اول ماه می  ١٣٩١و موقعيت جنبش کارگری ايران
متن سخن رانی »بھرام رحمانی« به مناسبت روز جھانی کارگر در جلسه پالتاکی  ٢٢آوريل .٢٠١٢
رفقا و دوستان من ھم به نوبه خودم به ھمه شما به خاطر حضورتان در اين جلسه خوش آمد می گويم .ھمان طور که قبال نيز در اطالعيه اتاق بحث و
گفتگوی »افق چپ انقالبی« در سايت ھای اينترنتی منتشر شده است موضوع بحث من »اول ماه می و موقعيت جنبش کارگری ايران است«؛ پيشاپيش اول مه
می ،روز جھانی کارگر را به ھمه کارگران و انسان ھای آزاده جھان و ايران تبريک می گويم.
مسلما ،ھنگامی که ما از طبقه کارگر ايران حرف می زنيم بالفاصله ھمه دردھا و رنج ھا و معضالت و مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی و ھم چنين
سرکوب ھای سياسی و سانسور و اختناق در ذھن مان تداعی می شود .مسايلی چون تورم و گرانی ،فقر و بی کاری ،کار کودک ،تبعيض بين زن و مرد ،دست
مزدھای پايين ،عدم پرداخت به موقع ھمين دست مزدھای ناچيز ،ورشکستگی صنايع و اخراج سازی ھای وسيع ،مساله کارگران مھاجر به ويژه شھروندان
افغانی در ايران ،قراردادھای کوتاه مدت و سفيدامضاء ،سانسور و اختناق ،آزادی زندان سياسی از جمله کارگران زندانی ،تحريم ھای اقتصادی و احتمال
حمله نظامی به ايران ،و ھم چنين آسيب ھا و بحران ھای اجتماعی چون اعتياد ،خودکشی ،تن فروشی ،فرار از خانه و غيره نيز مشغله ما را می گيرد .زيرا
ھر چند که ھمه اين مسايل کمابيش دامن بسياری از شھروندان جامعه ما را گرفته است اما قبل از ھمه کارگران و خانواده آن ھا و محرومان جامعه از اين
ھمه بی حقوقی و سرکوب و معضالت اجتماعی در رنج و عذابند.
به عبارت ديگر ،مسايل ريز و درشت جامعه مساله طبقه کارگر به عنوان يکی از طبقات اصلی جامعه است .طبقه ای که می خواھد جامعه را از اين ھمه
بدبختی و فالکت و فاجعه نجات دھد موظف است آن ھا را بشناسد و راھکارھای مناسب طبقاتی خود را نيز ارائه دھد.
متاسفانه خود طبقه کارگر ما با ھمه جان فشانی ھايش ،کمبودھا و اشکاالت جدی دارد من سعی خواھم کرد در ادامه بحث مان به آن ھا نيز بپردازم .چرا که
اگر خودمان ضعف ھای طبقه مان را نقد نکنيم و نشناسيم راه برون رفت از آن را نيز پيدا نخواھيم کرد.
آن چه که به موضوع بحث امشب ما برمی گردد شامل سه بخش کلی است :بخش اول به مسايلی چون تاثير ھدفمند سازی يارانه ھا بر زيست و زندگی
کارگران ،گرانی و تورم فزاينده ،فقر و بی کاری گسترده ،بی کارسازی ھای مداوم و گسترده ،و ھم چنين جايگاه دست مزد سال  ١٣٩١است.
بخش دوم اساسا به موانع تشکل يابی طبقه کارگر ايران چون مسائل امنيتی ،مشکالت اقتصادی ،فرقه گرايی و سکتاريسم ،امکان گرايی ،رفرميسم ،عدم افق
و چشم انداز روشن طبقاتی.
عالوه برای بر اين ھا ،سومين مسايل مھمی که طبيعتا بايد با عکس العملل طبقه کارگر روبرو شوند عواملی چون تبعيض بين کارگر زن و مرد و شکاف ھای
جنسيتی ،کارھای خانگی و زنان خانه دار ،عدم ھمبستگی بين کارگران بی کار و شاغل ،عدم عکس العملل کارگران صنايع بزرگ نسبت به بی کارسازی و
پرداخت دست مزدھای معوقه کارگران ،کار کودکان ،بازنشستگان ،حاشيه نشينان و مساله کارگران مھاجر در ايران به ويژه شھروندان افغانی را شامل می
شوند.
جدا از موانعی که سرمايه داری و دولت آن در مقابل سازمان يابی طبقه کارگر قرار داده است در عين حال اگر طبقه کارگر مستقيما به مسائلی که در باال
برشمرديم به خصوص »سومين عوامل مھم« به ھر دليل بی توجه باشد بيش ترين لطمات را به اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران و تشکل يابی آن وارد می
کند.
بخش اول:
ھدفمندسازی يارانه ھا
اکنون يک سالگی اجرای طرح ھدفمندسازی يارانه ھا يا درست تر حذف سوبسيدھای دولتی را پشت سر گذاشته ايم و آثار منفی و مخرب آن بر زيست و
زندگی کارگران و ورشکستگی صنايع به حدی آشکار است که حتی صدای برخی از عوامل حکومت را نيز درآورده است.
اکنون برخی از سران و مقامات حکومتی نيز اجبارا به شکست آن اقرار کرده اند .چون که اين طرح باعث شده بسياری از صنايع ورشکست و يا دچار
کمبودھای جدی شوند .اولين اقدام کارفرمايان اخراج وسيع کارگران بوده و يا پرداخت دست مزدھای کارگران را به تعويق انداخته اند.
برای مثال ،حسن مصيب زاده مديرعامل فوالد البرز ،به خبرگزاری کار ايران »ايلنا« ) ،(١٣٩١/١/٢٦گفته است» :طی سال گذشته و به تبع اجرای فاز اول
قانون ھدفمندی يارانه ھا و نبود حمايت ھای واقعی ،کمر بسياری از صنايع فوالدی شکست«.
مصيب زاده ،ضمن تاکيد بر کاھش قابل توجه ظرفيت توليد کارخانجات صنعتی و قرار گرفتن بسياری از واحدھا در آستانه ورشکستگی ،تصريح کرد» :در
شرايط کنونی اجرای فاز دوم قانون ھدفمندی يارانه ھا منجر به آن می شود که بخشی از کارخانجات صنعتی به طور کامل تعطيل شده و تعداد زيادی از
کارگران بی کار شوند«.
وی خاطرنشان کرد» :در صورتی که تمھيدات ويژه ای نسبت به وضعيت صنايع فوالدی انديشيده نشود ،بنگاه ھای توليدی در اين حوزه به شدت با چالش
مواجه خواھند شد«.
علی دھقان کيا ،عضو ھيات مديره کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران ،عدم پرداخت يارانه واحدھای توليدی را موجب افزايش نرخ بی کاری و
ورشکستگی واحدھای توليدی اعالم کرد و گفت» :در صورت اجرای فاز دوم قانون ھدفمندی يارانه ھا پيش بينی می شود که تا پايان سال جاری بيش از ٢٠
درصد از واحدھای توليدی کشور ورشکست شوند«.
احمد توکلی ،عضو کميسيون ويژه تحول اقتصادی مجلس ،در گفتگويی با خبرگزاری فارس که امروز يک شنبه ،سوم ارديبھشت ماه منتشر شد با اشاره به
گزارش وزارت اقتصاد در اواخر بھمن ماه  ٩٠گفت در حالی که درآمد دولت از محل ھدفمندی يارانه ھا » ٢٩ھزار ميليارد تومان« بوده که از افزايش قيمت
حامل ھای انرژی به دست آمده ،ھزينه سازمان ھدفمندی يارانه ھا در اين مدت » ۴۵ھزار ميليارد تومان« بوده است که حاکی از » ١۶ھزار ميليارد تومان
کسری بودجه« است.
او ،در اشاره به تخلفات دولت در اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا گفت دولت سھم  ٣٠درصدی توليد و سھم  ٢٠درصدی شرکت ھای برق و توانير و ساير
شرکت ھای دولتی را پرداخت نکرده و افزود» :اين مبالغ به جای پرداخت به اين شرکت ھا صرف پرداخت يارانه نقدی شده است«.
طرح ھدفمندسازی يارانه ھا آذرماه  ١٣٨٩به اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون موج انتقادھا از دولت محمود احمدی نژاد از نحوه اجرای اين قانون باال گرفته
است .به گفته برخی از مجلسی ھا و کارشناسان اقتصادی ،طرح ھدفمندسازی يارانه ھا به افزايش گرانی و تورم دامن زده است.
به اين ترتيب ،اجرای قانون ھدفمندسازی يارانه ھا يا ھمان حذف سوبسيدھای دولتی ،که با حذف يارانه ھا آغاز گرديد ،بيش ترين تاثير منفی را بر زندگی
کارگران گذاشته است .ھم اکنون بر سر اجرای فاز دوم ھدفمندسازی يارانه ھا اختالفات شديد در درون حاکميت در جريان است به طوری که سخن رانی
تلويزيونی ھفته گذشته احمدی نژاد که قرار بود در آن آغاز فاز دوم ھدفمندسازی يارانه ھا را اعالم کند در ساعات آخر لغو گرديد.
گرانی و تورم
گرانی و تورم و متعاقب آن بی کاری در ايران ،بسيار نفس گير شده است .تشديد تحريم ھای اقتصادی ايران ،گران تر شدن ھزينه ھای کاالھای وارداتی،
دزدی ھای عناصر حکومتی ،احتکار سرمايه داران و بی تفاوتی دولت ،از جمله عوامل گرانی کاالھای ضروری مردم در بازار ھستند.
ھم چنين ارزش پول ملی ايران طی يک سال گذشته به شدت کاھش پيدا کرده ،در نتيجه قيمت کاالھای وارداتی و به خصوص مواد غذايی مثل گوشت و غيره
که از خارج وارد می شود ،به شدت باال رفته است.
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احمد توکلی ،رييس مرکز پژوھش ھای مجلس گفت» :نوسانات اخير در بازار ارز موجب شد تا در  ٤٠روز ارزش پول داخلی  ٦٠درصد کاھش ارزش پيدا
کند«.
