
   جنبش کارگریپيشروی دراعتصابات ھفت تپه و گامی ديگر 
  
  

ھمچنانکه ھمه ما به خوبی می دانيم و به طورمداوم شاھد آن ھستيم ، ام�روز طبق�ه ک�ارگردر 

ک�ارگران اي�ران از تم�امی حق�وق ان�سانی خ�ود . شرايطی دشوارو غير انسانی زيست می نمايد

ن تورم و گران�ی از برک�ت نظ�ام  س�رمايه و دول�ت  با. رفتًحروم ھستند ، تا جائيکه جديدا بام

ح��ق داش��تن خ��وراک ، .  آن اي��ن ش��رايط  اس��فبار ح��التی م��ضاعف ب��ه خ��ود گرفت��ه اس��تح��امی 

پوشاک و مسکن مناسب ، حق برخورداری از تأمين اجتماعی و بھداشت و آموزش رايگان ، 

ق�وق پاي�ه ای ي�ک ، از جمل�ه ح... حق برخورداری از امني�ت ش�غلی و ح�داقل حق�وق بيک�اری 

انسان برای زندگی در يک شرايط انسانی است که متأسفانه امروزه طبقه کارگر ايران از ھمه 

آنچ�ه ک�ه در وض�عيت فعل�ی ف�ضای زي�ست ک�ارگران را . اين حق�وق اساس�ی مح�روم م�ی باش�د

  .بحرانی تر نموده است ، تورم و گرانی ھای اخير در کنار فضای سرکوب و اختناق است

يان امنيت شغلی کارگران نيز به دليل قانون قاردادھای کار موقت و س�فيد ام�ضاء ب�ه در اين م

ع?وه ب�ر اي�ن تعطيل�ی واح�د ھ�ا و کارگاھھ�ای کوچ�ک ب�ه بھان�ه  . کلی به مخاطره افتاده است

اي��ن مخ��اطرات را اف��زايش داده اس��ت و ھم��ين اخراجھ��ا و بيکارس��ازيھا ع��دم س��ود آوری آنھ��ا 

  سرمايه داری ايران برای سرکوب و اس�تثمار ھ�ر چ�ه افزونت�ر طبق�هس?ح ُبرنده ای در دست

ع?وه ب�ر تم�امی اي�ن مع�ض?ت گريب�انگير طبق�ه ی ک�ارگر ، ع�دم . ی کارگر ايران می باشد 

ًپرداخت به موقع حقوق و مزايای کارگران گاھا به مدت چندين ماه متوالی طبقه کارگر اي�ران 

 نظام سرمايه داری ديگر حتی از ي�ورش ب�ردن ب�ه اي�ن را به شدت در منگنه قرار داده است ،

  . دستمزدھای ناچيز کارگران نيز ابائی ندارد

با توجه به شرايط پيش آمده طبقه ی کارگر ايران ميرود تا از حداقل شرايط برای زيست خود 

از اينھا به عنوان پايه ای ترين حقوق انسانی يک انسان که بگذريم فضای  . نيز محروم گردد

اختناق و سرکوب در ايران حق نفس کشيدن در براب�ر اي�ن ھم�ه تع�دی و س�تم را از ک�ارگران 

گرفته است کارگران حق ھيچ گونه اعتراضی نسبت به وضعيت پيش آم�ده را ندارن�د در غي�ر 

اين صورت اعتراض آن�ان ب�ا س�رکوب و زن�دانی ش�دن فع�الين ک�ارگری و ک�ارگران معت�رض 

  . جواب داده ميشود 

ش�رايط ک�ارگران ب�ه خ�وبی دريافت�ه ان�د ک�ه مب�ارزه ج�دا ومنف�رد نم�ی توان�د آنھ�ا را ب�ه در اين 

مطالبات��شان برس��اند و چ��ون نيروي��ی ک��ه در مقاب��ل آن��ان ق��رار گرفت��ه اس��ت نيروئ��ی من��سجم و 

 و خواس�ته ھ�ا و مطالب�ات پاي�ه ایھا نيز ناچار از متحد ش�دن ح�ول متشکل می باشد بنابراين آ



