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 شيده رخ فروز

مؤسسه اسالمی «و » کانون شهروندی زنان«

به مناسبت گراميداشت روز جهانی » زنان

در  92ی در تاريخ پانزدهم اسفند زن، مراسم

تهران برگزار نمودند. اين مراسم با سخنرانی 

و حضور چهره های حوزه زنان توأم بود. ما 

ضمن بررسی بخش هايی از متن اين سخنرانی 

ها، به مسألۀ آزادی زنان به عنوان يک مؤلفه 

بزرگ در مبارزات دموکراتيک و مبارزات 

ا، اين مبارزات سوسياليستی که بدون پيوند آنه

 نيز ميسر نخواهد بود، می پردازيم.    

اسالمی زنان  ۀ، بنيانگذار موسساعظم طالقانی

ما در اسالم بايد «ايران، در اين مراسم گفت: 

اصول را در نظر بگيريم و با توجه به شرايط 

و موقعيت امروز، اجتهاد کنيم و در رابطه با 

جتهاد در . اين احقوق زنان تغييرات ايجاد کنيم

طول تاريخ اسالم هم وجود داشته است ولی 

متأسفانه عده ای با آن مخالفت می کنند. از اين 

رو می خواهم از آن کسانی که با مسئله اجتهاد 

برای تغيير به نفع زنان مخالفت می کنند 

بپرسم چطور است که شما آقايان در مسائلی 

که فکر می کنيد به نفع خودتان و مسائل 

ه خودتان است اجتهاد می کنيد و به مربوط ب

راحتی تغيير می دهيد ولی در رابطه با حقوق 

زنان قائل به اجتهاد و تغيير با توجه به زمانه، 

نيستيد؟ در واقع می خواهم بگويم که بحث من 

زير پاگذاشتن اصول نيست بلکه مسئله آن 

است که قوانين بايد با توجه به نياز جامعه 

سئله اجتهاد در مذهب ما ذکر تغيير کند و اين م

بنابراين بدون زير پا گذاشتن شده است. 

اصول، می توان قوانين را با توجه به شرايط 

. مثال همين بحث امروز زنان ايران تغيير داد

ديه. مگر برای گرفتن بيمه ماشين برای 

شخص ثالث، از زن و مرد متفاوت بيمه 

ا دريافت می شود که بخواهيم ديه زن و مرد ر
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متفاوت و تبعيض آميز در نظر بگيريم؟ حال با 

توجه به اين مسائل من نگرانم که چرا اين 

جريانی که مخالفت می کند با اجتهاد به نفع 

زنان، بر جريان روشنفکری دينی که به تحول 

اعتقاد دارد و خواهان تغيير به نفع زنان از 

طريق اجتهاد است، غالب است؟ به هرحال ما 

مان را در اين زمينه کرديم ولی که تالش خود

نسل جوان بتواند با زبان دين، برای اميدوارم 

احقاق حقوق زنان تالش کند تا بتوانيم به 

برابری برای زنان که قرآن هم به آن اعتقاد 

. می گويم به زبان دين، چون به دارد برسيم

نظرم با هر کسی بايد با زبان خودش صحبت 

را درک می کرد چون هر کسی زبان خودش 

(همه جا تأکيد از » .کند و اين طبيعی است

 ماست)

برای حل مسايل زنان که » اجتهاد«طرح 

اعظم طالقانی بر آن پافشاری می کند، سال ها 

پيش از سوی برخی افراد ديگر مانند شيرين 

عبادی، مطرح شده بود و کمپين يک ميليون 

امضا نيز با توسل به "فقه" و پيروی از 

ی آيت هللا صانعی، خواهان احقاق نظرات فقه

حقوق زنان بودند. اعظم طالقانی می پرسد: 

چطور است که شما آقايان در مسائلی که «

فکر می کنيد به نفع خودتان و مسائل مربوط 

به خودتان است اجتهاد می کنيد و به راحتی 

تغيير می دهيد ولی در رابطه با حقوق زنان 

ه به زمانه، قائل به اجتهاد و تغيير با توج

او ساده انگارانه مسئله ستم و تبعيض » نيستيد؟

عليه زنان را به حوزه مردساالرانه و منافع 

آخوند و » آقايان«مردانه ربط می دهد و از 

روحانی که در مجلس رژيم قوانين عليه زنان 

» مجتهد«را تصويب می کنند و بخشی از آنان 

هم هستند، درخواست می کند که » فقيه«و 

شنفکر شده و در رابطه با زنان قوانين را رو

به شکل امروزی تغيير دهند. او به شدت زير 

پا گذاشتن اصول را رد می کند و خواهان 

برابری برای زنان البته از طريق حفظ اين 

 اصول اسالمی و مذهب، با زبان دين است.   

امثال اعظم طالقانی می خواهند از نهادی که 

زنان، بويژه زنان اصوالً با خواست های 

زحمتکش مدرن بيگانه است و با آزادی به 

طور کلی و آزادی زن بخصوص دشمنی 

ديرينه و تاريخی دارد، حقوق زن را گدائی 

کنند! آنان اين واقعيت را کتمان می کنند که 

ستم های سنتی و قرون وسطائی، که از جمله 

مستقيماً از همين اصول اسالمی نشأت گرفته و 

ودست زنان را تقويت می کنند، از موقعيت فر

طريق اجتهاد همين حضرات اعمال می گردد. 

موقعيت نابرابر زن و مرد در امر طالق، 

نگهداری و تربيت فرزندان، سرپرستی 

خانواده، وجود چند همسری و صيغه، ازدواج 

سال (و اخيراً  18کودکان و نوجوانان کمتر از 

ی و ازدواج با فرزند خوانده)، حجاب اجبار

ممنوعيت آزادی پوشش، مجازات های 

وحشيانه قرون وسطائی مانند سنگسار و اعدام 

و به دار آويختن، نابرابری زن و مرد در ارث 
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بری، در امر شهادت و قضا، حق مسافرت و 

کارکردن، تصدی يک رشته مشاغل، فعاليت 

های هنری و ورزشی و غيره و غيره تنها 

بر اصول بخشی از ستم هايی است که متکی 

اسالمی بوده و دولت دينی جمهوری اسالمی 

نيروی محافظ و پيش برنده اين ستم ها و 

اجحافات است. اعظم طالقانی و همفکرانش با 

توسل به حفظ اصول دين اسالم سعی دارند، 

محدوديت ديدگاه و منافع تنگ نظرانه شان را 

به جنبش همه جانبۀ زنان در تمامی عرصه 

نان از جنبش نسل جوان، ها، غالب سازند. آ

که در مبارزات دموکراتيک پا به پای جنبش 

زنان و توده های کارگر و زحمتکش رو در 

روی رژيم ارتجاعی حاکم قرار دارند، می 

خواهند که با زبان دين (و البته حفظ اصول 

 دين) برای  امر برابری زنان تالش کنند!   

روح حاکم بر اين ديدگاه را نزد ديگر 

قوانين «انان مراسم نيز می توان يافت: سخنر

بسياری در طول اين سالها به تصويب رسيده 

ولی متأسفانه  که مغاير قانون اساسی بوده است

شورای نگهبان به برخی از اين مصوبات 

خالف قانون اساسی ايرادی نگرفته است ولی 

در اکثريت مواقع در مقابل برخی از مصوبات 

قوق زنان در نظر مجلس که اندکی مسائل و ح

گرفته شده، به سرعت ايراد گرفته اند که چرا 

در اين مصوبه، خالف شرع اتفاق افتاده و از 

اين رو جلوی تصويب نهايی آن گرفته شده 

است. ... اين قوانينی که در رابطه با زنان 

وجود دارد، قوانينی مبتنی بر روابط قبيله ای 

ن رو است و نه مبتنی بر قوانين مدنی، از اي

اين قوانين بايد با توجه به استانداردها و حقوق 

 (گيتی پورفاضل)» بشر جهانی، تغيير کند.

متأسفانه بسياری از مواردی که با نام «

سانسور اعمال می شود، مغاير قانون اساسی 

اميدواريم آقای روحانی قدر رأی . ... است

هايی را که زنان به ايشان داده اند بداند و 

ر آخر هشت سال، آقای روحانی د اميدوارم

مانند آقای خاتمی نيايند بگويند که ما تدارکچی 

چون به نظرم اين،  !بوديم و نگذاشتند کار کنيم

 عين نااميدیميليون رأيی که در  19اهانت به 

» .و نه با عشق، به ايشان داده شده، است

 (شهال الهيجی)

به رغم اعتراض ها، تالش ها و کوشش «

ابطه با زنان صورت گرفته اما هايی که در ر

متأسفانه امروز وضعيت خانواده نسبت به 

گذشته متزلزل تر و دچار آسيب های بسياری 

همين وضعيت نابسامان موجود شده است که 

بايد مديريت کالن سياسی را وادارد که نسبت 

به گذشته، رويکردهايشان را در برابر مسائل 

(حوريه  »اجتماعی و مسائل زنان تغيير دهد.

 فخيمی)

نکتۀ پر اهميتی که در گفته های بسياری از  

سخنرانان مراسم از نظر دور مانده اين است 

که چه رابطه ای بين مسألۀ تبعيض ها و ستم 
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های وارد بر زنان و نابرابری حقوق زن و 

مرد، با روابط اقتصادی و اجتماعی و حتی کل 

ساختار روابط سياسی، حقوقی و فرهنگی 

جامعه وجود دارد؟ چرا رژيم از  حاکم بر

طريق نهادهايی مانند مجلس و فقهای شورای 

نگهبان، جلو قوانينی را که حتی ذره ای با 

مسائل و حقوق زنان مرتبط باشند، می گيرد؟ 

و آيا اگر قوانين براساس قانون اساسی 

تصويب شوند، به بهبود وضعيت زنان و عموم 

ها در  جامعه منجر خواهد؟ ما به اين پرسش

 زير خواهيم پرداخت. 

ريشه و بنياد موقعيت فرودست زنان در 

جامعه، وجود نظام طبقاتی است، نظامی که 

در آن بخشی از جامعه به خاطر مالکيت 

وسايل توليد اين امکان را به دست می آورد 

که بخش ديگر را که فاقد وسائل توليد و 

معيشت است از نظر اقتصادی استثمار کند، از 

ر سياسی به اطاعت خود در آورد و از نظر نظ

فرهنگی و فکری اسير فريب ها، دروغ ها، 

 مترسک ها و دل خوشکنک های خود سازد.

نظام سرمايه داری نابرابری حقوقی، سياسی، 

اجتماعی و اقتصادی زن و مرد را که 

محصول نکبت بار مالکيت خصوصی وسائل 

ای  توليد و نظام طبقاتی است به پايه و زمينه

برای بهره کشی وحشيانه از زنان، کاهش 

سطح مزد آنان و در نتيجه کاهش عمومی 

سطح مزد، تشديد رقابت بين کارگران و در 

نتيجه افزايش وابستگی کارگر، چه زن و چه 

مرد، به سرمايه تبديل کرده است. اين نظام، 

نابرابری و تبعيض بين زن و مرد را به شکل 

کند و از اين  های گوناگون بازتوليد می

نابرابری و تبعيض برای تداوم و تشديد 

استثمار کار ِ مزدی، مقابله با بحران های حاد 

و مزمن سرمايه داری و طوالنی کردن حيات 

ستم های ننگين سرمايه داری بهره می گيرد. 

وارد بر زنان متعدد و پيچيده است و با روابط 

اجتماعی و اقتصادی حاکم در جامعه، يعنی با 

روابط طبقاتی گره خورده است، از همين رو 

مبارزه زنان برای آزادی نيز مبارزه ای پيچيده 

  و همه جانبه است.

در ايران نظام سرمايه داری با ارتجاع 

سياسی، حقوقی و فرهنگی سهمگين و 

خطرناکی گره خورده  که دولت جمهوری 

اسالمی نماينده و تکيه گاه اصلی آن است. 

رون وسطائی زنان و بی سرکوب و تحقير ق

حقوقی آنان در رژيم اسالمی شکل رسمی و 

قانونی دارد. موقعيت زن در نظام جمهوری 

» جنس دوم«اسالمی از وضعيت ِ زن همچون 

که در همۀ جوامع سرمايه داری به شدت و  -

 –بسيار بدتر است: انسان  -ضعف وجود دارد 

در اين نظام به طور کلی  - چه زن و چه مرد

نيازمند به قيم و  ه، گناهکار و نادان وگمرا

چوپان است و زن نه تنها در سطح جامعه 

بلکه در زندگی خصوصی و خانوادگی و 

فردی نيز بايد زير اطاعت و سرپرستی مرد 

 باشد. 
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در سخنان اين بخش از فعاالن حقوق زنان بر 

مغايرت بسياری از قوانين با قانون اساسی و 

است، نگاهی به  قانون مدنی تأکيد گرديده

بندهايی از قانون اساسی به ما نشان خواهد داد 

که تا چه حد می توان برای تغيير در وضعيت 

زنان جامعه به اين قوانين اتکا نمود و 

بود که مجلس، شورای نگهبان و » اميدوار«

فقها با اجتهاد خويش مانع از تصويب قوانين 

  مغاير با قانون اساسی گردند.

م قانون اساسی چنين است: اصل سو 7بند

تأمين آزادی های سياسی و اجتماعی در «

تأمين آزادی های سياسی و «،»حدود قانون

از آن  7که در بند » اجتماعی در حدود قانون

سخن رفته، مشروط به اصل بيستم قانون 

  افراد ملت  همه«اساسی است. اصل بيستم: 

  حمايت قانوندر   و مرد يکسان  از زن  اعم

،  انسانی  حقوق  و از همه قرار دارند  ونقان

با   و فرهنگی  ، اجتماعی ، اقتصادی سياسی

(تأکيد از » برخوردارند. رعايت موازين اسالم

 ماست)

را، به ويژه تا آنجا که به » موازين اسالم«

حقوق و امور اجتماعی، سياسی، اقتصادی و 

دولتی مربوط می شوند، روحانيت حاکم (ولی 

ی نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس فقيه، شورا

تشخيص مصلحت و غيره) تعيين می کنند؛ 

هم از نفوذ کالم » مراجع تقليد«ضمن آنکه 

معينی برخوردارند. موازين اسالم همان 

ته از چيزهائی است که در سی و پنج سال گذش

آمده اند و سوی رژيم به اجرا در

اين موازين با آزادی های » انطباق«ميزان

تماعی همان چيزی است که در سياسی و اج

نقض کامل و  يعنیجامعه شاهدش هستيم: 

مستمر حقوق و آزادی های دموکراتيک مردم؛ 

  همه«آری اين است تجسم و تحقق انطباق 

و   ، اجتماعی ، اقتصادی ، سياسی انسانی  حقوق

  ». اسالم  موازين  با رعايت  فرهنگی

مردم «قانون اساسی می گويد:  19اصل 

از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق  ايران

برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و   مساوی

 ».مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود

حقوق مساوی اعطائی «زنان ايران اين 

را دهه هاست که تجربه » جمهوری اسالمی

می کنند و از وفور اين حقوق و شدت اين 

در » حقوق زنان«برابری نمی دانند چه کنند! 

جمهوری اسالمی به طور مستمر از طريق 

نداشتن حق طالق، نداشتن حق در امور 

خانوادگی، حجاب اجباری، چند همسری، 

صيغه، نداشتن حق مسافرت بدون اجازۀ شوهر 

، محروميت از بسياری از شغل ها »ولی«يا 

و مسئوليت ها، مزد نابرابر در مقابل کار 

سار يکسان، تحميل کار خانگی، شالق و سنگ

و غيره به زنان، به جامعه و جهان گوشزد می 

 شود!
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باعث امتياز نيست اما  زبانطبق اين اصل 

  زبان«طبق اصل پانزدهم همين قانون اساسی، 

  فارسی  ايران  مردم  و مشترک  و خط رسمی

  و کتب  رسمی  و متون  . اسناد و مکاتبات است

 ».و خط باشد  زبان  بايد با اين  درسی

مردم ايران از هر قوم و قبيله که «شده گفته 

اما گفته » برخوردارند  باشند از حقوق مساوی

نشده از هر دين و مذهبی باشند يا اينکه اصال 

دين و مذهبی نداشته باشند بايد از حقوق برابر 

برخوردار گردند. هيچ ناظر منصفی نمی تواند 

ی بمنکر ستم ملی و تبعيض های ملی و مذه

رنگ و نژاد و «. گفته شده که در ايران شود

سبب امتياز نمی شود اما » زبان و مانند اينها

حرفی زده نشده و اينکه  امتيازات روحانيتاز 

يک روحانی يعنی ولی فقيه باالترين قدرت را 

دارد و حتی می تواند با صدور احکام 

حکومتی اجرای هر قانون از جمله قانون 

خود را اساسی خود رژيم را لغو کند و نظر 

 110به عنوان قانون حاکم سازد (در اصل 

اين اختيارات استبدادی قرون وسطائی تشريح 

 شده است).

يکی از خواسته های برحقی که زنان شرکت 

کننده در مراسم به درستی بر آن تأکيد نمودند 

امروز «خواست فعاليت تشکل های زنان بود: 

عاجل ترين خواسته زنان، رفع موانع در برابر 

کل گيری و فعاليت تشکل ها و نهادهای ش

مدنی زنان است، چرا که تا وقتی جامعه مدنی 

زنان قوی نشود طبعاً نمی توانند اميدی به 

» دستيابی حقوق برابر خود داشته باشند.

(نرگس محمدی) در رابطه با آزادی تشکل و 

احزاب و انجمن ها (بويژه مربوط به زنان) به 

 قانون اساسی باز گرديم.

اين در مورد اصل بيستم باالتر سخن گفتيم. 

اصل باطل کنندۀ هرگونه حق و آزادی سياسی 

، همان گونه که اصل بيست و و اجتماعی است

 ششم نشان می دهد:

، جمعيت ها، احزاب - اصل بيست و ششم«

انجمن های سياسی و صنفی و انجمن های 

اسالمی يا اقليت های دينی شناخته شده آزادند، 

ه اين که اصول استقالل، آزادی، مشروط ب

وحدت ملی، موازين اسالمی و اساس 

جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هيچ کس را 

نمی توان از شرکت در آنها منع کرد يا به 

 ».شرکت در يکی از آنها مجبور ساخت

مانند » موازين اسالمی«می بينيم که باز هم 

زنجيری بر گردن آزادی احزاب، جمعيت ها، 

های سياسی و صنفی و غيره سنگينی انجمن 

می کند و آنها را به خفقان می کشاند، همان 

گونه که در اين سی و چند سال گذشته کرده 

 است.

