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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

؟ستي از چی حداقل دستمزدها ناششي افزای با مبارزه کارگران براتيضد  
 

١٣٨٧ بهمنبيستم يکشنبه                                                                   ی مرادريجوانم
 

  
مختلف حول   کارگران در بخشها و کارخانه هایهدامنه روبه رشد ايجاد همبستگی و مبارزات مرتبط و متحدان

مطالبات فوری همانند افزايش حداقل دستمزدها و نيز حمايت بخشهائی از کارگران از اعتصابات کارگران کارخانه 

 های در حال اعتصاب که حاصل فعاليتهای شبانه روزی و آگاهگرانه کارگران پيشرو و فعال بوده است، بيش از پيش

.ظاره گر اين مبارزات را برانگيخته استخشم محافل ن  

خود ادامه می  اما کارگران در ايران بدون توجه به توصيه های مأيوس کننده اين محافل، به اعتراضات و اعتصابات 

به پيش اين وضعيت رو. می کننديه داری ايران به طور کلی تنگ ترکارفرمايان و سرماروزه عرصه را بردهند و هر

 مبارزه آن داشته است تافل حاشيه ای، اين بار آنان را بربی توجهی کارگران نسبت به خواست محاگری وجنبش کاردر

  و تمام! شودودی تالش نکنيد چيزی عايدتان نميبگويند بی خ ش دستمزدها را به مسخره بگيرند وکارگران برای افزاي

اساسی ترين و فزايش دستمزدها که امروزه يکی ازبياندازند تا مانع موفقيت مبارزه کارگران برای ابه کارتوانشان را 

گسترش دامنه مبارزات کارگران، کاسه درک ارتقا واينان در واماندگی از. ست، بشوندفوری ترين خواسته های آنان ا

طبقه کارگر به آنان می گويند مبارزه برای افزايش  معيشت  و در تهاجم سرمايه داری ايران به  داغ تر از آش شده اند

.دستمزد دردی از تو دوا نخواهد کرد  

 به ايجاد تشکلهای کارگری برای کمک بهنام که امضای کميته هماهنگی  نظاره گر به نام  اعضای اين محافل يکی از

 شايد بهتر (به نقد " جنبش کارگری پس درگامی به: کمپين دستمزد"دارد طی نوشته ای تحت عنوان پای آن قراردرنيز

تالش سوءاستفاده گرايانه  و آن را  پرداخته  حداقل دستمزدها  برای افزايش  مبارزه کارگران ) باشد بگويم به تمسخر

:گرايشات راست و انحرافی در جنبش کارگری برای رسيدن به مقاصد شان تحليل کرده است و چنين می نويسد  

 یکارگر منحرف ساختن جنبش(خوداهداف مورد نظررصتی برای پيشبردجهت کسب فحرافی درگرايشات اناين بار" 

را دستاويز قرار داده اند  برحق کارگران يعنی افزايش دستمزد  يک خواسته ) در جهت کمرنگ نمودن راديکاليزم آن

ود را فرياد می کشند شايداين وانتخاب اين خواسته بی منظور نبوده زيرا در شرايطی که کارگران واقعيت گرسنگی خ

بخواهد حقانيت خود را برای طبقه کارگر ايران ثابت گرايش مذکورارگران جذابيت خاصی داشته باشد ومسئله برای ک

."کند  

 و به زعم شان ايران است طبقه کارگر برحق  خواسته های يکی از دستمزدها  افزايش  که  ه اند اعتراف کرد ايشان  

اين موضوع پافشاری می کنند و مصرند طبقه کارگر را برای رسيدن به اين خواست برحق که گرايشات انحرافی بر 

اما آقای بهنام . هر کسی ديگر احساس می شود، متحد و سازماندهی کنندای خود کارگران مبرميت اش بيش ازاتفاقا بر

ن به آن گران را از پيگيری برای رسيدگرايش متعلق به خود را که در مقابل آن ايستاده و با تمام قدرت می کوشد کار