طبقه کارگر ايران در طول نزديک به يک ق�رن مب�ارزه ی پيگي�ر خ�ود  می باشند مشترکشان 

ايج�اد به اين آگاھی دست يافته و آن را به س�نتی مب�ارزاتی تب�ديل نم�وده ان�د ، ام�روز خواس�ت 

    موج��ود،  مطالب��ات مط��رح در اعت��صابات اخي��ر ک��ارگران ت��شکل م��ستقل ک��ارگری در لي��ست

  . است 

صابات ک�ارگران ھف�ت تپ�ه را ب�ه ج�رأت م�ی ت�وان نقط�ه با توجه به اي�ن ش�رايط اس�ت ک�ه اعت�

مطالب�ات اي�ن ک�ارگران ھم�ان . در مبارزات کارگران ايران در ش�رايط کن�ونی دان�ست عطفی 

پرداخت حق�وق معوق�ه ، من�ع تعقي�ب و ف�شار : مطالبات سراسری طبقه کارگر ايران می باشد 

بن��ابراين ... . ت��شکل ، وک��ارگری ، ح��ق ايج��اد ب��ر ک��ارگران معت��رض وني��ز فع��الين پي��شرو 

.  باشداعتصابات کارگران ھفت تپه جدا از اعتراضات  کارگران ديگر بخشھای اقتصادی نمی

اوضاع ب�د اقت�صادی و سياس�ی تقريب�أ ب�ه يک�سان ھم�ه طبق�ه ک�ارگر اي�ران را تح�ت ت�أثيرقرار 

 آن در ميدھد و آنھا در متن ھمين اوضاع و شرايط خاص با نظام سرمايه داری و دولت حامی

  . به عبارتی آنان به مصاف سيستمی واحد ميروند. حال مبارزه ھستند

  

دس�تاوردھای ھ�ر اعت�صاب . اما به راستی دس�تاوردھای اي�ن حرک�ات ک�ارگران چ�ه م�ی باش�د 

کارگری را بايد با توجه به نقشی که در پيشبرد و تقويت اھداف جنبش کارگری دارد بررس�ی 

رگران به پايان نرسيده است و جمھ�وری اس�?می ھن�وز ھ�م ھر چند ھنوز اعتصابات کا. نمود

 بنابر سنت ديرينه خود در سرکوب  بلکهدر مقابل خواست کارگران تسليم نشده است که ھيچ ،

اينبار نيز ھم�ين سياس�ت را در پ�يش گرفت�ه ، ام�ا مقاوم�ت ک�ارگران  در جنبش ھای اجتماعی 

ردھای گرانبھايی برای کل جن�بش ک�ارگری  اين دوره از اعتصابات می تواند نويد بخش دستاو

ک��ارگران اي��ران واقع��أ درس مقاوم��ت و پاي��داری را از ک��ارگران ھف��ت تپ��ه م��ی . اي��ران باش��د

آموزند وبه اين مسئله آگاه می شوند ک�ه اي�ستادگی درح�ين وح�دت در برابرس�رمايه وحامي�انش 

انبھ���ايی ب���رای طبق���ه تاورد گرو اي���ن خ���ود دس���. م���ی توان���د آنھ���ا را ب���ه مطالبات���شان برس���اند 

  . ايران در جريان مبارزه است کارگر

ت�اکنون ک�ارگران اي�ن ( اع?م حمايت ھای گسترده کارگران در ساير بخشھای ديگر اقتصادی 

انجم��ن فلزک��اران و ب��رق ک��اران اص��فھان و کرمان��شاه ، :کارخان��ه ھ��ا اع��?م حماي��ت نم��وده ان��د

 ع��سلويه ، کارخانج��ات 10و9گاھھای ف��از ک��ارگران ش��اھو ، اتحادي��ه آزاد ک��ارگران ، پا.ي��ش

ريسندگی پرديس ، پتروشيمی کرمانشاه ، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس�رانی تھ�ران 

وني�ز حماي�ت ... ) ، و جمعی از کارگران ايران خودرو و ني�ز جمع�ی از ک�ارگران ش�ھر ق�م و

