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 ،رغم همۀ فشارها، به فعاالن کارگری

مناسبت روز به ، ها و ممنوعيت محدوديت ها

با دادن  ،۹۳اردبيهشت  ۱۱ جهانی کارگر، در

قطعنامه و اعالم خواسته های برحق و لگد مال 

شدۀ کارگران، دعوت به برگزاری اجتماعات 

اعتراضی در خيابان ها و مقابل نهادهای دولتی 

با سرکوب آنان  .نمودندهمچون وزارت کار 

خشن و بگير و ببندهای نيروهای انتظامی، 

. شدندپليس امنيتی و لباس شخصی ها روبرو 

نيز سرکوبگران امنيتی  ارديبهشت ۱۱قبل از 

فعاالن  از عده ایرژيم با يورش به منازل 

کارگری، به ضرب و شتم و بازداشت آنان 

و با ارسال پيامک های تهديد آميز به  پرداختند

تلفن های همراه افراد، با مضمون ممنوعيت 

چنگ و  ،هرگونه تجمع در روز جهانی کارگر

. فضای مسموم و خفقانی که ددندان نشان دادن

اوين  ۳۵۰چند هفته پيش از آن با يورش به بند 

و سرکوب خونين زندانيان سياسی ايجاد گرديده 

تا  ،ب به شدت امنيتی گرديدبود با زور و ارعا

کارگران به عقب رانده شوند. دستگيری ها در 

روز کارگر از مقابل وزارت کار ادامه داشت 

و خيابان های انقالب تا آزادی توسط نيروهای 

ويراژ ماشين های ون  .قرق شده بود گرسرکوب

بازداشت در خيابان ها و به  ۀسفيد رنگ ويژ

(فاطی  ميدان آوردن خواهران سرکوبگر

کماندوها) بخشی از تدارکات رژيم عليه 

 ،سرکوبگران ،کارگران بود. در پايانۀ آزادی

شرکت واحد را اتوبوسرانی  یکارگرفعاالن 

مورد تهاجم ل و شيرينی در دست داشتند، که گُ 

بازداشت و ضرب و شتم قرار دادند و آنان را 

ارديبهشت)  ۱۲و حتی روز بعد (جمعه  کردند

روز کارگر که همه ساله  از گلگشت های

و با تعقيب  جلوگيری کردندمرسوم است، 

 کرد هنگامی که توده های کارگر آذرخِش انديشۀ انقالِب اجتماعی را جذب کنند، توفاِن انقالب جامعه را از استثمار و ستم پاک خواهد

 نوشته های اين شماره:

بيانگر  سرکوب کارگران در برگزاری اول ماه مه

 ۱ص             خصلت ضد کارگری رژيم اسالمی است

طعم زنده بودن زير فشار عدم دسترسی به ذره ای 
 ۴ص                                               امکانات

 ۷ص                معدنکاری از سوما صحبت می کند...

 ۹ص                               مزد، تورم و بارآوری کار

 برگزاری اول ماه مهسرکوب کارگران در 

 بيانگر خصلت ضد کارگری رژيم اسالمی است

 چارة كارگران وحدت و تشكيالت است
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وسايل نقليه شرکت کنندگان و پلمب مکان های 

. گرچه نمودندتجمع، شمار ديگری را دستگير 

از دستگيرشدگان تا ساعاتی بعد آزاد  عده ای

 .اند یهنوز زندان از آنان برخی ولیشدند 

نشد که  آنتمامی اين تاالنگری ها مانع از 

سران رژيم در سخنرانی ها و مالقات هايی که 

به نام کارگران انجام دادند، بيشرمانه ژست 

کرات مآبانه به خود نگيرند و همچون ودم

روحانی، از تشکل رئيس جمهور، حسن 

کارگری و آرزو کردن برای نداشتن نه تنها 

زندانی سياسی بلکه کالً هيچ زندانی، دم نزند و 

رفسنجانی از دادن مجوز راه پيمايی برای 

 ،کارگران، در حرف کم نياورد. اما در عمل

مع و راه روز کارگر را ممنوع، آزادی تج

کوب، و کارگرانی را پيمايی و اعتراض را لگد

روز سال يک روز را  ۳٦۵ه می خواستند از ک

جشن  ،هم طبقه ای های خود در دنيا همۀمانند 

طرح کنند، مبگيرند و مطالبات خويش را 

قرار ضرب و شتم مورد و  یزندان ،بازداشت

تمامی ابزارهای قدرت  ،تا در يک کالم دادند،

را کماکان در چنگ خويش حفظ نموده و با 

رگران و ضرب شصت نشان دادن به کا

کراسی تنها از آن ومحرومان، تأکيد کنند که دم

 ؛استداران سرمايه يعنی اربابان زر و زور 

که کنترل سراپای حيات جامعه را در چنگال 

خونين و سياه خود قبضه کرده اند. اما مبارزۀ 

رغم همۀ افت و خيزها کماکان به طبقاتی 

و نيز تا زمانی که جامعه طبقاتی  جريان دارد

. انبوهی از مطالبات جريان خواهد داشتاست 

از ابتدايی ترين تا عالی ترين  ،ها و خواست

مقابل کارگران و توده های در ح، وسط

د که بايد راه برون رفت نزحمتکشی قرار دار

و خود اداره  بيآموزندرا ستمگرانه از اين بساط 

و تصميم گيری برای زندگی در شرايطی 

 .ندکندگرگون را تدارک و تجربه 

در اينجا جا دارد که اشاراتی به سخنرانی حسن 

روحانی در روز کارگر بکنيم و عوام فريبی او 

روز کارگر را «را نشان دهيم. روحانی گفت: 

