
1 

 

 

۱۳۹۲بهمن -۳۰شمارۀ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ارتقای خيزش ما به ياری همه 

 جانبۀ انقالبيان پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com 

 

 

 

 بهروز فرهيخته

دو نهاد همچون دو نيرو بر  خاورميانه در

دو نهاد کشورهای اين منطقه مسلط است. اين 

يکی ارتش و به معنی وسيع آن کل نيروهای 

مسلح است و ديگری نهادهای مذهبی. نهادهای 

مذهبی چه به صورت احزاب مذهبی و يا خود 

دستگاه روحانيت عامل اِعمال اين نيرو اند. اين 

دو نهاد نمی توانند همزمان و به گونه ای 

مساوی نيروی خود را به مثابۀ نيروی مسلط 

اِعمال کنند. برای  خاورميانهی کشورها در

آنکه يکی از اين دو نهاد برای مدتی در جايگاه 

مقام اول نيروی مسلط در کشور بنشيند بايد نهاد 

ديگر را حتی با اِعمال قهر پس زند (مانند 

پاکستان، مصر و ترکيه) و يا در شرايط ويژه 

ای اين دو نيرو در هم ادغام گردند که در اين 

مسلط بسيار مهيب تری  صورت به نيروی

 تبديل می شود (مانند ايران).

اين دو نهاد که از مهم ترين نهادهای روبنايی 

جامعه اند، برای آنکه به نيروهای مسلط در 

کشوری تبديل شوند بايد مناسبات يا رابطه های 

معينی با عوامل اصلی اقتصادی جامعه يعنی 

سرمايه و زمين داشته باشند. اين روابط با 

رمايه و زمين يا محصول يک روند طوالنی س

تاريخی است و يا محصول فعل و انفعال هايی 
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است که اين نهادها با قدرت سياسی (دولت) 

دارند و به کمک قدرت سياسی پيوندهای خود 

را با سرمايه و زمين مستحکم می سازند. 

پيوندهای اين دو نهاد با سرمايه و زمين 

يک يا خاستگاه بورژوازی بوروکرات

بورژوازی نظامی است. اگر اين دو نهاد به 

عنوان مهم ترين نيروهای اجتماعی در رابطه 

با قدرت سياسی به نيروی مسلط واحدی تبديل 

گردند، پيوندهايشان با سرمايه و زمين به ايجاد 

نظامی منجر  -يک بورژوازی بوروکراتيک 

می گردد که هم نيروی مسلط اقتصادی جامعه 

روی سياسی مسلط بر آن. است و هم ني

بورژوازی های بوروکراتيک يا نظامی و يا 

نظامی در عين حال نيروهای  -بوروکراتيک 

انحصارگر اقتصادی و در نتيجه نيروهای 

انحصارگر سياسی اند. خصلت انحصارگرايانۀ 

سياسی اين بورژوازی ها که الزمۀ اقتدار 

اقتصادی آنهاست، آنها را به نيروهای کامال 

عی تبديل می کند که با هرگونه روند مرتج

گشايش سياسی در جامعه مخالف اند. بنابراين 

آنها و دولتی که تحت حاکميت آنهاست معموال 

نيروهای پيگير ضد کارگری و ضد 

 دموکراتيک در کشورهای خاورميانه اند.

اينکه چرا آنها و دولت تحت حاکميت شان 

ای  نيروهای پيگير ضد کارگری اند امر پيچيده

نيست. موجوديت سرمايه، دولت سرمايه داری 

و آن بخش از بورژوازی که حاکم است، 

وابسته به استثمار طبقۀ کارگر است. هنگامی 

که اقتصاد و سياست کشور تؤامان در انحصار 

چنين بورژوازی هايی درآيد و کسب سود 

انحصاری، سودی که نرخ آن از نرخ متوسط 

ياتی برای اين سود باالتر است، مسأله ای ح

بورژوازی ها باشد، بويژه با توجه به سرمايه 

داری های عقب ماندۀ کشورهای خاورميانه، 

اين بورژوازی ها و دولت شان به استثمار 

نسبی طبقۀ کارگر قانع نخواهند شد، بلکه به 

مجموع آن شرايط اقتصادی و سياسی ای در 

جامعه دامن خواهند زد که استثمار مطلق طبقۀ 

ر را در کشور بسط دهند. يکی از الزمه کارگ

های اساسی توسعۀ استثمار مطلق طبقۀ کارگر 

اين است که به طور پيگير با هر شکل از 

مبارزه و تشکل طبقۀ کارگر مخالفت شود و با 

اِعمال انواع محدوديت های قانونی و يا حتی با 

اِعمال انواع قهر به طبقۀ کارگر اين فرصت 

های توده ای يا سياسی خود داده نشود که تشکل 

را برای پيشبرد مبارزۀ طبقاتی اش به وجود 

 آورد. 

خصلت پيگير ضد دموکراتيک بورژوازی های 

نظامی و  -بوروکرات، نظامی و يا بوروکرات 

دولت شان که اساسا ناشی از خصلت پيگر ضد 

کارگری آنهاست، با گسترش اختناق و در 

دی های محاق قرار گرفتن مجموعه ای از آزا

مدنی در کشور تبلور می يابد. اين خصلت 

معموال در قوانين اساسی و يا حتی در قوانين 

ديگر به نفع اين بورژوازی ها، به نفع نيروهای 

مسلح و يا مذهب و نهادهای مذهبی جلوه گر 
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می شود. در زير با مقايسۀ دو قانون اساسی 

 اخير مصر به اين موضوع خواهم پرداخت.

اين بايد روشن کرد که چرا در ولی پيش از 

کشورهای خاورميانه تا هنگامی که دارای چنين 

ساخت های اقتصادی، سياسی و فرهنگی اند، 

دموکراسی ناممکن است. برای اين امر بايد 

هرچند به اختصار هم که باشد در بارۀ اينکه 

دموکراسی چيست و طی تاريخ چگونه بوده 

از هر است، مطالبی بگويم. دموکراسی پيش 

چيز يک شکل حکومت است، همان گونه که 

استبداد شاهی، تئوکراسی (حکومت دينی) يا 

آريستوکراسی (حکومت اشراف) و غيره 

هرکدام يک شکل حکومت اند. هنگامی که از 

حکومت سخن گفته می شود بايد روشن شود که 

اين مفهوم ناظر بر اين است که بخشی از مردم 

حکومت می کند  بخشی ديگردر يک کشور بر 

؛ مثال در استبداد شاهی، شاه و نه بر خودو 

جمعيت وابسته به نظام پادشاهی بر بقيۀ جمعيت 

کشور حکومت می کنند، يا در تئوکراسی 

دستگاه روحانيت بر بقيۀ جمعيت کشور 

حکومت می کند و يا در آريستوکراسی، اشراف 

 بر بقيۀ جمعيت کشور حکومت می کنند.

عنوان يک شکل حکومت چه در دموکراسی به 

بخش از جامعه بر کدام بخش ديگر حکومت 

می کند و اصوال دموکراسی چگونه حکومتی 

است؟ در تاريخ دموکراسی يک صورت يا 

شکل واحد نداشته است، بنابراين برای آنکه 

بتوان به اين سئوال پاسخ درست داد ناگزير بايد 

 به اشکال تاريخی دموکراسی رجوع کرد: 

شکل دموکراسی در تاريخ، دموکراسی  نخستين

برده داری بود. در اين دموکراسی بردگان 

ابزار به حساب می آمدند و فاقد هرگونه حقی 

بودند و بنابراين روشن است که نمی توانستند 

يکی از دو بخش جامعه باشند که يکی بر 

ديگری حکومت می کند. در دموکراسی برده 

ن بی چيز که داری اين پلبين ها (تودۀ آزادا

مانند برده داران از کار بردگان ارتزاق می 

کردند) بودند که بر پاترسين ها (برده داران و 

 مالکان وسايل توليد) حکومت می کردند. 

دومين شکل مهم دموکراسی، دموکراسی 

بورژوايی است. در اين شکل تودۀ طبقۀ 

بورژوا بر بخشهای ديگر مردم حکومت می 

موکراسی با سلطۀ رقابت کند. اين شکل از د

آزاد در جوامع بورژوايی به طور کامل شکل 

گرفت و با افول رقابت آزاد رو به افول 

گذاشت. دموکراسی بورژوايی ابزارها و شيوه 

هايی برای حکومت ايجاد کرد که به غلط با 

خود دموکراسی معادل گرفته شد. مهمترين 

ابزار دموکراسی بورژوايی انتخابات آزاد و 

مترين شيوۀ حکومتی آن پارلمانتاريسم است. مه

اما با افول رقابت آزاد و سلطۀ سرمايه داری 

انحصاری، ديگر آن شرايطی که در آن تودۀ 

طبقۀ بورژوا بتواند به گونه ای جمعی بر بخش 

های ديگر جمعيت حکومت کند از بين رفت و 
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قدرت سياسی نيز به انحصار متمرکزترين 

داران انحصارگر بخش سرمايه و سرمايه 

درآمد و از دموکراسی بورژوايی تنها شکل 

ظاهری ابزار و شيوۀ آن و نيز نام و پوستۀ آن 

باقی ماند. همه می دانند که در اشکال حکومتی 

ای مانند فاشيسم، نازيسم و ديکتاتوری های 

نظامی چيزی از دموکراسی بورژوايی باقی 

نمی ماند، حال آنکه همۀ اينها حکومت های 

ورژوايی اند. درست همان گونه که در دنيای ب

باستان دموکراسی برده داری فقط يکی از 

اشکال حکومت بود در جامعۀ سرمايه داری 

نيز دموکراسی بورژوايی فقط يکی از اشکال 

 حکومت جامعۀ سرمايه داری است.

سومين شکل تاريخی دموکراسی، دموکراسی 

پرولتری است. در اين شکل از دموکراسی، 

تودۀ مردم يعنی طبقۀ کارگر و ساير زحمتکشان 

بر طبقات دارا و استثمارگر جامعه حکومت می 

کنند. اين شکل حکومت نيز ابدی نيست و با از 

بين رفتن طبقات و دولت از بين می رود. 

دموکراسی پرولتری نه تنها دستاوردهای 

تاريخی بشر، بويژه دستاوردهای او را در 

مدنی، پايۀ حقوق فرد  زمينۀ حق و آزادی های

قرار می دهد، بلکه با نفی مالکيت خصوصی 

در جامعه اين حقوق و آزادی ها را به اوج خود 

می رساند. زيرا از آن زمان که انسانها مفهوم 

حق و آزادی را دريافتند با سد مالکيت 

خصوصی مواجه شدند. با از بين رفتن مالکيت 

بين خصوصی بزرگترين سد رهايی انسانها از 

می رود. تنها در دموکراسی پرولتری يعنی در 

اين تکامل يافته ترين شکل دموکراسی است که 

می توان به مخرج مشترک همۀ انواع 

دموکراسی يا يک مفهوم کلی از دموکراسی 

رسيد و آن را پايۀ اين قرار داد که آيا در 

کشورهای خاورميانه دموکراسی ممکن است يا 

 نه!

نگ می توان گرفت اين نتيجه ای که بی در

است که دموکراسی به مفهوم حکومت مردم بر 

مردم، غلط فاحشی است ساختۀ متفکران 

بورژوازی. اين مفهوم از دموکراسی در هيچ 

کدام از انواع دموکراسی ها در تاريخ صدق 

نمی کند. اين مفهوم بدين علت در تاريخ شکل 

گرفت که بورژوازی در مبارزۀ خود با شيوۀ 

پيشاسرمايه داری منافع خود را با منافع  توليد

کل جامعه يکی می دانست. مفهوم کلی درستی 

که از دموکراسی می توان ارائه داد چنين است: 

دموکراسی حکومت تودۀ مردم بر طبقات 

. با توجه به اينکه در جامعۀ برده داراست

داری، بردگان اساسا جزء مردم نبودند و در 

ی آزادگان بی چيز بر دورۀ دموکراسی برده دار

پاترسين ها حکومت می کردند، با توجه به 

اينکه در جامعۀ بورژوايی دورۀ رقابت آزاد 

تودۀ بورژواها بر جامعه مسلط بودند و بر 

فئودال ها و اشراف زميندار و ساير بخش های 

جامعه حکومت می کردند، و با توجه به اينکه 

فاق در دموکراسی پرولتری اکثريت قريب به ات

مردم، يعنی کارگران و زحمتکشان، بر طبقات 
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دارا و استثمارگر حکومت می کند، مفهوم کلی 

دموکراسی حکومت باال از دموکراسی يعنی 

، تنها تعريف تودۀ مردم بر طبقات داراست

درست از آن است. اکنون با اين تعريف روشن 

است که چرا دموکراسی، حتی نوع بورژوايی 

شورهای خاورميانه آن هيچ مصداقی در ک

 ندارد! 

همان گونه که در باال گفته شد در ايران 

نظامی حاکم است و  -بورژوازی بوروکرات 

دو نهاد يکی نهاد مذهبی و ديگری نيروهای 

مسلح، تؤامان به اِعمال قدرت سياسی می 

پردازند. عوامل اين هر دو نهاد نه تنها مقامات 

بلکه مهم حکومت و دولت را تشکيل می دهند، 

به طور وسيع بر سازمان های مدنی مسلط اند. 

آنان در شهرداری ها، کارخانه ها، بيمارستان 

ها، مؤسسات فرهنگی و غيره، پست های مهم 

و حساس را در اشغال خود دارند. مثال اخير 

نفر از مديران شهرداری  ٦۰۰فاش شد که 

 تهران نظامی اند. 

در مصر با انتخاب محمد مرسی به عنوان 

رئيس جمهور، قانون اساسی ای ملهم از حزب 

مذهبی اخوان المسلمين به وجود آمد که ملغمه 

ای از پان اسالميسم، شوونيسم و ارتجاع 

سرمايه داری بود. اين قانون اساسی اخوانی با 

کودتای ارتش ملغی شد و قانون اساسی ديگری 

ملهم از منافع ارتش جايگزين آن شد. در اينجا 

خی از تغييرات قانون اساسی فعلی به مقايسۀ بر

 با قانون اساسی اخوانی می پردازم:    

: می گويد ۲۰۱۴قانون اساسی سال  ۱بند 

جمهوری عربی مصر دولتی مستقل و دارای «

ناپذير است و امکان   حاکميت، متحد و تجزيه

پذير نيست و  چشم پوشی از هر بخش آن امکان

ايه نظام آن جمهوری و دمکراتيک که بر پ

اصل شهروندی و حاکميت قانون استوار است. 

ملت مصر بخشی از امت عربی است که در 

جهت تکامل و وحدت آن کوشا خواهد بود و 

مصر بخشی از جهان اسالم و بخشی از قاره 

ن نيز افتخار آآفريقاست که به بخش آسيايی 

کند و در ساختن تمدن انسانی تالش خواهد  می

 ».کرد

به طور ساده، به حکومتی جمهوری، امروزه 

گفته می شود که شاهی موروثی در رأس آن 

قرار ندارد، بلکه رئيس اين حکومت انتخابی 

است. جمهور واژه ای عربی به معنی همۀ 

مردم يا عامۀ مردم است. اصطالح جمهوری يا 

جمهوريت را ترک های عثمانی برای ناميدن 

حکومت فرانسه پس از انقالب کبير فرانسه که 

به وسيلۀ کنوانسيون  ۱۷۹۲سپتامبر  ۲۱ر د

تأسيس شد، ساختند. امت به معنی گروه يا 

جماعتی است که از يک پيامبر پيروی می کند. 

قانون اساسی جديد مصر  ۱بنابراين مفهوم بند 

که پس از کودتای ارتش تدوين شده با زبانی 

ناروشن و الکن می گويد رئيس حکومت مصر 
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ی شود و خود اين توسط ملت مصر انتخاب م

ملت جزئی از پيروان اسالم است که بايد در 

 جهت تکامل و وحدت اين پيروان کوشا باشد.

با کمی دقت می بينيم که نخستين بند اين قانون 

اساسی مانند اکثر جمهوری های بورژوايی 

دولت و اقتدار آن را به طور روشن ناشی از 

 ارادۀ ملت نمی داند، بلکه ابتدا از دولت و

مشخصات آن سخن می گويد و زمانی هم که از 

ملت چيزی می گويد برای آن است که آن را در 

خدمت وحدت امت اسالمی عرب قرار دهد. 

آشفتگی عمدی اين بند چنان است که جمهوری 

را معادل سرزمين مصر گرفته، می گويد اين 

ناپذير است و امکان چشم   تجزيه «جمهوری 

در ». پذير نيست پوشی از هر بخش آن امکان

اين بند به طور تؤامان ديدگاه ناسيوناليستی و 

اسالمی حضور دارند. چرا اين قانون اساسی 

بجای آنکه در اولين بند، دولت و اقتدارهای آن 

را ناشی از ارادۀ ملت بداند با اسالم الس می 

زند و ملت را در خدمت وحدت امت عربی و 

برای جهان اسالم می داند؟ اين از يک سو 

ارضای افکار عمومی عقب مانده و از سوی 

ديگر برای ارضای باج خواهی برخی از 

طبقات اجتماعی مذهبی است که نقش مهمی در 

 اقتصاد و سياست کشور دارند.

 )۱( ۀمادمن در بررسی پاراگراف دوم از 

ملت «قانون اساسی اخوانی مصر که می گفت 

مصر بخشی جدايی ناپذير از امت عربی و 

همان گونه که در «نوشتم: » ...المی استاس

بررسی مقدمۀ اين قانون ديديم و در اينجا نيز 

مشاهده می کنيم ملت و شهروندان مصری به 

عربی و اسالمی تبديل شده اند. روشن  امت

است که امت بجای دارا بودن حقوق شهروندی 

بايد از فقه اسالمی تبعيت کند و حکومت را 

که توسط رهبران دينی  عطيۀ خدا بر خود بداند

با آنکه کودتای ارتش مرسی » تعيين می شود.

را از رياست جمهوری ساقط کرد و اخوان 

المسلمين را غير قانونی اعالم نمود، اما می 

قانون اساسی بعد از کودتا  ۱بينيم که در بند 

همان مضمون تقريبا بی کم و کاست تکرار شده 

با اولين است. روشن است قانونی اين چنين که 

بند خود ملت مصر را پيرو امت اسالمی عرب 

می داند، قانونی سکوالر نيست و با توجه به 

اينکه اين قانون تحت رهبری ارتش تنظيم شده 

به اين نتيجه می رسيم که ارتش مصر نيز بوئی 

 از سکوالريسم نبرده است. 

می گويد:  ۲۰۱۴قانون اساسی سال  ۲بند 

بان عربی زبان اسالم دين دولت است و ز«

رسمی کشور است و شريعت اسالمی منبع 

مادۀ » .گذاری در اين کشور است اصلی قانون

اسالم «قانون اساسی ِ اخوانی هم می گفت:  ۲

دين و آيين حاکم بر کشور و عربی زبان 

رسمی و اصول و مبادی شريعت اسالمی منبع 

من در اين » .اصلی قانونگذاری در آن است

ين بار در زمان رياست اول«باره نوشتم 

جمهوری انور سادات در سازش با پان 
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اسالميست های اخوان المسلمين در قانون 

اساسی مصر جملۀ زير وارد شد: "شريعت 

». اسالم سرچشمۀ قانون اساسی مصر است"

قانون اساسی کنونی در اين مورد به قانون 

اساسی دورۀ انور سادات بازگشته است! اين 

که هم ارتش مصر و هم نيز مؤيد آن است 

قانون اساسی ای که تحت اراده اش شکل 

گرفته از ريشه ضد سکوالر هستند و در نتيجه 

 بوئی از دموکراسی نبرده اند.