ان به عنوان يکی از ساير جنبش ھای اجتماعی از مطالبات اين کارگران را از نظر من می تو



 طبقه کارگر ايران ب�ه اي�ن آگ�اھی رس�يده اس�ت ک�ه .  اعتصابات ياد کردن اي مھمدستاورد ھای

در واقع ھمان مطالبات آنان نيز م�ی باش�د  کارگران در ھفت تپه  امروزخواسته ھا و مطالبات

زي��را ام��روز کلي��ت طبق��ه ک��ارگر اي��ران در ش��رايط يک��سانی زي��ست م��ی نماي��د وحت��ی اگ��ر 

امروزبخ��شی کوچ��ک از ک��ارگران ھن��وز ب��ا اي��ن م��شک?ت روب��رو ن��شده ان��د و ھن��وز بح��ران 

 ت�ضميين کنن�ده اي�ن ن�شده اس�ت نم�ی توان�ددامنگير شاخه ھايی را که در آن فعاليت م�ی نماين�د 

س�رمايه ھم�ه ميدانن�د ک�ه بح�ران جامع�ه ، باشد که اين وضعيت در فردای روز نيز حف�ظ ش�ود 

علی ساختاری ست  نه مقطعی بنابراين دي�ر ي�ا زود آنھ�ا ني�ز ب�ا اي�ن داری ايران در وضعيت ف

  . شرايط روبرو خواھند گرديد

ھمچنين کارگران ايران در طی مبارزات گسترده ھم طبقه ايھای خود در ھفت تپ�ه ب�ه ق�درت  

و عظم��ت اتح��اد و ھمب��ستگی بي��شتر پ��ی بردن��د ، آنھ��ا ب��ه خ��وبی دريافت��ه ان��د ک��ه م��داومت اي��ن 

ھر . ر چنين شرايط دشواری تنھا با نيروی اتحاد اين کارگران ممکن گرديده است مبارزات د

چند ھنوز دولت سرمايه در برابر خواسته ھای آنان واکنشی جز سرکوب از خ�ود ن�شان ن�داده 

 دلي�ل ض�عف بني�ه است اما اين خود حکايت از اميد داشتن دولت به فرو نشستن اعت�صابات ب�ه

نمونه اين مقاومت . ھاست حقوق خود را دريافت نکرده اند ، دارد اقتصادی کارگرانی که ماھ

دول��ت ،  محاکم��ه و دادگ��اھی بع��ضی رھب��ران زن��دانی  اي��ن اعت��صابات و ني��ز گ��سترده س��ازی 

واي�ن ب�از يک�ی . در جري�ان اي�ن روي�دادھا ميباش�د  دستگيريھا و بازداشت کردنھ�ای ک�ارگران 

فعالين و پيشروان کارگری به اين نقط�ه ض�عف ديگر از دستاوردھای اين اعتصابات است که 

مبارزه کارگران در ھفت تپه پی برده اند و مطمئنأ در آينده نزدي�ک راه چ�اره ای ب�رای آن ب�ا 

  . رجوع به سنت ھای مبارزاتی طبقه کارگر ايران خواھند يافت 

ال دس�تاورد تم�امی مب�ارزات چن�د س�( دستاورد عمومی  ک�ه اي�ن مب�ارزات ب�ه ش�کل عم�وم آن 

داشتند اي�ن ب�ود ک�ه ب�رای طبق�ه ک�ارگر اي�ران ب�ه روش�نی م�سجل و ) اخير کارگران در ايران 

مسلم شده است که ھر ميزان خواس�ته و مطالب�ه و ھ�ر ن�وعی از اعتراض�ات آن�ان ب�ا پ�شتيبانی 

دولت حامی سرمايه از طرف کارفرمايان و سرمايه داران به ش�دت س�رکوب مي�شود ودر اي�ن 

کشتار کارگران بيگناه  خاتون آباد اي�ن  کارگران نيز ابايی ندارند کما اينکه راه حتی از کشتار

