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 يحيی سمندر 

 ۱۳۹۰آذر ۲۷ 

ر اثر انفجار ديگ ذوب ب ۱۳۹۰ آذر ۲۱در شامگاه 

 ۲۳تن از  ۱۹غدير يزد، و نورد کارخانۀ فوالد 

کارگری که در آن هنگام و در آن محل مشغول به کار 

آذر ماه شمار  ۲۶بودند کشته يا زخمی شدند و تا تاريخ 

تن رسيده است. علت فيزيکی يا  ۱۷شدگان به  کشته

شيميائی اين سانحۀ فجيع هرچه باشد، مسئوليت 

اقتصادی و حقوقی آن بر دوش کارفرمای  –اجتماعی 

اين بنگاه، نظام سرمايه داری و رژيم جمهوری اسالمی 

  ايران است.

کار  اين نخستين بار نيست که شاهد سوانح فاجعه بارِ 

زخمی و معلول شدن شمار زيادی  هستيم که به کشته و

 نکارگر و فرورفتن باز هم بيشتر خانواده و نزديکان آنا

های . طبق گزارش منجر شده اندبه کام فقر سياه 

کنون تا ۱۳۸۶مين کارخانۀ غدير از سال دره مختلف

 ،سوانحی از اين دست روی داده که نه تنها اعالم نشده

ادهای مشابه بلکه اقدامی نيز برای پيشگيری از رويد

صورت نگرفته است. کمتر از يک سال پيش شاهد 

در يکی از کارخانه های ايران ای هولناک  فاجعه

رو بوديم که به مرگ و زخمی شدن شمار زيادی خود

کارگر انجاميد. در معادن زغال و ديگر معادن و نيز 

در کارگاه های ساختمانی، در پااليشگاه ها و غيره طی 

د رويدادهای مشابهی  بوده ايم. سال های گذشته شاه

به روشنی تمام خود  هارويدادواقعيتی که در همۀ اين 

را نشان می دهد و حتی مسئوالن رژيم و نيز خود 

پس از وقوع حادثه، سرانجام البته سرمايه داران، 
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مجبور به اعتراف بدان گشته اند اين است که در 

ی کار کارخانه ها، کارگاه ها، معادن و ديگر محيط ها

حداقل شرايط ايمنی کار و حفاظت از جان در ايران، 

رعايت نمی شود و بازرسان کار يا کميته های  کارگر

فنی و ايمنی يا وجود ندارند يا کار خود را به درستی 

 انجام نمی دهند. 

برخی از مسئوالن دولتی وجود کپسول های گاز و 

برخی ديگر وجود مهمات و ادوات نظامی رها شده در 

ميان قراضه های آهنی که می بايست برای ذوب به 

کوره ريخته شوند را علت مستقيم انفجار اعالم کرده 

اند. هرکس، حتی سرمايه داران و تجار کودن ايران و 

خرف ترين بوروکرات ها و نظاميان و مأموران امنيتی 

اکم به کارخانه ها و ای که به يمن اختناق و استبداد ح

می دانند که  ،و ثروت دست يافته اندوليد ديگر منابع ت

کنترل و جداسازی مواد خام (به ويژه در چرخه های 

، کنترل دائم بازيافتی)، تعبيۀ وسايل ايمنی و حفاظتی

الفبای روند توليد  ،تلف فرآيند توليد و غيرهخلقه های مح

در هر کارخانه و کارگاه به ويژه در صنايعی مانند 

را تشکيل می ش و غيره استخراج معادن، ذوب، پاالي

مهندسان و تکنسين ها  ،اگر هم کارفرمايان ندانند. دهند

مسأله، نداشتن و کارگران اين موضوعات را می دانند: 

يا نبود دانش فنی نيست. مسأله، به دست آوردن 

 است!  های گزاف به هر قيمتسود

واقعيت اين است که کارفرمايان در ايران، چه کار 

دولتی يا شبه ی، چه بخش های فرمايان بخش خصوص

خواه کارفرمايان بزرگ و خواه کوچک، نه تنها  دولتی،

انه می کنند، نه تنها پرداخت کارگران را استثمار وحشي

های ناچيز آنان را ماه ها و گاه تا يکی دو سال به مزد

بلکه از قبول  ،عقب می اندازند و حتی مالخور می کنند

ی تدابير الزم جهت حداقل هزينۀ الزم برای برقرار

ايمنی کار سر باز می زنند. به گفتۀ کارگر و حفاظت از 

 «برادر يکی از قربانيان فاجعۀ کارخانۀ غدير يزد: 

مالکان اين کارخانه صرفا روی فقر کارگران حساب 

گرفتند؛ به بيان ديگر  کردند و آنان را به کار می باز می

(ايلنا،  . »کردند کار را با جان کارگران معاوضه می

 آذر، تکيه بر کلمات از ما است).  ۲۶

عليرضا حيدری ) «۱۳۹۰آذر  ۲۳به گزارش ايلنا (

دبير سابق کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور از 

بازرس کار در واحدهای توليدی ايران  ۴۵۰۰کمبود 

نفر اعالم  ۵۰۰او شمار بازرسان کار را ». خبر داد

د يک ميليون کارگاه کرد و افزود که با توجه به وجو

کوچک در کشور اين شمار از بازرسان به هيج رو 

 کافی نيست.

بايد گفت رويدادهای مرگبار کارخانۀ غدير يزد، ايران  

خودرو، انفجار پااليشگاه آبادان در خردادماه گذشته (به 

هنگام گشايش خط جديد توليد توسط احمدی نژاد)، 

سال پيش، و انفجار مهيب قطار در نيشابور در چند 

رويدادهای فجيع ديگر در معادن، کارگاه های 

ساختمانی و غيره نشان می دهند که نه تنها کارگاه های 

عم از بلکه کارخانه ها و کارگاه های بزرگ، ا ،کوچک

اقل شرايط ايمنی خصوصی يا دولتی، نيز از حد

 برخوردار نيستند. 

هر کارگر آگاهی می داند که مسئول همۀ اين 

های خانمان برانداز، مسئول فقر و بيکاری رويداد

کارگران، مسئول افزايش جرم و جنايت و فحشا (در 

تمام اشکال غير شرعی و شرعی آن) و دزدی و فساد 

در جامعه (از دزدی ها، اختالس ها و تخلف های 

هزاران ميليارد تومانی مقامات دولتی و سرمايه داران 

که برای حفظ  گرفته تا دزدی های کوچک نگون بختانی

جان خود به اين کار روی می آورند)، آری مسئول همۀ 

اين جنايات و تبهکاری ها، نظام سرمايه داری ايران و 

رژيم جمهوری اسالمی است. ستم های گوناگونی که 

هر روزه به شکل های مختلف از ستم و استثمار 

طبقاتی گرفته تا ستم جنسی و ملی و دينی بر کارگران 

درصد مردم  ۹۵تا  ۹۰و به طور کلی بر  و زحمتکشان

پيوسته شاهدی ديگر بر ادعای ما در  ،وارد می شود
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مورد مسئوليت تمام و کمال رژيم جمهوری اسالمی و 

 نظام سرمايه داری عرضه می کند.

و  به طور کلیاما محکوم کردن نظام سرمايه داری 

طور محکوم کردن رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی به 

نيست. بايد در هر مورد معين نه تنها رژيم  کافی کلی

بلکه با  ،اسالمی و نظام سرمايه داری را افشا کرد

دست رد بر سينۀ  مبارزۀ معين و خواست های معينی

اين عوامل تباهی و مرگ زد و انرژی زندگی را در 

 پرتو مبارزۀ طبقاتی افزايش داد و به پيش راند. 

ذوب فوالد غدير  کارخانۀدر  در مقابل فاجعۀ مرگبار

 -که به هيچ رو اجتناب ناپذير نبود رويدادی  – يزد

 :دهندنشان  زير رای هاي واکنشکارگران می توانند 

تشکيل هيأتی به انتخاب کارگران کارخانۀ  •

غدير يزد اعم از کارگران ايرانی يا 

خارجی برای روشن کردن مسئوليت های 

مختلف، خواه مسئوالن کارخانه، خواه 

ن ادارۀ کار و خواه افراد يا مسئوال

نهادهای ديگری که مسئوليت ايمنی و 

بازرسی کار بر عهدۀ آنها بوده است. (در 

روزهای نخست پس از انفجار، فرماندار 

و استاندار يزد با اعالم اينکه بيشتر 

کارگران کشته يا زخمی شده تا آن زمان 

افغانی يا هندی بودند بی شرمانه می 

فاجعه کم کنند. از  خواستند از وخامت

نگاه پليد اين مزدوران رژيم اگر کشته 

شدگان افغانی يا هندی باشند اشکال 

 چندانی ندارد!)

اعالم مسئوليت های مختلف کارفرما،  •

 طدولت و مسئوالن حفاظت و ايمنی توس

 ت.اين هيأ

برکناری همۀ کسانی که در اين سانحۀ  •

 مرگبار مسئوليت داشته اند.

ل غرامت به خانوادۀ خواست پرداخت کام •

همۀ کشته شدگان و به کارگران زخمی و 

 معلول.

ما به تعبيۀ وسايل موظف کردن کارفر •

اساس استانداردهای ايمنی و ايمنی الزم بر

حفاظتی جهانی؛ عدم شروع کار تا پيش 

از برقراری شرايط مطلوب ايمنی کار به 

تشخيص هيأت منتخب کارگران و 

کارگران پرداخت حقوق و مزايای کامل 

به تشخيص هيأت منتخب برای مدتی که 

وسايل و تدبيرات ايمنی و کارگران 

 حفاظتی به طور کامل مستقر نشده است.

مبارزه برای نهادی کردن کميته های  •

ايمنی و حفاظتی و بازرسی شرايط کار به 

انتخاب کارگران. لغو خصوصی سازی 

بازرسی کار و ايمنی و حفاظت. انتقال 

اسناد و کاردانی های  وت تمام اختيارا

مربوط به امر نظارت فنی و ايمنی و 

حفاطتی از ارگان های دولتی و 

خصوصی نظارت و بازرسی کار به 

هيأت های منتخب کارگران، برقراری 

آموزش های الزم برای هيأت های 

بازرسی و کميته های فنی و حفاظتی و 

 ايمنی منتخب کارگران.

برای  ارتباط با کارخانه های مشابه •

همکاری و انتقال تجربه و گسترش 

ارتباطات با کارگران رشته های ديگر 

برای اتحاد و مبارزۀ مشترک به منظور 

برقراری هيأت های بازرسی کار و کميته 

های فنی ايمنی و حفاظت کار به انتخاب 

 کارگران در تمام محيط های کار.
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ر بی ترديد انفجار مرگبار ديگ ذوب کارخانۀ فوالد غدي

فظۀ جمعی کارگران نقش خواهد يزد بر خاطره و حا

تمر و ديرپائی که بر سو در کنار ستم های مبست 

دير يازود انفجار خشم می شود، شده و کارگران وارد 

انقالبی کارگران را به دنبال خواهد داشت. اين رويداد 

مهيب بايد کارگران را به افزايش آگاهی روشن و علمی 

ن گردد؛ بايد کارگران را به رهنمو از وضعيت خود

منافع حياتی خويش و راه هائی که  درکتالش برای 

بايد برای دست يابی به اهداف خود در پيش گيرند، به 

از اهداف، نقشه ها و روش های شان افزايش آگاهی 

دشمنان طبقاتی خود يعنی طبقۀ سرمايه دار و رژيم ضد 

تانش تا ع استثمار و دسفکارگر جمهوری اسالمی که مدا

چگونگی مقابله به آرنج در خون کارگران غرق است و 

ايجاد ترغيب کند. بايد به کارگران بياموزد که  با آنها

پيوند  برقراری ،اتحاد و تشکل های مستقل طبقاتی

گی طبقاتی با کارگران همۀ کشورها محکم و همبست

برای آزادی شان از نظام سرمايه داری و بردگی مزدی 

 ست.امری ضروری ا

و با پشتيبانی کارگران سراسر کشور تنها بدين طريق 

است که می توان اين فاجعه را به مبنائی برای 

جلوگيری از فاجعه های ديگر و از آن باالتر به تالش 

تازه ای برای مبارزه با نظام سرمايه داری و رژيم 

 د.کرجمهوری اسالمی تبديل 

 

 

 

 

 ی زنند؟چرا دانشجويان به حرکت اعتراضی دست م

منافعی که دارند نسبت اقشار و طبقات مختلف براساس 

 ،استبداددر رابطه با حاکم بر جامعه ميزان فشار به 

متفاوتی نشان های واکنش  ،یوقبی حق و تبعيض ،فقر

نمی  ،دهند. دانشجويان نيز به عنوان بخشی از جامعه

که  ،توانند خارج از قانونمندی يک جامعه طبقاتی

در خود نهفته دارد، در  گوناگونی ناهنجاری های

 یاعتراضجنبش عرصه اجتماعی ظاهر گردند. 

بدون  ،دانشجويان به ناهنجاری ها و معضالت جامعه

اقتصادی  ،ستم سياسی اب مبارزهشک جايگاه آنها را در 

 ديکتاتوری ارتجاعی سرمايه داران وای که و فرهنگی 

کشان، استثمارگران به طبقه کارگر و ديگر زحمت ديگر

دانشجويان و ملت های زير ستم اعمال  جوانان، ،زنان

 مشخص می سازد.  کنند،می 

های اعتراضی که پس از قريب  حرکتيکی از اين 

شصت سال هنوز هم الهام بخش مبارزات دانشجويان و 

واقعه ای است که تاريخ آن  است،نماد جنبش دانشجويی 

ه نام ب وايران را به عنوان سرفصل جنبش دانشجويی 

علت اينکه  ثبت نموده است. -روز دانشجو -» آذر۱۶«

دهه پس از اين روز  ۶طی نزديک دانشجويی جنبش 

روز و اين نام و خاطرۀ آن را حفظ کرده  اينخونين، 

 تکيه برو روح ضد استبدادی و ضد امپرياليستی آن 

استقالل جنبش دانشجوئی است. رژيم شاه جنبش 

حمله به تظاهرات  :دانشجوئی را سرکوب می کرد

ضرب و شتم و زندانی کردن و حتی کشتن  ،یيدانشجو

يورش  ،و پس از آن ۱۳۳۲آذر سال  ۱۶در دانشجويان 

نيروهای انتظامی  ی و استقراريبه خوابگاه های دانشجو

در رژيم شاه روند رايجی بود.  در دانشگاه و غيره

رژيم جمهوری اسالمی نه تنها اين جنايات و فجايع را 

بيشتری  تشدو با مقياسی چندين برابر رژيم شاه در 

بلکه می کوشد جنبش دانشجوئی را  ،مرتکب می شود

ايجاد سازمان های  .کندبه خود از درون فاسد و وابسته 

به اصطالح دانشجوئی اسالمی و حزب اللهی که از 

 محيطدر  ۵۷زمان شاه و به ويژه پس از بهمن اواخر 

وئی به سرکوب کردن و دانشگاه و ديگر مراکز دانشج

ضربه زدن سيستماتيک به جنبش دانشجوئی و 

آذر۱۶به مناسبت گرامی داشت بيانيۀ   

 ايران انشجويیجنبش دنماد 
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جاسوسی و عمليات پليسی به ضد دانشجويان دست 

از دانشجويان اسالمی با ژست ضد  یزدند. بخش ديگر

امپرياليستی (حمله به سفارت آمريکا و گروگان گيری 

و غيره) به طريق ديگر کوشيدند استقالل و خصلت 

ی را منهدم سازند و اين يشجودموکراتيک جنبش دان

زير سلطه و دستور خمينی و سپس جناحی به جنبش را 

جناج چپ «درآورند که بعدها به اسم م از هيأت حاک

. و اصالح طلبان معروف شدند» جمهوری اسالمی

که همانند جناح ديگر در سازماندهی دستگاه  جناحی

های اطالعاتی، امنيتی و به طور کلی ماشين سرکوب 

مله به کارخانه ها حی و اداری جمهوری اسالمی، نظام

حمله به کردستان، ادامۀ جنگ  و مراکز کارگری،

ارتجاعی با عراق و غيره شرکت فعال داشتند. 

وابستگان به جناح های مختلف رژيم کوشيدند و می 

ی را به راه های مختلف (انجمن يکوشند جنبش دانشجو

ی، دفتر های اسالمی حزب اللهی و بسيجی دانشجوئ

تحکيم وحدت و غيره) منهدم کنند يا به سرباز عامل 

به » دانشجويان خط امام«حملۀ خود تبديل نمايند. 

که توسط بخشی از  ۱۳۵۸سفارت آمريکا در سال 

رژيم برای کنار زدن بخش ديگر و نيز به منظور 

منحرف کردن اذهان مردم، به ويژه جنبش کارگری و 

رگردانی و اجرا شد به هرز بردن جنبش جوانان کا

نمونه ای از اين خواست رژيم برای سوار شدن بر 

جنبش دانشجويی و به بيراهه کشاندن آن بود. خمينی با 

خواندن تسخير سفارت آمريکا و با گفتن » انقالب دوم«

وسيلۀ عوام » هرچه فرياد داريد بر سر آمريکا بکشيد«

 فريبانۀ مؤثری برای فريب دادن مردم و مصون داشتن

رژيم ارتجاعی نوبنيادش تهيه کرد. وسيله ای که رژيم 

اسالمی در سی و چند سال گذشته مورد استفاده قرار 

داده است. آخرين نمونۀ اين تالش برای تبديل جنبش 

دانشجوئی به ابزاری برای پيشبرد اهداف ارتجاعی و 

عوام فريبانۀ خود زير پوشش دروغين ضد امپرياليستی 

ح دانشجويان بسيجی به سفارت حملۀ اخير به اصطال

انگليس و به باغ سفارت در قلهک بود. رژيم در 

درگيری هايش با دولت های غربی، که در چهارچوب 

بازی قدرت در منطقه است و هيچ ربطی به منافع توده 

های مردم ايران ندارد، اين نوع حرکات و به ويژه 

ر حرکت اخير را سازمان داد و وقتی که با سمبۀ پر زو

طرف مقابل روبرو شد به پوزش خواهی توأم با 

سرشکستگی روی آورد و از زبان ناصحان و آيت هللا 

دانشجويان خوش نيت «های ريز و درشت به نصيحت 

کارهای فراتر از «روی آورد که به  » ولی احساساتی

 دست نزنند.» قانون

 ،در اين است کهدقيقا آذر  ۱۶اهميت پر يک جنبۀ 

ای روح ضد امپرياليستی و ضد حفظ و ارتق ضمن

نماد استقالل جنبش دانشجويی از جناح  ،استبدادی خود

تنها جناح  لبتهباشد. ااست و بايد های مختلف حاکميت 

ی يوجدر مقابل جنبش دانش های مختلف هيأت حاکم

مذهبی، بنی  –قرار ندارند. اکنون جريانات ملی، ملی 

می  صدری ها و غيره نيز با علم کردن اين روز

تيول خود مبدل سازند.  به ی رايخواهند جنبش دانشجو

آذر را  ۱۶ند ا اصالح طلبان و جنبش سبز هم در صدد

به سرپلی برای تصاحب جنبش دانشجوئی در آورند. 

