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 مبارزه طبقاتی یا سازش میان طبقات

   کمونیسم یا رفرمیسم     

 ، آرش جاوید۱۳۹۴بھمن 

خودی ھ ده ایم ک��ھ جنبش خود ب��کراین نکت��ھ ت��أکی��د  م��ا ھمواره بر

ا کمونیس�����تی ب –س�����یاس�����ت انقالبی  پرتو در درا بای طبقۀ کارگر

 ۀبرنام ۀاش����اعترویج و  س����وس����یالیس����م علمی و ۀاش����اعترویج و 

ارت ای��دئولوژی س������از ا ،این جنبش ک��ارگران کمونیس��������ت در

مناس����ب ترین ابزار جھت پیش����برد مبارزه در  .رھانید ییبورژوا

را ه  راه درخواس����تھای جزیی و پیوند این مبارزات با مبارزه در

 س���وس���یالیس���م، ایجاد س���ازمانی متش���کل تحت ھدایت و رھایی و

گ��ارگران مب��ارزۀ طبق��اتی ک��ارگران یعنی رھبری پیش�������اھنگ��ان 

کل متش�� نھ تنھا بھ پیش��برد متحدانھ و مس��ألھ. این اس��تکمونیس��ت 

نھ تنھا رھبران  مبارزات روزمره کارگران یاری می رس������اند و

بلکھ  ،دور می داردھ جنبش ک�ارگری را از فس������اد رفرمیس������م ب�

تبلیغات س�����یاس�����ی را در توده ھای  بیش از پیش ِ ۀامکان اش�����اع

ب��ھ  لح��اظ  در ھم��ان ح��الو  می آوردھرچ��ھ بیش������تری  فراھم 

ی س���یاس��� رس پلیس مبارزاتی، رھبران جنبش کارگری را از تیر

این اس�����اس مناس�����ب ترین ارتباط را میان  بر می دارد.دور نگاه 

توده ھای این س��ازمان ھا برقرار می س��ازد. س��ازمان  رھبران و

ھای کارگری ای کھ در پرتو س�یاس�ت انقالبی باشند مناسب ترین 

ھ ب جنبش خود س����ازمان توده ای جھت پیوند جنبش کمونیس����تی و

 خودی ھستند.

ود در مباحث خ باید است؛بخشی از حقیقت  ش�د آنچھ در باال گفتھ

اس��اس��ی کارگران کمونیس��ت ۀ پیش از ھر چیز نش��ان داد کھ وظیف

 در قبال جنبش کارگری چیست؟

 -از ھر چیز وظیفھ و رسالتی تاریخی و بیش طبقۀ کارگر پیش 

. رسالتی کھ بیانگر منافع واقعی و انقالبی دعھده داربھ جھانی 

توده ھای زحمتکش است. پرولتاریا برای  ۀطبقۀ کارگر و کلی

در  بھ مبارزه ای ھمھ جانبھ دست یازد و بایدتحقق این رسالت 

شرایط ما دستیابی بھ این ھدف تنھا و تنھا زمانی قابل تصور است 

 ررا د مادیت خودعلمی جنبش کارگری و سوسیالیسم  پیوندکھ 

 جلوه گر سازد.طبقۀ کارگر حزب انقالبی 
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از یکدیگر ھمواره  و جنبش کارگریعلمی لیسم جدایی سوسیا

آنان سعی  است.بوده  ت ھابورژوازی و اپورتونیس دفاعمورد 

جنبش کمونیستی  خودی وھ ب بسیار دارند کھ میان جنبش خود

. تمایل و ھدف بورژوازی از جدایی سوسیالیسم کنندجدایی ایجاد 

و  جنبش کارگری را رفرمیست ھا ھمواره تحت عناوین وعلمی 

ی بورژواز .ترویج قرارمی دھند شعارھای  گوناگون مورد تبلیغ و

 را با ھدف تبدیلجنبش کارگری  وعلمی سوسیالیسم جدا کردن 

بھ دنبالچۀ جنبش بورژوایی دنبال می کند و حتی  جنبش کارگری

در صورت نیاز در این راه بھ افکار و اعمال خود رنگ و لعاب 

 یت تمام درجدّ  ھا با تالش و یستآنکھ کمون لحاانقالبی می زند. 

ج و ترویجھت برپایی حزبی انقالبی با فعالیت مستمر بھ کار 

خودی و ھدایت این ھ ب جنبش خود درعلمی سوسیالیسم  ۀاشاع

ی و نھ تنھا برا می گمارندجنبش در پرتو سیاستی انقالبی ھمت 

ھای فوری و یا  رھبری مبارزات طبقۀ کارگر در راه خواست

سازمان ھای کارگری بھ سیاستی انقالبی مبارزه می دعوت 

یالیسم جدایی سوس مبلغان ینمایند، بلکھ در جنبش کارگری بھ افشا

منافع آتی  ھمواره از آنان .جنبش کارگری می پردازندعلمی از 

بی آنکھ از منافع و خواست ھای  ،دکننمی  دفاعجنبش کارگری 

ا فدای منافع و خواست آنی غفلت ورزند اما منافع و اھداف آتی ر

آن ھم شرکتی  ھا در عین شرکت و . کمونیستھای آنی نمی کنند

خادمان نبرد با  و طبقۀ کارگر ۀمؤثر در مبارزات روزمر فعال و

 مبارزات کارگری ھمواره نماینده و ۀزمین سرمایھ داری، در

ی سعی در سازماندھ و ھستندپیشگام مبارزات انقالبی پرولتاریا 

. دارند تیسوسیالیس وتیک دموکرابرای مبارزات ی جنبش کارگر

د ما کمک بھ رشوظایف اساسی ترین یکی از کھ  دلیل استبدین 

 ۀاشاع ترویج وکارگر و  ۀسیاسی و سازماندھی سیاسی طبق

با لمی عسوسیالیسم  پیوندجنبش کارگری و  سوسیالیسم علمی در

پیشبرد این وظیفھ است کھ کارگران  ۀسای این جنبش است. تنھا در

مبارزات سیاسی و اقتصادی طبقھ  کمونیست تلفیقی اصولی از

ضمن متشکل ساختن کارگران آنان  ند.آورمی  وجودھ کارگر ب

سازمان ھای کمونیستی اقدام بھ ایجاد مناسب ترین تشکل  آگاه در

جنبش کارگری می  متحدانھ در ۀتوده ای کارگری جھت مبارز

ای ھبا برپایی اتحادیھ آنان بھ کارگران کمک می کنند کھ  .دکنن

مانند سندیکاھایی کھ باید کوشش شود کھ رھبری  -انقالبی طبقاتی 

بھ ی کارگرتبدیل شدن جنبش  از -باشد انقالبی آنھا با کارگران 

این نگرش و عمل مبتنی بر  کنند.بورژوازی جلوگیری  ۀدنبالچ

خودی ھ ب مبارزات خودد کھ آن، بھ کمونیست ھا امکان می دھ

کارگران کمونیست سازماندھی و  ۀبرنام در پرتو طبقۀ کارگر را

 د. کننھدایت 

 دسخن می گوینو احزابی کھ بھ نام پرولتاریا ھا مقابل سازمان  در

 و علمیسوسیالیسم  پیوندراه  یا تالش در راه وجود دارد: تنھا دو

 کارگران و برپاییاقدام بھ سازماندھی سیاسی  جنبش کارگری و

و یا جدا  ؛ی انقالبیتھدایت سیاس سازمان ھای کارگری زیر

یا  .ساختن سوسیالیسم از جنبش کارگری، شق ثالثی وجود ندارد

 ۀمبارز راه اول مسیر :سرمایھ داریراه یا  طبقۀ کارگر وراه 

اولی نمایانگر  است. راه دوم راه رفرمیسم کارگران کمونیست و

تجارب  ھای مارکسیستی و رگران و آموزشتمایل انقالبی کا

دومی نمایانگر تمایل  وتاریخی جنبش انقالبی طبقۀ کارگر 

(در شکل ھای  ایدئولوژی بورژوازی منبعث از بورژوازی و

اینھا ھیچ راھی  جنبش کارگری، خارج از دراست.  گوناگون آن)

این، حرفی پوچ بھ جز ھر ادعایی دال بر یافتن راھی . وجود ندارد

دیل بیاد شده است کھ باید بھ  بستردو بیھوده است. دقیقأ بر ھمین  و

 .کردجنبش کارگری برخورد  ارائھ شده در )آلترناتیوھایھای (

بھ جنبشی بورژوایی علمی سوسیالیسم  جدا ازجنبش کارگری 

امروزه رفرمیسم در اکثر کشورھای سرمایھ  شود.مبدل می 

ژوازی افکنده و داری، جنبش کارگری را بھ دامان بور

اشرا فیت کارگری ھمچون جیره خواران بخشی  اپورتونیست ھا و

ارزش اضافی و فوق سودھای بورژوازی امپریالیستی بھ تبلیغ  از

 جنبش کارگری مشغول بوده و جدایی سوسیالیسم از رفرمیسم و

این کشورھا از  ھستند. تسلط رفرمیسم بر جنبش کارگری در

 راه سر موانع اساسی بر و یکی از استعینی برخوردار  ۀزمین

تالش در جھت  انقالب کارگری است. مبارزه علیھ رفرمیسم و

جنبش کارگری از وظایف کارگران  وعلمی پیوند سوسیالیسم 

 ۀگونھ کشورھا نیز بھ شمار می رود. تنھا پای این کمونیست در

علمی در میان کارگران و توده ھای زحمتکش تحکیم سوسیالیسم 

جنبش  ۀھای روزمر دست یابی انقالبی بھ خواست ۀپایتنھا  و

است  »جنبش طبقۀ کارگر پیوند ناگسستنی میان حزب و«کارگری 

جھت چنین پیوندی آنچنان سازمان ھای کارگری را  و باید در

ات تبلیغ« در امر» نادستیاران سازمان انقالبی« کھ بھ دادسازمان 

کارگر  ۀطبق بھ کانون مبارزات سیاسی در درون و »سیاسی

تاریخی طبقات کارگر در  متفاوتتکامل  بھ رغم .متحول گردند

ھمین امر  ، تکامل جنبش کارگری در گروکشورھای مختلف



 3 

از سازمان ھای کارگری علنی  طبقۀ کارگر اینکھاعم از  .است

در شرایطی از امکان برپایی این  اینکھیا  برخوردار باشد و

تبدیل  بھ ضدحالت باید  ر دوھ نباشد، در ھا برخوردار سازمان

  د.کرشدیدأ مبارزه  زیبورژوا دنبالچۀجنبش کارگری بھ 

لنین متع��اق��ب آموزش م��ارکس ک��ھ اتح��ادی��ھ ھ��ا را ب��ھ این امر 

را حک  »نظام مزدی یالغا«پرچم خود ش������عار  فراخواند کھ بر

 کنند، پیرامون ارتباط نھضت کارگری و سوسیالیسم می نویسد:

