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ھا و فشارھای سياسی و چه به ويژه از لحاظ   چه به لحاظ تشديد محدوديت٩١جنبش کارگری ايران در سال 
بار اقتصادی و معيشتِی تحميلی بر کارگران، با شرايط دشوارتری نسبت به  شرايط کار و وضعيت وخامت

 مقدم بر ھر چيز مستلزم ٩١رو ارزيابی از جنبش کارگری در سال  از اين.  تر از آن روبرو بود ھای قبل سال
ھای ناشی از آن را مورد بررسی قرار دھيم، آنگاه  آن است که اين شرايط اقتصادی و معيشتی و دشواری

برپايه استنتاج از آن، يک ارزيابی از جنبش کارگری در سالی که گذشت بدست دھيم و تا آنجا که ممکن 
 . نيز ترسيم کنيم٩٢انداز آن را در سال  است چشم

 
ھای پی در پی و فزاينده طبقه  گردد، يورش جا که به شرايط اقتصادی و معيشتی کارگران برمی تا آن

دار و دولت اين طبقه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگری از ھمان آغاز سال نود و يک،  سرمايه
امواج بلند گرانی که از .  کارگران را در معرض شديدترين فشارھای اقتصادی و تنگناھای معيشتی قرار داد

افزايش جھشی و .   آغار گشته بود، با شدت و حّدت بيشتری در سال نود و يک ادامه يافت٩٠اواخر سال 
 درصد ٣٧ھا از جمله مواد خوراکی که منابع حکومتی ميانگين آن را در فروردين ماه  افسار گسيخته قيمت

 درصدی حداقل دستمزدھا، قدرت خريد کارگران را در ھمان ١٨اعZم کردند، در برابر افزايش ناچيز و 
روند افزايش روزانه .  اما اين ھنوز آغاز سال و آغاز ماجرا بود.   درصد کاھش داد۵٠آغاز سال بيش از 

قيمت کا[ھا و خدمات مورد نياز کارگران که در چند نوبت با افزايش جھشی نيز ھمراه بود، تا پايان سال 
دار در تھاجم بيرحمانه به سطح معيشت کارگران حتا نان خالی را نيز از سفره  طبقه سرمايه.  ادامه يافت

. کارگران ربود و خانوارھای کارگری را به اعماق فقر و فZکت و تنگدستی غير قابل تصوری سوق داد
در حاليکه به اعتراف حتا منابع حکومتی يک کارگر .   درصد رسيد۶٢ترين مواد خوراکی به  تورم اصلی

ھم  اش را آن گرفت تا بتواند نيازھای خود و خانواده بايد [اقل يک ميليون و ھشتصد ھزار تومان دستمزد می
 ھزار تومان تعيين شده ۴٠٠ھا و در مرز خط فقر تأمين کند، اما دستمزدھای کارگری زير  در اندازۀ حداقل

توانست حتا فقط نيازھای خوراکی خود  و از يک چھارم خط فقر ھم کمتر بود به نحوی که کارگر با آن نمی
 درصدی، کاھش مداوم ارزش لایر و سقوط متجاوز از ۶٠تورم افسار گسيختۀ .  اش را تأمين کند و خانواده

 درصدی آن تا پايان سال، نه فقط قدرت خريد و در نتيجه سطح معيشت کارگران و خانوارھای ٣٠٠
العاده کاھش داد و آنان را به فقر و فZکت دھشتناکی سوق داد، بلکه اصو[ً روند ادامه  کارگری را فوق

تھاجم سرمايه عليه طبقه کارگر .  ھای کارگری را در معرض خطر جدی قرار داد حيات کارگران و خانواده
دار بر کارگران ايران تحميل نمود، تأمين معاش  و شرايط بسيار سخت اقتصادی و معيشتی که طبقه سرمايه

ھای اصلی کارگران تبديل کرد  و چگونگی تأمين آن را به مشغلۀ دائمی و روزانه کارگر و به يکی از مشغله
 .ای بر مبارزات کارگری برجای گذاشت و تأثيرات منفی و بازدارنده
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 فقط ار لحاظ شرايط معيشتی و از ناحيه کاھش قدرت خريد تحت فشار ٩١البته طبقه کارگر ايران در سال  
دار موج سھمگين ديگری از  جنبش کارگری ايران در حالی وارد سال نود و يک شد که طبقه سرمايه.  نبود

انبوھی از کارگران که پس از پايان تعطيZت نوروزی .  اخراج و بيکارسازی را بر طبقه کارگر تحميل کرد
) ٩٠سال (تر  سال قبل.  ھا و واحدھای توليدی مراجعه نمودند با درھای بسته مواجه شدند به کارخانه

موج جديد اخراج و بيکارسازی که درست پس از پايان تعطيZت نوروزی .  صدھزار کارگر اخراج شدند
گرچه آمار دقيقی در مورد تعداد کارگران اخراجی انتشار .   ادامه يافت٩١آغاز شد، بی وقفه تا پايان سال 

نيافت اما در ھمان ماه آغازين سال، سايت حکومتی ايلنا اعZم کرد به علت وضعيت بحرانی واحدھای 
ھا و تعطيلی و توقف پی  با توجه به حّدت و گستردگی اخراج.  اند  درصد کارگران آن اخراج شده٣٠توليدی 

ھا، شمار کارگران اخراجی احتما[ً از صد ھزار نفر ھم گذشت و بدين ترتيب صف ھشت  در پی کارخانه
 که سال ٩١در سال .  تر ساخت تر و متراکم ميليونی بيکاران يا ارتش ذخيره کار را بيش از پيش سنگين

ناگفته .  حمايت از کار و توليد نام گذاری شده بود، توليد به قھقرا رفت و با رکود شديدتری مواجه گرديد
ھا و بيکارسازی گسترده کارگران نيز تأثيرات مخربی بر مبارزات کارگران بر جای  روشن است که اخراج

ھا کارگر و محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بيکاری  چرا که تحميل بيکاری بر ميليون.  گذاشت
ای که ارتش ذخيره  که فشار فزاينده در حالی.  کند اجباری، فشار کار و استثمار کارگران شاغل را تشديد می

فرسا و قبول تحميZت و  سازد و آن را به کار طاقت کار به وسيله رقابت خويش به بخش شاغل وارد می
. سازد کند، کار بی اندازۀ بخش شاغل طبقه کارگر نيز، صفوف دخيره را متورم می شرايط کارفرما وادار می

فرسای بخش ديگر و  محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بيکاری اجباری با توسل به کار طاقت
 بيش از ٩١ست، اما جنبش کارگری ايران در سال  داری اين، اگر چه قاعده عمومی نظام سرمايه.  برعکس

 شرايط بازھم دشوارتری را که تنھا با ٩١دار در سال  طبقه سرمايه.  ھای گذشته از آن در رنج بود سال
از عموميت بخشيدن به قراردادھای سفيد امضا و موقت . داری قابل مقايسه است بر کارگران تحميل کرد برده

و پيمانی گرفته تا ساعات کار اضافی، کار در روزھای تعطيل، دستمزد ناچيز و عدم پرداخت به موقع آن و 
وری و ساير مزايای شغلی و در مواردی حتا قطع  ای از مزايای کارگری مانند پاداش بھره تا حذف پاره

 .ناھار کارگران، ھمه به زيان کارگران رقم خورد
 

دار و دولت پاسدار منافع اين طبقه عليه طبقه کارگر و حقوق کارگران ايران در سال  تعرضات طبقه سرمايه
دولت ارتجاعی و ضد کارگری حاکم، مذبوحانه تZش نمود از طريق تغيير .  ھا محدود نشد نود و يک به اين

قوانين و يا تصويب قوانين جديد، استثمار و بی حقوقی کارگران را بيش از پيش تشديد نمايد که در اين مورد 
. توان به دو نمونه برجسته يعنی تZش رژيم برای تغيير قانون تأمين اجتماعی و قانون کار اشاره نمود می

نژاد به رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب گرديد، درصدد برآمد  سعيد مرتضوی که از طرف احمدی
اساس تغييرات .  نويس به اصطZح اصZحی آن را نيز تھيه کرد قانون تأمين اجتماعی را تغيير دھد و پيش

المللی  ھای نئوليبرالی بانک جھانی و صندوق بين مورد نظر دولت در راستای تحقق کامل اھداف و سياست
سازی درمان و  توان به خصوصی ھای دولت است که از جمله می پول و مبتنی بر کاھش حجم و مسئوليت

بھداشت و تأمين اجتماعی، محدود ساختن امکانات اجتماعی و درمانی، و محروم سازی کارگران از 
مورد ديگر، قانون کار است که از طرف دولت .  ھای تأمين اجتماعی و درمانی موجود اشاره کرد حداقل

.  برای تصويب به مجلس ارتجاع اسZمی تحويل داده شد١۴/٩/٩١تحت عنوان [يحه اصZح قانون کار در 
تغييرات مورد نظر دولت که در اين [يحه به آن اشاره شده است، شامل بندھای زيادی از قانون کار فعلی 

حقوقی کارگران و افزايش بيش از پيش اختيارات کارفرما در  شود که ھمگی در جھت تشديد استثمار و بی می
گرچه مجلس ارتجاع از بيم اعتراضات کارگری و .  تعيين و تحميل شرايط کار و اخراج کارگران است

ھا نشده است، اما نفس تھيه و تحويل آن به  نويس ھا، حتا وارد بحث در مورد اين پيش گسترش آن به خيابان
چه  دار و دولت آن برای تحميل شرايطی بدتر از آن ھای مذبوحانه طبقه سرمايه مجلس، به روشنی از تZش

 .سازد که اکنون ھست را بر طبقه کارگر ايران برمZ می
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دار و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، ھمپای اين تعرضات و تھاجم گسترده به سطح  طبقه سرمايه
امنيتی خود عليه کارگران آگاه و -گرانه و فشارھای سياسی معيشت و حقوق کارگران، اقدامات سرکوب

بازداشت و اخراج رھبران و فعا[ن سنديکای . ھای کارگری را نيز افزايش داد ھا و جمع پيشرو و عليه تشکل
گرد و ارعاب  تپه، پی رانی تھران و حومه و سنديکای کارگران نيشکر ھفت کارگران شرکت واحد اتوبوس

ھای جسمی و روحی عليه کارگران زندانی،  کارگران پيشرو و فعا[ن کارگری، تشديد تھديدات و شکنجه
ھا، يورش وحشيانه به مجمع عمومی  سازی عليه کارگران زندانی و صدور احکام سنگين عليه آن پرونده

 نفر از فعا[ن ۶٠ھای کارگری و بازداشت و ضرب و شتم حدود  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل
اين کميته، تحت فشار قرار دادن کارگران پيشرو و فعا[ن کارگری و سنديکائی به منظور وادار ساختن 

ھا به اعترافات ساختگی و دروغين و يا ترک صحنۀ مبارزه و فعاليت کارگری و سنديکائی، احضار و  آن
بازداشت مکرر فعا[ن کارگری در تھران، سنندج و برخی شھرھای ديگر، بدرفتاری با کارگران زندانی و 
نگھداری آنان در شرايطی بسيار نامناسب و غير استاندارد و غير بھداشتی به نحوی که اکثر کارگران 

اند و در عين حال ممانعت از معالجه کارگران زندانی که نياز به  ھای متعددی مبتZ شده زندانی به بيماری
ھا و اعمال تھديد  ھای پزشکی و درمانی در بيرون از زندان دارند، ايجاد انواع مزاحمت مرخصی و مراقبت

ھا، تZش بی وقفه رژيم و  و فشار عليه خانواده فعا[ن کارگری و سنديکائی و حتا ربودن و ضرب و شتم آن
ھای فعا[ن کارگری به منظور ايجاد نفاق و چند  ھای کارگری و تشکل عوامل آن برای نفوذ در تشکل

ای از اقدامات ضد کارگری و  ھا، تنھا شمه دستگی در ميان کارگران و از ھم پاشاندن کامل اين تشکل
ست که  بديھی.  داری حاکم عليه کارگران و جنبش کارگری ايران بوده است فشارھای سياسی رژيم سرمايه

گرانه و ضد کارگری نيز به سھم خود خسارات و لطمات زيادی را بر فعاليت کارگران  اين اقدامات سرکوب
ناگفته روشن است که عدم .  وارد ساخته و موانعی ھرچند قابل عبور را در اين مسير ايجاد کرده است

ھای طبقاتی خود، ازعوامل بسيار مھم وچه بسا   يابی کارگران و محروميت طبقه کارگر از تشکل  تشکل
انگيز و برده واررا برکارگران   ترين عاملی بوده است که طبقه حاکم توانسته است اين وضعيت اسف  مھم

 .ايران تحميل کند
 

ست که تعرضات و فشارھای طبقه حاکم عليه طبقه کارگر به ويژه در عرصه اقتصادی و معيشتی   بديھی
اش  وقتی که دستمزد ماھانه کارگر برای گذران زندگی.  گذارد ای بر مبارزات کارگران می تأثيرات بازدارنده

شود، کارگر مدام در فکر اين است که چگونه و از  کافی نيست و در واقع در ھمان چند روز اول ماه تمام می
اين موضوع مستقل از ارادۀ .  اش را تأمين کند ھای زندگی خود و خانواده تواند ھزينه چه راھی بايد و يا می

ھای زندگی خود  شود بلکه در عمل نيز کارگر برای تأمين ھزينه کارگر، نه فقط به مشغلۀ ذھنی وی تبديل می
کاری گرفته تا کار دوم و سوم و غيره و با زدن از سفره غذائی و  از اضافه. زند اش به ھر دری می و خانواده

نظر کردن اجباری از بسياری از امکانات زندگی، روزگار را ولو در فقر و فZکت و تنگدستی مفرط  صرف
اما اين ھنوز يک روی قضيه است و يک نتيجه از وضعيت وخيم اقتصادی و معيشتی کارگر .  کند سپری می

اين فشارھا اگر از .  ست که فنر فشارھای اقتصادی و معيشتی ھنوز تا انتھا فشرده نشده است است و زمانی
وقتی که روند افزايش .  تواند اثرات معکوسی برجای بگذارد می  -که رفته است  -حد معينی فراتر رود،

شود،  تر می کند و وضعيت اقتصادی و معيشتی کارگر پيوسته وخيم ھا و نرخ تورم ادامه پيدا می قيمت
. فشارد اش را تا حد مرگ و نيستی می فشارھای معيشتی فزون از حِد تحمِل کارگر، گلوی کارگر و خانواده