آذر  ۱۶سال  ۶۰روشن است آنچه در طی نزديک به 

را زنده نگه داشته نه نيروهای اصالح طلب اند (که از 

ری اسالمی بيرون آمده اند) و نه زير عبا و نعلين جمهو

من آنم که رستم بود «حتی نيروهای ملی که تنها با گفتن 

گذشتۀ جنبش  در بهترين حالتکوشند می » پهلوان

يا دقيق تر بگوئيم بخشی از گذشتۀ جنبش  دانشجوئی

بر دانشجوئی و ارزش ها و ايده های قديمی آن را 

سيار عظيم که می تواند ابعاد ب جنبش دانشجوئی کنونی

و توده ای داشته باشد (از جمله به خاطر شمار چند 

ميليونی دانشجويان و گستردگی آنها در سراسر کشور 

و اين جنبش  حاکم کنندو به ويژه در شهرهای بزرگ) 

                       را به تختۀ پرش خود به سوی قدرت دولتی تبديل نمايند.  
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که  ،انان دانشجوميليونی جوسه و نيم جمعيت عظيم 

بخش بزرگی از آنان از ميان توده های مردم می آيند، 

و  و فرهنگی ، فشار اقتصادی به دليل شرايط تحصيلی

همچنين  ودورۀ دانشجويی تبعيض های گوناگون در 

از پايان پس اجتماعی و شغلی  ،نا امنی سياسیاحساس 

رژيم بايد با می بيند که  وضعیرا در  خود، تحصيالت

 آنانبر زندگی که سايۀ شومش را ری اسالمی جمهو

بخش عظيمی از دانشجويان  ، مبارزه کند.افکنده است

يا مزدها و  پس از پايان تحصيالت با بيکاری و فقر و

به گفته رئيس (حقوق های ناچيز روبرو می شوند 

کارگران قراردادی و پيمانی در گفت و گو با  ۀاتحادي

دارای تحصيالت  ، کارگران۱۳۹۰آبان  ۱۶ ،ايلنا

 . )هزار تومان دستمزد می گيرند ۳۳۰دانشگاهی 

جنبش دانشجويی براساس زمينه های مادی ای که در 

و  جريان زندگی اجتماعی خود با آن درگير است

 .داردبااليی مبارزه جويی ، پتانسيل روحيۀ جوان خود

برای اينکه  جمهوری اسالمی با اطالع از اين واقعيت و

زير کنترل به و  کندنبش انقالبی را مهار بتواند اين ج

خود در آورد، همواره سعی کرده است هر صدای 

(مانند سرکوب آن در  در دانشگاه ها آزادی خواهی را

و محيط دانشگاه ها را با اشاعه  زدخفه سا )کل جامعه

سمومات ايدئولوژيک و تغيير ساختار سياسی و 

نيروهای  و با گسيل داشتن گرداندفرهنگی آن آلوده 

نظامی و انتظامی به صحن دانشگاه ها، نظم پادگانی را 

فشارها و سرکوب  ۀرغم همبه . اما نمايدستقر مدر آنجا 

ها و ترفندهايی که بورژوازی و سرکوبگران آزادی 

برای به انقياد در آوردن جنبش دانشجويی اعمال کرده 

فراز و نشيب هايی که اين جنبش  ۀرغم همبه و  ندا

ی داشته است، هرگز تسليم شرايط و خواست انقالب

دولت های بورژوايی و اپوزيسيون های ارتجاعی نشده 

است. زيرا دانشجويان دريافته اند که برای تحقق 

طور کلی برای تحقق شرايط مناسب ه خواست ها و ب

، بايد بدون توهم به قدرت مدرن در شأن انسان ،زندگی

شات طلبان و سياسی حاکم و بدون چشم داشت به مما

فرصت طلبان به مبارزه با رژيم جمهوری اسالمی 

 بسيار قوی یپتانسيلجنبش دانشجويی هرچند بپردازند. 

اما برای پيشبرد برای مبارزه در خود نهفته دارد، 

 رأس در ،بايد با جنبش های ديگرواقعی اين مبارزه، 

جنبش انقالبی زنان که و  کارگر طبقهبا جنبش  آنها همه

ست زير شديدترين سرکوب ها و محدوديت ها ها سال

ملت های جنبش و همچنين جنبش جوانان و  دارد،قرار 

برای برابری حقوق سياسی و اجتماعی و زير ستم 

باشد. اين رسالتی است که دانشجويان  پيونددر فرهنگی 

 با مبارز و کمونيست بايد فرا راه خود قرار دهند و

ين پيوند که اساسا درايت بيشتر در جهت رفع موانع ا

 گام بردارند. اندموانع ذهنی 

 روند تاريخی جنبش سرکوب شدۀ دانشجويی در ايران،

های تمايالت و خواست اکثر دانشجويان را به سوی 

که مطالبات وسيعی را دربر می  ،کراتيکووسيع دم

. اين مطالبات عبارتند از آزادی سوق داده است، گيرد

ايی، آزادی پژوهش، انديشه و بيان، آزادی گردهم

پرسش، آزادی مراوده، آزادی مسافرت  آزادی انتقاد و

آمد، حق بازديد از مراکز توليدی، اقتصادی و  و رفت و

حق  اجتماعی و فرهنگی، بهره مندی از حق تشکل و

 و غيره. معيشت

 عدم پاسخگويی جمهوری اسالمی به اين مطالبات و

به اين  جوانان همچنين عدم دست يابی دانشجويان و

واکنش هايی از سوی  خواست های ابتدايی قطعاً 

. اين واکنش ها ارتباط ملموس و دارددانشجويان در پی 

و دست يابی به  ردمستقيم با زندگی روزمره آنها دا

ست که از ا پاسخ های مناسب نيز از اقدامات اوليه ای

سوی دانشجويان صورت می گيرد. واضح است که در 

بداد حاکم، ابراز کم ترين موضع شرايط خفقان و است

 استبدادیگيری ای که حاکی از اعتراض به اين شرايط 
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باشد، رويارويی نيروهای سرکوبگر با آزادی خواهان 

را در پی خواهد داشت. به اين ترتيب کسانی که کمر به 

کراتيک بسته اند هرگز نمی وسرکوب آزادی های دم

 ق اجتماعیحقو برابر خواهند مردم در شرايط آزاد و

 برند. سر ه ب

بخش اعظم دانشجويان به اين شرايط سبب می شود 

عرصه مبارزه برای تأمين مطالبات سرکوب شده 

گشته اند و شوند و تاکنون در آن وارد جامعه وارد 

اند. واقعيت بيان  هاين راه پرداخت تاوان سنگينی نيز در

در جنبش دانشجويی ايران گرايش باز کننده آن است که 

گرايش های  و رشد می کند که با شدهجديدی زاده 

اين جنبش مرزبندی دارد و گرايش به  بورژوايی در

. اين گرايش هم محسوس استآن  در سمت طبقه کارگر

به  ،هم عملی هنوز در آغاز راه است به لحاظ نظری و

 ختنضرورت آمو به تودۀ دانشجوهمين جهت ما 

بی و پيوند شرکت در عمل انقال سوسياليسم علمی و

ديگر جنبش های طبقه کارگر و جنبش با داشتن 

   .را توصيه می کنيماجتماعی 

دانشجويان و همچنين جوانان بايد به اهميت نقش خويش 

جنبش دانشجويی واقف باشند  در اين جنبش اعتراضی و

و آگاهانه در مبارزه برای تحقق خواست های خود 

 تالش کنند. 

 ؟ شداين مبارزه چگونه بايد با

دانشجويان چه به لحاظ خاستگاه طبقاتی خود و چه به 

در جنبش شرکت  لحاظ موضعی که در اثر آگاهی و

، از موضع اين يا آن طبقه های اجتماعی کسب می کنند

ی در ردر مبارزات سياسی و اجتماعی و فرهنگی جا

. مبارزات دانشجويان با آنکه نمايند جامعه شرکت می

دارد غير طبقاتی و فوق خصلت دموکراتيک عمومی 

طبقاتی نيست. همان گونه که شيوه برخورد طبقات 

مختلف جامعه به مسئله دموکراسی متفاوت است و 

 خود دموکراسی امری طبقاتی است.  اصوال

بورژوازی حاکم با شديدترين شيوه های سرکوب، 

 و ابتدايی ترين حقوق مردم را پايمال می کند 

يان شکنجه، تجاوز، دانشجويان در صف اول قربان

اعدام و احکام سنگين زندان و اخراج از دانشگاه و 

آن بخش از غيره قرار دارند.  محروميت از تحصيل و

هائی که در قدرت سياسی سهيم نيست، چه آن یبورژواز

 ی جمهوری اسالمی وعکه پايبند به قانون اساسی ارتجا

 واليت فقيه است، چه بورژوازی ليبرال و

چه آنهايی که حسرت بازگشت به رژيم  ناسيوناليست،

سلطنتی دارند و چه آنهايی که چشم اميد به دخالت 

قدرت های امپرياليستی بسته اند، همگی به دليل 

حمايت شان از استثمار، دشمن  واستثمارگر بودن 

کارگران و ديگر زحمتکشان اند، همگی شوونيست و 

مخالف برابری حقوق ملت های ساکن ايران، همگی 

مرد، همگی خواهان  خالف برابری کامل حقوق زن وم

سرکوب جنبش کارکری، جنبش کمونيستی، جنبش 

کلی هر  اتحاديه ای کارگران و دانشجويان و به طور

جنبش پيشرو هستند. همين امر در مورد زمينداران 

شهرها، نيز صادق است. تنها طبقاتی  بزرگ روستاها و

خواهان دموکراسی  در دموکراسی نفع دارند و که واقعاً 

وسيع برای توده های مردم هستند يا می توانند باشند 

طبقه کارگر، دهقانان زحمتکش و ديگر اليه های 

روستا هستند و اينان اکثريت عظيم  زحمتکش شهر و

 مردم را تشکيل می دهند. 

عالوه بر جنبه عددی و کمی، يعنی اين واقعيت که 

 ۹۰اکثريت کارگران، دهقانان و ديگر زحمتکشان 

درصدی يا باالتر جامعه را تشکيل می دهند و بنابراين 

دموکراسی امر آنهاست، به لحاظ کيفی نيز دموکراسی 

زحمتکشان با  مورد نظر و مورد نياز کارگران و

دموکراسی هايی که احيانا طبقات يا گروه های ديگر 
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) دو (اساسا برای مردم فريبی يا خود فريبی و گاه هر

ند تفاوت بنيادی دارد. دموکراسی مورد مطرح می کن

مخالف  ،مورد نياز کارگران و زحمتکشان نظر و

هرگونه امتياز سياسی يا حقوقی براساس رسته و رتبه 

اجتماعی، دينی، ميزان ثروت، جنسيت، مليت و نژاد، 

خواهان حکومت انتخابی و حق هر شهروند برای 

انتخاب شدن برای هر مسئوليت  انتخاب کردن و

قضايی، اداری و اجتماعی، اقتصادی، ياسی، س

خواهان آزادی نامحدود  است. اين دموکراسی فرهنگی

بيان، انديشه، اعتقاد، دينداری يا بی دينی، آزادی انتقاد 

شخص، خواهان آزادی گردهمايی،  از هر نهاد يا

 تظاهرات، تشکل و تحزب، خواهان برابری کامل زن و

ياسی، اقتصادی، عرصه های حقوقی، س ۀمرد در هم

خواهان حق اعتصاب،  است.اجتماعی و فرهنگی 

خواهان آزادی رفت و آمد و انتخاب شغل، مصونيت 

مسکن و مراسالت و پيام های الکترونيکی از تفتيش و 

تعرض، خواهان برابری همه مردم در برابر قانون، 

استقالل قوه قضائيه و انتخابی بودن قضات، علنی بودن 

دفاع آزادانه هر متهم از خود به طور دادگاه ها، حق 

شخصی يا با وکيل مدافع، منع هرگونه شکنجه جسمی و 

 ی وعروانی، لغو مجازات اعدام، لغو همه قوانين ارتجا

ضد دموکراتيک، حق هر شهروند به شکايت از هر 

از نهاد يا هر فرد به دادگاه، جدايی دين از دولت، 

کمک های  آموزش عمومی، قطعاز دستگاه قضايی و 

دولتی به نهادها و مقامات دينی، منع تفتيش عقايد، 

، حق هر زوج بالغ به ازدواج يا زن و مرد برابروق حق

زندگی مشترک، حق برابر هر يک از زوج ها در امر 

، حق برابر هر يک از خوداز شريک زندگی  جدايی

زوج ها در نگهداری و تربيت فرزندان، لغو چند 

اين خواست ها که  عالوه براست.  ،همسری و صيغه

همواره تا استقرار دموکراسی موضوع مبارزه اند، و 

حتی پس از استقرار آن نيز برای محافظت از آن بايد 

مورد نظر باشد و مطالبه شوند، خواست های مشخص 

زير که سال هاست در ايران مطرح اند بايد با پيگيری 

 دنبال شوند:

 آزادی همه زندانيان سياسی -

 ع سانسور مطبوعات و توقيف آنهامن -

 احزاب آزادی فعاليت سنديکاها، انجمن ها و -

منع هرگونه شکنجه جسمی و روانی، منع وادار  -

کردن هر فرد به اعتراف در تلويزيون و ديگر رسانه 

 ها

 لغو مجازات اعدام -

کسانی که در شکنجه ها، کشتارها،  ۀمعرفی هم -

عنوان آمر و چه ضرب و شتم ها و تجاوزات چه به 

 عامل نقش داشته اند

امنيتی  نيروهای انتظامی و ممنوع بودن حمله و ورود -

دانشگاه ها، مدارس عالی و خوابگاه  و اوباش بسيجی به

 های دانشجويی

بازگرداندن دانشجويان اخراجی به دانشگاه ها برای  -

 ادامه تحصيالتشان

ريات آزادی تشکيل انجمن های دانشجويی مستقل و نش -

 دانشجويی

منع دخالت نيروهای انتظامی و باندهای امر به  -

معروف و نهی از منکر در مسائل خصوصی و به 

 دانشجويانو  جوانانجنسی  ويژه در روابط عاطفی و

يا استاد و مدرس دانشگاه ها  و» گزينش دانشجو«لغو  -

و مدارس عالی عمومی براساس اعتقادات دينی، 

 قومیمنشأ ملی و  جنسيت يا

لغو سهميه بندی دانشجويی براساس جنسيت و يا  -

 براساس وابستگی به نهادها
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حذف معيارهای مبتنی بر جنسيت، مذهب، عقيده،  -

اعطای بورس و کمک  ۀمليت يا قوميت در زمين

  تحصيلی، مسکن دانشجويی، انتخاب رشته و غيره

برای  یتدريس به زبان های غير فارسو تحصيل حق  -

 غير فارس در کشورمليت های 

 مبارزه با نظامی گری و شووينيسم -

- ......  

جنبش دانشجويی در کشاکش مبارزات طبقاتی در 

اين مبارزات جدا  جامعه است و نمی تواند خود را از

نگه دارد. در شرايط کنونی ايران، بخش کوچکی از 

يا منافع شخصی و  دليل نا آگاهی وه دانشجويان يا ب

حکومت اند. بخش وسيع تری، عمدتا  طبقاتی، طرفدار

و  »جنبش سبز«به دليل آگاهی ناکافی و توهم طرفدار 

اصالح طلبان هستند. اين دانشجويان توجه ندارند که 

ديگر  موسوی، کروبی، خاتمی واز نفس طرفداری 

رهبران جنبش سبز از قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ل شک و چه در »مطلقه« لواليت فقيه (چه درشک و

به معنی ضديت و دشمنی با  آن) »مشروطه«

دموکراسی است (حتی اگر سابقه سال های طوالنی 

جنگ و ننگ را در نظر  خدمت اينان به رژيم جنايت و

نگيريم که البته به هيچ وجه نمی توانيم در نظر نگيريم 

خوشباوری  ۀو هيچ کس حق ندارد در نظر نگيرد!). عد

چيزی مستقل است  »جنبش سبز«هم که خيال می کنند 

غير از اصالح طلبان حکومتی  »کسان ديگری«و 

رهبری آن را برعهده دارند يا گمان می کنند اين جنبش 

رهبر ندارد دچار خوش خيالی ساده لوحانه ای هستند. 

نيروی مادی ندارند و آنهايی که در  »کسان ديگر«اين 

جنبش سبز واقعا کاری می توانند بکنند همان کسانی 

د که مشی موسوی و کروبی و اصالح طلبان را هستن

 می پذيرند و يا به زير رهبری آنها در می آيند. 