جنبش کارگری  کش��ورھا تنھا با آمیزش س��وس��یالیس��م و ۀدر ھم«

جھت  در و »محکمی برای ھر دو آنھا فراھم آمده اس���ت. ۀش���الود

ش����رایط روس����یھ  بلش����ویس����م پرولتاریا را در ،پیش����برد ھمین امر

فرا می  »ھ��ای  پنھ��انی حرف��ھ ای س�������ازم��ان«تزاری ب��ھ برپ��ایی 

اه مبارزات خواند. این سازمان ھا نھ تنھا مناسب ترین ابزار در ر

ک��ارگر بودن��د، بلک��ھ از آنج��ا ک��ھ در ارتب��اط ب��ا ۀ طبق�� ۀروزمر

 »دس��تیاران تبلیغات س��یاس��ی«س��وس��یال دموکراس��ی قرار داش��تند 

جنبش کارگری بھ شمار می رفتند. حزب  سوسیال دموکراسی در

بلشویک در تداوم مبارزات طبقۀ کارگر در گستره ای بین المللی 

نبش ج س�م کھ جدایی سوسیالیسم ازدر قبال بورژوازی و اپورتونی

بندی تاریخی  با جمع کردندتبلیغ می  کارگری را اش�����اعھ داده و

ھای  مبارزاتی  از مبارزات کارگران در یکی از حادترین دوران

و  کردآن تالش  ایجادھا در  اس����اس����ی را کھ س����ال ۀاش، آن نطف

در ش��رایط روس��یھ  »ھای پنھانی حرفھ ای س��ازمان«تحت عنوان 

، ھمچون تجرب��ھ ای ک��ھ می ب��ایس������تی مورد نمودن��دھی س�������ازم��ا

در جھ��ت غن��ای  مالحظ��ھ پرولت��اری��ای بین المللی واقع گردد و

مبارزات اقتصادی مورد استفاده قرار  ۀزمین تجارب پرولتری بر

ھای کارگری مورد اس���تفاده  بندی تئوری س���ازمان گیرد در جمع

دید پلی، قرار داد. ماحص��ل تجارب بلش��ویس��م و مبارزات بین المل

نظام  یکھ بر پرچم خود الغاای بود ھای کارگری  سازمانآمدن ِ 

جھ��ت رھبری حزب انقالبی طبق��ۀ  در ،ان��د دهکرمزدی را ح��ک 

ب���ھ بھترین وجھی امک���ان پیون���د  نم���این���د ومی مب���ارزه ک���ارگر 

ر منجاین امر  .دنسازمی جنبش کارگری را فراھم  س�وس�یالیسم و

بھ رھنمود بین المللی بھ پرولتاریای س��راس��ر جھان جھت تش��کیل 

اتحادیھ ھائی کھ بر عمل مس������تقیم گردید.  »اتحادیھ ھای طبقاتی«

انقالبی ک��ارگران اتک��ا داش������ت��ھ ب��اش������ن��د زمین��ھ را برای رھبری 

پرولتاریای سوسیالیست و حزب او فراھم می کنند، حزبی کھ در 

یت س����یاس����ی کارگران انقالب پرتو س����یاس����ت انقالبی خود و ترب

. مرزبن��دی کمونیس������م و اجتم��اعی پرولت��اری��ا را ت��دارک می بین��د

خودی کارگران امروزه ھ مبارزات خود ب ۀزمین اپورتونیس����م  بر

نیز بیانگر ھمان مرزبندی تاریخی میان مارکس���یس���م و رفرمیس���م 

 .است

را بدین امر واقف می گرداند کھ  مقدمات برش��مرده ش��ده تمامأ ما 

ن بیرغم ھر ھو و جنجالی امروزه نیز رفرمیسم مبلغ جدایی  علی

در جنبش کارگری ما خودی اس��ت. ھ جنش خود ب س��وس��یالیس��م و

 . با توجھ بھ مقدمات برش��مرده ش��ده از آموزشنیس��تنیز جز این 

ری اگر بھ گتوجھ بھ اوض�����اع جنبش کار با ھای مارکس����یس����م و

مبارزۀ نظرات ارائ�ھ ش������ده در می�ان احزاب و گروه ھای مدعی 

پرولتاریا نظری بیفکنیم انش��قاق موجود را بر ھمین بس��تر طبقاتی 

سازمان  خواھیم دید. ایده ھای ارائھ شده از سوی برخی احزاب و

 جنبش کارگری قرار اساس جدایی سوسیالیسم و ھای س�یاسی، بر

کھ تجربۀ تاریخی چندین نس������ل از  ،لنین ، ام�ا ب�ھ گفت�ۀگرفت�ھ ان�د

 جنبش کارگری« پرولتاریای بین المللی گواه درس����تی آن اس����ت:

س��وای س��وس��یالیس��م ناگزیر بھ انحطاط کش��یده می ش��ود و خص��لت 

 »بورژوایی پیدا می کند.

ص����ریح لنین مانند تیری اس����ت کھ بر قلب  س����خن روش����ن واین 

ی در تبلیغ سیاس مبلغانی کھ از ھرگونھ تئوری ھای رفرمیس�تی و

 »اطانحط«و در حقیقت پرچم  می کنند جلوگیریجنبش کارگری 

جنبش کارگری و در وا قع پرچم رفرمیس���م  »بوژوائی گش���تن«و 

را در جنبش ک�ارگری بر دوش گرفت�ھ ان�د، نش������انھ می رود. راه 

رفرمیس��م بر طبق تمایل بورژوازی از س��وی اپورتونیس��ت ھا در 

. رفرمیسم پرچم خیانت با لباس تاسجنبش کارگری رایج گردیده 

اس��ت. آنچھ امروزه  »بھ انقالب و س��وس��یا لیس��م«س��وگند  عاریتی ِ

ک��ھ رفرمیس������م خ��ائن��ان��ھ برای خود در جنبش اس������ت امک��ان داده 

کارگری از اشتھاری برخوردار گردد، انحالل طلبی است و بس. 

مارکس�����یم  حملھ بھ کمونیس�����م و ۀروش�����نفکران بورژوا در س�����ای

یا جنبش کارگری، پرولتار لیبرالیس��م زبونانھ در ۀاعانقالبی و اش��

ھای جزیی و محس����وس فرامی  بھ مبارزه در راه درخواس����ت را

ش کارگری و متعلق بخوانند و س�وسیالیسم را بھ امری جدا از جن

بھ روش�����نفکران بورژوا و پروفس������ورھای لم داده بر ایدئولوژی 

 احالھ می دھند.

شتن مسلح گ سیالیسم علمی وآموزش س�و کمونیس�ت ھا با تأکید بر

با تأکید بر اینکھ س���ازمان ھای  طبقۀ کارگر بھ علم رھایی خود و
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ولتاریا پر ۀپرتو س�یاست انقالبی بھ ھدایت مبارز کارگری باید در

و در راه انقالب اجتماعی زیر رھبری حزب کمونیست  کننداقدام 

ب���ھ پیش رون���د، در حقیق���ت ن���ھ تنھ���ا ب���ھ ابزار تم���ای���ل  انقالبی

ام پرولتاریایی کھ بارھا اقد - پرولتاریای کمونیس�ت پرداختھ است

بلکھ اعتقاد  –ب�ھ برپ�ایی س������ازم�ان ھ�ای ک�ارگری انقالبی نموده 

راس��خ خود را بھ دس��تاوردھای جنبش بین المللی نمایانگر س��اختھ 

در جنبش ک��ارگری  مب��ارزات اقتص�������ادی ۀان��د. اکنون در زمین��

ند، اردوگاه رفرمیسم کھ ده اکرمش�خص�أ دو اردوگاه ص�ف آرایی 

جھانی  ۀمتحدین کنونی خود در عرص ھمچون تمامی گذشتگان و

خودی می ھ ب جنبش خود س������وس������یالیس������م وبین بھ تبلیغ جدایی 

پردازند و رفرمیسم زبونانھ ای را در درون پرولتاریا تبلیغ نموده 

و ضمن دور ساختن طبقۀ کارگر از ھدف نھایی، جنبش کارگری 

اقتصادی فرامی خوانند و  »نتایج محس�وس«ر راه را بھ مبارزه د

در مق�اب�ل جنبش کمونیس������تی ک�ھ خواھان برپایی س������ازمان ھای 

پیوند س���وس���یالیس���م و  کارگری زیر ھدایت کارگران کمونیس���ت و

 گرفتھ است.     جنبش کارگری می باشد قرار

ھای کارگری با س����یاس����ت انقالبی تنھا  گفتیم کھ برپایی س����ازمان

 رکارگر، د ۀاس���اس���ی تربیت س���یاس���ی طبق ۀوظیفتابعی اس���ت از 

واقع این یکی از اس������اس������ی ترین ض������عف ھای جنبش کارگری 

نھایت سود می برند. بھ آن  ماس�ت، ض�عفی کھ اپورتونیست ھا از

ک�ارگران کمونیس������ت دقیقأ در جھت ایجاد تلفیقی اص������ولی میان 

کارگر، انجام تبلیغات سیاسی  ۀمبارزات اقتص�ادی و س�یاس�ی طبق

 تحقق پیوند س����وس����یالیس����م و ،ترده ترین توده ھای کارگردر گس����

در حقیقت بھ جھت تربیت س�یاس�ی پرولتاریاست . جنبش کارگری

امی فر» اتح�ادیھ ھای طبقاتی«ک�ھ جنبش ک�ارگری را ب�ھ برپ�ایی 

ھمان گونھ کھ پرولتاریا را بھ ایجاد حزب سیاسی انقالبی ند. نخوا

چھ ایجاد حزب  اظبدین لحخود، حزب کمونیست دعوت می کنند. 

س�����یاس�����ی انقالبی پرولتاریا و چھ پی ریزی اتحادیھ ھای طبقاتی 

گس�ترش کارگران گام ھائی اس�اس�ی و ض�روری ای ھس�تند برای 

جنبش کارگری، تربیت  پیش����روان و رھبران  س����وس����یالیس����م در

 کارگر.  ۀرھایی طبق جنبش کارگری و

ش دن تم��ای��ل بورژوازی در جنبکرام��ا رفرمیس�������ت ھ��ا ب��ا دنب��ال 

ک�ارگری ن�ھ تنھ�ا در مق�ابل�ھ با پرولتاریای کمونیس������ت و آموزش 

ھای مارکس����یس����م بھ یاری بورژوازی می پردازند، بلکھ با تبلیغ 

 رھایی طبقۀ کارگر جدایی س�وسیالیسم و جنبش کارگری، در امر

می کنند. این کار آنھا ھمچون یاوران بین المللی ش����ان ایجاد مانع 

ت کھ اس��بھ حزب انقالبی اش  کارگرطبقۀ از دس��تیابی جلوگیری 

نان با آ .و جنبش کارگری استعلمی تلفیق س�وس�یالیسم محص�ول 

نند می ک تبدیلبورژوایی  یش کارگری را بھ جنبش������بجناین کار 

وع از این ن و »دس����تمزد« و »بیمھ بیکاری« کھ باید تنھا در فکر

سوسیالیسم را بھ روشنفکران  باشد و مسایل انقالب و موضوعات

ایدئولوژی احالھ نماید، زیرا این حق ویژه حض������رات  داده بر لم

برای کارگران بھتر اس���ت کھ اکنون بھ س���یاس���ت کاری  اس���ت و

 نداشتھ باشند. حال آ نکھ: 

 ۀانجام رس��الت س��وس��یال دموکراس��ی جز از طریق تلفیق مبارز«

س���یاس���ی، تبلیغ و ترویج س���یاس���ی در اعماق  ۀاقتص���ادی و مبارز

 »کارگر ممکن نیست. ۀوسیع طبققشرھای بیش از پیش 

وقتی کھ رفرمیس��ت ھا بھ دنبال جداس��اختن س��وس��یالیس��م از جنبش 

و س����ازمان ھای کارگری را بھ جدایی از س����یاس����ت  اندکارگری 

و  ،تربیت س�یاس�ی کارگران ھستند انقالبی فرامی خوانند، دش�من ِ

ش کارگری خودداری می بجن وقتی کھ از تلفیق س����وس����یالیس����م و

نمایندگان پیش���رو از  رھبران س���یاس���ی وبرخاس���تن ز کنند طبعأ ا

درون پرولت�اری�ا متوحش ھس������تن�د و وقتی کھ بھ تقدیس کارگران 

بدون س�یاس�ت می پردازند، خصومت خود را با امر رھایی طبقۀ 

 زیرا:  می کنندکارگر اعالم 

ھیچ طبقھ ای در تاریخ، بدون آنکھ در بطن آن رھبران سیاسی، «

ھدایت جنبش پیدا ش��ده  قادر بھ س��ازماندھی ونمایندگان پیش��رو و 

                          »باشند، بھ حاکمیت نرسیده است.