!باز دارد راديکال می نامد   
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از کی کشيدن ترمز مبارزه کارگران برای رسيدن به فوری ترين و مبرمترين خواسته هايشان راديکاليسم نام ! عجب 

 کنيم يا شما دستمزد است منحرف مطالبه مبرمترين مسئله زندگيشان که خواهيم ذهن کارگران را از ما ميگرفته است؟

که در برابر کارگرانی که گرسنگی خود را فرياد می کشند قرار گرفته ايد و می خواهيد صدايشان را خفه کنيد؟ ما که 

مايه بدل شود که مدافعان سر داريم صداهای پراکنده را گرد هم می آوريم تا به چنان شيپور رسا و زير و رو کننده ای 

اعتراضات متحدانه پايه های ايجاد همبستگی سراسری وتسليم کند يا شما که اولين چهاربه کارفرمايان را ناچارداری و

 شما که به مقاصدش است؟  پيشبرد ی به دنبال کسب فرصت برای کس چه   کشيد؟ پای کارگران بيرون می زير را از

نباش، به حرف مروزحل مشکل گرسنگی همين انکش، به فکرمی کشد می گوييد فرياد گرسنگی سرکارگری که فرياد 

فعال گرسنگی را تحمل کند و ما گوش کن و او را به راديکاليسم ات در آخر الزمان حواله ميدهيد و از وی می خواهيد 

هرچند ضعيف فرمان تان باشد؟ يا ما که تمام نيرو و هست و نيست مان را صرف تقويت هر اعتراض کارگری منتظر

ی می گيريم؟ کارگران نساجيهاکنارشان قرارخواسته ای در برای رسيدن به هراعتراضات شانمقطعی می کنيم و درو

 کارخانه و تشکلهای کارگری امضا کننده ٢٠جمعهايی از کارگران و نماينده گان شاهو وپرريس و فرش غرب بافت و

گران کارخانه ها فرمان ايست رسم واقعی کاراسم ويا شما که بدون امضا وگيرندباالی سرکارگران تصميم مييه، ازبيان

کنيد و با دروغ پراکنی حول تالش کارگران برای متحد شدن، ميارگران جهت افزايش دستمزدها صادربرای مبارزه ک

 کارخانه دربا تعطيلی   سبحانی که صديق آقای  با مصاحبه با  و ومی توسط آنها را تخطئه ميکنيد برگزاری مجمع عم

کارگران نماينده های  مجمع عمومی  منکر  کردستان نبوده است عامدانه ارگران نساجیجريان کارهای نماينده های ک

از نماينده های مورد اين مجمع با يکی ريس و شاهو ميشويد؟ راستی چرا درنساجی کردستان و فرش غرب بافت و پر

يد بلکه صرفا نه تنها چنين نکردتلفن همه آنها را داشتيد ونه مصاحبه نکرديد؟ شما که آدرس وکارخاکارگران اين چهار

يد با نشان دادن تصوير قافله ای که فقط در اذهان شما موضوعيت و معنا دارد همزمان تالش کردبرای عقب نماندن از

روزه از پل مردوخ تا استانداری را در يک فاصله دويست متری ن کارگران نساجی که طبق معمول هرمياخودتان در

بافت و نساجی کردستان در سطح دند آنرا به عنوان راهپيمايی کارگران پرريس و فرش غرب با پالکارد حرکت ميکر

سنندج به خورد افکار عمومی بدهيد و برای پوشش دادن انزوای تان در افکار عمومی به چنين تالشهای مايوسانه شهر

.ای متوسل بشويد  

کارگران و تالش برای  مبارزات  لحظه لحظه  ايمان با  ديدگاهها و فعاليته بودن حدس زده ايد ما با تنيده   درست شما

سازماندهی آنان حول مطالبات واقعيشان که ناشی از شرايط عينی امروز جامعه و فقر و گرسنگی تحميل شده بر طبقه 

به هر درجه ای هر چند (کارگر است و تالش و مبارزه شبانه روزی برای رهائی طبقه مان از شرايط اسفبار موجود 