تحقيقات و بررسی ھای اقتصادی نشان می دھند که قيمت اقالم خوراکی در سال ھای اخير ،بيش از  ٣٠٩درصد رشد داشته اند .بنا به گزارش سايت بازتاب
امروز که بر اساس نرخ اقالم بانک مرکزی تھيه شده ،ھزينه يک خانواده چھارنفره تنھا برای خريد اقالم خوراکی ،در فروردين ماه سال جاری ماھانه ٣٣۵
ھزار تومان است .اين رقم البته شامل نان و غالت نمی شود.
اگر ديگر ھزينه ھای زندگی از قبيل اجاره خانه ،مواد شوينده و بھداشتی ،ھزينه رفت و آمد و ھزينه ھای درمانی را نيز به اين رقم اضافه کنيم ،خانواده
چھارنفره تنھا برای زنده ماندن نياز به درآمد ماھانه ای باالتر از  ٩٠٠ھزار تومان دارد؛ البته منھای ھزينه انرژی يعنی آب و برق و گاز و نيز تلفن.
آن طور که بانک مرکزی اعالم کرده ،رکورددار گرانی در يک سال گذشته سبزی ھای برگی بوده است که با رشد  ١۴۶درصدی قيمت از کيلويی  ۶١۵تومان
به  ١۵١۶تومان افزايش يافت .گوجه فرنگی با رشد  ١٠٧درصدی قيمت در رتبه دوم است که از کيلويی  ٨٣٨تومان در فروردين  ٩٠به  ١٨۵٠تومان در
فروردين  ٩١رسيد و خيار با رشد  ٩٠/١درصدی قيمت و افزايش از کيلويی  ٩٨٢تومان به  ١٨۶٧تومان رتبه سوم گرانی را به خود اختصاص داده است.
گزارش بانک مرکزی حاکی است ،قيمت گوشت گوسفندی با استخوان از کيلويی  ١۵۶۴۴تومان در فروردين  ٩٠به  ٢٢٧٣٩تومان در فروردين  ٩١افزايش
يافته که رشد  ۴۵/٣درصد را نشان می دھد .گوشت گاو و گوساله بی استخوان نيز با رشد  ۵٠/١درصد قيمت از کيلويی  ١١۵۵٧تومان به  ١٧٣۵۴تومان
رسيد .قيمت گوشت مرغ نيز در يک سال گذشته  ٣٩/١درصد افزايش يافت و از کيلويی  ٣۴٧۶تومان به  ۴٨٣٨تومان رسيد .گرانی  ٢٧/٨درصدی قند و
 ٣۶/۵درصدی شکر در يک سال گذشته شيرينی خود را بر کام ھا تلخ کرده و قيمت قند از کيلويی  ١۴٢٣تومان به  ١٨٢٠تومان و شکر از  ١١۶۴تومان
به  ١۵٨٩تومان رسيده است .چای خارجی در اين مدت با رشد  ٣٣درصدی قيمت از بسته  ۵٠٠گرمی  ۵٢۶۴تومان به  ٧٠٠۵تومان و روغن نباتی مايع از
ليتری  ١٩۵٢تومان به  ٢۵٧٩تومان رسيده که رشد  ٣٢٫١درصدی را نشان می دھد.روغن نباتی جامد حلب  ۵کيلويی از  ١٠٣٨٣تومان به ١٣۵٢۴
تومان رسيده که  ٣٠/٢درصد رشد داشته است.
انواع لبنيات ھم در يک سال گذشته رشد  ٢۶تا  ۵٩درصدی قيمت داشته است .در اين بين پنير غيرپاستوريزه با رشد  ۵٩درصدی قيمت از کيلويی ٧٢٣٠
تومان در فروردين  ٩٠به  ١١۵٠٠تومان افزايش يافت و پنير پاستوريزه ھم با رشد  ۵٢/۴درصدی قيمت از  ١۵١٩تومان در يک بسته  ۴۵٠گرمی به
 ٢٣١۶تومان رسيد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ،قيمت برنج وارداتی غيرتايلندی با رشد  ٢۶/۶درصدی از  ٢١٢٠تومان به  ٢۶٨۶تومان ،برنج داخله درجه يک با رشد
 ٢۵/٢درصد از  ٣٣١٨تومان به  ۴١۵۵تومان و برنج داخله درجه دو با رشد  ۴۵/٢درصد از  ٢١٠۵تومان به  ٣٠۵٨تومان رسيد.
بر اساس اين گزارش ،قيمت انواع حبوبات نيز طی يک سال گذشته چنين افزايش داشته است :نخود  ۵۵/٩درصد ،لپه نخود  ۵٧درصد ،عدس  ٣٠/٧درصد،
لوبيا چيتی  ٣٨/٣درصد ،لوبيا چشم بلبلی  ٣٢/۶درصد ،لوبيا سفيد  ۶٠/۶درصد و لوبيا قرمز  ٢٩/٣درصد.
ھم زمان با انتشار اين گزارش ،به نوشته مھر ،شيخ االسالمی ،وزير کار و رفاه اجتماعی در حاشيه يک ھمايش حکومتی در برابر اصرار خبرنگاران تنھا به
اين جمله بسنده کرده است» :ايجاد گرانی ھای  ١٠تا  ٣٠درصدی در مايحتاج مردم طی سال جاری عمدی است «.او ھيچ اشاره ای به ھويت کسانی که در
اين »عمد« دست دارند نکرده است.
به نوشته ايلنا ،احمد قلعه بانی ،مديرعامل شرکت ملی نفت در شرايطی که بانک مرکزی آمار صادرات نفت ايران در سال ھای گذشته را حدود  ٣ميليون و
 ۵٠٠ھزار بشکه اعالم کرد و در عين حال در زير اين آمار تاکيد نمود که منبع اين اخبار وزارت نفت است ،در جمع خبرنگاران حاضر شده و تاکيد کرده
است» :آمار بانک مرکزی را قبول نداريم«.
اگر طبقه کارگر ايران در مقابل اين ھمه فشارھای اقتصادی عکس العملل نشان ندھد و دست به مبارزه جدی نزند مگر سرمايه داران و دولت آن ھا که
خودشان عامل اصلی باال بردن کاالھا در جامعه ھستند خود به خود دل شان به رحم خواھد آمد و رشد و گسترش تورم را مھار خواھند گرفت؟ ھرگز! چنين
نمونه ای نه در تاريخ ايران و نه در تاريخ جھان مشاھده نشده است .سرمايه داران ،اگر در مقابل خود با مقاومت و مبارزه طبقاتی کارگران روبرو نشوند
شديدا به روابط غيرانسانی و استثمار شديد خود ادامه خواھند داد .چشم و دل شان نيز ھرگز از کسب سود بيش تر سير نخواھد شد.
بی کارسازی ھا
با ورشکستگی بسياری از نھادھای توليدی ،کارگران در ايران روزھای سختی را می گذرانند .در اين ميان ،زنان کارگر اولين قربانی تعديل نيرو ھستند و با
نابرابری دست مزد ،نبود بيمه و خشونت ھای جنسی يز دست به گريبان اند.
خامنه ای ،رھبر حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی ايران ،در پيام نوروزی خود سال  ١٣٩١را سال »توليد ملی ،حمايت از کار و سرمايه ايرانی«
نام گذاری کرد و به اين طريق تالش نمود وظايف حکومت شان را نيز به دوش کارگران بيندازد و از وظايف شان شانه خالی کنند .به عالوه تاکيد خامنه ای بر
»توليد ملی« ،در واقع اسم رمز استثمار شديدتر کارگران است.
اين نام گذاری و تاکيد بر حمايت از کارگر ايرانی در شرايطی مطرح می شود که اولين ھفته کاری سال  ،١٣٩١با اخراج بيش از  ۶۵٠کارگر »شھاب
خودرو« که اکثرا بين  ٨تا  ٢٢سال سابقه کاری دارند ،شروع شد .اخراج کارگران »شھاب خودرو« در حالی رخ داد که ظاھرا مجلس شورای اسالمی اين
روزھا طرحی را به منظور تغيير قراردادھای کارگران و بھبود وضعيت معاش و تامين امنيت شغلی کارگران را در دست بررسی دارد.
يک کارشناس کشاورزی از بی کاری ده ھا ھزار نفر در پی واردات گسترده قند و شکر در دولت ھای نھم و دھم خبر داد .بھزاد قره ياضی در گفتگو با
خبرنگار ايلنا ،ضمن بيان مطلب فوق تصريح کرد» :وزرای جھاد کشاورزی در دولتھای نھم و دھم با واردات گسترده قند و شکر موجب افزايش بی کاری
تعداد زيادی از کارگران فعال در اين صنعت شدند .به گفته اين کارشناس کشاورزی ،طی  ١١ماھه نخست سال گذشته يک ميليون و  ۶۶٨ھزار تن قند و شکر
تسويه نشده به ارزش  ۶٩٨ميليون دالر وارد کشور شده که يکی از  ١٠قلم کاالی وارداتی به داخل کشور می باشد«.
اخيرا عليرضا محجوب ،دبيرکل خانه کارگر حکومت اسالمی و نماينده مجلس ،در نشست خبری که به مناسبت ھفته کارگر برگزار شد وضعيت واحدھای
توليدی کشور را بحرانی اعالم کرد و گفت» :طبق آمارھای رسمی طی سال گذشته  ١٠٠ھزار کارگر در بيش از يک ھزار واحد توليدی اخراج شده اند«.
متاسفانه به طور کلی تاکنون کارگران ھر واحد صنعتی و کارگاھی که اخراج شده به تنھايی دست به مبارزه زده اند و به دليل اين که بخش ھای ديگر طبقه،
به ويژه کارگران صنايع بزرگ به حمايت از آن ھا برنخواسته اند اغلب اين مبارزات نيز بی نتيجه مانده است .بنابراين ،اين مساله نيز يکی از موانع اتحاد و
ھمبستگی و تشکل يابی سراسری طبقه کارگر ايران است .اساسا اتحاد و ھمبستگی طبقاتی در بطن مبارزه شکل می گيرد.