» اميدوار«يکی از سخنرانان مراسم روز زن  

است که روحانی در پايان دوره رياست 

سال طول  8جمهوری (که اميدوار است 

 خيزش ۳۱شماره                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران           خيزش ۳۱شماره                  ن انقالبی متحد ايران  ارگان کارگرا        



7 

 

نکند:  اهانت» نااميد«بکشد) به رأی زنان 

اميدواريم آقای روحانی قدر رأی هايی را که «

در آخر  اميدوارمزنان به ايشان داده اند بداند و 

هشت سال، آقای روحانی مانند آقای خاتمی 

نيايند بگويند که ما تدارکچی بوديم و نگذاشتند 

 19چون به نظرم اين، اهانت به  !کار کنيم

عشق، و نه با  عين نااميدیميليون رأيی که در 

 (شهال الهيجی)» .به ايشان داده شده، است

در زمينۀ » تدبير و اميد«دولت  رئيس جمهور

که در ايران تنها  فعاليت احزاب گفته است

حزب جمهوری «حزب واقعی که وجود داشته 

در » به داليلی«بوده است که آن هم » اسالمی

». فتيله اش پائين کشيده شد« 1366سال 

 »يس جمهور دانشمندرئ«روحانی که به لقب 

از سوی خامنه ای مفتخر شده با طرح 

 »دانش و بصيرت«که عمق » تئوری کرکره«

 او را نشان می دهد مسألۀ احزاب در ايران را 

اصال حزبی در «حل کرده است: او می گويد: 

کشور ما وجود ندارد، و جناحی هم وجود 

ای  های قبيله بحث .اش الفاظ است ندارد؛ همه

اند.  ای جمع شده معی گوشهاست. هر ج

ها هم پايين است. موقع انتخابات  کرکره

شود،  رود، چراغ روشن می ها باال می کرکره

شود، سر و صدا  دم مغازه آب و جارو می

شود  شود، انتخابات هم که تمام می شروع می

آری » شود. دوباره پايين کشيده می  کرکره

 سنديکا«همان گونه که احمدی نژاد با گفتن 

، »حل کرد«مسألۀ سنديکا را » چيست؟

مسألۀ احزاب » تئوری کرکره«روحانی هم با 

 را حل کرده است!

چشمی برای ديدن داشته باشد و  اگر کسی

منافعش اجازه دهد که واقعيات را ببيند می 

فهمد که يکی از مهم ترين علل و شايد مهم 

ترين علت نبود احزاب و جمعيت های وسيع و 

ران وجود رژيم سرکوبگر فراگير در اي

اسالمی است که با چماق موازين اسالمی و 

امنيت «حفظ اساس جمهوری اسالمی، يا 

و غيره برای حفظ  »تماميت ارضی«يا  »ملی

داران و  سلطۀ بی چون و چرای سرمايه

زمينداران بزرگ بر کارگران و ديگر 

زحمتکشان جامعه، يکی از وحشيانه ترين، 

ترين استبدادهای مرتجع ترين و خونخوار

سرمايه را بر ايران مسلط کرده است. هر 

کسی که با تاريخ سی و چند سال اخير ايران 

آشنائی داشته باشد می داند که حسن روحانی 

يکی از طراحان و کارگزاران اصلی سرکوب 

و اختناق حاکم بر ايران بوده است. انتظار 

احترام به آزادی ها و حقوق مردم از روحانی، 

دادن خود و ديگران است. در همان حال  فريب

هر کودک دبستانی می داند که خواه احزاب و 

جمعيت های بزرگ و متشکل و پايه دار وجود 

داشته باشند يا نه، حق تحزب و تشکل بدون 

تجاوز و تعدی و دخالت دولت و يا هر گروه 

يا فرد ديگر بايد وجود داشته باشد. روحانی 

ه حزبی در ايران با گفتن اينک» حقوقدان«

وجود ندارد می خواهد به طور کلی 
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موضوعيِت بجا بودن حق آزادی تحزب و 

 فعاليت حزبی در جامعه را مسخره کند.  

اصل بيست و هفتم قانون اساسی می 

و راه پيمايی ها،  تشکيل اجتماعات«گويد:

، به شرط آن که مخل به بدون حمل سالح

 »مبانی اسالم نباشد آزاد است.

آزادی تشکيل «ورد به اصطالح در م

باز آش همان آش » اجتماعات و راه پيمائی ها

است و کاسه همان کاسه. در اينجا هم به 

» مبانی اسالم«روشنی شاهد چماِق ظفرنموِن 

و برق قمه و چاقو و ضربۀ زنجير و پنجه 

گاز اشک آور و » باران رحمت«بکس و 

ضرب و شتم و دستگيری صدها و هزران تن 

اهرکنندگان يا حتی رهگذران عادی، از تظ

شکنجه های منتهی به مرگ، تجاوز و دادگاه 

های چند دقيقه ای اسالمی و اعتراف گيری 

حق «های تلويزيونی به عنوان تضمين اين 

در قانون اساسی جمهوری » تسجيل شده

در سی و پنج سال اسالمی بوده و هستيم. 

سلطۀ رژيم تنها تظاهرات و گردهمائی ها و 

اه پيمائی های دولتی، تظاهرات حزب اللهی ر

ها و بسيج اوباش برای حمله به سازمان های 

سياسی، سنديکائی، دانشجوئی، زنان، 

نويسندگان، هنرمندان، اقليت های مذهبی  و 

درهم کوبيدن تظاهرات و اعتصابات، آزاد 

 . بوده اند

گرايش غالب بر اين فعاالن حقوق زنان، قادر 

يی همه جانبه مسائل و به طرح و پاسخگو

مبارزات جنبش زنان نيست. آنان تنها يک 

آن هم به شکل  -بخش از مبارزۀ زنان را 

ناقص و يک جانبه و به صورت مماشات 

مناسباتی که خود  مطرح می کنند. – جويانه

علت و عامل بسياری از تباهی های دامن گير 

جامعه است و نظامی که حافظ و تداوم بخش 

و ارتجاعی است و لحظه پوسيده  اين مناسبات

ها را باز توليد می نمايد نمی تواند به لحظه آن

دهد. چنين انتظاری  »تغيير«آن را رفع و يا 

از اساس پرده پوشی واقعيات و ساده انگارانه 

همين وضعيت نابسامان موجود بايد : «است

مديريت کالن سياسی را وادارد که نسبت به 

در برابر مسائل گذشته، رويکردهايشان را 

(حوريه  ».اجتماعی و مسائل زنان تغيير دهد

 فخيمی)

آنان با مبارزه برای رفع نابرابری اقتصادی و 

اجتماعی زن و مرد کاری ندارند و صرفاَ يا 

بين » برابری حقوقی«اساساَ خواستار نوعی 

زن و مردند: برابری ای که بخش بزرگی از 

ان مدافعان بورژوائی حقوق زنان در اير

در چارچوب » فقه و اجتهاد پويا«اميدوارند 

قانون اساسی، قانون مدنی و قانون کار 

جمهوری اسالمی به زنان اعطا کند! آنان حتی 

ارتجاعی جمهوری  حقوقیکل ساختار 

اسالمی را به زير سؤال نمی برند. آنان مسألۀ 

 خيزش ۳۱شماره                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          

 كارگران همة كشورها متحد شويد!



9 

 

نابرابری حقوق زن و مرد و تبعيض ها و ستم 

زنان وارد می شود نه های گوناگونی را که بر 

تنها از روابط اقتصادی و اجتماعی، بلکه حتی 

از کل ساختار روابط سياسی، حقوقی و 

 فرهنگی حاکم بر جامعه جدا می کنند. 

راديکال ترين شان مسأله را نه به شکل تضاد 

 -اجتماعی و حقوقی  -بين کل روابط اقتصادی 

سياسی حاکم از يک سو و آزادی و حقوق 

مرد از سوی ديگر، بلکه در شکل  ن وبرابر ز

مطرح » جنس مرد«و » جنس زن«تضاد بين 

می کنند و مسائل و مشکالت زنان را به خود 

خواهی، سلطه طلبی و سوء استفادۀ مردان 

خود خواهی، سلطه طلبی و «نسبت می دهند. 

تا آنجا که وجود دارند و » سوء استفادۀ مردان

اقتصادی، عمل می کنند خود ناشی از روابط 

اجتماعی، سياسی، حقوقی، فرهنگی و تربيتی 

حاکم اند، ناشی از نهادها، ارزشها و سنت 

های عقب مانده و ارتجاعی اند که رژيم 

جمهوری اسالمی خود متکی بر آنهاست، به 

آنها ميدان می دهد و تقويت شان می کند. وقتی 

که قانون می گويد زن برای مسافرت، اشتغال، 

بدون اجازۀ شوهر نمی تواند  تحصيل و غيره

اقدام کند اين امر زمينه را برای تحميل ارادۀ 

مرد بر زن و سوء اسنفادۀ مرد فراهم می کند؛ 

را تأييد می » قتل های ناموسی«وقتی که قانون

کند اين امر چيزی جز قانونی کردن جنايت و 

به رسميت شناختن وحشی گری قبيله ای و 

دادگاه های  قرون وسطائی نيست؛ وقتی که

رژيم حتی در موارد تجاوز جنسی مرد به زن، 

تقصير را به گردن زن می اندازند که گويا با 

رفتار خود فرد متجاوز را اغوا و تحريک 

 کرده است در واقع تجاوز را تشجيع می کنند. 

گروه های زنان و نهادهای «بيانيه مشترک  

به مناسبت روز جهانی زن نيز  »جامعه مدنی

ج ها و محروميت های زنان و علل آن به رن

اکنون زنان ايران عالوه بر آنکه «اشاره دارد: 

با انواع رنج ها و محروميت های ناشی از 

سوء مديريت و سياست های خودمحورانه و 

و قوانين تبعيض آميزی  غيرمشارکتی حکومت

که نابرابری های جنسيتی را بر زنان تحميل 

قدرتمداران و انه متاسف...  می کند، مواجه اند

قانونگذاران به جای حل خردمندانه مسايل و 

، با بهره گيری از نظرات کارشناسی زنان

ارئه طرح هايی چون "طرح جمعيت و تعالی 

خانواده" اصرار بر به حاشيه راندن زنان بيش 

اينها گوشه ای از وضعيت  .از پيش دارند

نابسامانی های کشور است، اما کنشگران 

به رغم و جامعه مدنی در ايران جنبش زنان 

مشکالت و مسايل موجود هم چنان اميد دارند 

انه مردم با تالش دسته جمعی و مسالمت جوي

های مدنی و با پافشاری بر از طريق نهاد

مطالبات برابری خواهانه به تحقق دموکراسی 

 ».و عدالت در ايران ياری رسانند

ء سو« آن گونه  که در اين بيانيه نيز آمده،

 غير مديريت و سياست های خودمحورانه و
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در کنار قوانين تبعيض » مشارکتی حکومت

آميز، علت رنج ها و محروميت های زنان 

ايران است. اين ستم ها و محروميت ها که در 

وسيعترين اشکال آن بر زنان وارد می شود، 

تنها در اين علت خالصه می شود تا بتوان 

که به  ساخت» اميدوار«زنان ايران را 

مديريت و سياست های مشارکتی اصالح 

طلبان حکومتی و جنبش سبز دل خوش کنند. 

همان گونه که امضا کنندگان بيانيه مشترک به 

قدرتمندان و «صراحت دست به دامن 

شدن را با حل خردمندانه مسايل » قانونگذاران

و بهره گيری از نظرات کارشناسی زنان 

ی از به (مشارکت)، راه حلی برای جلوگير

حاشيه راندن زنان می پندارند. آنان همچنان 

دارند که راه حل های ناقص و » اميد«

متناقض شان به تحقق دموکراسی و عدالت در 

ايران ياری رساند. آنان عوام فريبانه و 

فرصت طلبانه می کوشند خواست های خود را 

که در بهترين حالت خواست هائی محدود در 

ات حقوقی و نه حتی زمينه يک رشته امتياز

برابری حقوقی و سياسی زن و مرد است، 

 خواست های کل زنان جا بزنند.    

برای اينکه مبارزۀ زنان برای آزادی و حقوق 

برابر با مردان به نتيجه برسد بايد با مبارزه به 

 -اجتماعی و سياسی  -ضد کل نظام اقتصادی 

حقوقی حاکم، و با مبارزۀ بی امان با فرهنگ 

تجاعی و پيشداوری های ضد زن گره ار

بخورد. اما جنبش بورژوائی زنان از چنين 

مبارزه ای رويگردان است، مدافعان بورژوائی 

حقوق زنان صرفاَ خواهان اصالحاتی هستند که 

به آنان به عنوان زن بورژوا، زن متشخص، 

امکان دهد در نهادهای اقتصادی، » نخبه«زن 

 موجودنگی اجتماعی، حقوقی، سياسی و فره

سهم بيشتری داشته باشند، آنان خواهان تغيير 

ريشه ای اين نهادها نيستند و خود اين را هر 

 روز و هر ساعت با قسم و آيه تکرار می کنند.  

جنبش زنان بويژه زنان کارگر ايران بايد 

خواست های خود را در زمينه های مدنی، 

اجتماعی و اقتصادی با مبارزۀ سياسی به ضد 

جمهوری اسالمی ترکيب کنند. بدين سان  رژيم

مبارزۀ سياسی با رژيم جمهوری اسالمی، 

مبارزه برای آزادی بيان، مطبوعات، 

گردهمائی، تشکل، اعتصاب، تظاهرات و 

غيره، مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی و 

عقيدتی، افشای سياست ضد کارگری و ضد 

دموکراتيک رژيم جمهوری اسالمی در همۀ 

ها و از جمله افشای سياست سلطه  زمينه

طلبانۀ رژيم در منطقه که به زيان کارگران و 

زحمتکشان ايران و منطقه و به طورمشخص 

به زيان زنان کل منطقه و حقوق آنها است، 

مبارزه برای برابری حقوق ملت های مختلف 

ساکن ايران و حق آنان در تعيين سرنوشت 

ز خويش، آری اين مبارزات سياسی جدا ا

 مبارزات ويژۀ زنان برای حقوق خود نيستند.  

 خيزش ۳۱شماره                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          
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مبارزۀ زنان برای آزادی که بخشی جدائی 

ناپذير از جنبش دموکراتيک و جنبش کارگری 

است بايد هم برای خواست های روزانه و هم 

برای خواست های دراز مدت به پيش روند. ما 

منشور «بخشی از اين خواست ها را که در 

 آمده اند» قالبی در ايراناتحاد برای مبارزۀ ان

در اينجا نقل می کنيم تا تفاوت خواست های 

راديکال زنان با گرايش های اصالح طلبانه 

 زنان آشکار شود:

 مبارزه برای حقوق زنان«

لغو تمام قوانين و مقرراتی که زنان را  •

از نظر حقوقی، سياسی، اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی در وضعيتی 

 می دهند. فروتر از مردان قرار

لغو حجاب اجباری و احترام به آزادی  •

 در انتخاب پوشش.

ممنوعيت چند همسری و عقد موقت  •

 (صيغه).

برابری زنان با مردان در زمينۀ  •

نگهداری و تربيت فرزندان و همۀ 

امور و تصميمات مربوط به زندگی 

 خانوادگی.

حق ارث برابر برای زن و شوهر و  •

 فرزندان دختر و پسر.

زنان با مردان در جدائی و  حق برابر •

 طالق.

سالگی و  ۱۸ممنوعيت ازدواج زير  •

سال تمام يا  ۱۸حق تمام افراد بالغ (

بيشتر) در انتخاب همسر يا شريک 

زندگی بدون هيچ گونه منع و 

محدوديت از نظر دينی، ملی، نژادی و 

 غيره.

لغو وابستگی های قانونی زن به  •

 شوهر.

حق انحصاری تصميم گيری زنان  •

رای سقط جنين خود و رايگان بودن ب

 آن.

لغو همۀ تبعيضاتی که مانع دسترسی  •

زنان به مشاغل گوناگون، مسئوليت 

های سياسی، قضائی، اداری، فعاليت 

های علمی، فرهنگی، فنی، هنری، 

 ورزشی و خدمات اجتماعی اند.

مزد برابر زنان کارگر و حقوق بگير  •

   با مردان در مقابل کار يکسان.

نی از مبارزات زنان، به ويژه پشتيبا •

زنان کارگر، در مبارزاتشان برای 

دست يابی به آزادی و برابری حقوقی، 

سياسی، اجتماعی و اقتصادی با 

 »مردان.

مبارزات زنان برای دستيابی به برابری 

کامل با مردان در همه زمينه ها هنگامی به 

ثمر می نشيند که با مبارزات سياسی و 

ی ای که گفته شد توأم اقتصادی و اجتماع

باشد همان گونه که مبارزات سياسی و 

 خيزش ۳۱شماره                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          
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اقتصادی و اجتماعی ياد شده بدون شرکت 

زنان و بدون حمايت کامل و بی قيد و شرط 

اين مبارزات از حقوق زنان به نتيجه 

 مطلوب نخواهد رسيد.

 

 

 هائو کی

 ترجمۀ يحيی سمندر

1393فروردين    

به نحو  در دو دهۀ گذشته رشد اقتصادی چين

فزاينده ای وابسته به سرمايه گذاری بوده است 

چين برای تضمين رشد سرمايه گذاری می  ).1(

بايست نرخ سود نسبتا باالئی را حفظ کند و 

 ظسقوط سهم کار عامل بسيار مهمی در حف

. اگر درصِد جبراِن )2(سودآوری بوده است 

خدمت کارکنان به توليد ناخالص داخلی را که 

آمده همچون  1ررنگ در نمودار با خط  ُپ

معياری تقريبی برای سهم کار در نظر بگيريم 

% 51.5مالحظه خواهيم کرد که سهم کار از 

 2007% در سال 42.4به  1995در سال 

نزول کرده است که کاهش زيادی به شمار می 

رود. اگر به جای توليد ناخالص داخلی کميت 

های ديگری در نظر بگيريم تا تأثيرات 

تهالک و ماليات ها کنار گذاشته شود، اس

چنانکه در دو منحنی باالی منحنی با خط 

پررنگ در نمودار نشان داده شده، مالحظه 

خواهد گرديد که گرايش عمومی [کاهش سهم 

کار] تغيير چندانی نخواهد کرد. پس از انفجار 

، رشد اقتصادی 2007بحران جهانی در سال 

به ضد چين کند شد و مبارزات کارگران 

شرايط حقيرانۀ زندگی و کار سر برآورد که 

اعتصاب کارگران شرکت فوالد تنگهووا نمونۀ 

در نتيجه، سهم کار در ). 3(گويائی از آن است 

 % برگشت.45.6به  2012سال 

 1978.اندازه گيری تقريبی سهم کار از 1نمودار 

 2012تا 

درآمد ملی چين تی ين تونگ هسوئه و کيانگ لی، منابع: 
)، 1999(بولدر: انتشارات وست پرس  1995-1952

داده های مربوط به توليد ناخالص سازمان ملی آمار، 
(پکن، انتشارات آماری چين،  1952 -2004داخلی چين 

 ماری چين،سالنامۀ آ سازمان ملی آمار،، )2006پکن 

(پکن، انتشارات  2013تا  2006جلدهای مختلف از 

 به زبان چينی)  –آماری چين 

 خيزش ۳۱شماره                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          
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[منحنی با خط پر رنگ: نسبت جبران خدمت به توليد 

نی با خط کم رنگ: نسبت جبران حناخالص داخلی؛ من

خدمت به توليد ناخالص داخلی منهای استهالک؛ منحنی 

الص داخلی خط چين: نسبت جبران خدمت به توليد ناخ

  منهای استهالک منهای ماليات]

دانان جريان غالب  هرچند اقتصاد

)mainstream(  وسيعا وجود گرايش نزولی ،

سهم کار در چين را پذيرفته اند اما اين گرايش 

را با داستانی توضيح می دهند که هيچ ربطی 

. در اين داستان، )4(با مبارزۀ طبقاتی ندارد 

، و به طور تصادیتغييرات در بخش های اق

عمده کاهش نسبی بخش کشاورزی و افزايش 

نسبی سهم صنعت و خدمات در توليد ناخالص 

تا  1978داخلی در دورۀ اصالحات (از 

کنون)، که اين اقتصاددانان به طور سطحی آن 

را مدرنيزاسيون اقتصاد چين ارزيابی می کنند، 

افزون ). 5(علت کاهش سهم کار قلمداد می شود 

با توجه به اين واقعيت که توليدات  بر اين

کشاورزی چين اساسا توسط خانوارهای 

روستائی سازماندهی می شود سود و مزد 

درآمارها از يکديگر قابل تشخيص نيستند و از 

اين رو سهم کار در کشاورزی بسيار بيشتر از 

سهم کار در بخش های ديگر است. بدين سان 

ند که اقتصاددانان جريان غالب مدعی می شو

به طور  تغييرات در بخش های اقتصادی

اتوماتيک باعث می شود که سهم کار در کل 

تغييرات در اقتصاد کاهش يابد و از آنجا که 

برچسب مدرنيزاسيون  بخش های اقتصادی

خورده اند، بايد نزول سهم کار را نتيجه ای 

    اجتناب ناپذير تلقی کرد.