نهاد «می گويد:  ۲۰۱۴سال قانون اساسی  ۷بند 

االزهر شريف هيئتی اسالمی، علمی و مستقل 

گری امور خود را  است و بدون رقيب، تصدی

د و به عنوان مرجع اصلی در در اختيار دار

رود و  علوم دينی و مسايل اسالمی به شمار می

مسئوليت دعوت و نشر علوم دينی و زبان 

عربی در مصر و جهان بر عهده آن خواهد 

قانون اساسی اخوانی دربارۀ  ۴مادۀ » .بود

 االزهر می گفت: 

االزهر شريف هيئت و نهادی اسالمی و «

مام امور و مستقل دانشگاهی است که در ت

شئون دخالت داشته و مسئوليت نشر دعوت 

اسالمی و علوم دينی و زبان عربی در مصر و 

سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هيئت 

علمای بزرگ االزهر شريف در امور مرتبط 

 .با شريعت اسالمی خواسته خواهد شد

شيخ األزهر مستقل انتخاب شده و غير قابل 

تخاب وی را از ميان عزل است و قانون شيوه ان

اعضای هيئت علمای بزرگ االزهر مشخص 

 .کند می

الذکر را  مالی تحقق اهداف فوق  دولت هزينه

ها و  گيرد و پرداخت اين هزينه برعهده می

 ».کند ميزان آن را قانون مشخص می

در اين مورد قانون اساسی کنونی به گذشته باز 

گشته و اختيارات تقريباً نامحدودی را که 

اخوان المسلمين به االزهر داده بودند تا حدی 

 محدود کرده است.

با متن  ۲۰۱۴سال قانون اساسی در  ۸بند 

گويانه، بی تضمين و در  تنها انشايی کلی ،زير

جامعه بر پايه همبستگی «هوده است: نتيجه بي

اجتماعی استوار است و دولت به تحقق عدالت 

اجتماعی و فراهم کردن راه های تکامل 

جتماعی پايبند خواهد بود تا زندگی با کرامت ا

برای همه شهروندان مصری بر اساس قانون 

از اين کلی گويی های بی تضمين » .تامين کند

در مورد حقوق شهروندان ايرانی در قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ايران نيز پر است، 

سال همه شاهد  ۳۵در حالی که اکنون پس از 

م در همۀ زمينه ها بی حقوقی توده های مرد

 هستند.

دربارۀ خانواده  اخوانیقانون اساسی  ۱۰ ۀماد

خانواده پايه و اساس جامعه و قوام «: می گفت
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» .و استواری دين و اخالق و ملی گرايی است

قانون اساسی پس از کودتا دربارۀ  ۱۰بند 

خانواده اساس جامعه است «خانواده می گويد: 

ه شمار می رود و که پايه آن دين و اخالق ملی ب

دولت در جهت استقرار و پايداری آن کوشا 

در هر دو حال اينها ديدگاه های .» خواهد بود

طبقات دارا و حاکم در مورد خانواده است و 

مانند بازی ِ نخست مرغ بود يا تخم مرغ، قانون 

دين اساسی اخوانی خانواده را شالودۀ استواری 

قانون ولی  ستمی دان و اخالق و ملی گرايی

اساسی بعد از کودتا برعکس دين و اخالق را 

 شالودۀ خانواده اعالم می کند.

طبق هر دو قانون اساسی، وزير دفاع بايد يک 

می  ۲۰۱۴افسر نظامی باشد اما قانون اساسی 

گويد اين انتصاب بايد مورد تأييد شورای عالی 

نيروهای مسلح باشد و پس از دو دورۀ رياست 

ين انتصاب منقضی می سال ا ۸جمهوری يا 

 شود. 

در قانون اساسی اخوانی مقرر شده بود که 

درصد کرسی های مجلس خلق  ۵۰دست کم 

» دهقانان و کارگران«يعنی مجلس سفلی از آن 

اين تدبير را رقيق  ۲۰۱۴باشد. قانون اساسی 

 تر می کند و برای کارگران و دهقانان

نمايندگی مناسب ...  به طريقی که قانون «

 در نظر می گيرد.» ن نمايدتعيي

دشنام به «جرم بودن  ، ۲۰۱۴قانون اساسی 

در قانون اساسی اخوانی » پيامبران و رسوالن

 را حذف کرده است. 

قانون اساسی اخوانی به رئيس جمهور اجازه 

می داد که دادستان کل را تعيين کند. در قانون 

اين مسئوليت به شورای عالی  ۲۰۱۴اساسی 

   ده است. قضائی واگذار ش

هر دو قانون اساسی بودجۀ نظامی را از 

کردند. شورای  خارجنظارت قوۀ قانون گذاری 

دفاع ملی و نه قانون گذاران در مورد محتوای 

 اين بودجه بحث می کنند.

طبق قانون اساسی اخوانی دادگاه های نظامی 

صالحيت محاکمۀ افراد غير نظامی برای 

دمه می به نيروهای مسلح ص«جرائمی که 

موارد  ۲۰۱۴را داشتند. در قانون اساسی » زند

اين قانون از هم آن نيز مشخص شده است. 

اکنون وسيله ای برای دستگيری معترضان و 

تظاهرکنندگان و محاکمۀ آنان در دادگاه های 

 نظامی شده است.

شورای عالی پليس جديدی  ۲۰۱۴قانون اساسی 

انون به وجود می آورد که بايد در مورد هر ق

مرتبط با پليس طرف مشورت قرار گيرد و به 

وزارت کشور اين حق را می دهد که هر 

قانونی را که برای اصالح پليس پيشنهاد می 

 شود وتو کند. 
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تغييراتی در سيستم   ۲۰۱۴قانون اساسی 

سياسی به وجود آورده است. اين قانون به 

مجلس اين امکان را می دهد که به دئيس 

اعتماد دهد و با اکثريت دو جمهور رإی عدم 

سوم، انتخابات جديدی برگزار نمايد. اين قانون 

به رئيس جمهور اختيار می دهد شماری از 

وزرای پرقدرت نظير وزير دفاع، وزير امور 

خارجه، وزير کشور و وزير دادگستری را 

 تعيين نمايد.

صريحا تشکيل احزاب  ۲۰۱۴قانون اساسی 

 .کرده استع سياسی مبتنی بر دين را ممنو

در قانون اخوانی، حزب حاکم ملی دوران 

سال  ۱۰مبارک منحل شد و اعضای آن حداقل 

قانون . در از هرگونه فعاليت سياسی محروم شدند

 اين انحالل و محروميت لغو شد. ۲۰۱۴اساسی 

 

 پرستاران زير فشار نا امنی شغلی و معيشتی

 شيده رخ فروز

 -پرستاران بيمارستان ها و مراکز درمانی

بهداشتی بخشی از طبقۀ کارگرند که عليرغم 

شرايط کار در محيط پرتنش، استرس زا و 

سخت و زيان آور، خواسته ها و مطالبات شان 

می همانند ساير کارگران ايران ناديده گرفته 

 شود. 

عليرغم اينکه پرستاران موتور محرک 

بيمارستان ها و مراکز درمانی اند و بيشترين 

حضور دلسوزانه را توأم با فشار کاری شديد 

دارند، با شرايط معيشتی شکننده ای روبرويند. 

در بسياری از مراکز درمانی مسئوالن حاضر 

به تأمين نيروی کافی جهت حجم باالی کار و 

ار بر پرستاران نيستند، اين امر کم کردن فش

کار طاقت فرسا در شيفت های سه گانه را 

تشديد نموده و بسيار عادی تلقی می گردد که 

پرستاران حتی در دو شيفت کاری نيز به کار 

های موقت  قراردادهمانگونه که  گمارده شوند.

، ستجامعه کارگری شده ا افراد ۀدامن گير هم

تحت الشعاع چنين امنيت شغلی پرستاران نيز 

و اين در حالی است که شرايطی قرار دارد 

طبق انعقاد اين مدل قرارداد در کارهای مستمر 

با  .غير قانونی استقوانين نيم بند موجود 

وجود ساعات کار طوالنی و شدت کاری که 

جسم و روح پرستاران را زودتر از موعد 

فرسوده می سازد، مزد ناکافی آنان بويژه در 

تان های خصوصی، که گاه به يک سوم بيمارس
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بيمارستان های دولتی کاهش پيدا می کند، يکی 

 از مشکالت عديده اين جامعه است.

های خصوصی  مزد پرستاران بيمارستان«

همانند ساير کارگران مشمول قانون کار بر 

شود و  قانون کار تعيين می ۴۱اساس ماده 

ها  مولفه قانونی ديگری برای ارتقای معيشت آن

تحول در نظام مزدی ...  .وجود ندارد

های خصوصی منوط به تحول در  بيمارستان

نظام طبقه بندی شغلی پرستاران است زيرا 

صد در صد هم افزايش پيدا  ،۹۳حتی اگر مزد 

کند فاصله معناداری ميان حقوق پرستاران 

های  مشمول قانون کار و پرستاران بيمارستان

رئيس انجمن » (.دولتی وجود خواهد داشت

 ايلنا)  -صنفی پرستاران تهران

يکی ديگر از مطالبات پرستاران مراکز 

درمانی کشور، در رابطه با برخورداری از 

بازنشستگی است و عليرغم کسوراتی که بابت 

اين امر در دريافتی ماهانه آنان اعمال می 

نيازی در «گردد، وضعيت آنان مبهم است: 

عنوان شغلی ادامه با اشاره به درج جعلی 

های تامين اجتماعی که  پرستاران در ليست بيمه

  :تها را مختل کرده است، گف ستگی آنبازنش

های خصوصی در سنوات گذشته  بيمارستان

های  هنگام درج عناوين شغلی در ليست بيمه

تامين اجتماعی خواسته يا ناخواسته دچار 

اند که در حال حاضر، مشکالت  اشتباهاتی شده

برای بازنشستگی پرستاران ايجاد  ای پيچيده

وی تصريح کرد: اين معضل که . کرده است

البته کارگران مشاغل سخت و زيان آور کم و 

های  کنند، بايد در کميته بيش با آن برخورد می

مشاغل سخت و زيان آور سازمان تامين 

اجتماعی بررسی و سابقه پرستاران معترض 

 (همانجا)» .احراز شود

نيز در » ارستان امام خمينیبيم«پرستاران 

سيستم پرداخت کارانه و اجرای  اعتراض به

رستاری توسط وزارت تعرفه گذاری خدمات پ

تجمع  30/11/92، در تاريخ بهداشت

نفر از  ۱۰۰ حدوداعتراضی برگزار کردند. 

بی توجهی مسوالن «به دليل آنچه  پرستاران

» شان  ت صنفیبيمارستان نسبت به مطالبا

اين بيمارستان تجمع  ط، در حياخواندند می

 .کردند

درباره  پرستاردبيرکل خانه  محمد شريف مقدم

مطالبات صنفی پرستاران اين بيمارستان گفت: 

حدود سه ماه پيش که پرستاران بيمارستان «

امام خمينی در اين بيمارستان در اعتراض به 

ها تجمع کردند؛  تبعيض در پرداخت کارانه

تعيين شد و با وجود   هاای از بين آن نماينده

توافق و ابالغ دستورالعملی از جانب رئيس 

بيمارستان، مديران ميانی بيمارستان در برابر 

 ۀنظارت و رسيدگی نماينده پرستاران در نحو

پرداخت پرستاری در ابعاد مختلف مقاومت 

کردند و اجازه ندادند که اطالعات در اختيار 

کارانه  ،ن ماهاي....نماينده پرستاران قرار گيرد
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ماه تاخير پرداخت کردند  ۵معوقه مهرماه را با 

 ۀدرصد کارانه هم ۱۵تا  ۱۰که حدود 

شريف ....پرستاران کاهش پيدا کرده بود

با اشاره به عدم حضور مسئولين  مقدم

بيمارستان امام خمينی در بين پرستاران گفت: 

رديم معطل ما از زمانی که تجمع را آغاز ک

های ما،  در لحظات پايانی صحبت ...ها بوديم آن

معاون پشتيبانی بيمارستان حضور پيدا کرد اما 

آنکه بنشيند سالن را ترک کرد که با اين کار  بی

 (ايلنا) » .احترامی شد به پرستاران بی

مزد ناکافی، کارانه معوقه و کاهش يافته، مبهم 

ماندن وضعيت بازنشستگی، عدم توزيع سهام 

تغيير نظام طبقه  ران،عدالت در بين پرستا

اران، ضرايب مزدی و ابالغ بندی شغلی پرست

...، از جمله مطالبات اصلی پرستاران کارانه

ايران (بويژه شاغلين در مراکز درمانی 

خصوصی) است که همواره اعتراضات و 

تجمعات پرستاران را به دنبال داشته و عليرغم 

نقش محوری اين قشر زحمتکش در نظام 

داشتی که از مهمترين حوزه های به –درمانی 

مربوط به تأمين سالمت همگانی جامعه می 

باشد، از سوی مسئوالن رژيم ذره ای ارزش و 

توجه نسبت به بهبود نسبی وضعيت معيشتی 

جامعۀ پرستاری صورت نپذيرفته است، چرا 

که اساساً اين حوزه و بهبود کارائی آن (و 

برای هرآنچه به رفاه شهروندان مربوط گردد) 

حاکميت ضد مردمی جزو بی اهميت ترين 

امور تلقی می گردد. مجموعۀ اين معضالت و 

آثار زيانبار آن، که وضعيت کار را برای 

پرستاران با عدم امنيت و ثبات شغلی توأم 

ساخته و شديداً در مضيقه قرار داده است، به 

دفعات آنان را ناچار به سوی بازار کار 

جامعه را از خدمات کشورهای خليج کشانده و 

دلسوزانۀ اين قشر متخصص محروم ساخته 

است.    برپائی تشکل های مستقل پرستاران و 

کارکنان بهداشت و درمان، اولين گام در جهت 

سازماندهی آگاهانه و پيگير مبارزات برحق 

اين بخش از جنبش کارگری ايران و ارتقاء 

کيفی سطح اين مبارزه تا تدارک برچيدن 

ت که حق حيات بالنده را از اکثريت بساطی اس

زحمتکش سلب نموده و جز فالکت، فقر و 

 بيماری دستاوردی به بار نياورده است. 

 

 برای آزادی زن!
در کنگرۀ بين  کالرا ستکينخنرانی س

 المللی کارگران
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۱۸۸۹ژوئيۀ  ۱۹پاريس   

 ترجمۀ آزاده پورآذر

شهروند کالرا ستکين نمايندۀ زنان کارگر از 

شهر برلين در ميان تمجيد و کف زدنهای 

را در مورد مسئلۀ مربوط  سخنحضار رشتۀ 

 گيرد. او توضيح می به کار زنان بدست می

اخبار مربوط به وضعيت دهد که نمی خواهد 

کاری کارگران زن را، که مانند وضعيت 

به  . اما مطرح کندکاری کارگران مرد است، 

خود می خواهد مسئلۀ کار خواست موکالن 

از  زنان را از نقطه نظر اصولی روشن سازد.

آنجائيکه اين قضيه کالً ناروشن است، بنابراين 

ضروری است که کنگرۀ بين المللی کارگران 

ن مسئله را به شکل اصولی آن مورد بررسی اي

موضع خود را در اين رابطه  قرار داده،

 . ن کندواضح و آشکار بيا

سخنران چنين ادامه می دهد : شگفت آور 

عناصر ارتجاعی ديدگاه ارتجاعی از  نيست که

مسئلۀ کار زنان داشته باشند، ولی بسيار شگفت 

ا انگيزاست که در اردوگاه سوسياليستی نيز ب

چنين درک اشتباهی، که لغو کار زنان را 

مسئلۀ رهائی  خواستار است، روبرو می شويم.

، يک استزنان که در نهايت امر کار زنان 

 مسئلۀ اقتصادی است و به درستی انتظار می

رود که سوسياليستها درک باالتری از مسائل 

 اقتصادی داشته باشند. 

سعۀ سوسياليستها بايد بدانند که در شرايط تو

اقتصادی کنونی، کار زنان يک ضرورت 

است، که گرايش طبيعی آن يا بدانجا منجر 

خواهد شد که طول زمان کار ـ چيزی که هر 

فرد بايد در خدمت جامعه قرار دهد ـ کاهش 

يابد و يا اينکه ثروت عمومی جامعه رشد کند. 

آنچه در عرصۀ رقابت موجب کاهش مزد 

ان نيست نيروی کار مردان می شود کار زن

بلکه سودجوئی سرمايه داران علت اين مسئله 

 است.

سوسياليستها قبل از هرچيز بايد بدانند که 

بردگی يا آزادی اجتماعی به وابستگی و يا عدم 

 وابستگی اقتصادی بستگی دارد.

کسانی که برروی پرچم خود آزادی، که بيانگر 

سيمای انسانی است، را نوشته اند، حق ندارند 

ابستگی و از طريقرا  نوع بشرنيمی از 

 اقتصادی به بردگی سياسی ـ اجتماعی محکوم

. همانگونه که کارگران زير يوغ سرمايه کنند

داران گرفتارند زنان نيز زير سلطۀ مردان اند؛ 

تا زمانی که وابستگی اقتصادی زن از بين 

نرود اين انقياد پابرجا خواهد ماند. شرط 

ابستگی اجتناب ناپذير برای اين عدم و

زنان  . اگر بخواهيم ازاست اقتصادی، کار

سانهای آزاد بسازيم و آنان را مانند مردان ان

صاحب حقوق برابر و عضو جامعه گردانيم، 

را   نبايد حق کار زنان را از بين ببريم و يا آن
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د و امالً محدو، کبه غير از موارد خاص

 محدود نمائيم.  استثنائی،

بری اجتماعی می زنان کارگری که برای برا

رزمند رهائی خود را از جنبشهای زنان 

بورژوا که ظاهراً برای حقوق زن تالش می 

ورزند، طلب نمی کنند. اين خانه از ماسه 

کارگران  ساخته شده و پايه های واقعی ندارد.

ن برای زن بر اين باورند که مسئله رهائی زنا

نيست، بلکه بخشی از جداگانه ک مسئلۀ خود ي

و برايشان  بزرگ اجتماعی کنونی استمسائل 

مالً روشن است که در موقعيت امروزِی کا

جامعه اين مسئله هرگز قابل حل نخواهد بود، 

مگر اينکه تغييری بنيانی در جامعه انجام شود. 

مسئلۀ رهائی زنان فرزند عصر جديد است که 

 از ماشين زاده شده است. 

رهائی زنان يعنی تغيير کامل و اساسی 

 در واقع انقالب در آنان،يت اجتماعی وضع

زندگی اقتصادی. سيستم قديم  نقش آنان در

توليد با ابزارهای ابتدائی زنان را به خانواده 

زنجير می کرد و حيطۀ فعاليت آنان را به 

نمود. در چارچوب  درون خانۀ خود محدود می

خانواده زن نيروی کار قابل اهميت و مفيدی به 

ريباً تمام احتياجات حساب می آمد، او تق

خانواده را توليد می نمود. در شرايط توليدی و 

تجاری قديم، توليد ضروريات و نيازمنديهای 

خانواده در خارج از خانه، اگر غير ممکن نمی 

بود، بسيار مشکل بود. تا زمانيکه اين روابط 

توليد قديمی حاکم بودند زن نيز از نظر 

 اقتصادی مولد بود. 

فعاليت اقتصادی زن را در  توليد ماشينی

گ چارچوب خانواده نابود کرد. صنعت بزر

ا ارزان تر و سريع تر و در همۀ کاالها ر

مقياس وسيع تر توليد می کند. صنايع خرد تنها 

امکانی که داشتند اين بود که با ابزارهای 

زنان می بايستی  ابتدائی توليد خرد انجام دهند.

مادۀ کاالی آ غالباً مبلغ بيشتری از قيمت يک

ماشينی برای خريد مواد خام [ به منظور توليد 

و عالوه بر اين وقت و  آن کاال ] بپردازند

نيروی کار خود را نيز سرمايه گذاری کنند. 

در نتيجه کار مفيد خانگی به يک صرفه جوئی 

احمقانه و اتالف وقت و نيرو تبديل شد. با 

وجود اينکه اشخاص منفردی هنوز خواهان 

چارچوب خانواده ن مولد در برداری از ز بهره

اند، ولی اين نوع از فعاليت چيزی غير از 

 امعه به بار نمی آورد. زيان برای ج

بدين علت است که سرپرست خوب اقتصادی [ 

منظور نقش اقتصادی زنان است ] دوران 

خوب قديم تقريباً ناپديد شده است. صنعت 

بزرگ توليد اجناس خانگی را از ضرورت 

نداخته است، فعاليت روزانۀ خانگی زن را از ا

بين برده، و همچنين شرايط عرصۀ کار زنان 

را در جامعه به وجود آورده است. توليد 

مکانيکی که به نيروی عضالنی و به مهارت 

در کار نياز نداشت، امکان استخدام زنان را 
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در حوزه های وسيع تر کار فراهم کرد. زن به 

با اين آرزو که  عرصۀ صنعت قدم گذاشت

درآمد خانواده را افزايش دهد و کار زنان در 

صنعت با توسعۀ صنعت مدرن به يک 

ضرورت تبديل شد و با هر تکامل وسائل 

توليد، در عصر جديد از ارزش و اهميت کار 

مردان کاسته شد. هزاران هزار نفر از 

ذخيره ارتش کارگران به خيابان پرتاب شدند. 