 نمایندگانی کھ امر رھایی دس�����تیابی پرولتاریا بھ چنین رھبران و

 را بھ پیش برند، تنھا در گرو تلفیق س����وس����یالیس����م و کارگر ۀطبق

خودی و تربیت س��یاس��ی توده ھای پرولتری آن ھم ھ جنبش خود ب

اس�����ت،  »کارگر ۀدراعماق قش�����رھای بیش از پیش وس�����یع طبق«

امری کھ بخش������ی از آن با برپایی س������ازمان ھای کارگری تحت 

ھدایت  س���یاس���ت انقالبی امکان پذیر می گردد. بدین لحاظ تربیت 

س���یاس���ی کارگران و فراگیری س���وس���یالیس���م علمی امری اس���ت 

ک���ارگری  ۀرھ��ایی طبق��ۀ ک��ارگر. مب��ارزات روزمرمربوط ب���ھ 

جھت بھبود  بس����تری اس����ت کھ کمونیس����ت ھا ض����من مبارزه در

کارگر را بھ ناکافی بودن این مبارزات  ۀ...، طبق ش������رایط کار و

با بس�ط و گس�ترش اندیش�ھ ھای س�وسیالیسم علمی  واقف س�اختھ و
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در جنبش کارگری و تلفیق اص�����ولی میان مبارزات اقتص�����ادی و 

 د. ننککارگر بھ سازماندھی جنبش کارگری اقدام می  ۀی طبقِ سیاس

کارگران کمونیس������ت یکی از وظایف اس������اس������ی خود را تربیت 

سیاسی پرولتاریا و بسط سوسیالیسم علمی در جنبش کارگری می 

 ھای کارگری دانند. آنان در تقابل با رفرمیس����م، برپایی س����ازمان

ین امر قرار می بر اس����اس س����یاس����ت انقالبی را نیز تابعی از ھم

دھند و ھمیش������ھ از آن دفاع می کنند. اص������ولی ترین راه مبارزۀ 

طبقۀ کارگر باید بر اس�اس س�یاس�ت تالش برای تلفیق س�وس�یالیسم 

و جنبش کارگری استوار باشد. کارگران کمونیست دقیقاً در ھمین 

راه گام برمی دارند. اما تالش برای جدا کردن س�وس�یالیسم علمی 

از ھم، راه رفرمیس���م و بورژوازی اس���ت. این و جنبش کارگری 

ھمان نکتھ اس��ت کھ خیانت رفرمیس��م در آن آش��کار می گردد. در 

نبرد طبقاتی بدون درک این دو دیدگاه اس���اس���ی و محوری، درھم 

ش��کس��تن قدرت س��یاس��ی بورژوازی ممکن نیس��ت. درکی کھ باید 

 کارگران آگاه بھ گسترش آن در جنبش کارگری اھتمام ورزند! 

سوسیالیسم علمی تھییج انقالبی ون ترویج بد

 ناممکن است

 ، بھروز فرھیختھ۱۳۹۴ بھمن

 ۱۳٥۷تا انقالب بھمن سال  ۱۳۳۲مرداد سال  ۲۸پس از کودتای 

جنبش سیاسی طبقۀ کارگر از شکل محافل بھ اشکال سازمان ھای 

دت علت این حالت شمھم ترین وسیع و احزاب سیاسی ارتقا نیافت. 

سرکوب متمرکز رژیم شاه بھ ضد جنبش کارگری و سلطۀ یک 

اختناق امنیتی و پلیسی بود کھ ھرگونھ فضای تنفسی جمعی 

مبارزات کارگری را مسدود می کرد. با این ھمھ این دورۀ طوالنی 

سالھ کھ باید آن را دورۀ محفلی جنبش سیاسی طبقۀ کارگر  ۲٥

این دوره، از میان عملکرد این محافل، دانست، بی ثمر نبود. در 

شماری از کادرھایی بھ وجود آمدند کھ در جریان سال ھای 

ش وسیع جنب بالنسبھنخستیِن انقالب بھمن، رھبران سازمان ھای 

سیاسی طبقۀ کارگر را تشکیل دادند. در اینجا موضوع بر سر 

 در واین کادرھا و کمبودھای آموزش طبقاتی و سیاسی آنان  تکیف

 ؛ چیزی کھ البتھ بررسی آن درنیستنتیجھ پایداری انقالبی شان 

کھ این کادرھا باید دید . نخست جای خود اھمیتی اساسی دارد

چگونھ و تحت چھ شرایطی بھ وجود آمدند و آیا این شرایط پس 

از سال ھای نخست انقالب بھمن فراھم شد یا نھ، و اگر نھ، تأثیر 

ی طبقۀ کارگر چیست و چھ آن بر وضعیت کنونی جنبش سیاس

 کمبودھایی در این زمینھ وجود دارد؟ 

کادرھایی کھ در دورۀ محفلی بھ وجود آمدند محصول چھ فعالیت 

 ،سالھ ۲٥و کاری بودند؟ مھم ترین فعالیت و کار دورۀ محفلی 

 ؛در این محافل بود مارکسیسم و تربیت سوسیالیستی ترویج

ست و پا شکستھ و دارای ھرچند کھ این ترویج و تربیت ناقص، د

محدودیت ھای بسیاری بود و از اپورتونیسم و رویزیونیسم بھ 

. قطعاً ارث رسیدۀ از جنبش کارگری پیشین رنج می برد

کمبودھای بسیاری در این باره وجود داشت کھ خود موضوع 

تحقیق جداگانھ ای است. مثال بررسی این امر مھم است کھ چرا 

ھای نخست پس انقالب نتوانست بھ ترویج پیشین حتی در سال 

ن یکی از ای اشکال ارتقا یابندۀ مبارزاتی و سازمانی کمک کند.

بحث ھا این است کھ فضای بسیار باز سیاسی دو سھ سالۀ نخست 

انقالب بھمن این توھم را بھ وجود آورد کھ این فضا بھ گونھ ای 

 جاعدیرپا داوم خواھد آورد. بھ عبارت دیگر بھ قدرت رسیدن ارت

قرون وسطایی ای کھ دشمن ھار و پیگیر دموکراسی و جنبش 

کارگری است بھ درستی شناختھ نشد، یعنی می بینیم کھ جریان 

ھای چپ ایران در آن زمان بھ کمبود یک مشی انقالبی در جنبش 

سیاسی طبقۀ کارگر مبتال  بودند. برآورد روشنی از قوای بالقوه 

ضد انقالب نداشتند. توجھ بھ  و بالفعل طبقاتی و جبھۀ انقالب و

اینکھ در امر مبارزۀ طبقۀ کارگر بھ ضد سرمایھ داری اصل بر 

سازماندھی مخفی در مبارزه است، بھ فراموشی سپرده شد. آنھا 

درک نمی کردند کھ تا زمانی کھ تعادل نیروھای طبقاتی بھ طور 

ۀ زکامل و قطعی بھ نفع جبھۀ انقالب تغییر نکند نباید سازمان مبار

سیاسی طبقۀ کارگر و تشکل ھای آن را علنی کرد یا آن را بھ گونھ 

ای سازمان داد کھ سر تا پای آن علنی باشد. آنھا درک نمی کردند 

کھ در مبارزۀ طبقاتی بین سرمایھ داران و کارگران مسألۀ محوری 

جنگ بی رحمانھ برای بود و نبود قدرت سیاسی این دو طبقھ و 

ً موجودیت خود طبقات سرمایھ داران و زمینداران است.  نھایتا

ھنگامی کھ دولت اسالمی سرمایھ تھاجم فوق العاده ارتجاعی خود 

را بھ ضد نیروھای انقالبی بھ اجرا درآورد، کل جنبش طبقۀ 

کارگر بھ ویژه جنبش سیاسی این طبقھ غافلگیر شد و نتوانست 

سازماندھی کند؛ چیزی کھ صدمات آن نشینی خود را در عقب 

تاکنون برجا مانده است. شدت استبداد و اختناق در ایران چنان 

زیاد است کھ تا کنون حتی تشکل ھای توده ای طبقۀ کارگر و 
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نھادھای مبارزۀ اقتصادی این طبقھ نتوانستھ اند بھ طور علنی 

 پابگیرند!

روشن است کھ بدون کادرھای تربیت یافتۀ سوسیالیست ھای 

ایجاد سازمان وسیع انقالبی برای  امکان(کمونیست ھا) انقالبی 

تھییج توده ای (آژیتاسیون) در مبارزۀ سیاسی انقالبی وجود ندارد. 

بنابراین برای ورود بھ امر تھییج توده ای، جنبش کارگری باید 

مرحلۀ ترویج را در سطوحی الزم و قابل پذیرش گذرانده باشد. 

تی حدویترویج سوسیالیسم علمی ھیچگاه تعطیلی ندارد و ھیچ م

برای آن نمی توان قائل شد. ورود بھ کار و فعالیت تھییجی امر 

ترویج را فشرده تر و حرفھ ای تر از پیش در دستور کار قرار 

باید توجھ داشت در مبارزۀ طبقاتی یکی از اشکال  خواھد داد.

مبارزه عمده می شود کھ شناختن بھ موقع آن و تنظیم عمل انقالبی 

دی دارد. این امر در مورد ترویج و تھییج براساس آن اھمیت زیا

 نیز صادق است. 

در شرایط تدافعی مبارزۀ طبقۀ کارگر، حتی اگر با اعتصابات 

وسیع اقتصادی کارگران ھمراه باشد، و نیز در شرایط رکود 

اقتصادی، ترویج سوسیالیسم علمی اھمیت عمده ای می یابد. 

ر شرایط رکود و ترویج بھ کار مستمر و صبورانھ نیاز دارد. د

تدافعی ِ مبارزۀ طبقۀ کارگر، این وضعیت بیش از ھر زمان دیگر 

با شرایط روانی طبقۀ کارگر کھ از استثمار و ستم سرمایھ منقلب 

است و در جستجوی راه حل برای مبارزه ای اصولی و عمیق با 

سرمایھ داری است، منطبق می باشد. تھییج، برعکس، با شرایط 

تھاجم مبارزۀ طبقاتی کارگران و اعتصابات رونق اقتصادی و 

سیاسی این طبقھ منطبق است. تھییج زمانی می تواند موثر باشد 

کھ در نتیجۀ ترویج سوسیالیسم کادرھای سازمان دھندۀ تھییج و 

ھدایت آن از پیش در نتیجۀ ترویج فراھم شده باشد. ما بھ این جھت 

نمی پردازیم زیرا کھ تبلیغ امر  تبلیغبھ طور ویژه بھ موضوع 

روزمرۀ مبارزۀ طبقاتی است و حوادث روزمرۀ جامعھ را دربر 

 می گیرد.

پس از انقالب بھمن، سال ھای سرنوشت  سال نخستین ِ  ۲در 

قدرت سیاسی خود را با دولت ارتجاع مذھبی سازی کھ در آن 

 ھ اینھ ای کاسالمی سرمایھ تثبیت کرد، اختناق و سرکوب وحشیان

ازۀ شیربھ ضد طبقۀ کارگر و زحمتکشان جامعھ ایجاد کرد، دولت 

جنبش کارگری ایران، بھ ویژه جنبش سیاسی این طبقھ، را از ھم 

ھم پاشید. بھ دنبال دستگیری ھای از  درید و آن را بھ طور کامل

بسیار وسیع، شکنجھ ھای ممتد قرون وسطایی و زندان ھای 

زمان ھای سیاسی و کشتار طوالنی برای اعضا و سمپات ھای سا

 یا مخفی شدن راھی جز فرار ٦۰وسیع زندانیان سیاسی در دھۀ 

تتمۀ فعاالن سیاسی باقی نماند و از آنجا کھ امنیت و امکان داشتن 

کار در کشورھای ھمسایھ برای آنان وجود نداشت ناگزیر بھ 

پناھنده شدند و بھ قارۀ اروپا و آمریکا، بھ ویژه مناطق دور، 

یکی پس از در ایران ت کردند. سازمان ھای سیاسی مھاجر

دیگری از بین رفتند و برای مدتی دراز امکان ترویج سوسیالیسم 

شدت سرگشتگی سیاسی  از بین رفت. این کشورعلمی نیز در 

پناھندگان و مھاجران چپ بھ دنبال شکست انقالب بھمن و تار و 

ن در میان ای مار شدنشان و اثر اپورتونیسم و رویزیونیسم حاکم

پناھندگان و مھاجران چنان بود کھ در خارج کشور ھم نتوانستند 

    خود را جمع و جور و سازماندھی کنند. 

در برآمد دوبارۀ جنبش کارگری در ایران، در سال ھای اخیر، کھ 

نشان می دھد، کمبود و علنی خود را عمدتاً در مبارزات اقتصادی 

قھ گر با جنبش اقتصادی این طبرابطۀ بین جنبش سیاسی طبقۀ کار

عالوه  ،علت عمدۀ این امربھ شکلی کامال بارز مالحظھ می گردد. 

