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  شباھنگ راد

  ٢٠١۶ اپريل ٠۴
  

 !دستمزد" ِافزايش"کارگران و 
ھمراه به ه بِ، بعد از کلنجار رفتن ھا و بحث ھای بی فايده و بی حاصل برای کارگران، شورای عالی کار باالخره

ِ، حداقل دستمزد ) کارگرۀنمايندگان دولت، کارفرمايان و شوراھای اسالمی کار و خان(ن منافع کارگران ااصطالح مدافع ِ
 درصدی که بيان آن از جانب خودی ھای ١۴ِ را اعالم کرده است؛ افزايش دستمزد ٩۵سال )  تومان١۶۶ ھزار و ٨١٢(

  . جز شرمندگی برای جامعۀ ميليونی کارگری نيست-م ميليون تومانی،  و ني٣ و آنھم با اعالن خط فقر -شان 

ی برای کارگران، امر عجيب و غريبی نبوده و دھه ھاست، که نگی ورود به چنين پروسه و بازدھًحقيقتا که چگو

 که نظام  به تجربه دريافته اند، وِميمات ناعادالنه، ناآشنا نيستندکارگران با اين دست سياست ھا، نمايشات و تص

  مايحتاجناتوانی خريد. ش، در پی سر کيسه نمودن بيش از اين کارگران اندبا تمامی دار و دسته ھايجمھوری اسالمی 

ُ ميليون کارگر را خرد کرده است، پيداست که دولت ١٣اوليۀ زندگی، کمر بيش از  روحانی ھم نه تنھا " اميد و اعتدال"ُ

ِی از خود نشان نمی دھد، بلکه نظرا و عمال، جانب سرمايه داران و ين توجھکمترپيرامون مشکالت عديدۀ کارگران،  ً ً

 اعالم - ٩۵ در سال -ِوزير کار پيرامون تعيين دستمزد کارگران » علی ربيعی«بيھوده نيست که . کارفرمايان می باشد

برای . مد ولی تورم باال رفتدر طول ساليانی بين تورم و مزد کارگران شکاف ايجاد شد و مزد پائين آ: "می نمايد که

  ".سال آينده نيز بايد مزدی تعيين کنيم که به کارفرما فشار وارد نشود

ِبديھی ست که انگيزه و ھدف اصلی  ِ، نه تعيين دستمزد مناسب و منطبق با تورم موجود درون جامعه »علی ربيعی«ِ ِِ ِ
 و آنھم تحت حاکميت و - رفرمايان و سرمايه داران از شانه ھای کا" فشارھا"برای کارگران، بلکه کاستن و کم نمودن 

ِنظارت دولت   بيش از اندازۀ دولتمردان، نسبت به منافع  هتوجًمطئنما اين دست گفته ھا و .  می باشد- " اميد و تدبير"ِ

ِفت دريانوبۀ خود، گويای اين واقعيت است که کارگر در چنين مناسباتی، مستحق ه  ب وعجيبی نيستکارفرمايان، امر 
منطبق با تورم موجود در جامعه نمی باشد و در عوض، بايست و می بايد ، انرژی خود را، مصروف انباشتن ی حقوق

براستی دولت ھای رنگارنگِ وابسته به طبقۀ سرمايه . ھر چه بيشتر جيب ھای کارفرمايان و صاحبان توليدی نمايد

در عمل نشان داده اند، پيگير ھمان سياست و برنامه ای اند  و ديگر وزير و وزراء و  ِداری و از جمله دولت روحانی

که دولت، وزير و وزرای پيشين جمھوری اسالمی در پيش پای خود قرار داده اند؛ دولت، وزير و وزرائی که ميدان 

ِ لحظه ای از انجام وظايف ضد کارگری و غير انسانی شان باز  و به معيشت و اعتراضات کارگری انددار تعرض ِ
 عسلويه و ٢۴ و ٢٣ِبازداشت کارگران مس خاتون آباد به دليل شرکت در تجمعات صنفی، و ھمچنين فازھای . انده اندنم
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ِ کارگر در اثر حوادث و سھل انگاری ھای صاحبان توليدی در سال گذشته؛ اعتراضات ٣٠٠؛ جانباختن نزديک به ...
؛ تعطيلی و بيکارسازی کارگران و ...حقوق معوقۀشان و متعدد کارگران نساجی مازندران و معدن آپادانا نسبت به 

منظور دريافت حقوق ھای ناچيز و معوقۀشان با سران نظام در جنگ ه  بھمچنانغيره، حکايت از آن دارد که کارگران 

  . ی که ھزينه ھای بس سنگينی بر شانه ھای کارگران بر جای گذاشته استئجنگ و جدل ھاو جدل اند؛ 

 که جمھوری اسالمی در اين چندين دھه به اشکال متفاوت به کارگران يورش آورده است و در تداوم و واقعيت اين است