دست مزد سال ١٣٩١
در ھفته ھای آخر اسفند ماه سال » ،١٣٩٠شورای عالی کار« مرکب از نمايندگان دولت و کارفرمايان ،و به اصطالح نمايندگان کارگران يعنی ھمان نمايندگان
ارگان ھای جاسوسی و سرکوب حاکميت در درون طبقه ،حداقل دست مزدھا را  ٣٨٩ھزار و  ٧٥٤تومان به اضافه  ٣٥ھزار تومان بن را برای سال ١٣٩١
اعالم و تصويب كرد .اين دست مزدھای ناچيز آن ھم در اوضاع و احوالی که بحران اقتصادی حکومت و تحريم ھای اقتصادی باعث شده اند که مايحتاج و
کاالھای ضروری مردم ،حتی به طور روزانه گران تر شوند ،به ھيچ وجه کفاف زندگی خانواده ھای کارگری را نمی کنند.
در حالی که برخی سران خانه کارگر و غيره قبال آمارھای مختلفی در رابطه دست مزد کارگران و رابطه آن با خط فقر اعالم کرده بودند .برای مثال ،عباس
وطن پرور ،نماينده سابق کارفرمايان در سازمان بين المللی کار قبال گفته بود که »نرخ خط فقر در شھرھای بزرگ ايران يک ميليون و  ۶٠٠ھزار تومان
است« .بر اساس گزارش ايلنا ،اين کارشناس اقتصادی حکومت ،در پايان سال جاری خط فقر را  ٢ميليون برآورد کرده است.
جعفر قادری عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ،افزايش فقر را » ١۵تا  ٢٠درصد« نسبت به سال گذشته و خط فقر را حدود  ٩۶٠ھزار تومان ارزيابی
کرده بود.
ھم چنين به گزارش خبرگزاری حکومتی ايلنا ،علی دھقان کيا ،عضو ھيات مديره کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران ،نرخ سبد ھزينه خانوار کارگری
را يک ميليون و  ٥٠٠ھزار اعالم کرد و يادآور شد» :نرخ دست مزد سال جاری کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ سبد ھزينه خانوار محاسبه شده است«.
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او ،با انتقاد از عدم اجرای دقيق تعيين مصوبه مزدی کارگران در سال جاری تصريح کرد» :از زمان تصويب قانون کار تاکنون بند ب ماده  ٤١قانون کار در
تعيين مصوبه کارگران لحاظ نشده است و ھمين امر موجب شده است که بيش از  ٧٠درصد از کارگران زير خط فقر گذران معيشت کنند«.
مساله دست مزد ،عالوه بر اين که نقش مھمی در روابط و مناسبات کار و سرمايه ايفا می کند؛ در عين حال حکم مرگ و زندگی برای کارگر و خانواده اش
دارد .به قول انگلس:
»نيروی کار مانند چيزھای ديگر ،کاال محسوب می شود و از اين جھت بھای آن از روی ھمان قوانينی که برای ساير کاال ھا موجود است ،تعيين می
گردد)«.اصول کمونيسم(
دست مزد عبارت ست از پرداخت بھای يک کاال )نيروی کار( از سوی کارفرماھا ،برای تداوم حيات نيروھای مولده و بقای نسل ايشان ،نه چيزی بيش از اين.
انگلس در کتاب »اتحاديه كارگری و مزد روزانه عادالنه برای كار روزانه عادالنه« ،نوشته است» :کارگر تمام نيروی کار يک روز خود را به سرمايه دار می
دھد يعنی تا حدی که برايش مقدور است و بدون آن که تکرار مداوم آن غير ممکن گردد .در مقابل او درست ھمان مقدار از مايحتاج زندگی را دريافت می کند
که ادامه ھمان فعاليت را برای او امکان پذير می سازد ،ھمين و نه بيش تر«.
بنابراين ،روشن است کارگران از آن ارزش اضافی ،سود و ثروت عظيمی که به وسيله نيروی جسمی و يا فکری شان توليد می کنند ،نھايتا به اندازه معيشت
و زنده ماندن دريافت می دارند.
انگلس ،توضيح می دھد» :اگر سرمايه دار نتواند با کارگر به توافق برسد ،اين امکان برايش وجود دارد که صبر کند و در ضمن در اين مدت با سرمايه اش
امرار معاش نمايد .اما کارگر قادر به اين کار نيست .او فقط با دست مزدش زندگی می کند و به اين جھت بايد در ھر زمان ،در ھر جا و تحت ھر شرايطی به
کار بپردازد .برای کارگر نقطه حرکت عادالنه ای وجود ندارد .او به علت گرسنگی در وضع کامال نامناسبی قرار دارد«...
بنابراين ،روابط سرمايه دار و کارگر ،روابطه غيرانسانی و بر پايه استثمار انسان از انسان و کار اجباری است ،از اين رو ،بحث از »روابط عادالنه« ميان
کارگر و سرمايه دار دروغی بزرگ است .بحثی که رفرميست ھا و سنديکاليست ھای درون طبقه نيز آن را پيش می کشند.
به عالوه موقعی که به روابط کار و سرمايه در ايران و چگونگی انعقاد دست مزدھا می نگريم حتی کم ترين شباھتی به روابط کار و سرمايه در فقيرترين
کشورھای منطقه و جھان نيز ندارد .کارگران ايران ،در تعيين سطح دست مزدھا و حتی در مساله به اصطالح »چانه زنی« بر سر آن ،ھيچ گونه نمايندگی نمی
شوند و نمايندگان شوراھای اسالمی کار و نمايندگان سرمايه داران و دولت که ھر سه از يک جنس و طبقه اند در غياب نمايندگان واقعی کارگران ،بر سر
تعيين دست مزدھا با ھمديگر تبادل نظر می کنند و در ھر حال منافع سرمايه داران و دولت شان را در نظر می گيرند .به عالوه اين که حتی اين دست مزدھای
ناچيز و بخور و نمير که ھيچ تناسبی با تورم و گرانی واقعی در جامعه ندارد به موقع پرداخت نمی شود و ھمين مساله نيز بسياری از خانواده ھای کارگری
را پريشان کرده و از ھم پاشانده است.
به گزارش حکومتی فارس ،بانک مرکزی ايران بانک مرکزی از افزايش اختالف حداقل دست مزد اسمی و واقعی به  ١٧٠ھزار تومان در سال  ٨٩به واسطه
تورم خبر داد .در اين گزارش اعالم کرد :حداقل مزد اسمی در سال  ٨٩برابر  ٣٠٣ھزار تومان بوده است که ھمان حداقل دست مزد کارگران در اين سال
است.
اين گزارش با اعالم اين که متوسط شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی )شاخص تورم( در اين سال به  ٢٢٨/٢افزايش يافته است ،بر اين اساس اعالم کرد
که حداقل مزد واقعی در سال  ٨٩بيش از  ١٣٢ھزار تومان بوده است که با حداقل مزد اسمی بيش از  ١٧٠ھزار تومان اختالف دارد.
افزايش شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی که آن را تورم و گرانی می نامند ،موجب کاھش قدرت خريد پول شده است ،به اين معنا که با  ٣٠٣ھزار تومان
دست مزد سال  ٨٩قدرت خريد تنھا  ١٣٠ھزار تومان کاال و خدمات را در مقايسه با سال پايه محاسبه تورم داشته ايم.
گزارش بانک مرکزی حاکی است :حداقل مزد اسمی در سال  ٨٨برابر  ٢۶٣ھزار تومان و حداقل مزد واقعی در اين سال  ١٢٩ھزار تومان بوده است که
اختالف  ١٣۴ھزار تومانی حقوق واقعی و اسمی نتيجه افزايش متوسط شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی در اين سال به  ٢٠٣بوده است.
بر اساس اين گزارش ،در سال  ٨٧نيز اختالف حداقل حقوق واقعی و اسمی بيش از  ١٠٠ھزار تومان بوده است .به اين ترتيب که در اين سال حداقل دست
مزد  ٢١٩ھزار تومانی قدرت خريد تنھا  ١١٩ھزار تومان را داشته است که علت آن افزايش متوسط شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی به  ١٨٣/٣بوده
است.
کارگران در سال نود ،به دليل دريافت دست مزدھای معوقه خود بارھا دست به اعتصاب و اعتراض زدند از جمله در ماه آخر سال گذشته ده ھا اعتصاب
برگزار شد که در زير به نمونه ھايی از آن ھا اشاره می کنيم.
*روز شنبه  ٢٩بھمن  ،٩٠تعدادی از کارگران جوشکار شرکت نقش و نمای محيط شھر سنندج در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه و وضعيت معيشتی
نامساعدشان ،دست به اعتصاب زدند.
*روز دوشنبه  ١اسفند ،کارگران اخراجی قرارگاه خاتم در مقابل درب اين قرارگاه دست به تجمع زدند و خواھان دريافت مطالبات خود شدند .به دنبال اين
تجمع چند تن از مسئوالن قرارگاه به ميان کارگران آمدند و با تھديد آنان مبنی بر اين که اين کار شما اغتشاش است ،تالش کردند کارگران را متفرق کنند اما
کارگران با ادامه تجمع خواھان پرداخت مطالبات خود شدند.
*بيش از  ١۵٠کارگر کارخانه پارسيلون خرم آباد ،بزرگ ترين توليد کننده نخ آسيا در اعتراض به عدم دريافت  ١٢ماه حقوق ،روز دوشنبه  ١اسفند در مقابل
درب ورودی کارخانه تجمع کردند.
*روز دوشنبه  ١اسفند ،کارگران شرکت پيمانکار خط  ٣مترو تھران در اعتراض به عدم دريافت  ٦ماه حقوق دست به اعتصاب زدند.
*روز دوشنبه  ١اسفند تعدادی از اعضای کانون بازنشستگی کشوری که اکثر آنان از معلمان بازنشسته و بازنشستگان اداره راه آھن بودند ،در مقابل دفتر
رياست جمھوری تجمع کرده و نسبت به سنوات معوقه خود که از سال  ١٣٨٦پرداخت نشده و ھم چنين عدم افزايش پلکانی حقوق خود اعتراض کردند.
