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 .همکاری کنیدبا نشریه مبارزه طبقاتی 

نشریه مبارزه طبقاتی بعنوان نشریه ای منتقد کوشش میکند تا 

شما میتوانید نظرات، انتقادات و . منعکس کننده نظرات انتقادی باشد

پیشنهادات خود را برای نشریه ارسال دارید و از این طریق 

نقد، داشتن نگرش . دیدگاههای خود را در اختیار جمع قرار دهید

در بررسی و  ،"چگونه"و " چرا"مات استفهامی انتقادی و کل

ارزیابی از شرایط سیاسی و طبقاتی موجود،  خصلتهای الیتجزای  

 . نرا تقویت کنیمآجنبش سوسیالیستی در ایران هستند، 

 : با ایمیل های زیر با ما تماس بگیرید

m.tabaghati.avis@gmail.com 

bnaseri@hotmail.com 

 در این شماره مبارزه طبقاتی

این شماره نشریه مبارزه طبقاتی حاوی سومین قسمت مقاله ای از رفیق 

کاوه دادگری تحت عنوان پیش در آمدی بر سوسیالیسم، سازمانیابی و 

سبک کار حزبی است که امید است مورد مطالعه و بررسی انتقادی رفقا و 

مناسبترین معرفی از این سلسله مقاالت ارزشمند رفیق . فعالین قرار گیرد

اوه دادگری اینست که رفقا را فرا خواند تا این مقاالت را مطالعه و در ک

بحث در مورد سوسیالیسم و .  مورد مفاد آن به بحث و پلمیک بپردازیم

استنتاجات سیاسی آن یکی از مهم های جنبش سوسیالیستی در ایران است 

 . که در شماره های آتی نیز بطور مشخص تر به این مسئله بازمیگردیم

موضوع دوم این شماره به فراخوانی اختصاص داده شده است که سه نفر 
شاهرخ زمانی، . از رفقای کارگر در مورد افزایش دستمزدها  داده بودند

فراخوانی برای  ٣١١٢دی  ١ ابراهیم زاده در تاریخ محمد جرامی، بهنام
افزایش حداقل دستمزدها داده بودند که در آن این رفقا رقم دو میلیون 

 . تومان را بعنوان حداقل دستمزد در فراخوانشان تعیین کرده بودند

در این زمینه سواالتی برای تعدادی از رفقا ارسال شده بود و از آنها در 
اصر اصغری مشخصا رفقا امیر پیام و ن. این زمینه نظرخواهی شده است

به سوال مبارزه طبقاتی پاسخ داده اند و رفیق کاوه دادگر نیز مطلبی به 
 . همین مناسبت تهیه کرده اند که در همین شماره آنرا مالحظه می نمایید

تعدادی دیگر از رفقا، هر چند گفته بودند که پاسخ سواالت را خواهند داد، 
بینی نشده، موفق به پاسخ اما با هر مالحظه ویا بعلت کارهای پیش 

 . این بحث نشدند وشرکت در

نشریه مبارزه طبقاتی ضمن تشکر از همکاری رفقا با این نشریه، تمایل 
دارد یادآوری نماید که در تقابل کار وسرمایه، جبهه کارگران هم وسیع و 

سوسیالیسمی که نتواند تنوع در اراء ودیدگاههای مختلف . هم متنوع است
و راه حل را منعکس کند، مشکل بتواند در سطح کالن درک  در جبهه کار

درستی از اتحاد وسیع طبقه ارائه دهد و در این دنیای متشتت و بی 
سازمان، موفق شود تا بر موانع فائق آمده و الگویی مناسبی برای اتحاد و 

 .سازمانیابی کارگران در سطح وسیع ارائه دهد

رفقای مختلف با دیدگاههای مختلف  الش ما اینست تا بهبر همین منوال ت
زیرا یکی ار مولفات مهم سوسیالیسم اینده در . سیاسی مراجعه نماییم

. ایران، همین تنوع نظرات و دیدگاههای سیاسی در جبهه کارگران است
سوسیالیسم در عصر امروز بایستی مهر زمانه خود، که امروز تنوع در 

به این موضوع در شماره های . آراء و نظرات است را با خود داشته باشد
 . اتی خواهیم پرداخت

 . نشریه مبارزه طبقاتی نیازمند همکاری شماست

 

mailto:m.tabaghati.avis@gmail.com
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 همبستگی جهانی طبقه کارگر

 امر ضروری در پیش جنبش کارگری و فعاالن کمونیست در هر کشوری ،می باشد؟ چرا همبستگی جهانی طبقه کارگر یک

 چرا این همبستگی از امر مبارزه ی طبقاتی در هر کشور جداگانه،جدایی ناپذیر است؟

چرا این همبستگی ضرورتا به اتحاد و انسجام کمونیست های انقالبی به شکل و در سطح بین المللی منجر می شوود و یوا بایود 

 نجر شود؟م

این گرایش ها و ضروریات خود را با یک سری الزامات دیگر که از متن شرایط عینی و ذهنی مبارزه کارگران در گوشه و 

کنووار جهووان ،بووا درجووات مت وواوتی از رشوود و ن وووذ سوورمایه داری و مبووارزه طبقوواتی و سووازمان یووابی کووارگران ،برخاسووته مووی 

ه می کوشیم به مهم ترین و فوری ترین این الزامات بپردازیم و در هر مورد بوا در ادام.شود،همراه شده و ضروری می گردد

 .گوشه چشمی به وضعیت ویژه جنبش کارگری در ایران ،در مشخص کردن  شرایطی که در آن به سر می بریم،تالش نماییم

المللوی کوارگران کوه در بیش از یکصد و شصت سال از زمانی کوه مانی سوت کمونیسوت ،بنوا بوه درخواسوت کنگوره مجمو  بوین 

بوه چوار رسوید،  ١٨٤٨در لندن تشکیل گردیده بود،توسط مارکس و انگلس تنظویم گردیود و اول بوار در فوریوه  ١٨٤٧نوامبر 

مانی سووت کمونیسووت از همووان ابتوودا بووه اعتبوواری خدشووه ناپووذیر در میووان کووارگران پیشوورو و انقالبووی در بسوویاری از .مووی گووذرد

در میان نسل های مختلف کمونیسوت هوا بوه عنووان پورچم راهنموای سوازمان دهوی و مبوانی تبلیو  و  هم چنین. کشورها،نائل آمد

 .ترویجی آنان در میان کارگران کشورهای خود ،از ن وذی قاط  برخوردار بوده است

ارائوه ی  مانی ست به تنهایی یکی از مهم ترین اسناد جنوبش کمونیسوتی و کوارگری اسوت کوه در آن بوا بیوانی روشون و قاط ،بوه

تحلیلی ماتریالیستی از نظوام سورمایه داری،شوکل گیوری دوطبقوه ااولی جامعوه یعنوی بوورروازی و پرولتاریا،مبوارزه طبقواتی 

گریز ناپذیر و بی وق ه میان آنان و چگونگی فروپاشی این نظام و انقالب سوسیالیستی و محو جامعه طبقاتی و کوار موزدی را 

 .تشریح می نماید

هم اکنوون . ت همواره آموزه های مهمی برای جنبش های کارگری و کمونیستی در سراسر جهان داشته استمانی ست کمونیس

نیز علیرغم گذشت این همه سال و انبوهی از تجربه های تلخ و گران ،و با توجه به  قسومت هوا و جنبوه هوایی از ایون موتن کوه 

بر آن ها نیست،در حال حاضر نیز ،بایستی عنوان داشت که ضرورتا مشمول مرور زمان گردیده و نیازی به تکرا ر و تاکید 

اهمیوت و .ااول،دیدگاه و روش منتجه از مانی ست،قطعا هوم چنوان بورای موا کمونیسوت هوا از اهمیوت بواالیی برخووردار اسوت

ن،از جایگاه همبستگی جهانی کارگران و وظی ه دایمی حزب ها و فعاالن جنبش های کارگری و کمونیستی در هر گوشه جهوا

این دست درس آموزی هاست که همواره می توان بوه ایون سوند پایوه ای و تواریخی رجووو کورد و آن را در پرتوو تجربوه هوای 

 .تازه،به به پراتیک کارگری تبدیل نمود

 