بار  اش را به وضعيتی ھZکت بار کارگر و خانواده تشديد فشارھای اقتصادی و معيشتی، وضعيت فZکت
توان کاری از پيش برد،  کاری و کار دوم و سوم ھم اگر پيدا شود، نمی در چنين حالتی حتا با اضافه. کشاند می

ھای خانوار  العاده با[ و دستمزدھای واقعی بسيار پائين است و شکاف درآمدھا و ھزينه ھا فوق چرا که قيمت
توان از پس  کاری و يا کار دوم و سوم ھم نمی کارگری به حدی بزرگ و عميق است که با چند ساعت اضافه

به عبارت ديگر فنر فشار اقتصادی و معيشتی تا انتھا فشرده شده و .  ھا برآمد و اين شکاف را پر کرد ھزينه
فنر تحمل فشارھای اقتصادی و معيشتی از ھم گسسته و پاره .  ماند ديگر جائی برای فشار بيشتر باقی نمی
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ماند جز آنکه نسبت به وضعيت موجود و  شود و در اين حالت ھيچ راه ديگری برای کارگر باقی نمی می
کارگر نه !  دار بيرون بکشد برای تغيير آن به نبردی سرنوشت ساز برخيزد و حق خود را از حلقوم سرمايه

فقط چيزی ندارد که در اين رو در روئی طبقاتی بخواھد آن را از دست بدھد، بلکه او برای زنده ماندن و 
جاست که در واقع روی ديگر تشديد فشارھای  در اين.  ست نمردن از گرسنکی ناگزير از اين رو در روئی

 !شود اقتصادی و معيشتی پديدار می
 

ای که طبقه حاکم چه در  قابل ذکراست که به رغم تمام اقدامات ضد کارگری و تعرضات و موانع عديده
ھای سياسی و اجتماعی بر سر راه مبارزه طبقه کارگر ايجاد  عرصه اقتصادی و معيشتی و چه در عرصه

رغم اثرات منفی و بازدارنده اين اقدامات و تعرضات بر مبارزات کارگری، اما اين اقدامات و  نمود، و به
. تعرضات باز ھم نتوانست سّد غير قابل عبوری در برابر مبارزات طبقه کارگر و جنبش کارگری ايجاد کند

يابی به مطالبات  ھا، عليه اين تعرضات و برای دست رغم تمام اين مشکZت و دشواری طبقه کارگر ايران به
ھای توليد  از اعتصاب و خواباندن چرخ.  خود در صدھا مورد و در اشکال متنوعی دست به اعتراض زد

گرفته تا برپائی تجمعات اعتراضی در برابر کارخانه و يا در مقابل ادارات و مراکز دولتی مانند ادارات 
از انجام تظاھرات و .  ھا ھا و فرمانداری کار، دفتر رياست جمھوری، مجلس شورای اسZمی، استانداری

 کارگر کارخانه نورد لوله صفا، ١٢٠٠اعتصابات مکرر .  بندان پيمائی گرفته تا بستن خيابان و ايجاد راه راه
 و تجمعات مکرر اين کارگران در برابر ٢ و ١ کارگر صنايع فلزی شماره ۶٠٠اعتصابات مکرر 

 کارگر شھاب خودرو در ۶۵٠ھا، تجمعات اعتراضی و مکرر  استانداری تھران و مسدود ساختن  خيابان
مقابل کارخانه و سپس در تھران در مقابل وزارت کار، دفتر رياست جمھوری و مجلس شورای اسZمی، 

 تن از کارگران به ۵٠٠ کارگر نی بُر کشت و صنعت کارون شوشتر و سپس تجمع ٢٠٠٠اعتصاب 
نمايندگی از کارگران اعتصابی به مدت يک ھفته در برابر ادارات مختلف دولتی در تھران از جمله در 

تپه و   کارگر نی بُر کشت و صنعت ھفت١٠٠٠برابر دفتر رياست جمھوری، اعتصاب سه روزۀ حدود 
 کارگر اين مجتمع به نمايندگی از کارگران اعتصابی، به تجمع اعتراضی کارگران نی بُر کشت ٣٠٠پيوستن 

، ١۶، ١۵و صنعت کارون شوشتر در برابر دفتر رياست جمھوری در تھران، اعتصاب کارگران فازھای 
پيمائی شش کيلومتری متجاوز از   عسلويه و کارگران پتروشيمی منطقه ماھشھر، اعتصاب و راه٢١ و ٢٠

 کارگر کاشی گيZنا از محل کارخانه به سمت رودبار و سپس برپائی تجمع در برابر فرمانداری اين ٢٠٠
 نفر از رانندگان شرکت واحد ٢٠٠شھر، تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد از جمله تجمع اعتراضی 

 ٩١ھای اعتراضی کارگران در سال  ھائی از اعتصابات، تجمعات و حرکت در برابر اداره کار، تنھا نمونه
 .باشد می
 

اندازی   ھمچنين شاھد فعاليت برخی از فعالين مستقل کارگری برای راه٩١جنبش کارگری ايران در سال 
 ھزار ٣٠آوری  ای کارگری به منظور افزايش دستمزدھا، از طريق تھيه طومار و جمع يک جنبش توده

اگرچه از ھمان آغاز کامZً روشن بود که دولت ارتجاعی و ضد کارگری حاکم و وزارت کار آن .  امضا بود
از طريق طومار اعتراضی به خواست کارگران پاسخی نخواھد داد، اما اين اقدام در ھر حال توانست مسئله 
کارگران و ضرورت افزايش دستمزد کارگران را تا حدی در مقياس تمام جامعه مطرح سازد و در عين حال 

ھا و اشکال  تواند مؤثر واقع گردد که با تاکتيک حامل اين نتيجه باشد که تاکتيک طومار اعتراضی زمانی می
 .تر و مؤثرتری از مبارزه، مانند اعتصاب و تجمعات اعتراضی و خيابانی تلفيق گردد عالی

 
ھای اعتراضی کارگران مطرح شد،   نيز  بخش عمده مطالبات و شعارھائی که در حرکت٩١اگرچه در سال 

مانند پرداخت دستمزدھای عقب افتاده، مخالفت با توقف و تعطيل کارخانه، راه اندازی کارخانه و بازگشت 
ست اقتصادی که خصلت دفاعی دارند، اما کارگران درجريان  ھا مطالباتی به کار، تضمين شغلی و امثال اين

ای خواستار افزايش دستمزدھا  دارھم سردادند، درابعاد گسترده اعتراضات خود حتا شعارمرگ برسرمايه
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اند و  ھای سنديکائی اخراج شده کاران خويش شدند که به خاطرفعاليت شدند، خواستار بازگشت به کارھم
 . بود٩١ھای مھم کارگران در سال  ھای کارگری کماکان يکی از خواست با[خره حق ايجاد تشکل

 
ھائی نيز  اند خود را متشکل سازند و تشکل عZوه بر اين، آن دسته از کارگران پيشرو و فعا[نی که توانسته

کنند مجدانه  ھای صنفی و اقتصادی آن بخش از کارگرانی را که نمايندگی می اند، نه فقط خواست ايجاد کرده
ھای خود و طرح مطالبات سياسی نيز فعال  ای گيری نمودند، بلکه در دفاع از ديگر کارگران و ھم طبقه پی

بودند، نسبت به مسائل سراسری و عمومی جامعه و حتا در مورد مسائل کارگری در ساير کشورھا نيز به 
ھائی را نيز ولو در حد صدور بيانيه و  گيری پرداختند و در اين مورد توانستند اتحاد عمل موضع
توان در سنديکای کارگران شرکت  ای می اين عملکرد را به نحو برجسته. گيری مشترک سازمان دھند موضع

که اين سنديکای کارگری از ھمه سو تحت فشار  رغم اين علی.  رانی تھران و حومه مشاھده کرد واحد اتوبوس
گرد  قرار گرفته و بسياری از رھبران و فعا[ن آن بازداشت و زندانی و شکنجه شده و يا اخراج و تحت پی

. دائمی قرار دارند، اما سنديکای کارگران شرکت واحد به فعاليت خود در زير سرنيزه ادامه داده است 
اقدامات اخير سنديکا را که در تجمعات اعتراضی در برابر شعبات مختلف اداره کار در تھران و از جمله 

 ٢٠٠٠ تن از رانندگان اين شرکت در برابر وزارت کار و تسليم طومار اعتراضی که ٢٠٠تجمع اعتراضی 
تن آن را امضا کرده بودند، انعکاس يافت بايد تکان و تحرکی در راستای ايجاد يک ارتباط و پيوند فعال و 

کاری و بقاء فعال  ارگانيک سر با بدنه سنديکا به حساب آورد که رويکردی اميدوار کننده در ادامه
ھای متعدد و مستقل فعا[ن سنديکای کارگران شرکت واحد از جمله رضا  گيری عZوه بر موضع.  سنديکاست

ھای به موقع سنديکای  گيری شھابی، داوود رضوی، ھمايون جابری و علی اکبر نظری و عZوه بر موضع
نويس قانون تأمين اجتماعی و  کارگران شرکت واحد نسبت به مسائل کارگری به ويژه در اعتراض به پيش

قانون کار و ھمچنين در مورد تعيين حداقل دستمزدھا، سنديکای کارگران شرکت واحد در چندين مورد نيز 
توان به  گيری مشترک نمود که می ھای کارگری اقدام به صدور اطZعيه و موضع با برخی ديگر از تشکل

ای،  ھای؛ اتحاديه نيروی کار پروژه اطZعيه مشترک سنديکای شرکت واحد با چھار تشکل ديگر به نام
سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، ھيأت مؤسس سنديکای کارگران نقاش و کانون مدافعان حقوق کارگر 

سوزی در يک کارخانه توليد پوشاک در  در اين اطZعيه به حادثه آتش.   اشاره کرد٩١در سيزده آذر 
داران   کارگر شد اشاره شده، ھمچنين از سود پرستی سرمايه٢٠٠بنگZدش که منجر به کشته شدن بيش از 

ھای قدرتمند  که برای جان کارگران و نيروی کار ارزشی قائل نيستند و با[خره از ضرورت ايجاد تشکل
توان به اطZعيه مشترک  يا می.  داران بايستند، سخن به ميان آمده است کارگری که بتوانند در برابر سرمايه

ای و کانون مدافعان حقوق  سنديکای کارگران شرکت واحد با دو تشکل ديگر، اتحاديه نيروی کار پروژه
 پيرامون مرگ ستار بھشتی کارگر وبZگ نويس اشاره نمود که در آن از رفتارھای ٩١ آبان ١۴کارگر در 

گيری و  ھای جمھوری اسZمی انتقاد به عمل آمده و امضا کنندگان اطZعيه خواستار پی غير انسانی در زندان
توان از اطZعيه مشترک سنديکای  و باز می.  اند مشخص شدن آمران و عامZن مرگ ستار بھشتی شده

ھای ھيأت مؤسس سنديکای کارگران نقاش و تزئينات  کارگران شرکت واحد با پنج تشکل ديگر به نام
ای، سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، اتحاديه آزاد کارگران ايران و  ساختمان، اتحاديه کارگران پروژه

 کارگر افغان در حين انجام ۵ ياد نمود که در آن به کشته شدن ٩١کانون مدافعان حقوق کارگر در دی ماه 
 نفر در ٣٧کار در خاک سفيد تھران پارس، کشته شدن کارگران معدن ذغال سنگ طبس و مصدوم شدن 

در .  سوزی مدرسه روستای شين آباد در پيرانشھر که دو تن از آنان فوت کردند اشاره شده است جريان آتش
اطZعيه نسبت به کشته شدن کارگران و کودکان اعتراض شده در عين حال از کارگران خواسته شده است 

امضا کنندگان اطZعيه در پايان اطZعيه خود .  ھای خود را ايجاد کنند برای درمان دردھای مشترک تشکل
ای جز وحدت و تشکيZت و اتحاد  ای بھتر، برای زندگی و کار، چاره برای رسيدن به آينده"اند  نوشته

 "پس پيش به سوی تشکل مستقل و سراسری کارگران ايران. سراسری نداريم
 

 مستقZً قطعنامه ٩١رانی تھران و حومه که در اول ماه مه سال   سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
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گيری نموده و پای   ھای کارگری سمت  مجزائی صادرنموده بود، اکنون به شکل آشکاری به سوی اتحادعمل
 با سه جريان٩١شکر ھفت تپه که دراول ماه مه سال   اما سنديکای کارگران نی.  ھاست  ثابت اين اتحاد عمل

قطعنامه )  اتحاديه کارگران پروژه ای،ھيئت موسس کارگران نقاش ساختمان و کانون مدافعان حقوق کارگر(  
بايد اظھار .  مشترکی به مناسبت روز کارگرصادرکرده بود، متأسفانه دراين اتحاد عمل ھا غايب است

ھای کارگری و   اميدواری کرد که جنبش کارگری دراول ماه مه سال جاری شاھد اتحادعمل گسترده تشکل
 .تشکلھای فعا[ن کارگری باشد

 
ھای ديگر و  ھای مشترک سنديکای کارگران شرکت واحد با تشکل گيری ھا و موضع افزون بر اين اطZعيه

ھای متعدد کارگران پيشرو و فعا[ن کارگری مانند رضا شھابی، شاھرخ  گيری نظر از موضع نيز صرف
زمانی، محمود صالحی و علی نجاتی، درزمينه ھای مختلف منجمله درمورد تشديد فشار برکارگران زندانی 

ھای وابسته به رژيم که ھر ساله اعضای آن تحت عنوان  ھا ويا زمينه افشای ماھيت تشکل وخواست آزادی آن
تپه نيز پی از مدتی  شوند، سنديکای کارگران ھفت نمايندگان کارگران ايران به سازمان جھانی کار اعزام می

، خواستار آزادی کارگران ٩٢ فروردين ١۴ای در  وقفه در فعاليت سنديکائی، اخيراً با صدور اطZعيه
 ٩٢تپه در سال  تر و مجدد سنديکای کارگران ھفت تواند نويد بخش حضور فعال زندانی شد که اين نيز می

 .باشد
 

دست دھيم  بندی از مبارزات کارگری و جنبش کارگری در سال نود و يک به در پايان اگر بخواھيم يک جمع
ھا  رغم اخراج العاده فشارھای اقتصادی و معيشتی بر دوش کارگران، علی رغم تشديد فوق بايد بگوئيم که علی

رغم بازداشت و زندان و احضار فعا[ن کارگری و سنديکائی و  ھای وسيع و گسترده و علی و بيکارسازی
تشديد فشارھای سياسی و تھديدات امنيتی، کارگران ايران در صدھا مورد و در اشکال مختلفی برای 