*روز سه شنبه  ٢اسفند ،کارگران شرکت تعاونی اعتبار شھرداری منطقه  ٨اھواز در مقابل درب استانداری خوزستان تجمع کردند .به گزارش حبرگزاری
دولتی فارس ،نداشتن اضافه کاری ،بيمه نبودن ،حقوق پايين و تاخير در دريافت حقوق از جمله مشکالت کارگران معترض بود.
*کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز روز چھارشنبه  ٣اسفند در مقابل استانداری تجمع اعتراض آميزی برگزار کردند .به گزارش ايلنا ،اين کارگران از
آذر سال گذشته تاکنون حقوق ،عيدی و پاداش خود را دريافت نکرده اند.
کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز حدود  ١٧٠کارگر دارد كه كارگران اين واحد توليدي به جھت بال تكليفی در وضعيت شان برای چندمين بار دست به تجمع
زده اند.
*روز شنبه  ٦اسفند ،به علت پرداخت نشدن حقوق رانندگان سرويس ھای مدارس استثنايی ،برخی از اين مدارس تعطيل شد .به گزارش سايت قانون،
رانندگانی که بيش از  ٤ماه است حقوق نگرفته اند در اعتراض به اين امر از سرويس دھی به دانش آموزان معلول برخی مدارس استثنايی در جنوب تھران
خودداری کردند.
*کارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت چھار ماه از دست مزد خود به مدت دو ساعت در روز شنبه  ٦اسفند و روز يک شنبه  ٧اسفند دست به
اعتصاب در شيفت صبح زدند .ھم چنين شيفت شب اين کارخانه نيز يک شنبه شب در قسمت پوشش )کوتينگ( کار را خواباند .گروه صنعتی صفا توليد كننده
انواع لوله واقع در آزاد راه ساوه-تھران بيش از  ١١٠٠كارگر دارد.
*جمعی از کارگران صنايع مخابراتی راه دور شيراز ،به نمايندگی از  ٣٨٢کارگر اين واحد ،از صبح روز سه شنبه  ٩اسفند در اعتراض به عدم دريافت بيش
از  ٢۴ماه حقوق معوقه خود در مقابل وزارت صنايع تجمع کردند.
*جمعی از اعضای تعاونی مسکن کانون بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به بالتکليفی  ٣ساله در اجرای پروژه ساخت مسکن توسط اين تعاونی روز
دوشنبه  ١٥اسفند در دفتر اين کانون تجمع کردند.
*کارگران ذوب آھن اسدآباد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در روز چھارشنبه  ١٧اسفند در مقابل استانداری ھمدان تجمع کردند.
*روز چھارشنبه  ٢٤اسفند کليه کارگران و پرسنل شاغل در پروژه سد گاوشان کامياران در اعتراض به عدم دريافت  ٦ماه حقوق و دستمزد خود دست از کار
کشيده و اقدام به اعتصاب نمودند.
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*تعدادی از کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز روز چھارشنبه  ٢٤اسفند به دليل عدم دريافت حقوق و مزايای و ساير مطالبات يک سال گذشته خود
در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری اھواز تجمع کردند.
*بيش از  ١٨٠نفر از کارگران معدن آق دربند و ميان کوھی  ٤ماه است ،حقوق دريافت نکردند و حداقل سابقه کار کارگران در اين معدن ٥ ،سال است.
* کارخانه لوله سازی خوزستان ،حدود  ۴٠٠کارگر رسمی و قراردادی دارد ،که قريب به پنج سال است با مشکالت اين شرکت دست و پنجه نرم می کنند و
حقوق آن ھا چندين ماه است که به دليل مشکالت کارخانه از جمله بدھی ھای کالن به بانک ھا و مديريت ھای ناکارآمد پرداخت نشده است.
بنا به گفته حسينی ،دبير اجرايی خانه کارگر خوزستان» ،مشکالت کارگران اين شرکت با گذشت چند سال ھنوز به قوت خود باقی ست .ھر چند تعدادی از
کارگران اين شرکت بازنشسته شدند ،اما تعداد زيادی از کارگران بيش از  ٢۵ماه حقوق طلب دارند و سنوات خدمتی آن ھا نيز پرداخت نشده است«.
مسلم است يکی ديگر از راه ھای اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران و ھم چنين تشکل يابی آنان مبارزه بر سر دست مزدھاست .امری که ھمه کارگران توافق
دارند که دست مزدھايشان بايد متناسب با تورم و گرانی واقعی در جامعه تعيين شود .اما متاسفانه در اين عرصه مھم و ھمگانی نيز می بينيم که طبقه کارگر
ايران ،به ويژه کارگران صنايع بزرگ عکس العمل چندانی از خود نشان نداده اند.
بخش دوم:
موانع تشکل يابی کارگران
امروز مبرم ترين ابزار پيشرفت و تکامل مبارره طبقاتی کارگران با سرمايه داران و دولت آن ھا ،برپايی سازمان ھای توده ای و طبقاتی شان است .اما
کارگران در اين راه با موانع مختلفی روبرو ھستند .موانعی که غير از خود طبقه کارگر ،ھيچ جريان ديگری نمی تواند آن ھا را پس بزند و فضای سياسی و
اجتماعی کشور را برای آزادی بيان ،تشکل و فعاليت جمعی بازتر کند.
بی شک ،اولين مانع پيش روی پيشروی طبقه کارگر ايران در جھت تشکل يابی اش ،جو پليسی و اختناق سياسی است که مبارزات ھر روزه کارگران عليه
سرمايه داران و دولت شان ،ھمواره توده کارگران به ويژه فعالين و رھبران کارگری را تھديد می کند و تحرک جدی آن ھا در راستای تشکل يابی شان را می
گيرد.
دومين مانع بزرگ ،مشکالت اقتصادی و ترس از اخراج و بی تامين ماندن و يکی از عوامل مھم عدم روی آوری کارگران به برپايی تشکل ھای توده ای شان
است .بنابراين ،فقر و فالکت اقتصادی و بی کاری گسترده در کشور ،موثرترين مانع در راه روی آوری توده کارگران به سوی تاسيس تشکل ھايشان است.
سومين عامل ،گرايش رفرميستی است که سابقه طوالنی تری در درون جنبش کارگری دارد .اين گرايش که پايه رفرميست کارگری ايران را تشکيل می دھد،
بھبود وضعيت کارگران را در چھارچوب نظم موجود سرمايه داری دنبال می کند از اين رو ،ھيچ گونه تالشی در جھت سرنگونی سيستم سرمايه داری و
مالکيت خصوصی از خود نشان نمی دھد و عمال به بقای توليد سرمايه داری و استثمار طبقه کارگر ياری می رساند.
گرايش رفرميستی بر خالف گرايش کموينستی درون طبقه ،به اصل سه جانبه گرايی کارگران با کارفرمايان و دولت تاکيد می ورزد و در تالش است
سنديکاھای خود را نيز با آن انطباق دھد .بنابراين ،سنديکاھای مورد نظر رفرميست ھا ،نه بر اساس مبارزه کارگران با سرمايه داران و دولت آن ھا ،بلکه بر
اساس آشتی و سازش طبقاتی کار و سرمايه است.
فرقه گرايی و سکتاريسم نيز چھارمين عامل مھم بر سر راه تشکل يابی طبقه کارگر ھستند .مارکس و انگلس ،اين بنيان گذاران سوسياليسم علمی ،نه تنھا در
مانيفست کمونيست ،بلکه در طول مبارزه طوالنی خود ،ھمواره با فرقه گرايی نيز مبارزه کرده اند .در واقع آن ھا ،در طول ده ھا سال مبارزه تئوريکی و
پراتيکی خود تالش کردند مرز روشنی بين محافل و فرقه گراھا و كمونيست ھا بکشند .يعنی كمونيست ھا به ھيچ وجه بدون حضور طبقه کارگر و به وکالت
از کارگران و از باالی سر آن ھا حرف نمی زنند؛ خارج از طبقه محافل گروھی به وجود نمی آورند؛ ھر گز به خود اجازه نمی دھند از خارج از طبقه كارگر،
خط و مشی برای اين طبقه ترسيم کنند تا چه برسد که مثال به نام »کارگران سوسياليست« ،ارگان ھای دروغين و کاغذی به وجود آورند .كاری كه امروز
برخی محافل و فرقه گراھا ،بر خالف منافع و مصالح کارگران انجام می دھند .عموما فرقه ھا در متن جنبش كارگری و مبارزه طبقاتی قرار ندارند ،ولی در
صورتی که فعالين کارگری به سمت آن ھا کشيده شوند مسئولين اين فرقه ھا ،سياست ھای فرقه گرايی را به آن ھا توصيه می کنند و از آن ھا می خواھند به
عنوان عناصری که در ميان فعالين جنبش کارگری کمونيستی و تشکل ھای آن ھا حضور دارند ،ھمواره منافع فرقه را بر منافع طبقاتی ترجيح دھند .اين اقدام
آن ھا تفرقه انداز است و عاملی بر سر راه اتحاد و ھمبستگی کارگران.
حتی تشکل ھای فعالين کارگری که در سال ھای اخير تشکل ھايی را در خارج از محيط ھای کارگری در ايران به وجود آورده اند تا به گفته خود به اتحاد و
ھمبستگی و تشکل يابی کارگران ياری برسانند ،ھمواره دچار تشتت و انشعاب شده اند که عامل اصلی آن نيز نفوذ گرايشات فرقه ای و سکتاريستی در اين
تشکل ھاست.
مارکس و انگلس ،در »مانيفست کمونيست« ،آگاھانه تاکيد دارند که كمونيست ھا تنھا يك گروه در ميان گروه ھای ديگر طبقه ھستند .چرا که درون طبقه
کارگر گروه ھای مختلفی وجود دارند .بنابراين ،از نظر ماركس ،در درون طبقه كارگر تنوعات فکری مختلفی وجود دارد و با اين پذيرش و به رسميت
شناختن اين وضعيت درونی طبقه کارگر ،ايجاد فضا و رابطه سالم و در عين حال مبارزه اصولی كمونيست ھا با گرايشات ديگر درون طبقه جريان می يابد .از
اين رو ،ماركس در طول مبارزه طبقاتی خود ،به ھيچ وجه حاضر نشد با محافل و فرقه ھا سازش کند.