يل شد و مزدها بيشتر و ای از بی چيزان تشک

 بيشتر کاهش يافتند.

زمانی بود که مزد مردان به اضافۀ توليدات 

خانگی زنان برای تضمين موقعيت اقتصادی 

اکنون سطح مزد موجود  خانواده کافی بود.

حتی به زحمت کفاف زندگی کارگران مجرد 

را می دهد و کارگران متاهل ضرورتاً بايد 

 روی مزد زنان حساب کنند.

بنابراين واقعيت، زن از وابستگی اقتصادی به 

مرد رهائی پيدا کرد. زن شاغل صنعتی که 

جايگاهش در خانواده به عنوان زائدۀ اقتصادی 

مرد ديگر غيرممکن می نمود بدين امر راضی 

و از نظر  اقتصادی است شد که خود نيروئی

اقتصادی ديگر به مرد وابسته نيست. ولی 

 تصادی به مرد وابستهاکنون که او از نظر اق

هيچ دليل عاقالنه ای وجود نداشت که از نبود، 

نظر اجتماعی به او وابسته باشد. ولی اين خود 

زن نبود که اين عدم وابستگی اقتصادی را به 

 که سرمايه داران بودند.وجود آورده بود، بل

قدرت انحصار وسائل توليد به سرمايه دار 

اقتصادی را  اجازه می داد که فاکتورهای جديد

در اختيار بگيرد و امتيازهای ويژه ای را 

درعرصۀ فعاليت توليدی بدست آورد. زن ِ 

رهائی يافته از سلطۀ اقتصادی مرد به نيروی 

اقتصادی سرمايه داری وابسته می شود و از 

بردگی مرد، به بردگی کارفرما       درمی 

آيد. او تنها آقا و اربابش را عوض کرده بود. 

جا زن در اين تعويض برنده بود. او ديگر تا اين

از نظر اقتصادی ارزش کمتری از مرد نداشت 

و زير دست او نبود، بلکه همسان او بود. ولی 

سرمايه دار تنها به اين راضی نبود که از 

نيروی کار زنان بهره کشی کند، بلکه با 

استفاده از وجود زنان نيروی کار مردانه را 

 اسی استثمار نمود. نيز به شکل کامالً اس

کار زنان از ابتدا در سطح پائين تری از کار 

مردان قرار گرفت. مزد مرد از ابتدا بر اين 

پايه حساب شده بود که بتواند نيازمنديهای تمام 

خانواده را تأمين کند، ولی مزد زن برای 

برآوردن نيازمنديهای فقط يک نفر در نظر 

الوه بر گرفته شد، با اين احتساب که زنان ع

کار در کارخانه، در خانه نيز کارهائی خواهند 

ت. اين به دور از کرد و درآمدی خواهند داش

واقعيت بود، که توليدات خانکی زنان که با 

ابزار ابتدائی توليد شده بود و خود بخش 

ناچيزی از کار متوسط کل جامعه را دربر می 

گرفت، با صنايع بزرگ مقايسه شود. توليداتی 

ن در خانه و با ابزار ابتدائی انجام می که زنا
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که خود بخش ناچيزی از کار متوسط  دادند،

کل جامعه را دربر می گرفت، قابل مقايسه با 

صنايع بزرگ نبود. توانائی کاری زنان نيز 

کمتر از مردان ارزيابی شد و در نتيجه مزد 

ر نظر گرفته شد و به دنبال آنان د کمتری برای

ن وضع هم وجود داشت که اين مزد ارزان، اي

اصوالً زنان نيازهای کمتری از مردان دارند. 

چيزی که کامالً نيروی کار زنانه را برای 

سرمايه داران پر سود و با منفعت می ساخت، 

تنها ارزان بودن آن نبود، بلکه فرمانبری بيشتر 

   زنان نيز بود.

سرمايه داران از دو جهت سود بردند، نخست 

ان را تا حد امکان ارزان پايه اينکه مزد زن

گذاری کردند و دوم اينکه از طريق رقابت، 

مزد مردان را نيز کاهش دادند. به همين شکل 

کار کودکان را ايجاد نمودند، که در مقابل آن 

مزد زنان را کاهش دهند و به وسيله کار 

ماشين به شکل کلی نيروی کار انسانی را 

به تنهائی کاهش دادند. سيستم سرمايه داری 

باعث آن است که گرايش طبيعی کار زنان 

نتايج معکوس داشته باشد، بدين شکل که بجای 

تأثيرگذاری بر کوتاه شدن ساعات کار در 

جهت طوالنی شدن آن قرار گيرد، از طرف 

ديگر مرادف با ازدياد ثروت جامعه، يعنی رفاه 

تک تک افراد جامعه نبوده، بلکه در جهت 

ه داران و همزمان در جهت ازدياد سود سرماي

فقر وسيع توده ای قرار گيرد. اين نتايج فاجعه 

آميز ِ کار زنان که بسيار دردناک به نظر می 

رسد با محو سيستم توليد سرمايه داری از ميان 

 خواهد رفت.

سرمايه دار در عرصۀ رقابت نبايد عقب بماند 

و بايد تالش کند که فاصلۀ بين هزينۀ توليد و 

ود را هرچه زياد تر کاالهای خ شقيمت فرو

خود کاالهای  که نمايد. بنابراين او می کوشد

را هرچه ارزان تر توليد کند و هرچه گران تر 

بفروشد. نتيجتاً تمام سعی سرمايه دار در اين 

است که ساعات کار را       بی اندازه طوالنی 

نمايد و کارگران را نيز با مزد تا حد امکان 

سرمايه  قانع کند. اين تالشناچيز و مسخره 

رست در جهت مقابل خواستهای داران د

کارگران زن قرار می گيرد که به درستی در 

مورد کارگران مرد نيز صادق است. بنابراين 

هيچ گونه تضادی بين خواستهای زنان و 

 چه واقعاً باقیمردان کارگر وجود ندارد و آن

ه می ماند تضادی آشتی ناپذير بين کار و سرماي

 است.

ی ممنوعيت کار زنان با زيربنای اقتصاد کنون

ناسازگار است، زيرا که سرمايه داران و 

. بپوشندنمی توانند از کار زنان چشم    مردان 

ان بايد موقعيت خود را در بازار سرمايه دار

رقابت حفظ کنند و مردان برای تشکيل خانواده 

بايد روی کار زنان حساب کنند. اگر بخواهيم 

طريق راه های قانونی حق کار زنان را از از 

بين ببريم، در آن صورت نيز وضع مزد 

مردان بهتر نخواهد شد. سرمايه داران نبود 
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نيروی کار ارزان زنان را خيلی سريع از 

طريق استفاده از ماشينهای پيشرفته جبران 

اه همه چيز نمود و در زمانی کوتخواهند 

 دوباره به شکل اول درخواهد آمد.

بعد از به کارگيری وسيع نيروی کار، که 

نتيجۀ آن برای کارگران مفيد بود، ديده شد که 

سرمايه داران با کمک دستگاه های پيشرفته 

 ماشينی دستاوردهای کارگران را نابود کردند.

اگر کار زنان را به دليل رشد رقابت ممنوع و 

يا محدود کنيم، در اين صورت از بين بردن 

ری دوباره حقوق صنفی قرون ماشين و برقرا

وسطائی که در آن عدۀ کارگران پيشه ور 

 تعيين می شد، منطقی خواهد بود.

صرف نظر از داليل اقتصادی، قبل از هر 

نيز در ناسازگاری با  چيز داليل اصولی

زنان قرار می گيرد.  ممنوعيت حق کار

بايد هوشيار  همچنين از زاويه اصول نيز زنان

گونه تالشی که ممنوعيت باشند که به ضد هر

حق کار زنان را به دنبال دارد اعتراض کنند و 

اين اعتراض را به فعاالنه ترين و محقانه ترين 

مقاومت تبديل نمايند، زيرا آنان می دانند که 

برابری اجتماعی و سياسی شان با مردان تنها 

و تنها به استقالل اقتصاديشان وابسته است و 

ت کاری آنان را به اين چيزی است که موقعي

 غير از خانواده در جامعه نيز ممکن می سازد.

از ديدگاه اصولی، ما زنان، روشن و آشکار 

محدود کردن حق کار   اعتراض خود را با

زنان ابراز می داريم ـ از آنجائيکه نمی خواهيم 

مسائل خود را از مسئلۀ عمومی کارگران جدا 

سازيم خواستهای خاصی را نيز فرموله 

نمی خواهيم، به  واهيم کرد ـ ما هيچ امنيتینخ

جز آنی که کار به شکل کلی در مقابل سرمايه 

 طلب می کند.

ما تنها يک مورد استثنائی، آن هم زنان باردار 

 گيرند،را مجاز می دانيم که مورد توجه قرار 

نون تأمين اجتماعی ويژه ت آنان قازيرا موقعي

زنان  ای را طلب ميکند که مسئلۀ مورد توجه

در حال حاضر و نيز نسل های آينده خواهد 

بود. ما هرگز نه مسئله ای به اسم مسئلۀ خاص 

زنان و نه مسئله ای به اسم مسئلۀ خاص زنان 

کارگر می شناسيم. ما آزادی کامل خود را 

خواهانيم، نه حق آزادی انتخاب شغل و حق 

آموزش برابر با مردان ـ اگرچه هر دو خواسته 

النه اند ـ و نه خواستار حقوق طبيعی و عاد

سياسی هستيم. کشورهائی که در آنها به 

اصطالح حق انتخابات عمومی، آزاد و مستقيم، 

وجود دارد به ما نشان می دهند که چقدر 

حق  ارزش واقعی اين موضوع ناچيز است. 

رأی بدون استقالل اقتصادی مزيتی نيست و 

د. کمابيش تغييری است که راه به جائی نمی بر

اگررهائی اجتماعی به حقوق سياسی وابسته 

باشد، در اين صورت بايد بگوئيم که در 

کشورهائی که حق آزادی انتخابات وجود دارد 
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0Fنبايد مشکالت اجتماعی وجود داشته باشد 

*
 .

رهائی زنان همچون رهائی همۀ انسانها تنها با 

رهائی کار از سرمايه زاده می شود. تنها در 

ی است که زنان و کارگران جامعۀ سوسياليست

 به حقوق کامل خود خواهند رسيد.

با مالحظۀ اين واقعيت، آنچه برای زنانی که 

آرزوی رهائی برايشان حياتی است، باقی می 

ماند، اين است که به حزب کارگران 

سوسياليست به پيوندند، زيرا اين تنها جريانی 

 است که در جهت رهائی کارگر تالش می کند.

دون کمک مردان و بعضاً برخالف ب      

خواست آنان، زنان به هر حال زير پرچم 

سوسياليسم قرار گرفته اند و بايد حتی به اين 

مسئله اعتراف کنيم که در موارد خاصی 

برخالف نظر خود به سوی آن گرايشی کشيده 

                                                           
ستکين در نوشته های بعدی خود و کالرا   *

در فعاليتهای حزبيش در سالهای پس از اين 
سخنرانی تا پايان زندگيش، هم روی حق رأی 
زنان و هم ديگر حقوق سياسی زنان تأکيد 
داشت، ضمن آنکه جنبش زنان را از جنبش 
کارگری و سوسياليستی جدا نمی کرد. در اينجا 
به نظر می رسد او دچار گونه ای يکجانبه 
نگری در رابطۀ بين سياست و اقتصاد و مسائل 

بی اعتنائی به « اجتماعی شده و تا حدی به 
 –غلتيده است. حزب سوسيال » سياست 

به صراحت حق  ۱۸۹۱دموکرات آلمان از سال 
رأی زنان را در برنامۀ خود قرار داد ( برنامۀ 

ناسيونال دوم در سال ارفورت ) ؛ همچنين انتر
حق رأی زنان را تصويب کرد، کالرا ۰۱۹ ۷

ستکين عضو فعال در اين دو نهاد بود. 
 (يادداشت ويراستاران آذرخش)

شده اند که در يک کالم بيانگر درک روشنی 

 از موقعيت اقتصادی است. 

ر زير پرچم سوسياليسم قرار اکنون زنان د

دارند و در زير اين پرچم باقی خواهند ماند و 

برای به رسميت شناخته شدن خود به عنوان 

 انسانهای برابر مبارزه خواهند نمود.

زنان در حالی که دست در دست، همراه با 

حزب کارگران سوسياليست به پيش می روند، 

ز آماده اند در تمام مشکالت و فداکاريها ني

که محقانه   سهيم باشند، ولی همچنان مصمم اند

بعد از پيروزی به تمام حقوق حقه خود دست 

فداکاری و انجام وظيفه و  يابند. آنان در زمينۀ

نيز احقاق حق نمی خواهند بيشتر يا کمتر از 

تحت شرايط برابر در صف ی رزمنده که رفقا

 مبارزان پذيرفته شده اند، باشند.

اين  Avelingروند آولينگ (بعد از اينکه شه

مطالب را به انگليسی و فرانسوی ترجمه کرد، 

 زدنهای ممتد.)    کف

*** 

اين ترجمه از روی متن اصلی آلمانی سخنرانی 

برای «به نام  Clara Zetkinکالرا ستکين 

 Für die Befreiung derآزادی زن 

Frau! « کنگرۀ بين المللی کارگران در «در

 ۱۸۸۹Rede auf demپاريس ژوئيۀ 

Internationalen 

Arbeiterkongreß zu Paris (19. 
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Juli 1889)  « و از منبع 

www.marxists.orgانجام شد. 

 ۲۰۰٦مه  ۲۱، ۱۳۸٥ارديبهشت  ۳۱

 آزاده پورآذر

*** 

 

ارگران روی خط حادثه کار: ک  

اهمال کاری و عدم امنيت جانیباز هم   

 بر اثر انفجار معدن 1/12/92در تاريخ 

"چشمه پودنه" بخش "طغرل جرد" شهرستان 

نفر  10کارگر کشته و  3در کرمان  کوهبنان

 11اين حادثۀ تلخ در ساعت  مصدوم شدند.

ظهر بر اثر انباشته شدن و انفجار گاز در تونل 

ن چشمه پودنه و هنگامی که کارگران معد

 مشغول کار بودند، روی داد. 

و بر به گزارش خبرنگار ايلنا در کرمان، 

نفر  ۳کنون گزارش اوليه از اين حادثه تا اساس

نفر دچار گاز  ۶نفر زخمی و  ۴کشته، 

ساله  ۳۴» محمدرضا صادقی«اند. گرفتگی شده

ساله و مجرد،  ۲۷» سين محمدی«و متاهل، 

کارگران  ،ساله و متاهل ۳۴» اسالمی حسين«

می باشند. در اين معدن  قربانی انفجار معدن

نفر کارگر در هر شيفت کاری  350تعداد 

فرماندار کوهبنان درباره مشغول به کارند. 

: چگونگی بروز حادثه توسط گفتعلت انفجار 

مسئولين ذيربط در حال پی گيری است و علت 

  اهد رسيد.اصلی بروز حادثه به اطالع خو

در حالی که حوادث پی در پی کار بويژه در 

ماههای اخير مراکز کارگری را تبديل به 

قربانگاه کارگران نموده و خانواده های داغدار 

به سوگ سرپرستان نان آور خويش نشسته اند، 

مسئوالن دولتی  دست در دست کارفرمايان 

سودجوی خصوصی و دولتی، با کاغذ بازی و 

سراپا دروغ، بدون پشيزی  یاه مشتی گزارش

ارزش، حيات و امنيت حرفه ای طبقه کارگر 

ايران را بازيچۀ مطامع خود قرار داده و "پی 

توجيه علل اين حد گيری" آنها صرفاً در 

حوادث مرگبار و به بايگانی سپردن اين پرونده 

ها خالصه می شود. نمونه اخير اين شيوۀ 
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وزی برخورد به حوادث کار پرونده آتش س

ری و گزارشات خيابان جمهوتوليدی پوشاک 

مسئوالن رژيم است که مرگ ضد و نقيض 

خواست و را "توليدی  دلخراش دو کارگر زن

اين در حالی است مشيت الهی" قلمداد نمودند. 

که کارگران ايران که با سخت ترين شرايط 

کار و دستمزد حداقلی که در بسياری موارد 

فتد، در محروميت ماه ها نيز به تعويق می ا

کامل از هرگونه حقوق برسميت شناخته شده 

بسر برده و با بيشترين تعداد حوادث کار منجر 

به مرگ و نقص عضو، به هيچ مرجع و نهاد 

مسئول و ناظر بر اين شرايط دسترسی ندارند 

و مرگ در سکوت و پيکری مثله شده تنها 

دستاوردی است که کارفرمايان و سرمايه 

و در قبال سالها کار مشقت بار به داران سودج

 آنان ارزانی می دارند.   

در گزارشی که پس از حادثۀ مرگبار معدن 

"چشمه پودنه" انعکاس يافت، سخنان صريح 

نماينده کارگران پرده از وضعيت اسفبار محيط 

کار کارگران معدن، برداشت و بی اعتنايی 

مسئولين نسبت به هشدارهای کارگران مبنی بر 

ناک بودن شرايط کار را از ماه ها قبل از خطر

نماينده کارگران معدن انفجار برمال نمود: "

که بر اثر حادثه انفجار روز » چشمه پودنه«

اش را از دست داده  تن از همکاران ۳پنجشنبه 

گويد که کارگاه محل حادثه فاقد  است، می

امکانات ايمنی از جمله دستگاه مناسب 

خطر به کارگران برای اعالم » گازسنجی«

 "بوده است.

نماينده کارگران دو روز پس » مهدی همتی«

از وقوع اين حادثه به خبرنگار ايلنا گفت: به 

مناسب با اين » امکانات نجات«دليل فقدان 

حادثه، گروه نجات يکی از معادن مجاور يک 

ساعت پس از انفجار خود را به محل حادثه 

 رساندند.

اين معدن نيز » امکانات ايمنی«او درباره 

 یگفت: در تونل محل حادثه دستگاه تهويه هوا

مرکزی وجود نداشته است و کارگران با 

 کنند. دستگاه مکنده دستی گاز را تخليه می

نماينده کارگران اين معدن افزود: دستگاه 

ر در انفجقابل اگازسنج که بايد ميزان گازهای 

به دليل کهنه بودن، مشخص کند، تونل را 

 خطر آگاه نکرده است. امکانن را از کارگرا

همتی درباره ساير امکانات نجات در اين معدن 

گفت: معدن چشمه پودنه در مجموع يک 

دستگاه آمبوالنس دارد که اکنون خراب است. 