 یک گام به پیش
 *(بخش سوم)پیش در آمد ی بر سوسیالیسم،سازمان یابی و سبک کار حزبی

 

 کاوه دادگری
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جنبووه مهمووی از انکشوواس و توسووعه ی بالوق ووه نظووام ،درمووتن رقابووت لگووام گسوویخته و خشووونت بووار میووان بنگوواه ها،شوورکت هووا ، 

بوه ایون ترتیو  .یه ها و دولت های سرمایه داری ،الزاما بوه خوارا از مرزهوای هریوک از ایون کشوورها منتقول موی گوردداتحاد

سرمایه تسلط خودرا به زور اقتصاد کاالیی،تجارت و در اورت لزوم از طریق کاربرد قدرت نظامی و سیاسوی در اطوراس 

 .و اکناس جهان می گستراند

ایه ،جهانی میشود ؛توده ه ای ملیونی از کارگران و زحمتکشان در سراسر گیتوی بوه عراوه از سوی دیگر ،هم چنان که سرم

،بووه پیوودایش کووارگران اوونعتی در مهووم توورین کشووورهای ١٩هووم چنووان کووه ایوون اموور در تمووام دوران قوورن .ی ظهووور مووی رسووند

 .اروپایی انجامید

ر سطح کشورهای کمتر رشد یافته،تحت سولطه و توا مبارزات کارگران چه در داخل کشورهای پیشرفته سرمایه داری و چه د

کمتر از سه دهه پیش در داخل کشورهای مستعمره ،نیمه مستعمره و یا استقالل نیافته،در یک عراه نابرابر و بوی تووازن بوا 

 منظور این است که بورروازی علوی رغوم رقابوت وق وه.بورروازی خودی و یا بورروازی امپریالیستی، در جریان بوده است

ناپذیر میان خود،که به اورت انواو دسیسه های سیاسی،کودتا،دو جنگ جهوانی و بسویاری جنوگ هوای منطقوه ای دیگور ر  

نموده است،اما با بیش از یک قرن و نیم استیالی سیاسی و اقتصادی بر بزرگ ترین کشورهای متروپل،عالوه بر دست یوابی 

ملووی در مقیوواس هوور کشووور معین،مشووتمل بوور دیوووان سوواالری  بووه پیشوورفته توورین اشووکال سووازمانی در سوواخت دولووت هووای

پیچیده،سازمان های سرکوب گر نظوامی و امنیتوی و پلیسوی،و دسوتگاه عظویم تبلیوواتی و ایودئولوریک،درمقیاس جهوانی نیوز بوا 

  ایجاد وهمدستی بلوک بندی های مختلف اقتصادی،سیاسی و نظامی،حاکمیوت سورمایه داری را بویش از هرزموان دیگور آسوی

ناپذیر ساخته است و یا حداقل این گونه ،در پیش چشم ملیون هوا انسوان تحوت سوتم و اسوتدمار در سراسور جهوان ،عور  انودام 

همه ما آگاه هستیم که در دهه های اخیر و پس از موا تازه هجوم به دستاوردهای کوارگران در هموه جوای گیتوی و .کرده است

 . ریخ خودرا ابدی و همیشگی جلوه داده استتحت پرچم و برنامه نئولیبرالیسم،چگونه تا

در مقابل، این روند جهانی شدن سرمایه  و در ادامه ی رشد و توسعه ی بین المللی نظام سرمایه داری،مضمون و جهوت بوین 

 .المللی جنبش ها و انقالب های کارگری را در هر جای گیتی،معین و مشخص ساخته است

ر جنبش کارگری قرار می گیرد و از درون و بیرون این جنوبش سور بور موی آورد،نموی سوسیالیسم در هرجا که در دستور کا

سوسیالیسوم در ایون معنوا،هم چوون بسویاری از واقعیوت .تواند بر یک سوسیالیسم به ااطالح ملی،محدود و منطقه ای تکیه کنود

و مضومون واقعوی خوودرا موی های جهان امروز ،از حقیقوت و مضومونی جهوانی برخووردار اسوت و در مقیواس جهوانی ،معنوا 

های وطنوی و منطقوه ای و ملوی،در لحظوه هوا و موقعیوت هوای تواریخی مختلوف و در کول دوران  ”سوسیالیسم “چه بسیار .یابد

کوه روبنوای ایدئولوریکی،سیاسوی و تواکتیکی کمونیسوم روسوی و  ”سوسیالیسوم در یوک کشوور“تز .قرن بیستم ناظر آن بوده ایم

دوران پس از مرگ وی و توییرات نسبی در سیاست های داخلی و خوارجی روسویه در بسویاری از  رریم استالینی را حتی در

 . نقاط جهان تشکیل می داد،خصلت نمای تمام عیار و تاریخی این گونه توهمات ایدئولوریکی است

و در تعوداد کدیوری از  این رویکرد به این معنا نیست که انقالب سوسیالیستی ،به طور هم زمان و یک بواره در مقیواس جهوانی

منطقا چنین استنتاجی از جهوان شومولی سوسیالیسوم ،کوامال ذهنوی و انتزاعوی بووده و بوا واقعیوت هوم .کشورها ،پدیدار می گردد

 :پیام مانی ست در این باره کامال روشن است،آنجا که به جدال انقالبی طبقه کارگر می پردازد.خوانی ندارد

بودیهی اسوت کووه .ورروازی،دارای مضومون ملوی نیسوت،اما در آغواز از نظور شووکل ملوی اسوتهور چنود پیکوار پرولتاریوا بوا بوو“

 ”پرولتاریای هر کشوری در مرحله ی نخست باید کار را با بورروازی خودی به فرجام رساند

ز درون این امر که مبارزه طبقاتی در هر کشور جداگانه موکول به امر انقالب جهانی سوسیالیستی نیست،در عین حوالی کوه ا

مایه ملی برخوردار نیست ،اما ازااما به این معنا نیست کوه شوکل تجربوی معینوی و منجمودی را بور مبوارزات کوارگری تحمیول 
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 ١٨٧١فوریوه  ١٣در نامه به شورای فدرال اسپانیایی بین الملول بوه تواریخ .در همین معنا بیان انگلس هشدار دهنده است.نماییم

 :می گوید

اده که بهترین وسیله رهوایی طبقوه کوارگر از سولطه ی حوزب هوای قودیمی در هور کشوور ،ایجواد حوزب تجربه همه جا نشان د“

چورا کوه بایود بیوانگر شورایط .سیاستی کوه بوه طوور روشونی از دیگور احوزاب جودایش کنود.پرولتری با سیاستی خاص خود است

هوای ویوژه در هور کشووری موی توانود ایون سیاسوت در جزئیوات خود،بنوا بوه موقعیوت .ضروری برای رهایی طبقه کارگر باشد

ت اوت کند؛ولی همان طور که مناسبات بنیادین میان کار و سرمایه همه جا یکسان است،و سلطه ی سیاسوی طبقوه هوای دارنوده 

ی ثروت بر طبقه های استدمار شونده نیز واقعیتی موجود در همه جاست،ااول و هدس های سیاسوت پرولتوری نیوز هموه جوا 

  ”ای غربی یکسان خواهد بوددست کم در کشوره

اکنون در تجربوه تواریخی جنوبش کوارگری ،و توا آن جوا کوه بوه انترناسویونال سووم بور موی گوردد ،کوه در پوی انقوالب پیروزمنود 

روسیه با هدایت و رهبری بولشویک ها تاسیس گردید نگاه کنیم، می توانیم انحوراس بزرگوی را کوه در  ١٩١٧کارگری اکتبر 

 .پرولتاریای جهان توسط وارثان ناالیق و منحرس همان انقالب بروز نمود به خوبی مشاهده نماییم این ستاد رزمنده ی

تشکیل گردید،در دوران استالین به ابزار دست حزب کمونیست روسیه و الیگارشوی و بانود  ١٩١٩انترناسیونال که در مارس 

ه قبال حسواب خوودرا بوا انقوالب و شووراهای کوارگری و حزب و نظام توتالیترو ضد کارگری ک.های حاکم بر آن  تبدیل گردید

طبقه کارگر روسیه ،از طریق استقرار نظام پلیسی و سرکوب منظم مخال ان و دسیسه چینی و توطئه ،ااس کرده بود ونظوام 