که همزمان است با آغاز ماه عبادت، ماه رجب 

و ماه ميالد مواليمان اميرالمومنين علی (ع) و 

همچنين با روز معلم مقارن است به همه شما 

رگران عزيز و تالشگران صحنه کار و کا

کوشش و توليد و زنان و مردان تبريک و 

نخست می بينيم که اين  ».کنم می عرض تهنيت

گفته  زمانیتبريک و تهنيت درست در همان 

که دولت اسالمی به شيوه ای خشن در حال  شده

بود؛ حتی  سرکوب کارگران در خيابان ها

کارگرانی که به اعتراض جلسۀ سخنرانی 

روحانی را ترک کردند در بيرون اين محل 

. مورد حملۀ اوباش رژيم اسالمی قرار گرفتند

دوم آنکه اين تبريک و تهنيت به گونه ای گفته 

که روز کارگر را تحت عبادت ماه رجب و  شد

تولد علی از اهميت ويژۀ خود تهی کند و سوم 

تالشگران «ارگر را در سايۀ آنکه روز ک

که از نظر هر » صحنه کار و کوشش و توليد

دولت سرمايه داری نخست سرمايه داران 
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هستند، قرار دهد. در همان لحظاتی که روحانی 

همۀ کارگران دست که  ردک افتخار میداشت 

مشت آهنين دولت ايران  ،بوسدمی ايرانی را 

استخوان های دهان و در حال خرد کردن 

رگران در خيابان و زندان بود. روحانی عوام کا

ستون «همچون » کارگران عزيز«فريب که از 

نام می برد، خود را به » فقرات توليد کشور

ستون فقرات «فراموشی عمدی می زند که 

درست با تصويب شورای عالی » توليد کشور

بايد در يک چهارم زير خط فقر  ،کار دولت او

به ياد ( زندگی کندآن زير و حتی با يک ششم 

 زيردرآمد با بسياری از کارگران که آوريم 

  . )دنکنمی هزار تومان در ماه زندگی  ۳۰۰

هايی که در  بنا بر گزارش«روحانی می گويد: 

بسياری از  اختيار من قرار گرفته است،

کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما 

از مسأله مسکن در رنج هستند. در همين سال 

جاری اقدامات الزم برای مسکن کارگران آغاز 

از توان اقتصادی دولت او برای اين .» شود

که بگذريم آيا کارگران با » اقدامات الزم«

درآمد يک ششم تا يک چهارم زير خط فقر بايد 

يا اجارۀ اين مسکن ها را بپردازند يا اين قيمت 

طرحی است برای خالی کردن بيشتر جيب تهی 

نبايد آنجا که «طبقۀ کارگر؟ روحانی می گويد: 

ضروری نيست کاالی ساخته شده وارد کشور 

اما چند روز پس از اين فرمايش او، » شود.

به ايران گزارش می شود که واردات خودرو 

قيمت اين خودروها چهار برابر شده است و 

هزار دالر است که البد خريدار  ۲۰۰حداقل 

 هستند!؟» کارگران عزيز ما«آنها 

  ميليون ۵روحانی عوام فريب، با نزديک به 

نفر بيکار در کشور و از جمله به قول خود او 

و » آماده اشتغالۀ ها جوان تحصيل کرد ميليون«

و فقدان بيمۀ قرار دادهای سفيد امضا، با 

اولين «کارگر،  ۱۰کارگران بنگاه های زير 

امنيت شغلی کارگران «، که »قدم در اشتغال

تأمين،  ۱۳۹۳را درست در همين سال » عزيز

سال رونق توليد و شکستن «و اين سال را به 

تبديل می کند، به کارگران از » رکود اقتصادی

خود بشارت می » تدبير و اميد«سوی دولت 

من در دنيای کار و تالش : «افزايدمی دهد! او 

ولی در » پذيرم و توليد تبعيض جنسيتی را نمی

درصد زنان ِ در سن  ۵۰بيش از » دنيا«همين 

اشتغال، از امکان داشتن کار محرومند و 

برابری در  ،ولی فقيهعلی خامنه ای،  رهبرش

 اشتغال زنان با مردان را تحجر غربی می نامد.

سخنرانی خود به  روحانی در به اصطالح

آخرين «مناسبت روز جهانی کارگر گفت: 

های مدنی و  که بايد زمينه تشکل  سخن من اين

های خاص در ميان کارگران  مردمی و انجمن

آزاد و بدون مشکل باشد. کارگران بايد بتوانند 

های آزادشان،  ها و جمعيت از طريق تشکل

صدايشان را به گوش مسئوالن و وزارت کار، 

تر برسانند. دولت نبايد در اين  تر و شفاف راحت

ها مردمی و در  ها مداخله کند. اين تشکل تشکل

اختيار مردم است. دولت صرفا بايد بستر الزم 
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ها و حمايت الزم را نسبت  را برای اين فعاليت

از فريبکاری .» ها انجام دهد به اين جمعيت

روحانی که بگذريم او در اين مورد حتی اشاره 

حق کارگران برای ايجاد سنديکاها و ای به 

 اتحاديه های کارگری نمی کند.

حرکت به سوی مبارزه متحد، متشکل و  

آگاهانه حول اساسی ترين محورهای مبارزاتی 

کارگران و زحمتکشان که بخش های بسياری 

نيز  ۹۳از آن ها در قطعنامه های اول ماه مه 

به چشم می خورند، دفاع از همبستگی و 

سياست مستقل کارگری، مبارزۀ همه جانبه در 

طبقۀ کارگر همۀ عرصه های زندگی، گام های 

را به سوی هدف کسب قدرت سياسی و به کف 

کراسی هموارتر خواهد ساخت.      وآوردن دم

مبارزه برای آزادِی کارگران و فعاالن کارگری 

و همۀ زندانيان سياسی تحت هر شرايطی، 

بخشی از اين حرکت است. برای آزادی 

 حق مطالبات برتحقق کارگران زندانی و 

زۀ پيگر با رژيم اسالمی بايد به مباران کارگر

 ادامه داد.