کارگران به خوبی به اين مسئله آگاه گشته اند که دولت ھر . مسئله را به خوبی آشکار ميسازد 

گونه ايجاد اخت?ل در فرايند انباشت سود و ارزش اضافی را به بھانه ب�رھم زدن نظ�م موج�ود 

وايی برای استثمار کارگران و زحمتکشان مزد يگير جامعه است ، سرکوب که يک نظم بورژ

  . کارگران خود در جريان اين مبارزات به اين آگاھی طبقاتی دست يافته اند . مينمايد 

  



ن�ه تنھ�ا از نظ�ر م�ن بلک�ه ش�ايد از نظ�ر ھ�ر فع�ال ک�ارگری ديگ�ری ک�ل اما در کنار ھمه اينھا 

  :ران دارای دو ضعف عمده می باشند کارگری در ايمبارزات واعتصابات 

از زم�ان س��رکوب . بزگت�رين ض�عف و مھمت�رين آن مت�شکل نب�ودن طبق�ه ک�ارگر اي�ران اس�ت 

 به بعد زير ف�ضای خفق�ان و س�رکوب و ب�ه تب�ع آن مح�روم 1360تشکلھای کارگری در سال 

تقل و شدن ک�ارگران از رھب�ران علن�ی و فع�ا.ن پي�شرو، ک�ارگران نتوان�سته ان�د ت�شکلھای م�س

آزاد خود را ايجاد يا بازگشائی نمايند ، در اين ميان بايد به نقش سرکوبگر ش�وراھای اس�?می 

 از طرف مجلس در جھت کنترل محيط ھای ک�ارگری و شناس�ائی فع�ا.ن 63کار که در سال 

ام��ا ک��ارگران ھ��يچ ک��اه اي��ن گون��ه ت��شکلھای فرماي��شی را ب��ه .آن ت��صويب گردي��د ، اش��اره نم��ود

ت واقع���ی ک���ارگری ب���ه رس���ميت ن���شناختند و ب���رای عق���ب ران���دن سياس���تھای عن���وان ت���شک?

نمون�ه اخي�رش ک�ه . ھای واقع�ی خ�ود مب�ارزه نم�وده ان�دسرکوبگرانه اين تشک?ت وايجاد ت�شکل

چن��د س��ال پ��يش وب��ه ح��ضور س��ازمان جھ��انی ک��ار در اي��ران برم��ی گردد،اعتراض��ات فع��الين 

کارگری در به رسميت شناختن خانه کارگر و شوراھای اس?می کار از طرف اين سازمان به 

 ايج�اد دو کميت�ه تح�ت عن�وان عنوان نمايندگان واقعی طبقه کارگر ايران ب�ود ک�ه در نھاي�ت ب�ه

ک�ه گ�رايش راس�ت جن�بش ک�ارگری در آن تبل�ور ( کميته پيگيری برای ايج�اد ت�شکل ک�ارگری 

که گرايش چپ جنبش کارگری به (و کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکلھای کارگری ) يافته بود

 واح ونيز تشکيل کميته ھای کارگری ودر نھايت بازگشائی سنديکای ش�رکت) حساب می امد 

  .  منجر گرديد اتوبوسرانی تھران

خوش��بختانه ب��ه ھم��ت مب��ارزات پيگي��ر ک��ارگران ، تع��داد اي��ن ت��شک?ت رو ب��ه افزون��ی س��ت ت��ا 

جائيکه اکنون کارگران ھفت تپه نيز اقدام به بازگشايی سنديکای خود نموده ان�د و خواس�ت ب�ه 

                                                                                                                                                                                                                                                        را در لي������������ست مطالب������������ات خ������������ود         رس������������ميت ش������������ناختن آن از ط������������رف دول������������ت

اما اين ضعف ھنوز کامU برطرف نشده است وچه بسيار کارگرانی ھستند ک�ه  . ه انددادقرار 

که ( در شاخه ھای متفاوت صنعت علی رغم شرايط اسفبارشان ، به دليل ترس از بيکار شدن 

ھن�وز موف�ق ب�ه ايج�اد ) در حال حاضر مثل بختک بر زندگی کارگران اي�ران س�نگينی ميکن�د 