یت نبود یا کمبود کادرھای ترببر استبداد و اختناق حاکم بر کشور، 

یافتھ ای از سوسیالیست ھای انقالبی است کھ بتوانند بر جنبش 

تناق ی اخکارگری تأثیر متشکلی بگذارند. در واقع در دورۀ طوالن

بسیار وحشیانۀ رژیم جمھوری اسالمی امکان ترویج سوسیالیسم 

انقالبی ممکن نشد. اکنون با آنکھ تھییج توده ای در مبارزۀ 

اقتصادی طبقۀ کارگر بھ خاطر شدت تھاجم رژیم اسالمی و 

و اعتصابات اقتصادی  سرمایھ داری حاکم در ایران وجود دارد

کامال آشکار است کھ مبارزات ، اما بسیاری را ھمراھی می کنند

 برای مقابلھ ھااقتصادی طبقۀ کارگر خصلت دفاعی دارد و اھم آن

سفید امضا، موقت و قراردادھای مبارزه با با عدم امنیت شغلی، 

مبارزه با عدم پرداخت مزد و تعویق طوالنی پرداخت آن، با 

صورت  ،و از این قبیل موارد مستمربیکارسازی ھای وسیع و 

د. در دورۀ اخیر، تاکنون جنبش کارگری نھ تھاجمی و می گیر

وده بسیاسی، بلکھ دفاعی و حتی می توان گفت صرفاً اقتصادی 

از آن گذشتھ، شعارھای تھییجی و مطالباتی نیز غالبا چون  است.

بر پشتوانۀ ترویجی سوسیالیستی متکی نیستند، بھ آگاھی توده ھا 

رمایھ، سرشت قدرت از شرایط عمومی خود، تضاد بین کار و س

نمی  دانیننیادی اوضاع کمک چسیاسی حاکم و چشم انداز تغییر ب

در بھترین حالت ماھیت کارفرمای معین، فرمانداری یا  کنند و



 7 

را برای کارگران فاش محلی دادگاه یا ادارۀ کار یا نیروی انتظامی 

می سازند. بگذریم از اینکھ در موارد نھ چندان کمی، در اثر 

، اعضای شوراھای اسالمی و خانۀ کارگران محافظھ کاردخالت 

حکومتی و اصالح طلب  کارگر، کارگران طرفدار جریان ھای

و یا کادرھای کارخانھ و محیط کار، عکس ھای غیر حکومتی 

، این جالدان و دشمنان خونین طبقۀ کارگر، بھ خامنھ ایخمینی و 

م اسالمی بھ ھمراه پالکارت ھای حمایت از رژی» شفیع«عنوان 

و یا دفاع از سیاست ھستھ ای و نظامی رژیم ھم برخی اعتراضات 

کارگری را ھمراھی می کنند. ھمان گونھ کھ در برخی اعتصابات 

انقالب «کارگری در زمان شاه، عکس شاه و بنرھای حمایت از 

 او تظاھرات و اعتراضات کارگری را آلوده می کرد!» سفید

اقتصادی و شدت و توسعۀ آنھا،  اکنون بھ علت تعدد اعتصاب ھای

این اعتصابات دارند از حالت پراکنده خارج می شوند و یک رشتھ 

از صنایع را بھ طور کامل دربر می گیرند و امید این وجود دارد 

کھ اعتصابات کارگری در چندین رشتھ بھ طور ھماھنگ و 

ھمزمان صورت گیرند و حتی بھ اعتصاب ھای سراسری تبدیل 

است کھ نباید در این باره بھ دیدگاه اکونومیستی  شوند. روشن

درغلتید و تصور کرد کھ ھمان مبارزۀ اقتصادی می تواند بھ 

مبارزۀ سیاسی تبدیل شود و اعتصاب ھای اقتصادی در روند رشد 

خود لزوماً و خود بھ خود بھ اعتصاب ھای سیاسی تبدیل خواھند 

 شد!

ھ الزمۀ مبارزۀ طبقۀ تھییج توده ای در مبارزۀ اقتصادی با آنک

کارگر است ولی بدون تھییج سیاسی در جنبش کارگری، راھی 

انقالبی برای طبقۀ کارگر نخواھد گشود. حاصل ھر تھییج توده 

ای در مبارزۀ اقتصادی ھرچھ باشد طبقۀ کارگر یک گام در راه 

ج ترویرھایی خویش برنخواھد داشت. تھییج سیاسی نیز بدون 

ا ادرھای انقالبی کھ وظیفۀ تھییج سیاسی رو تربیت ک سوسیالیسم

 بھ پیش برند، امری ناممکن است!

روشن است برای آنکھ تھییج سیاسی در طبقۀ کارگر ممکن شود 

باید ترویج سوسیالیسم علمی و تئوری انقالبی در درجۀ نخست در 

میان خود طبقۀ کارگر و بھ ویژه در میان کارگران صنایع بزرگ 

وجھ بھ نیازھای زندۀ انقالبی طبقۀ کارگر بھ طور ممتد و با ت

صورت گیرد و ھدف مقدم آن ایجاد ھستھ ھای مخفی کمونیستی 

رھبری کنندۀ مبارزات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظری طبقۀ 

کارگر و اتحاد این ھستھ ھا برای ایجاد حزب طبقۀ کارگر باشد و 

یی کھ نیز روشن است کھ این مھم بدون وجود شماری از کادرھا

بھ گونۀ حرفھ ای این امور را بھ پیش برند ممکن نیست! در این 

راستا باید ھمۀ شرایط فعالیت مخفی و علنی و فعالیت قانونی و 

غیر قانونی (بھ مفھوم فعالیت انقالبی) و رابطۀ آنھا با ھم در نظر 

 گرفتھ شود و مفروض باشد.

حاکم  یشرط تھییج سیاسی و در نھایت درھم شکستن قدرت سیاس

، وجود کادرھای انقالبی سوسیالیست اریاپرولتسیاسی با انقالب 

ت اس(حزب کمونیست) متشکل در سازمان سیاسی طبقۀ کارگر 

این مھم بدون ترویج سوسیالیسم علمی و تئوری انقالبی غیر و 

! ھر خط کلی دیگری غیر از این برای متشکل کردن ممکن است

بقاتی راه بھ جایی درست و طبقۀ کارگر برای پیشبرد مبارزۀ ط

 انقالبی نمی برد!   

 بیانیھ دربارۀ مزد حداقل

 مبارزۀ متحدانھ، مصممانھ و روشن بینانۀ کارگران

 شرط پیروزی در نبرد برای افزایش مزد حداقل است! 

از ھم اکنون زمزمھ ھائی در رسانھ ھای رسمی ایران دربارۀ مزد 

حداقل کارگران و کارمندان بھ راه افتاده است. براساس الیحۀ 

، افزایش حقوق اسمی کارکنان دولت در سال ۱۳۹٥بودجۀ سال 

خواھد بود. بھ نظر نمی رسد کھ شورای عالی  %۱۲آینده معادل 

رمایان و گماشتگان دولت کار مرکب از نمایندگان دولت، کارف

(نمایندگان شورای اسالمی کار، خانۀ کارگر و غیره) کھ نام 

نمایندۀ کارگران بر خود نھاده اند برای افزایش مزد امسال چیزی 

بیش از آن یا در ھمان حدود مطرح کنند و این در حالی است کھ 

نفره در کشور مطابق آمارھای رسمی  ٤میانگین ھزینۀ خانوار 

میلیون تومان در ماه است (این ھزینھ در تھران و  ٥/۳حدود 

میلیون تومان در ماه برآورد می  ٥تا  ٥/٤شھرھای بزرگ حدود 

 شود).

ھزار  ۸٥۰مزد حداقل بھ فرض افزایش آن بھ نسبت تورم بھ حدود 

۱تومان در ماه خواھد رسید کھ حدود 
۳

خط فقر در کشور است  

میلیون تومان در ماه و در  ٦/۲(متوسط خط فقر در کشور حدود 

میلیون تومان در ماه است). مزد حداقل  ۲/۳تھران بیش از 

تا بیش از  ٥کارگران در کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ بین 

برابر مزد حداقل در ایران است. البتھ سطح مزد چندین  ۱۰
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برابری کارگران در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری نسبت بھ 

ده، بھ این معنی نیست کھ کارگران در آن کشورھای عقب مان

کشورھا استثمار نمی شوند! کارگران در ھمھ جا، از جملھ در 

کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری بھ شدت استثمار می شوند و 

درجۀ استثمار کارگران در ھمھ جا در طول زمان افزایش می 

یابد. اما وضع مزد حداقل و بھ طور کلی سطح مزد و درآمد 

ران در ایران نھ تنھا نسبت بھ کشورھای پیشرفتھ بسیار عقب کارگ

است، بلکھ حتی از سطح مزد در بسیاری از کشورھای عقب مانده 

ھم بدتر است. بھ طور مثال در کشوری مانند ترکیھ کھ ھم از نظر 

اجتماعی و ھم از نظر سیاسی کشوری عقب مانده و  -اقتصادی 

کارگری و ضد ارتجاعی محسوب می شود و رژیمی ضد 

دموکراتیک بر آن حکومت می کند مزد حداقل کارگران بسیار 

بیشتر از مزد حداقل کارگران در ایران است. مزد حداقل کارگران 

لیر ترک در ماه و  ۱۳۰۰معادل  ۲۰۱٥در ترکیھ در ژانویۀ سال 

لیر ترک در ماه تعیین گردیده  ۱٦٤۷بھ میزان  ۲۰۱٦در ژانویۀ 

 ۱۰۳۰رسمی لیر ترک کھ تقریبا معادل  است. با توجھ بھ نرخ

تومان است مزد حداقل کارگران در ترکیھ  بھ حدود یک میلیون 

ھزار تومان در ماه بالغ می شود کھ بیش از دو برابر مزد  ۷۰۰و

است. بی گمان باالتر  ۱۳۹٤حداقل رسمی کارگران ایران در سال 

 بودن مزد حداقل در ترکیھ نسبت بھ ایران محصول مبارزۀ

متحدانۀ کارگران آن کشور و وجود تشکل ھای کارگری نسبتاً 

 وسیع در آنجاست.

کارگران پیشرو و انقالبی در ایران می دانند کھ تا شیوۀ تولید 

سرمایھ داری و نظام کار ِ مزدی در جھان برقرار است، استثمار 

کار توسط سرمایھ از میان نخواھد رفت از این رو مبارزه برای 

برانداختن نظام سرمایھ داری و جامعۀ مبتنی بر طبقات و تقسیم 

رگران و تمام انسان ھاست. اما این بدان طبقاتی تنھا راه رھائی کا

معنی نیست کھ تا رسیدن آن روز باید دست روی دست گذاشت و 

بھ خواست ھای فوری و نیازھای مبرم و روز کارگران بی اعتنا 

یکی از مسایل  –کھ پایۀ تمام مزدھاست  –بود. مسألۀ مزد حداقل 

واستی خرد بسیار مھم و مبرم کارگران است. بنابراین طرح و پیشب

 در این مورد اھمیت ویژه ای دارد. روشن بینانھ

کارگران پیشرو نمی توانند و نباید بھ فرمول افزایش مزد بھ تناسب 

قانون کار ارتجاعی موجود ھم آمده است  ٤۱کھ در مادۀ  -تورم 

بچسبند. افزایش مزد بھ تناسب تورم، ھمان گونھ کھ در باال نشان  -

می شود کھ چھار بار از ھزینۀ متوسط  داده شد، بھ مزدی منجر

یک خانوار شھری کمتر است. حتی اگر مزد حداقل و بھ طور 

کلی سطح مزد ھمۀ کارگران بھ نسبتی معادل چند برابر نرخ تورم 

افزایش یابد باز ھم ھزینۀ متوسط یک خانوار کارگری را نخواھد 

 پوشاند. 

ا کشورند و بکارگران مزدی در ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی 

خانواده ھایشان اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دھند. 

محصوالت و خدمات  %۸۰کارگران مزدی در ھمان حال بیش از 

کشور را تولید می کنند. از این رو کامال طبیعی است از مزدی 

برخوردار باشند کھ ھزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شھری را 

دگی یک خانوار چھار نفره براساس ھزینۀ متوسط زنتأمین کند. 