 1393ارديبهشت 

 کارگران انقالبی متحد ايران

 

 

 

 

 

 

 شيده رخ فروز 

حاشيه نشينی در مجاورت کالن شهرها با انبوه 

جمعيتی محروم از هرگونه حق ابتدايی حيات، 

دستاورد سرمايه داری برای آسيب پذيرترين 

بخش زحمتکشانی است که رانده و سرگردان 

در شهرها، لقمه ای نان و داشتن تنها سقفی 

باالی سر تمامی رؤيايشان را از زندگی 

بيغوله هايی که نه  تشکيل می دهد. زندگی در

می توان بر آن نام شهر و نه خانه نهاد، 

بيشترين صدمات را بر جسم و روح کودکان و 

زنان ساکن در آن وارد ساخته که حاصلش 

تباهی زندگی های بی شمار و خيل قربانيان بی 

پناه آن است. بخشی از جمعيت حاشيه نشين را 

بويژه در اطراف تهران، کارگران کوره 

ها همراه با خانوارهای خود تشکيل می  پزخانه

دهند، که با کار و زندگی مشقت باری دست و 

 پنجه نرم می کنند: 

مغازه ای آن حوالی (محمود آباد) پيدا نمی «

شود. برق نيست، آب را بايد دبه ای هزار 

تومان خريد و خبری از گاز نيست. شش بچه 

را بايد با آب گرم شده حمام کرد. بچه ها هر 

روز يک ساعت پياده تا نزديک ترين مدرسه 

راه دارند و در زمستان سر تا پا گلی به خانه 

ن حاشيه نشين است و مثل می رسند. او يک ز

بقيه زنان کوره بچه هايش را در خانه به دنيا 

 خيزش ۳۳شماره                                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران        
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آورده. زنانی که در کوره با شوهرهايشان 

قالب پر می کنند و آجر می زنند. ... کوره 

جای خوبی نيست. گل و خاک است. ما صبح 

شب کار  9:10می رويم آنجا و تا  3ساعت 

می کنيم. سر و کارمان با گل و خاک است و 

اغلب مردم بيماری پوستی دارند. درآمد 

چندانی نداريم. کارفرما می داند نياز به کار 

-(شرق» داريم و دستمزد آنچنانی نمی دهد.

10/2/93  ( 

به موازات فقر، نبود امکانات، ساير آسيب 

های اجتماعی و فرهنگی مانند اعتياد، 

محروميت از تحصيل و آموزش، ازدواج 

بارداری های  ساله (و 13، 12دختران 

مادر  –زودهنگام و ناخواسته، و پديدۀ کودک 

بيوه)، مادران و کودکان بی  –و نيز کودک 

شناسنامه ... و تأثير فزايندۀ آن بر زندگی زنان 

 و کودکان اين مناطق، بيداد می کند: 

زنان باردار کوره به بيمارستان نزديک «

نيستند. خانه بهداشت هم تنها دو، سه روز در 

هفته باز است. بيشتر خانم ها در بدنشان 

عفونت دارند و بچه هايشان که به دنيا می آيند 

اغلب مشکل تنفسی دارند. اما با اين حال در 

کوره زنان چندان به روش های جلوگيری از 

دارند چون با وجود رايگان بارداری دسترسی ن

بودن، آزمايش های آن برايشان هزينه بر 

است. اغلب زنان چهار تا هفت بچه دارند. بچه 

ها همراه خانواده ها کار ميکنند. زمستان ها 

که کار نيست کار توليدی می گيرند. دخترهای 

سالگی ازدواج می کنند و  13کوره اغلب از 

سالگی می  18 -17کمتر برای ازدواج به سن 

رسند. اعتياد در کوره زياد است و کمتر خانه 

» ای پيدا می شود که معتاد نداشته باشد.

 (همانجا)

مادر)  -دختران و زنان (مادران باردار، کودک

زير منگنۀ شرايط حاکم بر زندگی و معيشت 

خويش، در چرخه ای ظالمانه و متأثر از زنانه 

)، بايد شدن فقر (عالوه بر فقر حاکم بر خانوار

با ناديده گرفتن هويت مستقل خويش، يا تسليم 

سرنوشتی رقم زده شده گردند يا در اوج 

استيصال برای سر و سامان دادن به اين 

 اوضاع فالکتبار دست به هر کاری بزنند: 

در روستاهای سمت گيالن، غرب و «

کرمانشاه مشاهده کرديم که تا کالس پنجم 

شت. بعد از امکان آموزش برای همه وجود دا

آن پسرها برای مدرسه پياده به شهر نزديک 

می رفتند ولی دخترها اجازه نداشتند بروند و 

چرخه تحصيلشان قطع می شد. ... در منطقه 

دروازه غار تهران بين اقوام موسوم به غربتی 

سالگی ازدواج می  12، 13دختران در سن 

کنند. بسياری از زنان به دليل چنين ازدواج 

چار به فرار از منزل شده اند، در حالی هايی نا

که کمترين آگاهی از وضعيت جامعه نداشته 

اند... اولين اتفاقی که برای اين زنان می افتد 

اين است که با تزريق معتاد می شوند و بعد 

برای فحشا و نقل و انتقال مواد مخدر از آنها 

استفاده می شود و نتيجه اش زنان کارتن 
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تأسفانه ديده ايم گاهی برای خوابی هستند که م

گرم کردن خود در زمستان ناچارند سگ های 

ولگرد را بغل کنند. ... در مواردی ديده ايم 

زنی برای تهيه مواد شوهرش الزم است هم 

مواد بکشد هم بفروشد و هم تن فروشی کند. 

اما وقتی برای جدا شدن مراجعه می کند ترس 

شود. از وضعيت فرزند مانع اين اتفاق می 

روز پاکی  20مثال می گويند اگر همسرم 

بگيرد می تواند بچه را بگيرد. يا اگر من نباشم 

سيبل کتک و آزار بعد از من بچه است. به اين 

ترتيب خيلی از مادران برای حفاظت از 

فرزندانشان ناچارند حتی در خانه های مردم 

کار کنند تا خرج مواد همسرشان را بدهند. 