دليل فقدان تشکالت سازمانيافتۀ کارگری قادر گرديده است، تا سياست ھای استثمار و سرکوب گرانۀ خود را به ه ب

ًناگفته نماند که تعرض رژيم، صرفا و. ميليون ھا کارگر تحميل نمايد ً صرفا، به جامعۀ کارگری محدود و ختم نشده است ِ

رغم مبارزۀ يک  و سال ھاست، ديگر توده ھای ستم ديده، در تيررس حملۀ سردمداران رژيم قرار گرفته اند و علی

وجود ھزاران تظاھرات و روانه شدن ميليونی دردمندان به خيابان . به نبرد فرا خوانده اند، نظام را -  و بی ثمر -سويه 

 تنش ھا و واکنش ۀ را می توان از زمر موران و حافظان نظامأ بی عدالتی ھای موجود و ھمچنين درگيری با مها، عليھ

  .ی به حساب آورد که جامعۀ ايران در بيش از سی سالۀ حاکميت رژيم جمھوری اسالمی شاھد بوده استئھا

ه  و ھمچنين ب سلح و نھادھای وابسته به دولتدر ھر صورت فضای جامعۀ ايران، به دليل حضور گستردۀ ارگان ھای م

که گرانی اقالم اوليۀ  ًمضافا اين. دليل فقدان سازمان ھا و تشکالت سازمانيافتۀ کمونيستی، بسته، تنگ و خفقاق آور است

 نظام را ُبحران سراپای. زندگی در ايران بسيار باال و روبه افزايش است و در اين ميان، کارگر، قادر به تھيۀ آنھا نيست

را بر دوش کارگران و ديگر توده ھای محروم و ستم ديده سرشکن می کنند؛  بار آن فرا گرفته است و سران حکومت ھم

ه  و ب-  روز و روزگاری ن بشريت فراھم می کنند، تا مبادافضای بھتر زيستن، و چاپيدن را برای استثمارگران و جانيا

ھای مضاف و آنھم در اثر تورم حاکم بر جامعه قرار گيرد و "فشار"مل ، کارفرما مجبور به تح- » علی ربيعی«قول 

  !!تر شود"رنگين"سفرۀ کارگر، 

ِزير کار دولت   و استآری، کارگر در تھيۀ ابتدائی ترين نيازھای زندگی اش مانده  ، در فکر کارفرما و "اميد و تدبير"ِ

 کمترين ترديدی اين انديشۀ حقيقی جامعۀ سرمايه داری بدون. در فکر استثمار روانتر کارگران در ميادين توليدی ست

ی کارگران و محرومان نيست که با وجود حاکميت چنين انديشه و ئِن حقوق پايه است و ھمچنين توھمی از جانب مدافع

به اين دليل که سرمايه دار و دولت . نمود و حکومت را به عقب راندعناصری، نمی توان حقوق کارگران را تضمين 

ِده اند؛ به اين دليل که پايداری و حيات دار و دسته ھای  ِھای حامی آنان، در پی گردش بھتر دم و دستگاه ھای سود
ه کارگران ايران ويژه ِرنگارنگِ نظام جمھوری اسالمی، با تخريب بيش از اين زندگانی ميليون ھا انسان محروم و ب

  .ورده استگره خ

ديگر نداشته و شکاف  ُبه ديگر سخن و متأسفانه، مقياس ھای زندگی انسان ھا در ايران، ھيچ گونه شباھتی با يک

طبقاتی و تفاوت ھا و آنھم در ابعادی ناھنجار و دردناک تجلی خود را، در کودکان کار خيابانی، در ازياد اعتياد، 

ی که، با ھيچ نوشتار ئو تفاوت ھانمايش می گذارد؛ شکاف ه خانمانی محروم ترين اقشار جامعه بفحشاء، دربدری و بی 

ِاين روزھا فقر و نداری، در خانۀ ميليون ھا انسان، لنگر انداخته . و گفتاری قابل توضيح و به تصوير کشاندن نيست
نين مصائب و معضالتی، حاصل نظم چپاول ًطبيعتا علل چ. است و سفرۀ سازندگان اصلی جامعه، فاقد غذای مکفی ست

ِاين قانون ھمۀ نظام ھای سرمايه داری و از جمله .  و حاصل حاکميت مشتی انسان سودجود و منفعت طلب است گرايانه
نظام وابستۀ ايران است؛ نظام ھا و يا نظامی که سياست ھای شان در تخالف با خواسته ھای کارگران و توده ھای 

ھمۀشان بدروغ .  شده است و روز به روز، بر اسارت، بر بندگی ميليون ھا انسان دردمند می افزايدمحروم پای ريخته

حامی کارگران اند و ھمۀشان با وعده و وعيدھا، در صدد به انحراف کشاندن افکار عمومی جامعه اند و در اين ميان 
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، به کار گرفته اند، تا مانع  رشد و شکوفائی سردمداران نظام جمھوری اسالمی ھم ھر آنچه را که در چنته داشته اند