جنبش دانشجويی ايران بايد بين مشی دموکراسی پيگير 

جريان ضد دموکراتيک  و انقالبی از يک طرف، و

جنبش سبز و ديگر جريان های بورژوازی از طرف 

ه جنبش ديگر، انتخاب به عمل آورد. ما بر آنيم ک

دانشجويی به مثابه بخشی از جنبش دموکراتيک عمومی 

يعنی  می تواند و بايد آگاهانه به دموکراسی پيگير،

 ۹۰دموکراسی مورد نياز و مورد نظر اکثريت 

، هادرصدی يا باالتر مردم که خواست های اساسی آن

چه به شکل خواست  چه به صورت خواست های عام و

آمد، بپيوندد. اين جنبش  دانشجويی در باال ۀهای ويژ

چنين پتانسيلی دارد و همه نيروهای انقالبی بايد برای 

 تحقق اين پتانسيل مبارزه کنند. 

دانشجويان نيز مانند جوانان ديگر با مسائل اقتصادی و 

مسکن و بهداشت فقدان  بيکاری وبا اجتماعی، به ويژه 

 ،و تبعيض های جنسی و دخالت های پليسی ،درمان و

دی ترين رفتارها و هنجارهای اجتماعی خود، به در عا

طور مشخص مناسبات با جنس مخالف و به طور کلی 

پيوند  لزوماين امر  .روابط جنسی و عاطفی، درگيرند

 را با جنبش کارگری و ديگر جوانان دانشجويان و

ی تام تبديل کرده ضرورتبه جنبش زنان برای آزادی 

خشم انقالبی  نرژی وبايد ا اين پيوند می تواند و. است

اعتراض  را با غير دانشجو جوانان، اعم از دانشجو و

بنيان  خشم انقالبی کارگران و زنان در شط خروشان و

کنی به ضد جمهوری  ارتجاعی و خونين اسالمی، به 

ضد حکومت ننگين و ويرانگر سرمايه داران و 

 زمينداران حاکم متمرکز سازد. 

  :ير اهميت دارددر اين پيکار توجه به نکات ز

مبارزه برای دموکراسی در کشورهايی که در آنها  )۱

دولت استبدادی حاکم است، همواره نمی تواند به گونه 

ای علنی و قانونی صورت گيرد، مگر آنکه ابعاد اين 

توده گير باشد. از اين رو  ار وسيع يا کاماليمبارزه بس
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مناسب مبارزات دانشجويی  توجه به اشکال مشخص و

هميت بسيار و گاه تعيين کننده دارد. جنبش دانشجويی ا

شد  نيز اگر خواست های توده مردم را که در باال ذکر

با توجه به اولويت های روز فرموله کند و آنها را 

موضوع مبارزه خود قرار دهد برای پيشبرد مؤثر اين 

علنی را با  مخفی و ۀمبارزه بايد بنحو مناسبی مبارز

 د. يکديگر ترکيب کن

جنبش کارگری در مبارزه برای  ) جنبش دانشجويی و۲

تأثير  دموکراسی، بايد با يکديگر پيوند يابند. ارتباط و

متقابل اين دو جنبش بر يکديگر حائز اهميت فوق العاده 

طور مشخص ضروری است که جنبش ه است. ب

دانشجويی از خواست های کارگران حمايت کند 

های دانشجويی فرانسه، (همانگونه که هم اکنون جنبش 

را می کنند)  يونان، انگلستان، ايتاليا و غيره اين کار

همان گونه که کارگران بايد از خواست های بحق 

 دانشجويان پشتيبانی نمايند. 

) بخشی از دانشجويان، به ويژه آنانی که از طبقات ۳

آنانی که به سطح بااليی از  پايين جامعه می آيند، و

تماعی و تفکر مستقل دست می دانش اج فرهنگ و

يابند، می توانند در جريان مبارزه برای دموکراسی، 

خواه در مبارزات دانشجويی، خواه مبارزات عمومی 

 ۀرزات زنان به سوی مبارزاجوانان و خواه در مب

طبقاتی کارگران جلب شوند و حلقه های رابط محکمی 

 بين اين جنبش ها به وجود آورند. 

به ويژه جنبش سياسی طبقه  جنبش کارگری، )۴

کارگر، بايد به آن بخش از دانشجويان که به سوی 

طبقاتی کارگران جلب می گردند، توجه ويژه  ۀمبارز

خالق سوسياليسم علمی  ختنآنان را به آمو -۱نمايد. 

 آنان را به بی ثمری مبارزات صرفاً  -۲ترغيب کند، 

انقالبی  آنان را به مبارزات -۳علنی و قانونی آگاه کند، 

که در محتوای خود مبارزاتی مخفی و غير قانونی اند، 

 هدايت کند.

 ی ايرانيمستحکم و شکوفا باد استقالل جنبش دانشجو

برقرار و پيروز باد پيوند جنبش دانشجويی با جنبش 

 طبقۀ کارگر و جنبش انقالبی زنان

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ی متحد ايرانکارگران انقالب ،۱۳۹۰آذر  ۱۲

 

 

 

 

 (قسمت دوم)

 شيده رخ فروز 

 وضع زنان در قانون کار موجود  

در اينجا نخست نکاتی مختصر و يک رشته داده های 

ميدانی در مورد وضع زنان کارگر در ايران را يادآور 

می شويم و سپس به مواد قانون کار در اين مورد می 

 پردازيم.

ناصر  در گزارشی از وضع زنان کارگر نوشته

آغاجری، داده های نسبتا مبسوطی درباره مزد زنان 

کارگر شاغل در رشته های مختلف، در سطوح مختلف 

تخصص و آموزش در شهرهای مختلف کشور مانند 

تبريز، اراک، رشت، کرمانشاه، سياهکل، اصفهان، 

نجف آباد، شاهين شهر و آغاجاری آمده است. اين 

مربی مهد کودک، زنان، پرستار، معلم حق التدريسی، 

فروشنده، کارگر صنعتی، کارگر چاپ، کارمند شرکت 

هواپيمائی و غيره بوده اند. مزد ماهانه زنان کارگری 

که مورد مصاحبه قرار گرفته اند برحسب نقاط مختلف 

 12هزار تومان (برای  320از اين قرار بوده است: 

 انتخاب بين قانون کار بد و بدتر؟



11 

 

ساعت  10.5هزار تومان ( 360ساعت کار روزانه)، 

 10هزار تومان ( 250ه در کارخانه)، کار روزان

ساعت کار  10هزار تومان ( 220ساعت کار روزانه)، 

ساعت در روز) ،  14هزار تومان ( 150روزانه)، 

 180ساعت کار روزانه)،  12هزار تومان ( 180

هزار تومان  170ساعت کار روزانه)،  9هزار تومان (

ساعت  10هزار تومان ( 80ساعت کار روزانه)  9(

 370هزارتومان،  50هزار تومان،  120ر روزانه) کا

هزار  120ساعت کار روزانه)  10.5هزار تومان (

ساعت کار روزانه)،  10هزار تومان ( 100تومان، 

هزار  80ساعت کار روزانه)،  10هزار تومان ( 50

 10هزار تومان ( 150ساعت کار روزانه)،  9تومان (

ساعت کار  12هزار تومان ( 120ساعت کار روزانه)، 

ساعت کار روزانه) و  7هزار تومان ( 90روزانه) 

ساعت کار روزانه) بوده است.  10هزار تومان ( 200

در ضمن در اکثر موارد زنان کارگری که در اين 

نمونه گيری مورد مصاحبه قرار گرفته اند فاقد بيمه 

 اجتماعی بوده اند. 

ساعت کار در روز  8اگر همه اين مزدها را برای 

جددا محاسبه کنيم و اين مجموعه را نمونه ای از مزد م

کارگران زن در کشور فرض کنيم خواهيم ديد که در 

% موارد اين نمونه، زنان مزدی کمتر از  50بيش از 

%  25هزار تومان در ماه داشته اند و بيش از  120

 25هزار تومان در ماه و تنها  80آنها مزدی کمتر از 

هزار تومان در ماه داشته  175% شان مزدی باالی 

هزار تومان در  280اند. مزد حداکثر در اين مجموعه 

ساعت کار در روز). بدين سان  8ماه بوده است (برای 

می بينيم که اغلب اين مزدها چند برابر از "حداقل 

 ).  1قانونی" کمترند (

اين نمونه ها در زمينه مزد زنان و مقايسه آن با حداقل 

و اما وضعيت زنان کارگر در ساير  مزد قانونی بود

زمينه ها نيز به همين روال است: "در ايران راه دست 

يابی به يک رشته مشاغل و مسئوليت ها (مانند مديريت 

در بخش خصوصی و دولتی، برخی از مشاغل 

قضائی، سياسی و غيره) برای زنان رسما يا عمال بسته 

حول است و يک رشته کارها اساسا [فقط] به زنان م

می شود (مانند مراقبت از بيماران، خدمتکاری، 

نگهداری کودکان، رختشوئی و اتوکشی، نظافت و 

 غيره)". 

گذشته از اين تقسيم کار تبعيض آميز جنسی در جامعه، 

در سطح کارگاه، کارخانه، اداره و غيره نيز اين 

تبعيض وجود دارد. افزون بر آن راه ارتقای شغلی 

اشتن صالحيت های الزم، بسته برای زنان، به رغم د

 است." (همان منبع) 

شرايط  کار زنان با دشواری های زيادی روبرو است 

که می توان ساعات کار طوالنی (که در مثال باال نمونه 

ای از آن را ديديم)، تحقير زنان، آزار جنسی، عدم 

اطمينان نسبت به آينده (زنان نخستين قربانيان بيکار 

ام برد. همچنين نبود شيرخوارگاه و سازی هستند) را ن

مهد کودک در بسياری از محيط های کار يا در نزديکی 

آنها، نبود يا ناکافی بودن مرخصی آبستنی و زايمان و 

در مواردی نبود بيمه های اجتماعی به طورکلی جزء 

شرائط کار و زندگی بسياری از زنان کارگر است. 

ه تنها نشانه جداسازی زنان از مردان در محيط کار ن

ای از تحقير و توهين بر زنان کارگر بلکه افزون بر آن 

مانعی در راه پيشرفت حرفه ای و شغلی آنان و 

 شکوفائی توان توليدی و اجتماعی زنان است.

 76در مبحث مربوط به شرايط کار زنان، در ماده 

مرخصی بارداری و  – 76چنين آمده است: " ماده 

روز است حتی االمکان  90زايمان کارگران زن جمعا 

روز از اين مرخصی بايد پس از زايمان مورد  45

روز به  14استفاده قرار گيرد. برای زايمان توامان 

 مدت مرخصی اضافه می شود." 
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با توجه به شرايط بد و اسف بار بهداشتی و درمانی و  

نيز هزينه های گزاف پزشک و دارو و بيمارستان ها، 

کارگر عمدتا از بسياری  که باعث می شود زنان

امکانات حداقل هم محروم باشند و به واسطۀ همين 

شرايط، چه قبل از زايمان و چه بعد از آن، دچار برخی 

از بيماری هايی می شوند که به دليل تحت نظر نبودن 

منظم مراقبت های پزشکی، صدمات جسمی و روحی 

جبران ناپذيری را به آنان وارد می آورد. از سوی 

ر بار سنگين کار خانگی و بچه داری نيز، که فقط ديگ

بر دوش آنان است، به اين مجموعه اضافه می گردد. 

اگر زايمان دوقلو يا چند قلو  باشد که ديگر بدتر. اما 

روز  45روز به  14قانونگذاران سرمايه لطف کرده و 

مرخصی افزوده اند. يعنی مراقبت از نوزاد دوم يا سوم 

مراقبت از نوزاد اولی مفروض را در همان زمان 

دانسته يا ادغام کرده اند. به خاطر نبودن مراکز 

نگهداری و مراقبت از نوزادان، امر نگهداری آنان 

اساسا بر دوش مادران است. بدين سان مدت زمان 

مرخصی بسيار کم محاسبه گرديده است. اگر فرض 

ماه مرخصی برای جبران توان کار مراقبت  4کنيم که 

نوزاد کافی باشد، آنچه قانون کار موجود ايران  از يک

برای نوزادان ديگر در نظر گرفته به هيج وجه متناسب 

با جبران اين توان کار نيست. چگونگی تعيين دقيق 

مواد قانونی مربوط به زنان کارگر و از جمله اين ماده،  

بايد طبق نظر نمايندگان زن کارگر و تشکل های 

جمهوری اسالمی زنان  کارگری صورت گيرد (در

کارگر از هر دو محرومند). از نکات جالب توجه در 

ماده مربوط به  4مبحث شرايط کار زنان، وجود تنها 

آنان در قانون کار است که نشان دهنده ناديده گرفتن و 

بی توجهی قانون کار نسبت به وضعيت زنان کارگر 

 می باشد!

 

 

  ودقانون کار موج وضع کودکان و نوجونان در

در رابطه با شرايط کار کودکان و نوجوانان در مادۀ 

 15قانون کار آمده "به کار گماردن افراد کمتر از  79

سال تمام ممنوع است". نخست بايد توجه داشت که به 

يُمن نظام سرمايه داری و دولت جمهوری اسالمی 

» کودکان کار«ميليون ها کودک در ايران که به 

ل و ورزش و تفريح و داشتن معروف اند به جای تحصي

شرايطی که به رشد مناسب جسمی، فکری، روانی و 

اخالقی آنها کمک کند، مجبور به کار برای به دست 

آوردن چند پشيز به منظور گذران زندگی خود و 

خانواده شان هستند. اين وضع حتی در آمارهای خود 

در اسناد مرکز آمار، بانک رژيم منعکس است. 

کار و ديگر سازمان های دولتی، مرکزی، وزارت 

به صورت کل  جمعيت افرادی از دو » جمعيت فعال«

سال  60تا  10جنس تعريف می شود که سن آنها بين 

. به باشد و مشغول تحصيل يا معلول يا بازنشسته نباشند

کار کردن کودکان  دست کمعبارت ديگر خود رژيم، 

ری از سال را به رسميت می شناسد. بسيا 15تا  10بين 

داده ها و مشاهدات روزانه در کوچه و خيابان و 

روستا و شهر حاکی از کار کودکان کمتر از ده سال 

قانون  82نيز هستند. از سوی ديگر چنانکه در مادۀ 

کار می بينيم، بی شرمی قانون گذران تا آنجاست که 

ساعات رسمی کار روزانۀ کودکان را تنها نيم ساعت 

سال) تعيين کرده اند و  18باالتر از کمتر از افراد بالغ (

به  امتيازیاين کاهش نيم ساعتۀ بيگاری کودکان را 

بايد » با توافق کارگر و کارفرما«حساب آورده اند که 

نگاه کنيم: "ماده  82از آن استفاده شود! حال به مادۀ 

ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نيم ساعت  – 82

گران است ترتيب کمتر از ساعات کار معمولی کار

استفاده از اين امتياز با توافق کارگر و کارفرما تعيين 

 خواهد شد." 
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ساعت و نيم به کار  7سرمايه داران حاکم، نوجوانان را 

می گيرند (اگر به فرض همين مقدار زمان  رعايت 

شود) و فرمول جادويی قانون کار نيز به ياری شان می 

ه پابرجا بماند، يعنی آيد تا شرايط گفته شده، دست نخورد

همان عبارت "با توافق کارگر و کارفرما" اين نقش را 

بازی می کند. اين گونه استثمار کار کودکان و 

نوجوانان به زعم قانون کار "امتياز" محسوب می شود. 

با توجه به همۀ شرايط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

و در ايران بايد دست کم خواهان ممنوعيت کار کودکان 

سال،  16نوجوانان دختر و پسر در سن کمتر از 

 4سال حداکثر به  18تا  16محدوديت کار نوجوانان 

روز در هفته، ممنوعيت به کار  5ساعت در روز و 

سالگی و نيز در  18گرفتن جوانان در شبکاری تا 

صنايع و حرفه هائی که برای سالمت آنان زيان آورند، 

 بود.

بند "ب" آن، باز هم  قانون کار و 112طبق ماده 

نوجوانان، اين بار به عنوان کارآموز، بايد شرايط 

افرادی که به موجب  –سخت کار را تحمل کنند: " ب 

قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص 

برای مدت معين که زايد بر سه سال نباشد، در 

کارگاهی معين به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، 

سال کمتر نبوده و از  15وط بر آنکه سن آنها از مشر

 سال تمام بيشتر نباشد."   18

قانون کار آمده است:  113همچنين در بند "ب" ماده 

مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و يا  –"ب 

مزد مبنا کمتر نخواهد بود." به عبارت ديگر از 

ا سال و ب 3نوجوانان تحت عنوان کارآموزی به مدت 

مزدی در حد مزد ثابت می توان بهره کشی نمود و هر 

زمان نيز که کارفرما مايل بود (با دليل موجه!) می 

 تواند وی را بيکار سازد.

 

  قانون کار موجود حداقل مزد در

حال به يکی از مهم ترين مواد قانون کار، يعنی مزد 

 حداقل و چگونگی تعيين آن می پردازيم: 

ی کار همه ساله موظف است، شورای عال – 41ماده 

ميزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور 

و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهای ذيل تعيين 

 نمايد. 

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که  – 1

از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران اعالم 

 می شود. 

ات جسمی و روحی حداقل مزد بدون آنکه مشخص – 2

کارگران و ويژگی های کار محول شده را مورد توجه 

قرار دهد بايد به اندازه ای باشد تا زندگی يک خانواده، 

که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود 

 را تامين نمايد. 

کارفرمايان موظفند که در ازای انجام کار در  –تبصره 

چ کارگری کمتر از ساعات تعيين شده قانونی به هي

حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در 

صورت تخلف، ضامن تاديه ما به التفاوت مزد پرداخت 

 شده و حداقل مزد جديد می باشند." 

قبل از هر چيز بايد گفت حداقل مزدی که توسط اين 

 300هزار و  330شورا تاکنون اعالم شده است (مثال 

 2با توجه به معيار شماره  )،1390تومان برای سال 

اين قانون و محاسبه ارقام واقعی درباره حداقل الزم 

برای معيشت، سطح تورم قابل انتظار و افزايش اسمی 

مزد حداقل، نشان می دهند که نه تنها مزدهای حداقل 

بلکه به طور کلی مزد و حقوق کارگران و اکثريت 

نيز بدان عظيم کارمندان، حتی اگر يارانه های نقدی را 

بيافزائيم، به هيچ رو برای تأمين زندگی يک خانواده 

کافی نيست و چند برابر از ميزان الزم کمتر است. اين 
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واقعيت همچنين نشان می دهد که سرمايه داری ايران و 

دولت جمهوری اسالمی حتی قوانين وضع شده خود را 

 رعايت نمی کنند. 