مووده استبدادی بسیار پیچیده تر و سهمناک تر از رریوم توزاری را بور گورده کوارگران و خلوق هوای مختلوف امپراتووری حواکم ن

بود،با تاکید بر این سیاست و پیگیری مستقیم و اپورتونیستی از منواف  حزبوی  و نظوام روسویه،در عراوه جهوانی نیوز سیاسوت 

 . های توسعه طلبانه و ناسیونالیستی خود را ریاکارانه و متقلبانه به نام سوسیالیسم و طبقه کارگر به پیش می برد

ی بود که انقالب کارگری روسیه را به هدایت می کرد در جایی در پیشوبینی خوود تروتسکی که همپای لنین یکی از دو رهبر 

 :می نویسد ١٩٣٣هیتلر در مقاله ای در مارس -از توافقنامه ی استالین

او جنبشهای طبقه ی کارگر را همانطور معاملوه : گرایش بنیادین سیاست بین المللی استالین در سالهای اخیر چنین بوده است“

اسوتالین بووه بخشووهای کمینتوورن در . در ایون گ تووه سرسوووزنی مبالووه در کووار نیسووت. ن ووت و منگنوز و سووایر کاالهووا رامیکنود کووه 

. کشورهای مختلف و به مبارزه ی آزادیبخش ملتهای تحت ستم همچون پول خردی در معامله با قدرتهای امپریالیستی مینگرد

وقتوی بایود از چوین علیوه راپون دفواو . ر یوغ بورروازی باقی  میگذاردکمک فرانسه را که میخواهد، پرولتاریای فرانسه را زی

اگر با هیتلر به توافوق رسوید چوه میکنود؟ شوکی نیسوت کوه هیتلور بورای . کند، پرولتاریای چین را زیر یوغ کومینتانگ میگذارد

یون حوزب خوود را در آن توازه، وضوعیت نواچیزی کوه ا. خ ه کردن حزب کمونیست آلمان نیاز چندانی بوه کموک اسوتالین نودارد

اما احتمال بسویاری دارد کوه اسوتالین بپوذیرد تموام یارانوه هوایی کوه بوه طوور . مییابد با تمام سیاست پیشینی آن تضمین شده است

این یکی از کوچکترین امتیازاتی است که او میبایست بدهد و او حاضور بوه انجوام . غیرقانونی در آلمان واریز میشود قط  کند

در ضمن باید انتظار داشت آن کارزار پر سر و ادا و هیستریک و توخالی علیه فاشیسم که کمینتورن در چنود . ودآن خواهد ب

 ”سال گذشته پیش برده است رندانه جم  میشود

و اپورتونیزم مزمن و درمان ناپوذیر بانود اسوتالین را بوه روشونی  ”اشتباه“زمانی نه چندان دیر ،حمله ی هیتلر  به روسیه ،این 

در این مرحلوه نیوز هوم چوون گذشوته از طریوق بواا دهوی و زانووزدن در مقابول شورکای امپریالیسوت خوود یعنوی .شکار ساختآ

 .آمریکا و انگلستان،به طور کلی ته مانده های کومینترن را تحویل آنان داد و به عمر پر ادبار آن برای همیشه خاتمه بخشید

عینووی تووری از وظووایف ومسووئولیت هووا بایسووتی بووه آن بپووردازیم و نیووز در جنبووه ی دیگووری کووه در راسووتای درک نزدیووک توور و 

توضیح شرایطی که فعالین جنبش های کارگری و کمونیست ها در آن به سر می برند،تاکید بر امر مداخله گوری  در عراوه 
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هووان ی مبووارزه طبقوواتی حووال حاضوور کووارگران و سووایر طبقووات و قشوور هووای زحمووتکش و تحووت اسووتدماردر هوور گوشووه ی ج

ایون مداخلوه گوری در .مداخله گوری پویش شورط هرگونوه گورایش کمونیسوتی و کوارگری در سوطح انترناسیونالیسوتی اسوت.است

در ایون جوا موا بوا یوک مقولوه ی نوه چنودان تعریوف شوده تحوت . عراه ی مبارزه ی طبقاتی در کلیه ی جنبوه هوا معنوا موی دهود

لیسم و وظایف مرتبط با آن ارفا یک گرایش نظری،یک اعوالم موضو  در این معنا،انترناسیونا.عنوان پراتیک روبرو هستیم

و یا ادور قطعنامه های پرآب و تاب انقالبی اما فاقد پشتوانه ی پراتیکوی نیسوت؛بلکه در راسوتای پراتیوک یوک جنوبش معوین 

شوروان طبقوه کوارگر کمونیسوت هوا و مبوارزان و پی.و نیوز در سوطح بوین المللوی معنوا پیودا موی کنود –مودال در ایوران  -کارگری

درست به میزانی که پای در زمین جنبش داشته و پتانسیل و نیروی محرکه ی طبقه را در پشوت سور داشوته باشوند ،موی تواننود 

آری،اندیشوه و آگواهی بوه مجوردی کوه .بر فعل و ان عاالت عراه ی بسیار متویر و بی ثبات سیاست ،تاثیر گذاری داشته باشند

ند و اعتبار یابد ،خود تبدیل به یک عامل مادی می گردد و در این لحظه در سووخت و سوازهای پیکوار در میان توده ها ن وذ ک

اما همه ی سخن این است که این پروسه بدون امر مداخله گری و تامین پراکسیس مبوارزه ،یعنوی .طبقاتی موثر واق  می گردد

بار بخشی هر عنصر آگواهی کوه بور تاکتیوک و عمول مشوخص به بیان دیگر ،ن وذ و اعت.تل یق نظریه و عمل امکان پذیر نیست

مبارزاتی در این یا آن جدال اقتصادی و سیاسی استوار باشد بدون تجربه مستقیم توده ی کارگری و سازمان دهی امر مبارزه 

 .و بنابراین بدون سنجش و آزمون هریک از این عناار آگاهی و تاکتیکی،انجام پذیر نیست

ای حضووور و نموواد حرکووت انترناسیونالیسووتی در عراووه جنووبش هووای سوسیالیسووتی و کووارگری،وجود یکووی دیگوور از جلوووه هوو

گرایش ها،همکاری ها و نشست های مشترکی است که میان جریانات مختلف مارکسیستی و چپ هر از گواهی نموود پیودا موی 

ن و جلو  توجوه و تحورک در میوان کند و فراخووان هوا ی معینوی را بوه منظوور اعوالم مواضو ،ایجاد تحورک در میوان هووادارا

توا آن جوا کوه بوه رادیکالیسوم و پیشوینه ی انقالبوی و رزمنودگی ایون جریانوات .پیروان جریانات چپ و رادیکال اادر موی نمایود

مربوط می گردد،و بی آن که ااولیت و پرنسی  های اعتقادی آنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم،بایستی ایون اختالفوات 

ا را به رسمیت شناخته، مورد توجه قرار داده و با آنان همراهی نماییم هم چنان که در متن جنوبش کوارگری توالش و گرایش ه

کمونیست ها همواره بر اتحاد،تشکل و سازماندهی مبارزات و اعترا  های این جنبش است،و در سوطح حوزب  هوا ،محافول 

تالش می ورزد،در سطح بین المللی نیز بایستی این جریانوات و عناارکمونیست ،به گردآوری و همکاری و نزدیکی با آنان 

هرچنود ممکون اسوت در ایون یوا آن کشوور معوین فاقود پایوه و ن ووذ تووده ای -و گرایش های عمومی و نسبتا گسترده و جهوانی را

تموام تجربوه .وریومپیگیری کرده و در ایجاد ارتباطات و همکاری ها و اتحادعمل های مناس ،اقدامات الزم را به عمل آ -باشد

هووای جنووبش هووای کووارگری و کمونیسووتی در دوران مووارکس و لنین،مشووحون از مبووارزات و تووالش هووایی اسووت کووه در جهووت 

 .نزدیک شدن و متحد کردن این جریانات گونه گون و ناهمساز ،به عمل آمده است

تشوخیص سوطوح و جوانو  و  بخش دیگوری از وظوایف و الزاموات جنوبش کوارگری و کمونیسوتی در سوطح جهوانی ،تعریوف و