ر تمامی کمپ ها پذيرش زن عالوه بر اين د

 » باردار معتاد ممنوع است.

خألهای قانونی و نهادهای خدماتی در حمايت 

از کودکان و مادران (نيز مادران سرپرست) و 

اساسأ ناديده گرفتن تعمدی محرومان جامعه از 

سوی اقليت حاکم و باز توليد روندی که تمامی 

اين معضالت معلول آن بوده و رژيم سرمايه 

ری مرتجع کنونی به شنيع ترين شيوه به آن دا

دامن می زند، نه تنها آنان بلکه تباهی را برای 

 نسل بعدی نيز تدارک می بيند:

ازدواج در سنين پايين بارداری زودهنگام «

ساله را به دنبال دارد. بچه  13،12دخترهای 

ای که خود در سن رشد است و آمادگی روحی 

و جسمی فرزند آوری را ندارد بايد يک نفر 

ديگر را هم در بدن خود رشد دهد. ازدواج 

زودهنگام خود عاملی می شود برای ازدواج 

آن به صورت  هايی که بچه های حاصل از

رسمی نمی توانند شناسنامه بگيرند. ... بر 

اساس آمارهايی که از اطراف تهران و کرج، 

در شهر ری، ورامين و اسالمشهر و کن 

تهران جمع آوری گرديده است ازدواج زير 

درصد بود که  56سال در اين مناطق  18

 61همراه با بارداری زودهنگام بوده است. 

و اغلب بی شناسنامه درصد مادران بی سواد 

بودند. ميزان آگاهی آنها فوق العاده پايين بود و 

ساده ترين مسايل بهداشتی را نمی دانستند. 

 3سال در اين مناطق  30اغلب مادران زير 

درصد برای جلوگيری  40بارداری داشتند و 

از روش طبيعی استفاده می کردند زيرا به 

پيش راه حل هيچ امکاناتی دسترسی نداشتند. 
روی خيلی از نوزادان ناخواسته آنها، فروش 

. ... بسياری برای کار در خيابان است و اجاره

از مادران با وجود نداشتن امکان رسيدگی به 

فرزندان ترجيح می دهند بچه دار شوند. يکی 

از مادران در دروازه غار در جواب ما که 

علت بچه دار شدنش را پرسيديم گفت اين تنها 

 »که می فهمم هنوز زنده ام.راهی است 

اين واقعيات گوشه ای از زندگی اکثريت 

محروم (بويژه زنان و کودکان) ايران است که 

در حاشيه و مناطق فقرزدۀ جنوب پايتخت حتی 

تنفسی سالم نيز ندارند، چه رسد به سطحی از 

زندگی شايستۀ انسانی. آگاهی از عمق فجايعی 

فاقد ذره ای  که در نقاط دورافتاده و روستاهای
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امکانات اوليه بر توده های مردم وارد می 

گردد، کاری دشوار نيست بايد در کنار اين 

آگاهی، با عمل هدفمند و متشکل برای پايان 

بخشيدن و تغيير واقعی اوضاع موجود، عليه 

تمامی بنيادهای فالکت و تباهی به پا خيزيم و 

 آينده ای نوين را تدارک ببينيم.

 

 اوموت آکپينار، آژانس خبری فرات، سوما

 »رهايی کارگر« وبالگبرگرفته از 

  دانشجويان مدافع رهائی طبقۀ کارگر

ی غفلت و  پس از آنکه صدها کارگر معدن در نتيجه 

شدند، يک  حرص و طمع برای سود در سوما کشته

سخن آمد. کرد به  چال کار می معدنکار که در اين سياه

سال است در  ۶که  )Gökhan Çaylakگوکهان چايالک (

وقتی شنيدم اين سانحه اتفاق «گويد:  کند می آنجا کار می

افتاده است اصال متعجب نشدم. انتظار اين اتفاق را 

 ۷۸۰گويد وقتی اين فاجعه رخ داد  چايالک می» داشتم.

کارگر در زير زمين مشغول به کار بودند و شرکت 

اش با حزب عدالت و  د به اعتبار نزديکیخواه می

 رقم صحيح را پنهان کند.)  AKPتوسعه (

ی معدن سوما  بنا بر آمار رسمی که ترکيه ، در فاجعه

کارگر کشته  ۲۸۴ماه مه که ترکيه را لرزاند،  ۱۳در 

 ۵۰۰تا  ۴۰۰اند که  اند، اما معدنکاران اعالم کرده شده

 ۶الک، کارگری که اند. ما با گوکهان چاي نفر کشته شده

کند در رابطه با  سال است در اين سياهچال کار می

گو  و گفت» شرکت معدن زغال سنگ سوما«اهمال در 

 ايم. کرده

شما کارتان را در آنجا از چه زمانی آغاز کرديد و چه  

 پردازيد؟ مدتی است در آنجا به کار می

و به  ۲۰۰۵ما کارمان را برای شرکت گورمن در سال 

دنبال آن برای شرکت معدن زغال سنگ سوما آغاز 

 ۲۰۰۸کرديم. من به سربازی رفتم و پس از آن از سال 

-۲۰۱۰کارم را در معدن ادامه دادم. ما در سال 

)  را بر عهده Eynezی اَينَز ( ، تصدی منطقه۲۰۰۹

گرفتيم. بعضی از ما در آنجا سر کار رفتند و برخی 

) ناميده  Geventepeديگر در محلی که َگَون تپه (

سال  ۶شود مشغول به کار شدند. در مجموع من  می

 برای شرکت معدن زغال سنگ سوما کار کردم.