خش های آيا نزول سهم کار نتيجۀ تغييرات در ب

اقتصادی است؟ مسأله را بايد با تحليل طبقاتی 

بررسی کرد که کامال در داستان اقتصادداناِن 

جريان غالب کنار نهاده شده است. در زير 

نشان داده خواهد شد که نزول سهم کار نتيجۀ 

از دست دادن قدرت طبقۀ کارگر در دورۀ گذار 

تغييرات در به سرمايه داری [در چين] است. 

، چهرۀ ستيزهای طبقاتی های اقتصادیبخش 

 پوشانده اند.را در اين روند تاريخی 

 افشای گفتمان بی پايۀ جريان غالب 

حزب کمونيست چين، داستان پردازِی جريان 

غالب اقتصادی را پذيرفته است. در گزارش به 

هيجدهمين کنگرۀ ملی حزب کمونيست چين در 

، افزايش سهم کار از درآمد ملی 2012سال 

يکی از اهداف برای اصالح توزيع درآمد 

تعيين گرديد؛ اما سياست هائی که بعدا برای 

اين هدف اعالم شدند صرفا متکی بر افزايش 

(که از نظريۀ سرمايۀ بودند مهارت کارگران 

انسانی نئوکالسيک ها برگرفته شده بود) و 

ايجاد شغل بيشتر برای کارگران از طريق 

و بنگاه های  پيشبرد و توسعۀ بخش خدمات

کوچک ِ کاربَر. هيچ سياستی برای تقويت 

  ). 6( قدرت طبقۀ کارگر پيشنهاد نشد

 خيزش ۳۱شماره                  ن انقالبی متحد ايران  ارگان کارگرا        
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اقتصادداناِن جريان غالب و سياست گذاران 

وجود  Uبراين باورند که منحنی ای به شکل 

سهم کار را به ترکيب بخش های دارد که 

منحنی از  ر[منظومختلف اقتصادی پيوند می دهد 

است که در آغاز سهم کار از توليد اين  Uبه شکل 

ناخالص داخلی به خاطر سهم باالی کشاورزی که 

کاربر است باال است، سپس اين سهم به خاطر رشد 

صنعت و اتوماسيون کاهش می يابد و به يک حداقل يا 

پائين ترين نقطه می رسد و پس از آن دوباره به خاطر 

ی رود. افزايش سهم خدمات در اقتصاد، سهم کار باال م

يا (حرف  Uاين تغييرات از نظر هندسی شکل حرف 

. از ديد آنها هنگامی که ]دارند. مترجم») ن«

شود، » مدرنيزه«ساختار اقتصادی کامال 

هنگامی که نزول سهم کشاورزی متوقف گردد 

و بخش های خدمات سهم بزرگ و فزاينده ای 

شروع به  اقتصاد دارا شوند، سهم کار در

د؛ از اين رو تنها راه مؤثر افزايش خواهد کر

برای افزايش سهم کار عبارت است از پيشبرد 

تغييرات در اندازۀ نسبی بخش ها. اما بنيان 

داستان جريان غالب چيزی جز تعريفی از سهم 

کار نيست و هيچ ربطی به روابط علت و 

معلولی يا توزيع درآمد در ميان جمعيت کارکن 

 ندارد.

، هم ارِز دیتغييرات در بخش های اقتصا

مدرنيزاسيون اقتصادی همچون روندی از 

 در بخش هاتوسعۀ اقتصادی نيستند. تغييراِت 

عبارتند از توزيع مجدد نيروی کار از 

کشاورزی به بخش های غير کشاورزی و از 

صنعت به بخش خدمات. در چين نمی توان 

جريان مهاجرِت داخلی کارگران به مناطق 

قانان به شکاف شهری را به پاسخ عقالنی ده

روستا و به شل شدن محدوديت  –درآمد شهر

های مهاجرت به خاطر آماده شدن برخی 

شرايط از سوی بنگاه های شهری برای جذب 

کارگران تقليل داد زيرا بنگاه های شهری می 

بايست [از پيش] شرايط اجتماعی و اقتصادی 

معينی برای جذب نيروی کار مهاجر [از 

کرده باشند. يکی از اين  روستا به شهر] فراهم

شرايط، رابطۀ قدرت طبقاتی بود: اگر طبقۀ 

کارگر شهری در بخش دولتی به حد کافی 

قدرتمند می بود، تمام فرصت های اشتغال در 

آن بخش به جای کارگران مهاجر به طبقۀ 

کارگر شهری عرضه می شد. در واقع پيش از 

، فرزندان 1990اخراج های انبوه در نيمۀ دهۀ 

رگران شهری منبع اصلی برای اشتغال جديد کا

در بنگاه های دولتی بودند. تنها هنگامی که پايه 

های قدرت کارگران شهری ضعيف شد بنگاه 

های دولتی توانستند کارگران مهاجر را جذب 

 کنند.

يک نمونۀ گويا در اين مورد تأمين نيروی کار 

از بيرون در شرکت فوالد تونگهووا است. از 

کارگر از  8000، بيش از 2000تا  1996سال 

آنجا اخراج شدند چون شرکت اعالم کرد که 

استخدام کرده است. در » کارگران اضافی«

همان مقطع زمانی، شرکت به تأمين نيروی کار 

اکثرا از کارگران مهاجر روستائی  –از بيرون 

روی آورد زيرا که مزد آنها به طور متوسط  -

 خيزش ۳۱شماره                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          
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به کارگران تنها نصف مزدی بود که شرکت 

خود می پرداخت. بدين سان شرکت فوالد 

تونگهووا قدرت کارگران را از طريق اخراج 

 .)7(تضعيف کرد 

نمونۀ ديگِر تأمين نيروی کار از بيرون، 

است که در سال  Liuyeشرکت ساختمانی ليويه 

در لوئويانگ واقع در استان هنان  1963

 1990تأسيس شده بود. از آغاز سال های دهۀ 

سياری از کارگران توليدی اخراج شدند و تنها ب

مديران، کارگران ماهر و برخی کارمندان 

دفتری باقی ماندند. از آن زمان به بعد ليويه 

ساختمانی تعيين کرد. تيم برای هر پروژه يک 

هر تيم ساختمانی دارای يک مدير و تعدادی 

کارگر ماهر از ليويه بود و بقيه همگی از 

شکيل می شدند. به اين ترتيب کارگران مهاجر ت

ليويه می توانست از مزد پائين و انعطاف 

پذيرِی کارگران مهاجر حداکثر استفاده را ببرد 

. )8(و اين کار پيش از اخراج ها ممکن نبود 

واقع، مديريت از اخراج های انبوه سال  در

بهره گرفت تا به جای  1990های دهۀ 

ر می کارگرانی که در دوران سوسياليستی کا

کردند کارگران مهاجر را جانشين کند که هم 

 ارزان تر بودند و هم به سادگی انضباط پذير.  

اين اخراج ها نه تنها موجب انتقال کارگران 

مهاجر بلکه باعث توسعۀ بخش خدمات نيز 

سهم  2003تا  1996شدند. در فاصلۀ سال های 

درصد به  23.5صنعت در کل اشتغال از 

يافت. اين تنها دوره در در صد کاهش  21.6

عصر اصالحات است که در آن سهم اشتغال 

صنعتی تنزل کرد. در همين زمان سهم بخش 

 29.3درصد به  26خدمات در اشتغال از 

. اين تغييرات ناشی از )9(درصد باال رفت 

بررسی تغيير شغلی کارگراِن اخراج شده بود. 
در مورد تغييرات شغلی  کارگران شهری چين

نفری از کارگران اخراجی  949ۀ يک نمون

 42.1چنين گزارش داده است: پيش از اخراج 

درصد اين کارگران در صنعت (ساخت) و 

درصد در بخش خدمات بودند، پس از  21.5

باره در صنعت و دو درصد 14.4اخراج تنها 

درصد در بخش خدمات اشتغال يافتند  44.3

)10(. 

تی نمونۀ ديگر، توسعۀ بخش خدمات در ناحيۀ 

يکسی در شن يانگ واقع در استان ليائونينگ 

چند شرکت  2000است. پيش از سال های دهۀ 

صنعتی بزرگ دولتی در تی يکسی وجود 

در آن حوالی زندگی  داشت و هزاران کارگر

می کردند. اخراج های انبوه باعث برخوردهای 

مداوم بين کارگران اخراجی و آن بنگاه ها شد. 

عدم ثبات اجتماعی حکومت محلی که نگران 

در اثر تمرکز اين برخوردها بود تصميم گرفت 

که آن بنگاه ها را به مناطق دور و پراکنده 

انتقال دهد و سپس برنامه های ايجاد مناطق 

تجاری و مستغالت را در تی يکسی به اجرا 

درآورد، به رغم آنکه برخی زمين ها به خاطر 

ۀ وجود صنايع، برای استفاد آلودگی ناشی از
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غير صنعتی مناسب نبودند. پس از گذشت تنها 

ده سال از اين رويدادها به زحمت از روی 

ظواهر می توان گفت که تی يکسی زمانی 

 .)11(منطقه ای صنعتی بوده است 

تغييرات اين نمونه ها نشان می دهند که چگونه 

 با تغييرات ناشی از در بخش های اقتصادی

تنيده اند.  گيری های طبقاتی در چين درهمدر

چين نتيجۀ اتوماتيک کاهش سهم کار در 

نبود زيرا آن تغييرات در  تغييراِت بخش ها

واقع درگيری های طبقاتی ای را که در زير 

وجود داشتند پنهان می کردند. از اين چشم 

انداز، اين رابطه شبيه تاريخ سرمايه داری 

جهانی است: صنعتی شدن کشورهای سنتی 

را از  وسايل توليد سرمايه داری، نخست

شدگان را مجبور کارگران جدا کرد و پرولتر

ساخت همچون نيروی کار آزاد در کارخانه ها 

کار کنند. در دورۀ بعدی، روند مالی شدن 

کشورهای سرمايه داری انحصاری، قدرت 

مالی را تقويت کرد و کل اقتصاد را  سرمايۀ 

. با )11-1(به چرخه های رونق و کود کشاند 

شدن و مالی شدن، تغييرات عظيمی در  صنعتی

توزيع رخ داد ولی آن تغييرات ناشی از مبارزۀ 

 .بودند و نه ناشی از تغييراِت بخش هاطبقاتی 

 عمق سقوط سهم کار چه اندازه بود؟

پيش از توضيح سقوط سهم کار الزم است 

بدانيم تا چه عمقی سهم کار در چين فرو افتاد. 

 1در نمودار اندازه گيری تقريبی ای که 

مشاهده می شود تمام واقعيت را به ما نمی گويد 

زيرا نظام آماری چين مسايل چندی در محاسبۀ 

جبران خدمت به وجود می آورد. نخست اينکه 

در آمد کشاورزی خانوارهای روستائی همچون 

د که جبران خدمت کارکنان به حساب می آي

آمد کسانی که قابل بحث است. دوم اينکه در

کارفرمايان  ارفرمای خويش اند [خودْ خود ک

self-employed[  نيز همچون جبران خدمت

کارکنان در نظر گرفته می شود، اما بخش 

کارفرمايان به حد کافی متنوع است و خودْ 

کارفرمائی  شمار زيادی از واحدهای خودْ 

مبتنی بر کار در خانه اند، در حالی که بخش 

و برخی ديگر ممکن است کارگر استخدام کنند 

حتی بيش از بنگاه های کوچک کارگر استخدام 

می کنند. مسألۀ سوم اين است که حقوق مديران 

نبايد به عنوان درآمِد کار به حساب آيد. اما از 

آنجا که ما داده های کالن در مورد حقوق 

 مديران نداريم، در پايان اين قسمت از نوشته،

در سطح ُخرد را مورد بحث  داده هابرخی 

 ر می دهيم.قرا

سهم کار را به سه صورت نشان می  2نمودار 

بخش  LS1)دهد. منحنی خط چين (

کارفرمائی را همچون بخش سرمايه دارانه خودْ 

تلقی می کند، برخالف روش رسمی که کل 

کارفرمائی را به حساب درآمد کار درآمِد خودْ 

می گذارد. منحنی با خط پر خاکستری رنگ 

)(LS2کارفرمائی آمِد خودْ ، به عکس، تمام در
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اين به حساب کار خانگی می گذارد، بنابررا 

کارفرمائی هم از صورت و هم از بخش خودْ 

مخرج کسری که برای محاسبۀ سهم کار در 

نظر گرفته شده کنار گذاشته می شود. سناريوی 

باشد؛  LS2)( و LS1)واقعی بايد چيزی بين (

خوشبختانه اين دو منحنی به حد کافی به 

 LS2)و هم ( LS1)ر نزديک اند. هم (يکديگ

گرايش نزولی تندی در سهم کار هستند  بيانگر

شروع شد در حالی که  1990که از سال 

 1990از نيمۀ دهۀ  1گرايش نزولی در نمودار 

آغاز گرديد در نتيجه مالحظه می شود که 

کارفرمائی سقوط واقعی سهم کار خودْ توسعۀ 

 را می پوشاند.

 

 

. سهم کار برحسب اندازه گيری های 2جدول 

 1985-2007مختلف 

درآمد نلی تونگ هسوئه و کيانگ لی،  -منابع: تی ين
(بولدر: انتشارات وست ويو، 1952-1995چين 
داده های توليد ناخاص داخلی )؛ ادارۀ ملی آمار، 1999
(پکن: انتشارات آماری چين، پکن 1952-2004چين 

سالنامۀ به زبان چينی)، ادارۀ ملی آمار،  – 2006
(پکن:  2012تا  2006مختلف از  جلدهایآماری چين 

به زبان چينی)؛ وزارت  -انتشارات آماری چين
(پکن: سال  60کشاورزی چين نوين در کشاورزی، 

به زبان چينی)؛  -2009انتشارات کشاورزی چين، 
اقتصاد با مالکيت غير عمومی سيوی چنگ، ويراستار، 

(پکن: انتشارات دموکراسی و  ،2010در چين، سالنامۀ 
 به زبان چينی). – 2010ی، سازندگ

دالت فرمول های مختلف برای انکات توضيحی:  مع

 محاسبۀ سهم کار چنين اند:

(توليد ناخالص داخلی) : (مزد و حقوق کارگران + بخش 

 مزدی درآمد خودکارفرمائی + درآمد خانگی روستائيان) 

LS1 =  

توليد ناخالص داخلی) : (مزد و   -کارفرمائی (درآمد خودْ 

  = LS2 کارگران + درآمد خانگی روستائيان)  حقوق
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توليد   -درآمد خودکارفرمائی  -(درآمد خانگی روستائيان 

  = LS3 ناخالص داخلی) : (مزد و حقوق کارگران) 

فرضيات برای تخمين مزد، سود و استهالک بخش 

کارفرمائی چنين اند: نخست، سهم سود در کل خودْ 

مزد در بخش درصد، دوم نسبت سود بر  25درآمد 

کارفرمائی برابر با نسبت سود بر مزد بخش خودْ 

خودکارفرمائی روستائی است؛ سوم، استهالک سرمايۀ 

پايدار [فيکس] برابر يک درصد کل درآمد است. 

کام و سالمت حفرضيات مختلف برای آزمايش است

)robustness check به عمل آمده و نتايج عمومی (

  منسجم و مستحکم اند. 2نمودار 

هم بخش که نيز  2منحنی سياه پر رنگ نمودار 

 راکارفرمائی و هم بخش خانوار روستائی خودْ 

کنار می گذارد بيانگر گرايشی کاهشی است که 

شروع شد. اين گرايش شيب  1990سال  زا

نزولی کمتری نسبت به دو منحنی ديگر نشان 

در واقع بيانگر معياری  LS3می دهد. اما 

 ی سهم کار است.متضاد در اندازه گير

برای توضيح اين موضوع الزم است عملکرد 

اجتماعی درآمد کشاورزی در چين را تجزيه و 

تحليل کنيم. هرچند کشاورزی به طور عمده 

توسط کار خانوارها سازماندهی می شود اما 

آن را از توليد سرمايه داری که در نمی توان 

جدا کرد.  داردسلط تبخش های غير کشاورزی 

يل بسيار مهم اين است که کشاورزی و يک دل

جمعيت روستائی شرايط بازتوليد نيروی کار 

 را تأمين می کند.

برای خانوارهای روستائی، فعاليت کشاورزی 

در اکثر موارد تنها يکی از منابع درآمد است. 

زيرا آنها  ،خانوارهای روستائی نيمه پرولترند

هم در توليد کشاورزی مبتنی بر کار خانوار 

. در )12(رکت دارند و هم در کاِر مزدی ش

روند اشتراکی زدائی از کشاورزی در سال 

، بنگاه های اشتراکی به 1980های آغاز دهۀ 

که بعدها گشتند ديل ببنگاه های شهر و روستا ت

خصوصی شدند يا به زير کنترل افراد درآمدند. 

تقريبا يک پنجم کارگران  1990درسال 

روستا کار می کشاورزی در بنگاه شهر و 

اين رقم به يک سوم  2010کردند؛ در سال 

به  1990. افزون بر آن از سال های )13( رسيد

بعد کارگران روستائی هرچه بيشتر به مناطق 

شمار  2011شهری مهاجرت کردند؛ در سال

درصد  44ميليون يا  159کارگران مهاجر به 

. اما به خاطر هزينۀ )14( اشتغال شهری رسيد

ن، آموزش و مراقبت های پزشکی باالی مسک

در مناطق شهری و مزد کم، بيشتر آنها نمی 

توانند با خانواده هايشان در مناطق شهری 

 زندگی کنند.