در » بيماربر«م همچنين لوکوموتيوی به نا

 که کار نميکند. ردها وجود دا تونل

هايی که  گيری نماينده کارگران با اشاره به پی

ساز)  پيالتور (اکسيژنبرای تعمير دستگاه اس

هاست که به عنوان  ، گفت: سالانجام داده

نماينده کارگران با مراجعات مکرر به هر 
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تواند در اين  یمسئولی که تصور کنم م

دهد به دنبال تعمير اين خصوص کاری انجام 

گيرد و  ها هستم اما کسی ما را جدی نمی دستگاه

 دهد. نمی به حرفمان گوش

مهدی همتی به کشته شدن کارگر ديگری به نام 

در مردادماه سال جاری در » حسين زمانی«

همين معدن اشاره کرد و گفت: مسئوالن پيش 

دهند  از وقوع حادثه به هشدارهای ما گوش نمی

های  و پس از کشته شدن همکارانمان تيم

 دهند. يابی تشکيل می علت

پودنه با بيان نماينده کارگران معدن چشمه 

ما نه فقط امنيت شغلی، که امنيت جانی «اينکه 

هر بار که درباره کار «تاکيد کرد: » هم نداريم

 ۲۵۰۰های تهويه هوا در عمق  نکردن دستگاه

کرديم ما را به اخراج  متری زمين اعتراض می

 »کردند. تهديد می

در حالی که اين حوادث کماکان تداوم يافته و  

با شانه خالی کردن از زير مسئوالن ذی ربط 

بار مسئوليت و وظايف خويش، از دخالت و 

نظارت نمايندگان و تشکل های مستقل کارگری 

در مراکز کار به شدت جلوگيری می کنند، 

حادثۀ کار، کارگر ديگری را به کام می کشد: 

يک کارگر شاغل در  6/12/92در تاريخ 

معدن شن و ماسه در شهرستان شهريار، در 

 .عمير نوار نقاله ماسه کشته شدحين ت

به گزارش ايلنا به نقل از سازمان آتش نشانی 

اسفند  ۶( بامدادشهرستان شهريار، اين حادثه 

ساله  ۳۵ماه) زمانی رخ داد که يک کارگر 

مشغول تعمير نوار نقاله انتقال ماسه بود که 

ناگهان بر اثر ريزش بخشی از ديواره معدن 

 .ددر زير انبوه ماسه دفن ش

از بر اساس اين گزارش، جسد اين کارگر پس 

چند ساعت عمليات توسط امداد گران کشف و 

به نيروی انتظامی حاضر در محل تحويل داده 

 .شد

حادثه مشابه ديگری  ،گفتنی است پيش از اين

در آذر ماه سال جاری در يکی ديگر از معادن 

شن و ماسه (رضی آباد نوين) در جاده شهريار 

باعث کشته شدن يکی از کارگران رخ داد که 

 ، ساله ۳۰ اين کارگر ،شد. جسد ابراهيم شفيعی

که در حين کار با يک دستگاه بيل مکانيکی در 

زير خروارها خاک دفن شده بود بعد از 

 .امدادگران کشف شد عمليات يازده روزه

وقوع  28/11/92پيش از آن نيز در تاريخ 

ه کشته انفجار در کارخانه کيان تاير منجر ب

شدن دو کارگر و مصدوميت يک تن ديگر 

يکشنبه شب  ۲۱اين حادثه ساعت گرديد. 

زمانی رخ داد که کارگران مشغول تخليه 

 .سوخت از مخزن بودند

تاير نيز در تشريح  رئيس نهاد کارگری کيان 

در پی سرمای هوا و   :جزئيات خبر گفت
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کمبود گاز به اين کارخانه دستور داده شده بود 

 .ه جای گاز مايع از مازوت استفاده شودکه ب

رئيس شورای اسالمی کار کيان تاير افزود: بنا 

هزار  ۵۰۰به درخواست کارخانه، قرار بود 

ليتر سوخت مازوت توسط وزارت نفت در پنج 

نوبت به کيان تاير داده شود اما در آخرين 

نوبت به دليل وجود مشکالتی در ترکيب 

ليه تمامی سوخت، کارگران مجبور به تخ

سوخت داخل مخزن شدند که در لحظات اوليه 

اين عمليات، با وقوع انفجار دو کارگر کشته و 

 .يک کارگر ديگر مصدوم شد

سرمايه داران و کارفرمايان حاکم در هر آنچه 

که به شرايط کار و معيشت کارگران ارتباط 

دارد، در هزينه ها صرفه جويی می نمايند، 

رزی باقی نمی گذارد سودپرستی آنان حد و م

که به سرما و گرما، عدم رعايت استانداردها و 

ايمنی محيط کار، بهداشت و تغذيه و شرايط 

اسفبار محيط کاری کارگران، کمترين اعتنايی 

صورت گيرد حتی اگر جان کارگر وثيقۀ تحقق 

 اين هدف اصلی جامعه سرمايه داری باشد.

 

 

 شيده رخ فروز

(آلوده)، دو بسته پنير  کيلو گرم برنج هندی 10

عدد تخم مرغ بسته بندی شده،  24، یگرم 400

گرمی روغن مايع و دو قطعه  810دو بطری 

 یچهار کيلوگرم تقريباً مرغ منجمد (برزيلی) 

در تابلوی نصب شده در مراکز توزيع ذکر (

شده که کسری يا مازاد وزن مرغ بنا بر هر 

)، تومان محاسبه خواهد شد 6500کيلو مرغ 

سبد کاالی رايانه ای دولت اين است محتوای 

اين تمامی آن سياستی بود که رژيم به  روحانی!

در ماه های پايانی سال عرضه » سبد کاال«نام 

هزار تومانی، با  80نمود. توزيع سبد کاالی 

ساعت ها انتظار در صف های طويل و در 

سرمای زير صفر، به تحقيرآميزترين شيوه ها 

 آغاز گرديد.
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صف توزيع سبد کاال در محلۀ بهاران تهران

، با »سبد کاال«دولت ماه ها قبل از توزيع 

ترفندهايی عمالً بخش وسيعی از کارگران و 

ول اين آسيب پذيرترين اقشار جامعه را از شم

ميليون  17طرح کنار نهاد. يعنی مشموالن 

ميليون نفر  4را به حدود » سبد کاال«نفری 

کاهش داد. اين در حالی است که هنوز تعيين 

حداقل مزد ميليونها کارگر در هاله ای از ابهام 

قرار دارد. بخش وسيعی از کارگران به خاطر 

تأخير دريافت ماه ها حقوق و مزايای خود، 

سفره ندارند. آنان سرگردان در پيچ و  نانی در

خم مناسبات خشک اداری و کاغذبازی های 

مسئوالن اند. آنان يا در اعتصابند (پلی اکريل، 

چادرملو، پتروشيمی ...) و يا تحت بگير و ببند 

حکومت قرار دارند. گرانی نيز چهار نعل می 

هزار  80سبد کاالی » تدبير«تازد. تاکنون 

ن در بهمن ماه، چيزی جز به تومانی و توزيع آ

توده های محروم نبوده » اميد«بازی گرفتن 

 است.  

» بنجل«يکی از پيامدهای توزيع سبد کاالی 

تن در صف های دريافت آن بود.  2کشته شدن 

دامنۀ اعتراضات و انتقادات نسبت به اين ترفند، 

به رقبای دولت روحانی فرصت داد تا به اين 

يک «عناوينی چون  بهانه در درون مجلس با

سبد کاالی ارزانی که برای «و » سبد دردسر

، به تسويه حساب با اين »دولت گران تمام شد

دولت بپردازند. رئيس جمهور با عذرخواهی از 

مردم، به مخالفان جناحی واکنش نشان داد. در 
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اين ميان به وضعيت دشوار زندگی توده های 

ط چه آنان که حذف شدند (واجد شراي -مردم 

تشخيص داده نشدند) و چه آنان که با هزار 

 -کاال ايستادند » بنجل«مشقت در صف اين سبد 

ذره ای اعتنا نشد. زندگی توده های مردم 

همچنان ملعبۀ دست سياست بازان سودپرست و 

 فاسد رژيم است.

"... در مرحله بعد سرپرستان خانوار که اکثر 

د در سال تشکيل می دهن 50آنان را افراد باالی 

قسمت بيرونی فروشگاه بايد در صف هايی که 

نفر در آن ايستاده اند در  400الی  300حدود 

سرمای شديد منتظر دريافت سبد کااليی خود 

 ) 14/11/92باشند." (آفتاب 

در فروشگاه های شهروند، سپه و اتکا هر «

برندی که زيادتر از همه موجود بود به 

ندهايی متقاضيان داده می شد اغلب هم بر

ناشناخته بوده که نتوانسته در فروشگاه مشتری 

برای خود پيدا کند. ... گروهی از سرپرستان 

خانوار از صبح ديروز مقابل معاونت بازرگانی 

داخلی وزارت صنعت تجمع کردند تا نارضايتی 

خود را از قرار نداشتن نام خود در فهرست 

دريافت کنندگان سبد کاال اعالم کنند. فاطمه، 

ساله ای که همسرش کارگر "کارواش"  45ن ز

شرکت واحد است می گويد شوهرش ماهانه 

هزار تومان حقوق می گيرد اما امروز  600

وقتی برای دريافت سبد کاال مراجعه کرده 

متوجه شده است که چون حقوق شوهرش بيشتر 

هزار تومان است نمی تواند سبد کاال  500از 

حدود يک ساعت ساله  37دريافت کند. ... مريم 

در صف ايستاده است تا سبد کااليی دريافت 

کند. او می گويد ارزشش را ندارد که اين همه 

وقتش را تلف کند و اين مقدار مواد غذايی فقط 

دو هفته تأمين خوراک زندگی خانواده اش را 

می کند. مرد ميانسالی که با فرزند خردسالش 

ل برای دريافت سبد کااليی آمده است اين شک

ارايه مواد خوراکی را توهين به مردم می داند 

... در حالی که مراجعه کنندگان ساعاتی 

طوالنی مقابل در انبار فروشگاه در دمای منفی 

پنج درجه زير بارش برف ايستاده بودند و در 

نهايت با برخورد ناشايست متصديان مواجه می 

 ) 14/11/92(شرق» شدند

يوه به صف وضعيت اسفبار مردمی که بدين ش

دريافت سبد کاال کشانده شده بودند، سوژه داغی 

بود که رقبای حکومتی فرصت بهره برداری 

به سود باند خود را به بهانۀ دلسوزی برای 

مردم غنيمت شمردند. همان مردمی که همۀ 

جناح های حکومتی در تحميل چنين شرايط ضد 

انسانی، سرکوب و خفه ساختن خواست ها و 

 فعاالنه شراکت دارند: اعتراضاتشان 

قبل از توزيع سبد کاال در صحن علنی تذکر «

دادم که اين روش توزيع درست نيست و گفتم 

اين روش گداپروری است، االن هم تاکيد می 

کنم که بی سوادها هم روش توزيع دهه شصت 

انتخاب نمی کنند تا چه برسد  90را برای دهه 
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هم می  به مدعيان باسوادی ... اگر حامد کرزای

خواست در افغانستان چنين سبدی را توزيع 

» کند، موفق تر از اين عمل می کرد.

اخباری از سراسر ايران «آفتاب)  17/11/92(

به ما می رسد اخبار خوبی نيست و کارگر 

روستايی که به نان شب خود محتاج است نمی 

تواند ثبت نام کند و مشمول سبد کاال نيست. ... 

يليون کارگر فصلی و در کشور حدود سه م

بيکار داريم که با وجود وضعيت بد اقتصادی 

به آنها سبد تعلق نگرفته است. ... سبد کاال تنها 

به کارگران شناسنامه دار تعلق می گيرد، اين 

در حالی است که بسياری از کارگران ما در 

شهرستان ها و روستاها به صورت آزاد 

ند و مشغول هستند و شناسنامه خاصی هم ندار

اغلب از وضعيت مالی بدتری نسبت به 

کارگران شناسنامه دار برخوردارند. ... چگونه 

 500است که يک نماينده مجلس با حقوق باالی 

هزار تومان، سبد کاال می گيرد، اما آن 

روستايی که هيچ حقوقی ندارد، شامل اين طرح 

نيست. ... در مورد سالمت برنج های هندی 

ال، ما نمی دانيم در سبد عرضه شده در سبد کا

کاال از چه نوع برنجی استفاده شده ولی با توجه 

به اينکه دولت عرضه کننده سبد کاالست، 

» اشکالی در اين زمينه وجود نخواهد داشت.

 شرق همانجا) -(اعتراضات نمايندگان

از آنجا که حضرات به راحتی و به وفور  

مرغوب ترين برنج را در سفره خويش ميل می 

رمايند کامالً طبيعی است که نمی دانند اکثريت ف

مردم مجبور به مصرف چه نوع برنجی آن هم 

به ميزان ناچيز می باشند، اما اين مانع نمی 

گردد که توزيع و مصرف برنج هندی 

نامرغوب و آلوده به سموم را (که کارشناسان 

بهداشت بارها اين موضوع را اعالم و مصرف 

ای کودکان خطرناک برنج هندی را بويژه بر

توصيف نموده اند) برای مردم توسط دولت 

 بالاشکال بدانند.  

جناح طرفدار دولت نيز در دفاع از عملکرد 

و » خلقيات«دولت با دستاويز قرار دادن 

تمسخر مردم، به مقابله با مخالفان پرداخت: 

عذر خواهی رئيس جمهور از مردم بابت «

امری کم  کاستی های توزيع سبد کاال اگر چه

سابقه در جمهوری اسالمی است ولی يادآور 

ضرب المثل "پول بده کاال بده دو غاز و نيم باال 

بده" هم است. به نظر می رسد نحوه توزيع کاال 

ايراد اساسی نداشته و همچنان که يارانه ها به 

حساب ريخته می شود و مردم به تدريج می 

گيرند و مشکلی هم بروز نمی کند، کاالهای 

اساسی نيز به همان روش توزيع می شوند و 

تعداد مکان های توزيع نيز آنقدر گسترده است 

که برای همه امکان دسترسی به مراکز توزيع 

وجود دارد ولی همان طور که در ابتدای توزيع 

يارانه ها مردم نيمه شب پای خودپردازها می 

رفتند و صف می کشيدند، برای دريافت کاال 

 -(شرق» ه را مرتکب می شوند.نيز همان اشتبا

26/11/92 ( 
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حضرات سينه چاک دولت با منت گذاری بر 

سر مردم و با ذکر ضرب المثلی اين چنينی 

و » پول بده«فراموش کرده اند بگويند اين 

از چه منبعی تأمين شده است؟ آنان » کاال بده«

به عمد فراموش می کنند که منشأ تمامی ثروت 

امعه از قِبل کار طاقت و نعم مادی و معنوی ج

فرسا، ساعات طوالنی کار و استثمار وحشيانه 

و بی حقوقی کامل طبقۀ کارگر ايران که 

اکثريت جامعه را تشکيل می دهد، فراهم آمده 

نه لطف و بخشش دولت زالوصفت سرمايه 

داری ايران. اتفاقاً فقر و درماندگی خانوارهای 

زحمتکش و کم و کاستی ها است که سال ها 

سياست کمبود انواع کاال، کوپن، جيره بندی و 

را وارد زندگی » صف کشيدن«فرهنگ 

روزمرۀ مردم کوچه و خيابان نموده، و تبديل 

به سوهانی بر جسم و روح زجر کشيده آنان 

کرده است. اين راحت ترين شيوه است که با 

ناديده گرفتن واقعيات موجود در مورد سبد 

ۀ آسيب پذيران، کاالی کذايی، که نه شامل هم

بلکه تنها شامل بخش کوچکی از مردم شده 

است قضاوتی اين چنين کرد. اين سبد کاالهای 

بی کيفيت، روزانه در مراکز توزيع معدود، به 

عدۀ کمی می رسد و با تمام شدن آن، بسياری 

از کسانی که در صف می مانند دست خالی 

برگردند. می بينيم که حکومتيان دست آخر با 

رمی مشکالت را به گردن مردم می بی ش

اندازند. اخيراً حتی به تعويض اجناس تعيين 

پرداخته اند، تخم مرغ » سبد کاال«شدۀ 

(پروتئين حيوانی) را از سبد حذف و ماکارونی 

را جايگزين آن کرده اند. اين امر با توجه به 

اينکه مدتهاست به دليل ناتوانی مردم در تهيه 

ذی، مصرف گوشت و برنج و مواد مغ

ماکارونی با سويا و سبزيجات، جای ساير اقالم 

و پروتئين های حيوانی را در سفرۀ محقر 

سبد «خانوارها گرفته است، از سر و ته زدن 

 و بی کيفيت تر کردن آن است.  » کاال

نويسندۀ طرفدار دولت در ادامه همان مطالب 

ادامه می » خلقيات ما ايرانی ها«تحت عنوان 

گر برای خريد نان هم برويد گاهی شما ا«دهد: 

مدتی بايد در صف معطل بمانيد. در فروشگاه 

های بزرگ با وجود صندوق های عديده برای 

دريافت وجه باز هم شاهد صف های طوالنی 

هستيم. ولی اين دليل نمی شود که اگر برای 

گرفتن کاالی رايگان دقايقی بيشتر در صف 

» پا کنيم. معطل مانديم، اين چنين هياهويی به

 همانجا)  -(شرق

اين قلم بدستان وابسته که مسبب مصائب کنونی 

مردم و اراجيفی از اين » خلقيات«جامعه را 

دست معرفی می کنند، يقيناً تا به حال با بسته 

بودن نانوايی محلۀ خود روبرو نبوده اند و در 

پاسخ دليل عدم پخت نان، نبود آرد يا تمام شدن 

را نشنيده اند، تا با اين  سهميۀ آرد نانوايی

واقعيت مواجه شوند که مردم در نگرانی تهيه 

حتی لقمه ای نان بسر می برند. اينان روشن 

نمی سازند که اگر مسئوالن نااليق حاکِم سياسِت 
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تهيه و توزيع مايحتاج مردم، مثال همين نان را 

به گونه ای پيش می بردند که مردم می توانستند 

و مرغوب با قيمت مناسب به روزانه نان تازه 

وفور در فروشگاه ها و نانوايی ها تهيه کنند 

» خلقيات«(مانند بسياری از کشورها)، آن وقت 

مردم نه آن گونه بود که بتوان آن را مورد 

تمسخر و نکوهش قرار داد و چرندياتی از آن 

نوع دربارۀ اين خلقيات گفت که اکنون توسط 

فته می شود. نويسندگان وابسته به حکومت گ

خلقيات مردم از آسمان به زمين نمی آيند يا از 

کشورهای ديگر وارد نمی شوند، بلکه نتيجۀ 

شرايط زندگی واقعی مردم خود کشور اند. اما 

اين حضرات در دفاع از موجوديت سرمايه 

داران و زمينداران حاکم و توجيه سياست های 

فريبکارانۀ رژيم، سنگ پای قزوين را از رو 

 ه اند: برد

علی مطهری افزود: ما مردم خود را می «

شناسيم پس بايد دولت در نحوه توزيع سبد کاال 

تدبيری را اتخاذ می کرد که منجر به صف های 

طوالنی نمی شد. به نظرم دولت مقداری بی 

تجربگی کرد و اين کارش به خوبی انجام 

نشد... در پاسخ به اين پرسش که با توجه به 

ر اطالع مردم مبنی بر قرار تدبير دولت د

گرفتن نامشان در ليست افراد دريافت کننده سبد 

کاال دليل حضور برخی از مردم در صف ها 

که اسم شان در ليست نبوده است گفت: ما مردم 

خود را می شناسيم اگر اآلن بگوييم که فالن جا 

جارو توزيع می شود همه می آيند و صف می 

ه ما همه فرهنگ بندند. مطهری با بيان اينک

مردم را می دانيم. ... يک سال در دولت 

مهندس موسوی در عيد قربان اعالم شد که 

گوسفند در مکانی خاص ارزان تر توزيع می 

شود. بعد از اين اعالم صف های طوالنی 

تشکيل شد و خيلی جاها کار به چاقوکشی کشيد 

 -17/11/92» (و مشکالتی را درست کرد.

ه مجلس رژيم که از شناخت و آفتاب) اين نمايند

فرهنگ مردم دم می زند و آن ها را با 

چاقوکشان هم کاسه می کند، می بايست از 

 35فرهنگ منحط و مسلطی سخن می گفت که 

سال توسط جمهوری اسالمی با سرکوب و 

ارعاب توده ها و به مدد تمامی جانيان، 

چماقداران، چاقوکشان و قداره بندان ريز و 

و ساخته شد که از دوران  درشتی حمايت

امام شان تاکنون را دربرمی گيرد. » طالئی«

از فرهنگی که مناديان آن امثال خامنه ای، 

رفسنجانی، خلخالی، جنتی، مرتضوی ... و 

نهادهايی نظير سپاه، انصار حزب هللا، 

اطالعات، حراست ... آن را رسماً ترويج می 

کنند. اين نه فرهنگ مردم، بلکه فرهنگ 

و » سبد کاال«وب حاکمان است. نه توزيع مطل

نه هرگونه وصله پينه بر پيکر پوسيدۀ حکومت 

دينی، تغييری در شرايط فالکت بار کنونی به 

بار نخواهد آورد. تغيير واقعی و ريشه ای را 

کارگران و محرومانی به وجود می آورند که 

با صفوفی متشکل و رزمنده، آگاهانه و مصمم 

  به پا خيزند. به ضد حکومت دينی
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آتش سوزی دلخراش خيابان جمهوری: 

 مشيت الهی؟ نقص فنی؟ يا ... ؟

 شيده رخ فروز

طبقه توليد پوشاک در  5دی ماه، ساختمان  29

خيابان جمهوری تهران دچار آتش سوزی شد. 