 اند معدنکاران از خشونت فيزيکی در عذاب

شرايط کار چطور بود؟ چه توانيد به ما بگوييد  می

 خطراتی در آنجا وجود داشت؟

شرايط بسيار ناگواری وجود دارد. کارگران کتک 

شد. کارگرها به  خوردند، در آنجا خشونت اعمال می می

طور پيوسته به از دست دادن دستمزد و مرخصی 

بايد با اين شرايط  شدند. کارگرها می هفتگی تهديد می

داشتند و يا به اين دليل که آمدند، چون بدهی  کنار می

بودند و  برای مدت طوالنی در آنجا کار کرده

شان را از دست بدهند. کارگرها  خواستند مقرری نمی

ها هم اعتماد نداشتند. رئيس اتحاديه  همچنين به اتحاديه

ليس واقعی بود. برای همين هم کارگرها بايد  يک کاسه

ر زمين کردند. شرايط زي زدند و تحمل می لبخند می

تر از کار کردن  واقعا ناگوار، و هزار مرتبه خطرناک

در ساختمان بود. معدنکاران مادام که حوادث کشنده 

کردند.  نبود، به مانند اتفاقی روزمره با آن برخورد می

از دست دادن انگشتان، جراحت، شکستن جمجمه، دفن 

ای اتفاق  شدن در اثر نشست زمين، ... همه جور حادثه

 .افتد می

 تر از سن قانونی نديدم من کارگر پايين

سال هم به کار  ۱۵شايعه پخش شده که کارگران زير 

شدند. آيا اين صحيح است؟ آيا شما با چنين  گرفته می

 ايد؟ چيزی برخورد کرده

 خيزش ۳۳شماره                                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران        

 از سوما صحبت می کند...معدنکاری 

 سرنگون باد رژيم ارتجاعي جمهوري اسالمي ايران



8 
 

کنم واقعيت داشته باشد. من هرگز کسی که  فکر نمی

سال داشته باشد و آنجا کار کند نديدم.  ۱۸زير 

ی  آموزان دبيرستانی بودند که دوره دانش

گذراندند، اما به زير زمين  شان را می کارآموزی

تر من شاهد چيزی  شدند. يا به طور دقيق فرستاده نمی

اش را  ها کسی را که سربازی شبيه اين نبودم. آن

ها  هسال ۱۸کنند. زير  باشد استخدام نمی نگذرانده

شوند.  ی پيمانکاران فرعی به کارگيری می وسيله به

کند،  شرکت، استفاده از پيمانکاران فرعی را تکذيب می

گويد. شرکت معدن زغال سنگ سوما  اما دروغ می

خودش يک پيمانکار فرعی برای شرکت زغال سنگ 

ترکيه است. در اين معدن، حتی پيمانکار فرعی خودش 

 هم پيمانکار فرعی دارد.

 کاری نجيره ای از اهمالز

ی بسياری در اين  توانيد شرح بدهيد که چرا عده می

 شدند؟ فاجعه کشته

وقتی شنيدم اين سانحه اتفاق افتاده است اصال متعجب 

کند و من نگران  نشدم. برادرم هنوز در آنجا کار می

کرده است.  دانستم در کدام شيفت کار می شدم، چون نمی

 ۸۰است.  کرده و زنده مانده او در آن شيفت کار نمی

 شدند رفقای من بودند. درصد کسانی که کشته

ای از اهمالکاری بود.  ابعاد اين فاجعه به سبب زنجيره

های الکتريکی در دستگاه  ی پانل به عنوان مثال، همه

ها در  ی پانل تهويه نبايد در يک جا قرار بگيرد. همه

نام داشت و هوا از آن وارد  U3بخشی قرار داشت که 

شد، که  شد. اگر آتش از آنجا آغاز می و خارج می

چنانچه گزارش شده است اتفاق افتاده، جريان هوا 

شد و جمعيت زنده زنده به کام مرگ  متوقف می

اند که در جای ديگری يک باالبر  ها گفته رفت. آن می

ه است. اما اين حقيقت ندارد. در آن معدن ک قرار داشته

رود هيچ باالبری وجود ندارد.  راست زير کوه می يک

فقط سيستمی برای فرستادن مصالح به باال يا پايين 

 وجود دارد، و نه برای آدم.

 اند نفر کشته شده ۵۰۰آمار رسمی غلط است حداقل 

ارقام متناقضی در رابطه با شمار کارگران مشمول 

ای،  فاجعه ارائه شده است.  شما در آنجا کار کرده

اند چه  ی تعداد کارگرانی که در آنجا بوده درباره

 تصوری داری؟

دانم  است. من می ترين شيفت بوده شيفت مزبور شلوغ

نفر مجروح يا  ۱۰۰اند. اگر  نفر آنجا بوده ۷۸۰که 

نفر ديگر در مرخصی  ۷۰باشند، و  اده شدهنجات د

باشند،  نفر سر کار نيامده ۵۰باشند، و بگذار بگوييم  بوده

نفر در معدن  ۵۰۰اين بدين معنی خواهد بود که حداقل 

اند  ها از گفتن اينکه چند نفر کشته شده اند. آن جان داده

روند، چون اين بسيار بيشتر از آمار ارائه شده  طفره می

دانند چند کارگر در زير  ها قطعا می ود. آنخواهد ب

اند، چون شما بايد در هنگام ورود کارتت را  زمين بوده

مهر بزنی. آنچه واقعا وحشتناک است اين است که 

ی معدنکاران سوما  است. همه هرکس آنجا بوده، مرده

 دانند.  اين را می

 اند ازرسی مناطق خطرناک بسته شدهدر خالل ب

است.  های مثبتی صادر شده گزارشپس از بازرسی، 

 توانسته رخ بدهد؟ ای چطور می پس چنين فاجعه

به خاطر گاز بسته  Kپيش از آن که من بروم، پانل 

شد، چون با آن حجم گاز کار کردن غيرممکن بود. من 

مجددا باز شده و  Kشنيدم که با وجود خطرات، پانل 

من شنيدم است.  ومير هم در آنجا اتفاق افتاده بيشتر مرگ

اند به آن منطقه دسترسی پيدا  ها هنوز هم نتوانسته که آن

گويم: پيش از آنکه  ها می کنند. من با توجه به بازرسی

بودند  ها بيايند، چون مهمانانی از دولت آمده بازرس

خواستند به ما بگويند به جای سنگ، زغال سنگ  می

ها به زير زمين  باال بياوريم. به هر صورت بازرس
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دار  ها مناطق مشکل باشند، آن فتند. حتی اگر هم رفتهنر