 ک�ه  سراسر ک�شور م�ی باش�ند آجر پزی درمونه اش ھمين کارگرانتشکلھای خود نشده اند ، ن

در اوضاع وشرايط اسفباری به سر می برن�د ول�ی ھن�وز از داش�تن ت�شکلھای م�ستقل خ�ود ب�ی 

ھمين مسئله باعث شده است که اع?م حمايتھا از مثUمطالب�ات ک�ارگران ني�شکر . بھره ھستند 

ھا در حد صدور بيانيه ھ�ای حم�ايتی بمان�د ن�ه ھفت تپه  جنبه سراسری تری به خود نگيرد وتن

  . پشتيبانی عملی از آنھا 



ضعف نيز به نحوی مشخص باز به متشکل نبودن کارگران ايران  ربط پيدا می کند اين : دوم 

. و آن نبودن يک صندوق اعتصاب در کارخانجات و يا حتی به صورت سراس�ری م�ی باش�د 

اقعأ ک�ارگران اي�ران در ش�رايط کن�ونی ب�ه دلي�ل ع�دم ھمچنانکه در اول مصاحبه اشاره کردم و

پرداخت به موقع دستمزد و مزايای شان در وضعيت اسفباری به س�ر ميبرن�د بن�ابراين ض�عف 

بنيه مالی باعث ميشود که اعتصاباتی که از طرف کارگران  صورت می گيرد عل�ی رغ�م ب�ه 

ھم�ين . وردآکوت�اھی دوام م�ی نتيجه نرسيدن و عدم دستيابی به مطالبات ش�ان ب�ه م�دت ب�سيار 

 مسئله امتياز مھمی در دست دولت وسرمايه داران اس�ت ک�ه در براب�ر خواس�ته ھ�ا و مطالب�ات 

اينجاس��ت ک��ه ش��جاعت و .ک��ارگران واکن��شی غي��ر از س��رکوب و ارع��اب از خ��ود ن��شان ندھن��د 

،  پايداری کارگران ھفت تپه در چنين ش�رايطی تح�سين ھ�ر ان�سان من�صفی را ب�ر م�ی انگي�زد

 روز اس�ت ک�ه در 25کارگرانی که علی رغم عدم دريافت دستمزد ھ�ای س�ه م�اه گذش�ته خ�ود 

تشکيل يک صندوق اعتصاب در مح�يط ھ�ای ک�اری م�ی توان�د ت�وان . اعتصاب به سر ميبرند 

  . مبارزاتی کارگران را افزونتر سازد و چشم انداز روشنتری برای آينده آنان فراھم سازد 

که )  با توجه به نقطه ضعف ھايی که در با. به آن اشاره کرديم( مکی من مھم ترين کبه نظر

می شود از طرف کارگران ديگر بخشھا و فعالين کارگری و ساير تشکلھای کارگران ب�ه آنھ�ا 

ت�ا آن�ان ) البت�ه در قال�ب ص�ندوق اعت�صاب ( ارائه شود کمک ھ�ا وم�ساعدت ھ�ای م�الی اس�ت 

خ�انواده ھ�ای اي�ن . مب�ارزه و اعت�راض خ�ود ادام�ه دھن�د بتوانند ت�ا رس�يدن ب�ه مطالبات�شان ب�ه 

ک��ارگران ع��?وه ب��ر ف��شارھای روح��ی و روان��ی ناش��ی از بيک��ار ش��دن ن��ان آور خ��انواده و ب��ی 

درآم��دی مف��رط ،در ط��ول اي��ن مب��ارزه دلھ��ره ھ��ای ناش��ی از امک��ان دس��تگيری ورب��وده ش��دن 

تشکيل صندوق اعت�صاب را ب�ه کارگران و فعالين کارگری بايد . کارگران را تجربه می کنند 