يابی به مطالبات خود، برای بھبود شرايط کار، عليه وضعيت موجود و برای تغيير آن دست به مبارزه  دست
ھای زيادی را بر   موانع و محدوديت٩١طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن اگر چه در سال .  زدند

ھای موجود کارگری ايجاد کرد، اما نتوانست جلوی  سر راه فعاليت کارگران پيشرو و آگاه و تشکل
ھای موجود  جنبش کارگری در سال نود و يک به ويژه آنجا که به تشکل.  اعتراضات کارگری را بگيرد

يابی کارگران، به  ھا برای تشکل گردد و تا آنجا که به تZش آن ھای فعا[ن کارگری برمی کارگری و تشکل
 .ھايی به جلو برداشت تر از آن گام گردد، نسبت به سال قبل ھا برمی ھا و آگاھی رسانی آن گيری موضع

 
ادامه خواھد يافت و از رشد و )  ٩٢(بدون شک اعتراضات کارگری در اشکال متنوع خود در سال جاری 

بحران .  نمايد جامعه ايران از لحاظ سياسی بسی ناپايدار می.  گسترش بيشتری نيز برخوردار خواھد شد
 .مناسبات خارجی جمھوری اسZمی و نيز بحران اقتصادی و سياسی آن رو به تشديد است

 
ھای موجود ندارند، بيش از پيش افزايش يافته  ھای درونی ھيئت حاکمه که پاسخی برای حل بحران کشمکش
العاده تشديد گشته و به مرحله حادی  تضادھای طبقاتی فوق.  تر شده است ھای حکومتی نيز عميق و شکاف

تر از ھر زمان ديگری در دو قطب  فقر و ثروت مشخص.  روند فزاينده تورم و گرانی ادامه دارد.  اند رسيده
تر از يک چھارم خط   ھزارتومان و پائين۵٠٠با تعيين دستمزدھای کارگری زير.  جامعه متراکم شده است

طور مستقيم و جدی در معرض خطر افکنده  ھای کارگری را به فقر، طبقه حاکم ھستی کارگران و خانواده
کارگران برای بقا و حيات خود و برای نمردن در فZکت و گرسنگی، راه ديگری ندارند جز آنکه به .  است

تواند به سود  تZطماتی که می.  ست جامعه، آبستن تZطمات سياسی.  مبارزه ای جدی و ھمه جانبه برخيزند
اش  طبقه کارگر بايد خود را آماده سازد که از آن به سود خود و تعميق مبارزه.  جنبش کارگری تمام شود

 .برداری کند عليه نظم موجود بھره
 

 ١٣٩٢ نيمه دوم فروردين ۶۴٣شماره ) اقليت(نقل ازنشريه کار ارگان سازمان فدائيان
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حقوقی کارگران  ، استثمار و بی٩٢ادامه تعرض سرمايه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگران در سال 

ھای  دار با ابزارھايی چون قرارداد موقت و سفيد امضا، اخراج طبقه سرمايه.  را بيش از پيش تشديد نمود
ھا متقاضی کار، تشديد سرکوب کارگران  تر ساختن صفوف ارتش ذخيره کار و ميليون گسترده، متراکم

پيشرو و در يک کZم، بدترين شرايط کاری، سياسی و تنگناھای شديد اقتصادی را بر طبقه کارگر تحميل 
 !دار بفروشند و دم بر نياورند ترين قيمت ممکن به سرمايه نمود تا کارگران نيروی کار خود را به ارزان

 
 ١۶نرخ تورم )  ١(، يک نھاد وابسته به حکومت ٩٢، درست در آستانه تعيين حداقل دستمزد ٩١پايان سال 

 درصد اعZم نمود و برپايه قيمت اين اقZم چنين محاسبه و ۶١/  ٧ھا را  ترين اقZم خوراکی قلم از ضروری
 نفره را ۴ ميليون تومان باشد که کارگر بتواند ھزينه يک خانوار ٢اعZم شد که حداقل دستمزد بايد حدود 

 درصد اعZم کرد که قانونا اين رقم بايد مبنای افزايش ٣١/  ۵بانک مرکزی اما رقم تورم را .  تامين کند
 آن افزايش حداقل دستمزد ۴١اما شورای عالی کار رژيم، قانون کار و ماده .  گرفت حداقل دستمزد قرار می

 درصد حداقل ٢۵بر پايه نرخ تورم اعZم شده از سوی بانک مرکزی را زير پا گذاشت و فقط افزايش 
تعيين .  ھا اجرايی نشد  درصد کارخانه٧۵دستمزد را تصويب کرد که اين مصوبه ھم در عمل، در بيش از 

تر بود، معنای   که از يک چھارم خط فقر کم٩٢ تومان به عنوان حداقل دستمزد ١٢۵ ھزار و ۴٨٧مبلغ 
ھای  ھا کارگر و خانواده روزی بيشتر بر ميليون ديگری جز تشديد فقر و گرسنگی و تحميل فZکت و سيه

تر از حد تحمل طبقه کارگر و  پای اين تعرض وحشتناک به معيشت کارگران که فزون ھم.  کارگری نداشت
گرانه  ھا و اقدامات سرکوب امنيتی رژيم در کارخانه  –در حکم صدور حکم مرگ وی بود، تحرکات پليسی 

منظور ارعاب  آن عليه کارگران پيشرو و فعا[ن کارگری از جمله تشديد آزار و شکنجه کارگران زندانی، به
جمھوری اسZمی در ادامه .  ويژه کارگران پيشرو و فعا[ن کارگری و سنديکايی فزونی گرفت کارگران به

ھا و محافل  يابی کارگران، نابودی جمع ھای پيشين خود، از ھيچ تZشی برای ممانعت از تشکل سياست
سرمايه در پی کار ارزان بود و .  ھای کارگری موجود فروگذار نکرد کارگری و انھدام کامل معدود تشکل

 .کارگر خاموش و دولت ابزار تحقق اين ھدف
 

دار بخشی از ھدف خود را   گويای اين واقعيت است که طبقه سرمايه٩٢بررسی جنبش کارگری در سال 
دار  ترين قيمت به سرمايه متحقق ساخت و توانست طبقه کارگر را وادار سازد نيروی کار خود را به نازل

گرچه کار .  فرسايی را بر بخش شاغل طبقه کارگر تحميل کند اندازه طاقت بفروشد وھمچنين توانست کار بی
دار سکوت نکرد  ارزان محقق شد، کارگر اما نه فقط خاموش نماند و در مقابل شرايط تحميلی طبقه سرمايه

١٠ 

  و٩٢مختصات جنبش کارگری در سال 
 پيش شرط پيروزی جنبش اعتصابی افزايش دستمزد
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ھنوز جوھر مصوبه شورای عالی کار در مورد .  که به اعتراض، خروشيد و آن را به صدای بلند اعZم کرد
. شود  خشک نشده بودکه اعتراضات و اعتصابات کارگری برای افزايش دستمزد آغاز می٩٢دستمزد 

ای گام نھاده و  شود ، در مسير فزاينده و اعتZ يابنده  آغاز می٩٢اعتراضات و اعتصاباتی که از ابتدای سال 
ھا و واحدھای توليدی در سرتاسر ايران ضمن اعتراض  کارگران در کارخانه.  يابد تا پايان سال ادامه می

شوند و   قانون کار، خواستار افزايش دستمزد می۴١نسبت به دستمزدھای تحميلی و زير پا گذاشته شدن ماده 
نحو غيرقابل انکاری  صدھا تجمع و اعتصاب کارگری، به.  خيزند داران برمی به مقابله با مديريت و سرمايه

اعتصابات مکرر در .  دارد حضور پر قدرت جنبش طبقاتی کارگران را در عرصه تمام جامعه اعZم می
شرکت فراورش .  پتروشيمی فجر، رازی، بسباران، اروند، مارون(ھای منطقه اقتصادی ماھشھر  پتروشيمی

تپه، نورد لوله صفا، اعتصاب پنج روزه مجتمع مس  چند اعتصاب در کارخانه نيشکر ھفت)  و خوارزمی
بر،  خاتون آباد، اعتصابات و اجتماعات اعتراضی مکرر کارگران فو[د زاگرس، اعتصاب کارگران نی

تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد، اعتصاب در کارخانه سيمين اصفھان، زرين رفسنجان، نساجی 
ھای سيمان آبيک، سيمان  سازی، کارخانه کاشان، ذوب فلز صنايع فو[د اھواز، تراکتورسازی، يخچال

لوشان، سيمان استھبان، اعتصاب کارگران [ستيک البرز، ايران تاير، ايران خودرو، چندين اعتصاب چند 
اکريل اصفھان، تنھا  روزه در معدن سنگ آھن چادرملو و تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران پلی

 . است٩٢ھايی از صدھا اعتراض و اعتصاب کارگری در سال  نمونه
 

 که به لحاظ کمی و کيفی مرزھای سال قبل از آن را پشت سر گذاشت، ٩٢اعتصابات کارگری در سال 
رغم سرکوب و تھديد و ھمه گونه  دار و رژيم پاسدار منافع آن به گويای اين واقعيت است که طبقه سرمايه

اعمال فشار، نه فقط در تحميل سکوت و خاموشی بر کارگران شکست خورده است، بلکه در مرعوب 
. نمودن و خارج ساختن کارگران پيشرو و فعا[ن کارگری و سنديکايی از صحنه مبارزه نيز ناکام مانده است

. ست تواند اين واقعيت را انکار کند که ھر اعتصابی، مستلزم درجه معينی از سازماندھی کسی نمی
گر حضور فعال کارگران آگاه و پيشرو متشکل در   بيان٩٢اعتصابات متعدد و گسترده کارگری در سال 

ست که نقش اساسی را در سازماندھی و ھدايت اين اعتصابات  ھای ديگری ھا و تشکل ھا، کميته محفل
ويژه در  که توانسته است ضربات سختی بر فعا[ن کارگری و سنديکايی به رغم آن طبقه حاکم به.  اند داشته

تپه که ھمواره مورد خصومت و سرکوب خشن  سنديکای کارگران شرکت واحد و کارگران نيشکر ھفت
اند، وارد سازد، اما نتوانسته اين دو تشکل مستقل کارگری را منھدم سازد و يا به کلی از  رژيم قرار داشته

در اين ترديدی نيست که رژيم ديکتاتوری و .  صحنه مبارزه و جنبش مبارزاتی طبقه کارگر حذف کند
ھای سرکوب و استفاده از انواع وسايل واعمال  ترين شيوه سرکوبگر جمھوری اسZمی، با توسل به رذيZنه

ای  فشارھای خردکننده عليه اين دو سنديکا واعضای ھيات مديره آن، توانسته است موانع جدی در راه توده
ای اين دو سنديکا ايجاد کند، با اين وجود نتوانسته است ھدف غايی خود راعملی و اين دو  شدن و فعاليت توده

دو سنديکای مستقل کارگری فوق، چه در اعتصابات و .  نشين سازد سنديکا و فعا[ن آن را منفعل و خانه
اعتراضات مختص نيشکر ھفت تپه يا شرکت واحد، چه در ساير اعتراضات، مستقيم يا غيرمستقيم تاثير و 

 .مشارکت داشته و در حد توان خويش در جھت آگاھی و سازماندھی کارگران تZش نمودند
 
 بھبود شرايط کار و زندگی و رھايی از وضعيتی است که ٩٢موضوع اصلی اعتصابات کارگری در سال  

ھای مھمی چون   در ميان انبوھی از مطالبات کارگری و خواست.  طبقه حاکم بر کارگران تحميل نموده است
حق اعتصاب و تشکل مستقل کارگری، يک خواست اساسی که از عموميت و برجستگی بيشتری برخوردار 

 دارد و از ٩٢ای در مطالبات کارگری در سال  افزايش دستمزد که جايگاه ويژه.  است، افزايش دستمزد است
ھمان نخستين اعتصابات کارگری در آغاز سال، مطالبه برجسته و اصلی کارگران است، اين ويژگی را تا 

تر، پرداخت دستمزدھای  ھای قبل نکته مھم و قابل تاکيد اين است که اگر در سال.  کند پايان سال حفظ می
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 اما اين مطالبه که يک ٩٢افتاده اولويت و عموميت داشت و در راس مطالبات کارگری بود، سال  عقب
گر  خودی خود بيان اين جابجايی، به.  ست، عقب رانده شد و جای آن را افزايش دستمزد گرفت خواست دفاعی

 .ست ارتقاء سطح مطالبات، پيشرفت و اعتZی نسبی جنبش کارگری
 

، ٩٢ويژه در نيمه دوم سال  گسترش روزافزون اعتصابات کارگری و اعتZی جبنش طبقاتی کارگران به
ھا را که اکنون حسن روحانی بر صندلی رياست جمھوری آن نشسته  داران و رژيم سياسی آن آرامش سرمايه

. شد"  اخZل"سرمايه، توسط طبقه کارگر دچار " امنيت"و"نظم. "بود، برھم زد و کل نظام را به ھراس افکند
. به راه افتاد"  نظم"دستگاه امنيتی و ماشين سرکوب که موتور آن ھمواره روشن است، برای اعاده 

. عمل آوردند ھای مختلف ممانعت به ھا تن از فعا[ن و رھبران اعتصاب در کارخانه ھا از ورود ده حراست
ای برای به شکست کشاندن اعتصابات از طريق تھديد اعتصاب کنندگان و سازماندھندگان  ھای گسترده تZش

ھای تھديدآميز برای فعا[ن  ھا، تھديد به تعطيلی کارخانه و ارسال نامه اعتصاب، توسل به اعتصاب شکن
کارفرمايان، ھمه .  شوند ھا کارگر و فعال اعتصاب اخراج می ده.  شود اعتصاب و کارگران پيشرو آغاز می

گرد، احضار، بازداشت و محاکمه   ی پی  ھا، وسيله جا بعد از اخراج فعا[ن اعتصاب، با اعZم شکايت از آن
در پتروشيمی فجر ضمن ممانعت از ورود يک فعال صنفی، مديريت .  سازند کارگران اخراجی را فراھم می

ھا را به نھادھای امنيتی گزارش  پتروشيمی کارگران را تھديد کرد در صورت ادامه اعتراض اسامی آن
تاير تعدادی از کارگران در جريان اعتصابات و  آھن اردبيل و ايران در پتروشيمی رازی، ذوب.  کند می