شان بسته  ها پيش از آمدن ّاند، چرا که آن را نديده

خواستند گزارشی صادر  ها می ّبودند. بنابراين آن شده

ها  راه باشد. چون بازرس کنند که در آن همه چيز روبه

به کارفرماها نزديک هستند، هيچکس به کارگرها 

 ..دهد اهميتی نمی

) ارتباطاتی AKPها با حزب عدالت و توسعه ( معدن

 دارند

نخست وزير اردوغان چيزهايی در رابطه با قضا و 

قدر گفته، و اينکه چنين چيزی در طبيعت اين تجارت 

ی زيادی  کنيد؟ اينکه عده است. شما چطور فکر می

 شوند قضا و قدر است؟  کشته

احتياط «گويد:  حتی اگر قضا و قدر هم باشد، خدا می

ها چنين چيزهايی  آن» کنيد و بقيه را به من وابگذاريد.

گويند، چون اين معدن بسيار با حزب عدالت و  می

توسعه نزديکی دارد. برای پيدا کردن کار در اينجا، 

مراجعه کنيد. بيشتر  AKPی محلی  شما بايد به شعبه

آورند.  مردم به اين صورت در اينجا کار به دست می

ها  ، آن۲۰۰۹تخابات ديده شده، که در سال در زمان ان

معدنکاران را مجبور به حضور در ميتينگ انتخاباتی 

کردند.اگر  حزب عدالت و توسعه در مانيسا می

کردند. اين برای خود  رفتيد پاداش شما را قطع می نمی

، همسر )Melike Doğruمن اتفاق افتاد. ملکه دوغرو (

رئيس شرکت، ) Ramazan Doğruرمضان دوغرو (

است. طرز فکر حزب عدالت و  AKPعضو شورای 

اند، و بنابراين  ها به شما کار داده توسعه اين است که آن

 ها حمايت کنيد. شما هم بايد از آن

اش برای کسب  زندگی يک معدنکار به طمع رئيس

 سود بستگی دارد

 آيا چيز ديگری هست که اضافه کنيد؟

دهد،  ای مرگبار در معدن رخ می هنگامی که حادثه

دهند تا آن  ها هر کاری از دستشان بربيايد انجام می آن

ها  را مخفی کنند. اگر کارگری در زير زمين بميرد، آن

ر در راه بيمارستان بميرد، کنند. اگ اش نمی هرگز اعالم

کنند. يکی از  فقط به طور سربسته و مبهم بيان می

دوستان من در معدن در جلوی جلوی چشمانم مرد و 

ها او را مرده بيرون آوردند. زندگی يک معدنکار به  آن

هوس کارفرمايش بستگی دارد. هر معدنکاری با حادثه 

مچون ها با حوادث غيرکشنده ه است. آن رو شده روبه

کنند، چون در اين کشور  اتفاقات روزانه برخورد می

است.  مرگ به عنوان چيزی معمولی پذيرفته شده

بدبختانه در ترکيه به سبب اهمالکاری از حوادث قابل 

شود. زندگی يک معدنکار  پيشگيری هم پيشگيری نمی

 اش برای کسب سود بستگی دارد.... به طمع رئيس

http://en.firatajans.com/news/news/a-

miner-from-soma-speaks-out.htm 

http://rahayikargar.blogspot.se/2014/05/

blog-post_3114.html 

 

 

 1393سهراب شباهنگ، ارديبهشت 

يکی از خواست های مهم و دائمی کارگران در 

نظام سرمايه داری افزايش مزد است. بی گمان 

 –علت اصلی وضعيت نابسامان اقتصادی 

اجتماعی و نيز وضعيت سياسی و فرهنگی 

طبقۀ کارگر در جامعۀ سرمايه داری نه صرفا 

پائين بودن مزد بلکه اساسا خوِد نظاِم کاِر 

سرمايه داری و مزدی است که شيوۀ توليِد 

استثمار طبقۀ کارگر متکی بر آن است. از اين 

 خيزش ۳۳شماره                                  ارگان کارگران انقالبی متحد ايران        

 و بارآوری کار ، تورممزد

 پيروز باد جمهوري دموكراتيك شورايي ايران
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رو تا نظام کاِر مزدی و سرمايه داری ادامه 

داشته باشد هيچ ميزانی از افزايش مزد باعث 

تغيير موقعيت کارگران از طبقه ای استثمار 

شونده و زير ستم به انسان هائی آزاد از ستم و 

مزد می  همه افزايش استثمار نمی شود. با اين

تواند تا اندازه ای وضعيت اقتصادی کارگران 

را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزايش مزد 

با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعيت خود و جامعه 

و تحول آن و چشم اندازی روشن برای 

دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه 

باشد، می تواند  زمينه را نه تنها برای بهبود 

ع کارگران، بلکه برای گسترش نسبی وض

مبارزۀ آنان نيز فراهم سازد و در نهايت تالش 

تاريخی کارگران برای برانداختن سرمايه داری 

و نظام کاِر مزدی را تقويت کند. به اين علت 

است که کارگران، حتی آنهائی که می دانند 

افزايش مزد تغييری در وضعيت طبقۀ کارگر 

مار و ستم نمی به عنوان طبقه ای زير استث

دهد، در کارزارهای افزايش مزد شرکت می 

 کنند و اين مبارزه را ضروری می دانند. 