کارگر  2نسرين فروتن و آذر حق نظری 

زحمتکش،  پس از گرفتار شدن در شعله های 

وط از ساختمان به طرز آتش بر اثر سق

دلخراشی جان باختند. اين مادران هر دو نان 

آور خانواده های خود بودند، يکی دارای 

فرزندی معلول و ديگری آرزوهای زيادی 

برای تآمين آيندۀ دختر و پسرش در سر داشت. 

زنان زحمتکشی که حتی روز تعطيل خود را 

نيز با اضافه کاری در کارگاه محل کارشان 

می نمودند، اما مانند تمامی کارگران  سپری 

حادثه ديده در مراکز کارگری، سودورزی 

کارفرمايان و اهمال کاری نهادهای مسئول، 

 مرگی تلخ را برايشان رقم زد. 

در اولين گزارش ها از صحنه حادثه شاهدان  

عينی بر کوتاهی نيروهای آتش نشانی در 

هنگام ورود «عمليات نجات تصريح کردند. 

وهای آتش نشانی به محل حادثه متوجه شديم نير

که نيروهای اعزامی تشک همراه خود نياورده 

بودند، صمن اينکه نردبانی که به همراه داشتند، 

آفتاب) پس از  1/11/92» (نردبان کوتاهی بود.

آن مسئوالن به توجيه قصور خويش و اظهارات 

عجيب دست زدند تا عمق فاجعه را پرده پوشی 

ود را خالص سازند. معاون خدمات و گريبان خ

شهری شهرداری تهران کشته شدن دو زن 

کارگر در آتش سوزی خيابان جمهوری را 

در «دانست و گفت: » مشيت الهی«خواست و 

يک ميليونيوم حوادث پيش می آيد که نقص فنی 

رخ بدهد. ... تنها دليل سقوط اين دو خانم، ترس 
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نباط کرده بيش از حد آنها بوده، زيرا چنين است

اند که آتش به اين اتاق هم سرايت می کند يا 

آتش نشانی نمی تواند اينها را نجات بدهد. ... 

تجهيزات آتش نشانی همه آلمانی هستند و 

پيشرفته ترين خودروها و ماشين ها را از 

برندهای مطرح اروپا در اختيار داريم. اين 

طور نيست که دستگاه های ما قديمی باشد يا 

آفتاب) پيشتر در  2/11/92» (داشته باشد. ايراد

توجيه وقوع حوادث ناگواری که به قربانی 

شدن بسياری از انسان های بيگناه منجر می 

گرديد، بارها و بارها سران و مسئوالن 

يا » امتحان الهی«جمهوری اسالمی با 

ناميدن اين وقايع، از خود رفع » آزمايش الهی«

ز آنها رذالت را مسئوليت می نمودند. اکنون ني

با ترويج جهالت و انديشه های منحط در هم 

آميزند، تا قصور در نجات حادثه ديدگان را با 

الپوشانی کنند و خون » مشيت الهی«خواست و 

اين دو کارگر و حقوق بازماندگان آنان را 

پايمال نمايند. قانون گذارانی که بسياری از 

انون کارگاه ها و مراکز کارگری را از شمول ق

کار خارج نموده اند، نهادهايی که کوچکترين 

نظارتی بر کارگاه های فاقد شرايط ايمنی 

ندارند، و سيستم ظالمانه ای که برای جان 

کارگران ذره ای ارزش قائل نيست، مسئول 

وقوع تمامی سوانح دلخراش محيط کار می 

باشند. کارگران ايران تا چه زمان بايد شاهد 

ادث پی در پی محيط کار و آمار تکان دهنده حو

کشتار و مثله شدن همکاران خود باشند؟ چه 

نهاد مسئولی پاسخگوی خانواده های داغدار 

 قربانيان است؟

زنان با دستمزد کمی کار می کنند و در يک «

روز تعطيل دو نفر از آنان برای اداره خود کار 

می کنند ... اگر برای جان مردم ارزش قائل 

پس از خريد تجهيزات آتش بوديم، شهرداری 

نشانی از يک شرکت آلمانی به اين شرکت 

اجازه بازرسی می داد و در يک کاميون داری 

در جنوب تهران خودروهايش را تعمير نمی 

اتحاديه زنان  -آفتاب 12/11/92» (کرد.

 کارگر) 

برخالف آسمان و ريسمان بافتن های بيشرمانۀ 

با معاون خدمات شهری شهرداری تهران، که 

مشيت الهی ناميدن مرگ قربانيان و تعريف و 

تمجيد از تجهيزات و ماشين آالت آتش نشانی، 

سعی در تحريف حقايق حادثه دارد، ماجرا به 

بنا بر اسناد و مدارکی «گونه ای ديگر است: 

که برای اولين بار در سايت پيام نو منتشر شد، 

ماه قبل مطلع بود  13شهرداری تهران از 

آتش نشانی شهرداری تهران که ماشين های 

ساخت شرکت ايويکوماگيروس آلمان است، 

دچار نقص فنی خواهند شد زيرا شرکت آلمانی 

به دليل پرداخت نشدن مطالباتش از سرويس 

دهی به اين ماشين ها خودداری کرده بود. در 

حادثه تلخ خيابان جمهوری نردبام يکی از 

 ماشين های آتش نشانی شهرداری باز نشد و

شلنگ آبرسانی آن هم با مشکل روبروشد. 
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بررسی ها نشان داد که آشنا نبودن رئيس آتش 

نشانی تهران به فعاليت های مربوط به اين 

حوزه و عدم تخصص کافی وی نيز می تواند 

يکی از علت های مهم وقوع حادثه يکشنبه سياه 

انسان بيگناه  2جمهوری و از دست رفتن جان 

پيگيری ها نشان داد که  باشد. ... در عين حال

اداره کل بازرسی وزارت کار هم در اين ماجرا 

مقصر است و حداقل در دولت قبلی از ساختمان 

خيابان جمهوری که آتش سوزی در آنجا اتفاق 

» افتاده بازرسی منظمی صورت نگرفته است.

آفتاب) اما رئيس آتش نشانی  -15/11/92(

 تهران مصرانه منکر هرگونه قصور و نقص

تجهيزات نجات می گردد و اين بار مانند يک 

تاجر به تبليغ جنس مرغوب آتش نشانان و 

شغل «هذيان گويی های بی ربط می پردازد: 

آتش نشانان از جنس جهاد، عشق، اميد و از 

خود گذشتگی است. ... جنس آتش نشانان از 

» جنس همان افراد دفاع مقدس است.

اين حادثه چه بر اثر «آفتاب)  16/11/92(

نقص فنی و چه خطای انسانی به وجود آمده 

باشد، بايد بدانيم علت اصلی حريق عوامل 

ديگری بوده است که عمده آنها عدم توجه به 

نکات ايمنی و بی مباالتی مالکين اين مجتمع 

 (همانجا) » بوده است.

رئيس کميته ايمنی و مديريت بحران شورای 

ه ذکر جزئيات ديگری از اسالمی شهر تهران ب

در مجموع دوستان مان در «حادثه می پردازد: 

شهرداری بايد بازنگری در بحث تجهيزات خود 

در سازمان آتش نشانی داشته باشند. اگر نقص 

فنی نردبان و باز نشدن آن را بپذيريم چگونه 

می توان شلنگ هايی که آب می دادند را توجيه 

ی در محل بودند کرد؟ در اين حادثه آقای قناعت

و شلنگ هايی که از همه جای آنها آب نشت می 

کرد را مشاهده کردند، آيا اين هم شرکت 

سازنده مشکل داشته است که شلنگ ها آب می 

دادند؟ ... در تاريخ سوم دی ماه سال جاری 

سرويس تايم نردبان حادثه جمهوری به پايان 

رسيده بوده است ... اگر مهلت سرويس تايم به 

يان رسيده بوده چرا سازمان آتش نشانی در پا

روز و محلی که سران قوا خدمت مقام معظم 

رهبری بودند و بايد در آمادگی کامل باشند از 

اين تجهيزات استفاده کرده است؟... براساس 

مستندات تصويری موجود در زمان بروز نقص 

فنی هيچ خانمی از پنجره آويزان نبوده است و 

اضای ورود نردبان جديد را در همين فاصله تق

می کنند که در همين حين خانم حق نظری از 

پنجره خارج و خود را به ديواره آويزان می 

ثانيه نردبان دوم به  11دقيقه و  5کند که پس از 

محل حادثه می رسد ... نردبان دوم پس از جا 

به جايی آمبوالنس و نردبان قبلی در حال تعادل 

ثانيه طول می کشد و در  20است که اين فرآيند 

چهار دقيقه  18فاصله رسيدن نردبان ايستگاه 

فرصت داشتند تا جانمايی خودروها را مشخص 

زمان  18کنند تا خودرو نردبان ايستگاه 

ثانيه حائز  20بيشتری از دست ندهد و اين 

اهميت بود که در اين مدت آويزان ماندن خانم 

 خيزش ۳۰شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          



30 

 

د و ثانيه طول می کش 28دقيقه و  2حق نظری 

سقوط نيز به دليل تخريب قرنيز نصب شده در 

زير پای اين فرد صورت می گيرد ... بيشترين 

چالش در حال حاضر روی سازمان آتش نشانی 

متری است که  32بروز نقص فنی در نردبان 

گانه ای  9با توجه به الکتريکی بودن آن شرايط 

برای آن تعريف شده که ممکن است دچار نقص 

شرکت فروشنده تجهيزات نردبان  فنی شود. ...

اوايل مرداد ماه طی مکاتبه ای با عوامل آتش 

نشانی به صورت يکطرفه و غيرقانونی قرداد 

خود را کنسل و تعهدات خود را انجام نداده 

 آفتاب) -16/11/92» (است.

در اين ميان پای يک شرکت ايتاليايی جعلی نيز 

اری به ميان آمده و احتمال انجام معامالت تج

مشکوک به  پشت پرده حادثه آتش سوزی، 

به گزارش خبرنگار پيام نو «اضافه می گردد: 

پرونده آتش سوزی خيابان جمهوری با سخنان 

محمد ساالری، رئيس کميسيون شهرسازی و 

معماری شورای شهر در صحن علنی اين شورا 

وارد فاز جديدی شد. ساالری در جلسه امروز 

مان آتش نشانی و شورای شهر از عملکرد ساز

اهمال اين سازمان در تعمير و رفع مشکالت 

تجهيزات آتش نشانی انتقاد کرد و البته به يک 

نکته جديد هم اشاره کرد؛ دخالت يک شرکت 

ايتاليايی در قراردادهای مربوط به وارد کردن 

وحيد ممتحنی،  ماشين های آتش نشانی. ...

معاون فروش شرکت آلمانی ايويکو ماگيروس 

ر گفتگو با خبرنگار پيام نو مدعی است که د

مديرعامل آتش نشانی تهران بعد از انتصاب به 

اين سمت در اولين نامه رسمی خود به ايويکو 

ماگيروس، يک شرکت ايتاليايی را به عنوان 

نماينده تام االختيار آتش نشانی تهران معرفی و 

از ايويکو ماگيروس خواسته بود تا تمام کارها 

ادهای مشترک خود با اتش نشانی را از و قرارد

طريق اين شرکت ايتاليايی پيگيری کند. به گفته 

های شرکت ايويکو   وحيد ممتحنی با پيگيری

ماگيروس نهايتا مشخص می شود که اين 

شرکت ايتاليايی وجود خارجی ندارد و تنها يک 

هويت جعلی است. نکته اينجا است که طبق 

ران علی رغم ممتنحی آتش نشانی ته ادعای

مشخص شدن جعلی بودن اين شرکت تا پايان 

بر همکاری شرکت ايويکو ماگيروس با آن 

 »تاکيد داشته است.

در حالی که سازمان بازرسی شهرداری تهران 

در گزارش جمع بندی نهايی خود از 

تأثيرگذاری منفی دو مساله عدم عملياتی شدن 

نردبان اول و شلوغی و ازدحام صحنه حادثه 

عامل بازدارنده در استقرار نردبان دوم بوده که 

است، نام می برد، خانوادۀ قربانيان از جزئيات 

جديد حادثه خيابان جمهوری سخن می گويند. 

شهرداری تهران يک روز پس از حادثه در 

پياده رو جلو ساختمان آتش گرفته اقدام به 

کاشت چهار اصله درخت بزرگسال کرده است 

خواهر من وقتی از «هد: تا صحنه را تغيير د

سقوط کرد و در پياده رو  117باالی ساختمان 

افتاد نصف بدنش روی موزاييک های کف پياده 
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رو قرار داشت و نصف ديگر بدنش روی 

باغچه کنار پياده رو. آن روز در همين محل 

تنها يک درخت بزرگ وجود داشت اما يک 

روز پس از حادثه نيروهای شهرداری تهران 

له درخت ديگر درست در همان محل چهار اص

سقوط کاشتند. ... تصور من اين است که 

شهرداری تهران و آتش نشانی می خواهند 

بگويند ماموران آتش نشانی به دليل وجود اين 

درخت ها نمی توانستند در آن محل تشک نجات 

يا نردبان قرار دهند. ... من از روز بعد از 

ل رفته ام، هم بار به مح 10حادثه تاکنون حدود 

خودم از نزديک اين درخت را ديده ام هم 

شاهدان عينی حادثه و همسايگان ساختمان اين 

موضوع را تأييد می کنند که اين درخت های 

جديد يک روز پس از آتش سوزی کاشته شده 

اند، عجيب تر اينکه در صورت عدم دقت و 

بررسی ماجرا مشخص نمی شود که اين درخت 

يعنی درخت بزرگسال آورده اند  ها جديد هستند.

و در محل سقوط قربانيان کاشته اند تا اين گونه 

القا کنند که اين درخت ها از گذشته بوده است 

در حالی که روز حادثه اين درخت ها اينجا 

شرق، گزارش ديگر  – 26/11/92» (نبوده اند.

تحت عنوان کاشت  27/11/92شرق به تاريخ 

زئيات کاملتری "درخت" جای "تشک نجات" ج

از ماجرا را از زبان شاهدان عينی به دست می 

 دهد.)

گزارش وزارت کشور دربارۀ حادثه خيابان 

جمهوری ضمن رد نمودن گزارش شهرداری 

اعالم می دارد که آتش نشانان تشک نجات 

متأسفانه در اين حادثه آتش نشانان «نداشتند: 

 همراه خودشان تشک نجات نداشته اند که اين به

نوعی کوتاهی محسوب می شود عالوه بر اين 

در اين گزارش اعالم شد که پله نجات آتش 

» نشانی به دليل اشکاالت فنی باز نشده است.

 آفتاب) – 27/11/92(

هدف تمامی سازمان ها و دستگاه هايی که 

اظهارات و گزارش هايشان ذکر شد، تنها 

انداختن تقصير به گردن ديگری و سلب 

ويش است. آنان مجموعه ای مسئوليت از خ

نااليق و بی مباالت اند که اگر به وظايف خود 

به درستی عمل می نمودند بايد عالج واقعه را 

قبل از وقوع حوادثی اين چنين ناگوار می 

کردند. آنان به همراه کل نظام ضد انسانی ای 

که درخدمتش بسر می برند، در مرگ دلخراش 

زحمتکش،  و نقص عضو هزاران انسان بيگناه

مقصر و شايسته محاکمه و مجازات اند. 

نهادهايی که به جای ارائه خدمات بهينه به 

شهروندان با پستی و وقاحت بر سر جان انسان 

ها وارد معامالت تجاری گرديده و با صحنه 

سازی و رياکاری خون قربانيان را پايمال می 

سازند تا چند صباحی ديگر در پست های خود 

گ و نفرت بر چنين بساط منحط و لم بدهند. نن

 سياه باد!

آتش سوزی خيابان جمهوری و مرگ زنان 

کارگر همچون هزاران پرونده قربانيان حوادث 
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کار، پس از مدتی به بايگانی سپرده خواهد شد 

و حوادث پی در پی بازهم تکرار خواهند شد، 

اگر ما فعاالنه خواستار پيگيری، محاکمه و 

ونده های خونين و مجازات عاملين اين پر

مبارزه آگاهانه جهت ارتقاء شرايط محيط کار و 

 زندگی خويش نباشيم 

 

رنگ باختن حق تحصيل کودکان در 
 مناطق کوره پزخانه

 شيده رخ فروز

گفت زندگی حداقلی  به جرأت می توان 

کارگران کوره پزخانه، مشقت بارتر از ساير 

بخش های کارگری است. اين بخش به دليل 

شرايط فصلی بودن شغلی همراه با خانوارهای 

خويش در محروميت و بی حقوقی کامل بسر 

های  پزخانه  می برند. کارگران شاغل در کوره 

يافت آباد، شمس آباد، خاتون  قرچک ورامين؛

 حتی د، محمود آباد، مائده آباد، اسماعيل آبادآبا

شورای های حقوق مصوبه  دريافت حداقل از

عالی کار نيز محروم اند. در نبود نظارت و 

انجام وظيفۀ بازرسان اداره کار (که اساساً می 

بايست از بين خود کارگران همان رشته 

حضور داشته باشند) بر شرايط کار کوره 

ان متخلف و در شرايط پزخانه ها و کارفرماي

فعلی رکود کسب و کار، اين کارگران به ناچار 

برای تأمين معيشت خانوارهای خود، با تن 

دادن به کوچ ساالنه و کار کردن زير آفتاب 

داغ دو فصل اول سال، شرايط شاق کار در 

اين کارگاه ها را تحمل می کنند. عالوه بر 

اندک بودن دستمزد حداقل، مشکالت ديگری 

نند نواقص سوابق بيمه ای، عدم ايمنی و ما

بهداشت کارگاه ها از معضالت گريبانگير 

کارگران کوره پزخانه هاست. در اين ميان 

وضعيت کودکان اين کارگران نيز تحت تأثير 

مستقيم چنين شرايطی است. اين کودکان عالوه 

بر کار سر کوره در کنار پدر و مادر، آيندۀ 

 تحصيلی مناسبی ندارند:

آن دسته از کارگران کوره به گزارش ايلنا، «

مشغول به  "قالب زنی"ها که در بخش   پزخانه

کارند در شش ماهه ابتدايی سال که به دليل 

گرمای هوا شرايط برای خشک شدن 

های قالب زده شده مساعد است، برای  خشت

های مراکز  های حاشيه کار در کوره پزخانه

و در شش ماهه ها به ناچار کوچ می کنند  استان
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دوم سال به شهرستان محل سکونتشان باز 

گردند که اين مساله طبعاً موجب سرگردانی  می

 .شود و افت تحصيلی فرزندانشان می

گروهی از اين کارگران، فرزندان خود را ...

شان نزد يکی از  در شهرستان محل سکونت

سپارند تا بعد از پايان سال  اقوام نزديک می

تابستان، برای کمک به  تحصيلی و در فصل

شان به تهران بيايند و در کوره  خانواده

فرزندانی  ... .ها مشغول به کار شوند پزخانه

 که برای تحصيل در شهرستان محل سکونت

شان دچار  مانند به دليل دوری والدين شان می

افت تحصيلی، مشکالت اخالقی و... 

کوچ ساالنه کارگران کوره ... .شوند می

ها از محل  ی حواشی مراکز استانها  پزخانه

در روستاهای محروم، در کيفيت  شان  سکونت

ها تاثير گذار است  تحصيل فرزندان اين خانواده

و اکثر آنها را نسبت به درس و مدرسه دلسرد 

ظرفيت مدارس اطراف کوره ...  .کند می

ها در اکثر مواقع تکميل است و امکان  پزخانه

کارگران به سختی و ثبت نام برای اين دسته از 

 » .شود با خواهش و التماس فراهم می

مدارس ابتدايی غالباً فاصلۀ زيادی تا کوره 

پزخانه ها دارند و رفت و آمد برای کودکانی 

کيلومتر برای رسيدن به  3الی  2که بايد 

مدرسه طی نمايند، عذاب آور است. تهيۀ ساير 

وسايل تحصيل کودکان مانند لباس، کفش، کيف 

لوازم التحرير، با توجه به افزايش هزينه ها، و 

برای اين خانوارها کاری بسيار دشوار است. 