کنندگان در تجمعات   تن از شرکت٢٠اکريل اصفھان، برای  در پلی.  شوند اعتراضات خود بازداشت می
 کارگر اين کارخانه بازداشت و به دستگاه قضای سپرده ٨شود و  ھای تھديدآميز ارسال می اعتراضی، نامه

 کارگر  ودر معدن ۵ کارگر، در سيمان لوشان ٩ھای سيمان استھبان و فراپاکس  در کارخانه.  شوند می
اين بگير و !  شوند  کارگر و فعال اعتصاب، اخراج، احضار، محاکمه و زندانی می٢٨آھن چادرملو  سنگ

ھای رژيم، با اولتيماتوم غZمحسين  ای کارگران در بيدادگاه ببندھای گسترده و به ُرخ کشاندن محاکمات فله
خZف نظم عمومی و "ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه که اعتصابات کارگری را  محسنی اژه
ای تھديد کرد که با ھر کارگر اعتصاب کننده به شدت  محسنی اژه.  شود خواند، تکميل می"  امنيت ملی

 .برخورد خواھد شد
 

شد و تغييری درميزان دستمزدھای  بازداشت و محاکمه و زندان و اولتيماتوم اما برای کارگر دستمزد نمی
طبقه کارگر برای نان بپا خاسته است و .  نمود العاده ناچيز و زندگی در مادون فقر و فZکت ايجاد نمی فوق
طبقه کارگر حاضر نيست نيروی کارش را تقريبا به مفت در اختيار .  خواھد در گرسنگی بميرد نمی

وقتی که با دستمزدھای شورای عالی کار، نيازھای زندگی ولو در اندازه حداقل را .  استثمارگران قرار دھد
ھای  رغم يورش ماند؟ پس به توان تامين کرد، چه راھی جز مبارزه برای افزاييش دستمزد باقی می نمی

يابند و البته که خواست  ھا ادامه می ھای دولتی، اعتصاب وحشيانه و تھديدات ھماھنگ کارفرمايان و دستگاه
ھای کارگری اخراج و زندانی  آزادی کارگران زندانی و بازگشت به کار کارگرانی که به خاطر فعاليت

آزادی و بازگشت به کار کارگران زندانی که پيش از .  شود کنندگان اضافه می اند، به خواست اعتصاب شده
طور مشخص توسط دو سنديکای مستقل کارگری مطرح شده بود، به خواست عمومی کارگران تبديل  اين به

طبقه کارگر نه فقط دربرابر اقدامات سرکوبگرانه از نوع تھديد و محکمه و زندان و اوليماتوم .  شود  می
زند، بلکه تا آزادی و بازگشت به کار آخرين کارگرانی که در اين اعتصابات  حافظان نظم سرمايه جا نمی

دھد و نمونه درخشان ديگری از اتحاد و تقويت  اند به اعتراض و اعتصاب ادامه می اخراج و بازداشت شده
 .گذارد روحيه ھمبستگی طبقاتی خود را به نمايش می

 
ترين خواست طبقه کارگر  خواست محوری و برجسته ٩٢که از اول سال  چنان خواست افزايش دستمزد، آن
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 .ماند ، در ھمين جايگاه می٩٣بود، تا پايان سال و مقطع تعيين حداقل دستمزد 
 

در سلسله تعرضات سرمايه عليه کار و معيشت کارگری، جنبش کارگری در سال گذشته با تعرض جديدی 
علی ربيعی وزير کار رژيم در يک اقدام ھماھنگ و .  دار و دولت اين طبقه روبرو شد از سوی طبقه سرمايه

ريزی شده با کارفرمايان به اتفاق عمال رژيم در خانه کارگر و شوراھای اسZمی کار، تZش  برنامه
ھايش دست  علی ربيعی وزير کار و ساير ھمپالگی.  ای را به منظور انجماد دستمزدھا به عمل آوردند گسترده

دستمزد "تعيين دستمزد، از "  ھای جديد مکانيزم"و "  سازوکار جديد"داران، و تحت عنوان  در دست سرمايه
طبقه .  ميان آوردند ای، استانی و امثال آن سخن به ، دستمزد بر پايه شرايط سنی، دستمزد منطقه"تلفيقی

ای را به منظور  ھای ھمه جانبه خواران سرمايه، کوشش دار و دولت آن ،ھمراه با فوجی از جيره سرمايه
طبقه .  به عمل آوردند" عبور از تعيين حداقل دستمزد"انجماد دستمزدھا يا به تعبير حسن طائی معاون ربيعی 

دار و  ھای ابداعی و ساخته پرداخته طبقه سرمايه کارگر اما در برابر اين تعرض جديد ايستاد و تمام مکانيزم
وزير کار !  نشينی ساخت دولت اين طبقه برای انجماد دستمزدھا را خنثا ساخت و دولت را وادار به عقب

روحانی نيز گرچه از ھدف اوليه خود يعنی انجماد دستمزدھا عقب نشست و اجرای آن را به آينده موکول 
 ٩٢نژاد ھنگام تعيين حداقل دستمزد   عين وزير کار احمدی٩٣نمود اما در برخورد به تعيين حداقل دستمزد 

که نرخ  نژاد و وزير کار او، در حالی او[ دولت روحانی و وزير کار وی، به سياق دولت احمدی.  عمل کرد
ثانيا شورای عالی کار .   درصد اعZم نمود٣۵تر يعنی   درصد بود، تورم را بسيار کم۶٠واقعی تورم با[ی 

 قانون کار و نرخ  ۴١نژاد، حداقل دستمزد را نه طبق ماده  روحانی نيز درست مانند شورای عالی کار احمدی
 ۶٠٨نحوی که حداقل دستمزد،  به.  درصد افزايش داد٢۵بلکه فقط )  درصد٣۵يعنی (تورم رسمی اعZم شده 

معنای اين تصميم شورای عالی کار !  فراتر نرفت)  ٢( تومان باز ھم از يک چھارم خط فقر ٩٠٠ھزار و 
تر شدن تنگناھای اقتصادی،  ھای کارگری، تنگ روحانی، وخامت بيش از پيش وضعيت معيشتی خانواده

تعيين حداقل دستمزد چندين برابر زير خط فقر و تشديد .   است٩٣تشديد فقر و گرسنگی طبقه کارگر در سال 
ست  ھای اقتصادی روحانی فشارھای اقتصادی و معيشتی بر گرده کارگران، البته در انطباق کامل با سياست

روحانی و مجموعه اعضای کابينه وی به عنوان .  نژاد  است ھای دوران احمدی که ادامه ھمان سياست
ھای اقتصادی  ترين بخش بورژوازی، پيشبرد و اجرای تام و تمام سياست رحم ترين و بی نمايندگان راست

ھای  المللی پول و بانک جھانی را در سرلوحه برنامه ھای ديکته شده توسط صندوق بين نئوليبرال و برنامه
تر و  ھا يعنی تZش و التزام دولت به تامين شرايط استثمار خشن  اجرای اين سياست.  خود قرار داده است

کشی حداکثر از کارگر، برچيدن  ھای قانونی بھره تر نيروی کار، از ميان برداشتن موانع و محدوديت وحشيانه
ھای قانونی حقوق کار از جمله تعيين حداقل دستمزد برپايه نرخ تورم، تامين نيروی کار ھرچه  حداقل
دار از طريق کاھش خدمات و  ھای سرمايه تر، کاھش ھزينه دردسرتر، ساعات کار طو[نی تر و بی ارزان

تعھدات اجتماعی، زدن از امتيازات و حقوق کارگران و با[خره کاھش و انجماد دستمزدھا و ربودن آخرين 
دستور مستقيم و رسمی حسن روحانی پس از اولين سفر خود به جنوب . ھای نان از سفره خالی کارگران تکه

و حذف کارگران تمام "  صنعتی اروند  –منطقه آزاد تجاری "ايران پيرامون دو برابر شدن مساحت محدوده 
شھر و آبادان از شمول قانون کار و نيز دستور رسمی علی ربيعی در مورد اجرای طرح فوق  مناطق خرم
در استان تھران، که ھدف آن تامين نيروی کار و کارگر مجانی برای "  استاد شاگردی"ارتجاعی 

 در ٩٢داران و تحميل بيگاری بر کارگران است، تنھا دو نمونه از اقدامات رسمی دولت درسال  سرمايه
حد و حصر، لگدمال نمودن حقوق اوليه کار و تامين  ھای استثمار بی زمينه برداشتن موانع و محدوديت

 .نيروی کار مفت و ارزان است
 

افزون بر تعرض طبقه حاکم برای انجماد دستمزدھا، پايمال کردن حقوق کار و تامين نيروی کار ارزان و 
تبليغات حسن .   با پديده ديگری نير روبرو بود٩٢حد و حصر، جنبش کارگری در سال  شرايط استثمار بی
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روحانی و حاميان وی در جريان انتخابات رياست جمھوری پيرامون باز شدن فضای سياسی و وعده بھبود 
 .وضعيت معيشتی کارگران، انتظارات و توھماتی را دامن زد

 
ای به سود جناح و  پيروزی روحانی که در واقع پيروزی رفسنجانی و گفتمان وی بود، تبليغات گسترده

ھای وابسته و طرفدار وی، از جمله تشکيZت خانه کارگر و شوراھای اسZمی کار را در پی  دارودسته
اصطZح کارگری وابسته  ھای به گرچه تZش رفرميسم و حاميان رنگارنگ روحانی ھمراه با تشکل.  داشت

به حکومت، برای دخيل بستن جنبش کارگری به اين دارودسته ناکام ماند و ماجرای طومارنويسی و نامه به 
مقامات حکومتی نتوانست خللی بر جنبش اعتصابی افزايش دستمزد وارد سازد، اما حضور ربيعی، عضو 
قديمی و فعال شوراھای اسZمی کار و عضو شورای مرکزی خانه کارگر در پست وزارت کار، موقعيت 

ھای مشابه که به نحو  اين تشکل ھا و تشکل.  ھای منفور و ايزوله در بين کارگران را تقويت کرد اين تشکل
 ٩٢ويژه از نيمه دوم سال  شوند، به ای توسط وزارت کار و کل دستگاه حکومتی حمايت می ھمه جانبه

عناصر مرتبط و وابسته به .  اند ھای جديدی را برای شکستن حصار ايزو[سيون خود آغاز نموده تZش
اند  جا خود را ھمراه و موافق اعتراضات و اعتصابات کارگری جا زده و بعضا سعی کرده جا و آن ھا، اين اين

تا مبارزات کارگران )  اکريل اصفھان نمونه پلی(رھبری حرکت اعتراضی کارگران را نيز در دست گيرند 
را منحرف سازند و در موقع لزوم، از با[ی سر کارگران با کارفرما و مديريت و مقامات دولتی سازش و 
بند و بست کنند ودرنھايت حرکت اعتراضی را با شکست و ناکامی روبرو سازند و سر اعتصاب و مبارزه 

ترديدی در اين مسأله نيست که تشکيZت خانه کارگر و شوراھای اسZمی کار .  کارگران را به سنگ بکوبند
ھای خود جھت نفوذ در ميان کارگران خواھند  و ديگر تشکل ھای وابسته به حکومت، بر تحرکات و تZش

ھای ارتجاعی برای رخنه در  امان و خنثا سازی تZش و خرابکاری اين ارگان از اين رو، افشای بی.  افزود
پيش .  ست  ھر حرکت اعتراضی و به زير نفوذ درآوردن آن، از اھّم وظايف کارگران پيشرو در سال جاری

شرط موفقيت ھر اعتراض و اعتصاب کارگری و شرط مقدم پيروزی جنبش اعتصابی افزايش دستمزد، 
 .ھای ضد کارگری است استقZل کامل آن از اين تشکل

 
 يک جمعبندی کوتاه

 
دار و دولت اين طبقه به  گر اين واقعيت است که طبقه سرمايه  بيان٩٢بررسی جنبش کارگری در سال 

يورش آشکار طبقه حاکم به .  تعرضات ھمه جانبه خود عليه طبقه کارگر ادامه داده و آن را تشديد نموده است
سطح معيشت کارگران از طريق تعيين دستمزدھايی که حتا برای تامين يک چھارم ھزينه يک خانوار 

طبقه کارگر در ھمان حال که تZش .  کند با اعتراضات وسيع کارگری  پاسخ گرفت کارگری کفايت نمی
رذيZنه علی ربيعی وزير سرمايه برای انجماد دستمزد را ناکام گذاشت، در مقابل دستمزدھای ناچيز و 

 ٩٢جنبش کارگری در سال .  تحميلی دست به اعتراض زد و اعتصابات گسترده و پرشوری را سازمان داد
ست و سال قبل از آن  افتاده را پس زد و ازاين خواست که يک خواست دفاعی خواست پرداخت دستمزد عقب

، ٩٢ترين خواست کارگری در سال  ترين و عمومی برجسته.  ترين خواست کارگران بود، عبور کرد برجسته
ترين و موثرترين تاکتيک مبارزاتی خود يعنی  افزايش دستمزد است که طبقه کارگر برای تحقق آن به مھم

رود و  اعتراض و اعتصاب برای افزايش دستمزد از حد اين يا آن کارخانه فراتر می.  اعتصاب روی آورد
اعتصاباتی که پيوسته گسترش يافته و .  شود در عمل به يک جنبش اعتصابی برای افزايش دستمزد تبديل می

جنبش .  گذارد از نظر کمی و کيفی با رشد و ارتقاء ھمراه است و مرزھای سال قبل از آن را پشت سر می
ھای سيستماتيک و سراسری  کارگری و جنبش اعتصابی برای افزايش دستمزد گرچه با شديدترين سرکوب

ھا فعال اعتصاب روبروست، اما نه فقط مرعوب آن  نظير اخراج، بازداشت، محکمه و زندانی شدن ده
فشارد و مصمم و يکپارچه از رھبران عملی اعتصاب دفاع و حمايت  شود، بلکه بر مطالبات خود پای می نمی
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کند و بدين ترتيب نمونه برجسته ديگری از اتحاد طبقاتی کارگران و ارتقاء روحيه ھمبستگی در ميان  می
گر  ھا و موسسات مختلف گرچه بيان اعتصابات گسترده و متعدد در کارخانه.  گذارد کارگران را به نمايش می

ھای  ھا، محافل، کميته وجود درجه معينی از سازماندھی و حضور موثر کارگران پيشرو و آگاه در جمع
گر سازمانيابی نسبی در ھر کارخانه است، اما  ھای مشابه در اين واحدھاست و بيان کارگری و تشکل