منظووور مجموعووه ی مطالبووات و .عراووه هووایی اسووت کووه بووه طووور میووانجی و واسووط، بووه مبووارزه کووارگران مربوووط مووی گووردد

در موتن بحوران .اعتراضاتی است که در خارا از طبقه کارگر و خودویژگی های مبارزاتی ما به طور عینی در جریان اسوت

تروپل و نیز کشورهای پیرامونی،شاهد گسترده ترین،عمیوق تورین و میلیتانوت تورین اخیر جهان سرمایه داری در کشورهای م

هم زمانی و هم سویی ایون مبوارزات کوه بوه سوقوط و فروپاشوی .این اعتراضات و مبارزات در بعد از جنگ دوم جهانی هستیم

ا شومایل هوای مختل وی از لیبرالیسوم دیکتاتوری ها خاورمیانه و شمال آفریقا،اضمحالل هرچوه بیشوتر آلترنواتیو اسوالم سیاسوی بو

اسالمی تا جریانات و دسته جات ماوراء ارتجاعی هم چون طالبان و القاعده،بوه بون بسوت رسویدن پوروره اقتصوادی نئوولیبرال 

در هر دو حوزه ی کشورهای متروپل و پیرامونی،و چنگ اندازی اجتناب ناپذیر بورروازی و انحصارات بوه سوطح معیشوت 

ملیوونی کوارگر و زحموتکش در سراسور جهان،بوه پیودایی جنوبش هوای معینوی در میوان کشوورها و ملوت هوای  و کار تووده هوای

جنوووبش هوووای مختل وووی هوووم چوووون دفووواو از محووویط زیسوووت،دفاو از حقوووو  بشووور و بسوووط .چهارگوشوووه ی گیتوووی انجامیوووده اسوووت

،حقوووو  زنان،سرنوشوووت دموکراسوووی،اعترا  و مخال وووت بوووا پیامووودهای سیاسوووت هوووای نئوووولیبرالی و رونووود جهوووانی سوووازی 

به طور مدال در جنبش مردم کردستان در جورافیای -بیکاران،تحرک در جنبش های خودمختاری،فدراتیو و جدایی و استقالل

و نیز جنبش هایی که به اشوال کارخانه و مصادره فروشوگاه هوا منجور -سیاسی هر چهار کشور ایران ،سوریه،عرا  و ترکیه

 .و بسیاری جنبش های خودانگیخته و توده ای دیگر،حاال این فرایند است -سپانیابه طور مدال در ا –شده است 
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در مورد این جنبش ها وبسیاری از جنبش های تاریخی و بزرگ دیگر از جمله جنبش های ملوی و آزادی بخش،مبوارزه علیوه 

تبداد که به ویوژه مضومون ااولی بیکاری ،علیه اعدام،انواو جنبش های آزادی خواهانه و دموکراتیک و ضد دیکتاتوری و اس

یعنوی موارکس،انگلس و لنوین و نیوز  –جنبش های اخیر شمال افریقا و خاور میانه را تشکیل داده اسوت،از گذشوته موی دانسوتیم 

کوه ایون جنوبش هوا در مقابول و ناهمسوو بوا –تجربه تاریخی پرولتاریا و کمونیست ها در بسیاری جاهای دیگر به ما آموخته اند 

این جنبش ها دقیقوا و ااوالتا در راسوتای جنوبش تواریخی .اتی کارگران و دیگر کمونیست ها در هیچ کشوری نیستندجنبش طبق

نکته ایون جاسوت کوه ایون جنوبش  .طبقه کارگر و در جهت سوسیالیسم به عنوان یک جنبش و دوران تاریخی تعریف می گردند

در بسیاری از بخش های سیاسی و جمعیتوی جهوان  -ایی خودو بنابراین بوررو -ها و کشمکش ها،علیرغم ماهیت دموکراتیک

ما،مطالباتی انقالبی محسوب می گردند و درست به سب  همین خصلت انقالبی خود،از ظرفیوت و تووان لیبرالیوزم و جنوبش و 

لووف بووه طووور عمووده لیبوورال هووا و بووه درجووات مخت –اتوریتووه ی سیاسووی و توواریخی بووورروازی و سووخن وران و نماینوودگان آنووان 

کمونیسووت هووا بووه هوویچ روی –یعنووی توواکتیکی  –بنووابراین ار لحوواظ عملووی .خووارا اسووت-محافظووه کارهووا و سوسوویال دموکراسووی

پتانسیل و رهبری و اقدامات و نقش و اهمیت سیاسی و اجتماعی این جنبش ها را به این دسته از کار به دستان بوورروازی وا 

کنند وبه حساب آنان واریز نمی نمایند؛تاکتیکی که بوه طوور مدوال بوه کورات در  نمی گذارند و در انبان لیبرال ها مصادره نمی

در میوان موا کمونیسوت  (١٣٨٨)٢٠٠٩ایران و نیز تحوالت به سورعت رادیکوالیزه شوونده انتخابوات ( ١٣٥٧)١٩٧٩حین قیام 

ی هوای فضویلت مابانوه و فرقوه بلکه با نگرشی عینی و ااولی و واقو  بینانوه و بوه دور از کلوی گووی.های ایرانی ر  داده است

گرایانه و فضل فروشی های فاقد ارزش و بی خاایت و من عالنه،همه ی این جنبش ها را بوه رسومیت موی شناسوند؛در آن هوا 

فعاالنه شرکت می کنند؛آن را به طور مناس  سوازمان موی دهنود؛و لوذا شورایط و امکانوات الزم را بورای رهبوری کوارگران و 

آلترناتیو تاریخی پرولتاریا،به هر میزان که امکان پذیر باشد و به هر اندازه که پتانسیل آن جنبش معین گرایش سوسیالیستی و 

این ها همه استنتاجات بسیار بدیهی،آشکار و کوامال تجربوه .ایجاب می نماید،برای این اعتراضات و مبارزات فراهم می آورند

از جملوه ایون کوه کمونیسوت هوا در .و اشوتباهاتی نیوز ر  موی نمایود طبعا در برخورد بوه ایون جنوبش هوا ،انحوراس.شده ای است

مناسبات خود با گرایشات مختلوف نظیور لیبرالیسم،رفرمیسوم و فراوت طلبی،ناسیونالیسوم و آنارشیسوم و سوایر گرایشوات غیور 

هویچ روی کارگری و ضد کارگری دیگر ،به ارس ایون کوه آن هوا نیوز بوه طوور هوم زموان در گیور مبوارزات خوود هسوتند،به 

وظی وه ی کمونیسووت هوا همووواره ایون بوووده اسوت کووه .تاکتیوک هووم سوویی و همکوواری و ائوتالس را وظی ووه خوود قوورار نموی دهنوود

مواض  خودرا آشکار و به هیچ گونه پوشش و پنهان کاری اپوتونیسوتی ،بوه آگواهی کوارگران و موردم برسوانند و بوه طوور بوی 

مشی ها و گرایشات و دیدگاه هایی که به پیش روی و استقالل جنبش کوارگری و امان و پیگیر و خستگی ناپذیر به افشای خط 

 .سمت گیری سوسیالیستی آن زیان می رسانند بپردازند و علیه این گرایشات بدون هیچ گونه پرده پوشی مبارزه نمایند

ن مبووارزه اقتصووادی و داشووتن یووک درک و اسووتنتاا مارکسووی از رابطووه ی میووان انقووالب و ااووالحات ،چگووونگی مناسووبات میووا

سیاسی و این که هیچ دیوار چینی میان این دو روند میارزاتی و جود ندارد و نیز تشخیص مضمون و وظوایف دموکراتیوک و 

و ضورورت منجمود نکوردن ایون  -که اکنون مجال طرح آنان در ایون جوا نیسوت–سوسیالیستی، و چندین مقوله ی پایه ای دیگر 

ی نگریسووتن همووه آن هووا و چگووونگی توواثیرات متقابوول آنووان در یکوودیگر و مناسووبات بسوویار متویوور و م وواهیم و بنووابراین دیووالکتیک

که بوا هوم برقورار موی کننود و مسواله ی فوراروی از چارچوبوه هوا ی بوورروایی و نظوام کوارمزدی و درک و اسوتنتاا  منعط ی