بخش بزرگی از درآمد يک خانوادۀ نوعی 

روستائی، از مزد دريافتی از بنگاه شهر و 

روستا يا از بابت کار در مناطق شهری تأمين 

از اعضای خانواده  می شود در حالی که برخی

(به ويژه پدر و مادر و کودکان خردسال) هنوز 

بايد در توليد کشاورزی درگير باشند و در 

زيرا هزينۀ  ،مناطق روستائی زندگی کنند
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زندگی در اين مناطق بسيار کمتر [از مناطق 

شهری] است. در اين شرايط سرمايه داران 

مجبور نيستند مزدی که برای بازتوليد نيروی 

ر در مناطق شهری کفايت کند بپردازند و کا

درآمد کشاورزی و جامعۀ روستائی برای 

بازتوليد نيروی کار خانوادۀ آنها اجتناب ناپذير 

 ) 14-1( است.

[يعنی نسبت مزد و حقوق  LS3اين هرچند بنابر

کارگران به توليد ناخالص داخلی هنگامی که 

کارفرمائی و درآمد خانوار روستائی درآمد خودْ 

د] بيانگر چيزی در مورد از آن کم شده باش

آمد است، اما اين نسبت با تضادی توزيع در

تئوريک مواجه است: درآمد کاری که اين 

نسبت بيانگر آن است [يعنی مزد و حقوق 

کارگران] قادر به ارضای نياز طبقۀ کارگر در 

زمينۀ بازتوليد نيروی کار نيست. روند توزيع 

ن کارگران مهاجر و در واقع نيمه پرولتر شد

خانواده شان را به بنيان خود تبديل می کند. در 

اين روند طبقۀ کارگر هم درآمد کار و هم درآمد 

کشاورزی را برای تکميل بازتوليد نيروی کار 

مصرف می کند و سرمايه داران از اين نقش 

دوگانه ای که کارگران بازی می کنند برای 

د. پرداخت مزد کمتر بهره مند می شون

کنارگذاشتن درآمد کشاورزی از محاسبۀ سهم 

کار روند توزيع را بيش از حد ساده می کند 

زيرا رابطۀ درونی بين کارگران و دهقانان در 

بازتوليد نيروی کار و اتکای طبقۀ کارگر به 

جامعۀ روستائی را ناديده می گيرد. در 

معيارهای بهتری برای سهم LS2 و   LS1مقابل،

در اين معيارها سهم کار هستند چون 

کشاورزی همچون جزء جدائی ناپذيری از 

 درآمد کار در نظر گرفته می شود. 

 آخرين مسأله ای که در اندازه گيری سهم کار

مطرح می شود حقوق مديران است. در نظام 

بارۀ سوسياليستی، در چين آمارهائی در آماری

حقوق کادرهای کارخانه جمع آوری می کرد 

وشيد شکاف درآمد بين کادرها زيرا دولت می ک

و کارگران را کنترل کند، در حالی که پس از 

جانشينی نظام حسابداری توليد ناخالص داخلی 

به جای نظام  1990در سال های آغازين دهۀ 

آمار سوسياليستی، آمارهای مربوط به حقوق 

همه از  مديران ديگر جمع آوری نشد. با اين

ورس های اطالعات شرکت های ثبت شده در ب

چين می توانيم حقوق متوسط مديران، از جمله 

اعضای هيأت مديره، سرپرستان و کادرها را 

با مزد متوسط کارکنان شهری در بخش رسمی 

 3که در نمودار همان گونه). 15(مقايسه کنيم 

نسبت  2009تا  1999نشان داده شده، از سال 

ميانگين حقوق مديران به ميانگين مزد 

 برابر 6.7برابر به  4.2از کارگران شهری 

% افزايش است. از 60باال رفت که به معنی 

اينجا نتيجه می شود که اگر حقوق مديران از 

درآمِد کار کنار گذاشته شود با احتمال زياد، 

سقوط سهم کار در دهۀ اخير [از آنچه در باال 

 ديده شد] سريع تر خواهد بود.
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 ، نسبت ميانگين حقوق مديران به3نمودار 

 ميانگين مزد کارگران شهری

 

منابع: اطالعات مربوط به حقوق مديران از پايۀ 

اطالعات گوئوتايان. ميانگين مزد کارگران شهری از 

، (پکن، چين 2012سالنامۀ آماری ادارۀ ملی آمار، 

 به زبان چينی) گرفته شده است. -آماری چينانتشارات 

 قدرت طبقاتی و سهم کار

سهم کار به طور وسيع در اقتصاد مارکسی به 

جای قدرت طبقۀ کارگر به کار گرفته می شود. 

در چين، سهم کار، همچون نتيجۀ توزيع، از 

نزديک با گذار به سرمايه داری ارتباط دارد و 

نظاِم انگيزه اين رابطه را می توان، در تحول 

 ها در سطح کارگاه مشاهده کرد.

مشوق «در دورۀ مائو بحث مداومی در مورد 

» سياست در منصب فرماندهی«و » های مادی

در تحول نظام انگيزه ها جريان داشت. هرچند 

در چين  1956نظام مزدی شوروی در سال 

برقرار گرديد اما در مورد عملکرد اين نظام 

فق نظر وجود مزدی در ميان رهبری توا

به ويژه، گرچه اتحاد شوروی بر  ).16(نداشت 

نقش مشوق های مادی تأکيد می کرد، در ميان 

رهبری [حزب کمونيست چين] توافق نظر در 

مورد اينکه آيا مشوق های مادی مانند پاداش و 

مزد بر اساس قطعه بايد در چين مورد تأييد 

 نه وجود نداشت. قرار بگيرد يا

تز مشوق های مادی انتقاد داشت  مائوتسه ُدن به

و می گفت که تکيه بر مشوق های مادی 

بازتاب ناديده گرفتن کار سياسی و ايدئولوژيک 

است. مائو استدالل می کرد که مشوق های 

مادی صرفا بر توزيع بر اساس کار تکيه می 

) فرد برای contributionکنند ولی بر رهاورد (

بدين سان  .)17( سوسياليسم  تآکيدی ندارند

» سياست بر منصب فرماندهی«طرفداران تز 

راه کامال نوينی برای ايجاد مشوق های کار 

ايجاد کردند. نکتۀ کليدی راه نوين اين بود که 

کارگران اين موضوع را که خود ارباب 

کارخانه هستند به رسميت بشناسند و اينکه 

هدف توليد با منافع درازمدت طبقۀ کارگر 

. به اين منظور، مشوق )18(همخوانی دارد 

به های مادی که رهاورد کارگران را صرفا 

منافع اقتصادی کوتاه مدت آنها ربط می دهند 
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حذف گرديدند و کارگران به راه های گوناگون 

به شرکت در مديريت کارخانه ها تشويق شدند 

و شکاف درآمد بين کارگران و کادرها کنترل 

ه با موقعيت شد زيرا نابرابری مهم در اين زمين

کارگران به عنوان ارباب کارخانه در تضاد 

 بود.

با پايان يافتن دوران مائوئيستی، نخستين حمله 

محروم کردن آنها از حقوق  ،به طبقۀ کارگر

سياسی ای بود که به دست آورده بودند. 

سازمان های توده ای که طی انقالب فرهنگی 

به وجود آمده بودند کنار زده شدند؛ کارگران 

راديکال مورد انتقاد و تنبيه قرار گرفتند؛ چهار 

حق آزادی بيان، حق اظهار کامل  –حق بزرگ 

ديدگاه ها، حق نوشتن آفيش [پوستر] با حروف 

و نيز  –بزرگ و حق برگزاری بحث وسيع 

بر  1982حق اعتصاب در اصالحيۀ سال 

قانون اساسی چين همگی حذف شدند. اکنون 

کادرها انتقاد به  کارگران ديگر نمی توانستند

کنند. با حذف کارگران از مديريت، مشوق 

مائوئيستی پايۀ مادی خود را از دست داد و 

 شد.آن  سپس نظام مشوق های مادی جانشين

از ديدگاه اصالحگران، نظام مشوق های مادی 

می توانست نقش های مهمی بازی کند. پيش از 

همه اينکه مشوق های مادی، همچون جبران از 

رفتن حقوق سياسی، توجه کارگران را از  دست

حقوق سياسی به منافع اقتصادی انتقال داد. دوم 

اينکه اصالحگران خواستند از طريق برقراری 

مشوق های مادی تصويری از خود ارائه دهند 

که رهبری جديد برخالف رهبری  به اين معنی

در دوران مائوئيستی به شرايط زندگی 

توجه بيشتری دارد.  کارگران و توزيع عادالنه

سوم آنکه مشوق های مادی قدرت کادرها در 

کرد زيرا کادرها می  مديريت را تحکيم می

بارۀ نحوۀ توزيع پاداش بين توانستند در

 کارگران تصميم بگيرند.

از موضع طبقۀ کارگر، نظام مشوق های مادی 

برای کارگران در کوتاه مدت مفيد بود اما منافع 

بانی می کرد. پادش ها می درازمدت آنها را قر

توانستند به تناسب بارآوری کار رشد کنند اما 

اين بدان معنی نيست که کل مزد کارگران (مزد 

معمولی به عالوۀ پاداش) می توانست مطابق 

با بارآوری کار افزايش يابد. از آنجا که درآمد 

کارگران هرچه بيشتر به پاداش وابسته می شد، 

درهای توليد می شدند کارگران بيشتر مطيع کا

که به نوبۀ خود به اين معنی بود که کارگران 

در موقعينی نامناسب نسبت به توزيع قرار می 

 گرفتند.

نسبت پاداش  –نسبت پاداش به مزد  4نمودار 

در شرکت فوالد تونگهووا و به  –به مزد کل 

طور کلی بخش دولتی (شامل بنگاه های دولتی 

د مؤسسات دولتی و واحدهای غير بنگاهی مانن

) است. برای شرکت فوالد اين نسبت در سال 

% رسيد در حالی 4.2به اوج خود يعنی  1959

به صفر رسيد. پس از  1970که در سال های 

 خيزش ۳۱شماره                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          



22 

 

 پايان دوران مائوئيستی نسبت پاداش به مزد باال

درصد در بخش دولتی رسيد. اين  20رفت و به 

سال نسبت باال نمی توانست ادامه يابد و پس از 

به سطح  1996کاهش يافت و در سال  1993

 سال پيش خود رسيد.   10

نسبت پاداش به مزد در شرکت فوالد  4نمودار 

 1958-1996تونگهووا و در بخش دولتی 

 

فوالد تونگهووا منابع: نسبت پاداش به مزد در شرکت 

از خود  1958-1685تاريخ تونگ گانگ از کتاب 

شرکت است (کتاب منتشر نشده؛ کتابخانۀ شهر 

تونگهووا). نسبت پاداش به مزد در بخش دولتی از 

تا  1981از سال سالنامۀ آماری چين ادارۀ ملی آمار، 

دو منبع به  (پکن، انتشارات آماری چين). هر 1997

 زبان چينی است.

نسبت پاداش به مزد در بخش دولتی در دسترس  توجه:

نيست. به جای آن نسبت مجموع پاداش ها و مزدها بر 

اساس قطعه کاری به کل مزدها در نظر گرفته شده 

 است.

ع پاداش و مزد و[منحنی باخط پررنگ: نسبت مجم

تيرک . براساس قطعه به کل مزدها در بخش دولتی

فوالد  شرکت های عمودی: نسبت پاداش به کل مزد در

تا  1996. داده های 1985تا  1958تونگهووا از 

 در دست نيستند.] 1995

فهميدن علت اينکه نسبت پاداش به مزد 

نتوانست دوام پيدا کند دشوار نيست. پايندگی 

مشوق های مادی متکی به رشد بارآوری کار 

است زيرا اولی بدون دومی نمی تواند به وجود 

ش تالطم های اقتصاد آيد. اگر بنگاه ها دستخو

)، 1990کالنی گردند (مانند سال های نيمۀ دهۀ 

رشد بارآوری کار قابل تحقق نخواهد بود و در 

نتيجه مشوق های مادی عمل نخواهند کرد 

. در اين شرايط، قدرت مديريت توسط )19(

مسايل ناشی از نظام مشوق ها تهديد شد. برای 

های يک بنگاه سرمايه داری، اگر هويِج مشوق 

مادی عمل نکند، استراتژی چماق جای آن را 

سرمايه داران برای منضبط  –خواهد گرفت 

کردن کارگران به بيکارسازی روی خواهند 

، 1990آورد. اما در سال های آغاز دهۀ 

مديران بنگاه های دولتی چين قدرت اخراج 

کارگران جز در مواردی که کارگر خطاهای 

شده باشد جدی مانند جرم و جنايت مرتکب 

 نداشتند. 
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اگر رام کردن کارگرانی که تجربۀ سوسياليستی 

دوران مائوئيستی را داشتند ناممکن بود، 

استراتژی عاقالنه برای بنگاه ها اين بود که 

بازار کار را قطعه قطعه کنند  تا منابع جديدی 

از نيروی کار به دست آورند و دولت در واقع 

ی نخست دهۀ به اين الزام پاسخ گفت. سال ها

شاهد تغييرات سياستی بوديم که موانع  1990

کارکردن کارگران مهاجر در مناطق شهری را 

. در دو دهۀ بعد اين مؤلفۀ جديد )20(کاهش داد 

از طبقۀ کارگر چين از ساعات کار طوالنی و 

شرايط محقر کار رنج برد. يک بررسی در 

از ادارۀ ملی آمار نشان می دهد  2009سال 

ساعت  58.4مهاجر به طور متوسط  کارگران

 44در هفته کار می کردند که بسيار بيشتر از 

ساعت کار در هفته مقرر شده در قانون کار 

درصد کارگران مهاجر  60چين است. نزديک 

 87هيچ قرارداد کاری را امضا نکردند و 

درصد آنها به بيمۀ سالمت دسترسی نداشتند 

ر آغاز . قطعه قطعه کردن بازار کار د)21(

نيروی کار بزرگی برای بنگاه ها  1990دهۀ 

فراهم کرد، اما بنگاه های دولتی بدون چماق 

بيکار سازی هرگز نمی توانستند پايۀ قدرت 

 کارگران را ضعيف کنند.  

، چين برنامۀ خصوصی 1990در نيمۀ دهۀ 

سازی بنگاه های دولتی را به راه انداخت. 

ون ميلي 30همراه با اين خصوصی سازی، 

. اين نقطۀ عطف بسيار )22(کارگر بيکار شدند 

مهمی در سرمايه داری چين بود که رابطۀ 

قدرت ميان کارگران و سرمايه داران را به 

طور بنيادی تغيير داد. کارگرانی که تجربۀ 

سوسياليستی داشتند مجبور به ترک کارخانه ها 

شدند و در حالی که کارگران جوان بدون 

به اکثريت نيروی کار در تجربۀ سوسياليستی 

بنگاه های دولتی تبديل شدند. به خاطر اين 

تغييرات، نهادهائی در بنگاه های دولتی با 

نهادهای بنگاه های خصوصی همگرائی پيدا 

کردند: قراردادهای کوتاه مدت کار، کارگران 

پراکنده، تبديل شدن اضافه کار به امری عادی 

   .)23(در بنگاه های دولتی و خصوصی 

پس از اصالحات، به رغم همگرائی نهادها در 

بيشتر تکه تکه شد. در  سطح کارگاه، بازار کار

مرکِز بازار کار، گروهی از کارگران ماهر در 

بنگاه های دولتی وجود داشت که از مزد نسبتا 

باال، مزايا و امنيت شغلی بهره مند بودند، در 

حالی که کارگران بيکار و کارگران مهاجر 

 ،ون اين بازار را تشکيل می دادند که مزدپيرام

مزايا و امنيت شغلی کمتری داشتند. تکه تکه 

شدن بازار کار به روشنی در آمارها ديده می 

ميليون  359به طور کلی   2011شود. در سال 

درصد آنها  19کارگر شهری وجود داشت که 

صد در 21خش دولتی مشغول کار بودند. در ب

دولتی کار می در بخش رسمی غير بخش 

صد در بخش غير رسمی در 34کردند، 

کارفرمائی اشتغال داشتند. خصوصی يا خودْ 

درصد از کارکنان  26طنز داستان اينجاست که 

ميليون کارکن)، برای ادارۀ  97شهری (يعنی 
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که اند زيرا نمی دانستند » نامرئی«ملی آمار 

. در واقع )24(آنها متعلق به کدام بخش اند 

، کارگران مهاجر »نامرئی«ران بيشتر کارگ

بودند که در بنگاه های خصوصی يا در بخش 

کارفرمائی کار می کردند؛ کار آنها آن خودْ 

چنان غير رسمی بود که در هيچ جا ثبت نشده 

 بودند. 

جمع بندی کنيم: طی گذار کشور به سرمايه 

داری از آنجا که نظام پاداش نتوانست خود را 

ها به وجود ارتش ذخيرۀ  سرپا نگاه دارد، بنگاه

کاری برای منضبط کردن کارگران و به بازار 

کار تکه تکه شده ای برای ايجاد تفرقه و 

حکومت کردن بر طبقۀ کارگر نياز داشتند. 

جريان مداوم کارگران مهاجر و بيکار سازی 

ميليون کارگر از بنگاه های دولتی باهم در  30

ارتش ذخيرۀ  1990ظرف چند سال در دهۀ 

کار را توسعه دادند. ارتش ذخيرۀ کار به نحو 

چشمگيری قدرت طبقۀ کارگر را در کل 

فروکاست و قطعه قطعه کردن بازار کار 

 همبستگی طبقۀ کارگر را تضعيف کرد. بدين

کنون شاهد تا 1990علت است که از آغاز دهۀ 

 کاهش بزرگی در سهم کار بوده ايم.

 نتيجه گيری

کارگر چين رخ نقطۀ عطف جديدی برای طبقۀ 

. پس از انفجار بحران جهانی )25(داده است 

سرمايه داری، سهم کار در چين شروع به 

بازگشت به حال عادی کرد. همراه با اين 

واقعيت، همچنين می توان مشاهده کرد که از 

به بعد سطح مزدها سريع تر از  2008سال 

افزايش اسمی توليد ناخالص داخلی باال رفت و 

جمعيت قادر به کار در چين  2012در سال 

برای نخستين بار در دورۀ اصالحات کاهش 

يافت که نتيجۀ آن کاهش ارتش ذخيرۀ کار در 

. از اين مهم تر توسعۀ )26(آيندۀ نزديک است 

مبارزۀ کارگران در جهت کسب مزدی شايسته 

برای زندگی است که قادر به تأمين هزينه های 

ديد زندگی در مناطق شهری باشد. نسل ج

و  1980که غالبا در دهه های  کارگران مهاجر

متولد شده اند اصرار به زندگی در  1990

مناطق شهری دارند. اين به مبارزه برای 

افزايش مزد منجر شده است. مبارزۀ کارگران 

برای داشتن سهم بيشتر از درآمد ملی، بعدا به 

عصر سود باال برای سرمايه داران پايان 

ديدی در اقتصاد چين خواهد داد و عصر ج

 خواهد گشود.  