. ای و در مقياس سراسری ھمراه است سازمانی در مقياس فراکارخانه شوربختانه اين اعتصابات با بی
ھای بيشتر جنبش کارگری و جنبش اعتصابی افزايش دستمزد، نه فقط مستلزم ايجاد و تکثير و  پيشرفت

تر از آن مستلزم ايجاد ھماھنگی و ارتباط  ھای مشابه آن است، بلکه مھم ھای کارخانه و تشکل استحکام کميته
ای و  فعال ميان کارگران آگاه و متشکل در اين تشکل ھا برای سازماندھی اعتصابات فراکارخانه

 .ست سراسری
 
 

 :زير نويس
 
، برآوردی از سبد ھزينه کارگری "  ھای صنفی کارگران ايران کانون عالی انجمن"کميته دستمزد   –  ١

اين نھاد با لحاظ کردن ميزان کالری مصرفی انسان در سبد کالريک سازمان .    بدست داد٩١درسال 
زمينی، عدس  ، ماکارونی، سيب)انواع برنج(نان، برنج [ قلم کا[ تنظيم شده ١۶خواربار جھانی که با 

ھای برگ سبز، ديگر سبزيھا، روغن مايع،  ، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، پنير، ميوه، سبزی)حبوبات(
 درصد ۶١/  ٧با تورمی معادل )  ٩٠(اعZم نمود که اين اقZم نسبت به سال گذشته ]  شکر، ماست، شير
ھای مختلف و ميانگين آن،  کميته مربوطه با در نظر گرفتن قيمت اين کا[ھا در استان.  روبرو بوده است

 تومان باشد ۵٩٢ ھزار و ٨۴٣ بايد برابر با يک ميليون و ٩٢چنين اعZم کرد که ميزان حداقل دستمزد سال 
 . نفره را تامين کند۴که کارگر بتواند نيازھای يک خانواد 

 ميليون و ٢ ، خط فقر برای استان تھران را ٩٢روزنامه شرق برپايه قيمت کا[ھا ونرخ تورم درسال   –  ٢
 . ھزارتومان اعZم نمود۵٠٠

 
 ۶۶٨ شماره ٩٣نيمه اول ارديبھشت ) اقليت(نقل ازنشريه کار ارگان سازمان فدائيان
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از نخستين روزھای فروردين تا روزھای .  ست ، سال اعتصابات و اعتراضات پرشمار کارگری٩٣سال 

ای است که کارگران دست به يک يا چند اعتراض و اعتصاب نزده  تر ھفته تر روز و کم پايانی اسفند، کم
گيری  نيز ميزان اعتراضات و اعتصابات کارگری با افزايش چشم)  ٩٢يعنی سال (تر  گرچه سال قبل.  باشند

کننده در آن،   کميت اعتراضات و اعتصابات کارگری و تعداد کارگران شرکت٩٣روبرو بود، اما در سال 
شود  العاده شديدی اعمال می به جز صنعت نفت که در آن، کنترل پليسی فوق.   فزونی يافت٩٢نسبت به سال 

ھای مختلف، مراقب است در اين بخش اتفاقی نيافتد و خبر آن به  و طبقه حاکم با استفاده از ابزارھا و شيوه
ھای کارگری، از جمله صنايع خودروسازی، معادن، پتروشيمی،  بيرون درز نکند، ساير صنايع و ھمه بخش

. ھا، با اعتصابات و مبارزات کارگری روبرو گشت کشت و صنعت، حمل و نقل، برق، فو[د و ديگر بخش
که يک  اما برای آن.  شمارش اعتصابات و اعتراضات کارگری خارج از حوصله و حجم اين مقاله است

توان به چند نمونه ازاين اعتصابات اشاره  تصوير نسبی از ميزان اعتصابات کارگری به دست داده شود، می
 آذر، ١٢کرد، مانند؛ اعتراض دو روزه کارگران ايران خودرو در اواسط مھر، اعتصاب دو ساعته در 

 ٧٠٠٠)   دی٧ تا ۶( اسفند، اعتراض سه روزه ١٢، اعتصاب روز ) دی٢۴ تا ١۶( روزه ٨اعتراض 
 روزه ١۶ روزه و ٣٩کارگر پارس خودرو، اعتراض کارگران خاور، زامياد و سايپا، دو اعتصاب بزرگ 

البرز ( کارگر معدن سنگ آھن بافق، اعتصاب کارگران معدن چشمه پودنه، کوشک، سنگرود ۵٠٠٠
دره، اعتصاب کارگران  آباد، معدن طZی آق ، طزره، چادرملو اعتصاب کارگران معدن مس خاتون)غربی

ھای رازی، فجر، کارون، بندر ماھشھر، اعتصاب کارگران کشت و صنعت ھفت تپه و کارون،  پتروشيمی
 کارگر ۴٠٠تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد در برابر ساختمان شھرداری و اداره کار، اعتصاب 

 تن از ھمکاران ۵٠٠٠ای در برابر مجلس به نمايندگی از   کارگر برق منطقه۵٠٠برق تکاب نيرو، تجمع 
 ١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا، اعتصاب ١٠٠٠خود، اعتصابات و اجتماعات اعتراضی مکرر 

کارگر لوله سازی اھواز، تجمع اعتراضی کارگران فو[د البرز، اعتصاب کارگران ذوب آھن اردبيل، 
 کارگر واگون پارس اراک، تنھا ٩٠٠پيمايی کارگران ايران تاير، اعتصابات مکرر  اعتصاب و راه

طبقه کارگر در مقابله با تعرضات سرمايه، .   است٩٣ھايی از اعتصابات و اعتراضات کارگری سال  نمونه
ھا درسطح وسيعی دست به  داران و دولت آن برای تحقق مطالبات و بھبود معيشت خويش، عليه سرمايه

ھای کارگر با استفاده از اشکال متنوعی از مبارزه، مانند بر پايی اجتماعات اعتراضی در  توده.  مبارزه زد
پيمايی، امتناع از مصرف غذای  برابر نھادھای حکومتی، تجمع در محوطه کارخانه، آتش زدن [ستيک، راه

ھای توليد، عليه وضع موجود دست  کارخانه، تجمع در اعماق معدن و با[خره با اعتصاب و خواباندن چرخ

 ٩٣بندی از اعتصابات کارگری در سال  جمع
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ترين و  به رغم استفاده از اشکال متنوع مبارزه، اما مھم.  به اعتراض زدند و خواستار تغيير آن شدند
اعتصاباتی که .   اعتصاب و متوقف ساختن چرخ توليد بود٩٣ترين شکل مبارزه کارگران در سال  برجسته

ای  ای است و پنجره اعتصاباتی که ھر کدام حاوی توشه و تجربه.   داشت در عين حال روندی گسترش ياينده
 را ٩٣جا دو نمونه مھم از اعتراضات و اعتصابات کارگری در سال  دراين. به روی شناخت جنبش کارگری

ھای معين ، نمودارھائی از وضعيت  ھا و برجستگی دو اعتصاب با ويژگی.  دھيم مورد بررسی قرار می
 . جنبش کارگری و درجه رشد و پيشرفتگی آن

 
 :  نمونه اول 

 
اعتصابی که در مخالفت با عرضه .   کارگر معدن سنگ آھن بافق است۵٠٠٠نمونه اول اعتصاب يکپارچه 

 ارديبھشت آغاز شد و به رغم ارعاب ٢۴ درصد سھام معدن برای واگذاری به بخش خصوصی در ٢٨ /  ۵
 روز ادامه ٣٩و تھديد کارگران و فعا[ن اعتصاب و ترفندھای ديگری برای توقف و شکست اعتصاب، 

 تير و تنھا زمانی پايان گرفت که مسئولين دولتی واگذاری سھام معدن را تلويحا ۴اين اعتصاب روز .  يافت
به رغم اين وعده اما .  ھای کارگران رسيدگی کنند منتفی اعZم کردند و دو ماه مھلت خواستند تا به خواست

به دنبال شکايت کارفرما، .  و حاميان آن در تدارک سرکوب کارگران برآمدند)  کارفرما(مديرعامل معدن 
 تن از کارگران ٩ فعال اعتصاب، ١٨دستگاه قضائی وارد عمل شد و پس از صدور حکم بازداشت 

بازداشت و به دادگاه و محکمه سپرده شدند و ھمزمان با آن نيروھای سرکوب گارد ويژه در معدن مستقر 
 کارگر معدن سنگ آھن ۵٠٠٠در اعتراض به اين اقدامات و برای رھايی کارگران بازداشت شده، .  شدند

تھديد و ارعاب و استقرار نيروھای سرکوب در .   مرداد، وارد دومين اعتصاب خود شدند٢٨بافق، از روز 
اعتصاب کارگران معدن بافق .  ترين تزلزلی در اراده واحد کارگران به ادامه اعتصاب ايجاد نکرد معدن، کم

ھای بازداشت شدگان و انبوه ديگری از کارگران و  اين بار با سازماندھی اجتماعات شبانه روزی خانواده
اعتصاب معدنچيان و تجمع شبانه روزی در .  ديگر اقشار زحمتکش در برابر فرمانداری بافق ھمراه شد

 شھريور، زمانی خاتمه يافت که کار فرما از شکايت خويش انصراف داد و ١٢برابر فرمانداری، روز 
 .کارگران بازداشت شده تا آخرين نفر آزاد شدند و به سر کارھای خود بازگشتند

 
نخستين نکته برجسته و شاخص مھم دو اعتصاب موفق کارگران معدن سنگ آھن بافق، حضور يکپارچه  

ھا و  ست که تمام تZش نظير کارگری در اثر ھمين اتحاد و يکپارچکی بی.   کارگر در اعتصاب است۵٠٠٠
ويژگی ديگر اين دو اعتصاب، .  ماند ترفندھای کارفرما برای ايجاد تفرقه و شکست اعتصاب نافرجام می

پوشيده نيست که تحت حاکميت رژيم جمھوری اسZمی و شرايط دشوار معيشتی .  زمان طو[نی آن است
ھای رسمی اعتصاب و ھمياری کارگری، سازماندھی دو  تحميلی بر کارگران بويژه در غياب صندوق

اما کارگران معدن سنگ آھن بافق اين کار .  ای نيست  روز دوام آوردن، کار ساده۵۵اعتصاب بزرگ و 
ويژگی ديگر اعتصاب بافق اين است که کارگران آگاه و پيشرو اين معدن، ھمزمان با .  بزرگ را انجام دادند

سازماندھی و اجرای اعتصاب دوم، توانستند اجتماعات اعتراضی در برابر فرمانداری را نيز سازمان 
کارگران اعتصاب کننده ضمن جلب حمايت اکثريت عظيمی از مردم زحمتکش اين شھر ، به ايجاد .  دھند 

اما خصوصيت ديگر و مھم اين .  نوعی از ھمبستگی توفيق يافتند که اين نيز در نوع خودش کم نظير بود
ست  خصوصی سازی، سياستی. ست ھا با خصوصی سازی اعتصاب، خواست اعتصاب کنندگان و مخالفت آن

ست که مورد  سياستی.  که از دوره رفسنجانی در دستور کار رژيم بوده و به مرحله اجرا گذاشته شده است
جمھوری و رھبر  ھای حکومتی گرفته تا رئيس تاييد ھمه نھادھا و سران حکومتی از مجلس و کابينه و جناح

ھای  خصوصی سازی و واگذاری صنايع و موسسات دولتی، يکی از اجزاء مھم برنامه.  کل نظام بوده است
ھای  ھای برنامه ھاست در دستور کار رژيم بوده و اکنون يکی از شاه بيت اقتصادی نئوليبرال است که سال
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 !ست حسن روحانی
 

. کارگران معدن سنگ آھن بافق، متحد و يکپارچه در برابر اين سياست ايستادند و با آن به مخالفت برخاستند
فھميد که مخالفت با اين سياست، مخالفت با دولت و مخالفت با کل نظام  جمھوری اسZمی البته اين را می

نشينی نداشت، اما  ای جز عقب گرچه در گرماگرم اعتصابات و تجمعات اعتراضی شبانه روزی چاره.  است
نشينی، در تدارک سرکوب بود و مدت زمان کوتاھی از  دولت در حين عقب.  نشينی موقتی بود اين عقب

به رغم اين اما کارگران معدن بافق، با سازماندھی دو .  اعتصاب نگذشته بود که درصدد انتقام برآمد
اعتصاب بزرگ و طو[نی مدت، الگوی موفقی از اتحاد و يکپارچکی کارگری در مبارزه عليه کارفرما و 

بافق پرچم اتحاد و مبارزه عليه سياستی را برافراشت که در جنبش .  دولت را به جنبش کارگری تقديم کردند
 .نظير بود کارگری کم

 
 :نمونه دوم

 
 اعتراضات کارگران ايران خودرو با خواست ٩٣يک نمونه ديگر از مبارزات برجسته کارگری در سال 

ھا و اشکال مختلف مبارزه استفاده  در ايران خودرو بسته به شرايط، کارگران از شيوه.  افزايش دستمزد است
.  امتناع از رفتن به سالن غذاخوری بود٩٣شکل عمده مبارزات کارگران ايران خودرو در سال .  اند کرده

کنند و به طرح  بدين شکل که کارگران به عنوان اعتراض ابتدا از صرف غذای کارخانه خودداری می
ھا توجه نکند، وارد مرحله بعدی و خواباندن چرخ  پردازند و چنانچه کارفرما به خواست آن مطالبات خود می

ھای ديگر نيز از آن استفاده  اين شيوه مبارزه که عZوه بر ايران خودرو در خودرو سازی.  شوند توليد می
ھای اعتصاب را نيز  ای ھشدارگونه به کارفرماست، در عين حال پيش زمينه شود، در ھمان حال که شيوه می

 .سازد تا کارگران خود را برای دست کشيدن از کار و اعتصاب آماده کنند فراھم می
 

که مديرعامل مھلت   مھر از سالن مونتاژ آغاز شد و بعد از آن١۴نخستين اعتراض ايران خودرو در 
ھايی به کارگران داد که کمی دستمزد را از طريق پرداخت پاداش جبران کند، کارگران به  خواست و وعده

بعد از اتمام مھلت مقرر و خلف وعده مديرعامل، کارگران اين بار در .  اعتراض دو روزه خود پايان دادند
مديريت با سراسيمگی بيشتری نسبت به دور قبل، وعده داد .   آذر مدت دو ساعت توليد را خواباندند١٢

 دی از بخش ١۶اما چنين نشد و اين بار اعتراض در .  ظرف يک ھفته به خواست کارگران رسيدگی کند
ھای  ھا و سالن جنوبی کارخانه که بخش اصلی توليد ايران خودرو است آغاز شد و به سرعت ھمه قسمت