  . مانند يک سنت مبارزاتی قوی در مبارزات کارگری دوباره زنده نمايند 

از طرف ديگر اين وظيفه فعا.ن و کميته ھايی که برای کمک به سازمان يابی وم�شکل ش�دن 

کارگران تشکيل شده ان�د ، م�ی باش�د ک�ه در جھ�ت دادن اص�ولی و منطق�ی ک�ارگران ب�ه س�مت 

ھای مورد نظر کارگران و ني�ز کم�ک ب�ه س�ازمان ي�ابی آنھ�ا ح�داکثر ت�وان خ�ود را ايجاد تشکل

در اين ميان من علی الخ�صوص ب�ه نق�ش پررنگ�ی ک�ه کميت�ه ھم�اھنگی ب�رای . صرف نمايند 

  . کمک به ايجاد تشکلھای کارگری می تواند و می بايد ايفا نمايد  اشاره دارم 

روز ايران را جوانانی تشکيل می دھند که س�ابقه و ھمچنانکه می دانيم اکثريت طبقه کارگر ام

تجربه فعاليت و يا حتی ايجاد تشکل ھ�ای م�ستقل ک�ارگری را ندارن�د و ش�ايد ھن�وز ت�صوير و 

شورا ، سنديکا ، انجمن ھا ، کميته ھای کارخانه ( درک درستی از انواع تشکل ھای کارگری 

. يشبرد مبارزه طبقاتی داشته باشند ، ندارند و نقشی که ھر کدام از آنھا می توانند در پ... ) و 



بنابراين اين نسل جديد نيازمند کمک و حتی آموزش در جھت تشکل يابی و سازمان يابی  می 

اينجا منظور و ھدف تحميل نمودن نوع خاص�ی از ت�شکل ب�ر ک�ارگران ني�ست ، چ�ون . باشند 

 توازن قوای موجود و موقعي�ت نوع تشکل را خود کارگران با توجه به نوع مطالباتشان و نيز

  . وشرايط مبارزه تعيين می کنند 

 اع?م حمايت ھا مسئله بعدی در اينجا کمک به کارگران ھفت تپه از طريق گسترده تر ساختن

ھمچن�ين . طرف کارگران  وساير جنبش ھای اجتماعی در ايران  می باشد در وھله ی اول از

ه بايد تکيه ی اصلی ش�ان ب�ر خ�ود طبق�ه ک�ارگر در فعا.ن و پيشروان کارگری ع?وه بر اينک

اين راستا باشد اما نبايد از کمک ھا و اع?م حمايت ھا و ھمبستگی ھای بين المللی کارگری ، 

و ني�ز انعک�اس   در زمينه ی انعکاس معض?تی ک�ه گريب�انگير طبق�ه ک�ارگر اي�ران م�ی باش�د 

 اع�?م حماي�ت ھ�ا و ھمب�ستگی ھ�ا ب�ه اي�ن. اعتراضات و مب�ارزات ب�ر ح�ق آن�ان غاف�ل بمانن�د 

اي�ن را . کمک می نمايد تقويت روحيه ی اين کارگران اعتصابی وپايداری بر خواسته ھاشان 

نبايد ناديده گرف�ت ک�ه نق�ش حماي�ت نھادھ�ای ک�ارگری ب�ين الملل�ی  و اع�?م ھمب�ستگی آن�ان ب�ا 

ام�ا در اينج�ا .  ده اس�ت کارگران ايران در مبارزات چند سال اخير ايران ب�سيار ب�ی س�ابقه ب�و

باز ھم تأکيد ميکنم ک�ه آنچ�ه در اينج�ا مھ�م اس�ت نق�ش خ�ود ک�ارگران اي�ران در حماي�ت از ھ�م 

  . طبقه ايھای  خود می باشد 

  :چشم انداز مبارزه کارگران ھفت تپه 

بايد نسبت ب�ه اي�ن چ�شم ان�داز خوش�بين ب�ود ول�ی اي�ن خوش�بينی نباي�د ب�ی پاي�ه و اس�اس باش�د ، 

من بر اساس پيشرفتی است که در نحوه ی اعتراضات و ن�وع وگ�ستردگی مطالب�ات خوشبينی 

ک�ارگران ، ھمچن��ين ط�و.نی ش��دن زم��ان اعت�صابات ، حماي��ت ھ��ای گ�سترده سراس��ری و ب��ين 