خواست افزايش مزد، که با خواست بهبود 

شرايط کار و نيز حق تشکل مستقل کارگران 

پيوند تنگاتنگ دارد، طبيعتا در همۀ شرايط 

مکانی و زمانی نمی تواند يکسان باشد. از اين 

رو کارگران در هر کشور و در هر دورۀ معين 

يا در هر صنعت يا رشتۀ توليدی خاص و 

گی و ارادۀ توده برحسب ميزان تشکل و همبست

های کارگری افزايش معينی از مزد طلب می 

کنند و برای دستيابی به آن به مبارزه روی می 

که  خواست های مشترکیآورند. با اين همه 

محصول وضعيت مشابه کارگران رشته ها و 

مناطق مختلف و نيز محصول مبارزات 

طوالنی و انتقال تجربه است، مطرح می شود 

مطرح شود. اين خواست و درست است که 

های مشابه و مشترک، می توانند هم عامل 

مؤثری در متحد کردن کارگران باشند و هم 

حس همدردی و احترام ديگر زحمتکشان نسبت 

به کارگران را در جامعه برانگيزد، و بنابراين 

 مبارزۀ کارگران را تقويت کند.

کارگران در زندگی روزانه متوجه اين واقعيت 

ه افزايش مزد با هزينۀ روز افزون شده اند ک

زندگی و نيز با افزايش دائمی نيازها همگامی 

ندارد. افزون بر آن کارگران همواره در 

معرض از دست دادن کار، بيماری، سوانح 

کار، معلول شدن و غيره هستند. بدين سان به 

می رسد که الزم است مزدها » طبيعی«نظر 

درت خريد به تناسب تورم افزايش يابند تا ق

 کارگران و سطح زندگی آنها کاهش پيدا نکند.

بخش قابل مالحظه ای از فعاالن کارگری 

ايران (و البته اين امر محدود به ايران نيست) 

افزايش مزد به » طبيعی«خواست به اصطالح 

تناسب تورم را تنها خواستی می دانند که بايد 

در زمينۀ مزد مطرح شود و برخی حتی آن را 

می نامند. اينان توجه » طبقۀ کارگرپرچم «

ندارند که حتی اگر همه ساله مزدها به نسبت 

نرخ تورم باال بروند، يعنی نرخ افزايش مزد با 
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نرخ تورم برابر باشد، تازه سطح زندگی 

کارگران ثابت می ماند، يعنی شاهد هيچ 

بهبودی در وضع زندگی کارگران نخواهيم بود. 

فرض کرد.  مثالی موضوع را روشن خواهد

هزار تومان  500مزد کارگری سال پيش  کنيم

هزار تومان می  500در ماه بوده و با اين 

توانسته اجارۀ خانه، هزينۀ خوراک و پوشاک 

خود و خانواده، هزينۀ آب و برق و رفت و آمد 

و دوا و درمان را در حد معينی تأمين کند (يا 

از خير بعضی از آنها بگذرد!) حال فرض می 

درصد است و مزد کارگر  40نرخ تورم  کنيم

مورد نظر ما به همين ميزان افزايش يافته 

هزار  700هزار تومان به  500است، يعنی از 

تومان رسيده است. از آنجا که قيمت کاالها و 

خدمات مورد استفادۀ او به همين ميزان افزايش 

يافته اند قدرت خريد او در سال جديد ثابت می 

زد جديد نه می تواند غذای ماند، يعنی با م

بيشتر يا بهتيری داشته باشد نه مسکن بهتری و 

نه دوا و درمان بهتری. البته اگر افزايش مزد 

چنانکه در طول  –از نرخ تورم هم کمتر باشد 

تا کنون در ايران چنين  1358اکثر سال های 

با کاهش مطلق قدرت خريد  -بوده است،

آنها  کارگران و وخامت مطلق وضع زندگی

مواجهيم. طوری که حتی مقامات رسمی اعالم 

می کنند مزد اکثر کارگران حدود يک سوم تا 

يک چهارم خط فقر است. بنابراين کسانی که 

 41افزايش مزد به نسبت نرخ تورم (مادۀ 

قانون کار جمهوری اسالمی) را به عنوان 

خواست کارگری مطرح می کنند خواهان درجا 

برابر از  4تا  3حداقل  زدن در مزدی هستند که

 خط فقر کمتر است.

گفته » خيزش«همان گونه که بارها در نشريۀ 

شده در ايران چنان انباشتی از تورم و پسرفت 

مزد واقعی وجود دارد که نه تنها افزايش مزد 

به نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر تورم 

نيز برای يک زندگی عادی (متوسط هزينۀ 

زندگی خانوار شهری براساس آمار خانوار 

بانک مرکزی) کافی نيست. به همين خاطر 

منشور اتحاد برای مبارزۀ  «است که در 

 29مندرج در خيزش شمارۀ » انقالبی در ايران

افزايش مزد در » خيزش«و نيز مقاالت مختلف 

حد هزينۀ زندگی خانوار شهری بر اساس آمار 

خانوار بانک مرکزی به عنوان مبنائی برای 

مزد مطرح و پيشنهاد شده  و از کارگران 

دعوت به عمل آمده تا برای آن مبارزه کنند. 

قرار منطق ساده و محکم اين خواست از اين 

است: کارگران بزرگترين طبقۀ اجتماعی و 

توليد کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند از 

اين رو طبيعی است که مزدی معادل هزينۀ 

 متوسط يک خانوار شهری داشته باشند. 

حال فرض کنيم که چنين مزدی استقرار يابد. 

بايد ديد تحول آن به چه صورت می تواند باشد. 