مات و ارائوه ی آلترنواتیو سوسیالیسوتی و نظری و تاکتیکی از نظریوه انقوالب موداوم و ضورورت برگشوت ناپوذیر مجموعوه اقودا

انقالبی در پیش پای توده هوای کوارگر و زحمتکش،بنیوان محکوم و اسوتواری را بورای موا فوراهم موی آورد کوه در عراوه بوین 

المللی،به امر تشکیالت و سازمان واحد و ستاد رزمنده ی پرولتاریای جهانی بپردازیم و گوام هوای شایسوته و بایسوته ای را بوه 

میزان و به هر اندازه از توان و مقدورات خود، همراه و همگام با سایر پیش روان و انقالبیون و کارگران کمونیسوت  در  هر

باشوود کووه ایوون تووالش هووا ،بووه سووهم خووود راه دشوووار و سووترگ مبووارزه توواریخی و انقالبووی .سووایر نقوواط گیتووی بووه پوویش بگووذاریم 

 .ظام سرمایه داری، هموارتر وسرراست تر وآسان تر سازدپرولتاریای جهانی را در مصاس با بورروازی ون

 ٤١٣٢ژانویه  ١٣کاوه دادگری 

Kavedadgari@yahoo.com 
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 فراخوان
January ٢٠٣٤ ,٠٣ 

 !دستمزدها باید حداقل دو میلیون تومان در ماه باشد

اوین از مبارزات کارگران پتروشیمی  ١١٠از بند  ما کارگران در بند شاهرخ زمانی و محمد جراحی از زندان گوهردشت و بهنام ابراهیم زاده، 
 ماهشهر بر سر خواست حداقل دستمزد دو میلیون تومان و فراخون اتحادیه آزاد کارگران ایران به اعتراضی سراسری برای افزایش فوری دستمزد

  .حمایت میکنیم

زیر خط فقر را نمی پذیریم و بیش از این نمیتوانیم به این زندگی پر از ما خود به عنوان کارگرانی که اکنون در بندیم اعالم میکنیم که دستمزدهای  
دستمزد زیر خط فقر یعنی از تحصیل واماندن فرزندان ما کارگران، دستمزد زیر خط فقر یعنی متالشی شدن  .تحقیر و فقر و محرومیت ادامه دهیم

اگر چه حتی همین دستمزدها را هم بموقع پرداخت نمیکنند و . مسکنی خانواده های ما کارگران، دستمزد زیر خط فقر یعنی بی درمانی و بی
ما خواهان افزایش فوری سطح دستمزدهایمان . بسیاری از ما کارگران بخاطر دستمزدهای پرداخت نشده مان زندگی مان به تباهی کشیده شده است

زدها توسط کارفرمایان را یک جنایت در حق خانواده های کارگران ما تعویق در پرداخت دستم. و حداقل دو میلیون تومان دستمزد ماهانه هستیم
  .میدانیم و خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و خسارت ناشی از آن هستیم

 شاهرخ زمانی، محمد جرامی، بهنام ابراهیم زاده 

  ١٢دی  ١

 «برگرفته از سایت آزادی بیان»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ! چگونه حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون تومان در ماه افزایش میبابد

ما . فراخوان سه نفر از فعالین کارگری برای مبارزه جهت افزایش دستمزدها به حداقل دو میلیون تومان بدون تردید مورد حمایت ما هم هست

ن به هرچند از این فراخوان دفاع میکنیم، و حتی فعالین دیگری در جنبش کارگری ایران در این زمینه مستدل کرده اند که افزایش دستمزد کارگرا

پرداخت دستمزد دو میلیون "دو میلیون تومان در ماه امکان پذیر است و  در این رابطه توجه خوانندگان را به مقاله علیرضا ثقفی تحت عنوان 

 . مندرج در سایت ازادی بیان و کانون مدافعان حقوق کارگر جلب مکنیم" ١١به مناسبت تعیین حداقل دستمزد برای سال  –تومانی 

ای ما اینست که آیا در این شرایط که کارگران ایران فاقد تشکل سراسری خود هستند، کارگران ایران میتوانند به این خواست خود  ولی سوال پایه

نقش دخالتگرانه ای در تعیین حداقل دستمزدها بر اساس تورم ،گرانی و فقر کنونی ایفاء  مندیبرسند؟ یا به عبارت دیگر، چگونه کارگران با قدرت

 ...کرد؟ خواهند 

مکانیسم دخالتگری طبقه کارگر ایران در عرصه های مختلف کار و مبارزه برای بهبود . منفی است متاسفانهمشروط و پاسخ ما به این سوال 

این تشکل سراسری کارگران . شرایط کار و زندگی، از جمله برای افزایش دستمزدها، مستقیما منوط به وجود تشکل سراسری کارگران است

ه طبقه کارگر را به یک نیروی قدرتمند تبدیل میکند و این سازمانیابی مستقل و سراسری آنان است که امکان اینرا بوجود می آورد تا است ک

 . کارگران به خواستها و مطالبات خود برسند

وری است که اگر فعالیتها در این تالش آگاهانه و نقشه مند فعالین کارگری برای ایجاد تشکل مستقل و سراسری، یکی از نیازهای عاجل و ضر

 . زمینه متمرکز نشوند، نمیتوانیم برای دگرگونی این اوضاع فالکتبار دستاورد قابل توجهی کسب کنیم

 پیش بسوی تمرکز نیرو و فعالیت آگاهانه و نقشه مند برای ایجاد تشکل سراسری کارگران

 " نشریه مبارزه طبقاتی"
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نظر شما در مورد فراخوان سه نفر از فعالین کارگری ایران برای کمپین سراسری افزایش دستمزد : نشریه مبارزه طبقاتی

تومان چیست؟ نقاط قوت و ضعف چنین فراخوانهایی کدامهاست؟ کارگران ایران چگونه می توانند به افزایش میلیون  ٢تا 

 دستمزدها به تناسب تورم نایل آیند؟

 

فراخوان سه فعال کارگری اسیر در زندانهای رژیم اسالمی سرمایه داری ایران برای برپایی کمپین افزایش دستمزد، یعنی 

و محمد جراحی در زندان گوهردشت و بهنام ابراهیم زاده در زندان اوین، یکی از اسناد درخشان  فراخوان شاهرخ زمانی

این فراخوان طبعا باید مورد حمایت همه فعالین و دست اندرکاران جنبش مستقل . تاریخ معاصر جنبش کارگری ایران است

ان تاکید بر نیاز عمیق و گسترده طبقه کارگر به اگر هدف بالفاصله این فراخو. کارگری قرار گیرد و چنین نیز شده است

افزایش دستمزدها تا سطح برخورداری کامل از یک زندگی درخور انسان امروز و همچنین تاکید به برپایی مبارزه ای 

یکپارچه و سراسری برای کسب  آنست، اما در همان حال نیز دیگر مسایل حیاتی مبارزه طبقاتی کارگران را یادآوری می 

 .دکن

پیش از هر چیز این فریاد پر طنین طبقه بردگان مزدی ایران برای برخورداری از یک زندگی انسانی است که از اعماق 

در پرتو این فریاد به عینه و فارق از هر استداللی بار . مخوف ترین زندانهای سرمایه داری معاصر سر برکشیده است

حقوقی و ناامنی و بی حرمتی اعمال شده به طبقه کارگر تنها و تنها بواسطه دیگر می بینیم که یک قرن فقر و فالکت و بی 

تحت سیطره این دولت طبقه . همین سرکوب و سلطه خونبار دولت طبقاتی بورژوازی ایران است که ممکن شده است

ران همیشه حاکمه، چه در عصر سلطنت و چه در عصر اسالمی سرمایه داری ایران، تالش مستقل و متکی به خود کارگ

اخراج و بیکاری و تهدید و ارعاب و زندان و شکنجه و اعدام و سرکوب و به خون . با سرکوب بی امان مواجه بوده است

کشیدن اعتراضات کارگری پاسخ منسجم و یکدست و همیشگی بورژوازی ایران به این تالش های برحق و انسانی 

 .کارگران بوده است

ستمزدها توسط کارگران زندانی که هر یک به نوعی به بیماری های جسمی مبتال هستند و فراخوان مبارزه برای افزایش د