ھم چنين از نظر ماركس ،كمونيست ھا مجاز نيستند به دليل اين كه يك بخش از طبقه ھستند منافعی جدا از طيف ھای ديگر كارگری و يا كل طبقه داشته باشند.
و يا آن ھا را به سوی خودمحوربينی ،فخرفروشی و تشكيل فرقه ھای جدا از طبقه بکشانند .از نظر ماركس ،گرايش كمونيستی درون طبقه ،بايد در راستای
متحد کردن كل طبقه در سطح کشوری و جھانی به منظور براندازی سلطه و حاکميت سرمايه داری گام بردارد و در بطن مبارزه طبقاتی و در فضايی سالم و
سازنده گرايشات ديگر درون طبقه را مورد نقد قرار دھد تا مبارزه سياسی  -اجتماعی طبقه صيقل پيدا کند.
مارکس ،تاکيد کرده است که منافع آنی كمونيست ھا ،عين ھمان منافع آنی طبقه كارگر است .يعنی تفاوت كمونيست ھا با توده کارگران در اين نيست كه
كمونيست ھا نماينده مبارزه درازمدرت و انترناسيوناليستی طبقه كارگر ھستند و از نظر ماركس ،كمونيست ھا تمايزشان با ديگر اقشار طبقه در اين است كه
آن ھا منافع آنی شان را ھمان منافع آنی كل طبقه می دانند و در آن ھا حضور فعال و پيگير و دايمی پيدا می کنند.
بدين ترتيب ،از نظر ماركس ،تفاوت اساسی محفليسم و فرقه گراھا با كمونيست ھا در اين است كه آن ھا ،منافع فرقه ای خود را بر مناقع طبقاتی کارگران
ترجيح می دھند و نه تنھا نقشی در سراسری کردن مبارزه کارگران ندارند ،بلكه آن ھا جدا از طبقه به وجود می آيند و منافعی جدا از منافع كارگران را دنبال
می کنند .اما كمونيست ھا بر خالف فرقه گرايان ،ھم برای منافع آنی و ھم برای منافع درازمدت و کشوری و فراکشوری و انترناسيوناليستی با استراتژی
کمونيستی کارگری مبارزه می كنند.
مسلما عوامل ديگری چون امکان گرايی و عدم افق و چشم انداز روشن از مبارزه طبقاتی و جايگاه خطير طبقه کارگر در جامعه ،عوامل ديگری ھستند که
مانع تشکل يابی توده کارگران ھستند.
ھمان طور که گفتيم در مسير پيشروی طبقه کارگر ايران ،موانع مختلفی چون مسائل امنيتی  -پليسی ،مشکالت اقتصادی ،رفرميسم ،فرقه گرايی و سکتاريسم،
عدم افق و چشم انداز روشن و ھم چنين کيش شخصيت و غيره قرار دارند.
اما با اين وجود ،ما در سال ھای اخير ،شاھد تالش و مبارزه پيگير فعالين و رھبران دل سوز و کمونيست کارگران ،در جھت برپايی تشکل ھای سراسری
کارگران ايران بوده ايم .در اين سال ھا ،کم نبودند فعالين کارگری که صرفا به دليل تالش برای تشکل يابی کارگران و دفاع از ھم طبقه ای ھايشان زندان و
شکنجه ھای را ھم تجربه کردند و ھنوز ھم می کنند.
بخش سوم:
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زنان کارگر
خواست زنان برای ورود به بازار کار و کمبود درآمد کارگران ايران ،سبب شده اند که زنان و حتی کودکان نيز به بازار کار بی رحم کشيده شوند و در کارگاه
ھا به ويژه کارگاه ھای زير ده نفر که از شمول قانون کار خارج شده اند نيروی کار خود را به بھايی بسيار نازل بفروشند.
اما عالوه بر استثمار شديد زنان با دست مزدھای کم تر ،سنت ھای فرھنگی مردساالری نيز يک تبعيض مستقيم و ھم غيرمستقيم را برای زنان در بازار کار
فراھم کرده است.
اکثر زنان به طور رسمی در بخش خدمات کار می کنند .درآمد زنان در بخش خصوصی حدودا  ۴٠درصد درآمد مردان است .در حالی که ظاھرا دست مزد پايه
برای کار يک سان در خدمات دولتی ،يک سان است اما باز ھم به زنان در اين بخش به دليل تبعيض ،در کار يک سان کم تر از ھمکاران مرد خود دست مزد
پرداخت می شود .بنابراين ،زنان کارگر بيش تر از ھمکاران مرد خود با مشکالت مضاعف ھم روبرو ھستند که به دليل تبعيض ھای رسمی و غيررسمی
جنسيتی ھم از سوی کارفرما و ھم از سوی حکومت اعمال می شود.
بنا بر قانون کار ايران ،زن کارگر نبايد کارھايی را که برای سالمت جسمی او سخت و زيان آور است ،انجام دھد .با اين حال گزارش ھا نشان می دھد که زنان
کارگر در اين مشاغل سخت و به ويژه در کوره ھای آجرپزی نيز علی رغم منع قانونی اشتغال دارند.
در ايران ،آمار رسمی از نابرابری دست مزدھای پرداختی به کارگران زن و مرد در دسترس نيست .با اين حال خبرگزاری رسمی حکومتی »ايسنا« ،در
گزارشی به تاريخ آذر ماه  ،١٣٩٠با تاييد اين امر که نابرابری دست مزد ميان کارگران زن و مرد به شدت رايج است ،نوشت» :بررسی آمار رسمی مرکز
آمار ايران و مقايسه تطبيقی با برآوردھای سازمان تامين اجتماعی ،حاکی از آن است که زنان در اکثر موارد ،نصف مردان دست مزد دريافت می کنند«.
اين در حالی است که بسياری از موسسه ھای کوچک و خصوصی زيرنظر وزارت کار نيستند و در اين مجموعه ھا ،حقوق کارگر معموال به آسانی نقض می
شود .از زمانی که کارگاه ھای با کم تر از  ١٠کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند ،مشکالت کارگران شاغل در اين کارگاه ھای کوچک بيش تر شد.
ھم چنين از سال  ،١٣٨٨دولت دھم در اقدامی غيرمنتظره فقط آمار کارگران بيمه شده را در محاسبات آماری منظور می کند و بنابراين ،بخش بزرگی از
حوادث شغلی اصال ثبت و منظور نمی شوند .در سال  ،١٣٨٩سھم زنان از حوادث شغلی که ثبت شده  ٢٢درصد اعالم شده است .اما تحقيقات مستقل نشان
می دھد که حوادث شغلی و بيماری ھای ناشی از عدم ايمنی و سالمت کار که زنان را نشانه می رود ،بسيار وخيم تر و بيش تر از آمارھای رسمی است.
نتيجه يک تحقيق دانش جويی دانشگاه تھران نشان می دھد که بيش تر کارگران اين نھادھای توليدی کوچک ،زنان ھستند و بسياری از آن ھا از حقوق بديھی
و اوليه کارگر محروم اند.
تحقيق گروھی از دانش جويان پزشکی دانشگاه يزد نيز نشان می دھد که نيمی از زنان کارگر صنعت قالی بافی و گليم بافی کشور که کم تر از  ١۶سال سن
دارند ،در روز بين  ١٢تا  ١۶ساعت کار می کنند و بيش از  ١٠نوع بيماری ھای مختلف پوستی ،استخوانی و عضالنی در ميان اين دختران نوجوان
شناسايی شده است .آمار غيررسمی می گويد بيش از  ٩٠درصد کارگران شاغل در اين صنعت را زنان تشکيل می دھند.
در پژوھش ديگری که از کارگاه ھای قالی بافی شھر اصفھان انجام شده است ،موارد متعددی از بيماری ھای تنفسی ،سردردھای شديد ،امراض پوستی و
ناراحتی ھای چشمی ميان زنان کارگر شناسايی شده است.
از آن جايی که بسياری از زنان کارگر در توليدی ھای کوچک با کم تر از  ١٠کارگر اشتغال دارند ،از حق بيمه و خدمات پزشکی رايگان نيز محرومند و عمال
دسترسی کم تری به خدمات پزشکی برای درمان دارند.
اين ھمه ستم و سرکوب و نابسامانی ھا و تبعيض ھا خود در شرايطی رخ می دھد که در سال  ٨٩و  ٩٠نھادھای توليدی و صنعتی بيش تر از ھمه سال ھای
اخير با ورشکستگی مواجه شده و ناچار به تعطيلی يا تعديل نيرو شده اند .در اين تعديل نيروھا و اخراج ھا نيز غالبا کارگران زن اولين کسانی بودند که کار
خود را از دست داده اند.
در ايران ،بسياری از زنان کارگر در خانه و به شيوه دور از محل کار مشغول به کار ھستند که اين زنان نيز معموال بدون ھيچ گونه قرارداد رسمی و مشخص
کار می کنند و از ھمه حقوق بديھی کار محروم ھستند.
خبرگزاری حکومتی ايلنا ،در گزارشی تاکيد کرده که پيشرفت شغلی زنان کارگر در ايران ،بسيار محدود و با موانع جدی روبرو است ،می نويسد» :در
کوچک ترين بحران کارگری زنان کارگر اخراج می شوند و تبعيض جنسيتی در برخورد با کارگر مشھود است«.
نرخ بی کاری برای زنان دوبار بيش تر از مردان است .در حالی که نرخ متوسط بی کاری رسمی  ١۴/۶اعالم شده است ،اين نرخ برای زنان در کل ٢٠/٨
درصد و برای زنان جوان  ٣٨/۶درصد است .البته آمارھای غيررسمی در اين مورد بسيار باالتر از آمارھای رسمی است .بدين طريق ميليون ھا زن ايرانی
بی کار ھستند در حالی که ھمواره به دنبال کار می گردند.