وئيم که چنين مزدی بايد روشن است که اگر بگ

به نسبت تورم افزايش يابد باز هم خواستار 

ثابت ماندن قدرت خريد کارگران (البته در 

سطحی باالتر از وضع کنونی) خواهيم بود که 

تثبيت وضع موجود در آن زمان خواهد بود. در 
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حالی که ثروت اجتماعی افزايش می يابد و 

ين علت سهم کارگران تغييری نخواهد کرد. به ا

است که افزايش مزد (حتی مزد ترميم شده و 

انطباق يافته با هزينۀ متوسط خانوار شهری) 

به نسبت نرخ تورم کافی نيست و بايد بهبود 

وضع زندگی، يعنی بهتر شدن نسبت به وضع 

موجود در هر شرايط (حتی شرايط خوب) 

مطرح شود. يک شاخص برای اين بهبود، 

کار در جامعۀ  بارآوری کار است. بارآوری

سرمايه داری همواره رو به افزايش است و 

عنصر مهم افزايش ثروت به شمار می رود. 

در نظام سرمايه داری افزايش بارآوری کار 

باعث افزايش نرخ استثمار کارگران می شود. 

اما اگر مزدها عالوه بر نرخ تورم به نسبت 

بارآوری کارهم افزايش يابند نرخ استثمار ثابت 

اند. بدين سان شعار افزايش مزد به نسبت می م

تورم (به منظور حفظ قدرت خريد) و به نسبت 

افزايش بارآوری متوسط کار (به منظور بهبود 

وضع زندگی کارگران و نه فقط حفظ قدرت 

خريد آنها) و برای مهارکردن نسبی نرخ 

استثمار (تالش برای جلوگيری از تشديد 

افی)، در کل استثمار يا افزايش نرخ ارزش اض

روندی صحيح در مبارزۀ کارگری به شمار می 

 رود.

برای نشان دادن تأثير بارآوری کار در افزايش 

استثمار و چگونگی مهار کردن آن يک مثال 

عددی را مورد بررسی قرار می دهيم. فرض 

کنيم در يک دورۀ توليدی ساعات کار روزانۀ 

ساعت آن کار  4ساعت باشد که  8کارگران 

(يعنی کاری معادل مزد دريافتی الزم 

ساعت آن کار اضافی (کار  4کارگران) و 

رايگانی که سرمايه داران استثمار می کنند) 

باشد. در اين حالت نرخ ارزش اضافی يا نرخ 

 استثمار برابراست با:

يعنی اگر مزد کل  100% = 1=4: 4.

باشد ميزان کل ارزش  1000کارگران مثال 

خواهد  1000اضافی (استثمار کارگران) هم 

 بود.

شاخص بارآوری کار (يعنی ميزان توليد يک 

می  1کارگر در واحد زمان) در اين دوره را 

گيريم. حال فرض می کنيم در دورۀ بعد 

افزايش % 25شاخص بارآوری متوسط کار 

برسد. در اين صورت  1.25به  1يابد يعنی از 

 =ساعت به 4کار الزم کاهش خواهد يافت و از 

3.20    4
1.25

ساعت خواهد رسيد. در نتيجه  

کار اضافی در صورتی که زمان کار روزانه 

افزايش  ساعت 4.80 = 3.20-8ثابت بماند به 

 پيدا خواهد کرد.

نرخ استثمار جديد (يعنی پس از افزايش  

درصد) برابر  25بارآوری کار به ميزان 

 خواهد بود با:

= 1.50    4.80
3.20

% يعنی اگر مزد 150و يا   

باشد ميزان ارزش  1000کارگران همان 

خواهد شد. اما اگر  1500اضافی استثمار شده 
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% 25مزد کارگران به نسبت بارآوری يعنی 

برسد، ميزان  1250به  1000ز باالرود يعنی ا

 1250به  1500استثمار سرمايه داران از 

خواهد رسيد و با آنکه مقدار کل آن از گذشته 

بيشتر است ولی نرخ آن يعنی  1000يعنی 

نسبت ارزش اضافی به مزد، مانند گذشته يعنی 

 % باقی خواهد ماند.100يا  1

 جمع بندی کنيم:

افزايش مزد يکی از مبارزه برای  •

واست های مهم و دائمی کارگران در خ

 .نظام سرمايه داری است

تا نظام کاِر مزدی و سرمايه داری  •

ادامه داشته باشد هيچ ميزانی از 

افزايش مزد باعث تغيير موقعيت 

کارگران از طبقه ای استثمار شونده و 

زير ستم به انسان هائی آزاد از ستم و 

 استثمار نمی شود.

افزايش مزد می تواند تا اندازه ای  •

وضعيت اقتصادی کارگران را بهبود 

بخشد و اگر مبارزه برای افزايش مزد 

با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعيت خود 

و جامعه و تحول آن و چشم اندازی 

روشن برای دگرگونی جامعه در جهت 

محو استثمار همراه باشد، می تواند 

بی زمينه را نه تنها برای بهبود نس

وضع کارگران، بلکه برای گسترش 

مبارزۀ آنان نيز فراهم سازد و در 

نهايت تالش تاريخی کارگران برای 

برانداختن سرمايه داری و نظام کاِر 

مزدی را تقويت کند. به اين علت است 

که کارگران، حتی آنهائی که می دانند 

افزايش مزد تغييری در وضعيت طبقۀ 

استثمار  کارگر به عنوان طبقه ای زير

و ستم نمی دهد، در کارزارهای 

افزايش مزد شرکت می کنند و اين 

 مبارزه را ضروری می دانند. 

خواست افزايش مزد به نسبت تورم در  •

بهترين حالت بيانگر حفظ وضع موجود 

 است.

در ايران چنان انباشتی از تورم و  •

پسرفت مزد واقعی وجود دارد که نه 

م، بلکه تنها افزايش مزد به نسبت تور

به نسبتی چند برابر تورم نيز برای يک 

زندگی عادی (متوسط هزينۀ زندگی 

خانوار شهری براساس آمار خانوار 

 بانک مرکزی) کافی نيست.

کارگران بزرگترين طبقۀ اجتماعی و  •

توليد کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی 

اند از اين رو طبيعی است که مزدی 

متوسط يک خانوار  معادل هزينۀ

 شهری داشته باشند. 

چنين مزدی بايد به نسبت تورم و رشد  •

 بارآوری متوسط کار افزايش يابد.
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