ان است به اثبات نقطه عزيمت اش منفعت طبقاتی کارگرعينيت خود را به عنوان گرايشی که حقانيت و) هم باشداندک 

نيده شده با تار و پود اين به بعد هم بر همين روال به مبارزه خود ادامه خواهيم داد تا بر متن مطالبات ترسانده ايم و از

هدايت کنيم و گرايش شما کوشش و بزرگترفقيتها و پيروزيهای بيشترو زيست کارگران، طبقه خود را به موشرايط کار

راديکاليسم در برابر آن به خود معنا و جايگاهی بدهد که متاسفانه در انتهای پراتيک اش، سر  می کند با گرفتن ژست 

.از ميز کارفرمايان و شورای عالی کار برای عدم افزايش حداقل دستمزدها در مياورد  

، آقای بهنام جمع آوری امضاء برای افزايش دستمزد را اينچنين به ريشخند می گيرد؛ چنين کمپينی در حقيقت ادامه در
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مسئله ای در شرايط کنونی که طبقه کارگر  طرح چنين .... است... کپی مضحکی از اهداف کمپين يک ميليون امضاء

و در اين راه اعتصاب را حق مسلم خود ....... مام مدتهاست چنين نوع مبارزه ای را فرا پشت نهاده است و با قدرت ت

تواند به معنای برگرداندن آنها به پای ميز مذاکره و چانه زنی از باال فی می تواند داشته باشد؟ آيا نميچه هد...... دانسته

  باشد و آيا گامی به پس نسبت به موقعيت جديد جنبش کارگری نيست؟

 کارگران و تشکلهای کارگری ذهن اين گونه افراد که وظيفه خود را فقط به ديدبانی ببينيد تا چه حد مبارزات بی امان

که دور و برش شان اتفاق کردن از آن فعاليتها محدود کرده اند آشفته ساخته است که حواس شان کامال نسبت به آنچه 

به   محمود صالحی  ی انتقالرا برا طوماری  سال گذشته  اواخر ايشان يادش رفته است .  استمی افتد پرت افتاده و

سازمانها و تشکلهای کارگری ند که در آن ضمن تقاضای حمايت از امضاء جمع آوری کرد۵۵٠بيمارستان نوشتند و 

ياد آور شوم که ما اقدام . مسؤالن قضائی و زندان درخواست انتقال او را به بيمارستان نموده بودندسراسر جهان ازدر

خواست ديگر در و يا برای هر خواست کارگری يا هرنتقال محمود صالحی به بيمارستان به جمع آوری امضاء برای ا

عرصه های مختلف اجتماعی را نه تنها مانند شما به ريشخند و استهزاء نمی گيريم و تالش نمی کنيم مانع موفقيت آن 

. خواهيم کردشويم، بلکه از آن به عنوانی يکی از شيوه های مبارزه و اعتراض حمايت می کنيم و  

فعاليتهايتان را قبول داريد و نسبت به شيوه به  هستيد يا راديکال؟ کدام شيوه ازو انحرافیحال چه جوابی داريد؟ راست 

 به طبقه کارگر داريد که مرتکب اش شده ايد چه جوابی) نوشتن طومار وجمع آوری امضاء(قول خودتان انحرافی ای 

دستمزدها  اهان دهندگان مبارزه برای افزايشکنيد ولی فراخوباورخواهيد ببينيد وا نميهم فکران شمچه شما وبدهيد؟ اگر

مبارزه نه تمام تالش و ميدانند و تمزدها بيانيه خود قيد کرده اند آنرا قدم اول مبارزه برای افزايش دس همانگونه که در  

يعنی جمع آوری امضا، تنها به   ضعف قدم اول و بی ترديد با توجه به قدرت يا . افزايش دستمزدها برای  طبقه کارگر

سطح وسيعتر  راه های بيان اعتراض در کرد و اين حرکت به عنوان يکی ازجمع آوری امضاء بسنده نکرده و نخواهند