طبق آخرين آمار رسمی از وضعيت بازار کار کشور از  ٢۴ميليون شاغل موجود در کشور فقط  ۵ميليون نفر زن ھستند و از  ٣ميليون و  ۵٠٠ھزار نفر بی
کار کشور يک ميليون و  ٢٠٠ھزار نفر زن می باشند .البته در آمارھای غيررسمی ،رقم بی کاران کشور تا ده ميليون نفر نيز اعالم شده است .به عبارتی
آمار زنان بی کار کشور ٣۴ ،درصد است .در اين زمينه يکی از مقام ھای وزارت کار ھشدار داده است که در آينده با درخواست  ٢/٥برابری زنان برای
حضوردر بازار کار مواجه خواھيم شد .بنابراين ،سران و مقامات حکومت اسالمی ايران ،ھمواره از ورود بيش تر زنان به بازار کار و عرصه توليد وحشت
دارند.
محجوب ،دبيرکل خانه کارگر حکومت و نماينده مجلس ،اخيرا نرخ بی کاری زنان را دو برابر نرخ بی کاری مردان اعالم کرد و خاطرنشان ساخت» :زنان در
بسياری از واحدھای بزرگ و قالی بافی گاھی دو سوم دست مزد مصوب شورای عالی کار را دريافت می کنند .اما به دليل ترس از دست دادن شغل از شکايت
صرف نظر می کنند«.
در چنين شرايطی ،روشن است که اگر کارگران بدون توجه به جنسيت و مليت يک صدا بر عليه اين تبعيض آشکار بر عليه زنان ،موضع نگيرند و دست به
مبارزه جدی نزند بيش از ھمه ،صدمات زيادی به سازمان يابی طبقاتی خود کارگران زده می شود.
کودکان کار و رنج
از مجموع سيزده ميليون و دويست و پنجاه و سه ھزار کودک در رده سنی  ١٠تا  ١٨سال کشور ،حدود ھفت ميليون نفر از آن ھا به علت فقر و نداری از
تحصيل باز مانده اند که بيش از يک ميليون و ھفتصد ھزار کودک نيز به طور مستقيم نيروی کار ارزان و خاموش سرمايه داران ايران ھستند .در حالی که
مراکز آمار حکومت اسالمی ،اين کودکان رنج و کار و خيابانی را جزو کارگران شاغل يا بی کار به حساب نمی آورند.
تحقيقات صورت گرفته نشان می دھد که روستاھای تبريز ،باالترين آمار مربوط به كودكان كار در قالی بافی ھا و يا كارگاه ھای ديگر را دارند كه بھترين
قالی ھا را با ارزان ترين قيمت می بافند؛ چرا كه گرهھای در ھم تنيده شده توسط انگشتان ريز كودكان به خوبی و با ظرافت خاصی بافته می شود .كار كودك
در روستاھای زابل ،زاھدان ،سيستان و بلوچستان ،بسيار چشم گير بوده و اين مساله بيش تر شامل دختران كار است كه در معرض انواع آسيب ھای جسمی،
جنسی و روحی قرار دارند.
تعداد زيادی از كودكان با كار در كارگاه ھای زيرزمينی و توليدی ھرگونه تحقير و توھين و تبعيض را تحمل می كنند و به انواع و اقسام بيماری ھا نيز دچار
می شوند.
كودكان كار تشكيالتی ندارند كه با آن به مبارزه برخيزند و از منافع خود دفاع کنند .بنابراين ،وظيفه بزرگ ساالن و به ويژه طبقه کارگر ايران است که در
جھت لغو کار کودکان و سامان دھی کودکان خيابانی و تامين تحصيل و بھداشت و زندگی آن ھا و ھم چنين خانواده آن ھا مبارزه کند و مطالبات آن ھا را به
حکومت تحميل نمايد.
آن بخش از فعالين سياسی و اجتماعی که تشکل ھايی برای دفاع از کودکان کار و خيابانی به وجود آورده اند نيز ھمواره تحت تعقيب پليسی و سرکوب قرار
می گيرند.
بازنشستگان
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بازنشستگان در ھر جامعه ای احترام خاصی دارند و مزايای ويژه ای نيز به آن ھا تعلق می گيرد .اما در جامعه ما نه تنھا بازنشستگان ،بلکه کودکان و
معلوالن نيز مورد بی احترامی قرار می گيرند.
آمارھای موجود نشان می دھد حدود  ٧٠درصد بازنشستگان تامين اجتماعی ،ماھانه در حدود  ۴٠٠ھزار تومان حقوق دريافت می کنند که اين رقم اختالف
فراوانی با سطح خط فقر در کشور دارد .به گفته رييس انجمن بازنشستگان جامعه اسالمی کارگران ٧٠ ،درصد از بازنشستگان تامين اجتماعی در ايران زير
خط فقر زندگی می کنند و برای تامين مايحتاج اوليه زندگی شان با مشکل روبرو ھستند.
ناگفته نماند بازنشستگی در ايران ،به کسانی تعلق می گيرد که کارھای استخدامی و رسمی داشته اند .بنابراين ،برای بازنشستگانی که کارھای آزاد داشته و يا
در روستاھا زندگی می کنند ھيچ حقوقی و مزايايی تعلق نمی گيرد و ناچارا تا روزی که سر پا ھستند بايد با دست رنج مستقيم خود و يا خانواده ھايشان
زندگی خود را بگذرانند.
پرويز احمدی پنجکی رييس انجمن بازنشستگان جامعه اسالمی کارگران ،به خبرگزاری مھر گفته است» :در شھرھای بزرگ خط فقر مبلغی دوبرابر حقوق
بازنشستگان اعالم شده است؛ به ھمين دليل می توان گفت که  ٧٠درصد بازنشستگان با حقوق فعلی بسيار پايين تر از خط فقر زندگی می کنند«.
به گفته پنجکی ،مکاتبات الزم در خصوص افزايش حقوق و عيدی بازنشستگان با وزارت رفاه و ھم چنين سازمان تامين اجتماعی انجام شده است اما ھنوز
پاسخی دريافت نکرده ايم.
بی توجھی به موقعيت بازنشستگان توھين بزرگی به کل جامعه است .کسانی که يک عمر کار کرده اند و حقوق شان پرداخت نمی شود بايد کل جامعه عليه
حکومت شورش کند .اما متاسفانه در حال حاضر ،جامعه ما و ھم چنين نسبت به وضعيت بازنشستگان نيز بی تفاوت است.
حاشيه نشينان
بسياری از کارگران محروم ،به ويژه آن ھايی که از روستاھا به شھرھا کوچ کرده اند در حاشيه شھرھای بزرگ در حلبی آبادھايی ساکنند و از کم ترين
امکانات شھری چون آب لوله کشی ،برق ،جاده سازی ،کودکستان و مدرسه و غيره محرومند ،زندگی مشقت باری دارند.
بنا به اقرار دبير کميسيون »حقوق بشر اسالمی« در شمال غرب کشور» ،در ايران ٧ ،ميليون و  ۵٠٠ھزار حاشيه نشين وجود دارد .او ،اضافه کرده است:
» ۵ميليون تن از اين حاشيه نشينان در شھر تھران زندگی می کنند «.به گزارش خبرگزاری ايلنا ١ ،ارديبھشت  ،١٣٩١وحيد کاظم زاده ،ھم چنين گفته است:
»در تبريز  ٢٠٠تا  ۵٠٠ھزار نفر حاشيه نشين زندگی می کنند«.
او ،در عين حال بر اين نکته تاکيد کرده که بيش تر کودکان کار ،گدايان ،دست فروشان ،فروشندگان مواد مخدر و سارقان از مناطق حاشيه نشين ھستند.
سئوال اين است که چه کسی بايد به داد اين حاشيه نشينان برسد؟ مسلما ،باز ھم طبقه کارگر ايران!
وضعيت دردناک کارگران مھاجر به ويژه کارگران افغانی در ايران
ھر سال به ويژه در مقطع اول ماه می ،خانه کارگر و رسانه ھای حکومتی کمپين بزرگی بر عليه کارگران مھاجر می اندازند تا دولت شان تبرئه کنند .مسئولين
خانه کارگر بی کاری در جامعه را به گردن کارگران »مھاجر و خارجی« بيندازند .سياستی که در سطح جھانی به عنوان خارجی ستيزی و راسيسم و
نژادپرستی معروف است.
اخيرا نيز طبق گفته مقامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته از مرحله اول سرشماری نيروی کار خارجی شاغل در ايران اطالعات ١
ميليون و  ٥٠٠ھزار نفر به ثبت رسيده است.
بازھم به گفته مقامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته ،از جمعيت ميليونی »اتباع بيگانه« شاغل در ايران فقط  ٢٠٠ھزار نفر توانسته اند
کارت موقت اشتغال دريافت کنند و مابقی نيروی کار غيرمجاز و بودن پروانه فعاليت در ايران محسوب می شوند.
ھم چنين مقامات حکومت اسالمی ،ادعا کرده اند که در سال  ،٩٠از بين استان ھای کشور  ١٥استان درگير فعاليت اتباع غيرمجاز خارجی بوده اند که در اين
رفت و آمدھا از ھر نفر از  ٢٠٠ھزار نفری که موفق به دريافت پروانه اشتغال موقت در ايران شده اند ،رقمی بين  ١٠٠تا ١٢٠ھزار تومان و در برخی
گزارش ھای ديگر تا ١٤٠ھزار تومان دريافت شده است.
در يکی دو سال گذشته ،ھمواره از اجرای طرح ساماندھی اشتغال »اتباع بيگانه« در کشور صحبت می شود اما ھم اکنون گفته می شود از  ٣ميليون نيروی
غيرمجاز خارجی که عموما ھم تبعه کشور افغانستان ھستند ١ ،ميليون و  ٣٠٠ھزار نفر فعاليت اقتصادی دارند.
برخی گزارش ھای ديگر نيز حاکی از ارزانی  ٢٥درصدی نيروی کار غيرمجاز خارجی نسبت به نيروی متقاضی کار داخلی است و ھم اکنون  ٧٥درصد
مسکن سازی در ايران از طريق نيروی کار خارجی صورت می گيرد.