. را دربرگرفت"  نيرو محرکه"توليد تا بخش مونتاژ پژو، پژو پارس، انواع سمند، سالن رنگ و قسمت 
 درصد ٣٠ھای متعددی داشتند که در راس آن افزايش دستمزد پايه به ميزان  کارگران ايران خودرو خواست

کارگران .  ھای کارگران رسيدگی کند  بھمن به خواست١۵مديرعامل ايران خودرو اين بار وعده داد تا .  بود
مسئولين ايران خودرو که از ھمان نخستين .   دی به اعتراض خود پايان دادند٢۶ روز، در ٨پس از 

ای را در جھت ارعاب و تھديد کارگران و  ھای رنگارنگ، تحرکات گسترده اعتراض کارگران، توام با وعده
ھا، به منظور به شکست کشاندن اعتراض، آغاز کرده بودند، بر حجم و شدت  افکنی در صفوف آن نفاق

که مديريت کارخانه از وحشت تداوم اعتراض و گذار آن به اعتصاب و  در حالی.  اقدامات خود افزودند
داد، احضار  و عيدی می"  آکورد"درپی به کارگران وعده پاداش و افزايش  ھای توليد، پی خواباندن چرخ

ھا و تھديدھای تلفنی، تھديد به اخراج و عدم تمديد قرارداد کار، در يک  برخی از کارگران به حراست، تماس
ھای  ھا و وعده مديرعامل شرکت، آگاھانه پاداش.  کZم، زبان زور و تھديد عليه کارگران ادامه داشت

اما کارگران ايران خودرو، در .  کشيد تا از پذيرش افزايش دستمزد پايه فرار کند رنگارنگی را به ميان می
آوردند، بر خواست اصلی خود يعنی افزايش دستمزد نيز تاکيد  گام امتيازاتی را به دست می به که گام حالی
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در تمام طول پروسه اعتراضات کارگران ايران خودرو، مسئولين کارخانه سعی کردند از .  ورزيدند می
ھای کارگران و نحوه تحقق آن ابھام  ھا، حول خواست ھا بر در و ديوار سالن ھا و ابZغيه طريق نصب نامه

که در گفتگوھای  ھا در حالی آن.  تراشی کنند، مطالبات کارگران را مخدوش سازند و آن را تقليل دھند
دادند، در عمل اما طور ديگری رفتار  ھای آنچنانی می ھا، وعده پاداش رودررو با کارگران و نمايندگان آن

 ھزار تومانی به کارگران پرداخت شود، اما يواش ٨٠٠که مديريت وعده داده بود پاداش  در حالی.  کردند می
ھا، رقم پاداش به   ھزار تومان رسيد و سرانجام با نصب نامه در سالن۵٠٠يواش از مبلغ آن کاسته شد و به 

که روز  چنان.  اين موضوع خشم و اعتراض شديد کارگران را درپی داشت.   ھزار تومان تقليل يافت٢٠٠
معطلی دست از کار کشيدند و در مقابل کتابخانه و  ھا بی و ديگر سالن"  شاتل" اسفند کارگران سالن ١٢

ھای توليد، مديريت را وادار ساخت تا بZفاصله اين  متوقف شدن چرخ.  محوطه کارخانه دست به تجمع زدند
گيری مطالباتشان يا آمادگی  آوری کند و ھوس ارزيابی از روحيه کارگران در پی ھا جمع نامه را از تمام سالن

 .تر را از سر بيرون کند برای دست زدن به اقدام جدی
 

گرچه نتيجه کامل و نھايی اعتراضات کارگران ايران خودرو تا روزھای پايانی اسفند ھنوز مشخص نشده 
ميزان آکورد افزايش و به حساب .  ھا و امتيازاتی نصيب کارگران شده است است، اما تا ھمين جا موفقيت

ھای ديگری به کارگران پرداخت شود و ميزان عيدی افزايش  کارگران واريز شده است، قرار است پاداش
.  ھزار تومانی پرداخت شود۵٠٠بندی مشاغل بازنگری و ھر سه ماه يکبار بن نقدی  طرح طبقه.  داده شود

ھا، يک ساعت استراحت در وسط ساعات شيفت شب و برقراری پاداش  شنبه تعطيلی شيفت شب پنج
ست قطع شده، از ديگر مطالبات  شد اما حدود دو سه سالی ترھا شامل کارگران می کاری که قبل اضافه

ترين خواست کارگران ايران خودرو يعنی افزايش دستمزد پايه، کارفرما وعده  در مورد مھم.  کارگران است
)  درصد١٧( درصد به اضافه رقم افزايش حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار ٨داده است ميزان 

 . درصد دستمزد پايه را افزايش دھد٢۵مجموعاً 
 

 ھزار پرسنل و ھمواره نقش ۵٠ست بزرگ با  اعتصاب در ايران خودرو نه فقط از اين جھت که شرکتی
پيشتازی در مبارزات کارگری ايفا کرده است، بسيار مھم است و نه فقط از اين بابت که ايران خودرو 

ھا چون سايپا، زامياد و  ست تاثيرگذار و برانگيزنده اعتراض و اعتصاب در ساير خودروسازی الگويی
کند،اعتصاب دراين واحد بسيارحساس و  پارس خودرو ونقش مھمی در اعتصاب کارگری ايفا می

سازی به  حائزاھميت است، بلکه ھمچنين از زوايه صدھا ھزار کارگری که در صدھا شرکت و کارگاه قطعه
ھا، در گرو گردش چرخ توليد در ايران خودرو است نيز حائز اھميت  کار مشغولند که گردش حيات آن

 .ست العاده زيادی فوق
 

ھای معينی  ھا و برجستگی اعتراض و اعتصاب ايران خودرو، مانند ھر اعتصاب کارگری از ويژگی
از نکات برجسته و قابل توجه اعتراضات کارگران ايران خودرو، يکی نحوه اعتراض .  برخوردار بود

خودداری از رفتن به سالن غذاخوری کارخانه، و در .  کارگران و استفاده از يک شکل معين اعتراضی است
اين، !  تر، در شکل تجمع و دست کشيدن از کار ھمان حال ايجادی آمادگی برای ادامه مبارزه در شکل عالی

ھا استفاده شده و جواب ھم  ست که در ايران خودرو و برخی ديگر از خودروسازی ابتکار عمل نستبا جديدی
ھای مختلف اين کارخانه مانند بخش توليد، سالن مونتاژ و  نکته مھم ديگر، ارتباط منظم ميان بخش. داده است

ھا نيز  با آغاز اعتراض و اعتصاب در يک بخش، به فاصله کوتاھی، ساير بخش.  ھاست   رنگ و ساير بخش
گيری مطالبات و خنثا سازی  اتحاد کارگران، پی.  پيوندند ای به اعتراض و اعتصاب می به طور زنجيره

ھا و ترفندھای کارفرما نيز، از نکات مھم و برجسته اعتصاب ايران خودرو است که ثمره رابطه  تاکتيک
ھمين ارتباط زنده و فعال بود .  نزديک و تنگاتنگ کارگران پيشرو و رھبران اعتصاب با بدنه کارگران است
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اثر  که تاکتيک نصب ابZغيه به منظور انحراف مبارزه و مخدوش ساختن مطالبات کارگران را خنثا و بی
ھم تحت شرايط شديد پليسی و پادگانی با چنان دقت و  اعتراض و اعتصاب در ايران خودرو، آن.  ساخت
کارگران آگاه و !  شود شود که رھبری اقدام اعتراضی در دل توده کارگران گم می ای سازماندھی می نحوه

پيشرو با استفاده از مجموعه تجارب مبارزاتی در ايران خودرو، چنان پيوند نزديک و ارگانيکی با بدنه 
اند که تشخيص بدنه از رھبری  را برای  اند و با چنان تبحری کار مخفی و علنی را تلفيق کرده ايجاد کرده

 .اند پليس و حراست کارخانه تقريبا ناممکن ساخته يا به حداقل رسانده

 
 :برخی نقاط ضعف و قوت اعتصابات کارگری

 
ترين اعتراضات کارگری در سال  اعتصاب در معدن سنگ آھن بافق و ايران خودرو، گرچه جزء برجسته

ست که در تمام طول سال در حال افزايش و   ھستند، اما تنھا دو نمونه از صدھا اعتراض و اعتصابی٩٣
گر وجود درجه معينی از  ست و ھر اعتصابی بيان گفتن ندارد که اعتصاب، مستلزم سازماندھی.  گسترش بود

تواند اين واقعيت را انکار نمايد که حجم گسترده اعتصابات  کسی نمی.  سازماندھی در ميان کارگران است
گر تقويت سازماندھی در ميان کارگران است و از ھمين جنبه، بيان رشد جنبش  ، بيان٩٣کارگری در سال 

اعتراضات و اعتصابات پرشمار و گسترده به ويژه در واحدھای بزرگ و متوسط کارگری، .  ست کارگری
 دھنده پيوند و ارتباط عميق  نشان.  گر حضور فعال عنصر آگاه و پيشرو کارگری در اين واحدھاست بيان

نشان دھنده اين واقعيت است که کارگران پيشرو و آگاھی که در .  عنصر آگاه و پيشرو با توده کارگران است
ھا و  ھا، جمع اند، محفل شناسند و به ھم اعتماد دارند، دور ھم جمع شده محيط کار ھمديگر را از نزديک می

ھا  ھا و کميته ھا، جمع اند و مبارزات و اعتصابات خود را نيز از طريق ھمين محفل ھايی  بوجود آورده کميته
وجه اين نيست که کار و وظيفه فعا[ن  [زم به تأکيد است که منظور به ھيچ.  کنند سازماندھی و ھدايت می

ھای کارخانه و تشکل در نقطه توليد خاتمه يافته   ايجاد کميته کارگری و کارگران آگاه و پيشرو در زمينه
ھای مستقل و طبقاتی طبقه  يابی کارگران و ايجاد تشکل ھايی که در زمينه تشکل ھا و تZش فعاليت.  است

به .  چه که بايد انجام شود ھنوز بسيار بسيار اندک و ناچيز است گيرد، در برابر آن کارگر انجام گرفته و می
دھد که جنبش کارگری در اين زمينه   به عينه اين را نشان می٩٣رغم اين اما اعتصابات کارگری در سال 

 .پيشرفت نسبی داشته است و اين يک نقطه قوت است
 

اعتصابات کارگری متاسفانه ھنوز .  نقطه ضعف اعتصابات کارگری اما پراکندگی و جداجدا بودن آن است
ھای بيشتر  توانند موفقيت پوشيده نيست که اعتصابات کارگری زمانی می. روند از حد يک کارخانه فراتر نمی

ای و  و نتايج قطعی و بھتری به ارمغان آورند که از حد کنونی فراتر رفته و به اعتصابات فراکارخانه
سازمانی و عدم ارتباط ميان کارگران پيشرو و  اين نقطه ضعف، ناشی از بی.  ای و سراسری گذر کنند رشته
اگر .  ھای ديگر است ھای کارخانه ھا و تشکل ھای کارگری در يک کارخانه با کارگران پيشرو و جمع جمع

ھای کارگری بوجود آيد، در آن  ھا و کميته چنين پيوند و ارتباط فعالی ميان کارگران آگاه و پيشرو و جمع
صورت کارگران چند واحد قادر خواھند بود بر سر يک مطالبه مشترک فرضا برای افزايش دستمزد، به 

يا اگر به فرض در معدن سنگ آھن بافق و ايران خودرو اعتصاب .  طور ھمزمان وارد اعتصاب شوند
در آن صورت .  ھا وارد اعتصاب شوند شود، معدن چادرملو و پارس خودرو نيز به حمايت از آن می

ست که از قدرت بيشتری ھم برای  اعتصاب از حد يک واحد و يک کارخانه فراتر خواھد رفت و بديھی
 .ھا برخوردار خواھد بود داران و دولت آن عقب راندن سرمايه

 
ساز حکومت از قماش خانه  ھای دست ھمين جا بايد بر ضرورت استقZل اکيد مبارزات کارگران از تشکل

ھای به اصطZح کارگری وابسته به رژيم، در  گرچه اين تشکل.  کارگر و شوراھای اسZمی کار تاکيد نمود
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ی  رغم تZش مداوم و صرف ھزينه اعتبارند و جمھوری اسZمی نيز به آبرو و بی نزد کارگران به کلی بی
ھای مورد قبول کارگران تبديل و يا آن را بر کارگران  ھايی را به تشکل زياد ھرگز نتوانست چنين تشکل

بررسی .  ھا در ميان کارگران نيست نقشی آن تحميل کند، اما اين موضوع به معنای پايان خرابکاری و بی
دھد که مبارزات کارگران ھنوز به طور کامل مصون از   نشان می٩٣اعتراضات کارگری در سال 

که بعد از رياست جمھوری حسن روحانی و تکيه دادن علی ربيعی بر  به ويژه آن.  ھا نيست رسانی اين آسيب
ھا  صندلی وزارت کار که خود در کنار محجوب و کمالی، عضو شورای مرکزی خانه کارگر است، با پول

تواند به يکی از وظايف ھميشگی خود يعنی تقويت و ھدايت شوراھای  و امکانات و فراغ بال بيشتری می
ريزی شده و ھماھنگ، وارد فاز  ھا، به نحو برنامه ھای اين تشکل ھا و فعاليت تZش.  اسZمی کار بپردازد

اگر در گذشته ھر اعتراضی و اعتصاب کارگری از ھمان آغاز با مخالفت و خرابکاری .  جديدی شده است
کنند و خود را  شد، اکنون اما از مخالفت با اعتصاب و اعتراض کارگران پرھيز می ھا روبرو می فوری اين

کوشند تا به زعم خويش ضمن کسب  ھا محيZنه می آن.  دھند ھمراه کارگران و ھمراه اعتصاب نشان می
در ميان کارگران، رھبری اعتراض و اعتصاب را بدست گيرند تا آرام آرام آن را به بيراھه "  اعتبار"

بکشانند و در وقت مقتضی، سر اعتصاب را به سنگ بکوبند و عليه منافع کارگران، با کارفرما و 
ھا و عناصر، مطلقا  گونه تشکل بنابراين استقZل از اين.  دار و دولت، وارد معامله و زدوبند شوند سرمايه

ھا شويم و نگذاريم رھبری اعتراض و اعتصاب  با ھوشياری کامل بايد مانع خرابکاری اين.  ست ضروری
تر  تر و رقيق رنگ ھرجا که اين ھوشياری و مراقبت، کم.  ھا قرار بگيرد ھا بيفتد و يا تحت نفوذ آن بدست آن
 .دھد جا نقطه ضعف اعتصاب و اعتراض کارگری بيشتر خود را نشان می باشد، آن