)2014(منبع: مونثلی ريويو، ژانويۀ   

 پانوشت ها

وابستگی «) نگاه کنيد به آندونگ ژو و ديويد کوتز، 1(
در » رشد اقتصادی چين به صادرات و سرمايه گذاری

 )،2001( 1، شمارۀ 43مجلۀ اقتصاد سياسی راديکال، 

  9-32ص 
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تای هسيه  - ای، چانگان ب ِ–) نگاه کنيد به چونگ 2(

[سودآوری  بازگشت به سرمايه«و يينگی کيان، 

مقاالت بروکينگز در بارۀ فعاليت ، »در چين سرمايه]
 61-102)، ص 2006( 2،شمارۀ 37اقتصادی، 

کارگران شرکت فوالد  2009ژوئيۀ  24) در 3(

تونگهووا اعتصابی به راه انداختند و مدير کل را تا 

کت فوالد تونگهووا سرحد مرگ کتک زدند. شر

از طريق يک  2005بنگاهی دولتی بود که در سال 

برنامۀ حکومتی محلی با وارد کردن يک سهامدار 

، خصوصی شد. شرکت پس از »استراتژيک«

خصوصی شدن کارگران را اخراج کرد، افزايش مزد 

را محدود ساخت و مزايائی مانند يارانۀ شوفاژ را قطع 

طريق خصوصی سازی کرد در حالی که مديران از 

پاداش های هنگفتی دريافت می کردند. اين مبارزه 

باعث شد که حکومت محلی (که بزرکترين سهامدار 

بود)، يک بنگاه دولتی ديگر را جانشين سهامدار 

 خصوصی کند.

جريان غالب اقتصادی در مطالعات زير  روايت) 4(

در «ان بای و ژنجيه کيان،  ِ–ارائه شده است: چونگ 

مجلۀ اقتصادی ، » 1978-2007عوامل در چين: آمد 
؛ چونگ 650-670): ص 2010( 4شمارۀ ، 21چين 

عوامل تعيين کننده سهم کار: «ان بای و ژنجيه کيان،  ِ–
 اقتصاد جهان، »شواهدی از پانل اطالعات استانی چين

-27)، ص 2010( 12، شمارۀ 33)، شيجيه جينگجی(

تای هسيه و -گبه زبان چينی؛ لورن براندت، چان – 3

رشد و تحوالت ساختاری در «کسيائودونگ ژو، 
، در لورن براندت و توماس راوسکی »چين

(اندن، انتشارات تحول اقتصادی چين، (ويراستاران)، 

). يک مدل نظری را می توان 2008دانشگاه کمبريج، 

در سونگ ژنگ، کژتيل استورسلتن و فابريزيو 

جلۀ اقتصادی م، »رشد مانند چين«زيليبوتی يافت: 
  196-233): 2011( 2، شمارۀ 101آمريکائی، 

ۀ اصالحات در چين، نسبت کشاورزی در ) در دور5(

% کاهش يافه، 10.0% به 28.2توليد ناخالص چين از 

% افزايش پيدا کرد 43.4% به 23.9بخش خدمات از 

و سهم صنعت تقريبا ثابت ماند. منابع: ادارۀ ملی آمار، 

(پکن، انتشارات آماری  2012سالنامۀ آماری چين 

 به زبان چينی). -2012چين،

) نگاه کنيد به کميسيون ملی توسعه و اصالحات، 6(

وزارت دارائی و وزارت منابع انسانی و تأمين 

ظام ننظراتی در بارۀ تعميق اصالحات «اجتماعی، 
 زبان چينی. به -http://gov.cn، »توزيع درآمد

  مصاحبه های من گرفته شده است. اين نمونه از )7(

 ) پيشين8(

  2012سالنامۀ آماری ) ادارۀ ملی آمار، 9(

انسجام و اعتبار آمارهای چين در «) کای فانگ، 10(
)، 2004(، 5، شمارۀ 37اقتصاد چين، ، »مورد اشتغال

 74-89ص 

 ) اين مثال از مصاحبه های من گرفته شده است.11(

ا يا دوره های رونق و رکود در نظام ) [چرخه ه1-11(

سرمايه داری مربوط به سلطۀ انحصارات در اقتصاد و 

بلکه بيانگر  ،يا مالی شدن يا سلطۀ سرمايۀ مالی نيستند

اند که در همۀ  بحران در شيوۀ توليد سرمايه داری

مراحل تکامل سرمايه داری وجود دارند و عمل می 

مايه داری کنند. البته در عصر امپرياليسم (سر

انحصاری)، شدت و گسترۀ بحران های سرمايه داری 

و طول زمان رکود افزايش می يابد. سلطۀ سرمايۀ 

مالی و نقش روز افزون مؤسسات مالی و پولی و 

تکامل بازار سرمايه و ابزارهای مالی و غيره به 

بحران ها و نابسامانی هائی منجر می شوند. اين بحران 
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لی ممکن است نتيجۀ مستقيم ها و نابسامانی های ما

بحران های توليدی نباشند اما می توانند بر آن اثر 

بگذارند و اثر می گذارند. در موارد معينی، مانند 

آغاز  2008بحران بزرگ و جهانگيری که از سال 

بحران در توليد و بحران گرديد و هنوز ادامه دارد، 

. بحران کنونی برخالف مالی با هم ترکيب شده اند

صور برخی از اقتصاددانان و سياست مداران و ت

روزنامه نگاران و غيره صرفا بحران مالی يا بحران 

اقتصادِی ناشی از بحران مالی نيست، بلکه بحرانی در 

عين حال هم اقتصادی (توليدی) و هم مالی است. در 

يک کالم، چرخه های رکود و رونق در اقتصاد 

لی نيستند. چرخه سرمايه داری، ناشی از بحران های ما

های رونق و رکود اساسا ناشی از تضادهای حاکم بر 

شيوۀ توليد سرمايه داری و در رأس آنها تضاد بين 

اجتماعی شدن هرچه بيشتر توليد و خصوصی شدن 

هرچه بيشتر تصاحب و مالکيت اند که به صورت 

تضاد بين رشد بارآوری کار و سودآوری سرمايه 

بحرانی، خواه منشأ توليدی  پديدار می شود. معموال هر

و تجاری داشته باشد يا منشأ مالی و پولی، نخست به 

شکل بحران مالی تجلی می يابد. برای بررسی بحران 

ن يا حوزه در حوزۀ اقتصاد بايد از بررسی ِ نموِد بحرا

تر رفت تا به منشأ آن بتوان های پديدار شدن آن فرا

 دست يافت.

الی شدن کشورهای روند م«ی گويد اينکه مؤلف م

سرمايه داری انحصاری، قدرت سرمايۀ مالی را تقويت 

کرد و کل اقتصاد را به چرخه های رونق و کود 

، دقيق نيست زيرا چنانکه گفته شد چرخه های »کشاند

آنکه سرمايه داری وارد عصر  رونق و رکود پيش از

امپرياليسم و سرمايۀ مالی شود نيز وجود داشتند. البته 

اهميت سرمايۀ مالی در کل اقتصاد و در هم  به خاطر

تنيدگی سرمايه های بزرگ بانکی و سرمايه های 

بزرگ صنعتی و تجاری، و گسترش عظيم بازار 

سرمايه، بحران های مالی (و پولی) و بحران های 

توليدی به نحو روزافزونی هم زمان يا تقريبا هم زمان 

ی نوعی صورت می گيرند و برهم انطباق می يابند، يعن

بين آنها وجود دارد، هر چند اين » هم پوشانی«

 همپوشانی مطلق نيست. مترجم]

پرولتاريزاسيون «) پان انگای و لو لينهوئی، 12(
و عمل طبقاتی در ميان نسل  خشم[هويت]  ناتمام: خود

چين مدرن، ، »کارگران در چين امروز –دهقان  دوم
. تو ِلو، 493-519)، ص 2010( 5، شمارۀ 37

(پکن، انتشارات حقوقی، به زبان رگران جديد چين کا

 چينی)

 2012) ادارۀ ملی آمار، سالنامۀ آماری 13(

گزارش تحقيق در بارۀ «) ادارۀ ملی آمار، 14(
  http://stats.gov.cn ،»2009مهاجر سال  نکارگرا

ران کارگ«به زبان چينی. در اين مقاله منظور از 

کارگران مناطق روستائی ای است که بيرون » مهاجر

کارگرانی که  شاملاز شهرهای خود کار می کنند و 

کار غير کشاورزی در شهرهای خود انجام می دهند 

 نمی شود.

). [اينکه مؤلف می گويد به خاطر اينکه بخشی 1-14(

از هزينۀ زندگی کارگران مهاجر در چين از درآمد 

وستائی شان تأمين می شود و کشاورزی خانوادۀ ر

سرمايه داران بدين وسيله از پرداخت بهای نيروی کار 

آنها، بر طبق سطح زندگی کارگران شهری چين، شانه 

خالی می کنند (و در واقع مزد کارگران مهاجر حدود 

نصف مزد کارگران شهری است)، پديده ای است که 

 در برخی کشورهای ديگر نيز وجود داشته و دارد. 

يک مورد تاريخی دراين زمينه کشور آلمان در اواخر 

در بحبوحۀ رشد و تکامل سرمايه داری  –سدۀ نوزدهم 
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مسألۀ است. انگلس در  –و صنعتی شدن اين کشور 
 اين موضوع را به خوبی توضيح داده است. مسکن

چگونگی  مسألۀ مسکنموضوع اصلی بحث انگلس در 

دۀ نوزدهم و نقد حل اين مسألۀ در آلمان در ربع آخر س

ديدگاه ها و راه حل های بورژوائی و خرده بورژوائی 

مسألۀ در اين زمينه است. اما دامنۀ بحث انگلس در 
فراتر از اين است. انگلس ضمن توضيح اين مسکن 

جوهر راه حل های بورژوائی و خرده «موضوع که 

اين است که کارگر بايد » مسألۀ مسکن«بورژوائی در 

ادامه می دهد اما اين نکته » باشد صاحب مسکن خود

ای است که در روند تکامل صنعتی آلمان در بيست 

سال گذشته پرتو بسيار ويژه ای به خود گرفته است. 

در هيچ کشوری اين همه کارگر «سپس می نويسد: 

مزدی که صاحب مسکن خود و نيز صاحب باغچه و 

مزرعه ای از خود باشند وجود ندارد. عالوه بر اينها 

کارگران پرشمار ديگری هستند که خانه و باغچه يا 

مزرعه ای به عنوان مستأجر در اختيار دارند که تقريبا 

در تصاحب آنهاست. صنايع خانگی روستائی همراه با 

باغچه کاری برای مصرف شخصی و کشاورزی 

» کوچک پايۀ وسيعی برای صنايع بزرگ آلمان است.

که ممکن انگلس سپس توضيح می دهد اين وضعيت 

است در ظاهر تضمينی برای زندگی کارگر باشد (و 

زمانی هم پيش از توسعۀ صنايع جديد تا حدودی چنين 

بود)، در واقع  با رشد سرمايه داری به بند و زنجير 

ديگری برای کارگر  تبديل می شود. اين وضعيت 

باعث می شود که سرمايه داران بتوانند کمترين مزد را 

انه و تکه زمين يا باغچه ای برای به کارگرانی که خ

مصرف شخصی سبزی و ميوه دارند تحميل کنند و 

سود باالتری برای خود تضمين نمايند. او می نويسد: 

در هيچ جا ... چنين مزدهای ناچيز شرم آوری که در «

صنايع خانگی آلمان به کارگران پرداخت می شود 

که از  وجود ندارد. رقابت به سرمايه دار اجازه می دهد

فيمت نيروی کار [يعنی مزد]، آنچه را که خانوادۀ 

کارگر از باغچه يا مزرعۀ کوچکش به دست می آورد 

کم کند. کارگران مجبورند هر مزدی را که به آنها 

پيشنهاد می شود بپذيرند زيرا در غير اين صورت هيچ 

چيز به دست نخواهند آورد و نمی توانند صرفا از 

زندگی را بگذرانند و نيز  محصوالت کشاورزی خود

به اين علت که دقيقا اين کشاورزی و مالکيت زمين 

[کوچک] است که مانع می شود در جای ديگر به 

جستجوی کار ديگری بروند. اين است آن پايه ای که به 

آلمان ظرفيت رقابت در بازار جهانی برای يک رشته 

. بدين سان سرمايه دار می محصوالت کوچک می دهد

کل سود ناشی از کاهش مزد عادی را از آن خود  تواند

. کند و کل ارزش اضافی را به خريدار عرضه نمايد

اين است راز قيمت فوق العاده ارزان بسياری از 

 (تأکيد از انگلس است.)» کاالهای صادراتی آلمان.

اين وضعيت بيش از هر چيز «انگلس سپس می افزايد: 

دگی کار ديگری باعث شده که مزد و شرايط زن

کارگران آلمان در رشته های صنعتی ديگر نيز پائين 

مسألۀ (انگلس، » تر از سطح اروپای غربی باشد.
 ).1887مقدمۀ چاپ دوم، ژانويۀ مسکن، 

بدين سان شاهد تشابه وضع کارگران مهاجر روستائی 

احب يک قطعه زمين يا باغچه در صدر چين و کارگان 

ر چين کارگران آلمان اواخر سدۀ نوزدهم هستيم. د

مهاجر روستائی ضمن کار در شهرها، خود يا خانواده 

شان، تکه زمين و خانه ای در روستا نيز دارند که 

والدين و فرزندان کوچکشان در آنجا زندگی می کنند و 

با کار در مزرغۀ کوچک بخشی از هزينۀ زندگی 

خانواده را تأمين می نمايند که باعث می شود بنگاه 

صوصی يا دولتی) بتوانند به همان های شهری (خ

ميزان از مزد کارگران مهاجر کم کنند. در آلمان اواخر 

سدۀ نوزدهم نيز چنانکه انگلس توضيح می دهد، 

سرمايه داران به خاطر اينکه کارگران تکه زمين يا 

 خيزش ۳۱شماره                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          



28 

 

باغچه ای از خود داشتند يا در اجاره داشتند، می 

ان مناطق توانستند مزدی کمتر از مزد عادی به کارگر

 روستائی و نيز به کل کارگران پيشنهاد کنند.

وضعيتی مشابه آنچه در باال آمد به نحوی وسيع تر و 

در مورد کار خانگی زنان » پايدارتر«همگانی تر و 

در خانواده های کارگری دارد. در واقع سرمايه داران 

به خاطر اين کار رايگان زنان در خانه می توانند مزد 

 گران بدهند. مترجم]کمتری به کار

وتايان گ database) مثال از مخزن اطالعاتی 15(

 30000بارۀ حقوق حدود گرفته شده که اطالعاتی در

نفر اعضای هيأت مديره، سرپرستان و کادرهای 

شرکت های ثبت شده در بورس چين به دست می دهد. 

بخش رسمی شامل واحدهای متعلق به دولت، واحدهای 

عاونی، واحدهای با ماکيت دولتی اشتراکی، واحدهای ت

خصوصی، شرکت های سهامی با مسئوليت محدود،  –

شرکت های سهامی عام، شرکت های خارجی و 

شرکت هائی که از سوی هدگ کنگ، ماکائو و تايوان 

 تأمين مالی می شوند.

) نظام شوروی مزدها در چين شامل هشت رده 16(

ها و برای کارگران و رده های متفاوتی برای کادر

 پرسنل فنی بود.

داشت های مائو در بارۀ مطالعۀ ياد) مائوتسه دن، 17(
 -(پکن، آکادمی تاريخ ملی اقتصاد سياسی سوسياليستی 

 به زبان چينی)

انقالب صنعتی چين: ) نگاه کنيد به استفن آندورس، 18(
کنون تا 1949برنامه ريزی و مديريت از سياست، 

 )1977(نيويورک، پانتئون بوکز، 

 (*)  1992) سفر دن سيائوپينگ به جنوب در سال 19(

باعث اوچگيری سرمايه گذاری شد که در سال های 

حکومت  1994بعد به تورمی دائمی منجر شد. در سال 

تصميم  به محدود کرن اعتبارات بانکی به منظور 

کنترل تورم گرفت. اين سياست تنها موفق به مهار 

 کاهش داد.  تورم شد اما سودآوری بنگاه ها را

حکومت مهاجرت نيروی کار را  1980) در دهۀ 20(

جمعيت متحرک «به شدت کنترل کرد. کارگران مهاجر 

موانع  ربيشت 1990ناميده می شدند. در دهۀ » کور

مهاجرت کارگران برچيده شد، در حالی که هنوز 

امکان بازگرداندن آنها به محلی که از آن آمده بودند 

کارگران جديد چين،  د به تو ِلو،وجود داشت. نگاه کني
 به زبان چينی)  – 2012(پکن، انتشارات حقوقی، 

گزارش تحقيقی در بارۀ ) ادارۀ ملی آمار، 21(
به  http://stats.gov.cn، 2009کارگران مهاجر 

 زبان چينی.

اساس کاهش اشتغال در بخش دولتی ) اين رقم بر22(

تخمين زده شده است. داده ها از  2000تا  1995از 

  2012سالنامۀ آماری چين، ادارۀ ملی آمار، 

) در مصاحبه با برخی کارگران بنگاه های دولتی 23(

فهميدم که بيشتر کارگران جديد اين بنگاه ها 

قراردادهای سه ساله داشتند و استخدام کارگران موقت 

ار در بنگاه از طريق آژانس های کار بيرونی برای ک

های دولتی در زمينۀ ساختمان و حمل و نقل بسيار 

رايج بود. بسياری از مصاحبه شوندگان از اضافه 

کاری شکايت داشتند و يکی از مصاحبه شوندگان که 

تجربۀ کاری هم در بنگاه های دولتی و هم در بخش 

خصوصی داشت گفت که در زمينۀ اضافه کاری فرقی 

 وجود ندارد.ميان اين دو نوع بنگاه 

فيليپ . 2012سالنامۀ آماری ) آدارۀ ملی آمار، 24(

هوانگ بر آن است که دستگاه آماری چين اين بخش از 
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اشتغال را به خاطر تأثيرات گمراه کنندۀ نظريات 

جريان غالب در اقتصاد و جامعه شناسی ناديده می 

ناديده گرفتن اقتصاد گيرد. نگاه کنيد به فيليپ هوانگ، 
چين مدرن، در چين: واقعيت و تئوری،  غير رسمی

 .405-438)، ص 2009( 4، شمارۀ 35

برآمد طبقۀ کارگر و آيندۀ انقالب ) مينکی لی، 25(
)، ض 2011( 2، شمارۀ 63مونثلی ريويو در چين، 

51-38.  