بویژه محمد جراحی با سرطان می جنگد و بهنام ابراهیم زاده که درد دوری از فرزند مبتال به سرطان را بر دوش دارد، 

بار دیگر همگان . بر مال می سازدیک بار دیگر همه  اتهامات رذیالنه و اراجیف حکومت علیه کارگران زندانی را 

آشکارا می بینند که فعالین کارگری به زندان افکنده می شوند تنها به جرم پر افتخار حق طلبی و به جرم تالش شراقتمندانه 

اگر مبارزه برای . ای که برای کسب حقوق پایمال شده کارگران و برخورداری آنان از یک زندگی انسانی انجام می دهند

دستمزد در اغلب جوامع سرمایه داری اکنون دیگر به امری پذیرفته شده بدل گشته و عادی می باشد، اما همین  افزایش

مبارزه در سرمایه داری ایران آن هزینه ای را در بر دارد که اکنون به شاهرخ زمانی ها و محمد جراحی ها و بهنام 

 .ابراهیم زاده ها تحمیل شده است

و باز می دانیم که جنبش . موفقیت هر مبارزه کارگری نیازمند اتحاد و انسجام و یکپارچگی استمی دانیم که پیشرفت و 

اگر چه . مستقل و نوپای کارگری ایران طی سالهای اخیر از تفرقه و پراکندگی درونی رنج برده و بشدت آسیب دیده است

د و محدودیت های اعمال شده به جنبش توسط نباید فراموش کرد این تفرقه و پراکندگی بطور عمده حاصل سلطه استبدا

 در حمایت از فراخوان کمپین برای افزایش دستمزد

٢٠٣٤ژانویه  ٣٤ - امیر پیام     (برای پاسخ به سوال نشریه مبارزه طبقاتی)  
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سرکوب سیاسی است، اما در همان حال به درجات کمتر 

نیز حاصل ندانم کاریها و فرقه گرایی های خودمان فعالین 

نقد عملی این ندانم کاریها و فرقه گرایی . جنبش نیز می باشد

ها و عبور از تفرقه و پراکندگی کنونی و رفتن به سمت 

تحد و منسجم و یکپارچه طبقه کارگر نیاز مبرم ایجاد صف م

و حیاتی جنبش ما در مقطع کنونی و شرط تعیین کننده 

بدون وجود چنین تحولی بطور . تقویت و پیشرفت آن است

جدی بیم آن می رود که جنبش روند ضعف فزاینده را طی 

  .نموده به حاشیه رود

بهنام فراخوان مشترک شاهرخ زمانی و محمد جراحی و 

ابراهیم زاده در تقابل با این وضعیت سنت عملی نوین و 

گرانقدری را بدعت گذاشته و دریچه امید برای عبور از 

فراخوان کمپین برای افزایش دستمزد توسط این سه عزیز خود نیز صریحا برای حمایت . پراکندگی موجود را گشوده است

این در حالیست که می دانیم آنها . است« اتحادیه آزاد کارگران ایران»از کمپین اعالم شده برای افزایش دستمزد از طرف 

و یا « کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری»از بخش های دیگر جنبش مستقل کارگری و از فعالین نزدیک به 

نمی « اد کارگراناتحادیه آز»هستند و از فعالین ونزدیکان به « کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»

بنابراین از این نظر نیز فراخوان آنها بر یکی از مسایل مهم مبارزه طبقاتی کارگران یعنی ضرورت عبور از تفرقه . باشند

و پراکندگی موجود و تاکید بر ایجاد صف متحد و منسجم و یکپارچه طبقه کارگر دست گذاشته و عمال در این جهت درست 

جنبش کارگری »زم به یادآوری است که بهنام ابراهیم زاده قبال نیز طی اطالعیه ای با عنوان ال. و سازنده حرکت می کند

 .از درون زندان در این مسیر گام گذاشته بود «باید اختالفات را کنار بگذارد و منسجم تر و متشکل تر گردد

در فراخوان کمپین برای افزایش دستمزدهاهمچنین بر ضرورت مبارزه برای دریافت دستمزدهای معوقه تاکید شده و 

اینجا نیز با یک . علیه خانواده های کارگری اعالم شده است« جنایت کارفرما»تعویق در پرداخت دستمزدها را بدرستی 

واجه ایم که توسط فراخوان دهندگان با تیزبینی برجسته شده و حقیقت بسیار مهم از وضعیت کنونی جنبش کارگری ایران م

بطوریکه بسختی بتوان . آن اینکه در جنبش کارگری ایران با پدیده درهم تنیده شدن نیازها و مطالبات کارگری مواجه ایم

. نگشت گذاشتیک تک مطالبه را جدا و  برجسته نمود و با اطمینان بر پتانسیل و قدرت بسیج عمومی و سراسری آن ا

برای بخشی از جنبش کارگری کسب حق تشکل مهم ترین است و معتقدند بدون برخورداری از تشکالت مستقل کارگری 

برخی دیگر معتقدند با . نمی توان برای هیچ مطالبه ای منجمله افزایش دستمزد مبارزه ای موثر و نتیجه دار سازمان داد

مومی و بسیج کننده است می توان زمینه های عملی ایجاد تسکالت مستقل را مبارزه برای افزایش دستمزد که خواسته ع

اگر چه افزایش دستمزد نیاز عاجل و عمومی و فراگیر طبقه کارگر است و باید حتمی آنرا برجسته نمود، اما . فراهم نمود

 . این کامال ممکن است که همین مطالبه عاجل با حمایت فعال همه بخش های جنبش مواجه نشود

برای صد ها هزار کارگری که روزانه با دستمزدهای معوقه درگیرند طبعا جبهه اصلی نبردشان نقد نمودن همین 

برای هفتاد درصد کارگران زنجیر شده به قراردادهای موقت و سفید امضا که در ناامنی شغلی تباه کننده ای . دستمزدهاست

برای آن میلیونها کارگری . ی شدن مشاغل شان حرف اول را می زندبسر می برند، برچیده شدن قراردادهای موقت و دایم

که در خارج از قانون کار ضد کارگری موجود قرار دارند و از همان حداقل های ناچیز در آن که توسط فشارهای 

ش های یا برای بخ. کارگران تحمیل شد محرومند به احتمال زیاد برخورداری از همین پوشش قانونی محدود مهم تر است

در . دیگر کارگران برچیده شدن شرکت های پیمانکاری و رهایی از چنگال این زالوهای مدرن مهم تر می باشد و غیره

حقیقت سرمایه داری ایران به مدد حکومت اش یعنی جمهوری اسالمی توانست نیروی کار شاغل در هر رشته تولیدی و 

با شرایط شغلی متفاوت و درگیر با کارفرماهای ریز و درشت تقسیم خدماتی را به بخش ها و گروهبندیهای متنوع همراه 

لذا این وضعیت نفس دست . نموده و به لحاظ ساختاری نیروی شاغل در یک رشته معین را غیر متمرکز و پراکنده نماید
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بسیار سخت و  یابی به اتحاد و انسجام و پکپارچگی مبارزات کارگری حول یک مطالبه معین را، اگر نه غیر ممکن، اما

از اینرو در هر کمپین و مبارزه عمومی خیلی ضروری است که ضمن برجسته نمودن یک یا دو . مشکل نموده است

مطالبه به مجموعه ای از مطالبات دیگر توجه داشت و پیگیری نمود و این همان چیزی است که فراخوان سه فعال 

ات کارگران پتروشیمی ها بویژه در ماهشهر طی سالهای اخیر این همچنین مبارز. کارگری در بند بدقت به آن توجه دارد

 .درهم تنیدگی مطالبات کارگری را نشان داد

در رابطه با چگونگی مبارزه برای افزایش دستمزد، فراخوانهای داده شده و اظهارنظرهای متنوع فعالین کارگری و چپ  

 .اینجا به برخی از همان جنبه مجددا تاکید می شود. اندحق مطلب را ادا نموده و به جنبه های مختلف آن پرداخته 

هر مبارزه کارگری پیش از هر چه نیازمند آنچنان نیرویی است که بتواند در هر مورد معینی بر نیروی طبقه حاکمه  -٣

کارگر پدید فایق آید، و چنین نیرویی برای مبارزه کارگری تنها و تنها از طریق صف متحد و منسجم و یکپارچه توده های 