 اقل مزد ...حدقانون کار جمهوری اسالمی می گويد: " 

بايد به اندازه ای باشد تا زندگی يک خانواده، که تعداد 

متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تامين 

يک خانواده" يعنی چه؟  زندگینمايد". بايد پرسيد "

وقتی که سطح اين زندگی يا چگونگی تعريف و تعيين 

آن نامعلوم باشد، عبارت مطرح شده گنگ و مبهم 

د. به عبارت ديگر وضع تغذيه، مسکن، خواهد بو

پوشاک، تحصيل، بهداشت و درمان، حمل و نقل، بهره 

وری از فرهنگ، تفريح، برخورداری از حق 

بازنشستگی و غيره بايد در فرمول مزد مستتر باشند. 

هزار تومان در ماه "زندگی داشت"  250می شود با 

 (همان گونه که بسياری از کارگران چنين به اصطالح

"زندگی" ای دارند که با مرگ تدريجی فاصلۀ چندانی 

ندارد) و نيز می شود با دو ميليون و پانصد هزار 

» زندگی«ميليون تومان در ماه  25تومان در ماه يا 

داشت. منظور کدام زندگی است؟ برخی از سازمان 

های سياسی چپ و برخی سازمان های کارگری ايران 

 رای رفع آن، خواسِت "که متوجه اين ابهام شده اند ب

تعيين مزد " براساس باالترين استانداردهای زندگی 

بشر امروز" را مطرح می کنند که هرچند از فرمول 

قانون کار جمهوری اسالمی روشن تر است، اما اين 

خواست هم مبهم است (چون بايد "باالترين استداردهای 

زندگی بشر امروز" را تعريف کرد). اما عيب اصلی 

خواست، ناروشن بودن آن نيست. ما اين خواست را اين 

پائين تر از نظر عملی تجزيه و تحليل و نقد خواهيم 

 کرد. 

برای روشن تر شدن وضع واقعی مزدها و شيوۀ  

که نه قانون کار جمهوری  –استثمار کارگران در ايران 

اسالمی و نه پيش نويس اصالح آن هيچ کدام تغييری 

بی  -تگرانۀ آن نمی دهند در خصلت وحشيانه و غار

فايده نيست که به آمار و داده های رسمی نگاهی 

 بيندازيم: 

روش اصلی استثمار در ايران، استثمار ارزش اضافی 

مطلق (استثمار براساس کاهش مطلق مزد حقيقی يعنی 

کاهش قدرت خريد کارگران) است. اين بدان معنی 

ار نيست که سرمايه داران در ايران از روش استثم

نسبی (افزايش نرخ ارزش اضافی از طريق افزايش 

بارآوری کار) استفاده نمی کنند بلکه ضمن استفاده از 

دو روش استثمار ارزش اضافی، تکيۀ آنها بر استثمار 

ارزش اضافی مطلق است. جدول زير که مزد حداقل 

 1358اسمی ماهانه کارگران (به تومان) در سال های 

م شده توسط بانک مرکزی و نرخ تورم اعال 1389تا 

در اين سال ها را نشان می دهد، گواه روشنی بر 

حاکميت استثمار مطلق کارگران در ايران در طول سی 

 و دو سال گذشته است:

 مزد حداقل اسمی [تومان در ماه] و نرخ تورم در سال های

 1389تا  1358 
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سير قهقرائی مزدهای حقيقی و «(به نقل از مقاله 
» استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ايران

 نوشتۀ سهراب شباهنگ).

با توجه به جدول فوق که براساس داده های بانک 

ر تنظيم شده، و با فرض صحت مرکزی و وزارت کا

داده های اين دو مرجع رسمی جمهوری اسالمی، می 

بينيم که سطح عمومی قيمت کاالها و خدمات مصرفی 

نسبت به پايان سال  1389(سطح تورم) در پايان سال 

برابر شده است يعنی بيش از  245.041، 1357

 ) 2درصد افزايش يافته است! ( 24500

ز به اين ميزان افزايش يافته بود، حال اگر مزد حداقل ني

يعنی اگر بورژوازی ايران و رژيم جمهوری اسالمی 

همان قانون کار خود را، که طبق آن افزايش مزد 

حداقل می بايد هر سال به نسبت تورم صورت گيرد، 

 1390رعايت می کردند، حداقل مزد اسمی برای سال 

که تومان در ماه می رسيد در حالی  416814به مبلغ 

 300هزار و  330اين رقم از جانب شورای عالی کار 

تومان در ماه از مزد  86514تومان اعالم شده که 

 حداقل براساس قانون کار خود رژيم هم کمتر است!

معنی آمار باال اين است که وضع عمومی زندگی 

درصد بدتر  21سال پيش به ميزان  32کارگران از 

ز استثمار شده است! اين وضعيت معنی ديگری ج

مطلق کارگران ندارد. البته همۀ اينها در صورتی است 

 300هزار و  330که واقعا مزد هيچ کارگری از 

تومان در ماه کمتر نباشد در حالی که می دانيم ميليون 

تومان در ماه  300هزار و  330ها کارگر حتی همين 

را هم ندارند. يعنی در واقعيت وضع از آنجه در باال 

 دتر است.گفته شد ب

اما مسأله و مشکل اصلی کارگران در زمينه مزد اين 

نيست که مزدها به نسبت تورم باال نرفته اند. حتی اگر 

مزدها واقعا به نسبت نرخ تورم باال رفته بودند، يعنی 

تومان به  300هزار و  330اگر مزد حداقل بجای 

تومان در ماه رسيده بود و بقيه مزدها هم به  416814

سبت باال رفته بود باز هم کارگران زير خط فقر همين ن

تومان در ماه کمتر از يک  416814می بودند. زيرا 

نفری در تهران است:  4سوم خط فقر در يک خانوار 

به گفته علی اکبر عيوضی، رئيس کميته مزد استان 

تهران، با بررسی های انجام شده و با در نظر گرفتن 

درمان، خوراک،  پنج قلم کاالی اساسی بهداشت و

مسکن، حمل و نقل و انرژی، دستمزد کمتر از يک 

تومان در تهران، زير خط  435هزار و  359ميليون و 

فقر محسوب می شود. هر چند در شهرستان ها و در 

روستاها هزينه زندگی از تهران کمتر است اما اين 

 30تا  15اختالف در مورد شهرستان ها از حدود 

حسن رضائی (دبير مجمع درصد بيشتر نيست. م

در يک برنامه زنده  -تشخيص مصلحت نظام 

تلويزيونی " پارک ملت ") مزد حداقل الزم را يک 

ميليون تومان در ماه و عباس وطن پرور (نماينده سابق 

ميليون  2کارفرمايان در سازمان جهانی کار) حدود 

شهريور  18تومان در ماه ارزيابی می کنند. (ايلنا 

1390( 

بسيار مهمی که بايد در نظر داشت اين است که در  نکته

ايران حتی اگر نرخ افزايش مزد اسمی بيش از نرخ 
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تورم باشد (يعنی حتی اگر مزدهای واقعی افزايش 

يابند)، اگر تورم در سطح پائينی مهار شود يا حتی 

صفر گردد، اين امر هنوز به معنی بيرون رفتن 

قر کارگران تورم کارگران از دايرۀ فقر نيست. علت ف

نيست تا با از ميان رفتن يا مهار آن فقر از ميان 

برداشته شود. البته تورم باعث افزايش فقر و وخامت 

بيشتر وضع زندگی کارگران می شود، اما رفع آن به 

معنی از ميان رفتن فقر نيست. همان گونه که سال ها 

است در اروپا، آمريکا و ژاپن و غيره شاهد مهار تورم 

ر سطح پائينی هستيم اما به رغم آن فقر کارگران در د

 اين کشورها تشديد می گردد و گسترش می يابد. 

در مورد مزد در ايران در بين احزاب، سازمان ها و 

برخی جريان های کارگری دو نظر انحرافی وجود 

دارد. نظر اول شعار افزايش مزدها به تناسب تورم 

 را نشان داديم.  است که در باال نادرست بودن آن 

نظر دوم اين است که بايد مزد کارگران در ايران  

طوری باشد که "باالترين استانداردهای زندگی بشر 

امروز" را برای کارگران فراهم سازد. حال به بررسی 

تعيين مزد "براساس باالترين استانداردهای زندگی بشر 

 امروز" بپردازيم:

که بخش مهمی از اليه می دانيم که نه تنها کارگران، بل 

های ميانی جامعه، چه در ايران و چه در کشورهای 

ديگر جهان، از "باالترين استانداردهای زندگی بشر 

امروز" برخوردار نيستند. برای برخوردار بودن از 

"باالترين استاندارهای زندگی بشر امروز" مثال در 

 يک فرداروپا و امريکا يا ژاپن و غيره بايد درآمد 

نی درآمد سرانه و نه درآمد خانواده) در حدود درآمد (يع

افراد متعلق به دهک های هفتم، هشتم يا نهم خانوارها 

باشد (دهک دهم که اساسا زندگی لوکس و پر تجمل 

دارند مورد نظر ما نيست و آن را به حساب نمی 

آوريم). برای برخوردار بودن از "باالترين 

بايد دست کم درآمد استانداردهای زندگی بشر امروز" 

دالر يعنی برای  4000تا  2000ماهانۀ سرانه ای بين 

دالر در ماه يا  16000تا  8000نفری  4يک خانوار 

 معادل آن داشت.

 58.1، حدود  2009در اياالت متحده آمريکا در سال  

هزار  60درصد خانوارها درآمد ساالنه ای کمتر از 

مد ساالنه ای درصد خانوارها درآ 21.6دالر در سال، 

  20.1هزار دالر در سال و  100هزار دالر و  60بين 

) درآمد 10و  9درصد خانوارها (يعنی دهک های 

 ). 3هزار دالر داشتند ( 100ساالنه ای بيش از 

مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی «طبق داده های 

 يک فرد)، درآمد 2011(به روز شده سپتامبر » فرانسه

درصد  20جمعيت، يعنی فردی از  9 و 8از دهک های 

مرفه جمعيت اين کشور (دهک دهم يعنی ثروتمندترين 

 2400تا  1700دهک را در نظر نمی گيريم) برابر 

 ). 4دالر) ( 3500تا  2500يورو در ماه است (

حال حتی اگر حد پائينی اين مبلغ را در نظر بگيريم 

 4دالر سرانه در ماه برای يک خانواده  2500يعنی 

دالر در ماه می شود و يا  10000نفری برابر 

دالر در سال. اگر فرض کنيم در ايران، به  120000

خاطر پائين بودن نسبی قيمت ها در مقايسه با اروپا و 

امريکا، نصف اين مبلغ برای تعيين "باالترين 

استانداردهای زندگی بشر امروز" کافی باشد بايد مزد 

ردد. در ايران حدود دالر گ 60000ساالنه کارگران 

ميليون کارگر مزدی وجود دارد و بنابراين برای  12

تأمين زندگی آنها با "باالترين استانداردهای زندگی بشر 

ميليارد دالر در سال الزم خواهد بود.  720امروز"، 

برابر کل توليد ناخالص داخلی  2تا  1.5اين مبلغ حدود 

ی شود برای است! به عبارت ديگر اگر اين پيشنهاد عمل

کل جمعيت غير کارگری کشور (دهقانان، پيشه وران، 

کسبه، صاحبان مشاغل آزاد و غيره هيچ چيز باقی نمی 



17 

 

ماند. همين طور هيچ مبلغی برای رفع استهالک وسايل 

توليد، توسعه توليد، هزينه های آموزشی، بهداشتی، 

اجتماعی، دفاعی و غيره باقی نمی ماند!). اين محاسبه 

تی نشان می دهد که کسانی که چنين شعارهائی سرانگش

می دهند، از معنی عملی شعار خود اطالع دقيق و 

شعار » هرچه بيشتر، بهتر«روشنی ندارند و براساس 

 داده اند!

خواست ما در مورد تعيين مزد حداقل چنين است: 

مبنای مزد حداقل کارگران بايد برابر با هزينه متوسط 

اساس آمار بودجه خانوار نفره شهری (بر 4خانوار 

بانک مرکزی) و افزايش اين مبلغ هر ساله به نسبت 

. در تورم و به نسبت رشد بارآوری متوسط کار باشد

واقع خواستی که ما مطرح می کنيم (که البته ايده آل 

نيست) اين است که طبقه کارگر که بزرگترين طبقۀ 

همين مولد کشور است دست کم از زندگی متوسط 

ای که در آن زندگی می کند و ميزان آن هر ساله  جامعه

(و حتی هر سه ماه يا هر شش ماه معلوم و مشخص 

است و در آمار بودجه خانوار منعکس است) بهره مند 

 1.7تا  1.5حدود  1389باشد (اين مبلغ برای سال 

ميليون تومان در ماه بود). اين شعار نه چيزی می گويد 

مزدها براساس باالترين  که عملی نباشد مانند "تعيين

استانداردهای زندگی بشر امروز" و نه فرمول 

 جمهوری اسالمی را بازگو می کند.

  قانون کار موجود وضع اتباع خارجی در

مبحث سوم قانون کار به اشتغال اتباع بيگانه پرداخته 

 است:

اتباع بيگانه نمی توانند در ايران مشغول  – 120"ماده 

ه اوال دارای رواديد ورود با حق به کار شوند مگر آنک

کار مشخص بوده و ثانيا مطابق قوانين و آيين نامه های 

 مربوطه، پروانه کار دريافت دارند." 

در مواردی که به هر عنوان رابطه  – 125"ماده 

استخدامی تبعه بيگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما 

مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را به وزارت 

و امور اجتماعی اعالم کند. تبعه بيگانه نيز مکلف  کار

است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر 

اخذ رسيد، به وزارت کار و امور اجتماعی تسليم نمايد، 

وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج 

 تبعه بيگانه را از مراجع ذيصالح درخواست می کند." 

يد استثمار مطلق کارگران توسط يکی از راه های تشد

سرمايه داران، استثمار کارگران مهاجر است که حتی 

در وضعيت حقوقی بدتری نسبت به کارگران بومی 

قرار دارند و تبعيض شديدتری در موردشان اعمال می 

گردد. بخش کثيری از کارگران مهاجر افغانی که در 

به ايران به کار مشغولند، در کنار کارگران ايرانی 

وحشيانه ترين شکل ممکن استثمار می شوند. سرمايه 

داران حاکم با دامن زدن به تفرقه و حس ناسيوناليستی 

در بين کارگران ايرانی و کارگران مهاجر، اهداف سود 

قانون کار  125جويانۀ خود را تحقق می بخشند. ماده 

همچون شمشيری بر باالی سر کارگر مهاجر است تا 

غو پروانه کار به هر شرايطی از از ترس اخراج و ل

سوی کارفرما تن در دهد. اين کارگران که از دستمزد 

و حقوق پائين تری نيز برخوردارند شديدا تحت فشار 

کار قرار دارند. اوضاع در مورد کارگر مهاجری که 

دارای پروانه کار و اقامت نباشد (که عمدتا چنين است) 

به دليل نداشتن  هزار بار بدتر است. اين کارگران، که

اوراق قانونی، سالها از خانواده و کاشانۀ خود دورند و 

چشم اميد زن و فرزندانشان به ارسال چندرغاز دستمزد 

آنان است، بی پناه ترين بخش کارگری در ايران 

محسوب می گردند. کارفرمايان زالوصفت از وضعيت 

شان به نهايت سوء استفاده می کنند و با عبارتی روشن 

بيشرين حد ممکن ِ استثمار مطلق آنان، می پردازند.  به

کارگران انقالبی در وحدت با ساير برادران کارگر 
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خود و در برابر اين قوانين ظالمانه، خواهان برابری 

کارگران خارجی شاغل در ايران با کارگران ايرانی در 

زمينه مزد برابر در مقابل کار برابر، آموزش، بيمه و 

رگری و حق متشکل شدن در سازمان همه مزايای کا

 های کارگری و تعاونی ها، می باشند.

  قانون کار موجود وضع تشکل های کارگری در

در زير به فصل مربوط به تشکل های کارگری و 

  کارفرمائی و مواد آن در قانون کار می پردازيم:

تشکل های کارگری، نوع، اهداف و روند فراگير شدن 

ت پراهميت در مبارزات طبقه آنها، يکی از موضوعا

کارگر ايران است. جمهوری اسالمی همواره با 

جلوگيری از تشکيل سازمان های کارگری و سرکوب 

شديد تشکل های موجود و فعاالن کارگری، اين نياز 

حياتی کارگران را سرکوب کرده است. بخش تشکل 

های کارگری در قانون کار جمهوری اسالمی ايران 

 از اين عملکرد ندارد. نيز مفهومی جدا

به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ  – 130"ماده 

اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی و در 

اجرای اصل بيست و ششم قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ايران کارگران واحدهای توليدی، صنعتی، 

کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تأسيس 

 ی اقدام نمايند." انجمن های اسالم

اين مادۀ قانون کار، به کارگران ايران موهبت ِ تأسيس 

انجمن هايی با هدف تبليغ و گسترش فرهنگ منحط 

اسالمی و دفاع از دستاوردهای ضد کارگری و ضد 

مردمی ِ نظام جمهوری اسالمی را اعطا فرموده است! 

بيشرمانه اين سازمان تبليغاتچی و دست  130ماده 

يم (انجمن اسالمی) در محيط های کارگری نشاندۀ رژ

را نوعی تشکل کارگری محسوب می کند. انجمن 

اسالمی، يعنی اين تشکل های وابسته را، که الزاما بايد 

به تبليغ و ترويج فرهنگ آن هم از نوع جمهوری 

اسالمی اش بپردازند، نمی توان کارگری ناميد. چرا که 

عنی تقويت پان فرهنگ حاکمان سرمايه دار ايران به م

اسالميسم، ناسيوناليسم، ترويج فرهنگ جنگ های 

ارتجاعی و دينی، و مبارزه با فرهنگ دموکراتيک و 

انقالبی، تشديد ستم ملی به بهانۀ "مبارزه با نفوذ 

خارجی و تجزيه طلبی"، گسترش سانسور و دخالت 

بيشتر در زندگی خصوصی اشخاص است! کارگران 

ارزه پيگير در اين عرصه آگاه به خوبی به لزوم مب

فرهنگی واقفند، زيرا حاکميت چنين فرهنگی، يکی از 

موانع مهم مبارزات انقالبی طبقه کارگر ايران است که 

آنان را کماکان در بند اسارت سرمايه داران و ادامه 

 وضعيت رقت بارشان، نگه می دارد. 