نتایج بررسی بودجۀ خانوار مناطق شھری ایران، سال «داده ھای 
و در نظر » ۱۳۹٤شھریور ، از انتشارات بانک مرکزی ۱۳۹۳

و پیش بینی محتاطانۀ تورم در سال  ۱۳۹٤گرفتن تورم در سال 

میلیون تومان در ماه بالغ می شود و مزد  ٥/۳بھ رقم  ۱۳۹٥

 ماھیانۀ کارگران باید این ھزینھ را بپوشاند. 

مبارزه برای خواست ھای اقتصادی و از جملھ افزایش مزد حداقل 

بھ میزانی کھ برای تأمین ھزینۀ زندگی یک خانوادۀ متوسط شھری 

 میلیون تومان در ماه است)، ٥/۳کافی باشد (کھ در شرایط کنونی 

تنھا با مبارزۀ پیگیر، وسیع و متحدانۀ کارگران میسر است. این 

برای بھبود شرایط کار، پشتیبانی مبارزه ھمچنین باید با مبارزه 

از کارگران بیکار، مبارزه برای برابری کامل زنان و مردان 

کارگر در زمینھ ھای مربوط بھ مزد، استخدام، تصدی مسئولیت 

ادی اجتماعات، تظاھرات، راه برای آزھا و غیره و مبارزه 

پیمائی، اعتصاب، آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی 

ھمراه باشد. این مبارزه ھمچنین باید با کارگران و معلمان زندانی 

تالش برای ایجاد تشکل ھای کارگری کھ از دولت، کارفرما، 

احزاب سیاسی و نھادھای دینی مستقل باشند ترکیب گردد. رسیدن 

ھزینۀ متوسط زندگی یک خانوار بھ مزد حداقلی کھ تأمین کنندۀ 

شھری باشد، بھ کار آگاه گرانۀ مستمر و تدارک آن در تمام طول 

 ھر سال برای تأمین مزد حداقل سال بعد نیاز دارد. 

دفاع از تالش و مبارزۀ سندیکاھای کارگری و تشکل ھای فعاالن 

کارگری برای ارائھ خواست ھای فوری طبقۀ کارگر و پشتیبانی 

در رابطھ با دستمزد سال «از بیانیۀ مشترک تشکل ھای کارگری 

البتھ در راستای ھمین ھدف است. اما چنانکھ گفتھ شد »  ۹٥
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 نبش کارگری از تمکینضروری است کھ طبقۀ کارگر و فعاالن ج

کردن یا استناد نمودن بھ قوانینی کھ برای تحمیق توده ھا و تسھیل 

شرایط استثمار و بھ ضد منافع کارگران تصویب و اجرا می گردد 

» قانون کار ٤۱مادۀ «برحذر باشند. یکی از این موارد استناد بھ 

ان راست. اساساً قصد تدوین کنندگان این قوانین پشتیبانی از کارگ

نبوده و نیست. باید بھ کارگران گفتھ شود نھ وزارت کار و شورای 

عالی کار، نھ مجلس شورای اسالمی سرمایھ داران، نھ دولت 

اسالمی سرمایھ ھرگز قانونی بھ نفع کارگران تصویب نکرده و 

نخواھند کرد. بنابراین در ابراز نظرھا نباید شائبۀ مشروعیت 

 ان را بھ توده ھای کارگر انتقال داد. بخشیدن بھ قوانین سرمایھ دار

مبارزۀ کارگران برای رسیدن بھ خواست ھای خود تنھا در 

صورتی بھ موفقیت می رسد کھ کارگران از حقوق و آزادی ھای 

سیاسی برخوردار باشند و برخورداری کارگران از حقوق و 

آزادی ھای دموکراتیک تنھا می تواند ثمرۀ مبارزات مستقل خود 

رای دست یابی بھ این حقوق و آزادی ھا باشد، یعنی ھمان آنان ب

گونھ کھ در عرصۀ اقتصادی سرمایھ داران و دولت شان داوطلبانھ 

حقوق و منافع کارگران را رعایت نمی کنند در عرصۀ سیاسی 

نیز تا خود کارگران بھ حرکت در نیایند و سیاست و تشکیالت 

 سیاسی آنان را در نظر مستقل خود را بھ وجود نیاورند کسی منافع

نخواھد گرفت و طبقات حاکم خواھند کوشید آنان را بھ دنبالھ رو 

 و سیاھی لشکر خود تبدیل کنند. 

 کارگران پروژه ھای پارس جنوبی  

 جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقۀ ماھشھر و بندر امام

 فعاالن کارگری جنوب

 کرج –جمعی از کارگران محور تھران 

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک 

 ۱۳۹٤بھمن  ۱۳

kargaran.parsjonobi@gmail.com         

 

 درگذشت پیکارگر آزادی و سوسیالیسم:

 تراب حق شناس

تراب حق شناس انقالبی کمونیست کھ بیش از پنجاه سال از زندگی 

سراسر تالش خود را در راه مبارزه با استبداد، امپریالیسم و 

سرانجام برای آزادی طبقۀ کارگر در طبق اخالص گذاشت شب 

 حیات گفت.بدرود گذشتھ در بیمارستانی در حومۀ پاریس 

سخت، جانکاه و  تراب در چند سال گذشتھ دچار بیماری بسیار

نادری بود کھ بھ تدریج توانائی ھای جسمی و حرکتی او را گرفت 

و او را زمینگیر کرد. اما این رزمندۀ پیگیر آزادی و حقیقت، تمام 

توان فکری و ذھنی خود، تمام عزم و ارادۀ خود در مبارزه با 

مرگ و تباھی و عشق بی کران خود بھ زندگی و بھ توده ھای 

تا آخرین لحظۀ حیات از دست نداد. او تمام عمرش  رنج و کار را

را بھ طور کامل زیست چون تمام زندگیش سرشار از مبارزه بود. 

نترسیدن از خطرھای گوناگون، پیکار بی امان با ارتجاع ننگین 

و خونبار پھلوی و جمھوری اسالمی، مرزبندی با تسلیم طلبان، 

و تالش برای فریبکاران و فرصت طلبان از ھر رنگ و قماش 

بیداری توده ھا و انتقال تجربیات چندین دھھ مبارزه بھ نسل ھای 

جوان تر، بھ زیر سؤال بردن خود و غیره  صرفا بخشی از ویژگی 

ھای تراب را تشکیل می داد. عشق بھ دانش و فرھنگ پیشرو 

بشری در تمام عرصھ ھا، ترویج ادبیات و شعر انقالبی، ترویج 

رزمنده با مبارزات انقالبی کارگران و سوسیالیسم، ھمبستگی 

زحمتکشان در آسیا، آفریقا، آمریکای التین و اروپا، پشتیبانی از 
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مبارزان انقالبی و حفظ و انتقال دستاوردھای آنان پرتوی دیگر 

 از چراغ زندگی او بود.

او تمام زندگی اش را با فروتنی و بی چشمداشت صرف مبارزه 

و آموزش دادن، روشنگری و مبارزه با ستم و استثمار، آموختن 

با جزم ھای دیرپا، یافتن راھی برای رھائی از اسارت سرمایھ، 

سودا چنین خوش پیکار با ارتجاع شاھنشاھی و اسالمی کرد: 

 است کھ یکجا کند کسی!

ما از دست رفتن رفیق تراب را بھ ھمۀ رزمندگان کمونیست و 

 وئیم.ھمۀ مبارزان راه آزادی و حقیقت تسلیت می گ

 جمعی از کمونیست ھای ایران (آذرخش)

 ۲۰۱٦ژانویھ  ۲٦، ۱۳۹۴بھمن  ٦

 خط فقر و رابطۀ آن با مزد حداقل در ایران
 
 ، سھراب شباھنگ۱۳۹۴بھمن 

فقر مفھوم پیچیده ای است و تعریف آن بر حسب زمان و مکان و 

بر حسب موضع طبقاتی شخص یا نھادی کھ آن را تعریف می 

از فقر با  ذھنی و فردیکند، متفاوت است. ھمچنین دریافت 

از آن یکسان نیست. ما در اینجا نخست  عینی و اجتماعیدریافت 

قل آستانۀ فقر) را نیک رشتھ تعاریف رسمی از فقر و خط فقر (یا 

و بررسی می کنیم. علت این انتخاب آن است کھ در آمارھا و 

اطالعات مربوط بھ فقر (مطلق و نسبی)، خط فقر، نرخ فقر در 

یک جامعھ و نیز مقایسۀ فقر و خط فقر و غیره در جوامع مختلف 

و یا در یک جامعھ در طول زمان، آن تعاریف رسمی مبنا قرار 

ن رو شناخت دقیق آنھا الزم است. سپس مزد حداقل گرفتھ اند، از ای

در ایران را با خط فقر مطلق و خط فقر نسبی در این کشور مقایسھ 

کھ در  –می کنیم و در آخر مبنائی برای خواست افزایش مزد 

 ارائھ می دھیم.  –گذشتھ نیز مطرح کرده ایم 

فقر ابعاد گوناگونی دارد و در حوزه ھای مختلف اقتصادی، 

تماعی، فرھنگی و حتی سیاسی می توان از آن سخن گفت. بھ اج

عنوان مثال کمیسیون عالی پناھندگان سازمان ملل فقر را چنین 

تعریف می کند: فقر عبارت است از وضعیتی کھ با محرومیت 

دیرپا و مزمن از منابع، ظرفیت ھا، انتخاب ھا، امنیت و توانائی 

معیشت، حقوق مدنی و  ھائی کھ برای تأمین سطح شایستھ ای از

فرھنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی الزم اند، مشخص می 

شود. بھ عبارت دیگر، ھر نوع محرومیت در زمینھ ھای 

 اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و سیاسی فقر بھ حساب می آید.

و اوایل سدۀ اقتصاددانان بورژوا، بھ ویژه از اواخر سدۀ نوزدھم 

تری از فقر، حتی در حوزۀ صرفاً بیستم، تعاریف محدود

اقتصادی، مطرح کرده اند و بعدھا نھادھائی مانند بانک جھانی، 

صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی کار و غیره و نیز 

دولت ھای بورژوائی این تعاریف محدود را برای سیاست گذاری 

 هدر عرصۀ اقتصاد ِ اجتماعی بھ کار بستھ و بھ آنھا رسمیت داد

اند. اصطالحاتی کھ در مورد فقر مطلق و نسبی، خط یا آستانۀ 

فقر، نرخ فقر در جامعھ و غیره بھ کار می روند مبتنی بر این 

تعاریف ھستند کھ در زیر بھ برخی از رایج ترین شان اشاره می 

 کنیم.  

بیانگر وضعیتی است کھ در آن نیازھای اساسی فرد فقر مطلق 

در زمینۀ کاالھا و خدمات اساسی کھ  تأمین نگردد یعنی کمبود

بھ خوراک، مسکن و پوشاک مربوط می شوند. سازمان  معموالً 

) فقر مطلق را چنین تعریف 1995ملل متحد (در اعالمیۀ کپنھاگ 

کرده است: وضعیتی کھ با محرومیت شدید از نیازھای اساسی 

شامل غذا، آب آشامیدنی سالم، تسھیالت و وسایل بھداشتی، 

 سرپناه، آموزش و اطالعات مشخص می شود. سالمت،

درآمدی است کھ اگر کسی خط فقر مطلق یا آستانۀ فقر مطلق 

کمتر از آن داشتھ باشد دچار فقر مطلق می شود. خط فقر مطلق 

بر اساس محاسبۀ کمترین ھزینۀ یک سبد حداقلی برای برآورده 

ا ی» بخور و نمیر«کردن اساسی ترین نیازھا (کھ تقریبا ھمان 

است) تعیین می شود. برای ھر فرد ھزینۀ مواد » قوت الیموت«

کیلو کالری در روز در نظر گرفتھ  2300یا  2179غذائی معادل 

می شود و مبلغی ھم برای پوشاندن ھزینھ ھای سرپناه، لباس، 

سوخت و غیره بھ آن اضافھ می گردد تا خط فقر (مطلق) بھ دست 

 آید.

نی و صندوق بین المللی پول در بنا بھ گزارش مشترک بانک جھا

-2016» (اھداف توسعھ در عصر تغییرات جمعیتی«سند 

 700جمعیت جھان و یا  %9.6حدود  2015)، در سال 2015

دالر یا کمتر  1.90میلیون نفر با درآمد سرانۀ روزانھ معادل 

 زندگی می کردند. منبع:
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http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/

-2015/10/503001444058224597/Global

2015.pdf-Report-Monitoring 

دالر در روز معیار خط فقربرای تمام  1.90درآمد سرانۀ 

انی کشورھای جھان را برحسب بانک جھکشورھای جھان نیست. 