گزارشی نيز از سوی وزارت سابق کار و امور اجتماعی منتشر شده که در چند سال گذشته ٨٠٠ ،ھزار فرصت شغلی در اختيار اتباع بيگانه بوده است.
معاون اول رييس جمھور نيز در سال گذشته در واکنش به حضور اتباع غيرمجاز خارجی در ايران ادعا کرده بود که در صورت ساماندھی نيروی کار خارجی
شاغل در ايران ،بيش از  ١ميليون فرصت جديد شغلی در اختيار متقاضيان کار داخلی قرار خواھد گرفت.
می دانيم که مھاجرين و کارگران افغانی در ايران ،بيش از سه دھه است که خطرناک ترين و سخت ترين کارھا را متقبل شده و از سوی ديگر ،نيروی کار
ارزان سرمايه داران ايرانی ھستند .اما ھر موقع بحث از بی حقوقی کارگران ايران و دست مزدھای ناچيز و بی کاری می شود بالفاصله سران و مقامات
حکومت اسالمی و خانه کارگر و شوراھای اسالمی آن ھا ،بی شرمانه کمپين راسيستی و خارجی ستيزی راه می اندازند و عربده می کشند که عامل بی کاری
کارگران ايران ،افغانی ھا ھستند .در حالی که گفته می شود بين  ٨تا  ١٢ميليون بی کار در ايران وجود دارد و عامل اصلی آن نيز حکومت اسالمی است نه
کارگران و مھاجرين افغانی.
برخورد ھا و سياست ھای حکومت اسالمی با کارگران افغانی به حدی شنيع و وحشيانه است که حتی برای فرزندانی که از والدين ايرانی  -افغانی متولد می
شوند شناسنامه صادر نمی کند .بنابراين رفتار ناسويناليسم عظمت طلب ايران و در راس ھمه حکومت اسالمی ،رفتار به غايت وحشيانه و فاشيستی با
کارگران افغانی در ايران دارند.
راسيسم و خارجی ستيزی حکومت اسالمی ،اخير به شکل چندش آوری در اصفھان خود را نشان داده است .بر اساس خواست مقامات اين شھر ،مامورين
حکومتی مانع ورود افغانی ھا به يکی از پارک ھای اين شھر شدند .متاسفانه در اين مورد نه تنھا در داخل ايران ،بلکه حتی در خارج کشور نيز حمايت
گسترده ای از شھروندان افغانی در ايران در مقابل راسيسم حکومت اسالمی راه نيفتاد.
سئوال اين است که طبقه کارگر ايران و حتی تشکل ھای موجود فعالين کارگری داخل کشور ،چرا در اين مورد سکوت کردند؟! چرا کارگران فعالن کارخانه در
حمايت از کارگران افغانی به عنوان بخشی از طبقه کارگر ايران ،ھيچ اقدامی نکردند؟ چرا حتی به طور سمبوليک ھم شده يک اعتصاب چند دقيقه ای در
اعتراض به اين سياست ھای حکومت اسالمی دست زدند؟ به عالوه چرا فعالين کارگری در تظاھرات ھا و گلشت ھای کارگری کارگران افغانی را دخالت نمی
دھند؟ مگر پيدا کردن آن ھا سخت است؟
کارگران و مھاجرين افغانی مقيم ايران ،بايد از ھرگونه حق و حقوق شھروندی برخوردار گردند و متحد واقعی طبقه کارگر ايران ھستند .به ھمين دليل،
کارگران ايرانی نبايد اجازه دھند حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی ،اين چنين رفتارھای زشت و غيرانسانی با بخشی از ھم طبقه ای ھايشان داشته باشد.
طبيعی ست که نيروھای کارگری کمونيستی و ھمه انسان ھای آزاده به لحاظ سياسی و اجتماعی موظفند در دفاع از حقوق شھروندان افغانی مقيم ايران و
حرمت انسانی آن ھا ،کمپين ھای گسترده ای را در داخل و خارج کشور سازمان دھی کنند .به اين ترتيب ،شکی نيست که بی توجھی کارگران ايران به مساله
کارگر مھاجر و افغانی در ايران ،به امر مبارزه ،اتحاد و ھمبستگی و تشکل يابی کارگران لطمه می زند.
اول ماه می در جھان و ايران
قريب يکصد و بيست و شش سال پيش در اول ماه می سال  ١٨٨٦ميالدی ،پليس آمريکا تحت فشار سرمايه داران ،کارتل ھا و تراست ھای آمريکايی برای
در ھم شکستن و فرو ريختن مقاومت و مبارزه کارگران در شھر شيکاگو و چند شھر ديگر ،در اعتراض به شرايط سخت و طاقت فرسای کار در کارخانجات
دست به اعتصاب زده بودند ،متوسل به زور و خشونت شد؛ که در نتيجه اين يورش ،جمع زيادی از کارگران کشته و مجروح شده و خيابان ھای شيکاگو به
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خون کارگران رنگين شد و اين روز سر آغازی برای ھمبستگی بيش تر ميان کارگران جھان شد .از اين پس روز اول ماه می ،به عنوان روز جھانی کارگر در
ميان ھمه کارگران دنيا فارغ از نژاد ،مذھب ،رنگ ،ايدئولوژی و عقايد سياسی گسترش يافت .بنابراين ،علت انتخاب اول می به عنوان »روز جھانی کارگر«،
واقعه به خون کشيده شدن اعتصابات کارگران کارخانه ھای نساجی در شيگاگوی آمريکا بود که در سال  ١٨٨۶ميالدی برای اضافی دست مزد و ايجاد قانون
کار دست به تظاھرات زده بودند.
به دنبال اين رويداد خونين فدراسيون کار آمريکا ،در کنگره ای که در اواخر  ١٨٨٨در شھر سن لوئيز برگزار نمود ،تصميم گرفت که در روز اول ماه می
سال  ١٨٨٩را به ياد کارگران جان باخته و برای پيگری خواست  ٨ساعت کار روزانه اعتصاب و راه پيمايی انجام شود و تاريخ حرکت بعدی کارگران را ھم
اول ماه می  ١٨٩٠تعيين نمود .ھم زمان با اين تحوالت در جنبش کارگری امريکا ،زمينه ھای ذھنی و عملی تشکيل يک سازمان بين المللی کارگری نيز
فراھم گرديد .کنگره پاريس انترناسيونال دوم در واقع کنگره موسس در سال  ،١٨٨٩به ابتکار فردريک انگلس ،يار ھميشگی مارکس و از رھبران بزرگ
طبقه کارگر گنگره ای با شرکت  ٣٩١نماينده از  ٢٠کشور در شھر پاريس برگزار گرديد .اين کنگره ،از اعتصاب پيشنھادی فدراسيون کار آمريکا که قرار
بود به يادبود جان باختگان کارگر و برای پيگيری خواست  ٨ساعت کار در روز ،در اول ماه مه سال  ١٨٩٠صورت بگيرد ،حمايت کرد .مھم ترين تصميم
کنگره نيز در ھمين رابطه تصويب قطعنامه ای بود که بر اساس آن روز اول ماه می به عنوان روز جھانی کارگر و روز ھمبستگی بين المللی کارگران شناخته
شد.
قطعنامه چنين اعالم می کرد که» :کنگره تصميم دارد تظاھرات بين المللی عظيمی به راه بياندازد به طوری که در تمام کشورھا و در تمام شھرھا در يک روز
مقرر توده ھای رنجبران از مقامات دولتی تقليل ساعات کار روزانه را به ھشت ساعت و ھم چنين اجرای ساير قرارھای کنگره پاريس را مطالبه کنند«.
فردريک انگلس ،در آن موقع پيرامون اول ماه می ،کاھش ساعت کار روزانه و اراده طبقه کارگر برای نابودی تمايزات طبقاتی نوشت» :تظاھرات اول ماه می
به خاطر ھشت ساعت کار روزانه بايد ضمنا نمايانگر اراده طبقه کارگر برای نابودی تمايزات طبقاتی از طريق دگر گونی اجتماعی باشد«.
پس از پايان کنگره پاريس ،عاجل ترين وظيفه ای که در برابر سازمان ھای کارگری و سوسياليستی متعھد به مصوبات کنگره قرار داشت ،تدارک برگزاری
ھرچه باشکوه تر مراسم اول ماه می روز ھمبستگی بين المللی کارگران بود .نتيجه اين تالش ھا آن شد که در اول ماه می  ،١٨٩٠صدھا ھزار کارگر در
کشورھای مختلف جھان سرمايه داری به خيابان ھا ريختند و با تظاھرات و راه پيمايی ھای عظيم و با شکوه اتحاد و ھمبستگی بين المللی خود را در مبارزه
عليه سرمايه داری ،به نمايش گذاشتند.
در ايران نيز بنا به روايت روزشمار تاريخ ،در سال  ١٢٩٩خورشيدی نخستين نمايش کارگری به مناسبت اول ماه می در شھر تھران انجام شد .اين ميتينگ
به ابتکار شورای مرکزی اتحاديه کارگران برگزار شد.
حکومت اسالمی نيز در طول حيات خود ،سعی کرد اين روز را از بين ببرد و سپس کارگران اين روز را به کارفرمايان و حکومت تحميل کردند .اما اين بار
حکومت اسالمی سعی کرد از طريق خانه کارگر و شورھای اسالمی کار روز جھانی کارگر را از مضمون و محتوای طبقاتی اش تھی سازد که در اين راه نيز
موفق نشده است و در اين سه دھه ،کارگران در ھر سطحی روز جھانی خود را گرامی داشته اند.
ھم اکنون حکومت اسالمی ايران ،به كارگران اعالم كرده در صورتی به آن ھا مجوز راه پيمايی در روز كارگر را می دھد كه اين راه پيمايی در نزديكی بھشت
زھرا صورت بگيرد.
نخست اين که اين جواب حکومت به کارگران ،بسيار توھين آميز است .از اين رو ،کارگران نبايد چنين مساله ای را بی جواب بگذارند .دوم اين که برگزاری
روز جھانی کارگر ،نياز به مجوز ندارد .کارگران حق دارند در ھر کارخانه ،محله ،شھر ،خيابان و ميدانی که عالقه دارند مراسم جھانی خود را برگزار کنند؛
بر عليه سرمايه داران و دولت آن ھا سخن بگويند و ھم چنين خواست ھا و مطالبات خود را با صدای بلند به گوش افکار عمومی برسانند .مگر می شود در
بيابان ھا اطراف بھشت زھرا و به دور از چشم جامعه تجمع کرد و دردھا و رنج ھا و ستم و استثمار را برای ھمديگر باز تعريف کرد؟!