ميان  ارگانهای مرتبط، با ايجاد ارتباط خواست افزايش دستمزد برديد فشارتواند ضمن يک کاسه کردن و تشاست که مي

.مختلف کارگری زمينه را برای اعتراضات و اعتصابات گسترده فراهم کندبخشهای   

کارنامه خود  افزايش دستمزدها را داده اند دراين تشکلها و کارگران کارخانه هايی که فراخوان مبارزه برایيک ازهر

.دهها مورد از اعتصاب، تجمع اعتراضی و سازماندهی اعتراضات کارگری را دارند  

نفرشان بازداشت شدند،  که صدها ٨۴سال ن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درزرگ و متحول کننده کارگرااعتصاب ب

 کارگران سالهاعتراضات دواعتصابات وهم ادامه دارد،که هنوزالستيک البرز له کارگرانسااعتراضات دواعتصابات و

قه ای چند ساله و ادامه س و فرش غرب بافت سنندج با سابهم ادامه دارد، مبارزات کارگران پرريهفت تپه که بازنيشکر

اعتصابات و  نمونه هائی از سال گذشته، در ساوه  و پروفيل  کارگران لوله  گ بزر اعتصاب  و جريان است که در آن

 اعتراضات کارگران فراخوان دهنده مبارزه برای افزايش دستمزدها است که امروزه در ادامه آن و ارتقا اين مبارزات،

پيشروی به سوی ايجاد همبستگی سراسری  براه انداخته اند و اين نشان ازکمپين مبارزه برای افزايش حداقل دستمزد را

.در ميان بخشهای مختلف طبقه کارگر است نه عقب گرد از دست آوردها   

در . يدپيشرويها می کن سعی در مهار اين  با ژست راديکال نمائی  مدام  اما شما نمی توانيد اين واقعيت را درک کنيد و

برچسب زنی ای عليه کارگران آگاه و پيشرو که به خاطر عملکردهای عجين با منافع عمومی نتيجه در اين راستا به هر
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ان می کنيد و در کنار خانه کارگران دارای بيشترين نفوذ و تأثير هستند، متوصل می شويد، به جريان اصالحات وصلش

آنچه که شما تصور می کنيد واقع گراترند  اما اکثريت طبقه کارگر ايران از.دهيدرشان ميو شوراهای اسالمی قراکارگر

.و راهکارهائی را که برای حل مشکالتشان واقعی تر، در دسترس تر و عملی تر باشد خواهند پذيرفت  

صحبت کنيم تا خوانندگان اما بگذاريد کمی هم راجع به برچسب زدن هايتان عليه فعالين مبارزه برای افزايش دستمزدها 

.خود به قضاوت بنشينند  

سياسی يک فرجه نسبا بازهای کارگری صرفا ضرورتی سياسی درانحرافی ضرورت ايجاد تشکلبرای گرايش راست و

بنابراين در پشت سر . نهايت طبقاتی کارگرانی پيشبرد مبارزه صنفی سياسی و دربود نه درک اهميت اين تشکالت برا

.نداشتند) کارگران(مورد نظرشان هيچ نيروی مادی استراتژی   

اين نگرش قبل از هر چيز بيانگر . شما تالش ناشيانه ای کرده ايد تا ريشه اين تشکلها را به جريان اصالحات پيوند دهيد

 نيامده ايد دوران اصالحات از باال بيرونتوهم ايجاد فضای باز سياسی درازمانند خيلی های ديگرکه شما هنوزاين است 

ابتدای دهه هشتاد ميدانی بوده است که جريان اصالحات صحنه عمل اجتماعی ازدرآمدن طبقه کارگر کنيد جلوميو فکر

.برايش به عنوان هديه خالی کرد تا برای سازمانيابی خود دست به کار ايجاد تشکلهايش بشود شما واقعيات مبارزات  

ه کارگر برای بهبود شرايط زندگيش را که توانست موقيت خود را در روياروئی  طبق٨٠نزديک به دو دهه قبل از سال 

به هوا داده کرده وه تری را برای خود ميسر کند پودروجودی متشکالنايران تقويت کند و توانائی ابرازبا سرمايه داری 