 
 :انداز اعتصابات کارگری تشديد فشار و سرکوب و چشم

 
ترديدی در اين مساله نيست که رژيم جمھوری اسZمی برای ضربه زدن به جنبش کارگری و سرکوب 

ساز خود ادامه  ھای دست ھای مذبوحانه اش از کانال تشکل اعتصابات و اعتراضات کارگری به تZش
حسن "  دولت تدبير و اميد"گرانه  العمل سرکوب عکس.  خواھد، اما تنھا به آن اکتفا نکرده است و نخواھد کرد

جويانه بوده  العاده شديد انتقام روحانی در برابر جنبش کارگری و اعتصابات گسترش يابنده کارگری، فوق
ھا  نظر از محدوديت ھای اقتصادی نئوليبرال ھمراه بود، صرف تر سياست  که با اجرای گسترده٩٣سال . است

چنين  ھای قانونی در زمينه حقوق کار و تامين اجتماعی و ھم سازی بيش از پيش کارگران از حداقل و محروم
نظر از خارج ساختن کارگران مناطق وسيعی در جنوب کشور از شمول قانون کار يا وضع مقررات  صرف

حقوقی کارگران بوده  ھايی از قانون کار که تماما در راستای تشديد استثمار و بی جديد و تغيير بندھا و تبصره
تر از گذشته به حربه ارعاب و سرکوب علنی و مستقيم کارگران بويژه فعا[ن  است، طبقه حاکم آشکار

عZوه بر تشديد فشار و شکنجه کارگران زندانی، تجديد .  کارگری و فعا[ن اعتصاب متوسل شده است
تر ساختن زمان حبس برخی از اين کارگران، دستگاه امنيتی و قضائی رژيم در ابعاد  محاکمه و طو[نی

در طی اين دوره، پس از ھر اعتراض و اعتصابی، .  اند تری وارد ماجرای اعتصابات کارگری شده گسترده
به صرف شکايت کارفرما، دستگاه قضائی به فوريت حکم بازداشت فعا[ن اعتصاب را صادر نموده و پس 

ھا کارگر در معدن سنگ  ده.  ھا را به حبس و زندان محکوم ساخته است از احضار به دادگاه و محاکمه، آن
اکريل اصفھان، سيمان لوشان، ذوب آھن اردبيل و برخی واحدھای ديگر، به  آھن بافق و معدن چادرملو، پلی

حتا در يک مورد چھار کارگر پتروشيمی رازی در .  ھمين شيوه احضار و تھديد و محاکمه و بازداشت شدند
گرچه در اغلب .   ضربه شZق محکوم ساخت۵٠ ماه حبس و ۶دادگاه عمومی محاکمه و ھر کدام را به 

شان متحد و يکپارچه دست به اعتراض و اعتصاب زدند  موارد، کارگران در حمايت از رفقای دستگير شده
ھا به اعتراض و اعتصاب ادامه دارند، اما کمی بعد از پايان اعتصابات،  و تا آزادی و بازگشت به کار آن

اند فعا[ن اعتصاب  از آن جمله.  دوباره کارفرما و دولت، اين کارگران را به دادگاه و محکمه کشاندند
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.  برگزار گرديد٩٣ بھمن ١٣ھا در   کارگر معدن سنگ آھن بافق که نخستين جلسه دادگاه آن٩چادرملو و 
که شکايت از فعا[ن اعتصاب، احضار، محاکمه، حبس و اخراج به يک شيوه رايج و  سخن کوتاه اين

 .سرتاسری مرعوب سازی کارگران و به سياست عمومی طبقه حاکم تبديل شده است
 

گرانه ناشی از وحشت رژيم از جنبش کارگری، اعتصابات فزاينده و اعتZء  تمامی اين اقدامات سرکوب
يک از اين اقدامات تاثير معنادار و بادوامی در روند گسترش يابنده  با اين وجود ھيچ.  ست جنبش کارگری

 .اعتصابات کارگری نداشته ونخواھد داشت
 

ای برای بھبود ولو نسبی وضعيت معيشتی  کابينه روحانی و کل رژيم جمھوری اسZمی، نه فقط ھيچ برنامه
حقوقی کارگران،  ھای آن بر تشديد استثمار و بی ھای و برنامه کارگران ندارد، بلکه به عکس، اساس سياست

ھای  که طبق گزارش رسانه در حالی.  ھای واقعی استوار است داران و کاھش دستمزد افزودن بر سود سرمايه
 ھزار تومان ٣۵٠ ميليون و ٣حکومتی، متوسط ھزينه ماھانه يک خانوار چھار نفره کارگری در آذر ماه 

 ھزار تومان بپردازد، شورای عالی ٢٠٠بوده و تنھا برای ھزينه مسکن، کارگر بايد بيش از يک ميليون و 
 ھزار تومان تعيين نمود که حتا از ٧١٢ درصد افزايش داد و حدود ١٧ را فقط ٩۴کار رژيم حداقل دستمزد 
اش با  که يک کارگر  مشمول قانون کار متوسط دريافتی ماھانه به فرض آن. تراست يک چھارم خط فقر ھم کم

که بخواھد زندگی  احتساب حق مسکن و او[د و ديگر مزايا به يک ميليون تومان برسد، اين کارگر برای آن
بنابراين .   ميليون تومان کسری دارد٢ھا اداره کند، ماھانه بيش از  اش را در حدود حداقل خود و خانواده

روشن است که کارگران ايران برای ادامه حيات و نمردن از گرسنگی، جز مبارزه برای افزايش دستمزد، 
از اين رو .  مبارزه برای بھبود شرايط معيشت و کار و مبارزه برای تغيير وضع موجود، راه ديگری ندارند

 و در مسير اعتZء بيشتر ٩٣ از لحاظ اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری، در ادامه سال ٩۴سال 
 .جنبش کارگری خواھد بود
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تر  بااجرای ھمه جانبه.   نيز ادامه يافت٩۴تعرض سرمايه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت آن، در سال 
ھای  حقوقی طبقه کارگر بيش از پيش تشديد گرديد و با دستمزد ھای اقتصادی نئوليبرال، استثمار و بی سياست
پوشاند، وضعيت اقتصادی و   ھزار تومانی مصوب شورای عالی کار که گاه حتا ھزينه مسکن را نمی٧١٢

دستمزدھای واقعی و قدرت خريد طبقه کارگر باز ھم تنزل .  تر شد معيشتی خانوارھای کارگری باز ھم وخيم
. تری را به کام خود کشيد فقر و نداری و گرسنگی در صفوف کارگران فزونی گرفت و جمعيت انبوه.  يافت

چند ماه حقوق کارگران، .   فقر، در بسياری از موارد به موقع پرداخت نشد  دستمزدھای ناچيز و زير خط
 ميليون بيکار که وزنه ١٠افزون بر حدود .  گروگان کارفرما بود تا کارگر به اطاعت و خاموشی وادار شود

فعاليت .  سنگينی بر دست و پای طبقه کارگراست، چماق اخراج نيز ھر لحظه روی سر کارگران قرار داشت
در سال .  ھای پيمانکاری، قراردادھای موقت و پيمانی و سفيد امضا، ھمچنان پا برجا و پررونق بود شرکت

ھای کارگری از لحاظ بھداشت و درمان نيز با وخامت بيشتری روبرو  ، وضعيت کارگران و خانواده٩۴
ھای  کرد آن به رويه حاکم در شرکت اجتماعی و روی روند کاھش تعھدات قانونی سازمان تامين.  گرديد

ھای بيمه و مشکل تمديد  ھای اجتماعی، کاھش ارزش دفترچه خصوصی، کاھش کيفيت و کميت خدمات بيمه
ھای کارگری  اعتبار آن، محروميت از بھداشت و درمان، بيماری و مرگ و مير در ميان کارگران و خانواده

فريبانه روحانی در زمينه بھبود وضعيت اقتصادی مردم، يک سره پوچ  ھای مردم تمام وعده.  را افزايش داد
ای پايان گرفت و برجام عملی شد، اما وضعيت معيشتی طبقه کارگر نه فقط بھبود  نزاع ھسته.  از کار درآمد

 .وار و سيری ناپذير استثمار طبقه کارگر را تشديد کرد دار با ولعی گرگ طبقه سرمايه. نيافت، بلکه بدتر شد
دار و رژيم سياسی پاسدار منافع آن، طبقه  اما اين فقط در عرصه اقتصادی و معيشتی نبود که طبقه سرمايه

اين تعرض، با يورش وحشيانه و گسترده دستگاه دولتی و اقدامات .  داد  کارگر را مورد تعرض قرار می
، با قتل ٩۴در سال .  گرانه قوه قھريه عليه طبقه کارگر و فعا[ن کارگری ھمراه بود شديد سرکوب

جنايتکارانه شاھرخ زمانی، کارگر آگاه و کمونيست توسط دژخيمان جمھوری اسZمی در زندان رجائی 
گرد و تعقيب  ، پی٩۴در سال .  شھر، جنبش کارگری ايران، يکی از کادرھای برجسته خود را از دست داد

تپه از جمله علی نجاتی و برخی ديگر از فعا[ن اين سنديکا  قضايی فعا[ن سنديکای کارگران نيشکر ھفت
رانی تھران و حومه نيز تعقيب و آزار فعا[ن سنديکا  واحد اتوبوس در سنديکای کارگران شرکت.  ادامه يافت

توان به بازداشت و محاکمه و صدور حکم زندان برای ابراھيم مددی، رضا  تشديد گرديد که از جمله می
زاده،  چنين ممانعت از بازگشت به کار حسين سعيدی، وحيد فريدونی، ناصر محرم شھابی، داود رضوی و ھم

 سال زندان برای محمود صالحی، ٩صدور حکم .  حسين کريمی سبزوار و فرحناز شيری، اشاره نمود
گرد قضايی و محاکمه فعا[ن اعتصابات  زاده، تشديد فشار بر کارگران زندانی، پی بازداشت جعفر عظيم

 کارگر معدن ٢٨آباد، احضار و محاکمه   خاتون  کارگر معدن مس٢٨آھن بافق، بازداشت  معدن سنگ
 تن از کارگران معدن طزره، ۴ تن از اين کارگران، بازداشت ۵چادرملو و صدور حکم شZق برای 

 ٩۴ھای برجسته جنبش کارگری در سال  ويژگی
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 تن از کارگران سيمان درود، تبعيد فعا[ن و ١٢ تن از فعا[ن اعتصابات عسلويه و ١٠بازداشت 
ھای ويژه سرکوب  قوی، يورش وحشيانه يگان دھندگان تجمعات اعتراضی کارگران رشته برق فشار سازمان

به تجمعات کارگری در چندين مورد و مجروح ساختن شماری از کارگران، به رگبار بستن صفوف 
کار در بھبان که منجر به کشته شدن يک کارگر و زخمی شدن تعداد ديگری از  کارگران بيکار و جويای

کارگران گرديد، تحميل قرارداد کار بر کارگران عسلويه که در آن به صراحت قيد شده ھر کارگر 
آميز دادگستری خوزستان  شود، بخشنامه تھديد کننده بدون پرداخت حق و حقوق وی اخراج می اعتصاب

ھا، ھمه و ھمه در راستای تشديد فشارھای  پيرامون ممنوعيت ھرگونه اعتراض و اعتصاب در پتروشيمی
مجموع کارگران مبارز و فعا[ن اعتصاب که صرفا به خاطر .  سياسی و سرکوب طبقه کارگر بوده است

تر  تن نيز فزون ٢۵٠ از کار اخراج شدند از ٩۴گرانه در سال  سازماندھی اعتراض و اعتصاب و فعاليت آگاه
 .شد
 
واسطه و بازدارنده  رغم تحميل چنين شرايط به لحاظ اقتصادی و سياسی سخت و دشواری که تاثيرات بی به

رغم تZش طبقه حاکم برای خاموش  آن بر مبارزات و اعتراضات کارگری غيرقابل انکار است و به
داشتن کارگران و بيرون راندن طبقه کارگر از صحنه مبارزه، اما طبقه کارگر نه فقط تن به سکوت و  نگاه

داران،  خاموشی نداد و از صحنه خارج نشد، بلکه در عرصه مقابله با تعرضات طبقه حاکم و نبرد با سرمايه
 .تر و موثرتر از گذشته ظاھر شد تر، متشکل  پرتوان٩۴درسال 

 
ھای مختلف در سراسر کشور، در ھزاران مورد و در اشکال مختلف،  ھا و کارخانه  کارگران رشته٩۴سال 

روند روبه تزايد و .  پيمايی، بويژه در شکل اعتصاب، دست به اعتراض زدند از جمله تجمع، راه
يابنده اعتصابات کارگری که از نخستين روزھای پس از پايان تعطيZت نوروزی آغاز شد، تا  گسترش

توان به موارد زير اشاره کرد؛  از نمونه اين تجمعات و اعتصابات می.  آخرين روزھای اسفند ادامه داشت
ھا، کارگران  سنگ و مس، کارگران پتروشيمی اعتصابات مکرر کارگران معادن بويژه معادن زغال

ای و اپراتورھای فشارقوی، فازھای مختلف عسلويه، نيروگاه،  مخابرات روستايی، کارگران برق منطقه
سازی،  آھن، مترو، نساجی، کاشی سازی، تراکتورسازی، راه سازی، ماشين آھن، کشتی فو[د، ذوب

فارس، نفت و گاز گچساران،  سازی، پا[يشگاه ستاره خليج سازی، صنايع پوشش، ايران برک، لوله سيمان
آب شوش، تجمعات اعتراضی کارگران  تپه و ميان شکر ھفت ، نی)تپه، کارون مھاباد، ھفت(ھا  کشت و صنعت

واحد، کارگران بازنشسته، کارگران شھرداری، کارگران اخراجی و صدھا نمونه و موارد مشابه  شرکت
 .ديگر

 
 به حدی پرشمار بود که پرداختن به آن يا حتا نام بردن از تمام ٩۴اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال 

در افزايش روزافزون اعتراضات و اعتصابات کارگری .  ھا از حجم و ظرفيت اين مقاله بيرون است آن
، تنھا در استان کرمان و در ٩۴/  ۶/  ١١دار کرمان در  رضا رزم حسينی استان ھمين بس که به اعتراف علی