درآمد سرانۀ ملی بھ کشورھای با درآمد سرانۀ پائین، درآمد سرانۀ 

متوسط پائین، درآمد سرانۀ متوسط باال و درآمد سرانۀ باال تقسیم 

بندی می کند. طبق این طبقھ بندی ایران جزء کشورھای با درآمد 

ر فقر د ملی سرانۀ متوسط باال بھ حساب می آید. بانک جھانی خط

 4دالر بلکھ  1.90کشورھای با درآمد سرانۀ متوسط باال را نھ 

 دالر در روز ارزیابی می کند  منبع: 

 

http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/

faq-line-poverty-global 

 خط فقر مطلق در ایران

در مورد خط فقر (مطلق و نسبی) در ایران آمارھا و داده ھای 

بسیار متفاوت و گاه متناقضی از سوی مقامات مختلف دولتی، 

اقتصاددانان، رسانھ ھا، سازمان ھا و فعاالن کارگری و احزاب 

و سازمان ھای سیاسی ارائھ داده می شود. گاھی نیز برخی افراد 

اساس داده ھای ناقص و یا مغلوط و یا از آن بدتر بر اساس بر 

فرض ھای ذھنی و یا محاسبات دلبخواھِی خود ارقامی پخش می 

 کنند.

اخیرا مرکز آمار ایران یک طرح تحقیقی برای مطالعۀ خط فقر 

انجام  1392تا  1383مطلق و نسبی در ایران در فاصلۀ سال ھای 

این کار منتشر شده است. این داده و برخی از مھم ترین نتایج 

ارقام کھ نسبتا دقیق ھستند و ارقام رسمی بھ شمار می روند می 

 توانند مورد استناد ما قرار گیرند. 

خلیل حیدری مجری این طرح در مصاحبھ ای با ھفتھ نامۀ 

 ) می گوید:166، شمارۀ 1394بھمن  17» (تجارت فردا«

شھری در سال  ۀساالنخط فقر سرانھ /  ھ،بر اساس آخرین مطالع«

تومان بوده در حالی کھ در سال  800ھزار و   4578حدود  83

در صد تومان افزایش یافتھ است. ھزار و  24بھ سھ میلیون و  92

خط فقر مطلق برای ھر  92دھد در سال حقیقت این آمار نشان می

نفره چھار ۀھزار تومان بوده و برای یک خانواد 252نفر ماھانھ 

رقم خط فقر مطلق را  است. اینمیلیون تومان بوده حدود یک 

دھد کھ یک خانواده از حداقل امکانات در حد اینکھ غذایی نشان می

در طول روز استفاده کرده و دارای سرپناه باشد، باید چنین 

. این درآمدی بھ طور میانگین در سطح کشور داشتھ باشد

برای ھر یک  کالری[کیلو]  2300مین أدھد تھا نشان میبررسی

برابری در فاصلھ  از افراد خانوار در سال منجر بھ افزایش ھفت

سال شده است. این افزایش بھ نسبت کمتری در خط  10زمانی 

 1383ھای ساالنھ در فاصلھ زمانی سال فقر غیرغذایی سرانھ /

ساالنھ در فاصلھ  بوده است. خط فقر غیرغذایی سرانھ / 1392تا 

شش برابر شده است. در مجموع خط  سال مذکور 10زمانی 

فقرغذایی و غیرغذایی سرانھ بر حسب سال و ماه نیز روندی 

کمی بیش  1392تا  1383افزایشی داشتھ است و در فاصلھ زمانی 

 (تکیھ بر کلمات از ماست.)» .برابر شده است 6.5از 

در مناطق روستایی ایران خط  « در ھمین مصاحبھ گفتھ می شود:

ھزار تومان بوده کھ   246حدود  83ساالنھ در سال  فقر سرانھ /

تومان افزایش  900ھزار و  992بھ یک میلیون و  92در سال 

کالری برای ھر [کیلو]  2300مین أداشتھ است. بھ عبارت دیگر ت

 یک از افراد خانوار روستایی در سال منجر بھ افزایش ھشت

 »سال شده است. 10زمانی  ۀبرابری مخارج در فاصل

را  1392نفره شھری در سال  4گر خط فقر مطلق یک خانوار ا

بر اساس داده ھای مرکز آمار معادل یک میلیون و ھشت ھزار 

 1394، 1393تومان در ماه بگیریم، خط فقر مطلق در سال ھای 

 چنین خواھد بود:  1395و 

اعالم  %15.6کھ نرخ تورم رسمی  1393خط فقر مطلق در سال 

 ھزار تومان در ماه. 165میلیون و شده برابر یک 

برابر یک  %15با نرخ تورم حدود  1394خط فقر مطلق در سال 

 ھزار تومان در ماه. 342میلیون و 

 %14با تخمین نرخ تورم حدود  1395خط فقر مطلق در سال 

 ھزار تومان در ماه. 528برابر یک میلیون و 

» تقوت الیمو«بدین سان خط فقر مطلق (یا مبلغی کھ برای تأمین 

بیش  1395یک خانوار چھارنفری اجتناب ناپذیر است) در سال 

 .از یک و نیم میلیون تومان خواھد بود

این رقم با تخمین خط فقر مطلق بر اساس معیار بانک جھانی 

ھمخوانی دارد: دیدیم کھ بانک جھانی خط فقر سرانۀ روزانھ برای 

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/10/503001444058224597/Global-Monitoring-Report-2015.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/10/503001444058224597/Global-Monitoring-Report-2015.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/10/503001444058224597/Global-Monitoring-Report-2015.pdf
http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq
http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq
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دالر بلکھ  1.90نھ کشورھای با درآمد ملی سرانۀ متوسط باال را 

دالر در نظر می گیرد. از این قرار، خط فقر مطلق در ایران  4

دالر سرانھ در روز  4طبق معیارھای بانک جھانی بر مبنای 

دالر در ماه خواھد بود  480برای یک خانوار چھار نفره برابر 

ھزار تومان در ماه می شود کھ بھ  680کھ معادل یک میلیون و 

داده ھای مرکز آمار حساب کردیم نزدیک  رقمی کھ بر اساس

است. رقم خط فقر مطلق چھ بر اساس معیارھای بانک جھانی و 

ً دو برابر مزد حداقل  چھ بر اساس داده ھای مرکز آمار، تقریبا

و یا مزد  1394بھ عبارت دیگر مزد حداقل ماھانھ در سال است. 

ب شود اگر بھ تناسب نرخ تورم حسا 1395حداقل ماھانھ در سال 

 د! حدود نصف خط فقر مطلق خواھد بو

این وضعیت، یعنی کمتر بودن مزد حداقل (و بسیاری از مزدھای 

دیگر) از خط فقر مطلق، یک ویژگی یا گرایش دیرپا در اقتصاد 

سرمایھ داری ایران است کھ ھمان گونھ کھ بارھا گفتھ ایم روش 

برای است.  استثمار ارزش اضافی مطلقاصلی استثمار در آن 

تا  1385نشان دادن این گرایش دیرپا، مزد حداقل در سال ھای 

را با خط فقر مطلق در ایران در این سال ھا مقایسھ می  1390

 کنیم.

 اساس بر نسبی و مطلق فقر خط برآورد«جدول زیر کھ از مقالۀ 

 مطالعھ( گیری استون مدل با مقیاس از ناشی صرفھ رویکرد

نوشتۀ » )1390-1385 دوره ایران، شھری خانوارھای موردی

ابراھیم نگھداری، خسرو پیرائی، غالمرضا کشاورز حداد و علی 

نفره  5تا  1حقیقت گرفتھ شده خط فقر مطلق را برای خانوارھای 

 :نشان می دھد 1390تا  1385در سال ھای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ماه لایرمحاسبۀ خط فقر مطلق بر اساس بُعد خانوار (یک تا پنج نفره)، 

 بُعد خانوار             

 سال

1 2 3 4 5 

1385 23768.5 1487723 2167367 2867657 3539943 

1386 983417.6 1776617 2594454 3431584 4241046 

1387 1230739 2266277 3307871 4379430 5382337 

1388 1368442 2487608 3665688 4849054 6024780 

1389 1543914 2848861 3966744 5498983 6743416 

1390 1803144 34258914 5116255 6868837 8573827 

 

 )pdf-9884-http://www.ensani.ir/storage/Files/20150503071050.124                                                          (منبع:

نفره را  4برای مقایسۀ مزد حداقل با خط فقر، وضعیت خانوار 

 1393مطالعھ می کنیم (بُعد متوسط خانوار در ایران در سال 

نفره بیشترین تعداد خانوارھا  4نفر بوده و خانوارھای  3.44برابر 

 1395تا  1385را تشکیل می دادند).  مزد حداقل در سال ھای 

استخراج می کنیم و در جدول  را از جدولی کھ در پیوست آمده

زیر در کنار خط فقر مطلق قرار می دھیم و نسبت آنھا را محاسبھ 

 می کنیم.  

http://www.ensani.ir/storage/Files/20150503071050-9884-124.pdf
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نسبت مزد حداقل بھ خط  خط فقر مطلق مزد حدقل سال

 فقر مطلق

1385 1500000 2867657 0.52 

1386 1830000 3431584 0.53 

1387 2196000 4379430 0.50 

1388 2635200 4849054 0.54 

1389 3030480 5498983 0.55 

1390 3303000 6868837 0.48 

 مطلق بوده است.سال مزد حداقل حدود نصف خط فقر  6دیده می شود کھ در تمام این 

 خط فقر نسبی در ایران

بیانگر وضعیتی است کھ در آن یک فرد بر اساس خط فقر نسبی 

استانداردھای اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی موجود در جامعھ 

نیازھای انسان در زمان و مکان معین، فقیر محسوب می شود. 

تنھا غذا و پوشاک و مسکن و دارو نیستند. انسان عالوه بر اینھا 

بھ بسیاری محصوالت و خدمات دیگر در زمینھ ھای بھداشت، 

سالمت، فرھنگ، آموزش، ھنر، تفریح، روابط اجتماعی و 

خانودگی و غیره و غیره نیازمند است. خط فقر مطلق بھ زحمت 

زندگی حیوانی است و برای بررسی بیانگر خروج انسان از حالت 

وضعیت  طبقۀ کارگر باید تمام نیازھای انسانی را کھ ھمواره با 

اجتماعی و سیاسی و  - پیشرفت ھای فنی و علمی، اقتصادی

فرھنگی در حال افزایش اند در نظر گرفت. خط فقر نسبی درآمدی 

است کھ داشتن کمتر از آن باعث می شود کھ فرد فقیر بھ حساب 

 .آید

فقر نسبی ھمچنین بیانگر وجود روابط تولیدی استثمارگرانھ و 

وجود تضادھا و اختالفات طبقاتی ناشی از آن روابط در جامعھ 

ھ بلک تنھا از وسایل تولیداست کھ بخش اعظم افراد جامعھ را نھ 

 نیز محروم می سازد.  وسایل مصرفاز بسیاری از 

جامعھ ھم روش ھائی اقتصاددانان برای محاسبۀ خط فقر نسبی در 

ط فقر خدارند کھ در اینجا نمی توانیم بھ آنھا بپردازیم و تنھا اندازۀ 

نسبی را بھ نقل از آخرین داده ھای مرکز آمار در اینجا بازگو می 

 کنیم.

ر خط فقخلیل حیدری در مورد خط فقر نسبی در ایران می گوید: 

ھشت میلیون و بھ ترتیب  92شھری و روستایی در سال سرانۀ 

ھزار و  761و چھار میلیون و  در سال تومان 800ھزار و  574

در سال برآورد شده کھ بھ ترتیب حدود سھ و دو برابر  تومان 700

 خط فقر مطلق است.

خط فقر نسبی سرانھ در مناطق شھری  1992بدین سان در سال 

8574800  714567 =برابر
12

بوده است کھ برای تومان در ماه   

نفره دو میلیون و ھشت صد و شصت ھزار خانوار چھاریک 

  600تومان در ماه و خط فقر نسبی در روستا تقریبا یک میلیون و

 ھزار تومان در ماه بوده است.