بيانيۀ آماری چمهوری خلق چين ) ادارۀ ملی آمار، 26(
، 2012در بارۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی سال 

http://stats.gov.cn – .به زبان چينی 

 

 

 آرش جاويد

پرداخت دستمزد دو ميليون تومانی به «

» 93مناسبت تعيين حداقل دستمزد برای سال 

عنوان مقالۀ اخير عليرضا ثقفی است که به 

بحث چگونگی تعيين حداقل دستمزد می 

 پردازد. 

در پايان هر سال، بحث «ثقفی می نويسد: 

دستمزد در ايران دغدغه كارگران، 

كشان و مزدبگيران است. طبق روال،  زحمت

با نو شدن سال بسياری از كاالهای ضروری 

يابند و اين امر  برای زندگی افزايش قيمت می

از اواخر سال آغاز شده و پس از تعطيالت 

رسد. از اين رو  ساالنه به اوج خود می

تنها منبع درآمدشان فروش مزدبگيران که 

نيروی کار است به دستمزد به عنوان تنها 

 »کنند. تامين کننده هزينه زندگی نگاه می

ثقفی که خود به عنوان يک فعال کارگری 

دغدغه پايين بودن دستمزد کارگران و «

دارد نسبت به عدم کفايت مزد » زحمتکشان

مزدبگيران اعتراض می نمايد و در اين رابطه 

سوطی ارائه می دهد. روشن است که مب شرح

مانند موضوعات  ،در بررسی مسايل اقتصادی

ديگر واقعيت های عينی، بايد روشی علمی 

بکار برد يعنی داده ها را در سيستم تضادهای 

خاص و عام علم مربوطه بررسی نمود. برای 

فعاالن کارگری ای که به تحليل مسائل طبقۀ 

و با  کارگر و جنبش کارگری می پردازند

رسالت انعکاس صحيح مسائل اقتصادی، 

سياسی و نظری بر پايۀ سوسياليسم علمی، به 

منظور آگاهی و روشنی بخشيدن به طبقۀ 

کارگر، به ارتقاء سطح مبارزات همه جانبۀ 

کارگران ياری می رسانند، اين موضوع حائز 

اهميت بسيار است. کاربرد صحيح و معانی 

اجتناب از  دقيق مقوالت مورد بررسی، ضمن

 اختالط و ابهام، به آگاهی مخاطب می افزايد.

در پايان هر سال، بحث «ثقفی می گويد: 

دستمزد در ايران دغدغه كارگران، 

 تقسيم» مزدبگيران است. كشان و زحمت

بگيران به سه دسته درست نيست. چون مزد

همۀ ، ولی همۀ کارگران مزدبگير اند
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لۀ تعيين زحمتکشان مزدبگير نيستند که در مسأ

(مانند دهقانان فقير و  حداقل مزد ذينفع باشند

متوسط و پيشه وران که زحمتکش اند ولی 

افزايش از سوی ديگر  .کارگر مزدی نيستند)

 قيمت ها موضوعی دائمی است و محدود به

(افزايش قيمت آخر سال و اول سال بعد نيست. 

کاالهای ضروری زندگی در ايران امری است 

اين صورت می گيرد) اگر  که گاه روزانه

طور بود کارگران و زحمتکشان خريدهای 

غير غذايی خود را در اين ايام انجام نمی 

 . دادند

ثقفی که بين کارگر و زحمتکش فرق نمی 

گذارد و آنها را مترادف می داند در ادامه 

بحث نيز بر اين درک تأکيد می ورزد: 

هاست كه فعاالن كارگری اعتراض خود  سال«

ه عدم كفايت دستمزد كارگران و را ب

كشان برای تامين يك زندگی معمولی و  زحمت

 »كنند، شرافتمندانه اعالم می

بی دقتی در ارائه درست مطلب را در  وا

ترکيب شورای عالی کار نيز نشان می دهد: 

گيرنده در اين  در شورای عالی كار كه تصميم«

زمينه است، جای نمايندگان واقعی كارگران 

ساز  نمايندگان دستاست و به جای آنان  خالی

حكومتی از شورای اسالمی كار گرفته تا مجمع 

های صنفی، در اين  نمايندگان كارگری و انجمن

. البته در جريان شورا شركت دارند

های اخير تامين اجتماعی مشخص شد  اختالس

كه اين به اصطالح نمايندگان کارگران همگی 

بی نصيب از اين غارت اموال كارگران 

اند و در نتيجه از آنان هيچ انتظاری  نبوده

 (تأکيد از ما است) »توان داشت. نمی

دچار » شورای عالی کار«ثقفی در ترکيب 

مجمع «اشتباه شده است. برخالف گفتۀ او 

در » های صنفی نمايندگان كارگری و انجمن

. يعنی رژيم حتی در عضويت ندارنداين شورا 

ثقفی دست ساز خود  مورد سازمان های به قول

تبعيض قايل شده است. نمايندگان به  هم

اصطالح کارگری شورای عالی کار تنها از 

می آيند. متن » کانون شوراهای اسالمی کار«

قانون کار جمهوری اسالمی در  167مادۀ 

 چنين است: » شورای عالی کار«مورد ترکيب 

در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به «

الی کار تشکيل می شود. وظيفۀ نام شورای ع

شورا انجام کليۀ تکاليفی است که به موجب اين 

قانون و ساير قوانين مربوطه به عهدۀ آن 

 واگذار شده است.

 اعضای شورا عبارتند از:

وزير کار و امور اجتماعی که رياست  –الف 

 شورا را به عهده خواهد داشت.

دو نفر از افراد بصير و مطلع در امور  -ب

تماعی و اقتصادی به پيشنهاد وزير کار و اج

امور اجتماعی و تصويب هيأت وزيران که 

يک نفر از آنان از اعضای شورای عالی 

 صنايع انتخاب خواهد شد.
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سه نفر از نمايندگان کارفرمايان (يک نفر  -ج

 از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمايان.

سه نفر از نمايندگان کارگران (يک نفر از  -د

ش کشاورزی) به انتخاب کانون شوراهای بخ

 اسالمی کار.

شورای عالی کار از افراد فوق تشکيل که به 

استثنای وزير کار و امور اجتماعی بقيۀ 

اعضای آن برای مدت دو سال تعيين و انتخاب 

  »می گردند و انتخاب مجدد آنان بال مانع است.

استدالل اين به « :ثقفی در ادامه می نويسد

مايندگان و ساير اعضاء شورای اصطالح ن

(نمايندگان دولت و نمايندگان  عالی كار

كارفرمايان) همواره اين بوده است كه با 

شود و  افزايش دستمزدها اوال تورم اضافه می

ثانيا بسياری از كارفرمايان محترم! دچار 

تعطيلی موسسات   ضرر و زيان شده و موجب

ری شود و در نتيجه بيكا ها می اقتصادی آن

 ...»يابد و  افزايش می

که در نقل باال مشاهده می کنيم آقای  همچنان

استدالل «ثقفی برای اثبات گفته هايش از

 سخن می گويد تا» کارفرما گان دولت ونمايند

وضيح مورد نظر به ت ،نقد آن استدالل ها با

نظرات نمايندگان  نقداما  .خويش دست پيدا کند

کمکی به اثبات  گونه کارفرما هم هيچ دولت و

 چه بيشترتوجه خود هراو . ديدگاهش نمی نمايد

رابطه آن با تورم متمرکز  پيرامون مزد و را

آشکارتر می ش ، نکات ضعف نقدمی کند

ثقفی پيش از اين نيز بنا به گفته خودش  .شود

در دو مقاله به موضوع مزد و تورم پرداخته 

 ه نوشته هايش همان اشتباهاتاست، اما در هم

آن بر تورم  تاثير رابطه و در زمينه مزد و را

برخورد  تکرار کرده است. ساده انگاری و

در مورد مزد سطحی نوشته های آقای ثقفی 

استداللش به نتايج  باعث شده که او در شيوه

با کم اهميت جلوه دادن نقش و . ااشتباهی برسد

 جايگاه يک فعال کارگری و يک منتقد و و

ائما در نوشته هايش ، دپيشرو پرلتری مروج

به تکرار همان گفته ها می پردازد. مروجی 

که برای آگاهی بخشيدن به طبقه کارگر اقدام 

به نگارش متون آگاه گرانه می نمايد بايد 

پيرامون مسائل مطروحه اشراف کامل داشته 

دقت زياد کارگران را برای دست  باشد و با

 النی. فعاآموزش دهد يابی به خواست هايشان

د ننای دفاع از حقوق کارگر تالش می که برک

کوشش کنند که بخصوص بر مسايل بايد 

اقتصادی ای که منافع کارگران مربوط به 

متاسفانه و مسلط باشند ولی مطلع آنهاست 

ش بکه همواره حيات جن منیزمبيماری 

، کمونيستی را به مخاطره انداخته کارگری و

ی رفع عدم تالش برا به اين مهم و اعتنايیبی 

. متاسفانه اين بيماری در استموانع ذهنی 

گستره ای بسيار وسيع گريبان اکثر پيشروان 

ع سازمان های مداف ، احزاب وکارگر ۀطبق
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. به بررسی رهايی طبقه کارگر را گرفته است

 نوشته آقای ثقفی برگرديم:

من در مقاله ای كه به مناسبت «ثقفی می گويد: 

 1391و 89 هایتعيين حداقل دستمزد در سال 

در فصل تعيين دستمزد نوشتم، ثابت كردم كه 

برابر شدن آن تنها  افزايش دستمزد و حتی دو

درصد) در  3تا  2تواند تاثير اندكی (بين  می

درصدی داشته  50تا  40تورم لجام گسيخته 

باشد، آن هم تنها در كاالهايی كه در 

مانده و قديمی  هايی با تكنولوژی عقب كارگاه

شود و آن هم در صورتی است كه  می اداره

بخواهيم سود كارفرمايان محترم هيچگونه 

تغييری نكند و هم چنان به سودآوری خود در 

همان حد قبلی ادامه دهند و در اين زمينه 

 » ن مقاالت ارجاع می دهم.آخوانندگان را به 

دستمزد مقاالتی را که ثقفی در رابطه با تعيين 

ز آنان نام می برد، توسط با تورم ا آن و ارتباط

سهراب شباهنگ نقد گرديد و نشان داده رفيق 

که تورم ربطی به افزايش مزد ندارد! ولی شد 

افزايش مزد بر سود سرمايه تأثير می گذارد. 

افزايش مزد در مقدار معينی از کار زنده 

منجر به کاهش سود سرمايه می گردد. و 

ده برعکس افزايش سود در همان مقدار کار زن

مزد را کاهش می دهد. کار زنده شامل مزد 

(سرمايۀ متغيير) به اضافۀ ارزش اضافی 

 است. 

مزد حداقل سال «برای مثال به مقاله های 

: گامی ديگر در تشديد استثمار مطلق 1389

ضرورت گسست «، 1388اسفند » کارگران

ارديبهشت » از دستگاه فکری بورژوازی

 خلع سالح نظری و سياسی«، 1389

، تير »ارگران در پوشش عمل گرائیک

علل و پيامدهای اقتصادی و سياسی «، 1389

و  1391، آذر »تورم شديد و مستمر در ايران

» سهم مزدها در توليد ناخالص داخلی«مقاله 

منتشر شده در خيزش 1392دی و بهمن ماه 

می توان رجوع کرد. اين مقاالت ،  30و  29

 در سايت آذرخش قابل دسترسی اند.

سرمايه و «در اين مورد می توان به مچنين ه

» سرمايۀ«و » مزد، بها، سود«، »کار مزدی

 مارکس رجوع کرد.

برای فهم بهتر مطلب درباره عدم ارتباط مزد 

ضرورت «و تورم به نقل قولی از مقاله 

نقد » ژوازیگسست از دستگاه فکری بور

به بهانه تعيين : «مقاله عليرضا خراسانی

نوشته رفيق سهراب » 89دستمزد سال 

 شباهنگ ارجاع می دهيم:

من دراين نوشته نشان خواهم داد که نه تنها «

هيچ  تورم به طور کلیبلکه  تورم اصلی

به عبارت دقيق ارتباطی با افزايش مزد ندارد. 

که نرخ افزايش مزد از نرخ  : تا هنگامیتر

ارزش اضافی (يا نرخ استثمار) کمتر يا حتی 
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ين افزايش مزد به خودی با آن برابر باشد ا

و نه » اصلی«خود تأثيری، نه به طور 

بر کل ارزش توليدات و بنابراين بر » فرعی«

شاخص عمومی قيمت ها و تورم نخواهد 

. همۀ کسانی که رابطه ای بين تورم و داشت

نرخ مزد برقرار می کنند ديدشان نسبت به 

نيروی کار همانند ديدشان به مواد خام، ماشين 

أسيسات و ساختمان های توليدی و آالت، ت

که همان گونه  برطبق اين نگرشغيره است. 

افزايش قيمت (ارزش) مواد خام، انرژی، 

ساختمان ها و تأسيساتی که مصرف توليدی 

دارند می تواند باعث افزايش ارزش کاال يا 

خدمت توليدی شود و در نتيجه قيمت آن کاال و 

آنکه خدمت را افزايش دهد (البته به شرط 

بارآوری کار ثابت بماند يا رشد آن کمتر از 

افزايش قيمت مواد خام، انرژی، ساختمان 

هائی که مصرف توليدی دارند باشد)، به همين 

طريق افزايش مزد نيز می تواند باعث افزايش 

 ارزش و قيمت کاالها و خدمات توليدی شود.

به رغم آنکه ثقفی در مقالۀ خود اهداف سرمايه 

 تعقيب و توجيه نمی کند و در صدد داران را
ن آنها است اما منطق پايه ای يا روش گفتما ردّ 

تحليل او متأسفانه با منطق و روش تحليل 

کسانی که می گويند افزايش مزد باعث تورم 

می شود يکی است. تنها فرق ميان آنها تفاوتی 

طبق نظر ثقفی در اثر افزايش کّمی است: 

د ولی به آن اندازه مزدها تورم به وجود می آي

  ای که مسئوالن دولتی می گويند نيست!

اشتباه روش شناختی ثقفی  در اين نوشته نخست

در چگونگی طرح مسأله و ريشه يابی آن را 

بررسی خواهم کرد، سپس اشتباهات و التقاط 

های او را در درک يک رشته مفاهيم اقتصادی 

مانند ارزش اضافی، ارزش افزوده، ترکيب 

ک سرمايه، نقدينگی و غيره خاصر ارگاني

نشان خواهم نمود و سرانجام به نتائج و 

تأثيرات اشتباهات روش شناختی و نظری او 

 در جنبش کارگری خواهم پرداخت.

خطای روش شناختی ثقفی و سرچشمۀ  – 1
 آن

کسانی که می » تحليل«و » استدالل«در 

گويند افزايش مزد باعث تورم می شود يک 

يکسان گرفتن هفته است و آن خطای بنيادی ن

نقش سرمايۀ ثابت و سرمايۀ متغير در روند 

 است. توليد و نديدن تفاوت بنيادی بين آنها

سرمايه ثابت (يعنی سرمايه ای که صرف 

خريد ماشين ها و ابزارهای توليد، مواد خام و 

کمکی، انرژی، ساختن تأسيسات توليدی و 

و غيره  ساختمان هائی که استفادۀ توليدی دارند

می شود) در روند توليد در بهترين حالت 

صرفاً با ارزش خود (و نه بيشتر) وارد ارزش 

کاالها يا خدماتی که در توليد شان نقش دارد 

می شود در حالی که سرمايۀ متغير (سرمايه 

ای که صرف خريد نيروی کار مولد يعنی 

پرداخت مزد کارگران مولد می گردد) سه 
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تمام يا بخشی از ارزش عملکرد دارد: الف) 

سرمايۀ ثابت را وارد کاالها و خدمات توليدی 

می کند، ب) ارزشی معادل ارزش بازتوليد 

خود (يعنی مزد) را وارد کاالها و خدمات 

توليدی می نمايد و پ) مقداری ارزش اضافی 

(کار رايگان يا پرداخت نشده) به صورت 

توليد اضافی به کاالها و خدمات توليد شده می 

افزايد. اين ارزش سوم که ارزش اضافی 

ناميده می شود منشأ سود سرمايه دار (صنعتی 

و تجاری)، بهرۀ سرمايۀ وامی (بخش اعظم 

سود بانک ها و مؤسسات مالی) و اجارۀ زمين 

(و جنگل و مرتع و معدن و ديگر منابع 

طبيعی) است. همچنين منشأ بخش مهمی از 

ود مؤسسات درآمدهای دولتی (ماليات و البته س

 دولتی) همين ارزش اضافی است. 

سرمايه داران به کارگران مزدی می پردازند 

و از آنها در روند توليد ارزشی دريافت می 

کنند که معادل اين مزد به عالوۀ مقداری 

ارزش اضافی است. مجموع اين دو ارزش 

به  کار الزم(مزد به عالوۀ ارزش اضافی يا 

 ناميده می شود هکار زند) کار اضافیعالوۀ 

(در مقابل سرمايۀ ثابت که کار متبلور شدۀ 

نام دارد). بنابراين اگر مزد  کار مردهگذشته يا 

کارگران افزايش يابد و بارآوری کار ثابت 

توزيع معادل پولی اين کار زنده بماند تنها در 

بين کارگران و سرمايه داران تغييری صورت 

گران، ، يعنی مزد دريافتی کارخواهد گرفت

بيشتر، و ارزش اضافی ای که سرمايه داران 

استثمار می کنند، کمتر خواهد شد. اما مجموع 

مزد و ارزش اضافی که در تشکيل ارزش 

کاالها و خدمات توليدی وارد می شوند ثابت 

خواهد ماند. همچنين سرمايۀ ثابت مصرف 

شده نيز با ارزش خود وارد ارزش کاالها و 

د و تغييری نخواهد خدمات توليدی خواهد ش

می  ثابتکرد (به همين جهت است که آن را 

افزايش مزد تأثيری بر کل  در نتيجهنامند). 

ارزش کاالها و خدمات توليد شده و در نتيجه 

گردش  أثيری بر قيمت کل آنها در يک دورۀت

 نخواهد داشت.