ن را دستگير ا، تا توانسته اند مخالفُل عمومی جامعه را يغما برده اندجامعه و زندگی محرومان گردند؛ تا توانسته اند اموا

ُ اند کشتند  را در نطفه خفه نمايند؛ تا توانستههديخواھی و حق طلبانو روانۀ سياھچال ھای مخوف نموده اند تا صدای آزا

ا مکيدن شيرۀ ش، بھمۀ دولت ھا و جناح ھای رنگارنگتا مبادا عمرشان کوتاه تر گردد؛ در حقيقت نبض اين نظام با 

بعد ار توافق برجام، به سفرۀ ناچيز " اقتصاد مقاومتی"ی ھمچون ئو به بھانه ھا ھمچنان  وجان کارگران می تپد

  .ِ، غارت بيش از اين اموال عمومی جامعه استکارگران يورش می برند؛ برجامی که پيام آور

ِش، جان کارگر و مردم را به لب شان رسانده است و باور بر آن است  حاکميتهنزديک به چھار دھدر جمھوری اسالمی 
که چنين وضعيتی، پايدار و دائمی نخواھد بود؛ باور بر آن است که تسريع و تغيير چنين روند و پروسه ای، بستگی به 

ن طبقۀ کارگر دارد؛ باور بر آن است که حيات لحظه ای سردمداران نظام جمھوری اسالمی ات سازمانيافتۀ مدافعتحرکا

مترادف با تباھی بيش از اين کارگران و قربانيان نظام امپرياليستی ست و ھمچنين باور بر آن است که منفعت کارگر، با 

دار و ھمراه تمامی ه شيدن طبقۀ سرمايه داری وابستۀ ايران و براز نيست و خواھان سرنگونی و به زير کتاين نظام ھم

 هش می باشد؛ نظر بر آن است که کارگر خواھان انجام وظايف انقالبی و کمونيستی از جانب حاميان خود، عليدسته ھاي

ا و ن خود و آنھم در صفی مستقل و مجزا از سياست ھعا؛ خواھان ارتباط گيری مدافحاکمان زورگو و مسلح است

ِنھادھای کارگری وابسته به طبقۀ حاکمه است؛ خواھان به مصاف طلبيدن نظام سراپا مسلح، از جانب سازمان ھا و  ِ
ن حقيقی کارگران، رژيم و ارگان ھای مدافع  وی ااحزاب مدافع  تغيير بنيادی جامعه است و معين است تا زمانی، مدافع

ن مسير بھبودی و سازندگی را طی نخواھد نمود و روز به روز، بر را به مصاف رو در رو، نه طلبند، زندگی کارگرا

  .اوضاع دردناک شان افزوده خواھد گرديد

 کارفرمايان و صاحبان ه صنفی خويش علي- خودی خود و در مبارزات سياسی ه به بيانی ديگر و روشن تر، کارگر ب

ِتوليدی، قادر به سامانيابی و تشکيل سازمان متناسب با قانون من خوش بنيانه و ساده . دی ھای حاکم بر جامعه نيستِ

انگاری ست چنين تصور شود، که طبقۀ کارگر، بدون پا در ميانی و بدون تحرکات سازمانيافتۀ کمونيستی، قادر به 

امر مھم و خطيری که بر . ِ صنفی مستقل از نھادھا و ارگان ھای وابسته به نظام می باشد-سامان يابی و تشکل سياسی 

بنابراين و مھمتر از ھمۀ اين ھا، بی توجھی به گستاخی ھای . ن حقيقی کارگران استا کمونيست ھا و ھمۀ مدافععھدۀ

ِ کارگران، و يا اشارۀ چندين باره به تشکل يابی مستقل کارگران و آنھم در زير لوای حکومت سر نيزه و هرژيم علي
ن کارگران، در ابايد آگاه بود تا زمانی که مدافع. ن استُخشن، کاری ناصحيح، بيھوده و به ھرز بردن انرژی کارگرا

ی و ئصحن جامعه و در پيشاپيش اعتراضات و مبارزات کارگری قرار نگيرند، نه تنھا کارگران به خواسته ھای پايه 

بنيادی خود دست نخواھند يافت، بلکه رژيم با عريانی و با گستاخی ھر چه بيشتری، بر استثمار و بر تعرض خويش 

موازات اعتراضات و تحرکات ه با اين اوصاف نياز است تا سازمان ھای کمونيستی و آنھم ب. تداوم خواھد بخشيد

را به مصاف طلبند و سران رژيم را در تحقق سياست ھای ارتجاعی و ضد  کارگری، نظام و ارگان ھای حافظ آن

ِکارگر مجال خواھد يافت، پرچم سازمان تنھا در چنين صورت و موقعيتی ست که طبقۀ . کارگری شان باز دارند ِ
  .متناسب با منفعت خود را، در ميادين توليدی و ھمچنين در کل جامعه بر افرازد
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