اما ایجاد صف متحد توده های کارگر خود نیز در سطحی مقدماتی حاصل اتحاد و انسجام و یکپارچگی فعالین این . می آید

بنابراین مبارزه موثر برای افزایش . بدون ایجاد این صف دومی هیچگاه آن صف اول ممکن نخواهد شد. طبقه است

و نیز ابداع فرمولهای طالیی اما بسادگی نیازمند اتحاد فعالین مستقل کارگری دستمزدها پس از همه تحلیل ها و تئوری ها 

مستقل از اینکه چه شخص و گروهی فراخوان داده، . است و سرنوشت آن از ابتدا تا انتها به چنین اتحادی گره خورده است

عالین کارگری است و نیازمند اتحاد و یا اول شروع کرده، و یا بیشتر تالش نموده، مبارزه برای افزایش دستمزد امر همه ف

 .انسجام آنهاست

بدون . امر بسیج توده ای کارگران در مبارزه برای افزایش دستمزد ستون فقرات این مبارزه و کلید راهگشای آنست -٢

سوال بنابراین . برانگیختن این توده عظیم و تامین حضور آنان در این مبارزه، مابقی تالش ها جدی گرفته نخواهد شد

اصلی و تعیین کننده اینست که چگونه می توان کمیت قابل توجه و موثری از توده های کارگر را در شهرهای اصلی 

برای پاسخ به این سوال توجه به  این نکات . ایران در اعتراض به دولت برای مطالبه افزایش دستمزد ها به میدان آورد

نیز عملی نمودن آن یعنی به میدان آوردن توده های کارگر در حد توان و اول اینکه خود پاسخ به این سوال و : مهم است

دوم اینکه روش های تاکنونی برای توده . امکان هیچیک از گروهبندیها و تشکالت مستقل کارگری کنونی به تنهایی نیست

رگری در مقابل وزارت ای نمودن این مبارزه، یعنی نامه نگاری به وزارت کار و جمع آوری امضا و اجتماع فعالین کا

این روش ها اگرچه در ابتدا برای آگاهگری و طرح عمومی ضرورت . کار و مجلس، به هیچوجه کافی و موثر نیستند

افزایش دستمزدها مفید بودند و هنوز هم می توانند از این نظر مورد توجه باشند اما همانگونه که قابل پیش بینی بود 

بنابراین باید به . نشدند توده های کارگر را با خود همراه سازند و به میدان آورندآشکارا به هیچ اندازه ای قادر 

راهکارهای دیگر اندیشید و به این سوال تعیین کننده پاسخ داد که چگونه می توان توده های کارگر را حول اعتراض برای 

. به پاسخ درست به این سوال گره خورده استلذا هر درجه از پیشروی در این مبارزه تماما . افزایش دستمزدها بسیج نمود

 –سوم اینکه دقیقا مانند همه عرصه های مبارزه طبقاتی، در عرصه مبارزه برای افزایش دستمزدها نیز رویکرد تاکتیک 

پروسه یعنی ادامه دادن به روش های تاکنونی و امید بستن به تحرک احتمالی و وسیع توده های کارگر بدنبال تعمیق 

این . ای اقتصادی و سیاسی، خود عامل بازدارنده شکلگیری مبارزه توده ای  کارگران برای افزایش دستمزد استبحرانه

مبارزات کارگری آنجا که به . رویکرد چیزی جز رها نمودن تالش نقشه مند و امید بستن به بادهای گذاری حوادث نیست

معنی . نقشه بوده است -امیده یکسره محصول رویکرد تاکتیک تالشهای موثر و پیشرفت مطمئن و دستاوردی قابل اتکا انج

حرکت نقشه مند برای ایجاد : این رویکرد کارساز در مقطع کنونی و در مبارزه برای افزایش دستمزد عبارت است از

ا اتکا به صف متحد فعالین مستقل کارگری، و یافتن روش های موثر به میدان آوردن توده های کارگر، و اینکه متحدانه و ب

 .نقشه و روش های توافق شده برای بسیج توده های کارگر تالش کنیم
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همانطور که می دانیم تحرک کنونی در جنبش مستقل  -١

کمیته »کارگری برای افزایش دستمزدها با آغاز کار 

شورای عالی کار که هر ساله دراین ایام شروع « دستمزد

یه آزاد کارگران فراخوان اتحاد.  می شود طرح شده است

این رسمی نامیمون در جنبش . به این مساله اشاره دارد

کارگری ایران است که هر ساله همزمان با طرح ساالنه 

تعیین حداقل دستمزد توسط دولت، تحرک برای افزایش 

دستمزد آغاز می شود و پس از تعیین حداقل دستمزد توسط 

سال  دولت، آن تحرک در پایین نیز خاموش می گردد تا

تالش « اتحادیه آزاد کارگران»البته در دوسال اخیر . بعد

خوبی به خرج داد تا خواست افزایش دستمزد را زنده نگه 

رژیم اسالمی موفق شده است که مساله دستمزد را به موضوعی موسمی بدل سازد یعنی در پایان . دارد اما این کافی نبود

« کارگری»ع داغ می شود و تحت کنترل بالمنازع رژیم و تشکالت هر سال زیر عنوان تعیین حداقل دستمزد موضو

از . مزدور و دست سازش، اعتراض هایی انجام می شد و نارضایتی هایی تخلیه می شود و سپس همه چیز تمام می شود

هر اینرو یکی از شرایط موفق مبارزه مستقل برای افزایش دستمزد نفی همین طرح موسمی آن و برهم زدن این بازی 

چیزی که نیازمند حرکت متحد و منجسم و نقشه مند کل . ساله رژیم و بدل نمودن آن به مبارزه ای دایمی و همیشگی است

 .جنبش مستقل کارگری است

 

مبارزه برای افزایش دستمزد مانند مبارزه برای هر مطالبه دیگری مستلزم استقالل شفاف و کامل از کلیه تشکالت به  -٤

اصطالح کارگری و اما دست ساز و مزدور نظام جمهوری اسالمی یعنی خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و انجمن 

راسری نمایندگان کارگران و اتحادیه های دست ساز آنها می های صنفی و کانون های محلی و سراسری آنها و مجمع س

این تشکالت تا مغر استخوان رژیمی اند و جزیی از دستگاه وسیعتر سرکوب رژیم هستند و تهدید و خطری دایمی . باشد

ان خود این تشکالت بر پایه همان ماهیت عمیقا ضد کارگری و سرکوبگرانه ش. علیه جنبش و مبارزات مستقل کارگری اند

را برای ارایه ظاهری متفاوت  باز سازی نموده و روش هایشان برای ایجاد انحراف در جنبش کارگری و کنترل و نهایتا 

این دشمنان قسم خورده کارگران و آدمکشان حرفه ای که در پشت پرده در اتاق های فکر . سرکوب آنرا به روز نموده اند

ند، در جلوی پرده لباس مبدل کارگری برتن کرده و مدعی نگرانی فقر و فالکت نظام و وزات اطالعات و بیت رهبری فعال

 . اینها مطالبات کارگری را به آغوش می کشند تا آنرا خفه کنند. کارگران و دستمزدهای پایین و شرایط بد کاری هستند

ری است که با یک پا در  جنبش آنچه که امروز خطر اینها را بیش از هر موقع بیشتر نموده پیدایش برخی فعالین خاکست

مستقل کارگری و با پای دیگر در تشکالت رژیمی و ضد کارگری تالش دارند این دو قطب آنتاگونیستی  را پیوند زنند تا 

حسن اکبری ها و صاق . دشنه خونین مجمع نمایندگان کارگران و خانه کارگر بار دیگر بر پیکر جنبش ما فرود آید

اگر اسالف ایشان در . مشغولند« شرفتمندانه»نی نژادها و کاظم فرج الهی ها، به همین فعالیت کارگرها و مازیار گیال

اوایل دهه شصت بدنبال به خون کشیده شدن تشکالت مستقل کارگری توسط همین تشکالت ضد کارگری به مبلغین 

راهای ضد کارگری تشویق می شوراهای اسالمی کار تبدیل شدند و فعالین مستقل کارگری را به رفتن درون این شو