مد تا تشکلهای کارگری بوجود برداشت شما از شرايطی که بوجود آ. و تازه به جريان اصالحات هم بدهکارش می کنيد

طرف جريان اصالحات به درب نکرده بود و سال هشتاد افرادی ازآيند آن است که تا آن زمان طبقه کارگر هيچ تالشی 

!و بعدش هم به جان فعالين آن افتادند! عجب! خانه های کارگران مراجعه کردند و دعوت نمودند بيائيد تشکل بسازيد  

فراموش کرده ايد يا  دوره را به کلی  حافظه هستيد و اتفاقات آن  بگويم يا کم  هم بايد ها ی تشکلشکل گيرنظر دوما از 

يگيری به اطالع برسانم که تشکلهائی مانند کميته پ. نحوه شکل گيری تشکلها نداريداصال اطالعی ازکم تجربه ووان وج

 برایوزارت کار دست به دامان  ) يجاد شد دوران اهماهنگی هم همان کميته   بپذيريد که البته اگر (و کميته هماهنگی 

 مجوز گونهدادن هر از  وزارت کاربرده شدند، وزارت کار امضاء ها به موقع که  ن هما .شروع و ادامه فعاليت نشدند

  برای فعاليت آنها خوداری

ع فعاليتشان را بدون دريافت همان موقنند مأيوس به خانه برنگشتند و ازنمود ولی فعالينی که قصد داشتند تشکل ايجاد ک

د اتوبوسرانی تهران همان زمان هم کارگران شرکت واح. ارگانها ادامه دادندبی توجه به حتی تهديدات بعضی ازومجوز

. تدارک احيای سنديکای خود بودند موفق به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هيئت مديره شدندکه از قبل در

) ابتدا با نام اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار(اطالع نداريد دو سال است ران هم اگراتحاديه آزاد کارگران اي

، پرريسنساجی کردستان، شاهو،کارگرانی ازآن نيزبيشترين اعضاء هيئت مديره حاضروتشکيل شده است که مؤسسين 

و پوشش  لوله  کارخانه  ستيک البرز، ال کارخانه  پتروشيمی پلی اتيلن سنگين کرمانشاه،  سنندج،  فرش غرب بافت 

شما نمی خواهيد اگر . ، کارخانه نورد لوله و پروفيل ساوه و معدودی از کارگران پروژه ای و خدماتی هستندسلفچگان

کارگران آگاه شکل گرفته اند، به خودتان  حضور نيرو و ها با اتکاء به   تشکلرا قبول کنيد که اين واقعيت آشکار اين 

.کسی هم اصرار نداردمربوط است و   
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آن و بدتر از کارگر ايران را انکار  دو دهه طبقه کسی که تا اين حد بکوشد تا واقعيات مبارزات  اما جای تعجب است 

مد و با قلم سرمايه داری کند چگونه می تواند خود را فعال کارگری و مدافع منافع طبقه کارگربنابدهکارش به بخشی از

 آن بزند و در  دست به شانتاژ ی افزايش دستمزدهاکارگران برا بزرگ مبارزه  يا  د کوچک چن فرسائی عليه تالش هر

امضای اين طومار توسط کارگران بکار  مايوسانه ای را برای جلوگيری ازصحنه عمل نيز، اين طرف و آنطرف تالش

.بگيرد و آنوقت در شيپور راديکاليزم نيز بدمد  

زرگتر باشد مردم بيشتر باورش ميکنند و شما در عصر انفجار اطالعات و آگاهی در گذشته ها گفته اند دروغ هر چه ب

شيپور  با دميدن ثانيه به ثانيه بر  و يدحربه ای شده ا کارگران متوسل به چنين  شعور  گرفتن  با دست کم بشر  درايتو

.، در مقابل صف کارگران برای افزايش حداقل دستمزدها قرار گرفته ايدراديکاليسم  

 

دیانمير مرجوا  
١٠/١١/١٣٨٧ 
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