روشن است کھ برای محاسبۀ تقریبی خط فقر نسبی در سال ھای 

در  باید نرخ تورم در این سال ھا را نیز 1395و  1394، 1393

مان گونھ کھ در مورد محاسبۀ خط فقر مطلق این نظر بگیریم (ھ

کار را کردیم). بدین سان خط فقر نسبی مناطق شھری بھ رقمی 

میلیون تومان در ماه و خط فقر نسبی در مناطق  3.2در حدود 

 روستائی بھ بیش از دو میلیون تومان در ماه بالغ خواھد شد.

 مزد حداقل و ھزینھ ھای خوراک و مسکن

اجارۀ ماھیانۀ یک  1394طبق داده ھای مرکز آمار در پائیز سال 

لایر بوده  22609 حد اقلمتر مربع زیربنای مسکونی در تھران 

متر مربع زیر  65است. بدین سان اجارۀ یک واحد مسکونی با 

بنا برای یک خانوار چھار نفری بھ حدود یک میلیون و چھارصد 

. کھ بیش از دو برابر مزد و ھفتاد ھزار تومان در ماه می رسد

 است. 1394حداقل در سال 

نفره در ماه طبق داده زینۀ متوسط خوراک یک خانوار چھارھ

کل ھزینۀ  %24.6برابر  1393ھای بانک مرکزی در سال 

ھزار تومان  880بیش از  1395خانوار بوده است یعنی در سال 
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صرف ھزینۀ خوراک ماھیانۀ خانوار می شود. بدین سان حتی 

اگر در خانوار چھار نفرۀ کارگری دو نفر (زن و مرد) مزد حداقل 

دریافت کنند بازھم قادر بھ تأمین خوراک و اجارۀ خانھ نخواھند 

بود تا چھ رسد بھ ھزینھ ھای مربوط بھ پوشاک، بھداشت و درمان، 

حمل و نقل، تحصیل، ارتباطات و غیره. مالحظھ می شود کھ در 

ره اگر دو شاغل با مزد حداقل وجود یک خانوار کارگری چھار نف

داشتھ باشد و این خانوار حق اوالد و مسکن و یارانۀ نقدی ھم 

دریافت کند کل درآمد ماھانھ اش بھ دو میلیون تومان در ماه ھم 

نمی رسد کھ برای تأمین ھزینۀ خوراک و مسکن خانواده در ماه 

ن ککافی نیست. حتی اگر ھزینۀ مسکن را نصف حداقل ھزینۀ مس

بھ ھمین علت است کھ بسیاری از کارگران  در تھران فرض کنیم.

بھ اضافھ کاری روی می آورند یا بھ کار دوم و سوم یا کار سیاه 

، حدود 1394می پردازند. طبق داده ھای مرکز آمار در پائیز سال 

ساعت در ھفتھ کار می کردند. وادار  49کارگران بیش از  36%

یژه در روستاھا، نیز یکی دیگر از کردن کودکان بھ کار، بھ و

نتایج وخامت بار فقر شدید کارگران، سطح مزد بسیار پائین آنھا 

و سطح باالی بیکاری، بھ ویژه بیکاری زنان است کھ دیدگاه ھای 

ارتجاعی و ضد زن مقامات حاکم نیز بھ شدت و تداوم آن افزوده 

 است.

ابر مزد می دانیم کھ بخش اعظم کارگران در ایران مزدی بر

حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند. ھمچنین می دانیم کھ اکثریت 

کارگران بیکار از مستمری بیکاری ھم محرومند.  %95باالی 

بدین سان آنچھ در مورد مزد حداقل و ارتباط آن با ھزینھ ھای 

خوراک و مسکن گفتیم در مورد اکثریت عظیم کارگران و نیز 

 ھر صادق است.دیگر زحمتکشان روستا و ش

 مبنائی برای خواست افزایش مزد

قانون کار نمی تواند مبنائی برای  41مادۀ نخست باید بگوئیم کھ 

. نگاھی بھ این ماده باشد 1395خواست افزایش مزد در سال 

 بیاندازیم:

كارگران با توجھ بھ  حداقل مزد - 1«بند اول این ماده می گوید:  

مركزی جمھوی اسالمی ایران تورمی كھ از طرف بانك  درصد
بھ عبارت دیگر طبق این ماده مزد باید بھ تناسب » .اعالم می شود

تخمین زده می شود افزایش  %15تا  13کھ بین  1394تورم سال 

بھ حد اکثر حدود  1394تومان در سال  712425پیدا کند یعنی 

ھزار تومان در ماه برسد. باالتر دیدیم کھ این مبلغ تقریباً  820

نصف خط فقرمطلق است یعنی نصف قوت الیموت یک خانوار 

 چھار نفری در ماه.  

ما در جای دیگر نشان داده ایم کھ حتی اگر ھمھ سالھ از سال 

تا کنون مزدھا بھ تناسب تورم افزایش می یافت، باز ھم  1358

 مزد حداقل از خط فقر مطلق کمتر می بود.

حداقل  - 2«ق این بند می پردازیم. طب 41حال بھ بند دوم مادۀ 

مزد بدون آنكھ مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی 

ھای كار محول شده را مورد توجھ قرار دھد باید بھ اندازه ای 

كھ تعداد متوسط آن توسط مراحع  ،باشد تا زندگی یك خانواده
اینکھ مزد بھ اندازه ای » .رسمی اعالم می شود را تامین نماید

تا زندگی یك خانواده، كھ تعداد متوسط آن توسط مراحع  «باشد 

است و مانند  بسیار مبھم» مین نمایدإرسمی اعالم می شود را ت

تمام قوانین بورژوائی بھ شیوه ھای مختلف قابل تأویل و تفسیر 

است و اساساً برای فریب و تحمیق کارگران آمده است. باید پرسید 

 این تأمین چیست؟تأمین یک زندگی یعنی چھ؟ معیار 

باید از طرفداران این ماده، چھ اعضای شوراھای اسالمی کار و 

و سازمان ھای خانۀ کارگر و چھ برخی فعاالن کارگری مستقل 

توھم دارند پرسید  41کھ ھنوز نسبت بھ مادۀ مدافع طبقۀ کارگر 

در طی چند دھۀ گذشتھ آیا ھرگز در مذاکرات مزد (چھ مذاکرات 

کراتی کھ بھ دنبال اعتصابات و اعتراضات ممکن ساالنھ و چھ مذا

این ماده استناد شده و آیا ھرگز  2است انجام شده باشد) بھ بند 

در چنین مذاکراتی مورد بحث » سبد معیشت خانوار کارگری«

ق تی کارگران کھ مورد توافاصوال آیا سبد معیش قرار گرفتھ است؟

چگونھ و بر  -در صورت وجود  –جود دارد؟ چنین سبدی باشد و

اساس کدام ارزیابی علمی، اجتماعی و اقتصادی، کدام صالحیت 

یم کھ می بینو کدام نمایندگی در ایران تعیین و محاسبھ شده است؟ 

قانون کار جمھوری اسالمی ھر دو  41بند اول و ھم بند دوم مادۀ 

 .ھوا و ضد کارگری اند در فریبکارانھ، پا

از سوی دیگر ھرچند توضیح و بازکردن مسألۀ خط فقر (مطلق 

و نسبی) برای افزایش آگاھی تودۀ کارگران و افشای سرمایھ 

داران و دولت اسالمی سرمایھ اھمیت زیادی دارد (و یکی از 

اما رسیدن بھ خط فقر، چھ اھداف نوشتۀ حاضر ھمین است)، 

ر بھ عبارت دیگ !مطلق و چھ نسبی، نمی تواند ھدف کارگران باشد

خط فقر (چھ مطلق و چھ نسبی) نمی تواند شعار مثبت رسیدن بھ 

ر خط فقر (حتی فقیا ایجابی کارگران پیشرو باشد. کسانی کھ 

نسبی) را مبنائی برای سطح مزد درخواستی مطرح می کنند 
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تلویحا سطح معینی از فقر را پذیرفتھ اند ھر چند کھ این سطح از 

. سرمایھ داران و نظام سرمایھ داری باشدمزدھای کنونی بیشتر 

کارگران را بھ فقر مطلق و نسبی محکوم می کنند، اما خود 

 را بپذیرند!» سرنوشت«کارگران نباید این 

مبنائی کھ ما پیشنھاد می کنیم و در سال ھای گذشتھ ھم توضیح 

کھ کارگران مزدی ایران طبقۀ واجد  از آنجا داده ایم چنین است:

خش اعظم ق در جامعھ اند و در ھمان حال مولد باکثریت مطل

طبیعی است کھ درآمد آنھا  )، پس%80ثروت کشورند (باالی 

متوسط ھزینۀ در سطح درآمد متوسط جامعھ باشد و  دست کم

را تأمین کند. متوسط ھزینۀ خانوار  زندگی یک خانوار چھار نفره

 ک سالبا یالبتھ شھری را ھر سالھ بانک مرکزی اعالم می کند (

نتایج بررسی بودجۀ خانوار در «سند  8تأخیر). مثال در صفحۀ 

ت: منتشر شده آمده اس 1394کھ در شھریور » 1393سال 

 1393در سال  ریھش خانوار یك ماھانۀ ناخالص ۀھزین متوسط

دو میلیون و ھفتصد و سی و نھ ھزار و ھفت صد تومان معادل 

 در ماه بوده است.

برای محاسبۀ تقریبی متوسط ھزینۀ ماھانۀ یک خانوار شھری در 

و  1394باید این مبلغ را با در نظر گرفتن تورم سال  1395سال 

نۀ بدین سان متوسط ھزیبھ روز کرد.  1395پیش بینی تورم سال 

 1395نفری در سال زندگی ماھیانۀ یک خانوار چھار 

میلیون  3.6باً تومان  و یا تقری  1.14×1.15×2739700برابر

  .تومان خواھد بود

در ، از سازمان ھای فعال در زمینۀ مسایل کارگری شماری

مزد » 95بیانیۀ تشکل ھای کارگری در رابطھ با دستمزد سال «

میلیون تومان اعالم کرده  3.5را  1395درخواستی برای سال 

انگشت گذاشتھ اند اما استناد آنھا بھ  رقم درستیاند. این رفقا روی 

بھ این مزد  دستیابیتوجیھ  در موردقانون کار  41مادۀ  2بند 

قانون کار  41چنانکھ توضیح داده شد مادۀ درست نیست، زیرا 

مبھم و بھ شیوه ھای مختلف قابل تفسیر است و چنین مزدی رژیم 

ان وان نش: چگونھ می تاز آن نمی توان استنتاج کردبھ روشنی را 

ط كھ تعداد متوس ،خانوادهزندگی «داد مبلغی کھ طبق این ماده باید 

 3.5، دقیقا »آن توسط مراحع رسمی اعالم می شود را تامین نماید

 میلیون تومان است؟!

را بھ عنوان مبنای  41مادۀ ھمان گونھ کھ در باال گفتھ شد،  ،ما 

ی گیریم. ما منمعیار ھم داریم و خط فقر را نافزایش مزد قبول 

جیره («ھمچنین سبدی از کاالھا و خدمات برای خانوار کارگری 

تعریف نمی کنیم. مبنای خواست و حرکت ما ») بندی محترمانھ!

یک خانوار چھار نفری  ھزینۀ متوسط واقعیبرای افزایش مزد، 

فارغ از اینکھ وضع  –است، ھزینھ ای کھ در زندگی واقعی 

وجود دارد و خود کارفرمایان و  –اقتصادی کشور چگونھ باشد 

ست ا رقمی رسمیدولت آنھا نیز نمی توانند آن را انکار کنند چون 

منتشر  »1393نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال «و در سند 

تنھا براین پایھ  آمده است! بانک مرکزی 1394شده در شھریور 

 3.6تا  3.5است کھ می توان نشان داد مزد کارگران در سال باید 

 باشد.در ماه میلیون تومان 

در صورت استقرار سطح مزد بر مبنای ھزینۀ متوسط زندگی 

 در ی حقیقییک خانوار چھار نفری، سیر قھقرائی شدید مزدھا

چند دھۀ اخیر، تا حدی متوقف خواھد شد. این امر البتھ نھ بھ معنی 

محو استثمار و نھ بھ معنی تأمین رفاه کارگران است بلکھ صرفا 

بھ یک سطح زندگی عادی و بیرون  دست یابی کارگران معنی بھ

آمدن از ورطۀ ھولناک و عمیق شوندۀ فقر حاکم بر جامعھ است. 