، اين تشکل کامالً زرد در واقع 130طبق تعريف ماده 

ار فرهنگی و تحميق بيشتر کارگران را به وظيفه ک

نيز تشکل ديگری با  131عهده دارد. اما در ماده 

 131عنوان "انجمن های صنفی" قيد شده است: "ماده 

صل بيست و ششم قانون اساسی در اجرای ا –

جمهوری اسالمی ايران و به منظور حفظ حقوق و 

منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی 

کارگران و کارفرمايان، که خود متضمن حفظ منافع 

جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمايان 

يک حرفه يا صنعت می توانند مبادرت به تشکيل انجمن 

نفی نمايند." اگر در اين ماده دقت کنيم می بينيم های ص

"حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی" عمداً مبهم 

است، زيرا معلوم نيست که اين مربوط به کارگران 

است يا کارفرمايان و يا هر دو. روشن است در 

کشوری که استثمار مطلق کارگران بر آن حاکم است 

" کارگران غير "حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی

ممکن و سخنی پوچ است، پس در واقع منظور واقعی 

نويسندگان قانون کار "حفظ حقوق و منافع مشروع و 

قانونی" کارفرمايان است و چون نمی توانستند آن را به 

همين روشنی بگويند برای فريب کارگران گنگ گذاشته 



19 

 

اند. از نظر حکومت اسالمی ايران بهره کشی مطلق 

امال " مشروع و قانونی" است. هرکسی که کارگران ک

آگاهی واقعی از اقتصاد دارد می داند که سهم تاريخی 

نسبی طبقۀ کارگر (نسبت به سرمايه داران) از آنچه که 

توليد می کند، در هر نسل کمتر از نسل های پيشين 

است. بنابراين "بهبود وضع اقتصادی کارگران و 

يخی ناممکن و کارفرمايان" به طور همزمان و تار

 حرف پوچی بيش نيست! 

ظاهراً "انجمن های صنفی" از نظر رژيم اسالمی 

همان تشکل اقتصادی کارگران است، که بايد ضمن 

حفظ منافع "مشروع و قانونی" کارگران (بخوان 

کارفرمايان)، بهبود وضع اقتصادی کارگران و منافع 

ان جامعه (بخوان کارفرمايان) را نيز تضمين کند! به زب

ساده تر، ابتدا اين به اصطالح انجمن را با شروط 

"مشروع و قانونی" بودن، محدود می کنند و بعد از آن 

تضمين می خواهند که منافع سرمايه داران حاکم و 

حاميان مرتجع شان را، البته به نام منافع جامعه، به نحو 

احسن تأمين نمايند! تا اينجای کار، دريافتيم که اين نوع 

ها به نام کارگران، اما به کام سرمايه داران حاکم تشکل 

قانون کار چگونگی تشکيل  2، از آب در آمد. تبصره 

 اين تشکل را شرح می دهد:

کليه انجمن های صنفی و کانون های  – 2"تبصره 

مربوط به هنگام تشکيل موظف به تنظيم اساسنامه با 

رعايت مقررات قانونی و طرح و تصويب آن در مجمع 

ومی و تسليم به وزارت کار و اموراجتماعی جهت عم

 ثبت می باشند." 

در لفافۀ "تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانونی" و  

نقش "وزارت کار"، همۀ تدابير ضد کارگری گنجانده 

شده است تا هرگونه اقدام مستقل کارگران برای ايجاد 

تشکل را غير قانونی اعالم کرده و درهم بکوبند (همان 

شگردی که در مورد سنديکاهای کارگری اتوبوسرانی 

شرکت واحد و نيشکر هفت تپه و ساير نقاط کارگری 

 بکار بردند).

همين ماده تکليف کارگران را با تشکل  4اما تبصره 

 کارگری يکسره می کند:  

کارگران يک واحد، فقط می توانند يکی  – 4"تبصره 

فی يا از سه مورد شورای اسالمی کار، انجمن صن

 نمايندۀ کارگران را داشته باشند." 

در اين ماده نيز مرغ قانون کار يک پا دارد! از يک 

سو ديديم که قانون کار در مواد گفته شده، چه آش شلم 

شوربايی را برای تشکل کارگری و اهداف آن پخت! و 

دست و پای کارگران را  4از ديگر سو در تبصره 

کل و سازمان های کامال بسته است تا حق آزادی تش

کارگری را، به استناد قانون به بند بکشد و تشديد 

اختناق و سرکوب فعاالن کارگری را موجه جلوه دهد. 

نکته مهم ديگر اين که همين تشکل های وابسته نيز فقط 

شامل مشموالن قانون کار است و کارگران تعداد 

کثيری از کارخانه ها و کارگاه هايی که مشمول اين 

نيستند، بالطبع نبايد خواست هيچ نوع تشکل قانون 

 کارگری داشته باشند! 

فصل تشکل های کارگری و کارفرمائی  138در ماده 

به جز فيلترهای قانونی که به وظايف فرمايشی خود 

عمل می کنند، پای ولی فقيه و نماينده اش نيز به ميان 

 کشيده می شود: 

حت می مقام واليت فقيه در صورت مصل – 138"ماده 

تواند در هر يک از تشکل های مذکور نماينده داشته 

 باشند."  

بسيار قابل توجه است که برای طبقه کارگر ايران در 

همۀ عرصه ها (از جمله تشکل کارگری)، از پايين 

ترين نهادها تا "مقام واليت فقيه" و نماينده اش(!) همه 

و همه حق دخالت و تصميم گيری دارند به جز خود 
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ران. البته در پس اين امر دليل محکمی قرار دارد کارگ

و آن اين که چگونگی به زير کنترل و اطاعت 

درآوردن کارگران يک مسئله دائمی رژيم در زمينه 

سياست داخلی است. با آنکه در شرائط کنونی با جنبش 

سراسری کارگران و به ويژه با جنبش سياسی مستقل 

تماعی کشور و که بزرگترين طبقه اج –طبقه کارگر 

روبرو نيستيم، با  –بزرگترين طبقه مولد کشور است 

اين حال، رژيم اسالمی سرمايه داران حاکم درک می 

کند که سکوت نسبی و تحمل کارگران حدی دارد و 

وضعيت نابسامان و وخامت روزافزون زندگی آنان 

همان نمی تواند همواره با صبر و تحمل همراه باشد؛ 

 چنين نيست. گونه که می بينيم

 وضع کارگران واحدهای کوچک در قانون کار موجود

اينک به موادی از قانون کار رژيم می پردازيم که 

شمار زيادی از کارگران را به بهانه "مصلحت" (چه 

مصلحتی؟ حتما مصلحت کارفرمايان سودجو)، از 

برخوردار بودن از همين قانون کار نيز محروم کرده  

را در بی حقوقی کامل رها می  و کارگران اين مراکز

 سازد:

کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را  – 191"ماده 

می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از 

مقررات اين قانون مستثنی نمود. تشخيص مصلحت و 

موارد استثناء به موجب آئين نامه ای خواهد بود که با 

ران پيشنهاد شورايعالی کار به تصويب هيات وزي

 خواهد رسيد." 

(کارگاه های خانوادگی) و نيز  188اين ماده و ماده 

، بخش کثيری از کارگران را از 190و  189ماده 

شمول همين قانون کار ارتجاعی خارج کرده و دست 

کارفرمايان را برای بهره کشی دلخواه خود از پيکر 

نحيف و پشت خميدۀ کارگران در زير فشار و شدت 

امل آزاد گذاشته است. در بسياری از کار، به طور ک

همين کارگاه ها، کارگران را کودکان و زنان تشکيل 

می دهند: مانند کارگاه های قاليبافی و برداشت محصول 

در کارهای کشاورزی و حتی همان کارگاه های 

خانوادگی که بزرگتر خانواده به زيردستان بی پناه، 

ار کار تحت پوشش حرمت و حفظ منافع خانواده، فش

وارد می آورد. اينجا ديگر هيچ گونه قانون و نظارت 

نيم بندی هم حاکم نيست و کارگران اين گونه کارگاه ها 

در بی حقوقی کامل به سر می برند و شرايط کار 

دهشتناک است. بايد به اين نکته توجه نمود که بخشی 

از درآمدهای ارزی حاصله از صادرات کشور، از 

اه ها، روانه خزانه دولت می محصوالت همين کارگ

 گردد (فرش، گليم، صنايع دستی، خشکبار و ...). 

به واقعياتی در همين زمينه رجوع می کنيم: "سران 

هزار کارگاه  700رژيم به خوبی می دانند که کارگران 

نفر شاغل، يعنی ميليون ها کارگر،  10با کمتر از 

ند که مشمول قانون کار نيستند، آنان به خوبی می دان

اخراج کارگران به اراده کارفرما است، به خوبی می 

دانند که "کارفرمايان کارگاه های کوچک زود بازده در 

هزار تومان هم  90ساعت کار روزانه حتی  12قبال 

% کارگران شاغل 52دستمزد نمی دهند" می دانند که 

در واحدهای بزرگ کشور قراردادی هستند،... ميليون 

در ايران وجود دارند که اکثريت عظيم ها کارگر بيکار 

آنان از بيمه بيکاری محرومند و بسياری از کارگران 

شاغل نيز از حداقل امنيت شغلی بی بهره اند. 

سردمداران رژيم به خوبی می دانند که پرشمارترين 

قربانيان اعتياد، کارگران اند و اکثريت معتادان از 

يل، کار و طبقات و گروه های فقير و محروم از تحص

امکانات زندگی تشکيل شده اند. (تمام اطالعاتی که در 

مورد وخامت وضع کارگران آورديم اطالعات رسمی 

اند و با اطمينان زياد می توان گفت تابلو واقعی از اين 

 )5هم سياه تر است )" (
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وضع بازرسی کار کارگاه های کوچک در قانون کار 

  موجود

رود بازرسان کار به قانون کار: "و 98تبصره ماده 

کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان 

محل خواهد بود."  در اين مورد نيز حمايت قانون از 

کارگران اين کارگاه ها در پيچ و خم قوانين خشک و 

دست و پا گير اداری (مانند همين اجازه کتبی دادستان 

مال که بايد از هفت خوان گذشت تا آن را اخذ کرد)، ع

محو می گردد. و اين در حالی است که طی سال جاری 

درصدی مرگ بر اثر حوادث کار"  19با "افزايش 

) همين منبع به 90/ 8/  25 –مواجه هستيم. (آفتاب يزد 

نقل از رئيس انجمن ايمنی کار ايران چنين نقل می کند: 

"کارفرماها به خاطر ارزانی به دنبال تهيه وسائلی 

ن اند، چرا که تهيه وسايل ايمنی هستند که نامطمئ

مطمئن به سود کارفرما نيست." البته ابراز اين حقيقت 

مانع از اين نيست که علت اين حوادث را بی احتياطی 

کارگر ذکر کنند (!) تا مرگ دلخراش و نقص عضو 

کارگر را ماستمالی کرده و از زير بار مسئوليت و 

به شکل مجازات های قانونی دربروند. اين داستان 

روزانه در همۀ نقاط و مراکز کارگری تکرار می 

گردد، بی آنکه از قانون و بايدهای اجرائی آن خبری 

 باشد. 

با آنکه باز هم در جزء جزء مواد قانون کار جمهوری 

اسالمی (و نيز اصالحيه های پبشنهادی آن)، می توان 

رد پای سياست های ضد کارگری را شکافته و افشا 

وشن است که در اين نوشته نمی توان نمود، اما ر

مفصال به تمامی آنها پرداخت. اين قانون و اصالحيه 

های آن همان گونه که ديديم به غايت ارتجاعی و مبتنی 

بر سرکوب و خففان کارگران است. هيچ نوع تغيير 

تدريجی يا اصالح طلبانه، دگرگونی واقعی و 

ی آن معنچشمگيری در وضع کارگران ايجاد نمی کند. 

اين است که کارگران هيچ آينده ای در نظام کار مزدی 

. هدف سرمايه داری که بر استثمار کار مزدی ندارند

متکی است نه بهبود وضع کارگران، بلکه استثمار 

هرچه بيشتر ارزش اضافی از آنها است. هدف 

اگر می خواهند از استثمار بردگی کار  –کارگران 

ران و نهادهای سرمايه مزدی و وابستگی به سرمايه دا

بايد محو نظام سرمايه داری و  –داری آزاد شوند 

کارمزدی باشد. اما اين هدف، يک روزه يا در يک 

مبارزه يا در يک مرحله به دست نمی آيد. برای دست 

يابی بدان بايد در درجۀ اول نظام سياسی و اداری 

سرمايه داری، دستگاه دولتی سرمايه داری، درهم 

و قدرت سياسی کارگری، دولت کارگری  شکسته شود

يعنی شوراهای کارگران و زحمتکشان، متکی بر 

کارگران و زحمتکشان مسلح، جای آن را بگيرد، بايد 

نظام مالکيت خصوصی وسائل توليد جای خود را به 

مالکيت اجتماعی وسائل توليد بدهد و توليد برای سود 

ولدان آزاد و از ميان برود و توليد اجتماعاً تنظيم شده م

متحد براساس نقشه ای که شکوفائی همه استعداد های 

فکری و بدنی و همه توانائی های مادی و معنوی افراد 

جامعه و رفاه هرچه بيشتر تودۀ مردم را در مد نظر 

داشته باشد با مديريت کارگری استقرار يابد. تنها در 

چنين نظامی، يعنی در سوسياليسم استثمار و کار مزدی 

 ز ميان می روند. ا

 پانوشت ها

سير قهقرائی مزدهای حقيقی و «به نقل از مقاله  -1
استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در 

نوشتۀ سهراب شباهنگ. اين مقاله بر روی » ايران

 سايت آذرخش قابل دسترسی است. 

فرض  100را برابر  1358اگر مزد حداقل سال  - 2

ه ميزان تورم اعالم ب 1359کنيم و اين مزد برای سال 

% افزايش  11.4يعنی به ميزان  1358شده برای سال 

باشد با  111.4بايد برابر  1359يابد مزد حداقل سال 
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). همچنين اگر مزد 1+ 0. 114× ( 100= 111.4

) 1+ 0.235بايد برابر با ( 1360حداقل در سال 

خواهد شد به همين  137.6باشد که برابر  111.4×

 0.228بايد برابر با ( 1361ل سال ترتيب مزد حداق

خواهد گرديد. اگر  168.9باشد که برابر  137.6) ×1+

محاسبه را به همين ترتيب ادامه دهيم مزد حداقل سال 

واحد از  100باشد. يعنی برای هر  24504بايد  1390

، با توجه به نرخ های تورم 1358مزد ماهانه در سال 

واحد برای  24504اعالم شده بانک مرکزی می بايست 

در نظر گرفته می شد. بدين سان مزد  1390سال 

تومان بود با  1701برابر  1358حداقل که در سال 

توجه به نرخ های تورم اعالم شده بانک مرکزی می 

 تومان در ماه می رسيد. 416814بايست به 

منبع: -3

http://www.census.gov/compendia/statab/2

012/tables/12s0694.pdf 

 منبع: -4

http://www.lafinancepourtous.com/Niveau

-et-composition-des-revenus-moyens-en-

France  

بورژوازی ايران و داوهای اقتصادی «منبع: مقالۀ  -5
 نوشتۀ سهراب شباهنگ» و سياسی مجلس هشتم

 

 

 شيده رخ فروز   

اخيرا مقاله "چرا بايد سنديکا داشته باشيم و به سنديکا 

؟" نوشتۀ جواد مهران گهر در "پيام کارگران برويم

فلزکار" شمارۀ يک منتشر گرديده است. اين مقاله 

دارای نکات قابل توجهی در درک از سنديکای 

کارگری است که نياز به برخورد و بررسی دارد. 

اهميت اين موضوع  نه به لحاظ تنها برخورد به نوشتۀ 

بلکه به جواد مهران گهر  و نکات نادرست آن است، 

دليل جايگاه حياتی تشکل های مستقل کارگری در 

مبارزات طبقاتی کارگران ايران و وجود برخی مطالب 

انحرافی در آن است که در نزد برخی ديگر از 

 جريانات کارگری نيز رواج دارد. 

مقاله ابتدا به تعريف سنديکا پرداخته است: "سنديکا 

ان و سازمانی است قانونمند و جهانی که کارگر

زحمتکشان در اين نهاد به منظور بدست آوردن حقوق 

حقه خويش در برابر سرمايه داران و کارفرمايان با هم 

 متحد و متشکل می گردند." 

تکيه بر روی "قانونمند" بودن سنديکا به تعريف کامل 

و مشخص از آن کمکی نمی کند و به ابهام می انجامد، 

مانند دارا بودن منظور از قانونمندی آن  چرا که اگر

قانونمندی در هر پديده ديگری باشد، در واقع چيزی 

برای گفتن و اينکه سنديکا چيست؟ در بر ندارد. در 

غير اين صورت اگر قانونمند بودن آن، اشاره به قانونی 

بودن اين تشکل است که اين نکته نيز نادرست است. 

اما به نظر می رسد که همين قانونی بودن سنديکا مد 

ظر نويسنده مقاله است، زيرا در قسمتی ديگر نيز تکيه ن

بر همين نکته دارد: "مسئله مهمی که در حال حاضر 

پيش روی طبقه کارگر ايران قرار دارد اين است که 

تشکل واقعی ما يعنی سنديکاهای کارگری به رسميت 

شناخته شده و در عين حال غير قانونی نيز هم اعالم 

يکی از وظايف اصلی دليل نگرديده است. به همين 

فعالين کارگری و پشتيبانی ساير کارگران از آنان اين 

قانون اساسی و  26است که می بايد به استناد اصل 

مواد مندرج در مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار 

مورد پذيرش جمهوری اسالمی و با  98و  87مواد 

ی توجه به منشور حقوق سنديکای جهانی، سنديکاها

( تأکيد از ما  "کارگری خود را احيا يا تشکيل دهيم.