بی توجهی آموزش و پرورش نسبت به تأسيس 

مدارس در اين مناطق و عدم ارائه خدمات و 

امکانات حمايتی، در جهت بهبود وضعيت 

تحصيل نابسامان اين کودکان، در کنار 

به فکر بهره کارفرمايان سودجويی که تنها 

کشی بيشتر از کار کارگران کوره پزخانه و 

خانواده های آنان (زنان و کودکان) می باشند 

باعث تداوم سيکل ترک تحصيل و رها کردن 

درس و مشق و تبديل اين کودکان به کارگر 

مزدی می گردد. امری که خود خانواده ها نيز 

از سر ناچاری مجبور به پذيرش آن در جهت 

 ين معاش، هستند. بقا و تأم

مبارزه پيگير در جهت طرح خواست ها و 

بهبود شرايط غيرانسانی کارگران کوره پزخانه 

ها و خانوارهای آنان، به اتحاد و حمايت وسيع 

تمامی کارگران ايران، وابسته و نيازی مبرم 

 است.

 

 

 1392سهراب شباهنگ بهمن 

 (بخش دوم)

ی آيا بين افزايش مزد و نرخ تورم رابطه ا

 وجود دارد؟

 29در بخش اول اين نوشته که در شمارۀ 

به پاره ای از اظهار نظرهای خيزش منتشر شد 

 خيزش ۳۰شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          

 سهم مزدها در 

 توليد ناخالص داخلی ايران

 

 

 

 

   
   

 



34 

 

بورژوا و ادعای  انمقامات دولتی و اقتصاددان

آنها در اين باره که افزايش مزد باعث تورم می 

شود پرداختيم. اين اظهار نظرها در شرايطی 

لۀ تعيين مزد حداقل أصورت می گيرد که مس

رح است و در اين زمينه سرمايه داری مط

نخبگان «ارتجاعی ايران بخشی از به اصطالح 

خود را به ميدان فرستاده تا نه تنها » اقتصادی

در رسانه های دولتی و مورد حمايت دولت 

برای هزارمين بار فرياد بکشند که افزايش مزد 

شود بلکه اصوال طرح مسألۀ باعث تورم می 

وضوعيت ندارد! ما م راناقل در ايمزد حد

محققان و «ديدگاه های دو تن از اين 

بورژوا، جواد صالحی اصفهانی و » دانشمندان

 محمد هاشم پسران را بررسی کرديم. 

ديديم که جواد صالحی اصفهانی که مدرک  

دکتری از هاروارد را يدک می کشد بر آن 

است که مقولۀ مزد حداقل در ايران، که بيش از 

مزدی کمتر از مزد حداقل يا  دو سوم کارگران

حاشيه «معادل آن دريافت می کنند مقوله ای 

است! ديديم اين واقعيت که مزد حداقل در » ای

 )1(ايران حتی به تناسب تورم افزايش نمی يابد 

نيست چون در آمريکا هم  یمهمچيز از نظر او 

مدت ها چنين بوده است! ديديم که توصيۀ 

ان ايران و دولت صالحی اصفهانی به کارفرماي

سرمايه داری جمهوری اسالمی اين است که از 

ماه تا  6فارغ التحصيالن دانشگاهی به مدت 

يک سال بيگاری بکشند چون در آمريکا و 

اروپا هم چنين برنامه ای اجرا شده و تالش 

سنديکاها برای مخالفت با آن به جائی نرسيده 

 است!

که محمدهاشم پسران استاد  همچنين ديديم

بازنشستۀ دانشگاه کمبريج و استاد دانشگاه 

کاليفرنيای جنوبی، يکی از اقتصاددانان سوگلی 

محافل مختلف بورژوازی ايران و از جمله 

و نامزد  ،اقتصاددانان نزديک به کابينۀ روحانی

ناکام جايزۀ نوبل اقتصاد امسال نسخه های زير 

 را برای اقتصاد ايران ارائه می دهد:

کشورهای آمريکای التين که  بايد از تجربه«

شرايطی مشابه شرايط ايران داشتند بهره برد؛ 

در واقع راه اشتباه را که اين کشورها رفتند، 

تکرار نکرد و دست از آزمون و خطا 

های اشتباه  حل دسته بندی راه او با» برداشت.

خطای : «گرفته شده در اين کشورها گفتبکار

ها متناسب با بردن دستمزداول اين کشورها، باال

نرخ تورم بوده است؛ اين سياست موجب 

شود و از سوی ديگر به  افزايش نرخ تورم می

دليل تورم، درآمد مالياتي دولت در پايان سال 

(تکيه بر  »دهد و نبايد اجرا شود. را کاهش می

کلمات از ما است). بدين سان از نظر محمد 

کشورهای آمريکای » خطای اول«هاشم پسران 

اين بوده مزدها را به تناسب تورم باال می التين 

برده اند و اين سياست موجب افزايش تورم می 

 شده است. 
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ما در بخش اول اين مقاله با ذکر دو مثال نشان 

اين تز که افزايش مزد باعث تورم می داديم 

آمارهای تورم،  .شود با واقعيت انطباق ندارد

افزايش مزدهای حقيقی و نرخ رشد اقتصادی 

چين و ويتنام طی سال های طوالنی نشان می 

دهند که مزدهای حقيقی افزايش مداوم داشته اند 

و نرخ تورم در اين دو کشور پائين (در مورد 

چين) يا نسبتا پائين (در مورد ويتنام) بوده و اين 

دو کشور جزء پررشد ترين کشورها از نظر 

اقتصادی در سطح جهان هستند. به عنوان ياد 

در چين رشد  2013وئيم که در سال آوری بگ

%، نرخ 2.64%، نرخ تورم 7.7اقتصادی 

% و نرخ بيکاری حداکثر 10.7افزايش مزد 

رشد  2013% بوده است. در سال 4.3

% (رشد اقتصادی در 5.42اقتصادی ويتنام 

%)، نرخ 7.7حدود  2012تا  2000فاصلۀ 

% و نرخ افزايش مزد 6.2معادل  2013تورم 

بر حسب مناطق مختلف و  %17تا  14بين 

بايد %  بوده است. 4.3نرخ بيکاری حدود 

توجه داشت که نرخ تورم در چين و ويتنام نه 

تنها پائين يا نسبتا پائين است بلکه از آن مهم تر 

که در سال های اخير به رغم افزايش است  اين

مزدهای حقيقی، نرخ تورم روند کاهشی داشته 

ای حقيقی طی . البته افزايش منظم مزدهاست

سال های اخير به معنی اين نيست که استثمار 

کارگران در اين دو کشور وجود ندارد يا رو به 

کاهش است. واقعيت اين است که شدت استثمار 

کارگران در هر دو کشور باالست و چشم انداز 

رفع استثمار کارگران در شرايط تداوم نظام 

اجتماعی و سياسی کنونی اين  –اقتصادی 

رها وجود ندارد. اما داده های اقتصادی کشو

کالن چين و ويتنام در چند دهۀ اخير نشان می 

دهند که تئوری هائی که افزايش مزد را موجب 

تورم يا بيکاری قلمداد می کنند بی پايه اند. 

ممکن است گفته شود محمد هاشم پسران 

منظورش کشورهای آمريکای التين بوده است. 

او مبنی بر اينکه  صرف نظر از اينکه حکم

سياست افزايش مزدها موجب افزايش نرخ «

حکمی کلی است و تنها مربوط » تورم می شود

به آمريکای التين نيست، ما در زير نشان 

خواهيم ديد که ادعای او در مورد کشورهای 

آمريکای التين نيز نادرست و خالف واقعيت 

 است. 

ما برای نشان دادن نادرست و خالف واقعيت 

دن ادعای محمدهاشم پسران مبنی بر اينکه بو

[کشورهای آمريکای  خطای اول اين کشورها«

، باال بردن دستمزدها متناسب با نرخ التين]

است موجب افزايش تورم بوده است؛ اين سي

، در دو کشور بسيار مهم »شود نرخ تورم می

يعنی برزيل و مکزيک وضعيت مزدها و تورم 

سی قرار می مورد بر در طول چند دههرا 

 دهيم.
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 برزيل   مورد

را نشان می دهد   2013تا  1981 سالاز  برزيلدر جدول زير نرخ تورم 

 سال 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
 نرخ تورم 102.00 100.08 131.13 188.49 224.65 167.80 218.52 554.19
 سال 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
 نرخ تورم 1232.71 4116.26 492.28 854.63 1638.84 2951.63 147.98 16.01
 سال 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 نرخ تورم 6.97 3.21 4.86 7.06 6.83 8.43 14.78 6.60
 سال 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 منرخ تور 6.88 4.20 3.64 5.67 4.90 5.04 6.63 5.40

 سال 2013 2014      
      5.59  

 (پيش بينی)

 نرخ تورم 6.21

تنظيم شده است) www.inflation.eu(اين جدول بر اساس داده های 

 1995تا  1981ديده می شود که در سال های 

رقمی  4رقمی و گاه  3نرخ تورم در برزيل 

بوده است. بايد توجه داشت که بين سال های 

درصد  2ل با تورم ماهانه برزي 1965تا  1948

برابر  79مواجه بود و قيمت ها در اين فاصله 

نيز تورم در برزيل  1970شدند. در سال های 

 درصد رسيد. 77به  1979باال بود و در سال 

of-cyclopediahttp://en- منبع: 

-money.blogspot.fr/2010/01/brazilian

hyperinflation.html 

تورم باال و مزدهای «در نوشته ای زير عنوان 

، نوشتۀ  بنديکت براومن از انتشارات »حقيقی

، نشان داده شده 2004صندوق بين المللی پول 

که در دوره های تورم باال، مزدهای حقيقی يا 

ه شدت پائين می آيد. در قدرت خريد کارگران ب

مورد برزيل بنا به گفتۀ براومن از آغاز تورم 

باال تا نقطۀ اوج آن، افت قدرت خريد کارگران 

 درصد بوده است.   61

نمودار زير مزد حقيقی حداقل کارگران برزيل 

نشان می دهد.  2010تا  1940را در سال های 

 1976تا  1965ديده می شود که در سال های 

، مزدهای 1995تا  1981ر فاصلۀ و نيز د

حقيقی کاهش يافته در حالی که تورم افسار 

گسيخته حاکم بوده است. در همان حال می بينيم 

مزد  2010تا  1996که در فاصلۀ سال های 

حداقل حقيقی افزايش داشته (يعنی رشد آن از 

نرخ تورم بيشتر بوده) در حالی که در اين سال 

% رسيده 5.04 % به16.01ها نرخ تورم از 

 است.

 خيزش ۳۰شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          

http://encyclopedia-of-money.blogspot.fr/2010/01/brazilian-hyperinflation.html
http://encyclopedia-of-money.blogspot.fr/2010/01/brazilian-hyperinflation.html
http://encyclopedia-of-money.blogspot.fr/2010/01/brazilian-hyperinflation.html
http://encyclopedia-of-money.blogspot.fr/2010/01/brazilian-hyperinflation.html
http://encyclopedia-of-money.blogspot.fr/2010/01/brazilian-hyperinflation.html


37 

 

http://nakedkeynesianism.blogspot.fr/2013/02
/minimum-wage-and-unemployment-
brazilian.htmlمنبع : 

در مورد برزيل د که ننشان می ده هااينهمۀ 

 positiveهمبستگی مثبتی (رابطۀ 

correlation از نظر رياضی و آماری بين (

تغييرات مزد حداقل و نرخ تورم وجود ندارد و 

د برزيل ادعای محمد هاشم پسران درمور

 صادق نيست.

 مورد مکزيک

بررسی دقيق مورد مکزيک نيز نشان می دهد 

 70که نرخ تورم در اين کشور که در دهه های 

بسيار باال و گاه سه رقمی بوده هيج  80و 

ربطی به افزايش مزد نداشته است. در سال 

های تورم بسيار باال در مکزيک (از نيمۀ دهۀ 

حقيقی به  )، مزد حداقل1991تا سال  1970

مزد حداقل  1991شدت کاهش يافته (در سال 

 1970برابر از مزد حداقل در سال  2.5حقيقی 

نيز  2010تا  1991کمتر بوده) و در سال های 

با کاهش تدريجی نرخ تورم، بازهم مزد حداقل 

درصد کاهش داشته  20حقيقی کارگران حدود 

است. جدول زير نرخ تورم در مکزيک را در 

 نشان می دهد:    2013تا پايان  1981سال های 

 سال 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
 نرخ تورم 27.93 57.49 104.15 66.16 57.68 84.47 128.89 125.43
 سال 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
 نرخ تورم 20.32 26.54 22.84 15.58 9.77 6.97 34.77 35.26
 سال 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 نرخ تورم 20.82 15.90 16.67 9.51 6.39 5.03 4.56 4.68
 سال 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 نرخ تورم 4.00 3.63 3.97 5.12 5.31 4.16 3.41 4.11

 سال 2013 2014      
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      4.48 

 (پيش بينی)

 نرخ تورم 3.81

 تنظيم شده است) www.inflation.euداده های (اين جدول بر اساس 

را نيز در   2013تا  1970ما برای تکميل داده های فوق نمودار نرخ تورم در مکزيک در سال های 

 زير می آوريم:

 

در سال  Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH( طبق داده های

بوده است، به عبارت  2010مزد حداقل حقيقی در سال  برابر 3در مکزيک  مزد حداقل حقيقی 1970

 سال مزد حداقل حقيقی در مکزيک دو سوم قدرت خريد خود را از دست داده است. 40ديگر طی 

 http://readtiger.com/wkp/en/Economic_history_of_Mexico#2011:_40_Years_of_lag_in_income: منبع 

 نشان می دهد: 2013تا  1970ک را در سال های در مکزي حداقل اسمینمودار زير مزد 

 

 wages-http://www.tradingeconomics.com/mexico/minimumمنبع: 
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(اسمی) در روزانه حداقل نمودار مزد اين  طبق

پسوی  8تقريبا برابر  1990مکزيک در سال 

پسو  57.46به  2010زيک بوده و در سال مک

پسو  64.76تا  61.38به  2013و در پايان سال

رسيده است. يک محاسبۀ ساده نشان می دهد که 

بخش اعظم شکاف بين مزد حداقل حقيقی در 

 3برابر از  2.5، يعنی 2010و  1970سال 

تا  1970برابر، ناشی از تورم در سال های 

کارگران  1990ا ت 1970بوده و از سال  1990

درصد قدرت  20» تنها«حداقل بگير مکزيکی 

خريد خود را از دست داده اند. شکل صعودی 

افزايش مزد اسمی نبايد مانع توجه به اين 

واقعيت شود که افزايش نرخ تورم، حتی در 

سال هائی که اين نرخ مهار شده، از افزايش 

مزد حداقل بيشتر بوده است، يعنی شاخص 

و خدمات مصرفی رشد بيشتری  قيمت کاالها

به  نسبت به افزايش مزدهای حداقل داشته است.

عبارت ديگر در سال های تورِم بسيار باال 

) مزدهای حقيقی کاهش 1991تا  1970(اواسط 

تا  1991بسيار شديد داشته اند و در سال های 

کنون نيز مزدهای حقيقی، هرچند نه به شدت 

اده های فوق گذشته، کاهش يافته اند. تمام د

نشان می دهند که مزد حداقل و ديگر مزدها که 

تابعی از مزد حداقل هستند تأثيری در تورم 

مزد های حقيقی در مکزيک نداشته اند. نمودار 

به صورت زير  2010تا  1970در سال های 

است:

 

 منبع:

Development: Consultores Internacionales, S.C with data from Banco deMexico and the 
National Minimum Wage Commission (CONASAMI).Base constant price second half of 
December 2010. 

 http://www.consultoresinternacionales.com/publicaciones/ciscomentario/511/CISComentario
No511_english.html 
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سال گذشته در  44بر اساس نمودار باال طی 

مکزيک، تنها مقطعی که در آن مزدهای حقيقی 

تا  1970افزايش يافته اند فاصلۀ بين سال های 

پسو  220پسو به  170بوده (از حدود  1977

ال يعنی به طور متوسط س 8در روز) طی 

درصد. جالب اينجاست که  6.25سالی حدود 

توجه شود در اين سال ها نرخ تورم در مقايسه 

به چندان باال نبوده است.  1980با سال های 

طور کلی هيچ رابطۀ همبستگی 

)correlation معنی داری بين نرخ تورم و (

مزد نه در مکزيک، نه در برزيل، نه در چين، 

در . نام و نه در ايران وجود نداردنه در ويت

ايران چنان که پيشتر اشاره شد در طول سی و 

 50چهار سال گذشته، مزدهای حقيقی بيش از 

درصد قدرت خريد خود را از دست داده اند و 

سال گذشته افزايش  34در بيشتر سال ها طی 

مزد حداقل از نرخ تورم رسمی کمتر بوده 

ر ايران افزايش است. بدين سان ادعای اينکه د

مزد باعث تورم شده يا خواهد شد يا ناشی از 

جهل کامل نسبت به موضوع است و يا ناشی از 

پوشادن حقيقت و ارائۀ دروغ به مردم برای 

 خوش خدمتی به طبقۀ ارتجاعی حاکم است.

نرخ های تورم دو رقمی  اينکه سان ادعای بدين

در  1990و  1980و سه رقمی در سال های 

اشی از افزايش مزد کارگران بوده، مکزيک ن

تا  1970کارگرانی که مزد حقيقی شان از سال 

به يک سوم تقليل يافته، ادعائی پوچ،  2010

مسخره و بی پايه است. طرح چنين ادعائی از 

سوی پروفسور هاشم پسران يا ناشی از جهل 

کامل او نسبت به موضوعی است که بدان 

التين و  استناد می کند (تورم در آمريکای

ارتباط  يا عدم ارتباط آن با مزد) و يا ناشی از 

پوشاندن حقيقت و دروغ عمدی از جانب 

اوست. همچنين ادعای او مبنی بر اينکه در 

دوره های تورم ِ باال مزدها در آمريکای التين 

(و مثال در مکزيک) به نسبت تورم افزايش 

هاشم پسران دکتريافته (که بنا به تشخيص 

اين کشور ها بوده) آری چنين » لخطای او«

 40ادعائی در حالی که مزدهای حقيقی ظرف 

سال دو سوم قدرت خريد خود را در آن کشور 

از دست داده اند دروغی شاخدار بيش نيست. 

البته با توجه به پيچيده نبودن موضوع و در 

دسترس بودن اطالعات الزم برای بيان 

پسران واقعيت، احتمال بی اطالعی محمد هاشم 

از واقعيات باال کم و احتمال پوشاندن حقيقت و 

 دروغگوئی او بيشتر است.

توضيح نظری عدم ارتباط افزايش مزد با 

 تورم

اساس داده های تجربی فراوان در ما در باال بر

فاصله های زمانی طوالنی نشان داديم که 

رابطۀ همبستگی مثبت و معنی داری بين 

د. اينک می افزايش مزد و تورم وجود ندار

کوشيم اين موضوع را به لحاظ نظری توضيح 

 دهيم. 
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تورم عبارت است از افزايش مستمر و عمومی 

ند کاال ه قيمت يک يا چقيمت کاالها و خدمات و ن

ه ای است دو خدمت. به عبارت ديگر تورم پدي

که به کل اقتصاد، به اقتصاد کالن، مربوط می 

در اين يا آن  شود و نه به اقتصاِد  ُخرد يا توليد

بنگاه يا رشتۀ توليدی. پس برای درک تورم بايد 

به کل اقتصاد و به ويژه به توليد و چگونگی 

شکل گيری قيمت کاالها و خدمات پرداخت. 

کاالها و  بدين سان برای درک مسألۀ قيمت

خدمات و ميزان مزد و تغييرات آنها بايد نخست 

ی روند توليد در جامعۀ سرمايه داری را بررس

 کرد.