روشن است کھ دست یابی بھ چنین مزدی بھ معنی پایان مبارزه 

برای مزد باالتر در آینده نخواھد بود. اگر کارگران بھ سطح مزدی 

ان از افزایش ساالنۀ آن مزد دست یابند می توکھ توضیح داده شد 

بھ تناسب تورم و بھ تناسب رشد متوسط بارآوری کار برای سال 

اما چنان کھ بارھا گفتھ ایم ھیچ افزایشی در ھای بعد سخن گفت. 

سطح مزد در جامعۀ سرمایھ داری نھ بھ استثمار کارگران پایان 

می دھد و نھ موقعیت فرودست آنھا در جامعھ را دگرگون می 

. تنھا با برانداختن شیوۀ تولید سرمایھ داری و نظام کاِر مزدی سازد

است کھ کارگران و تمام انسان ھا می توانند از بند استثمار و ستم 

 .طبقاتی و تبعات آنھا آزاد شوند
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 پیوست
 1394تا  1358در ماه) و نرخ تورم در سال ھای مزد حداقل اسمی (تومان 

 سال 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365

 مزد حداقل 1701 1905 1905 1905 1905 1905 2160 2160

 نرخ تورم 11.40 23.5 22.8 19.2 14.8 10.4 6.9 23.7

 (درصد)

 

 سال 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373

 مزد حداقل 2280 2490 2490 3000 5031 6801 8982 11682

 نرخ تورم 27.7 28.9 17.4 9.0 20.7 24.4 22.9 35.2

 (درصد)

 

 سال 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381

 مزد حداقل 15999 20721 25446 30153 36183 45801 56790 69846

 نرخ تورم 49.4 23.2 17.3 18.1 20.1 12.6 11.4 15.8

 (درصد)

 

 سال 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389

 مزد حداقل 85338 106600 126678 150000 183000 219600 263520 303048

 نرخ تورم 15.6 15.2 10.4 11.9 18.4 25.4 10.8 12.4

 (درصد)

 

 سال 1390 1391 1392 1393 1394 1395  

 مزد حداقل 330300 389700 487125 680910 712425   

    15-13   
 (تخمین)

 نرخ تورم 21.5 30.54 43.0 15.6

 (درصد)

 
 


	خط فقر و رابطۀ آن با مزد حداقل در ایران
	بهمن ۱٣٩۴، سهراب شباهنگ
	فقر مفهوم پیچیده ای است و تعریف آن بر حسب زمان و مکان و بر حسب موضع طبقاتی شخص یا نهادی که آن را تعریف می کند، متفاوت است. همچنین دریافت ذهنی و فردی از فقر با دریافت عینی و اجتماعی از آن یکسان نیست. ما در اینجا نخست یک رشته تعاریف رسمی از فقر و خط فقر...
	فقر ابعاد گوناگونی دارد و در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی می توان از آن سخن گفت. به عنوان مثال کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل فقر را چنین تعریف می کند: فقر عبارت است از وضعیتی که با محرومیت دیرپا و مزمن از منابع، ظرفیت ها، ان...
	اقتصاددانان بورژوا، به ویژه از اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم، تعاریف محدودتری از فقر، حتی در حوزۀ صرفاً اقتصادی، مطرح کرده اند و بعدها نهادهائی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی کار و غیره و نیز دولت های بورژوائی این تعاری...
	فقر مطلق بیانگر وضعیتی است که در آن نیازهای اساسی فرد تأمین نگردد یعنی کمبود در زمینۀ کالاها و خدمات اساسی که معمولاً به خوراک، مسکن و پوشاک مربوط می شوند. سازمان ملل متحد (در اعلامیۀ کپنهاگ 1995) فقر مطلق را چنین تعریف کرده است: وضعیتی که با محرومیت ...
	خط فقر مطلق یا آستانۀ فقر مطلق درآمدی است که اگر کسی کمتر از آن داشته باشد دچار فقر مطلق می شود. خط فقر مطلق بر اساس محاسبۀ کمترین هزینۀ یک سبد حداقلی برای برآورده کردن اساسی ترین نیازها (که تقریبا همان «بخور و نمیر» یا «قوت لایموت» است) تعیین می شود....
	بنا به گزارش مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سند «اهداف توسعه در عصر تغییرات جمعیتی» (2016-2015)، در سال 2015 حدود 9.6% جمعیت جهان و یا 700 میلیون نفر با درآمد سرانۀ روزانه معادل 1.90 دلار یا کمتر زندگی می کردند. منبع:
	http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/10/503001444058224597/Global-Monitoring-Report-2015.pdf
	درآمد سرانۀ 1.90 دلار در روز معیار خط فقربرای تمام کشورهای جهان نیست. بانک جهانی کشورهای جهان را برحسب درآمد سرانۀ ملی به کشورهای با درآمد سرانۀ پائین، درآمد سرانۀ متوسط پائین، درآمد سرانۀ متوسط بالا و درآمد سرانۀ بالا تقسیم بندی می کند. طبق این طبقه ...
	http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq
	خط فقر مطلق در ایران
	در مورد خط فقر (مطلق و نسبی) در ایران آمارها و داده های بسیار متفاوت و گاه متناقضی از سوی مقامات مختلف دولتی، اقتصاددانان، رسانه ها، سازمان ها و فعالان کارگری و احزاب و سازمان های سیاسی ارائه داده می شود. گاهی نیز برخی افراد بر اساس داده های ناقص و یا...
	اخیرا مرکز آمار ایران یک طرح تحقیقی برای مطالعۀ خط فقر مطلق و نسبی در ایران در فاصلۀ سال های 1383 تا 1392 انجام داده و برخی از مهم ترین نتایج این کار منتشر شده است. این ارقام که نسبتا دقیق هستند و ارقام رسمی به شمار می روند می توانند مورد استناد ما قر...
	خلیل حیدری مجری این طرح در مصاحبه ای با هفته نامۀ «تجارت فردا» (17 بهمن 1394، شمارۀ 166) می گوید:
	جدول زیر که از مقالۀ «برآورد خط فقر مطلق و نسبی بر اساس رویکرد صرفه ناشی از مقیاس با مدل استون گیری (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، دوره 1385-1390)» نوشتۀ ابراهیم نگهداری، خسرو پیرائی، غلامرضا کشاورز حداد و علی حقیقت گرفته شده خط فقر مطلق را برای ...
	محاسبۀ خط فقر مطلق بر اساس بُعد خانوار (یک تا پنج نفره)، ریال در ماه
	(منبع:                                                          http://www.ensani.ir/storage/Files/20150503071050-9884-124.pdf)
	برای مقایسۀ مزد حداقل با خط فقر، وضعیت خانوار 4 نفره را مطالعه می کنیم (بُعد متوسط خانوار در ایران در سال 1393 برابر 3.44 نفر بوده و خانوارهای 4 نفره بیشترین تعداد خانوارها را تشکیل می دادند).  مزد حداقل در سال های 1385 تا 1395 را از جدولی که در پیوست...
	دیده می شود که در تمام این 6 سال مزد حداقل حدود نصف خط فقر مطلق بوده است.
	خط فقر نسبی در ایران
	خط فقر نسبی بیانگر وضعیتی است که در آن یک فرد بر اساس استانداردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه در زمان و مکان معین، فقیر محسوب می شود. نیازهای انسان تنها غذا و پوشاک و مسکن و دارو نیستند. انسان علاوه بر اینها به بسیاری محصولات و خدمات دیگ...
	فقر نسبی همچنین بیانگر وجود روابط تولیدی استثمارگرانه و وجود تضادها و اختلافات طبقاتی ناشی از آن روابط در جامعه است که بخش اعظم افراد جامعه را نه تنها از وسایل تولید بلکه از بسیاری از وسایل مصرف نیز محروم می سازد.
	اقتصاددانان برای محاسبۀ خط فقر نسبی در جامعه هم روش هائی دارند که در اینجا نمی توانیم به آنها بپردازیم و تنها اندازۀ خط فقر نسبی را به نقل از آخرین داده های مرکز آمار در اینجا بازگو می کنیم.
	خلیل حیدری در مورد خط فقر نسبی در ایران می گوید: خط فقر سرانۀ شهری و روستایی در سال 92 به ترتیب هشت میلیون و 574 هزار و 800 تومان در سال و چهار میلیون و 761 هزار و 700 تومان در سال برآورد شده که به ترتیب حدود سه و دو برابر خط فقر مطلق است.
	بدین سان در سال 1992 خط فقر نسبی سرانه در مناطق شهری برابر = 714567 ,8574800-12.  تومان در ماه بوده است که برای یک خانوار چهارنفره دو میلیون و هشت صد و شصت هزار تومان در ماه و خط فقر نسبی در روستا تقریبا یک میلیون و600  هزار تومان در ماه بوده است.
	روشن است که برای محاسبۀ تقریبی خط فقر نسبی در سال های 1393، 1394 و 1395 باید نرخ تورم در این سال ها را نیز در نظر بگیریم (همان گونه که در مورد محاسبۀ خط فقر مطلق این کار را کردیم). بدین سان خط فقر نسبی مناطق شهری به رقمی در حدود 3.2 میلیون تومان در ما...
	مزد حداقل و هزینه های خوراک و مسکن
	می دانیم که بخش اعظم کارگران در ایران مزدی برابر مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند. همچنین می دانیم که اکثریت بالای 95% کارگران بیکار از مستمری بیکاری هم محرومند. بدین سان آنچه در مورد مزد حداقل و ارتباط آن با هزینه های خوراک و مسکن گفتیم در مورد...
	مبنائی برای خواست افزایش مزد
	نخست باید بگوئیم که مادۀ 41 قانون کار نمی تواند مبنائی برای خواست افزایش مزد در سال 1395 باشد. نگاهی به این ماده بیاندازیم:
	بند اول این ماده می گوید: «1 - حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود.» به عبارت دیگر طبق این ماده مزد باید به تناسب تورم سال 1394 که بین 13 تا 15% تخمین زده می شود افزایش پیدا کند یعنی 712425 توم...
	ما در جای دیگر نشان داده ایم که حتی اگر همه ساله از سال 1358 تا کنون مزدها به تناسب تورم افزایش می یافت، باز هم مزد حداقل از خط فقر مطلق کمتر می بود.
	حال به بند دوم مادۀ 41 می پردازیم. طبق این بند «2 - حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می شود را تامین نماید...
	باید از طرفداران این ماده، چه اعضای شوراهای اسلامی کار و خانۀ کارگر و چه برخی فعالان کارگری مستقل و سازمان های مدافع طبقۀ کارگر که هنوز نسبت به مادۀ 41 توهم دارند پرسید در طی چند دهۀ گذشته آیا هرگز در مذاکرات مزد (چه مذاکرات سالانه و چه مذاکراتی که به...
	از سوی دیگر هرچند توضیح و بازکردن مسألۀ خط فقر (مطلق و نسبی) برای افزایش آگاهی تودۀ کارگران و افشای سرمایه داران و دولت اسلامی سرمایه اهمیت زیادی دارد (و یکی از اهداف نوشتۀ حاضر همین است)، اما رسیدن به خط فقر، چه مطلق و چه نسبی، نمی تواند هدف کارگران ...
	مبنائی که ما پیشنهاد می کنیم و در سال های گذشته هم توضیح داده ایم چنین است: از آنجا که کارگران مزدی ایران طبقۀ واجد اکثریت مطلق در جامعه اند و در همان حال مولد بخش اعظم ثروت کشورند (بالای 80%)، پس طبیعی است که درآمد آنها دست کم در سطح درآمد متوسط جامع...
	برای محاسبۀ تقریبی متوسط هزینۀ ماهانۀ یک خانوار شهری در سال 1395 باید این مبلغ را با در نظر گرفتن تورم سال 1394 و پیش بینی تورم سال 1395 به روز کرد. بدین سان متوسط هزینۀ زندگی ماهیانۀ یک خانوار چهار نفری در سال 1395 برابر2739700×1.15×1.14  تومان  و یا...
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