 است) 

 برپائی سنديکا در حصار قانونيت و رسميت
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مهران گهر ادعا می کند که "سنديکاهای کارگری به 

رسميت شناخته شده و در عين حال غيرقانونی هم 

اعالم نگرديده است"، او که بارها و بارها در مقاله 

خود از قانون کار و حقوق کار سخن می گويد، بجا بود 

نون کار جمهوری اسالمی نيز رجوع می که به خود قا

کرد، تا می دانست که چه نوع تشکل کارگری را  

قانونی اعالم کرده اند! در قانون کار رژيم "تأسيس 

انجمن های اسالمی را به منظور تبليغ و گسترش 

فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب 

قانون کار)، مجاز شناخته شده  130اسالمی" (ماده 

نيز از تشکيل انجمن های صنفی، به  131ست.  ماده ا

اين شکل سخن می گويد: "در اجرای اصل بيست و 

ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و به منظور 

و بهبود وضع  مشروع و قانونیحفظ حقوق و منافع 

اقتصادی کارگران و کارفرمايان، که خود متضمن حفظ 

ل قانون کار و کارگران مشمومنافع جامعه باشد، 

يک حرفه يا صنعت می توانند مبادرت به  کارفرمايان

همين  4تشکيل انجمن های صنفی نمايند." در تبصره 

ماده نيز چنين تأکيد گرديده است: "کارگران يک واحد، 

سه مورد شورای اسالمی کار، فقط می توانند يکی از 

را داشته باشند."  انجمن صنفی يا نماينده کارگران

 د از ما است) (تأکي

قانون کار وظيفه انجمن اسالمی يا  130طبق ماده 

شورای اسالمی در مراکز کارگری مشخص است! در 

نيز حقوق و منافع مشروع و قانونی بايد حفظ  131ماده 

شود، که معلوم نيست اين حقوق طبق چه معياری 

مشروع و قانونی است و چه موقع نامشروع و 

ا مشروط ساختن انجمن غيرقانونی يا به عبارتی ب

صنفی به هر تفسير و بهانه ای دست قانونگذاران رژيم 

و کارفرمايان باز است که حقوق و منافع کارگران را 

پايمال ساخته و به راحتی همين انجمن صنفی ساختگی 

نيز به صراحت تکليف  4را نيز در هم بکويند. تبصره 

ر تشکل های کارگری را روشن ساخته و کارگران را د

حصار سه مورد دست ساخته و وابسته و ارتجاعی خود 

به بند می کشد. جالب توجه است که همين موارد تنها 

کارگران مشمول قانون کار و شاغلين را دربرمی گيرد 

و کارگران بيکار يا فصلی که اقدام به برپائی تشکل 

کنند حتما مرتکب عملی نامشروع و غيرقانونی گرديده 

شوند! اکنون از نويسنده مقاله بايد  و مجرم شناخته می

پرسيد کجای قانون کار "تشکل واقعی کارگران يعنی 

 سنديکاهای کارگری" را به رسميت شناخته است؟ 

از سوی ديگر بايد از مهران گهر پرسيد که آيا تا اين 

حد با مسائل جامعه کارگری ايران و شرايط خاص آن 

و تشکل های بيگانه است که اين گونه دربارۀ قانون 

قانونی برای کارگران موعظه می نمايد؟! آيا او 

اطالعی از سرکوب وحشيانه و خونين تشکل های 

کارگری مانند سنديکای شرکت اتوبوسرانی و سنديکای 

نيشکر هفت تپه و ساير تشکل های کارگری، ندارد؟ آيا 

او از سرنوشت کارگران عضو اين تشکل ها و زندانی، 

و آزار خود و خانواده هايشان، اخراج، شکنجه شدن 

خبری نشنيده است؟ آيا خواست اين کارگران و ساير 

کارگران ايران برای برپائی تشکل مستقل خويش، 

 خواسته ای نامشروع و مجرمانه است؟ 

در جنبش کارگری ايران، مسائل و خواستهای ويژه ای 

هم وجود دارند که وظائف خاصی را به عهده طبقه 

ر می گذارند، کارگران ايران از هر کارگر اين کشو

نوع تشکل مستقل طبقاتی خود محرومند، روشن است 

دو تشکلی که می توانند در شرائط حاکميت سرمايه به 

وجود آيند سنديکاها و حزب سياسی طبقه کارگرند. اين 

دو تشکل در شرائط خاص ايران بايد در ترکيب معينی 

يرقانونی بوجود از مبارزه مخفی و علنی، و قانونی و غ

آيند. تأکيد يکجانبه بر قانونی و علنی بودن کار 

سازمانهای توده ای کارگری، ناشی از عدم آشنائی با 

شرائط واقعی فعاليت و مبارزه در کشوری مثل ايران 
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است. کار علنی و غير علنی، کار قانونی و غيرقانونی 

مربوط به همۀ سازمان های کارگری در دوران قبل از 

ب (و کسب قدرت سياسی بدست کارگران) است و انقال

محروم کردن کارگران از هر جنبه (يعنی کار علنی يا 

غيرعلنی، قانونی يا غيرقانونی) در هر کدام از سازمان 

ها (حزب، سنديکا، شورا و کميته کارخانه) لطمه زدن 

به جنبش کارگری و محدود کردن آن است. سنديکا در 

ی به رغم علنی بودن بايد شرائط حکومت های ارتجاع

برخی جنبه های کار غيرعلنی، نيمه مخفی يا مخفی را 

بکار برد (صندوق های اعتصاب، کميته های 

اعتصاب، ارتباطات و هماهنگی های مربوط به 

اعتصاب و تظاهرات و غيره). اما مهران گهر از 

کارگران می خواهد که برای برپائی سنديکا و تشکل 

انون اساسی و پذيرش مقاوله نامه ق 26واقعی به اصل 

های بين المللی کار از سوی جمهوری اسالمی و 

 قانونی بودن آن ها، دل ببندند! 

در قسمتی ديگر از مقاله همين رويکرد و گرايش به 

قانونی بودن و رسميت داشتن را در نزد وی می بينيم: 

"در تدوين قانون کار، حداقل حقوق، تنظيم يا تصويب 

امه و اصالحيه و ديگر مسائل مربوط به امو هر آئين ن

نمايندگان رسمی ما، که همانا کارگری، می بايد 

، حضوری فعال و موثر سنديکاهای کارگری هستند

داشته باشند." او از تشکل واقعی کارگران می گويد اما 

شرط واقعی و مستقل بودن يک تشکل کارگری را در 

ستقل از دولت، استقالل از کارفرمايان و عواملشان، م

مستقل از احزاب سياسی و مستقل از نهادهای دينی، 

نمی بيند و خواهان حضور فعال و موثر سنديکاهای 

کارگری و نمايندگان کارگری (از نوع رسمی اش، چه 

کسانی بايد آنها را به رسميت بشناسند؟ کارگران يا 

نهادهای دولتی رژيم؟) در تصميم گيری های مسائل 

او توجهی نمی کند که دليل اينکه طبقه کارگری است. 

کارگر ايران از سازمان های حرفه ای و صنعتی  خود 

محروم است و رژيم جمهوری اسالمی و کارفرمايان 

از هيچ تالشی برای جلوگيری از ايجاد تشکل های 

کارگری، تهديد و سرکوب و فاسد کردن آنها دريغ 

گويد که ندارند، چيست؟ او به روشنی به کارگران نمی 

که  -دليل اين امر اين است که دولت جمهوری اسالمی 

مانند همه دولتهای سرمايه داری ضد کارگر و مدافع 

مشخصات ارتجاعی ويژه خود را نيز  –استثمار است 

 –واليت فقيه  –داراست که در راس آن حکومت دينی 

(که حتی مطابق با قانون کار در تشکل های کارگری 

يد نماينده داشته باشد)، دستگاه حقوقی خود ساخته نيز با

و قضائی قرون وسطائی، و ماشين سرکوبی قرار دارد 

که از يک سو بر "مدرن ترين" روشها و ابزارهای 

"رسمی و دولتی" ترور، شکنجه و خنثی کردن مخالفان 

متکی است، و از سوی ديگر مرهون اوباش چماقدار، 

دفروشان تعزيه گردانان قمه کش و باج خورها و خو

ريز و درشت است. هدف اين ماشين جهنمی چيزی جز 

تأمين و تداوم سلطه سرمايه داران و زمينداران و ديگر 

استثمارگران و مفتخورهای حاکم نيست. و به همين 

داليل است که طبقۀ کارگر ايران، که بزرگترين طبقه 

اجتماعی در اين کشور است و بخش عظيم ثروت 

در چنين وضعيت دون  کشور محصول کار اوست،

 شأن انسانی زندگی می کند. 

به تعريف مهران گهر از سنديکا برگرديم. او "سنديکا 

را سازمانی قانونمند و جهانی که کارگران و 

زحمتکشان در اين نهاد ...." می داند و حال آن که 

سنديکا تشکل کارگران مزدی يک رشته صنعتی يا 

وه بر کارگران خدماتی است. اما او سنديکا را عال

شامل زحمتکشان نيز می داند (روشن است منظور از 

زحمتکشان، کارگران مزدی نيستند) در حالی که 

سنديکا (اتحاديه کارگری) سازمان کارگران مزدی 

 است و نه هر سازمان زحمتکشان. 
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تعريف سنديکا را پی می گيريم: "در اين نهاد به 

ابر منظور بدست آوردن حقوق حقه خويش در بر

سرمايه داران و کارفرمايان با هم متحد و متشکل می 

گردند." و در جای ديگر می گويد: "کارگران در 

مبارزه جهت دستيابی به شرايط انسانی تر، سنديکاهای 

خود را تشکيل داده، تا بدين وسيله بتوانند جلوی 

خودکامگی سرمايه داران در قانون گذاری به نفع 

در مجالس قانون گذاری کارفرمايان را بگيرند. 

امروزی جهان، نمايندگان رسمی کارگران و 

کارفرمايان روبروی يکديگر نشسته و کارگران اجازه 

نمی دهند قوانين کار به آن صورتی که مورد دلخواه 

 کارفرمايان می باشد، عليه کارگران تنظيم گردد." 

سنديکای مورد نظر مهران گهر از حد "جلوگيری 

ه داران در قانون گذاری به نفع خودکامگی سرماي

کارفرمايان" فراتر نمی رود. تصويری که او در مجلس 

قانون گذاری از روبروی هم نشستن نمايندگان رسمی 

(رسميت و قانونی بودن تمام هم و غم وی را تشکيل 

می دهد!) کارگران و کارفرمايان، ارائه می دهد کمال 

ته اگر مطلوب اهداف سنديکاهای کارگری است. الب

روزی توازن قوا در مبارزه طبقاتی بين کارگران و 

سرمايه داران به آن درجه برسد که کارگران قدرت 

بيابند حضور فعال و پيگير و تأثيرگذار  در مجالس 

قانونگذاری و تعيين سرنوشت خود، داشته باشند بسيار 

ارزشمند خواهد بود، اما کافی نيست و اين تنها شکلی 

ع مبارزۀ طبقۀ کارگر در عرصه های از اشکال متنو

مختلف مبارزه است. اما سنديکای  مهران گهر از حد 

يک تشکل تدافعی و چانه زن با کارفرمايان و سرمايه 

داران بر سر قوانين کار، فراتر نمی رود.  ما قبال در 

مقاالت سازمان های طبقه کارگر، به تفصيل در مورد 

ت کارگران، جايگاه و وظايف سنديکا در مبارزا

پرداخته ايم، اما باز هم الزم است کمی وارد آن بحث 

 شويم.  

وظيفۀ سنديکاها مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی کارگران 

و دفاع از منافع مادی و معنوی کارگران صنعت مورد 

نظر، بهبود شرايط کار، مقابله در برابر تعرضات 

اقتصادی و اجتماعی و سياسی کارفرمايان و دولت، 

رزه با رقابت در ميان کارگران و غيره است. وظيفۀ مبا

سنديکاها منحصر به مذاکره با کارفرمايان نيست. 

سنديکا با آنکه مهم ترين عرصه مبارزاتش عرصه 

اقتصادی و اجتماعی است، اما از نظر سياسی خنثی 

نيست و نه تنها در مقابل تعرضات و فشارهای 

کند، بلکه با  اقتصادی کارفرمايان و دولت مقاومت می

سياستهای آنها هم وارد درگيری می شود ( مثال مبارزه 

سنديکاها با سياست نظامی گری دولت های سرمايه 

داری، مبارزره برای دادن اوراق هويت و برسميت 

شناختن قانونی سکونت، کار و حقوق کارگران مهاجر، 

مبارزه با تبعيض های نژادی، جنسی و يا مخالفت 

اهرات وسيع آنها در نقاط مختلف جهان سنديکاها و تظ

با جنگ آمريکا در عراق و ....) از سوی ديگر مبارزۀ 

طبقه کارگر تنها جنبه تدافعی و مقاومت ندارد، بلکه 

تعرضی نيز هست و بايد باشد. بدين سان سنديکا که 

نبضش با نبض جنبش کارگری و وضع روحی 

ه کارگران هماهنگ است (منظور سنديکاهايی است ک

خود کارگران به وجود آورده باشند) در سطح مقاومت 

و دفاع متوقف نمی شود، در سطح خواست های فوری 

و مستقيم باقی نمی ماند (ضمن آنکه مبارزه برای اين 

خواست ها را هيچگاه کنار نمی گذارد)، و با توجه به 

ميزان رشد جنبش و توازن نيروها وارد مبارزۀ 

زه تعرضی می تواند و بايد تعرضی می شود و اين مبار

تا سطح عالی ترين مراحل و اشکال مبارزۀ طبقۀ 

 کارگر تعميم و ارتقا يابد.

در قسمتی ديگر از مقالۀ مهران گهر آمده است: "تا قبل 

از اين که قانون کاری در جهان تنظيم گردد، روابط بين 

کارگر و کارفرما روابطی کامال يک طرفه، غير 
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بسود کارفرمايان، در جريان انسانی و صد در صد 

بود." نويسنده دقت کافی در بيان مطالب خود مبذول 

نمی دارد و به اين ابهام دامن می زند که انگار پس از 

تنظيم قانون کار اين روابط انسانی و با درصدی باالتر 

به سود کارگران تغيير کرده است. ما توجه کارگران 

جمهوری اسالمی آگاه و مبارز را به بررسی قانون کار

در "خيزش" جلب می کنيم، تا مشخص گردد که اين 

 مطالب تا چه اندازه نادرست و مبهم است. 

در جای ديگر مقاله آمده است: "بازرسی کار به معنای 

آن است که آيا حقوق کار در مورد کارگران رعايت و 

اجرا می شود يا نه؟ و اگر چنانچه کارگری در اين 

و با کارفرما در مورد اجرا نشدن مورد اعتراضی دارد 

حقوق کار اختالف پيدا می کند، مسئله توسط سنديکا 

بررسی و به دادرسی کار کشيده می شود، و اگر باز هم 

اعتراضی از هر دو طرف در مورد رای صادر شده 

نفر نماينده  3وجود دارد به هيأت های حل اختالف که 

ر نماينده دولت نف 3نفر نمايندگان کارفرما و  3کارگران 

شامل نماينده وزير دادگستری، نماينده وزير کار و 

نماينده وزير کشور است به موضوع رسيدگی و رای 

نهايی صادر خواهد شد و در جهت اجرايی شدن به 

دادگستری احاله می شود. شوراهای حل اختالف يکی 

 از اجزای مهم حقوق کار محسوب می شود." 

نشان داديم که ماهيت و شکل ما با رجوع به قانون کار 

تشکل کارگری از ديد جمهوری اسالمی چيست، 

همچنين ديديم که همين قانون يکی از سه مورد ذکر 

را برای مراکز کارگری کافی می  4شده در تبصره 

داند و خبری از سنديکای کارگری حتی روی کاغذ هم 

نيست. در قسمتی که در باال نقل کرديم مهران گهر به 

"سه جانبه گرائی" و دفاع از نهادهای کارفرمائی مدافع 

دولتی، تبديل گشته است. او در بين مطالب خود،  –

وجود داشتن  سنديکای کارگری در محيط کار را نيز 

فرض کرده است (فقط فرض کرده!) تا به بقيه مطالب 

خود رنگ و لعاب عادالنه بودن احکام صادره از سوی 

بزند. اما همانطور که  شوراهای حل اختالف کذايی را

 9خود نيز ترکيب اين شورا را برشمرده در اين جمع 

نماينده کارگری  3نفره (شورای حل اختالف) تنها 

وجود دارد (در صورتی که وابسته و مزدورهم نباشند) 

و بقيه نمايندگان کارفرما و مقامات دولتی اند و روشن 

هد است  که از کدام طرف اختالف حمايت به عمل خوا

آمد، از کارگر بی پناه در نبود تشکل واقعی و نماينده 

غير وابسته يا از کارفرما؟! (ما به اين نکته نيز در 

 بررسی قانون کار پرداخته ايم) 

در رابطه با رعايت نکردن قانونی هشت ساعت کار 

توسط کارفرمايان، در قسمتی از مقالۀ مهران گهر آمده 

يعنی دستمزد هشت است: "بطوريکه حقوق مادی کار 

ساعت کار، تا حد ممکن کم تعيين می گردد تا تامين 

کننده هزينه های زندگی يک کارگر نباشد و کارگر 

مجبور شود به اضافه کاری روی بياورد. و اجبارا 

ساعت  12ساعت کار از هشت ساعت براحتی به 

ساعت کار طاقت  12کشيده شود که باز هم در اين 

نمی شود. اين حربه کارفرمايان  فرسا نيز کارگر تامين

) 2) مزد کمتری داده شده . 1دو هدف را دنبال می کند 

کارگر بهره برده. ضرری  2از يک کارگر به اندازه 

که اجتماع از اين عمل می بيند اين است، کارگری که 

می توانست اين ساعات اضافه کاری را کار کند، بيکار 

ک فقر پرتاب می در اجتماع رها شده و به ورطه هولنا

شود." نويسنده خود می نويسد که دستمزد کم تعيين می 

گردد تا تامين کننده هزينه های زندگی يک کارگر نباشد 

و در ادامه از ضرر اجتماع در رابطه با اين که کارگر 

بيکار به ورطه هولناک فقر پرتاب می شود، سخن می 

 گويد. يعنی اگر به جای ساعات اضافه کاری، کارگر

ديگری مشغول به کار می شد باز هم هزينه های 

زندگی اش تامين نمی شد و نياز بود به اضافه کاری 

روی بياورد و اين چرخه تکرار می شد. توضيح 
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مطالب به اين شکل هيچ کمکی به روشن شدن علل سيه 

روزی طبقه کارگر نمی کند و سردرگمی به بار می 

پرداخت حداقل آورد. بهتر بود نويسنده اين مقوله و 

دستمزد و زير خط فقر قرار داشتن کارگران شاغل (که 

خود مقامات و آمارهای رسمی رژيم نيز به آن 

معترفند) و وجود خيل بيکاران را به روشنی و دقيق از 

زاويه قانون بنيادی جامعه سرمايه داری و استثمار 

ارزش اضافی کارگران توضيح می داد و مطالب 

هيم صحيح خودشان از قلم نمی اقتصادی را با مفا

 انداخت.  