جمع بندی
طی سی و سه سال گذشته ،يعنی از آغاز به قدرت رسيدن حکومت سرمايه داری اسالمی تا به امروز ،نشان از آن دارد که وضعيت اقتصادی جامعه ھر سال
نسبت به سال قبل ،ده ھا برابر بدتر شده و اختناق و سانسور و سرکوب حکومتی نيز وحشيانه تر شده است.
ھم اکنون نيز روزھای سياه تری در مقابل جامعه ماست .خبرگزاری حکومتی مھر ،خبر داده است که در بھار سال جاری بھای بنزين  ٢٠تا  ۴٠درصد
افزايش خواھد يافت و دو سناريو حذف نظام سھميه بندی و عرضه بنزين تک نرخی و يا حفظ شرايط موجود با احتساب افزايش قيمت بنزين نيمه يارانه ای و
آزاد در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بنا بر پيش بينی بسياری از کارشناسان اقتصادی مستقل و حتی حکومتی ،نرخ تورم در ايران در ماه ھای آينده به شدت افزايش خواھد يافت و در بھار و
تابستان سال جاری شاھد تورم  ۵٠درصدی و بيش تر از آن خواھيم بود.
از سوی ديگر و ھم زمان با آغاز روند افزايش قيمت ھا و باال رفتن نرخ تورم ،از ھم اکنون زمينه سازی می کنند تا ھمان مبلغ ناچيزی را ھم که به نام يارانه
به مردم می دادند ،قطع کنند .بر پايه گزارش ھای منتشره ،در صورتی که در سال  ٩١اعتبار ھدفمندی يارانه ھا معادل سال  ٩٠تعيين شود ٢٩ ،ميليون نفر
از فھرست يارانه بگيران حذف می شوند.
اين سطح از گرانی و تورم در شرايطی آغاز و در حالی ادامه می يابد که قدرت خريد کارگران و محرومان جامعه به مراتب بيش تر از سال ھای گذشته پائين
آمده است و دست مزدھای موجود نيز به ھيچ وجه با نسبت افزايش نرخ گرانی و تورم واقعی خوانايی ندارد.
ھم اکنون طبق آمارھای منتشره ،بيش از دو ميليون و ششصد و چھارده ھزار مرکز صنعتی در ايران فعاليت دارند که از اين واحدھای توليدی فعال ،حدود دو
ميليون و چھارصد و ھفتاد و شش ھزار کارگاه ھای زير ده نفر اند .يعنی نود و چھار درصد .از ميزان کارگاه ھا و کارخانه ھای باقی مانده )چھار درصد( که
صنايع مادر و کليدی را شامل می گردند ،مجموعا نود و شش درصد از اين مراکز صنعتی عظيم تحت تملک دولت و سپاه پاسداران قرار دارند.
از جمعيت بيش از ھفتاد و پنج ميليونی ايران ،حدود  ٤٥ميليون نفر را کارگران و خانواده ھايشان تشکيل می دھند .از اين جمعيت ،بيست و شش ميليون
کارگر آماده به کار داريم که بر اساس آمار رسمی حدود سه ميليون نفر از آن ھا بی کار ھستند .اما در آمارھای غيررسمی ،در رابطه با بی کاران کشور ،به
ارقامی از چھار ميليون تا دوازده ميليون نفر اشاره شده است.
در اين دوره می بينيم که طبقه کارگر ايران ،با وجود اين ھمه شور و شوق مبارزاتی اش ،متاسفانه ھنوز موفق به برپايی تشکل ھای سراسری خود نشده و
نتوانسته رھبری جنبش ھای توده ای را به عھده بگيرد .گرچه يکی از داليل اين عدم موفقيت ،سرکوب ھای وحشيانه دولتی است اما تاريخ تحوالت ايران و
جھان نشان داده است که جز طبقه کارگر ھيچ نيرويی نمی تواند فضای کشنده سکوت و بی تفاوتی سياسی و از خود بی گانگی و اختناق و سانسور را بشکند.
دليل ديگر از يک سو ،سياست ھای سازش کارانه و رفرميست درون طبقه و از سوی ديگر ،عدم افق و چشم انداز گرايش راديکال و کمونيستی طبقه و ھم
چنين موانعی که در باال به آن ھا اشاره کرديم .بنابراين ،ھم اکنون اکثريت جامعه ايران ،به درستی چشم اميد خود را به مبارزات سياسی و اجتماعی و
اقتصادی طبقه کارگر دوخته است .چنين انتظاری از طبقه کارگر در راه رھايی از ستم و سرکوب و استثمار سرمايه داری و حکومت اسالمی ،انتظاری واقعی
و عينی و طبيعی است .بنابراين ،رشد و گسترش مبارزات اقتصادی ،سياسی و اجتماعی کارگران و طرح مطالبات سراسری و مبارزه حول آن ھا ،به طور
قطع يکی از الزامات رشد جنبش کارگری برای خاتمه دادن به تفرقه و مبارزات پراکنده و برای اتحاد و تشکل يابی سراسری توده ای است .در حال حاضر
رفع اين کمبود و معضل جنبش کارگری ايران و متشکل شدن کارگران در شوراھا و ديگر تشکل ھايش ،وظيفه فوری و عاجل ھمه رھبران کارگران و ھمه
نيروھای کارگری کمونيستی در اين دوره است.
در چنين شرايطی ،آن چه که اھميت حياتی دارد درک اين واقعيت است که پايان دادن به اين ھمه درد و رنج و فجايعی که حکومت اسالمی ايران به کارگران و
اکثريت مردم ايران تحميل کرده است ،تنھا با به ميدان آمدن سازمان يافته طبقه کارگر و ھمراھی ديگر جنبش ھای اجتماعی  -سياسی چون جنبش زنان،
جنبش دانش جويان و جوانان و ھمه انسان ھای آگاه و مبارزه با آن ممکن است .ھيچ شھروند ايرانی ،سزاوار و شايسته چنين زندگی فالکت باری نيست.
بنابراين ،برخورداری از يک زندگی انسانی بدون دغدغه و آزاد و برابر و مرفه حق بی چون و چرای ھر انسانی است .بی شک برای تامين اين حق مسلم،
بايد به مبارزه متحدانه و آگاھانه روی آورد .تنھا با مبارزه متشکل و سازمان يافته به رھبری طبقه کارگر می توان اين حق و بسياری از حقوق مسلم ديگر را
بر سرمايه داران و حکومت آن ھا تحميل کرد و فضا را برای سازمان دھی جامعه نوين فراھم کرد.
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در چنين موقعيتی ،ھمه انسان ھای آزاده ،سوسياليست و کمونيست ،موظفند برای برون رفت از وضعيت نابسامان و کمرشکن امروز ،راه حل ھای واقعی در
مقابل توده کارگران و بی کاران و مردم محروم و تحت قرار دھند و در راستای تشکل يابی و اتحاد طبقاتی کارگران بکوشند .در شرايط کنونی ،ھمه نيروھای
کارگری کمونيستی موظفند حداکثر انرژی خود را در جھت برداشتن گام ھای عملی در جھت سازمان يابی و ھمبستگی طبقه کارگر قرار دھند .چرا که مبارزه
موثر و آگاھانه و ھدفمند طبقه کارگر عليه سرمايه داران و حکومت آن ھا ،بدون تشکل و استراتژی آگاھانه ممکن نيست و بدون مبارزه متحد و متشکل و
ھدفمند و آگاھانه رسيدن به يک جامعه آزاد و برابر و انسانی و عادالنه امکان پذير نيست.
از سوی ديگر ،حق مسلم کارگران است که ھر نوع تشکلی را بسته به آگاھی و امکانات و توانايی ھايشان به وجود آورند .اما در عين حال شکی نيست که
تشکل شورايی و دمکراسی مستقيم موثرترين ترين تشکل تاريخی کارگران است.
تاريخ جنبش جھانی طبقه کارگر ايران و جھان نشان داده است که جنبش شورايی کارگران برای رھايی از سرمايه داری امکان پذيرترين و موثرترين جنبش
است .تشکل برای ھر فعال کارگری به اين دليل مھم و حياتی است که کارگران بتوانند با اتحاد و قدرت در مبارزه طبقاتی و در سرنوشت خويش و جامعه
مستقل دخيل باشند.
اميدوارم ھمه نيروھای مدافع طبقه کارگر ،به ويژه خود طبقه کارگر ايران ،اين اشکاالت و کمبودھا را بتواند برطرف کند و موانع پيش روز سازمان يابی خود
پشت سر بگذارد تا پاسخ گوی نيازھای امروز مبارزات کارگران ايران و تحوالت جھان امروز باشد.
اميدوارم اول ماه می امسال ،در ھمه تجمعات بزرگ و کوچک کارگران ،زنان ،کودکان کار و خيابانی و ھم چنين کارگران افغانی و غيره حضور فعال تر و
چشم گيرتری داشته باشند و به معنای واقعی انترناسيوناليسم پرولتری را به نمايش بگذارند.
بار ديگر ،روز جھانی کارگر را به شما و ھمه کارگران و انسان ھای ازاده ايران و جھان تبريک می گويم و اميدوارم نمايش قدرت طبقه ايران ايران در اول
ماه می امسال متفاوت با سال ھای قبل باشد و کارگران قدرت طبقاتی خود را در سطح سراسری کشور به سرمايه داران و حکومت اسالمی نشان دھد و
سرآغازی برای حرکت ھای بعدی باشد.
از اين که حوصله کرديد و به سخنان من گوش داد منمونم .من در خدمت شما ھستم .ھم به سخنان شما گوش می دھم و ھم به سئواالت تان جواب خواھم داد.
پنج شنبه ھفتم ارديبھشت  - ١٣٩١بيست و ششم آوريل ٢٠١٢
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