م�ا باي�د ب�ا تم�ام ت�وان و ني�روی خ�وداز . المللی از جنبش کارگری ايران ،ب�ه چ�شم م�ی خ�ورد 

ن ھفت تپه حمايت نمائيم  خواست ھ�ای آن�ان مطالب�ات مطالبات و خواسته ھای بر حق کارگرا

رس�يدن آن�ان ب�ه خواس�ته ھاش�ان ، . سراسری تمامی مزد بگي�ران زحم�تکش جامع�ه م�ی باش�د 

گامی بزرگ در نزديک شدن طبق�ه ک�ارگر و زحم�تکش ب�ه اھ�داف اص�لی ونھ�ائی جن�بش م�ی 

نامح�دود و ب�ی انتھ�ا باشد و نشان خواھد داد که قدرت سرکوب و ارعاب سرمايه داری امری 

نيست ، تنھا قدرت مبارزاتی کارگران و پيشروی آنان است که قدرت مذکور را مح�دود ک�رده 

  .و به عقب نشينی وادار می سازد 

در اين ميان باز ھم بايد به نقش گرايش چپ  وسوسياليست در متح�د ک�ردن ک�ل طبق�ه ک�ارگر  

ھای جنسيتی ، ش�کافھايی را ک�ه خ�ود شکاف (  شکاف ھای موجود بين طبقهاز طريق پر کردن

قانون کار ايران و به ط�ور اع�م اقت�صاد س�رمايه داری  ب�ه وج�ود آورده اس�ت مانن�د ک�ارگران 



گستردگی کارگرانی ک�ه تح�ت حاکمي�ت ف�انون ق�رارداد ک�ار شاغل در کارگاھھای زير ده نفر ،

و ب�ازده ب�ا.  ک�ارگران ش�اغل در ش�اخه ھ�ای ص�نعتی ب�ا س�ود موقت م�شغول ب�ه ک�ار ھ�ستند ،

 گ�رايش چ�پ باي�د نق�ش ت�اريخی .اش�اره نم�ود ... ) ھمچون صنعت نفت و صنايع جانبی آن ، 

 در  و ب��ه عب��ارتی در متح��د س��اختن ک��ارگرانخ��ود را در ايج��اد ت��شکل ھ��ای م��ستقل  ک��ارگری

ب�ارزه در عرص�ه ھ�ای  مختل�ف مب�ارزه و س�عی نماي�د ک�ه ب�ا مايران ھميشه به ياد داشته باشد 

با ديگر گرايشاتی که در داخل طبقه ی کارگر سعی )  نظری ، افتصادی ، و سياسی (طبقاتی 

از طري��ق  سياس��ت آش��تی و س��ازش طبق��اتی  دارن��د ب��از ھ��م اي��ن نق��ش در پراکن��ده س��اختن آن��ان 

گرايش سوسياليستی بر اساس ھمان آموزه ی اصلی مارکس . تاريخی را به خوبی ايفاء نمايند 

 را م�د گر منافع آنی و آت�ی ک�ل طبق�هبايد در جريان مبارزه طبقه کاردر مانيفست می دانند که 

 نقط��ه تم��ايز آن��ان از س��اير گراي��شات داخ��ل جن��بش  ب��ه واق��عنظ��ر داش��ته باش��ند و ھم��ين م��سئله

آنان بايد موانع اين اتح�اد و ھمب�ستگی ک�ارگران را واق�ع بينان�ه ب�شناسند و ب�ه . کارگری است 

 ب�ه نظ�ر م�ن روش�ن ب�ودن چ�شم . رفع اين موان�ع ت�?ش کنن�د کارگران نيز بشناسانند و در راه

ان��داز مب��ارزات ک��ارگران ن��ه تنھ��ا در ھف��ت تپ��ه بلک��ه در سراس��ر اي��ران در گ��رو اي��ن ح��ضور 

        .منسجم وقاطع گرايش چپ در مبارزات اقتصادی طبقه کارگر می باشد 
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