عددی موضوع را روشن تر می کند.  مثالی

عی مولد فرض کنيم مقدار کل سرمايۀ اجتما

مصرف شده در يک دورۀ گردش سرمايه 

واحد  60(مثالً يک سال) در جامعه ای برابر 

و کل سرمايۀ متغير (مزد کارگران مولد) در 

واحد باشد (يعنی  20طول يک سال برابر 

فرض  3ترکيب ارگانيک متوسط سرمايه را 

. اگر ترکيب ارگانيک  20/60=3می کنيم :

 10يا  4يا  2الً سرمايه را هر مقدار ديگر مث

بگيريم تغييری در نحوۀ استدالل به وجود 

نخواهد آمد). همچنين فرض می کنيم که اين 

کارگران مولد در سال عالوه بر مزد دريافتی 

واحد توليد  20خود ارزش اضافی ای برابر 

کرده باشند، به عبارت ديگر نرخ ارزش 

اضافی يا نرخ استثمار کارگران برابر 

)] 20: 20× (100%= 100% باشد [100

 20+20=40يعنی جمع کل کار زنده برابر 
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واحد گردد. در پايان سال کل توليد ناخالص 

واحد خواهد بود  60+20+20=100برابر 

واحد آن ارزش سرمايۀ ثابتی است که  60که 

وارد محصوالت (کاال و خدمات) توليدی شده 

واحد آن صرف پرداخت مزد  20است، 

واحد آن به عنوان  20و کارگران مولد گشته 

ارزش اضافی به جيب سرمايه داران و ديگر 

استثمارگران سرازير شده است. حال اگر 

کارگران در اثر مبارزات خود موفق شوند به 

واحد دريافت  30واحد، مزدی برابر  20جای 

کنند و ارزش اضافی سرمايه داران به جای 

واحد کاهش يابد (يعنی معادل  10واحد به  20

واحد  20لِی کار زنده که قبالً به صورت پو

واحد برای کارگر تقسيم  30برای کارفرما و 

شود) در ارزش کل توليدات (و بنابراين در 

به وجود  هيچ تغييریقيمت کل توليدات) 

نخواهد آمد زيرا در اين حالت نيز ارزش 

محصوالت توليد شده برابرخواهد بود با 

ته که همان مقدار گذش 10+30+60=100

واحد و  35است. بدين طريق اگر کارگران 

واحد ببرند باز هم قيمت ها  5سرمايه داران 

تغييری نخواهند کرد. حتی اگر فرض کنيم 

واحد ببرند و سرمايه داران  40کارگران 

صفر واحد يعنی افزايش مزد کارگران درست 

به اندازۀ نرخ استثمار باشد (يعنی تمام ارزش 

د آنها برگردد و توليدی کارگران به خو

کارگران اصالً استثمار نشوند) باز هم تغييری 

در ارزش کل توليدات در اثر افزايش مزد به 

وجود نخواهد آمد و تورمی ناشی از افزايش 

مزد وجود نخواهد داشت. تنها در صورتی که 

کارگران بيش از کل کار زنده ببرند (يعنی 

واحد)، قيمت کل  40واحد به جای  50مثالً 

واحد  50+60=110واحد بلکه  100وليد نه ت

 10خواهد شد و جامعۀ مورد بحث ما با 

 درصد تورم روبرو خواهد گشت: 

10=%100)×%1- 100 /110( 

حال فرض می کنيم که مجموع مزد کارگران 

واحد افزايش  30واحد به  20مولد به جای 

يافته و ارزش اضافی ای که سرمايه داران 

واحد  10واحد به  20 استثمار می کردند از

کاهش پيدا کرده باشد. در اين صورت اگر 

واحدی را که  20سرمايه داران بخواهند همان 

قبالً استثمار می کردند به چنگ آورند دو راه 

 در مقابل شان وجود دارد:

الف) باال بردن بارآوری کار يا افزايش شدت 

کار به طوری که توليد اجتماعی سرمايه 

واحد سرمايۀ ثابت مصرف  60 دارانه نه تنها

واحد سرمايۀ متغير (مزد افزايش  30شده و 

واحد هم  20يافتۀ کارگران) را بپوشاند بلکه 

برای ارزش اضافی جديد سرمايه داران ايجاد 

واحد برسد به  110نمايد يعنی حجم توليد به 

عبارت ديگر توليد اجتماعی سرمايه دارانه به 

اين صورت به درصد رشد کند. در  10ميزان 

واحد توليد خواهد شد و  110واحد  100جای 
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خواهد بود  110ارزش (و قيمت) کل توليد هم 

و تورمی وجود نخواهد داشت. به همين طريق 

اگر سرمايه داران بخواهند در مقابل مزد 

افزايش يافتۀ کارگران، نرخ استثمار گذشته 

% را حفظ کنند، به عبارت ديگر 100يعنی 

ش اضافی داشته باشند توليد بايد واحد ارز 30

 120واحد به  100% رشد کند و از 20

و در اين  30+30+60=  120واحد برسد:

حالت نيز تورمی ناشی از افزايش مزد وجود 

 نخواهد داشت.

درصد  10ب) باال بردن قيمت ها به ميزان 

(فعالً به چگونگی تحقق اين افزايش قيمت 

قيمت کل  کاری نداريم) و در نتيجه رسيدن

واحد به جای  110محصوالت توليدی به 

واحد گذشته. حال اگر سرمايۀ ثابت  100

واحد و ميزان کل مزد  60مصرف شده يعنی 

واحد  110واحد را از کل  30پرداختی يعنی 

واحد خواهد بود.  20کم کنيم ارزش اضافی 

يعنی در صورت افزايش مزدها اگر سرمايه 

ته را ببرند و داران بخواهند همان سود گذش

بارآوری کار هم ثابت بماند جامعه با تورمی 

درصد مواجه خواهد شد و حاصل  10معدل 

اين تورم يا افزايش عمومی قيمت ها به جيب 

سرمايه داران و زمينداران يا بخشی از آنها 

واحد اضافی ناشی از  10خواهد رفت. اين 

افزايش قيمت ها که در مقابل آن توليدی 

» ارزش پول«به معنی کاهش  صورت نگرفته

يا دقيق تر بگوئيم کاهش قدرت خريد آن است 

که اساساً بر دوش مزد بگيران تحميل می 

 شود. 

خالصه اينکه افزايش مزد، در صورتی که 

بيشتر از نرخ ارزش اضافی نباشد، به خودی 

 خود هيچ تأثيری در افزايش قيمت ها ندارد.

افزايش اما سرمايه داران می کوشند هرگونه 

مزد را به گونه ای خنثی کنند که سود يا 

ارزش اضافی ای که قبالً می بردند نه تنها کم 

نشود بلکه افزايش يابد. اين تالش سرمايه 

داران يا از طريق تشديد استثمار (يعنی با 

افزايش ساعات کار، بهره کشی از نيروی کار 

ارزان زنان، کودکان و کارگران مهاجر و 

افزايش بارآوری کار از طريق غيره، و نيز 

کاربرد فن آوری و روش های سازماندهی 

جديد) و يا از طريق افزايش شدت کار و در 

نتيجه باز هم افزايش نرخ استثمار انجام می 

شود و يا از طريق افزايش قيمت ها که به 

تورم می انجامد. تورم غالباً موجب می گردد 

د مزکارگران، به رغم افزايش  مزد واقعی

، باال نرود يا حتی کاهش يابد. البته اين اسمی

دو مکانيسم (تشديد استثمار و تورم) به نسبت 

های مختلف با هم عمل می کنند و هر دو به 

فقير شدن بيشتر طبقۀ کارگر و ديگر 

 »زحمتکشان می انجامند.

در اين نوشته می «ثقفی در ادامه می گويد: 

تعيين حداقل خواهم به اين مساله بپردازم كه آيا 

ميليون تومانی كه از جانب برخی  2دستمزد 
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فعاالن كارگری مطرح می شود، امكان پذير 

 است يا نه؟

پذير معنايش آن است كه  گوييم امكان وقتی می

اگر حداقل دستمزد مثال در شهری مثل تهران 

ها  ميليون تومان تعيين شود و در شهرستان 2

گران  ميليون تومان (با توجه به 5/1مثال 

بودن زندگی در كالن شهرها و غيره) آيا 

شيرازه اقتصادی به هم می ريزد، آن طور كه 

گويند؟ آيا در آن  مخالفان افزايش دستمزد می

های اقتصادی مجبور به تعطيلی  صورت بنگاه

 ….می شوند؟ بيكاری افزايش می يابد؟ و

برای پاسخ به اين سوال مجبوريم كه رده های 

يا بنگاه های   جارتمختلف صنعت و ت

اقتصادی را به صورت جداگانه بررسی كنيم. 

فراموش نكنيم كه اين بررسی فرض را بر آن 

داری با همين  همين نظام سرمايهمی گيرد كه 

داران محترم  وضعيت فعلی ادامه يابد و سرمايه

تر از آنان نيز به سودهای كالن  و تجار محترم

به كار  خود برسند و بنگاه های اقتصادی هم

خود ادامه دهند و كارگرانی هم هر روز به 

سر كار خود بروند و ارزش اضافی الزم را 

توليد كنند و همه چيز به خير و خوبی و 

های  داران و بنگاه خوشی البته برای سرمايه

. در اين بحث مساله اقتصادی ختم به خير گردد

كنيم  داری را مطرح نمی سرمايهدگرگرنی نظام 

داران محترم ناراحت شوند  سر مايه كه احيانا

 )تکيه بر کلمات از ما است» (…و

تجاری و حتی اضافه  ثقفی در بررسی سود

ارزش کارگران به اشتباه در می غلطد. بايد 

ضافه سود تجاری بخشی از اتوجه داشت که 

حتی . ارزش توليد شده در صنعت است

کارگران غير مولد در تجارت (مانند 

های تجاری) در ايجاد اضافه  فروشندگان بنگاه

ارزش نقش ندارند، هرچند که کار آنان برای 

. روند گردش کاالها مطلقا ضروری است

ابط حقوق اشتباه ديگر ثقفی کاهش دادن رو

. هنگامی که می مالکيت به دزدی می باشد

شرکت های پيمانکاری دزدان حقوق « گويد:

، در واقع گرايش پرودنی هستند» کارگران

ثقفی  در ذهن خواننده تداعی می نمايد. خود را

حذف پيمانکاران برای سامان يافتن مزد  در

کارگران و درعين حال تثبيت سرمايه داران 

 اصلی، رفرميست است.

در اين جا به صنايعی می پردازيم كه «

بيشترين نقش را در اقتصاد دارند و آن صنايع 

نفت و گاز و پتروشيمی و خودروسازی است 

دهند. در  اصلی اقتصاد را تشكيل می كه ستون

های قبل در كانون  گزارش هايی كه در سال

مدافعان حقوق كارگر ارائه شد مدارك مستندی 

های كالن در اين صنايع به نظر  از حقوق

خوانندگان رسيد و همچنين در اين گزارش ها 

پتروشيمی و كارگران   آمده است كه در صنايع

ده در قراردادها پروژه ای، حقوق كارگران سا

ميليون تومان محاسبه می شود  5/2تا  2بين 

(و هم اكنون در پارس جنوبی به كارگران 
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ساده كره ای و ساير كارگران خارجی شركت 

) اما با 1مين حقوق ها داده می شود) (ها ه

دست به دست شدن قراردادها و واگذاری آنان 

كاران، چه در صنايع نفت و گاز،  به پيمان

 می و چه در صنايع خودروسازیپتروشي

پيمانکاران دست دوم و سوم سود خود را از 

حقوق کارگران برمی دارند و با دادن حقوق 

های کمتر و در بسياری موارد يک سوم اين 

 حقوق، درآمد خودشان را تأمين می کنند.

کاری که اغلب نورچشمی ها  شرکت های پيمان

سوم  هستند با گرفتن چند قرار داد دست دوم و

ببخشيد، با  –و با دزديدن حقوق کارگران 

به سود  –برداشت سهم خودشان از قرار داد 

اغلب با گرفتن چند  ابند.ي های کالن دست می

راهی دياری  قرارداد و برداشتن سهم خود

تا از پرداخت سهم بيمه و سنوات  ديگر ميشوند

و حقوق های پذيرفته شده در قانون نيز سرباز 

يكی دو سال ديگر اين  زنند و پس از

كاران را در پروژه های ديگر و يا در  پيمان

» ديار خارج با آالف و الوف مشاهده می كنيم.

 (تأکيد از ماست)

ثقفی برخالف نظر کلی خود که افزايش مزد و 

سود را بی تأثير بر يکديگر می داند در قسمت 

باال به اين تأثير معترف است. اگر او سود 

بخشی از اضافه ارزش کل در  پيمانکاران را

نظر می داشت، آنگاه بايد متوجه می شد که 

سهم مزد از کل کار زندۀ توليد شده به مقدار 

سود پيمانکاران کاهش می يابد. اگر حذف 

پيمانکاران در سيستم سرمايه داری ممکن باشد 

اين بدان معنی نيست که سود آنان تماماً به مزد 

فی توضيح کارگران افزوده می شود! ثق

نادرستی از نقش پيمانکاران در روند توليد 

سرمايه داری می دهد. او وجود پيمانکاری را 

به رواج دزدی در سيستم و تنبلی مديران بنگاه 

های توليدی دولتی يا بزرگ مربوط می کند و 

هيچ نقش اقتصادی ای برای آن قايل نيست. 

اگر اين گونه باشد چرا پيمانکاری در سراسر 

وجود دارد؟ و چرا بين دولت ايران و  جهان

 پيمانکاران درگيری وجود دارد؟ 

، »پيمانکار«به نظر می رسد منظور ثقفی از 

شرکت های واسطه ای است که در زمينۀ 

تأمين نيروی انسانی (اساسا کارگران موقت يا 

پروژه ای) با شرکت های بزرگ قرارداد می 

توليد  بندند و نه پيمانکارهای فنی که بخشی از

درآمد  می گويدرا بر عهده می گيرند. اينکه 

اين شرکت ها بخشی از مزد کارگران است 

قلم انداخته  از«دقيق نيست و چيزهائی را 

شرکت مجری يک طرح (پيمانکار ». است

اصلی که اجرای طرح را برعهده دارد) و يا 

خود کارفرما ممکن است از پيمانکاران برای 

ار استفاده کنند. مبلغی تأمين بخشی از نيروی ک

که بابت هر کارگر به پيمانکار مسئول تأمين 

يا  2نيروی انسانی می دهند، يعنی همان مبلغ 

ميليون تومانی که ثقفی از آن حرف می  2.5

زند، شامل چند چيز است: الف) مزد کارگران 

در صورتی که خود پيمانکار اصلی و يا 

 خيزش ۳۱شماره                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          



39 

 

م می کارفرما مستقيما آن کارگران را استخدا

کرد، ب) هزينۀ ادارۀ پرسنل يا به اصطالح 

که شامل هزينۀ » مديريت نيروی انسانی«

تنظيم قرارداد کار، محاسبۀ زمان کار و مزد و 

مرخصی، احتماال هزينۀ بيمۀ سهم کارفرما و 

غيره می شود و پ) هزينۀ استخدام (پيدا کردن 

کارگران مناسب و مصاحبه و غيره). پيمانکار 

کارفرما با اين کار بار سرويس اصلی و يا 

پرسنل و کارگزينی خود را سبک می کنند به 

عبارت ديگر هزينه های اداری داخلی 

پيمانکار اصلی يا کارفرما با ارجاع به 

پيمانکار نيروی انسانی کاهش می يابد. عالوه 

آن، پيمانکار اصلی يا کارفرما با اين کار،  بر

تمالی بار اخراج کارگران و هزينه های اح

مربوط به آن را از دوش خود برمی دارند. 

ميليون تومانی که ثقفی از  2.5تا  2اگر واقعا 

آن حرف می زند سطح مزدی است که 

کارفرما مايل به پرداخت آن به کارگر است 

پس چرا کارفرما در حالی که کارگران حتی با 

ر به کار هستند، ضنصف يا ثلث اين مبلغ حا

را استخدام نمی کند و  خود مستقيما کارگران

هزينۀ سنگين تری را متحمل می شود؟ مسألۀ 

نورچشمی بودن پيمانکارهای نيروی انسانی 

 2.5تا  2پاسخگوی مسأله نيست. زيرا اگر 

ميليون تومانی که ثقفی از آن حرف می زند 

صرفا مزد کارگران باشد بايد مزد کارگران 

در مورد شرکت هائی که از پيمانکار تأمين 

روی انسانی هم استفاده نمی کنند چيزی در ني

همان حدود باشد (زيرا مزد برای کار معين 

در جامعۀ سرمايه داری کمابيش يکی است)، 

 .در حالی که می دانيم چنين نيست

ثقفی که به مسألۀ پيمانکاری ساده گرايانه 

برخورد می کند در زير به بنگاه ها توصيه 

زد کارگران می کند با حذف پيمانکاران هم م

را افزايش خواهند داد و هم مانند همتايان 

غربی خود سود بيشتری به دست می آورند، 

حتی اگر بارآوری کار اين بنگاه ها پايين تر 

  از همتايان غربی آنها باشد!

پس در اين بنگاه ها تنها كافی «ثقفی می گويد: 

 كاران محترم را حذف كنند و است كه پيمان

ق همان قراردادها، مستقيم به كارگران را برطب

استخدام درآورند. در اين صورت تنها ممكن 

است مديران اين بنگاه ها كه خيلی كم سر 

كارشان حاضر می شوند و با سپردن كارها به 

پيمان كاران در حقيقت بار كاری خودشان را 

بر دوش واسطه ها قرار می دهند، مجبور 

 شوند بيشتر سر كار حاضر شوند. در اين

صورت سودهای كالن اين بنگاه ها هم دست 

ماند و هم کارگران حقوق  نخورده باقی می

بيشتری دريافت می کنند. دليل اثبات اين امر 

هم آن است كه در كشورهای ديگر، همين 

های اقتصادی با  پروژه ها و همين بنگاه

های بيشتر به كارگران نه تنها  پرداخت حقوق

ی خوبی هم كنند، بلكه سودآور ضرر نمی

دارند. مقايسه حقوق كارگران ايران در اين 
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بنگاه ها با حقوق كارگران كشور همسايه ای 

همانند تركيه، كه در آن جا هم اين پروژه ها 

دهد كه اين امر قابل  سودآور است، نشان می

اگر بخواهيم همين بنگاه ها را با اجراست و 

مشابه اروپايی و يا امريکايی آن ها مقايسه 

يم که مشخص می شود سودهای کالن و کن

بسيار بيشتر از معمول نصيب کارفرمايان و 

 مديران اين بنگاه ها می شود.

پس خيلی راحت در آن بنگاه های اقتصادی که 

با تکنولوژی پيشرفته کار می کنند و حتی 

بسياری از شرکت های مهندسی و خدماتی اين 

پروژه ها و بنگاه های اقتصادی، شرکت های 

قطعه سازی و ... پرداخت حقوق دو ميليون 

تومان تنها با حذف پيمانکاران امکان پذير 

است و هيچ آبی هم از آب تکان نمی خورد... 

و چه بسا سود آن ها هم با حذف پيمانکاران 

افزايش می يابد زيرا که از بسياری بريز و 

بپاش ها و پرداخت های زير ميزی و غيره 

 يد از ماست)(تأک» جلوگيری می شود.