در يک جمله، طبقه کارگر .   اعتصاب و اعتراض کارگری رخ داده است۶۵٠٠تر از شش ماه، بيش از  کم
گير، با آھنگی فزاينده در مسير رشد مبارزات، پيشرفت و اعتZی جنبش طبقاتی  ، استوار و پی٩۴در سال 

بندی از اعتصابات  ، در جمع٩٣در آخرين شماره نشريه کار انتشاريافته در سال .   برداشت کارگران گام
 از لحاظ ٩۴سال "کارگری اين سال، ضمن اشاره به افزايش اعتراضات و اعتصابات کارگری آمده بود 

 و در مسير اعتZی بيشتر جنبش کارگری ٩٣اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری در ادامه سال 
 بر درستی اين تحليل صحه ٩۴و روند مبارزات طبقه کارگر و اعتصابات کارگری در سال "  خواھد بود

 .گذاشت
کننده در اين  چنين افزايش تعداد کارگران شرکت افزايش ميزان اعتصابات و اعتراضات کارگری، ھم

توان از آن  ست انکارناپذير، اما اين ھنوز تمام مساله نيست و نمی اعتراضات و اعتصابات، اگرچه واقعيتی
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 به اين سو، ٩٠کم از سال   ياد نمود، چرا که دست٩۴ھای جنبش کارگری در سال  به عنوان يکی از ويژگی
توان و بايد از آن به عنوان يکی از  چه را که می اما آن.  ايم ما با چنين روندی در جنبش کارگری روبرو بوده

ای و فرا   ياد نمود، اعتصابات فرا کارخانه٩۴ھای مھم و نقاط برجسته جنبش کارگری در سال  ويژگی
ھای بلندی است که طبقه کارگر به سوی سازماندھی اعتصابات رشته ای و در راستای  واحدی و گام

 .اعتصابات سراسری برداشت
 

ست و سازماندھی در  پوشيده نيست که ھر اعتصاب، مستقل از پيروزی يا شکست آن، مستلزم سازماندھی
درپی کارگری  برپايی اعتراضات و اعتصابات پی.  ھر سطح و اندازه آن، نيازمند تشکل در نقطه توليد است

يابی و ھمبستگی جنبش کارگری در سطح ھر  که حاکی از سازمان در صدھا موسسه و کارخانه درعين آن
ست، درعين حال  گر مرحله معينی از رشد و اعتZی جنبش کارگری واحد توليدی و خدماتی است و بيان

ای  تر و فراکارخانه ھا و شرايط، برای گذار از اعتصابات پراکنده به اعتصابات متشکل گر آمادگی زمينه بيان
آموزند که اعتصابات پراکنده و مجزا از يکديگر، کارآئی  کارگران به تجربه و در جريان عمل می.  است

ھاست که در درجه اول کارگران آگاه و  ھمين شرايط و واقعيت.  رسند [زم را ندارند و به نتايج مطلوب نمی
ھا و اعتصابات فرا  ای و سازماندھی تشکل ھای فراکارخانه پيشرو ھر کارخانه را به سمت ايجاد ارتباط

 .راند واحدی می
 

يابی مجزا در ھر واحد، ولو فزاينده و  توانست در حد اعتصابات و سازمان جنبش کارگری ديگر نمی
برعکس، جريان مبارزه .   به اين سو طی کرده است، درجا بزند٩٠گسترش يابنده، يا ھمان روندی که از 

ای و اعتراضات و اعتصابات  ھای فراواحدی و رشته طبقاتی و نيازھای رشد و ارتقای جنبش طبقاتی، تشکل
اين وظيفه بر دوش کارگران آگاه و پيشرو ھر واحد .  داد ای و سرتاسری را در دستور کار آن قرار می رشته

، در ٩٣تر از سال  ھای پيشروتر طبقه کارگر قرار گرفت و بخش پيشروتر طبقه کارگر نيز مشخص و بخش
يابی کارگران برای غلبه بر پراکندگی و سازماندھی اعتصابات سراسری را نشان داد و   راه تشکل٩۴سال 
ای را سازمان داد که در سه دھه  ھای بسيار درخشانی از اعتراضات و اعتصابات ھماھنگ و رشته نمونه

 :کنيم ھا اشاره می وار به اين نمونه خZصه. اخير سابقه نداشت
 

ای و اپراتورھای فشار  نمونه اول، سازماندھی تجمعات اعتراضی مکرر و ھماھنگ کارگران برق منطقه
، چھار تجمع بزرگ و اعتراضی و ھماھنگ با شرکت ٩۴کارگران پيشرو اين رشته، در سال .  قوی است

 ٨٠٠ کارگر، مرداد ۶٠٠در فروردين .  ھای مختلف کشور را سازمان دادند صدھا کارگر برق از استان
 کارگر اين رشته، به تھران رفتند و در ۵٠٠٠ کارگر، به نمايندگی از ۴٠٠ دی، ٧ و ۶کارگر و روزھای 

 نيز سه بار تجمعات ٩٣اين کارگران در سال .  برابر نھاد رياست جمھوری و مجلس دست به تجمع زدند
 .اعتراضی مشابھی را سازمان داده بودند

 
 تن از کارگران مخابرات ١۶٠٠بيش از .  نمونه دوم اعتراضات سراسری کارگران مخابرات روستايی است

 کارگر اين رشته، به تھران رفتند و ٧٠٠٠ھای مختلف و به نمايندگی از حدود  روستايی از شھرھا و استان
آوری دست به  در روزھای يکم و دوم ارديبھشت در مقابل ساختمان مخابرات و وزارت ارتباطات و فن

 .تر از آن نيز دو تجمع اعتراضی مشابه در مقابل مجلس برپا کرده بودند اين کارگران، سال قبل. تجمع زدند
ای کارگران پتروشيمی است که بايد آن را گل سرسبد  نمونه سوم، اعتصابات فرا واحدی يا اعتصابات رشته

ھای منطقه ماھشھر و عسلويه زيرمجموعه  کارگران آگاه و پيشرو پتروشيمی.  اين گونه اعتصابات ناميد
فارس، در مھر و آذر در سه نوبت اعتصابات ھماھنگ فراواحدی را سازمان دادند که ھر بار  ھلدينگ خليج

رغم فشارھای امنيتی و بخشنامه تھديدآميز دادگستری  علی.  شمار بيشتری از کارگران به آن پيوستند
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اعتراضات کارگران . ھای منطقه ماھشھر و عسلويه را در خود فرو برد خوزستان اعتصاب، تمام پتروشيمی
پتروشيمی، در دی ماه نيز ادامه يافت و سرانجام کارگران پتروشيمی نه فقط در سطح مجموعه 

 تن از ٣٠٠زمانی که .  ھای منطقه ماشھر و عسلويه، بلکه در مقياس سراسری به ميدان آمدند پتروشيمی
ھای منطقه ماھشھر و عسلويه، پتروشيمی  کارگران پتروشيمی به نمايندگی از ھزاران کارگر پتروشيمی

اراک، پتروشيمی اصفھان و پتروشيمی تبريز، مشترکا در مقابل وزارت نفت در تھران دست به تجمع زدند، 
آنان با اين اقدام درخشان و يکپارچه، در واقع نه فقط اتحاد سراسری کارگران پتروشيمی را به نمايش 

يابی در مقياس سراسری  گذاشتند ونطفه ھای تشکل سراسری خود را پی ريختند، بلکه درعين حال راه تشکل
 .ھا نشان دادند را نيز به کارگران ساير رشته

 
سنگ، واقع در   معدن زغال٩نمونه ديگر و جديدتر، اتحاد و اعتصاب يکپارچه و ھماھنگ ھزاران کارگر 

سازماندھی اعتصاب چند ھزار نفره کارگران .  ھای گلستان و سمنان است کوھبنان استان کرمان و استان
ھای ديگری که پيش از اين   و پيوستن معدن به بخش٩۴سنگ درمقياس فرا استانی در دی ماه  معادن زغال

در اين راه گام نھاده بودند، نه فقط نشان ديگری از رشد و اعتZی جنبش طبقاتی کارگران، بلکه پاسخی 
. شايسته به نيازھای لحظه فعلی جنبش کارگری در مسير تکاملی آن و چيرگی بر اعتصابات پراکنده بود

 .ای و سراسری جنبش کارگری افزود سنگ، برگ زرين ديگری بر دفتر اعتصابات رشته زغال
 

ای و سراسری کارگران برق، مخابرات روستايی، پتروشيمی و  در کنار اين اعتراضات و اعتصابات رشته
 ھزار کارگر در آن دخيل بودند، بايد از سلسله اعتصابات کارگران ٣٠سنگ که قريب به  معادن زغال

فازھای مختلف عسلويه ياد کرد که از مھرماه آغاز شد و در اواسط دی ماه تقريبا تمام فازھای عسلويه را 
 .دربر گرفت و ھزاران کارگر در آن شرکت داشتند

 
 نه فقط سال افزايش و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری مجزا و منفرد در اين ٩۴بدين اعتبار، سال 

ای  چنين و بويژه سال رشد اعتراضات و اعتصابات فراواحدی و رشته يا آن کارخانه و موسسه، بلکه ھم
ھای برق، مخابرات، پتروشيمی و معادن  اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگران در رشته.  است
ھای معينی  اند ارتباط سنگ نشان داد که کارگران آگاه و پيشرو واحدھای مختلف اين رشته ھا، توانسته زغال

اند که توانسته است اعتصابات و اعتراضات  ای را ايجاد کرده ھای ويژه با يکديگر برقرار سازند، تشکل
ھای   در واقع سال ايجاد کميته٩۴سال .  کارگران چند واحد را به طور ھماھنگ و ھمزمان سازمان دھد

ای  ھای رشته بندی تشکل مخفی ھماھنگی، متشکل از کارگران پيشرو واحدھای مختلف يک رشته، سال نطفه
جنبش کارگری درمسير .  ای و سراسری است تر جنبش کارگری در مسير اعتصابات رشته نھادن جدی و گام

 که ستاره پرفروغ ٩۴رشد و اعتZی خود و گذاراز اعتصابات پراکنده به جنبش متشکل سرتاسری در سال 
کننده يافت،  بديل پتروشيمی، بر تارک آن درخششی خيره معدن در آسمان آن تابيدن آغازکرد و ستاره بی

ھای نوينی را در برابر خود  ھای اوليه اما مھمی را در راستای غلبه بر پراکندگی بردارد و افق توانست گام
 .بگشايد

 
ھای کارگری و  ، گسترش اتحاد عمل ميان تشکل٩۴از مختصات قابل ذکر ديگر جنبش کارگری در سال 

در دو موضوع بسيار مھم و حياتی جنبش کارگری يعنی اول ماه مه و .  ھای فعا[ن کارگری است تشکل
تعيين حداقل دستمزد، ھفت تشکل مستقل شامل، اتحاديه آزاد کارگران ايران، انجمن صنفی کارگران برق و 

تپه، سنديکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان  فلزکار کرمانشاه، سنديکای کارگران نيشکر ھفت
ھای   پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری و کميته  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل حقوق کارگر، کميته

ھا  اين تشکل.  ھای واحد و مشترکی انتشار دادند کارگری در حد صدور بيانيه وارد اتحاد عمل شدند و بيانيه
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)  ميليون تومان٣/  ۵(، بر افزايش حداقل دستمزد به با[ی خط فقر ٩۵در بيانيه خود به مناسبت دستمزد سال 
رانی تھران و حومه  واحد اتوبوس سنديکای کارگران شرکت.  که خواست عموم کارگران است پای فشردند

 ميليون ٣/  ۵ای به ھمين مناسبت، بر افزايش حداقل دستمزد به با[ی خط فقر و رقم  نيز، با انتشار بيانيه
 .تومان تاکيد نمود

 
ھای پارس جنوبی، فعا[ن کارگری   تشکل مستقل فعا[ن کارگری شامل؛ کارگران پروژه۵عZوه بر اين، 

ھای منطقه ويژه ماھشھر و بندرامام، بخشی از کارگران محور تھران  جنوب، جمعی از کارگران پتروشيمی
ھای مشترک متعددی ازجمله در رابطه با   بيانيه٩۴کرج و فعا[ن کارگری شوش و انديمشک که در سال   –

 ٩۵اول ماه مه، معلمان، کارگران زندانی، قتل شاھرخ زمانی، انتشار داده بودند ، در مورد مزد حداقل سال 
 ٣/  ۵نيز بيانيه مشترکی انتشار دادند که در اين بيانيه نيز بر افزايش حداقل دستمزد به با[ی خط فقر و رقم 

 .ميليون تومان تاکيد شده است
 

بدين ترتيب سيزده تشکل کارگری و فعا[ن کارگری خواستار افزايش دستمزد به با[ی خط فقر شدند و 
خواست و رقم واحدی را که خواست طبقه کارگر ايران بود، در برابر طبقه حاکم قرار داده و آن را طلب 

 .کردند
 

ھا و کارزار افزايش حداقل دستمزد، نه فقط از اين جھت که يکی از مطالبات مھم کارگری  اتحادعمل تشکل
چنين  گذاشت، اقدام مھمی بود، بلکه ھم دار و دولت اين طبقه می رادر مقياس سراسری در برابر طبقه سرمايه

کشيد و مبارزه  ھای ديرين آن را به چالش می کار رژيم سياسی حاکم و يکی از سياست از اين جھت که قانون
 .ساخت، حائز اھميت زيادی بود طبقه کارگر را به يک مبارزه سياسی تمام عيار مبدل می

 
 چه از نظر رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات در ٩۴کZم آخر اينکه، جنبش کارگری در سال 

ھا و واحدھای مجزا ، چه بويژه از نظر رشد اعتصابات متحدانه و ھماھنگ چند واحد در يک رشته  کارخانه
يابی و روحيه ھمبستگی در صفوف کارگران يک رشته  سازمان.  ھای مھمی به جلو برداشت معين، گام

اين ھمه،با .  ھای مھمی نائل گشت ای و سرتاسری به پيشرفت ھای رشته تقويت شد و در زمينه برپايی تشکل
کارزار افزايش حداقل دستمزد به با[ی خط .  اتحاد عمل تشکل ھا ی کارگری و فعا[ن کارگری توأم گشت

نه تنھا به جنبش اعتراضی برای افزايش دستمزد کمک رساند و خود جزئی از آن )   ميليون تومان٣/  ۵(فقر 
 .ھای درونی خود را پس زد بود، بلکه ھمچنين برخی ناخالصی

 
 
 

  ١٣٩۵ نيمه اول فروردين ٧١۴شماره  -)اقليت(نقل از نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
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