مهران گهر در رابطه با تاريخچه سنديکا و قانون کار، 

مبارزات مستمر کارگران را برای تحميل اين خواسته 

ها به کارفرمايان و دولت ها، که از دستاوردهای مهم 

جنبش کارگری محسوب می شوند، به شدت تقليل می 

مرج" می نامد و دهد و حتی آن را "آشوب و هرج و 

مانند يک مقام دولتی و انتظامی سخن می گويد  که 

مبارزات کارگری (و نيز مبارزات مردمی) را آشوب 

و هرج و مرج قلمداد می کنند. او می نويسد: "طبيعی 

بود که وقتی عرصه زندگی بر کارگران تنگ می شد و 

نان فرزندان و خانواده کارگران بدست مشتی سرمايه 

به اين زندگی می گرديد، کارگران اجبارا  دار تعيين

. مسلم بود که کارفرمايان نمی تحميل شده تن می دادند

توانند به مدت طوالنی به زورگويی خود ادامه دهند. 

محيط سخت و خشونت باری که کارگران با دست 

مزدی بسيار اندک، که تنها آن اندازه بود که کارگر 

را داشته باشد، نمی بتواند فقط توانايی سر کار آمدن 

." (تاکيد آشوب و هرج و مرج کشيده نشودتوانست به 

 از ما است) 

مقالۀ مهران گهر تا آنجا که به آن پرداختيم، دارای 

نکات مبهم و ضد و نقيضی بود که مبارزات و تشکل 

های کارگری را در چارچوب قوانين و حقوق کار 

عريف (صرفا اقتصادی)، و به شکل قانونی و رسمی، ت

می کند و افق ديگری جز تدافعی بودن در همين حد را 

نمی بيند. از سوی ديگر شرايط خاص حاکم بر جنبش 

کارگری ايران را نفی می کند و بر روش های مقابله با 

اين شرايط چشم فرو می بندد. اين شيوه بررسی، نه تنها 

به متشکل شدن و ارتقاء سطح مبارزات کارگران و 

جويانه آنان ياری نمی رساند،  بلکه به روحيۀ مبارزه 

 چشم آنها خاک می پاشد.

 

 و. ا. لنين

اختالفات اصلی تاکتيکی در جنبش کارگری      

معاصر اروپا و آمريکا در مبارزه ای به ضد دو 

گرايش بزرگ خالصه می شود که از مارکسيسم، که 

در واقع به نظريۀ مسلط در اين جنبش مبدل گشته، جدا         

می گردند. اين دو گرايش عبارتند از رويزيونيسم 

(اپورتونيسم، رفرميسم) و آنارشيسم (آنارکو 

 سنديکاليسم، آنارکوسوسياليسم). اين دو جدائی [دوری]

از نظريه و تاکتيک مارکسيستی که در جنبش کارگری 

مسلطند به شکلهای مختلف و طيفهای گوناگون در همۀ 

اه سال تاريخ مبارزۀ کشورهای متمدن طی بيش از پنج

 توده ای طبقۀ کارگر مشاهده می شود.

همين واقعيت به تنهائی نشان می دهد که اين      

از مارکسيسم را نمی توان به تصادف  جدائی [دوری]

و يا به اشتباهات فردی و گروهی يا حتی به تأثير 

های ملی يا سنت ها و چيزهائی از اين دست  ويژگی

ريشه دار در نظام اقتصادی و در  نسبت داد. بايد عللی

سرشت تکامل همۀ کشورهای سرمايه داری وجود 

می  داشته باشند که پيوسته باعث اين جدائی [دوری]

ختالفات تاکتيکی در گردند. کتاب کوچکی به نام ا
نوشتۀ آنتون پانه کوک مارکسيست جنبش طبقۀ کارگر 

 اختالفات درون جنبش کارگری اروپا
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0Fهلندی که سال گذشته منتشر شد

نشان دهندۀ تالشی   ∗

جالب در زمينۀ پژوهش علمی  ِ اين علل است. ما طی 

تشريح مطالب خود، خواننده را با نتائج پانه کوک که 

 صحت کامل آنها را نمی توان انکار کرد آشنا می کنيم.

يکی از عميق ترين عللی که به طور متناوب      

موجب اختالفاتی بر سر تاکتيک می شود رشد  ِ خود  ِ 

ست. اگر اين جنبش با معيار ايده جنبش طبقۀ کارگر ا

 آلی خيالی سنجيده نشود بلکه همچون جنبش عملی 

انسان های عادی مالحظه گردد روشن خواهد شد که 

» عضوگيری شده « ورود شمار هرچه بيشتری از 

های جديد و جذب بخشهای جديدی از توده های کارگر 

هائی در قلمرو نظريه و  ناگزير همراه با نوسان

، تکرار اشتباهات کهن، بازگشت به ديدگاه ها و تاکتيک

روش های منسوخ و از اين دست خواهد بود. جنبش 

کارگری هر کشور بخشی از انرژی، توجه و زمان 

 اعضای خود می کند.» آموزش « خود را صرف 

افزون براين، آهنگ تکامل سرمايه داری در      

 کشورهای مختلف و در حوزه های مختلف اقتصاد ملی

متفاوت است. در جائی که صنعت بزرگ بيشترين 

تکامل را داشته باشد طبقۀ کارگر و ايدئولوگ های آن 

مارکسيسم را به آسان ترين، سريع ترين، کامل ترين و 

پايدارترين وجه جذب می کننند. روابط عقب ماندۀ 

اقتصادی و يا روابطی که در تکامل شان تأخير روی 

نان پشتيبانانی از جنبش داده پيوسته باعث ظهور آنچ

کارگری می شوند که تنها برخی جنبه های مارکسيسم، 

برخی جنبه های جهان بينی جديد يا شعارها و 

خواستهای جداگانه را جذب می کنند و از گسست کامل 

از همۀ سنت های جهان بينی بورژوائی به طور کلی و 

 جهان بينی بورژوا دموکراتيک به طور خاص ناتوانند.

                                                           
∗   Die taktischen Differenzen in der 
Arbeiterbewegung , Hamburg , Erdmann 
Dubber, 1909. 

همچنين يک منبع ديگر اختالفات، سرشت      

ديالکتيکی تکامل اجتماعی است که در درون تضادها 

و از طريق تضادها به پيش می رود. سرمايه داری 

پيشرو است زيرا شيوه های کهن توليد را درهم می 

شکند و نيروهای مولد را تکامل می بخشد؛ در همان 

مولد را  حال، در مرحله ای از تکامل، رشد نيروهای

به عقب می اندازد. سرمايه داری باعث تکامل، 

و [در  –سازمان يابی و انضباط کارگران می شود 

همان حال] کارگران را پايمال و سرکوب می کند و به 

تباهی، فقر و غيره می کشاند. سرمايه داری گورکن 

خود را به وجود می آورد، عناصر نظام جديد را ايجاد 

جهش « ل اين عناصر جديد بدون می کند، در همان حا

تغييری در وضع عمومی امور نمی دهند و بر » 

سلطۀ سرمايه اثری نمی گذارند. مارکسيسم، نظريۀ 

ماترياليسم ديالکتيک، قادر است تضادهای زندگی 

واقعی، تاريخ واقعی سرمايه داری و جنبش طبقۀ 

کارگر را دربر گيرد. اما به خودی خود روشن است 

نه از کتاب بلکه از زندگی واقعی می  که توده ها

آموزند و در نتيجه برخی افراد يا گروه ها همواره 

اغراق می کنند، گاه يک جنبه و گاه جنبۀ ديگری از 

« و گاه » درس « تکامل سرمايه داری، گاه يک 

ديگر از اين تکامل را به نظريه ای يکجانبه، » درس 

 ا می دهند.به دستگاهی از تاکتيک های يکجانبه ارتق

های بورژوا، ليبرال ها و دموکرات ها  ايدئولوگ     

که نه مارکسيسم را می فهمند و نه جنبش کنونی طبقۀ 

کارگر را، دائماً از افراطی به افراط ديگر می غلتند. 

زمانی کل موضوع [ مبارزه] را با تأييد اينکه افرادی 

» تحريک « بدانديش طبقه ای را به ضد طبقۀ ديگر 

کنند توضيح می دهند و زمانی ديگر با تأييد اينکه  می

» حزب مسالمت آميز اصالحات « حزب کارگران، 

است خود را تسلّی می بخشند. هم آنارکوسنديکاليسم و 

هم رفرميسم را بايد همچون محصول مستقيم اين جهان 
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 يک جنبهبينی بورژوائی و تأثيرات آن ديد که صرفاً 

ر نظر می گيرد، يکجانبه از جنبش طبقۀ کارگر را د

نگری را به مرتبۀ تئوری ارتقا می دهد، گرايش هائی 

از جنبش کارگری را که ويژۀ دوره و شرائط معّين 

طبقۀ کارگرند غير قابل جمع اعالم می کند. اما زندگی 

واقعی، تاريخ واقعی [همۀ] اين گرايشهای مختلف را 

تحول . همان گونه که تکامل طبيعت، هم دربر می گيرد

آرام و هم جهشهای سريع، هم گسست و هم تحول 

 تدريجی را شامل می شود.

و » جهش« رويزيونيستها به هر سخنی دربارۀ     

دربارۀ اينکه جنبش طبقۀ کارگر ضد [آنتی تز] کل 

جامعۀ کهن است به چشم عبارت پردازی می نگرند. 

آنان اصالحات را تحقق  ِ جزئی  ِ سوسياليسم فرض 

، به »کار کوچک « ها  آنارکوسنديکاليست می کنند.

ويژه استفاده از تريبون مجلس را رد می کنند. اين 

روزهای «ر عمل به معنی منتظِر های اخير د تاکتيک

ماندن همراه با ناتوانی در گردآوری » بزرگ

نيروهائی است که موجب رويدادهای بزرگ می شوند. 

ی تر هر دو بر آنچه از همه مهم تر و از همه فور

است يعنی بر متحد کردن کارگران در سازمانهای 

بزرگی که به نحوی درخور عمل کنند، ترمز می زنند 

سازمانهائی که قادر باشند در هر شرائطی به نحوی  –

سازمانهائی سرشار از روح  –درخور عمل کنند 

مبارزۀ طبقاتی، سازمانهائی که اهداف خود را به 

ن بينی مارکسيستی روشنی تحقق می بخشند و با جها

 حقيقی پرورش يافته اند.

ما در اينجا به خود اجازه می دهيم اندکی در      

حاشيه و در درون پرانتز برای پرهيز از هرگونه سوء 

تفاهم خاطرنشان کنيم که پانه کوک تجزيه و تحليل 

خود را منحصراً با مثال هائی از تاريخ اروپای غربی 

سه تشريح می کند و روسيه به ويژه تاريخ آلمان و فران

را کامالً از نظر دور می دارد. اگر گاهی به نظر می 

رسد که اشاراتی به روسيه دارد صرفاً بدين علت است 

که آن گرايش های بنيادی ای که باعث جدائی و 

انحراف از تاکتيک های مارکسيستی می شوند، به 

رغم اختالفات بزرگی که بين روسيه و غرب از نظر 

ی، شيوۀ زندگی، تاريخ و اقتصاد وجود دارد، فرهنگ

 در کشور ما هم قابل مشاهده اند.

سرانجام علت فوق العاده مهمی که موجب      

اختالفات در ميان شرکت کنندگان در جنبش کارگری 

می شود تغييرات تاکتيکی طبقات حاکم به طور کلی و 

بورژوازی به طور خاص است. اگر تاکتيک های 

واره يکسان يا دست کم از يک نوع بورژوازی هم

بود، طبقۀ کارگر به سرعت ياد می گرفت به آنها با 

تاکتيک هائی که به همان اندازه يکسان يا از يک نوع 

می بودند پاسخ دهد. در واقع بورژوازی در همۀ 

کشورها ناگزير دو شيوۀ حکومت، دو روش مبارزه 

َرد و برای منافع خود و حفظ سلطۀ خويش به کار می بَ 

اين دو روش گاه به نوبت جای خود را عوض می کنند 

و گاه در ترکيبهای مختلف درهم تنيده می شوند. روش 

نخست، روش زور، روش ّرد هرگونه امتياز به جنبش 

طبقۀ کارگر، روش حمايت از همۀ نهادهای فرتوت و 

کهنه، روش رد آشتی ناپذير اصالحات است. چنين 

ارانه در کشورهای است سرشت سياست محافظه ک

اروپای غربی که ديگر کمتر سياست طبقات زميندار 

است بلکه هرچه بيشتر به سياست انواع مختلف 

« بورژوازی تبديل می شود. روش ديگر، روش 

، روش حرکت به سمت تکامل حقوق »ليبراليسم 

سياسی، به سمت اصالحات، امتيازات و مانند آن 

 است.

روش ديگر روی می  بورژوازی از يک روش به     

آورد و اين کار را نه به علت نقشۀ مزّورانه افراد، نه 

برحسب تصادف، بلکه به خاطر خصلت اساساً متضاد 

موقعّيت خود انجام می دهد. جامعۀ عادی سرمايه 
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داری نمی تواند بدون نظام نمايندگی ای که به گونۀ 

استواری مستقر شده باشد و بدون برخی حقوق سياسی 

نسبتاً » فرهنگی « مردم که الزاماً در خواستهای برای 

بااليشان بروز می کند، به گونۀ موفقّيت آميزی تکامل 

يابد. اين خواستهای تأمين حداقلی از سطح فرهنگی را، 

خود شيوۀ توليد سرمايه داری، به خاطر تکنيک باال، 

پيچيدگی، انعطاف، تحرکش و نيز به خاطر تکامل 

هانی و غيره، تعيين می کند. سريع رقابت در سطح ج

نوسانات] در تاکتيکهای [بنابراين، باال و پائين رفتن ها 

بورژوازی، گذار از نظام قهر به نظام امتيازات 

ظاهری از مشخصات تاريخ همۀ کشورهای اروپائی 

طی پنجاه سال گذشته اند، کشورهای مختلف در دوره 

ثالً ای معّين به اين يا آن روش اولويت می دهند. م

ليبرال « کشور سياست  ۱۸۸۰تا  ۱۸٦۰انگلستان از 

روش قهر  ۱۸۹۰تا  ۰۷۱۸بورژوازی بود. آلمان از» 

 را به کار می ُبرد و غيره.

هنگامی که اين روش در آلمان غلبه داشت،      

بازتاب يکجانبۀ اين نظام که يکی از نظام های 

حکومت های  بورژوازی است، رشد 

نارشيسم در جنبش طبقۀ کارگر آنارکوسنديکاليسم و آ

1F» جوانان « بود ( 

، يوهان موست ۱۸۹۰در آغاز  ∗

 ۱۸۹۰). هنگامی که در سال ۱۸۸۰در آغاز دهۀ 
                                                           

  * گروه خرده بورژوا و »جوانان « کسيون فرا ،
نيمه آنارشيستی در حزب سوسيال دموکراتهای آلمان 

ون به طور عمده از بود. اين فراکسي ۱۸۹۰در سالهای 
دانشجويان و نويسندگان جوان تشکيل می شد ( که 
منشأ نام آنان است ). اين گروه برنامه ای تدوين کرد و 
مدافع عدم شرکت سوسيال دموکراتها در پارلمان بود. 

عبارت « انگلس اين گروه را همچون قهرمانان 
منحل کردن حزب با « که به دنبال » پردازی انقالبی 

توصيف می کند. اينان در کنگرۀ » و دسيسه اند غوغا 
راج شدند. از حزب اخ ۱۸۹۱ارفورت در اکتبر 

 (توضيح ترجمۀ انگليسی )
مارکس، انگلس، مارکسيسم « اين جملۀ انگلس در      
اختالفات درون جنبش « نوشتۀ لنين که مقالۀ » 

در آن هم آمده درج شده است ولی در » کارگری اروپا 
 لنين نيست. مترجم مجموعۀ آثار

رخ داد معلوم شد  »امتيازات«چرخش به سوی دادن 

که اين تغيير برای جنبش طبقۀ کارگر خطرناک تر 

» رفرميسم«است و باعث بروز بازتاب يکجانبه 

يعنی اپورتونيسم در جنبش کارگری.  بورژوائی گرديد،

هدف معّين سياست ليبرالی « پانه کوک می گويد 

بورژوازی گمراه کردن کارگران، ايجاد شکاف در 

صفوف آنان، تبديل سياست کارگران به زائده ای 

ناتوان از رفرميسمی همواره ناتوان، کاذب و زود گذر 

 ».[ناپايدار] است 

بورژوازی برای مدتی با در موارد نه چندان کمی      

، که به گفتۀ درست پانه کوک »ليبرالی « سياست 

سياست زيرکانه تری است، به اهداف خود می رسد. 