مثالی عددی موضوع را روشن تر می کند. 

برای ساده شدن موضوع فرض می کنيم در 

جامعه ای تمام توليدات توسط کارگران مزدی 

در بنگاه های سرمايه داری صورت گيرد. 

همچنين فرض می کنيم مقدار کل سرمايۀ 

اجتماعی مولد مصرف شده در يک دورۀ گردش 

 60ه ای برابر سرمايه (مثال يک سال) در جامع

واحد و  کل سرمايۀ متغير (مزد کارگران مولد) 

  )2(واحد باشد  20در طول يک سال برابر 

(دراين مثال ترکيب ارگانيک متوسط سرمايه را 

. اگر ترکيب 3=60:20فرض کرده ايم:  3

 4يا  2ارگانيک سرمايه را هر مقدار ديگر مثال 

د بگيريم تغييری در نحوۀ تحليل به وجو 10يا 

نخواهد آمد). اگر کارگران مولد در سال عالوه 

بر مزد دريافتی خود ارزش اضافی ای برابر 

 کار زندهواحد توليد کرده باشند، جمع کل  20

واحد می گردد. در اين  20+20=40برابر 

حالت نرخ ارزش اضافی يا نرخ استثمار 

 %=100% خواهد بود [ 100کارگران برابر 

100X  )20:20رگران درسال )] يعنی کا

ارزشی معادل نصف زمان کار کلی خود 

دريافت کرده اند و نصف ديگر زمان کلی  کار 

صرف کار رايگانی شده که توسط سرمايه داران 

استثمار گشته است. با اين فرض ها در پايان 

سال کل توليد ناخالص برابر 

 60واحد خواهد بود که  20+20+60=100

ت که وارد واحد آن ارزش سرمايۀ ثابتی اس

محصوالت (کاال و خدمات) توليدی شده است، 

واحد آن صرف پرداخت مزد کارگران مولد  20

واحد آن به عنوان ارزش اضافی به  20گشته و 

جيب سرمايه داران و ديگر استثمارگران 

سرازير شده است. حال اگر کارگران در اثر 

مبارزات خود موفق شوند ميزان کل مزد 

واحد  30واحد، به  20 دريافتی خود را از

برسانند، در اين صورت به شرط ثابت ماندن 

ساير عوامل، ارزش اضافی سرمايه داران 

واحد کاهش خواهد يافت  10واحد به  20از

(يعنی معادل پولی کار زنده که قبال به صورت 

برای کارگر بين  20واحد برای کارفرما و  20

ای واحد بر  10آنها تقسيم می شد اينک به شکل 

واحد برای کارگر تقسيم خواهد  30کارفرما و 

شد) و در ارزش کل توليدات (و بنابراين در 

به وجود نخواهد  هيچ تغييریقيمت کل توليدات) 

آمد زيرا در اين حالت نيز ارزش کل محصوالت 
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توليد شده برابر خواهد بود با 

که همان مقدار گذشته  10+30+60=100

واحد و  35 است. بدين طريق اگر کارگران

واحد ببرند باز هم قيمت ها  5سرمايه داران 

تغييری نخواهند کرد. همچنين اگر کل مزد 

واحد  15واحد به  20کارگران کاهش يابد و از 

برسد، به شرط ثابت ماندن ساير عوامل، ارزش 

واحد افزايش خواهد يافت  25به  20اضافی از 

و باز ارزش کل کاالها برابر 

اهد بود. حتی اگر خو 100=60+15+25

واحد ببرند و سرمايه  40فرض کنيم کارگران 

داران صفر واحد يعنی افزايش مزد کارگران 

درست به اندازۀ نرخ استثمار باشد (يعنی تمام 

ارزش توليدی کارگران به خود آنها برگردد و 

کارگران اصال استثمار نشوند) باز هم تغييری 

زد به در ارزش کل توليدات در اثر افزايش م

وجود نخواهد آمد. بدين سان نه با افزايش مزد 

کارگران ارزش کل کاالها افزايش خواهد يافت 

و نه با کاهش مزد آنان ارزش کل کاالها و 

خدمات  و تورمی ناشی از افزايش مزد وجود 

 نخواهد داشت. 

که مجموع مزد کارگران  فرض می کنيمحال 

ش يافته واحد افزاي 30واحد به  20مولد به جای 

و ارزش اضافی ای که سرمايه داران استثمار 

واحد کاهش پيدا  10واحد به  20می کردند از 

کرده باشد. در اين صورت اگر سرمايه داران 

واحدی را که قبال استثمار می  20بخواهند همان 

کردند به چنگ آورند دو راه در مقابل شان 

 وجود دارد:

ايش شدت ردن بارآوری کار يا افزباال بالف) 

کار به طوری که توليد اجتماعی سرمايه دارانه 

واحد سرمايۀ ثابت مصرف شده و  60نه تنها 

واحد سرمايۀ متغير (مزد افزايش يافتۀ  30

واحد هم برای  20کارگران) را بپوشاند بلکه 

ارزش اضافی جديد سرمايه داران ايجاد نمايد 

واحد برسد به عبارت  110يعنی حجم توليد به 

 10توليد اجتماعی سرمايه دارانه به ميزان  ديگر

 100در اين صورت به جای درصد رشد کند. 

واحد توليد خواهد شد و ارزش (و  110واحد 

خواهد بود و تورمی  110قيمت) کل توليد هم 

وجود نخواهد داشت. به همين طريق اگر سرمايه 

داران بخواهند در مقابل مزد افزايش يافتۀ 

% را 100مار گذشته يعنی کارگران، نرخ استث

واحد ارزش  30حفظ کنند، به عبارت ديگر 

% رشد کند و 20اضافی داشته باشند توليد بايد 

واحد برسد:  120واحد به  100از 

و در اين حالت نيز تورمی  60+30+30=120

ناشی از افزايش مزد وجود نخواهد داشت. زيرا 

ميزان توليد افزايش يافته و به همان ميزان 

ش کل آن (و در نتيجه قيمت کل آن) هم ارز

 افزايش پيدا کرده است.

ب) روش دومی که برای حفظ سود می توان 

در  10تصور کرد باال بردن قيمت ها به ميزان 

صد است (فعال به چگونگی تحقق اين افزايش 
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کل  متيققيمت کاری نداريم) و در نتيجه رسيدن 

 100واحد به جای  110 به یديمحصوالت تول

احد گذشته. حال اگر سرمايۀ ثابت مصرف شده و

واحد و ميزان کل مزد پرداختی يعنی   60يعنی 

واحد کم کنيم ارزش  110واحد را از کل  30

واحد خواهد بود. يعنی در صورت  20اضافی 

افزايش مزدها اگر سرمايه داران بخواهند همان 

سود گذشته را ببرند و بارآوری کارهم ثابت 

درصد مواجه  10تورمی معادل  بماند جامعه با

خواهد شد و حاصل اين تورم يا افزايش عمومی 

قيمت ها به جيب سرمايه داران و زمينداران يا 

واحد اضافی  10بخشی از آنها خواهد رفت. اين 

ناشی از افزايش قيمت ها که در مقابل آن توليدی 

يا » ارزش پول«صورت نگرفته به معنی کاهش 

قدرت خريد آن است که  دقيق تر بگوئيم کاهش

 اساسا بر دوش مزد بگيران تحميل می شود. 

خالصه اينکه افزايش مزد، در صورتی که 

باشد، به خودی خود هيچ  از ارزش اضافی کمتر

اما سرمايه  .تأثيری در افزايش قيمت ها ندارد

داران می کوشند هرگونه افزايش مزد را به 

فی ای گونه ای خنثی کنند که سود يا ارزش اضا

که قبال می بردند نه تنها کم نشود بلکه افزايش 

يابد. اين تالش سرمايه داران يا از طريق تشديد 

استثمار (يعنی با افزايش ساعات کار، بهره کشی 

از نيروی کار ارزان زنان، کودکان و کارگران 

مهاجر و غيره، و نيز افزايش بارآوری کار از 

طريق کاربرد فن آوری و روش های 

زماندهی جديد) و يا از طريق افزايش شدت سا

کار و در نتيجه بازهم افزايش نرخ استثمار انجام 

می شود و يا از طريق افزايش قيمت ها که به  

تورم می انجامد. تورم غالبا موجب می گردد 

مزد کارگران، به رغم افزايش  مزد واقعی

، باال نرود يا حتی کاهش يابد. البته اين دو اسمی

م (تشديد استثمار و تورم) به نسبت های مکانيس

مختلف باهم عمل می کنند و هردو به فقير شدن 

بيشتر طبقۀ کارگر و ديگر زحمتکشان می 

 انجامند. 

يک واکنش سرمايه داران در مقابل افزايش 

مزد، جانشين کردن ماشين به جای کارگر و 

است، يعنی » زيادی«اخراج کارگران 

ارزش اضافی توليد کارگرانی که به حد کافی 

نمی کنند. اخراج کارگران به انبوه بيکاران در 

اعث افزايش عرضۀ ب جامعه می افزايد و

اين کاهش مزد می شود. نيروی کار و بنابر

يک نقش اساسی جمعيت بيکاران يا ارتش 

ذخيرۀ کار تنظيم (کاهش) مزد است و از اين 

ه های اجتناب ناپذير درو بيکاری يکی از پدي

داری است که توليد برای سود و آن  سرمايه

 هم سود حد اکثر محرک اصلی آن است.

اين نظر که افزايش مزد علت تورم نيست نه 

تنها مورد پذيرش مارکس و اقتصاد دانان 

مارکسيست است بلکه شماری از اقتصاددانان 

نيز بدان پای  –از جمله ريکاردو  –بورژوا 

تون بندند. جالب است توجه شود که حتی ميل

فريدمن، اقتصاد دان نئوکالسيک و نئوليبرال، 
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آيا تورم بيماری عالج «در گفتاری زير عنوان 

ضمن بررسی  1974در سال » ناپذيری است؟

تاريخی رابطۀ تورم با حجم پول در گردش (و 

نقدينگی به طور کلی) در آمريکا و چند کشور 

درصد  20ديگر گفت نرخ تورم در انگلستان 

به گردن سنديکاها تقصير را است و همه کس 

و کارگرانی که خواستار افزايش مزد هستند می 

اندازد. فريدمن ضمن رد کردن اين موضوع که 

تورم ناشی از تالش سنديکاها برای افزايش 

مزد است می افزايد که نرخ تورم ژاپن در سال 

با آنکه سنديکاها در آن کشور نقش  1974

گلستان هم ضعيفی داشتند از نرخ تورم در ان

درصد  27تا  26به  1974بيشتر بود و در سال 

 می رسيد.

منبع:  

http://0055d26.netsolhost.com/friedman/pdfs/o

ther_commentary/SundayTimes.1976.5.pdf 

، فريدمن با آنکه يکی از مخالفان آری 

سرسخت و آشتی ناپذير سنديکاها بود، تالش 

سنديکاها و کارگران برای افزايش مزد را علت 

. يا دست کم علت مستقيم آن نمی دانستتورم و 

از نظر فريدمن تا زمانی که برای پرداخت مزِد 

افزايش يافته پول جديدی وارد گردش نشود (و 

نی که افزايش حجم پول از به طور کلی تا زما

افزايش توليد بيشتر نباشد) با تورم يا افزايش 

عمومی و ديرپای قيمت ها مواجه نخواهيم بود. 

افزايش مزدها باعث  اگراز نظر فريدمن 

دولت برای پرداخت  اگربيکاری شود و 

مستمری به بيکاران، پول اضافی منتشر کند 

می  اين پول اضافی باعث تورم می شود. هم او

افزايد اگر هزينه های دولتی (و ازجمله 

مستمری بيکاران) از محل ماليات پراخت شوند 

 اين هزينه ها تورم زا نخواهند بود.

نئوليبرال وطنی که برای به » سلحشوران«

سالح های خود را » مبارزه با تورم«اصطالح 

به سوی طبقۀ کارگر نشانه گرفته اند در اين 

ژيک خود (ميلتون، ميان از مرشدان ايدئولو

ميزز، هايک و غيره) نيز تعصب بيشتری 

نشان می دهند و درست مانند غداره کش کله 

پوکی هستند که هنگامی که از او خواسته شود 

 کاله بياورد، سر می آورد!

 سهم مزدها در توليد ناخالص داخلی

چنانکه بارها گفته ايم يکی از ويژگی های 

استثمار مطلق سرمايه داری ايران سلطۀ شيوۀ 

درصد  50است که يک جلوۀ آن کاهش بيش از 

قدرت خريد کارگران طی سی و چهار سال 

گذشته است. يک جنبۀ ديگر اين وضعيت سهم 

ناچيز کل مزدها در توليد ناخالض داخلی و يا 

ثروتی  به عبارت ديگر سهم ناچيز کارگران از

 است که بخش اعظم آن را خود توليد می کنند. 

هۀ گذشته به طور کلی در تمام در سه د
(سازمان همکاری   OECDکشورهای 

  )3(اقتصادی و توسعه) 
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سهم مزدها و حقوق ها (سهم کار) در توليد 

ناخالص داخلی کاهش يافته است. در مورد 

چين، هند و غيره نيز شاهد همين وضعيت 

هستيم. اين وضعيت همزمان با افزايش سهم 

ه در سطح جهان سرمايه در کل ثروت توليد شد

است. وضعيت طوری است که حتی در آمارها 

و تحليل های رسمی محافل سرمايه داری جهان 

سخن گفته » برِد سرمايه«ُو » باخِت کار«از 

می شود. روند تشديد استثمار کار توسط 

سرمايه، افزايش شکاف بين فقر و ثروت، 

بيکاری انبوه و ديگر پديده هائی که مارکس 

ل و و روند تکامل شان را پيش تجزيه و تحلي

بينی کرده بود با عريانی تمام خود را در برابر 

چشمان همۀ جهانيان به نمايش می گذارند. در 

ايران سهم کار از کل ثروتی که به وجود می 

کشورهای سرمايه  باآورد نه تنها در مقايسه 

داری پيشرفته بلکه نسبت به کشورهای هم 

  رديف ايران نيز بدتر است.

مزد منعطف به جای «در مقاله ای زير عنوان 

» اقتصاد ايرانی«در سايت که » حداقل مزد

سهم جبران خدمات حدود درج شده 

ميليون نفر شاغالن کشور نسبت به کل 10.5

 23بالغ بر  ( GDP) توليد ناخالص داخلی

بايد توجه داشت که  محاسبه شده است. درصد

های  منظور از جبران خدمت تمام دريافتی

کارگران و مزد بگيران و نه تنها مزد و حقوق 

 . )4(است 

اقتصاد توسعه و «در نوشته ای زير عنوان 

ۀ مارتا گريرو از تنوش» سياست عمومی

وابسته به » سياست توسعه و مديريت«مؤسسۀ 

ی )، نسبت های مختلف2012دانشگاه منچستر(

خالص يا توليد که بيانگر سهم مزد در توليد نا

غيره هستند برای کشورهای مختلف خالص و 

از جمله ايران داده شده است. رقمی که در آنجا 

به عنوان نسبت جبران خدمت به کل ارزش 

افزوده به صورت نمودار برای کشورهای 

مختلف ارائه شده، در مورد ايران چيزی 

 % است. 23نزديک به 

در کشورهای پيشرفتۀ سرمايه داری اين نسبت، 

سه با دو يا سه دهه پيش حدود با آنکه در مقاي

 50فته، رقمی بين واحد درصدی کاهش يا 10

صد و يا بيشتر است. اين بدان معنی در 60تا 

است که سهم نسبی کارگران در ايران از کل 

ثروتی که توليد می کنند نصف تا يک سوم سهم 

نسبی کارگران کشورهای پيشرفتۀ سرمايه 

د. معنی داری از ثروتی است که توليد می کنن

اين حرف آن است که نرخ ارزش اضافی يا 

نرخ استثمار در ايران باالتر از کشورهای 

سرمايه داری پيشرفته است. (من در مقاله ای 

ميانگين نرخ استثمار کارگران در «زير عنوان 

براساس محاسباتی  -1389خرداد  25 -» ايران

تفصيلی نشان دادم که نرخ استثمار کارگران در 

درصد است يعنی هر کارگر  420دود ايران ح

برابر مزد خود  5مولد به طور متوسط بيش از 
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توليد می کند. اين مقاله در سايت آذرخش قابل 

 دسترسی است.)

استثمار وحشيانۀ کارگران در ايران و 

محروميت آنان از ابتدائی ترين حقوقی که 

اجتماعی و  -کارگران در زمينه های اقتصادی

ايد برخوردار باشند؛ سطح سياسی فرهنگی ب

بسيار پائين مزدهای حقيقی که بيانگر کاهش 

درصد قدرت خريد کارگران نسبت  50بيش از 

است (که در آن هنگام نيز  1358به سال 

مزدشان برای تأمين حداقل معيشت کافی نبود)؛ 

سهم ناچيز کارگران از ثروت جامعه در حالی 

ت؛ که طبقۀ کارگر بزرگترين مولد جامعه اس

تالش مستمر سرمايه داران برای کاهش بازهم 

کاستن بيشتر سهم کارگران و فروبيشتر 

موقعيت کارگران در عرصه های اجتماعی، 

سياسی و فرهنگی؛ سياست های اقتصادی 

دولت روحانی که با به کاربستن تمام روش 

های سرکوب و اختناق و عوام فريبی که نه تنها 

 هميشگیعوام فريبی مذهبی، اين سالح 

بر می گيرد غارتگران و ستمگران حاکم، را در

بلکه افزون بر آن عوام فريبی بخشی از 

ايدئولوژی پردازان به اصطالح مدرن 

بورژوازی به ويژه در عرصۀ اقتصادی را نيز 

کارگری رژيم  بيش از پيش به زرادخانۀ ضد

افزوده است و در اين تالش ننگين از فتواهای 

نيز برخوردار است؛ ننگين تر رهبر رژيم 

تالش بورژوازی برای تحميل بار بحران و 

نتايج وخيم کل سياست داخلی و خارجی اش بر 

دوش کارگران و به طور کلی مجموعۀ 

استثمار، ستم، رنج و خطری که سرمايه داری 

حاکم بر ايران و رژيم حامی آن تداوم می 

بخشند و تشديد می کنند، آری تمام اين وضعيت 

ير، در برابر طبقۀ کارگر و تمام توده تحمل ناپذ

های زحمتکش و روشنفکران انقالبی وظايف 

بزرگ و انصراف ناپذيری قرار می دهد: 

تشديد مبارزۀ طبقاتی در عرصه های گوناگون 

اقتصادی، سياسی و فرهنگی، مبارزه برای 

ايجاد تشکل های مستقل اقتصادی و سياسی 

و تأمين  طبقۀ کارگر، مبارزه برای آزادی زنان

برابری آنها با مردان در تمام عرصه های 

حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی، مبارزه 

آزادی های دموکراتيک، و برای حقوق 

پشتيبانی از مبارزات بحق ملت های ساکن 

، ايران برای برابری و حق تعيين سرنوشت

پشتيبانی از مبارزات دهقانان با زمينداران 

. دولت سرمايه داریبزرگ، سرمايه داران و 

هم جدا  اين عرصه های مختلف مبارزه از

نيستند و می توانند و بايد به موازات هم و در 

 .پيوند با يکديگر به پيش برده شوند

مسألۀ تعيين مزد حداقل برای همۀ از آنجا که 

دارد، بايد به شيوۀ کارگران اهميت زيادی 

برخورد به آن نيز که به همان اندازه مهم است 

 توجه شود: 

 شيوۀ برخورد به مزد حداقل
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مبارزه برای مزد تا نظام سرمايه داری وجود 

دارد و تا زمانی که به شکلی مسألۀ کاِر مزدی 

مطرح است يکی از مسايل مهم کارگران را 

تشکيل می دهد و به هيچ بهانه ای نمی توان آن 

در اين مبارزه، عالوه بر  آنچهرا کنار نهاد. 

ست آوردن باالترين افزايش تالش برای به د

اين است که کارگران  اهميت دارد ،مزد ممکن

يک گام به آگاهی و تشکل بيشتر نبردی در هر 

برای برانداختن سرمايه داری نزديک تر 

شوند، يک قدم وضعيت مادی و روحی و 

اخالقی خود را باالتر ببرند يعنی به طور عينی 

د و ذهنی بورژوازی را به عقب برانند و خو

هيچ حدی از افزايش مزدها نبايد پيش بروند. 