به مديران اجرايی، کارفرمايان و دولت  ثقفی

سرمايه داری زنهار می دهد و به آنان توصيه 

می کند که به منافع بيشتر خود بينديشند و 

پيمانکاران را از واسطه گری بين کارفرما و 

طبقه کارگر حذف کنند و در اين ميان برای 

راضی نگه داشتن طبقه کارگر بايد به سياست 

متوسل شد و بعد » ه سيخ بسوزد و نه کبابن«

». آب از آب هم تکان نمی خورد«می بينيم که 

ثقفی بر علل و مجموعه سياست هايی که منجر 

به وجود شرکت های پيمانکاری و نيز 

قرارگاه «پيمانکاران درجه اول دولتی نظير 

در اقتصاد ايران و از جمله در پروژه » خاتم

ظير صنايع نفت و های کليدی و مهم صنعتی ن

گاز، پارس جنوبی، پتروشيمی ها و ...، شده 

اند، چشم فرو می بندد تا ساده انگارانه نسخه 

حذف پيمانکاران به نفع باالرفتن دستمزد 

سرمايه » سودهای کالن«کارگران و حفظ 

داران دولتی و خصوصی و صرفه جويی در 

هزينه ها را، برای آنان بپيچد. به زبان ساده 

توصيه می کند که بايد برای افزايش تر او 

نه سيخ بسوزد نه «دستمزد، و سياست 

، سرمايه داران را تثبيت کرد. همان »کباب

به ربيعی، » فعاالن کارگری«گونه که برخی 

اطالعاتی کارکشته، جهت حفظ حق و حقوق 

کارگران رهنمود امنيتی می دهند! اين روش 

 نبرخورد رفرميستی است و نه شايستۀ فعاال

مبارزان کارگری که می بايست به عنوان 

پيشروان آگاه جنبش کارگری سرسخت و 

مبارزات همه جانبۀ طبقۀ کارگر را نمايندگی 

کنند. بهتر بود ثقفی به جای نسخه پيچی برای 

مديران اجرايی، کارفرمايان و دولت سرمايه 

داری در زمينه افزايش مزد کارگران، به 

قامات رژيم، روشنی ناسازگاری ادعاهای م

اقتصاددانان بورژوا و نمايندگان کارفرما را با 

و  می دادواقعيات مسلم در اين زمينه نشان 

هدف اين ديدگاه های نادرست و مغرضانه را 
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در منحرف کردن کارگران از درک درست 

وضعيت خودشان و جامعه به طور کلی، و 

واداشتن کارگران به تسليم و رضا در مقابل 

تبديل اين طبقه به توده ای بی  وضع موجود و

شکل، سر به زير، مطيع و شکرگزار کارفرما 

و دولت، را مشخص می کرد. از آنجا که 

مسأله تعيين مزد حداقل برای همه کارگران 

اهميت زيادی دارد، بايد به شيوۀ برخورد به 

آن نيز که به همان اندازه مهم است توجه دقيق 

 و اصولی نمود.    

بنگاه های اقتصادی با تكنولوژی «ۀ ثقفی دربار

های  ها و بنگاه كارگاه«می گويد: » متوسط

اقتصادی زيادی وجود دارند كه اغلب به 

كارگر به  200تا  10صورت خصوصی و با 

ها كه اغلب در شهرك  كار مشغولند. اين بنگاه

های پراكنده ديگر های صنعتی و يا مكان 

يع ، به طور عمده در صنامشغول به كارند

غذايی، واسطه ای، پالستيك سازی قطعه 

فعاليت … سازی و يا مصالح ساختمانی و

ها هرچند به اندازه  ها و بنگاه دارند. اين كارگاه

ی بخش اول دارای سودآوری فوق العاده 

نيستند، اما با بررسی وضعيت اقتصادی آنان 

شود كه آنان  در سال های گذشته مشخص می

های مناقصه  و برنده نيز از همتايان پيمانكار

اند. آنان با  های بزرگ دست اول عقب نبوده

عنايت دريافت وام های سوبسيد دار و تورم 

های پايين، هر  لجام گسيخته و پرداخت حقوق

اند و  روز بنگاه اقتصادی خود را گسترش داده

با استفاده از دريافت ارزهای دولتی برای 

ا خريد مواد اوليه و فروش محصوالت خود ب

اند و از آن برای  قيمت آزاد سودهای كالن برده

و تامين هزينه  گاه ها و ويالها ساخت تفرج

شان درکشورهای  های گزاف تحصيل فرزندان

اند. آنان با عنايت به پايين  ديگر استفاده کرده

بودن دستمزد كارگران، با اين سودهای 

بادآورده به تبديل جنگل ها و سواحل درياها به 

خصوصی و تخريب محيط زيست و ويالهای 

اند. در  خروج سرمايه از كشور مشغول بوده

اين بنگاه ها كه سودهای خودشان را بيشتر از 

خريد و فروش مواد اوليه و يا دريافت ارزهای 

دولتی تامين می كنند دستمزد كارگران درصد 

ناچيزی از هزينه ها را (برطبق برخی 

درصد) تشكيل  10برآوردها كمتر از 

ها  در حالی كه در همين كارگاه  )2دهد.( یم

در كشورهای مشابه هزينه پرداخت دستمزد 

 »درصد است. 15برای محصوالت حدود 

که ثقفی در اينجا ارائه » راه حلی«بدين سان 

می دهد اين است که سوبسيد وام ها و استفاده 

از تفاوت قيمت بين ارز آزاد و ارز دولتی تنها 

نرود بلکه بخشی از آن  به جيب سرمايه داران

 !از طريق افزايش مزد به کارگران داده شود

در همين جا بد نيست اين بحث «او می گويد:  

را مطرح كنيم كه در برخی نوشته ها و اظهار 

نظرهای فعاالن كارگری نيمه مستقل و يا به 

نظران نيمه دولتی از سرمايه  اصطالح صاحب
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می شود  صنعتی در برابر سرمايه تجاری دفاع

و گويا كه هنوز در قرن نوزدهم قرار داريم كه 

سرمايه صنعتی از سرمايه تجاری و مالی 

استقالل دارد و بنگاه های اقتصادی كه به توليد 

می پردازند اضافه ارزش حاصل از دسترنج 

كارگران را صرف توسعه صنعتی می كنند. 

اين تصور به هيچ عنوان با شرايط موجود كه 

كل بخش صنعت و تجارت را  سرمايه مالی

تحت تسلط دارد، خوانايی ندارد. بنگاه های 

ای برای  های تجاری تنها وسيله صنعتی و بنگاه

گردش مالی و سودآوری سرمايه مالی هستند 

كه به صورت عظيم و سراسری تمام اقتصاد 

بنگاه های صنعتی و  را كنترل می كنند.

ه تجاری با اندك گسترشی دست به ايجاد بنگا

ی خود را با داد و  زنند و سرمايه های مالی می

ها،  دهند. وجود بانك ستدهای مالی گسترش می

موسسات مالی و بازار بورس (كه اغلب 

صاحبان بنگاه های صنعتی و تجاری ترجيح 

دهند سرمايه هايشان با يك چرخش در آن  می

اضافه تری دريافت كنند)،  بازار با حجم 

ه صنعتی و تجاری نه نشانگر آن است كه بنگا

تنها جزئی از آن سرمايه مالی است و صاحبان 

بنگاه های صنعتی بدون ارتباط تنگاتنگ و 

پذيرش تسلط سرمايه مالی نمی توانند به كار 

خود ادامه دهند، بلكه به طور كامل ترجيح 

دهند كه اضافه ارزش خود را در اين  می

ای به كار اندازند كه در  های مالی بنگاه

های اخير همانند قارچ در هر كوی و  سال

اند به طوری که تعداد موسسات  برزن روئيده

های  مالی و اعتباری از تعداد سوپرماركت

 »فروش مواد غذائی بيشتر شده است.

به   های مالی اضافه ارزشی که در بنگاه«آيا 

خود سود آوری دارد يا » كار انداخته می شود

ه سرمايه تبديل نه؟ آيا خود اين اضافه ارزش ب

می شود يا نه؟ اگر به سرمايه تبديل می شود 

يا ارزش اضافی جديدی به دست می آورد يا آ

نه؟ به عبارت ديگر بايد انباشتی صورت 

بگيرد تا اضافه ارزش جديدی به دست آيد 

 وگرنه پول پول نمی زايد.

در نتيجه پرداخت حقوق «او اضافه می کند: 

ميليون  5/1ی (يا های حداقل دو ميليون تومان

تومانی در شهرستان ها) نه تنها از سود آنان 

بلكه تنها مانع ورود آنان به بازار  ،کم نمی کند

های فزاينده در  مالی و سودهای كالن و بهره

هايی كه در بازار آزاد  شود. بهره اين بازار می

در بازار  6و  5درصد (صدی  70تا  60بين 

 30  سمی بينآزاد) و در موسسات اعتباری ر

  .»درصد است 40تا 

در اينجا ثقفی دوباره از بی تأثير بودن افزايش 

مزد بر سود سرمايه سخن می گويد. ما دوباره 

بايد يادآوری کنيم که مزد و اضافه ارزش دو 

بخش تشکيل دهندۀ کار زنده اند و افزايش يکی 

به معنی کاهش ديگری است. چرا او اين گونه 

او به اين موضوع واقف سخن می گويد؟ آيا 
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نيست يا فکر می کند که می توان سرمايه 

داران را به اشتباه انداخت؟ در حالی که او می 

توانست از اين دفاع کند که حق کارگران به 

عنوان به وجود آورندگان زمينه های زندگی 

بشريت، زندگی ای انسانی با رفع نيازهای آنان 

د که ديگر است و اين حق بايد تا آنجا پيش رو

اضافه ارزشی برای سرمايه داران باقی نماند. 

در هر صورت اين ديدگاه ثقفی با پذيرش 

وجود و حفظ سيستم سرمايه داری همخوانی 

دارد و به رغم اينکه مانند آنارشيستها مالکيت 

(و از جمله مالکيت سرمايه) را دزدی می داند 

برخورد ويژۀ او به مسألۀ مزد رفرميستی 

 است.

های  در نتيجه پرداخت حقوق«فی می گويد: ثق

دو ميليون تومانی در اين بنگاه ها تنها از 

گسترش بانك های نزول خوار و موسسات 

مالی و اعتباری كمی می كاهد و گردش پول 

را به دست كارگران و حقوق بگيران قرار 

دهد و از تورم لجام گسيخته كه عامل  می

ان اصلی آن موسسات مالی است، به ميز

زيادی می كاهد؛ زيرا وجود اين بنگاه های 

ای برای  اقتصادی صنعتی و تجاری تنها وسيله

های  گسترش بازار مالی و دريافت و پرداخت

 »پولی شده است.ی  بهره ها

اين اقدامات به تغيير در تورم ربطی ندارند. 

تغيير در تورم به تغيير حجم کل پول (اعتباری 

ردش و يا تغيير و اسکناس و مسکوکات) در گ

حجم کل توليد اجتماعی مربوط می شود. به 

عبارت ديگر برهم خوردن تناسب پول با توليد 

 عامل تورم است.

بد نيست در اين جا بخشی هم به «او می گويد: 

تجار محترم و بنگاه های تجاری بپردازيم: اين 

نفر)  10بنگاه ها كه اغلب با چند كارمند (زير 

دارند، چه به صورت برای تجارت اشتغال 

و صادر كنندگان كاال يا به   ها وارد كننده

صورت توزيع كنندگان آن، با سرمايه های 

كالنی كه در اختيار دارند، هيچ گونه 

محدوديتی در پرداخت حقوق ندارند و 

ش دهند افزاي  توانند حقوق كاركنان خود را می

اين مسأله هيچ تأثيری هم در سودهای کالن  و

 (تأکيد از ماست)» .اهد داشتآنان نخو

ثقفی باز هم همان اشتباه پيشين در مورد عدم 

تأثير مزد و سود بر يکديگر را در اينجا 

تکرار کرده است. سود تاجر و مزد کارگر 

غير مولد بخش تجاری از بخشی از اضافه 

ارزشی که به سود تجاری اختصاص می يابد 

به دست می آيند. روشن است که هر چه تاجر 

سود بيشتری به خود تخصيص دهد سهم 

 کارگر غير مولد تجاری کمتر می شود.

ليدی و كارگاه های كوچك تو«ثقفی دربارۀ 

اين «می گويد: » خدماتی با تكنولوژی پايين

ها كه اغلب درآمدشان را نه از گردش  كارگاه

يا توليد با   سرمايه بلكه از ارائه خدمات
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بخشی  رند،آو مانده به دست می عقب تكنولوژی

از منبع درآمدشان نپرداختن حقوق کارگران يا 

 .کار زنان و کودکان است سوء استفاده از

ها (و هم  دولت اصالحات با خروج اين كارگاه

های بازار) از شمول قانون  چنين خروج مغازه

كار، در حقيقت دست آنان را باز گذارد تا از 

بازار آشفته كار و از بيكاری و فقر كارگران 

های خود  حداكثر استفاده را ببرند و به سرمايه

بيافزايند. از آن زمان به بعد شانه خالی كردن 

دولت ها از وظايف خود، تمام بار ناكارآمدی 

اين بنگاه های عقب مانده را بر دوش كارگران 

و زحمت كشانی انداخت كه در بيكاری و فقر 

زدند. آنان مورد طمع و حرص  دست و پا می

خرده توليد كنندگان در آرزوی  و آز اين

رسيدن به جاه و جبروت سرمايه داران بزرگ 

 »قرار گرفتند.

اگر مالکان اين کارگاه ها خود در روند توليد 

از منبع  بخشی«شرکت نداشته باشند، نه 

، بلکه تمام آن از استثمار کارگران »درآمدشان

 (از جمله از زنان و کودکان) حاصل می شود. 

های بزرگ  هرچند بنگاه«می دهد:  ثقفی ادامه

كاران  و متوسط اقتصادی با اجير كردن پيمان

  و سودهای بادآورده  كشی و واسطه ها از بهره

حاصل از دسترنج كودكان، زنان و يا 

كارگران ساده تر بی نصيب نيستند و از آن به 

هيچ ترتيب نمی گذرند، اما بيشتر كودكان يا 

هائی  در كارگاه  كارگران مهاجر غير قانونی

 .وژی عقب مانده مشغول به كارهستندبا تكنول

ها و موسسات اقتصادی با  در مورد اين كارگاه

تواند  مانده دولت به راحتی می تكنولوژی عقب

های مالياتی (كه وصول آنها از اين  با معافيت

موسسات هزينه های گزاف پرسنلی و 

بوروكراسی فزاينده را برای دولت به دنبال 

ارد و اغلب اين كارگاه ها از زير آن فرار د

و لغو عوارض بی مورد برای …) كرده و يا 

اين كارگاه های كوچك آنها را وادار كند كه 

با حقوق كارگران را به درستی بپر دازند و 

، به آنان كمك كرده تا با دادن وام های كم بهره

 جايگزينی ماشين آالت ارتقائ تكنولوژی و

در مقابل حداقل حقوق را  د ودازنفرسوده بپر

ن ك زندگی شرافتمندانه برای كارگرادر حد ي

و به سطح ساير كارگران برساند.   تامين كنند

ار مالی بی درو پيكر البته ابتدا بايد جلو اين باز

نه هرگونه وامی سر از بازار گرفته شود وگر

اين امری قابل  …آورد  نزولخواری در می

از كشورها اجراء بسياری  اجرا است كه در

 ».شده است

اين راه حل ها برای سرمايه های کوچک و 

کارگرانشان مانع روند تجريۀ طبقاتی و در 

 اساس به نفع خرده بورژوازی است.

با انجام سه كار نسبتا ابتدائی كه «او می گويد: 

در بسياری از كشورهای سرمايه داری معمول 
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تا دو  5/1های  است امكان پرداخت حقوق

د دارد كما اينكه بسياری از جوليون تومانی ومي

های سرمايه داری هم اکنون با منابعی كشور

هائی به  چنين حقوقتر از كشور ما  بسيار اندك

 دازند.پر كارگران می

حذف پيمانكاران در صنايع نفت و پترو  -1 

 شيمی و خودرو .

 جوهانتقال و سسات نزولخواری وؤحذف م -2

شرفته و ايجاد و پيآنها به صنايع متوسط 

 اشتغال های جديد

در اختيار قرار دادن وام های كم بهره و   -3

برای كارگاه های …تخفيف های مالياتی و

كوچك و آوردن آنان تحت قانون كار و وادار 

از جمله   كردن آنان به رعايت حقوق كارگران

  …بيمه و

اين امور قابل اجراء است حتی بدون آنکه نياز 

وردن سود معقول! سرمايه داران به پائين آ

محترم! و تجار عزيز! و صاحبان کارخانه با 

 »جبروت! باشد.

ثقفی در ادامۀ بحث خود به دو راه حل که از 

سوی دو گرايش در جامعه سرمايه داری و 

فعاالن کارگری ارائه می شود اشاره می کند و 

که » سرمايه داران نوکيسه«ضمن رد راه حل 

ز خود در برابر افزايش به دليل حرص و آ

دستمزد کارگران مقاومت می کنند، از راه حل 

فعاالن کارگری با توجه به متن مقالۀ 

دفاع ...» پرداخت دستمزد دو ميليون تومانی «

می نمايد. اما با توجه به گفته ثقفی وقتی برای 

نرنجيدن خاطر سرمايه داران و احيانا 

از بحث » ناراحتی سرمايه داران محترم«

مسأله دگرگونی (نه سرنگونی) صرف نظر 

می نمايد، با چه پشتوانه و قاطعيت کارگری 

به  اومی توان به راه حل اساسی دست يافت؟ 

در جای پرداختن به عزم و ارادۀ طبقۀ کارگر 

نشان دادن  مبارزه برای افزايش مزد و جهت

آنچه در اين مبارزه عالوه بر تالش  اينکه

هميت زيادی دارد بهبود وضع زندگی ابرای 

کارگران در هر نبردی يک گام  اين است که

به آگاهی و تشکل بيشتر برای برانداختن 

سرمايه داری نزديک تر شوند، يک قدم 

وضعيت مادی و روحی و اخالقی خود را 

باالتر ببرند يعنی به طور عينی و ذهنی 

بورژوازی را به عقب برانند و خود پيش 

با منطق کوشد  آری بجای اينها میبروند، 

ضرورت افزايش مزد را به دولت بورژوائی 

عزم و «او در عوض اين  و کارفرما بقبوالند!

جستجو می » دولتمردان«را در ميان » اراده

اين عزم و اراده «می گويد » تأسف «کند و با 

، »در دولتمردان سراغی از آن ديده نمی شود

  گوئی قرار بود پيدا شود!

رگر از پتانسيل همۀ فعاالن برای اينکه طبقه کا

به زبان مشترک و و  شودکارگری بهره مند 

 که، توصيه می کنيم دست يابدتشکل مشترک 
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گاه ها و نظرات بازخوانی و مطالعه دقيق ديد

موجود و رايج در جنبش کارگری در دستور 

آنها مشترک انقالبی  و نکات مثبت گيردقرار 

ی به ديدگاه ها و مواضع کارگر شود وتقويت 

بدون آميختن با مواضع  صورت مستقيم و

. گرددسرمايه داران و مصالح آنان بيان 

ح خود به ما برای درک مصال سرمايه داران

ن خواست های از برای بينياز ندارند و ما ني

به  ،و تالش در راه دست يابی به آنهاخود 

نيازی  ناتوافق و همدلی و يا روشن بينی آن

قشه، تضاد منافع نداريم. موضوع مورد منا

. به دام ندپذيرناطبقاتی است، منافعی که آشتی 

   خود فريبی و عوام فريبی نيفتيم.
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