بخشی از کارگران و بخشی از نمايندگانشان گاهی 

فريب امتيازات ظاهری بورژوازی را می خورند. 

رويزيونيستها اعالم می کنند که آموزۀ مبارزۀ طبقاتی 

يا سياستی به پيش می برند که در واقع به  کهنه شده و

معنی انکار مبارزۀ طبقاتی است. زيگزاگ های 

تاکتيک بورژوازی موجب تشديد رويزيونيسم در 

درون طبقۀ کارگر می شود و در موارد نه چندان کمی 

اختالفات درون جنبش کارگری را به نقطۀ انشعاب می 

 کشاند.

ن اشاره شد باعث همۀ علت ها از گونه ای که بدا     

بروز اختالفات تاکتيکی در جنبش طبقۀ کارگر و در 

صفوف پرولتاريا می شوند. اما ديوار چينی بين 

پرولتاريا و اليه های خرده بورژوازی از جمله 

دهقانان که نزديک به آن هستند وجود ندارد و نمی 

تواند وجود داشته باشد. روشن است که گذر برخی 

يه های خرده بورژوازی به افراد، گروه ها و ال

صفوف پرولتاريا به نوبۀ خود الزاماً موجب تزلزل ها 

 و نوسانات در تاکتيک پرولتاريا می شود.
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تجربۀ جنبش طبقۀ کارگر کشورهای مختلف به ما      

کمک می کند که سرشت تاکتيک های مارکسيستی را 

بر پايۀ مسائل عملی مشخص درک کنيم؛ اين تجربه به 

[ از نظر جنبش کارگری ] جوان تر کمک     کشورهای

می کند معنی حقيقی طبقاتی جدائی از مارکسيسم را 

روشن تر تشخيص دهند و به نحو موفقّيت آميزتری با 

 اين انحرافات مبارزه کنند.

 زوزدا چاپ شد ۱در شمارۀ   ۱ ۹۱۰دسامبر  ۱٦در 

منابع ترجمه : مجموعۀ آثار لنين، ترجمۀ انگليسی، ج 
؛       ۳٤۷ – ٥۲ص ۱۹٦۷سکو، پروگرس، ، م۱٦

و ترجمۀ فرانسوی مقاله در سايت 
www.marxists.org . 

      ويراستار بهروز فرهيخته ،مترجم سهراب شباهنگ
azarakhsh.orgawww. 

 

 

خوشحالم که » البی متحد ايرانکارگران انق«رفقای 

شما به دستم رسيد و از آنها چيزها » خيزش«نشريات 

آموخته ام. اميدوارم که اين نشريه واقعاً در آينده نيز 

همچنان مبارز و انقالبی باقی بماند و بتواند راهنمای 

مبارزات کارگران و مبارزات انقالبی در کشور ما 

 باشد.

ين به شما می نويسم که اين نامه را به خصوص برای ا

اخيراً مقالۀ آقای جواد مهران گهر عضو سابق هيأت 

مديرۀ سنديکای کارگران کفاش را در نشريۀ پيام 

کارگران فلزکار شمارۀ يک خواندم و آن را با نظرات 

شما دربارۀ سنديکای کارگری مقايسه کردم و ديدم 

 تفاوت ره از کجا تا به کجاست.

که پس از خواندن مقالۀ ايشان به اجازه دهيد افکاری را 

ذهنم رسيد برای شما نيز بنويسم تا اگر اشتباهی در آنها 

 هست مرا تصحيح کنيد.

 ۱۳۹۰آذر  ۷دوستدار شما ناصر، 

سنديکا سازمانی «آقای جواد مهران گهر می نويسد: 

است قانونمند و جهانی که کارگران و زحمتکشان در 

حقوق حقۀ خويش اين نهاد به منظور به دست آوردن 

در برابر سرمايه داران و کارفرمايان با هم متحد و 

آقا جواد چند خط بعد همين حرف » متشکل می گردند.

تشکل های قانونمند کارگری بنام «را به صورت 

تکرار می کند. وقتی منظور او اين است که » سنديکا

سنديکا بايد سازمانی قانونی باشد چرا می نويسد 

؟ آيا تفاوت قانونمند و »ی است قانونمندسنديکا سازمان«

قانونی را نمی داند يا خود را به کوچۀ علی چپ زده 

است؟ هر چيز موجودی دارای قانونمندی مخصوصی 

سنديکا سازمانی است «است. اين که او می گويد 

مثل اين است که بگويد سنديکا وجود دارد » قانونمند

فهميد چون قانونمند است از اين حرف نمی توان 

سنديکا چه جور چيزی است. آدم حداکثر می فهمد 

است و نه بيشتر. در واقع او با » سازمان«سنديکا يک 

از يک طرف می » قانونی«بجای » قانونمند«گذاشتن 

خواهد سنديکای کارگری غير قانونی را نفی کند (او در 

را کنار می گذارد و از » قانونمند«مقالۀ خود پايين تر 

کارگری به رسميت شناخته شده و در عين سنديکاهای «

حرف می زند) و » حال غير قانونی هم اعالم نگرديده

از طرف ديگر خود را از اتهام مجيزگوئی نظام حاکم 

مبرا بداند. تعريف او از سنديکای کارگری کلی و بی 

مرز است. سنديکای کارگری و غير کارگری را از هم 

 اتحاد کارگران وتميز نمی دهد. چون سنديکا را جای 

می داند. من ياد گرفته ام کارگر کسی است زحمتکشان 

که نيروی کارش را به صاحبان وسايل توليد و يا 

صاحبان سرمايه و پول می فروشد چون خود وسيلۀ 

توليد و زندگی ندارد و در اين رابطه استثمار مزدی می 

ممکن است خود وسيلۀ توليد  زحمتکششود ولی 

د (مانند دهقان صاحب زمين يا پيشه شخصی داشته باش

 نامۀ رسيده
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ور) و حتی گاه و بيگاه و يا تا حد معينی استثمارگر هم 

باشد. اگر اين آموختۀ من درست باشد، که فکر می کنم 

درست است، بنابراين تعريف او غير دقيق و التقاطی 

است و نه  سازمان کارگران مزدیاست. سنديکا 

می رسد که آقا . به نظر سازمان کارگران و زحمتکشان

جواد فرق بين سنديکای کارگران مزدی و اتحاديه يا 

سنديکای پيشه وران و مولدان خرد را نفهميده است. از 

سوی ديگر، سنديکا لزوماً سازمانی قانونی نيست. در 

شرايط اختناق سنديکای کارگری می تواند به صورت 

غير قانونی تشکيل شود و شايد بايد برای پيشبرد کارش 

مدت ها سازمانی مخفی باقی بماند. کلک تعريف آقا  تا

،  تا اگر از او »قانونمند«جواد اين است که می گويد 

ايراد گرفته شود بگويد سنديکا سازمانی دارای نظم و 

قاعده است و منظور او از قانونمند همين است. در 

 بودن است.» قانونی«حالی که منظور واقعی او 

ری از زمانی که به وجود آمدند با آنکه سنديکاهای کارگ

تعدادشان تاکنون در جهان بسيار زياد شده است، ولی 

يک سنديکای کارگری جهانی وجود نداشته است. 

سنديکا سازمانی است... «بنابراين نمی توان گفت 

 ».جهانی

تا قبل از اين که قانون کاری در جهان «او می گويد: 

ا روابطی تنظيم گردد، روابط بين کارگر و کارفرم

کامالً يک طرفه، غير انسانی و صد در صد به سود 

من اين جمله را اين طور می فهمم » کارفرمايان بود.

که بعد از تنظيم اولين قانون کار در جهان ديگر 

روابط بين کارگر و کارفرما روابطی کامالً يک «

» طرفه غير انسانی و صد در صد به سود کارفرمايان

رد اشتباه می کنم؟ ظاهراً آقا جواد نيست! آيا در اين مو

کارفرمايان با در اختيار «با جملۀ بعدی که می گويد: 

گرفتن قوانين مدنی هر کشوری، بنا به خواست و 

دلخواه خود برای کارگران قراردادی تنظيم و تحميل 

عيب جملۀ قبلی خود را اصالح می کند، ولی » کردند.

دار و کارگر را  با اين جملۀ جديد بنياد روابط سرمايه

در مبارزه با يکديگر مخدوش يا حداقل وارونه می کند، 

چون اين مبارزۀ طبقۀ کارگر بود که قوانينی را به 

سرمايه تحميل کرد و قوانين کار به خواست سرمايه 

داران و کارفرمايان به وجود نيامد. کارفرمايان پيش 

قدم هيچ قرارداد کاری نبودند مبارزۀ کارگران 

را که با قرارداد تجاری يکی نيست، بر » داد کارقرار«

کارگران «او بعد می نويسد: «کارفرمايان تحميل کرد. 

با اين » اجباراً به اين زندگی تحميل شده تن می دادند.

جمله آقا جواد نشان می دهد که اعتقادی به مبارزۀ طبقۀ 

کارگر برای تغيير شرايط ندارد. نتيجه اين می شود که 

ير شرايط زندگی کارگران به لطف سرمايه گويی تغي

به اين زندگی تحميل «داران بستگی دارد. نه، کارگران 

تن نمی دهند، بلکه با آن مبارزه می کنند. او » شده

می نامد. » آشوب و هرج ومرج«مبارزۀ کارگران را 

اين حرف آن قدر پرت است که نيازی نيست چيزی در 

 اين باره بگويم.

در مجالس قانون گذاری امروزی «سد: آقا جواد می نوي

جهان، نمايندگان رسمی کارگران و کارفرمايان 

روبروی يکديگر نشسته و کارگران اجازه نمی دهند 

قوانين کار به آن صورتی که مورد دلخواه کارفرمايان 

او انگار در اين » می باشد، عليه کارگران تنظيم گردد.

ن گذاری دنيا نيست و نشنيده است که مجالس قانو

اروپايی چگونه در حال تغيير و حتی حذف قوانينی 

هستند که طبقۀ کارگر برای به دست آوردن آنها 

مبارزات بسيار طوالنی کرده است. آقا جواد حداقل می 

بايست نمونه هايی در سطح جهان نشان می داد که 

نمايندگان رسمی کارگران در مجالس قانون گذاری 

ينند و نمی گذارند روبروی کارفرمايان می نش

کارفرمايان قوانين کار را به صورت دلخواه خود تنظيم 

کنند، تا انسان می توانست حرف او را جدی بگيرد. 

البد منظور او از نمايندگان رسمی کارگران در مجالس 

قانون گذاری امثال تونی بلر از حزب کارگر انگليس و 

ايی يا نمايندگان معلوم الحال سوسيال دموکرات اروپ
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است! ولی حرف های باال را آقا جواد برای اين می 

مسألۀ مهمی که در حال «گويد که بالفاصله بنويسد: 

حاضر پيش روی طبقۀ کارگر ايران قرار دارد اين 

است که تشکل واقعی ما يعنی سنديکاهای کارگری به 

رسميت شناخته شده و در عين حال غير قانونی هم 

ن تو کجای کاری؟ انگار آقاجا» اعالم نگرديده است.

باليی را که به سر کارگران واحد و هفت تپه همين 

دولتی که به قول تو سنديکای کارگری را به رسميت 

می شناسد، آورده، نشنيده ای؟! چرا برای تو سنديکای 

مستقل کارگری (مستقل از دولت، از کارفرمايان، از 

ی احزاب و از نهادهای دينی) اصالً مطرح نيست؟ تو م

خواهی کارگران با استناد به قانون اساسی جمهوری 

اسالمی و مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار 

به «سنديکای کارگری را احيا کنند. پس اين چه 

رسميت شناخته شده بودن و در عين حال غير قانونی 

بودنی است و توجه نداری چيزی » هم اعالم نگرديده

حتمی چيز قانونی هم  که به رسميت شناخته شده است

 هست.

از اينها مهم تر تو می خواهی طبقۀ کارگر خواست 

سنديکا را با قبول قانون اساسی جمهوری اسالمی به 

پيش ببرد و توجه نداری يا داری و به روی مبارکت 

نمی آوری که در هيچ کجای جهان جنبش کارگری 

قوانين اساسی نظام سرمايه داری را به رسميت نمی 

(نظامی که بر استثمار طبقۀ کارگر استوار شناسد 

است) تا چه رسد که قانون اساسی ارتجاعی جمهوری 

اسالمی را به رسميت بشناسد. حتی اتحاديه های 

 رفرميست اروپايی شبيه خواست تو را ندارند!

وقتی که مزد کارگران تا يک سال و حتی بيشتر 

که  پرداخت نمی شود تو واقعاً چگونه می توانی بنويسی

به درستی اجرا «کرگران » حقوق مادی و غير مادی«

بازرسی کار به معنای آن «؟! تو می گويی: »نمی گردد

است که آيا حقوق کار در مورد کارگران رعايت و 

من در اينجا به درستی يا » اجرا می شود يا نه؟

نادرستی تعريف تو از بازرسی کار، کاری ندارم، ولی 

وضوع چه ربطی به وارد می خواهم بدانم که اين م

کردن نمايندگان کارفرمايان و دولت به بازرسی کار 

دارد؟ تو می خواهی سه جانبه گرايی را با دوز و کلک 

 به ما کارگران زورچپان کنی!

اين که انسان دربارۀ مبارزات طبقۀ کارگر جهان در 

گذشته کلی گويی کند مشکلی را از مبارزۀ کارگران 

کند. ولی وقتی تو تنها سنديکای  ايران و جهان حل نمی

قانونی را تبليغ می کنی، از طبقۀ کارگر ايران می 

خواهی قانون اساسی جمهوری اسالمی را به رسميت 

بشناسد، و مبلغ سه جانبه گرايی هستی، خاک در چشم 

 طبقۀ کارگر ايران می پاشی! 

مزرعۀ «نه جانم زندگی در جامعۀ طبقاتی نمی تواند 

شد. مارکس به ما می آموزد که بنای با» صلح و صفا

 زندگی در جامعۀ طبقاتی، مبارزۀ طبقاتی است!

 

 

  ناظم حکمتشعری از 

 ترجمۀ يحيی سمندر

 ديشب

 زير نور ماه        

 ساعت ها همچون درويشی شوريده

 که شمع اش خاموش گشته

 کتابی با تصاوير نقاشی شده،

 کتاب قطوری با جلد چرمی زرکوب پاره خواندم.

 از هر ورق زرد شدۀ آن کتاب

 که در درون جلد چرمی زرکوب  ِ پاره خفته بود

 کتاب جلد چرمی
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 ست. بوی کپک برميخا

 خطوط دست نوشت آن يکايک جان گرفتند

 تا برابر ميز من آيند

و در هيأتی که قصه های کودکانه به آنها داده اند سر 

 برآورند.

 شيطان به شکل مار بود

 آدم فريفتۀ حوا

 همچون ديوانه ای هابيل را ُکشتقابيل را ديدم که 

 يک کشتی بزرگ چوبی اقيانوس رؤيائی را می پيمود

 در افق، نوح را ديدم 

 که چشم به راه کبوتری بود.

 آنگاه به نظرم چنين رسيد

 که خاک گوری را لگدمال می کند.

 در کوه سينا موسی را ديدم

که بازوان به سوی خدا برافراشته بود، خدائی که دعای 

 اجابت کرد او را

 دريا با يک ضرب ِعصای او از هم شکافت.

 و بنی اسرائيل

 راه سرزمين موعود را يافتند ...                  

 نيايش زکريا

 به هن هن بی پايان تبديل شد               

 عيسی به دنيا آمد و مريم

 بکارتش را به خدا بخشيد ...

 مدينه پناهگاهی

 د قريشی دادبه محم                   

 و کربال برای حسين

 قتلگاهی سوزان شد                         

 آری ، همۀ اينها کم کم

از ورای اعصار سر برمی                             

 کشيدند و همچون آوار فرو می ريختند

 به تدريج که کتاب را ورق می زدم

کپک از آن بوی                                            

 برمی خاست.

 ماه ناپديد شد، خورشيد دميد

 شعله ای نو

 در قلب من زاده شد.             

 و سپس ،

 با حرکتی ژرف و رسمی

 کتاب را به ته چاهی افکندم

 که در آنجا در خوابی جاودان بيارمد

 کتابی با اوراق زرد شده

 و جلد چرمی زرکوب پاره!                              

 دبخت ما، بدبخت ما کهب

 قرنها فريب خورديم.                              

 همچون خزندگان

 سينه خيز رفتيم.                     
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 که همچون مشعل سوختيم

 تا در تاريکی     

 شيارهائی را که کشيده شده بود ببينيم                      

 تا آنها را در شب سياه ببينيم

 و در برابرشان سجده کنيم                                   

 اينها همه دروغ است،

آسمان نه شفقتی ارزانی می کند و                            

 نه رستگاری ای

 برای بردگانی که رنج می کشند و ديگر طاقت ندارند،

 عيسی، موسی ، محمد 

  اند به ارمغان آوردهنها دعائی پوچ ، بخوری دود آلود،ت

 جهنم ها و شيطان هايشبا 

 آنان به ما راه بهشت قصه های کودکانه را نشان دادند

 نه پنج نوبت اذان، نه ناقوس کليسا

 زحمتکشان محروم را از اسارت نرهاند

 و ما هنوز بَرده ايم و ارباب داريم.

 ،و همواره ديواری

 ديواری که سنگ های لعنتی پوشيده از خزه اش

 ادو گونه سرنوشت ر

 بر فرزندان زمين رقم می زنند                          

 برخی را ارباب 

 می نامند ، بردهو ديگران را                          

 ، باشد که اربابان آنان

 با قديسان و زاهدان عزلت نشينشان

 در ژرفای تاريکی جاودانی غرق شوند

 ته اند.که تاکنون ما را به پيمودن راه آن واداش      

 در راههای روشنائی

 ،تنها يک دين

 ، يک باور و يک حق وجود دارديک قانون     

 :ه در اينجا و در همه جا يکی است ک

 ! کار ِ کارگر                                               

*** 
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