چون آزادی کارگران  کارگران را راضی کند

تنها با لغو نظام کاِر مزدی ميسر است و نه از 

طريق افزايش مزد و همان گونه که مارکس 

نه مزد عادالنه بلکه  پرچم کارگرانمی گويد 

 لغو نظام کار مزدی است.

ه يا نبرد معينی اگر کارگران بخواهند در مبارز 

، ميزانی -آخر آنها نيست دکه به هيچ رو نبر –

برای افزايش مزد در مبارزۀ را يا معياری 

معين يا برای دورۀ معينی از مبارزه تعيين 

کنند، اين ميزان و اين معيار را نبايد از 

يرند و يا بورژوازی و از قانون کار او وام بگ

مذاکره تعيين مزد و  بنایمنطق بورژوائی را م

ما در جاهای ديگر  .برای آن قرار دهند

پيشنهادی در اين مورد مطرح کرده ايم، 

پيشنهادی که برای همۀ کارگران و همۀ کسانی 

خود و نه از راه استثمار ديگران  که از کارِ 

. اين زندگی می کنند می تواند قابل پذيرش باشد

: کارگران پيشنهاد بر منطق زير مبتنی است

قۀ اجتماعی و بزرگترين مولد بزرگترين طب

ثروت اجتماعی اند از اين رو طبيعی است که 

 دست کم سطح مزدشان در حدی باشد که بتواند

ميانگين هزينۀ يک خانواده مطابق آمار هزينۀ 

يا مرکز  (طبق داده های بانک مرکزی خانوار

 ) را تأمين کند. آمار

سال  داده های مرکز آمار ايران دربر اساس 

 در ساالنه خانوار شهری ۀمتوسط هزين، 1390

لایر بيشترين و    169509848استان تهران با 

لایر  86020222استان سيستان و بلوچستان با 

. داشته اند 1390کمترين هزينه را در سال 

 طبق همين آمار متوسط هزينۀ خانوار شهری 

 است.لایر بوده  132716096برابر 

يان سال روشن است که هزينۀ خانوار در پا

که در آن به سر می بريم برابر مبالغی  1392

اعالم کرده  1390برای سال  که مرکز آمار

نيست و برای تعيين هزينۀ متوسط خانوار 

که در آن به سر  1392شهری در پايان سال 

 1391می بريم بايد تورم قيمت ها درسال های 

را نيز در نظر گرفت. همچنين برای  1392و 

بايد تورم  1393رای مزد سال تعيين معياری ب

 نيز ملحوظ داشت. محتمل برای سال آينده را

طبق آمار بانک مرکزی  1391تورم سال 

را  1392درصد و تورم در سال  31.5برابر 

بدين سان متوسط . )5(% فرض کرد 36.7

 خيزش ۳۰ه  شمار                               ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          



48 

 

چنين  1392هزينۀ خانوار شهری در پايان سال 

 خواهد بود:

در تهران هزينۀ متوسط ساالنۀ خانوار شهری 

 : 1392در سال 

169509848×1,315×1,367 = 

  لایر 304711750

هزينۀ متوسط ساالنۀ خانوار شهری در سيستان 

 : 1392و بلوچستان در سال 

86020222×1,315×1,367 = 

 لایر  154630381

هزينۀ متوسط ساالنۀ خانوار شهری در کشور 

 : 1392در سال 

132716096×1,315×1,367 = 

 لایر 238571117

خانوار شهری در  ساالنۀاگر هزينۀ متوسط 

را در نظر  1392سطح کشور در سال  

بگيريم، خواهيم ديد که هزينۀ ماهانه برابر 

 خواهد بود با:

 لایر 19880926 = 12 : 238571117

 ميليون تومان درماه. 2و يا تقريبا 

البته چنين مبلغی برای تأمين هزينۀ متوسط 

کافی نيست 1393سال  ماهانۀ خانوار شهری در

بازهم تورم وجود خواهد  1393زيرا در سال 

داشت. طبق خوش بينانه ترين تخمين های 

% 25برابر  1393ل دولتی نرخ تورم در سا

اين هزينۀ متوسط ماهانۀ خواهد بود. بنابر

برابر خواهد بود  1393خانوار شهری در سال 

 با:

 لایر 24851157 =1,25×19880926

 ميليون تومان در ماه. 2.5و يا تقريبا 

يعنی برای تأمين هزينۀ متوسط يک خانوار 

ميليون  2.5کارگر شهری در سطح کشور 

تا  25تومان در ماه نياز است، در تهران حدود 

و در استان هائی از اين مبلغ درصد بيشتر  30

 35تا  30که هزينۀ زندگی کمتر است حدود 

 درصد کمتر.

ی دريافت کنند به البته اگر کارگران چنين مزد

معنی اين نيست که ديگر استثمار نمی شوند. در 

ضمن طرح اين پيشنهاد بدان معنی نيست که در 

هر مبارزه ای می توان بدان دست يافت يا اگر 

اين خواست را کارگران به هر دليلی مطرح 

نکنند نبايد در مبارزه شرکت کرد. طرح اين 

مقابل موضوع برای نشان دادن آلترناتيوی در 

قانون کار جمهوری اسالمی است که  41مادۀ 

متأسفانه برخی از سازمان های سياسی چپ 

 طوطی وار آن را تکرار می کنند.

بايد با طرح دقيق و وسيع اين بحث ها و 

استدالل ها تبليغات ضد کارگری رژيم، سرمايه 

داران، اقتصاددان های بورژوا و نيز 

ه به عنوان کارگزاران دولت و کارفرماها را ک

نمايندگان کارگری می کوشند اهداف سرمايه 

داران را به پيش برند خنثی کرد. کارگران آگاه 

می توانند با توضيح ميزان و شدت استثمار 

کارگران از سوی کارفرمايان، با طرح امکان 

به وجود آوردن شرايطی ديگر، ضرورت 

مبارزه برای تغييری جهشی در وضع مزدها و 
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غيره را برای توده های کارگر  شرايط کار و

توضيح دهند و آنان را برای چنين مبارزه ای 

 بسيج و سازماندهی کنند.  

 پانوشت ها

هم طی سی و  ی) می دانيم که حتی اگر چنين افزايش1(

چند سال اخير صورت گرفته بود باز مزد کارگران 

 چيزی بين يک سوم تا يک دوم خط فقر می شد.

ايۀ ثابت و سرمايۀ متغير به ) مقدار واقعی سرم2(

 ،دالر ،لایر و به  ارديليهزار م اي ارديليم اي ونيليم

 یکند و ما برا ینم جاديدر بحث ا یرييغو غيره ت وروي

در  یارقام را کوچک و بدون واحد پول محاسبه سهولت

 .ميريگ یمنظر 

کشور مقاوله نامۀ  20، 1960دسامبر  14) در 3(

سازمان «يا » و توسعهسازمان همکاری اقتصادی «

را امضا کردند. از آن » یهمکاری و توسعۀ اقتصاد

کشور ديگر به آنها پيوستند. ليست  14کنون زمان تا

اعضای کنونی اين سازمان چنين است: آلمان، اتريش، 

اسپانيا، استراليا، استونی، اسرائيل، اسلوونی، 

يک، انگلستان، اياالت متحده، ايتاليا، ايرلند، ايسلند، بلژ

پرتغال، ترکيه، جمهوری اسلوواک، جمهوری چک، 

دانمارک، رومانی، زالند نو، ژاپن، سوئد، سويس، 

شيلی، فرانسه، فنالند، کانادا، کرۀ جنوبی، لهستان، 

لوکزامبورگ، مجارستان، مکزيک، نروژ، هلند، 

 يونان.

رقم کل مزد و حقوق  1390در سرشماری  سال  )4(

چنين اعالم شده بگيران بخش خصوصی و دولتی 

 است:

  10.615 = 4.323+ 6.292ميليون نفر. 

ميليون نفر مزد و حقوق بگير بخش های  10.5البته تمام

که مبنای محاسبۀ   1385خصوصی و دولتی در سال 

ميليون نفر طبق  10.615مقالۀ ياد شده بوده است (و يا 

) کارگر نيستند و حدود يک ميليون تا 1390سرشماری 

و نيم آنها مديران و کادرهای باالی بخش  يک ميليون

های خصوصی و دولتی اند. از اين رو اگر بخواهيم 

نسبت مزد کارگران (و نه همۀ مزد و حقوق بگيران) به 

دقيق تر اين است توليد ناخالص داخلی را حساب کنيم 

ميليون کارگر شاغل در نظر بگيريم  و نه  9.5تا  9که 

يک جبران خدمت متوسط ميليون. از سوی ديگر  10.5

يا  1389ميليون تومان در ماه حساب شده (برای سال 

که به کارگران مربوط می شود بايد  ) که تا آنجا1390

رقم کمتری در نظر گرفت. خالصه اينکه نسبت کل 

% 23دريافتی کارگران به توليد ناخالص داخلی از 

% خواهد 14رقمی در حدود  کمتر خواهد بود و احتماال

 شد.

، نرخ تــــــــورم در بنا بر گزارش بانک مرکزی) 5( 

نسبت به دوازده  1392ماه   دوازده ماه منتهی به بهمن

بوده درصد  36.7معادل  1391ماه  ماه منتهی به بهمن 

% 36.7را  1392است. بدين سان اگر تورم سال 

 بگيريم خطای زيادی مرتکب نشده ايم.

 

 

 شيده رخ فروز

 91انک مرکزی برای سال آمار رسمی اخير ب

درصد کمتر بودن دخل خانوارها  35حاکی از 

از خرج ماهانه می باشد. قبل از هر چيز بايد 

توجه داشت که اين آمار نشان دهندۀ وضعيت 

و رشد  92است و مقايسه آن با سال   91سال 
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سرسام آور هزينه ها نسبت به دستمزدهای 

دريافتی (و در بسياری موارد معوقه و 

داخت نشده) در اين سال، چگونه شرايط پر

کمرشکنی را برای کارگران و بی چيزان 

جامعه در پی داشته است. براساس اين آمار 

به طور  91رسمی، هر خانوار ايرانی در سال 

هزار تومان هزينه  747ميانگين يک ميليون و 

خوراکی و غيرخوراکی داشته است و در 

 در اين سال،مقابل ميانگين درآمد پولی خانوار 

هزارتومان برآورد  140ماهانه يک ميليون و 

شده است که مقايسه اين آمار نشان می دهد 

درصد کمتر از  35ميانگين درآمد خانوار 

متوسط هزينه ها بوده است. حتی اگر 

درآمدهای غير پولی خانوار را هم به مجموع 

درآمدها اضافه کنيم باز هم هرماه متوسط 

هزار  358ک ميليون و درآمد خانوار به ي

درصد عقب تر از  22تومان می رسد که 

هزينه های ماهانه خواهد بود. در اين گزارش 

» هر خانوار ايرانی«با استفاده از واژه های 

اين شرايط را برای همگان عموميت بخشيده 

است حال آن که می دانيم چنين نبوده و بخش 

وسيعی از مزدبگيران زير حداقل حقوق 

می کنند و سهم زنان و کودکان کار دريافت 

سرپرست خانوار، بيکاران، کارگران اخراجی 

و بازخريد شده، کارگران مهاجر، بازنشستگان 

و مستمری بگيران به مراتب بسيار کمتر و 

شرايط اسفبارتر از داده های رسمی می باشد و 

در مقابل اقليت برخوردار جامعه از زندگی 

ندند و با به لوکس و بی دغدغه ای بهره م

گزارش فوق، » هر خانوار ايرانی«اصطالح 

فاصله ای نجومی دارند. عالوه بر اين مقايسۀ 

خط فقر و حداقل دستمزد نيز به خوبی وجه 

وقتی «ديگر اين اوضاع را ترسيم می کند: 

حسين راغفر، طراح نقشه فقر ايران از رسيدن 

هزار  500خط فقر درتهران به دوميليون و 

داد، بسياری از کارشناسان  اين  تومان خبر

عدد را بدبينانه دانستند اما آمارهايی که از 

سوی بانک مرکزی به تازگی منتشر شده نشان 

می دهد اين تحليل راغفر چنان دور از واقعيت 

 500نيست، خط فقر در شرايطی دوميليون و 

هزار تومان برآورد می شود که امسال حداقل 

ار تومان يعنی يک هز 487دستمزد تعيين شده 

 ) 5/11/92 -(شرق» پنجم خط فقر بوده است.

طبق جدولی که از سوی کميته مزد شوراهای 

اسالمی کار استان تهران، در روزنامه شرق 

ارايه شده است، تنها دو قلم مسکن و خوراک 

درصد درآمد کارگران را به  65در هر ماه 

خود اختصاس می دهد و براساس محاسبه 

هر خانوار چهار نفره کارگری در  انجام شده،

ماه برای تأمين هزينه خوراک نياز به 

تومان و برای تأمين هزينه مسکن  828884

با درنظر گرفتن ميانگين هزينه های مسکن در 

درصد  50تمام نقاط تهران و با فرض اينکه 

از کارگران صاحب خانه باشند نياز به 

 تومان دارد. همچنين با حذف هزينه 315733
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دخانيات و سهم امور فرهنگی و تفريح خانوار 

کارگری و اين فرض که هيچ کارگری به 

تقريح نمی رود يا اساسا نيازی به تفريح برای 

 87400خانوارهای کارگری وجود ندارد! ، 

تومان نياز يک خانوار چهارنفره به منظور 

هزار تومان سهم  120تهيه پوشاک ماهانه، 

مان است. در کنار تأمين هزينه بهداشت و در

اين، سهم خريد اثاثيه نو برای منزل کارگران 

 760نيز در رقم نهايی يک ميليون و 

هزارتومان در نظر گرفته نشده است. سهم 

هزارتومان  160حمل و نقل در سال جاری 

تومان، سهم تحصيل و  48115سهم ارتباطات 

هزارتومان و سهم کاالها و  109آموزش 

تومان در نظر  93868خدمات متفرقه نيز 

گرفته شده است. نکته حايز اهميت در اين 

 828محاسبه جديد اين است که سهم خوراکی 

هزار تومانی يک خانوار چهارنفره کارگری 

براساس نرخ های ميادين شهرداری تهران 

هزارتومانی هزينه های  160محاسبه و نياز 

حمل و نقل ماهانه نيز با فرض استفاده کامل از 

حمل و نقل عمومی محاسبه شده است.  وسايل

هزار تومانی  109در بخش مربوط به نياز 

ماهيانه برای تحصيل و آموزش نيز تنها هزينه 

های فرزندان کارگران لحاظ شده و فرض بر 

اين است که هيچ کارگری قصد ادامه تحصيل 

ندارد! کميته مزد به نکته حائز اهميتی در 

عدم درج «د: گزارش تحقيقی خود اشاره می کن

هزينه های دخانيات، اثاثيه منزل، امور 

فرهنگی، تفريح، هتل و رستوران به منزله نفی 

اين اينگونه هزينه ها برای کارگران نيست و 
موارد در خانوار کارگری غالباً با کاستن از 

 -(شرق.» شود هزينه خوراک تأمين می

8/12/92( 

 نگاهی به جدول هزينه هزينه های اعالم شدۀ

، در بخش هزينه خوراک نشان می 91سال 

دهد با توجه به اينکه دستمزد تعيين شده برای 

هزار تومان بود، کف مزدها  389، 91سال 

درصد از هزينه خوراک  82فقط توانسته 

خانواده را تأمين کند و برای ساير هزينه ها 

مانند پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و ... 

ی نمانده است. با ريالی از حداقل دستمزد باق

اين تعاريف، خانواری که تنها يک فرد شاغل 

با حداقل مزد دارد شايد از عهده تأمين يکی از 

نيازهای خانوار به طور نيمه برآيد و برای 

تأمين هزينه های زندگی ناگزير به اشتغال در 

دو يا سه شيفت کاری و يا آنکه همه اعضای 

و کسب خانوار ناچار به حضور در بازار کار 

 درآمد باشند.

ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که 

 100دارای سابقۀ اطالعاتی است، در گزارش 

روزۀ عملکرد وزارتخانه خود با زرنگی 

وقيحانه ای سعی کرد از واقعيت زندگی فالکت 

بار کارگران و زحمتکشان ايران به نفع دولت 

 ش بهره برداری کند، او با» تدبير و اميد«

انتساب اين اوضاع تنها به سالهای دولت 
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احمدی نژاد، نظام موجود را از حاکم ساختن 

چنين شرايط فقيرانه و حداقلی مبرا ساخت، تا 

دولت متبوع خويش را به عنوان ناجی و 

کسری بودجه «دلسوز آسيب پذيران جا بزند: 

 1390تا  1384ساالنه خانوارها طی سال 

هزار  221حدود  برابر شده يعنی از 3بيش از 

هزار تومان رسيده است. ...  673تومان به 

اين اتفاقات موجب شده تا شاهد تغييرات نگران 

کننده در سبد مصرفی خانوارها باشيم. بدين 

معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و 

لبنيات کاهش يافته و در عوض هزينه مسکن، 

حمل و نقل و بهداشت رشد بااليی پيدا کرده و 

درصد درآمد خانوارها صرف  50ديک به نز

قلم می شود. با وجود اين که طی اين  3اين 

سال ها، حداقل دستمزد به قيمت های جاری 

رشد داشته ولی به قيمت ثابت تقريباً حداقل 

دستمزد ثابت باقی مانده و به همين دليل اگر 

می شد با حداقل دستمزد يک  1383در سال 

اره کرد، االن متری اج 40کارگر يک واحد 

» متر رسيده است. 27اين متراژ به کمتر از 

) اين واقعيات که توده های 6/12/92 -(آفتاب 

زحمتکش لحظه به لحظه با گوشت و پوست 

خود آن را لمس می کنند و اساس زندگی اشان 

را تشکيل داده، آنقدر واضح است که 

جنايتکارانی همچون ربيعی نيز قادر به کتمان 

اما نکته ای که عمداً کتمان می شود آن نيستند 

زدن از سر و ته آمار و ارقام ارائه شده و 

واقعيت پراهميت ثابت ماندن قدرت خريد 

است! (ما با  1358کارگران در حد سال 

بررسی دقيق و داده های رسمی و روشن 

 بارها آن را نشان داده ايم) 

ربيعی با محدود ساختن اعمال اين سياست ها 

احمدی نژاد، منکر تداوم اين اوضاع   به دوران

در همۀ سالهای حاکميت رژيم اسالمی تاکنون 

می شود. او روشن نمی سازد در وضعيتی که 

اکثر کارگران مجبور به زندگی در سرپناهی 

متری با چند سر عائله هستند، سرمايه  27

داران و زمينداران، که امثال او نمايندگی شان 

سکن شان چقدر است می کنند، متوسط متراژ م

و چگونه زندگی می کنند؟ او جايگاه سياست 

ی بنجل »سبد کاال«هايی نظير توزيع افتضاح 

به قيمت تحقير همان مردم و به منظور 

جلوگيری از خواست افزايش دستمزد، دفاع از 

و تعيين » اقتصاد مقاومتی«چرندياتی نظير 

که تعمداً اعالم آن را  93حداقل دستمزد سال 

کلی کشدار به روزهای پايانی سال و اما به ش

و اگر سپرده اند، در تداوم بساط مسکنت توده 

هايی که روز به روز بی چيز تر شده و جز 

تباهی نظاره گر هيچ چيز ديگری نيستند، نشان 

 نمی دهد. 

» تدبير«جايی برای  93رژيم حاکم برای سال 

تودۀ مردم باقی نگذاشته است، » اميد«خود و 

ز هم اکنون گمانه زنی ها برای حداقل زيرا ا

 600مزد سال بعد نهايتاً رقمی نزديک به 

هزارتومان است و سفره ای که با اين حداقل 
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اند چيزی جز تداوم  برای کارگران تدارک ديده

گرسنگی، فقر و انبوه تر شدن خواسته ها و 

مطالبات برحق شان نيست که به راحتی توسط 

 د کوب می شوند.   طبقات دارا و دوت شان لگ
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