کردند، فعالین خاکستری امروز مبلغ براران تنی همان شوراهای ضد کارگری یعنی مجمع نمایندگان کارگران و انجمن 

بنابراین مبارزات کارگری بدون استقالل کامل و شفاف از کل این . های صنفی کارگران و کانون بازنشستگان می باشند

. ت حیاتی این استقالل نزد تودهای کارگر نمی تواند برای هیچ مطالبه ای قدم از قدم برداردطیف و برجسته نمودن اهمی

هر اندازه از فقدان شفافیت در این استقالل، و مخدوش نمودن مرزهای جنبش ما با این تشکالت ضد کارگری، و ممزوج 

یمی و ضد کارگری در حمایت از کارگران نمودن مبارزات جنبش ما با ادعا های پوچ و دروغین و سالوسانه تشکالت رژ

مبارزه برای افزایش دستمزد نه همراه و یا . تنها در خدمات انحراف و انحالل و اضمحالل جنبش ومبارزات مستقل ماست
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ازطریق مماشت و حشر و نشر با این تشکالت ضدکارگری که مطلقا و تماما در تقابل و نفی آنان و در مبارزه با آنها پیش 

هر گام از پیشروی واقعی جنبش مستقل کارگری نه در همراهی و همدوشی با این تشکالت رژیمی و . دمی رو

ضدکارگری که با عبور از ویرانه های خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و انجمن های صنفی و کانون های محلی و 

 .شان ممکن است و حاصل می شودسراسری آنها و مجمع سراسری نمایندگان کارگران و اتحادیه های دست ساز 

 

همانطور که باالتر اشاره شد به دلیل پراکندگی ساختاری وسیعی که به نیروی کار تحمیل شده است، در شرایط حاضر  -٥

با توجه به . بسختی بتوان جنبش اعتراضی و توده ای کارگران را تنها بر محور یک مطالبه بسیج نمود و به میدان آورد

تاکنونی مبارزات کارگری اینطور به نظر می آید که ایجاد چنین جنبشی در گرو تاکید بر آن مجموعه از مطالبات تجربیات 

عاجل و فوری است که همه بخش های جنبش کارگری را در بر بگیرد و همه ببینند که خواسته های ویژه بخش خودشان نیز 

سته نمودن و تاکید عمده بر یک مطالبه معین نیست بلکه در این این البته نافی برج. در این حرکت عمومی تامین می شود

حالت این یک مطالبه برجسته در مجموعه ای از مطالبات در دستور است که برجسته می شود و حرکت مبارزاتی حول این 

دستمزدهاست  بنابراین کمپین برای افزایش دستمزد می باید در پرتو مطالبه االی خود که افزایش. مجموعه پیش می رود

به این منظور الزم است که فعالین مستقل کارگری بر سر . مجموعه ای از مطالبات دیگر را طرح کند و برایشان مبارزه کند

لیستی از مطالبات عاجل و فوری طبقه کارگر توافق کنند و با برجسته نمودن ضرورت فوری افزایش دستمزدها آنرا پرچم 

 .دستمزد قرار دهند مبارزه مشترک خود برای افزایش

در پایان باز هم الزم به تاکید موکد است که پس از همه تحلیلها و تئوریها و نقش عمل ها، مبارزه برای هر مطالبه و هدفی 

نیرویی که تنها با گردآورند توده های . نیازمند نیروی کارگران است و هیچ چیزی جای این نیروی مادی را نمی گیرد

اما نکته اینست به میدان آوردن این نیروی طبقاتی در اولین . ردن آنان معنا می یابد و مادی می شودکارگر و به میدان آو

وتعیین کننده ترین گام نیازمند اتحاد و انسجام و یکپارچگی فعالین کارگری و بدل شدن آنان به یک نیروی محرک و موثر 

ضی برای افزایش دستمزد یکسره به اتحاد و انسجام در یک کالم سرنوشت کمپین اعترا. در دل تودهای کارگری است

 .فعالین مستقل کارگری گره خورده است
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رفیق ناار نظر شما در مورد فراخوان سه ن ر از فعالین کارگری ایران در مورد فراخوان به کمپین : سوال مبارزه طبقاتی

میلیون تومان در ایران چیست؟ نقاط قوت و ضعف چنین فراخوانهای کدامها هستتند؟ و  ٢سراسری افزایش دستمزد تا 

 ها به تناس  تورم نائل آیند؟کارگران ایران چگونه میتوانند به افزایش دستمزد

واضح است كه هر مبارزه و اعترا  كارگری  :ناار ااوری

مهمتر به نظر من این نكته است كه . امیدی است به كل جامعه

جمهوری اسالمی با فشار به فعالین جنبش كارگری، با زندانی 

كردن آنها، به خیال خود فكر می كند جنبش كارگری و به تب  

و این فراخوانی كه شما به . ا به سكوت می كشدآن كل جامعه ر

آن اشاره كرده اید نشان می دهد كه چنین فشاری كارساز نیست؛ 

چرا كه جامعه ای گرسنه و تشنه آزادی را با بگیر و ببند و 

اعتراضات این نوعی را قبال از ! سركوب نمی توان آرام كرد

لو، جان  كسانی چون رضا شهابی، علی نجاتی، منصور اسان

محمود االحی، شیث امانی، رسول بداقی، و دیگر فعالین 

با وضعیت معیشتی حاكم بر این جامعه . كارگری هم شنیده بودیم

این را من به شما اطمینان . و مشخصا حاكم بر كارگران و خانواده های كارگری، این اداها رساتر و بیشتر هم خواهند شد

 .می دهم

جنبش . و افزایش دستمزدها، كه پرسش شما بدان اشاره دارد، بپردازیم" میلیون تومان ٢ كمپین"اما اجازه بدهید كه به 

سال گذشته نمی توان نشان داد كه  ٣٠تدافعی بدین معنا كه در حداقل . كارگری در ایران در یك حالت تدافعی بسر می برد

ین را خود رئیس اتا  بازرگانی و رئیس ا! كارگران با اعترا  وضعیت معیشت خود را به باالی خط فقر رانده باشند

دراد  ١٠٠در این مدت اگر تورم رسمی ـ كه خود حكایتی دارد ـ در جامعه . اتحادیه كارفرمایان هم بارها اقرار كرده اند

این در حالی است كه در قوانین جمهوری اسالمی سیاه . دراد نسبت به این تورم افزایش یافته ٣٠بوده، دستمزد كارگر 

در خصوص این بحث، توجه . )س ید نوشته اند كه افزایش دستمزدها باید همسطح با سطح تورم در آن مملكت باشندروی 

 رابطه درباره"تحت عنوان " كارگر كمونیست"را به مصاحبه حمید تقوائی با نشریه " مبارزه طبقاتی"خوانندگان نشریه 

 .(جل  می كنم" تورم و دستمزدها سطح

از این بحث می خواهم نتیجه بگیرم كه گرچه جمهوری اسالمی یك ن س راحت از دست اعتراضات كارگری نكشیده، اما  

كمتر شاهد اعتراضی بوده ایم كه كارگران خواهان . غال  اعتراضات به این بوده كه وض  كارگران از این هم بدتر نشود

در نتیجه اگر فعالین كارگری دربند مدل شاهر  زمانی، بهنام . در این مملكت بوده باشند مدال افزایش دستمزد پا به پای تورم

میلیون  ٢ابراهیم زاده و محمد جراحی مطالبه كارگران پتروشیمی ماهشهر را منعكس می كنند كه خواهان حداقل دستمزد 

یلیون تومان وضعیت معیشتی كارگران در ایران م ٢من هنوز مطمئن نیستم كه . تومان بودند، این یك نكته بسیار مدبتی است

را به باالی خط فقر براند، اما با آن سناریوی هر ساله ای كه شورایعالی كار كه حداقل دستمزد را تعیین می كند، بسیار 

است كارگریمبارزه برای افزایش دستمزد، اولویت جنبش   

٢٠٣٤ژانویه  ٣٦           اصغری ناصر   
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ورم دراد بر حداقل دستمزد سال قبل افزوده است؛ در حالیكه ت ١٥ـ  ١٠این نهاد دولتی در سالهای گذشته . مت اوت است

 .میلیون تومان ٢اینها از نقاط مدبت بحث . رسمی همیشه چندین برابر باالتر از این رقم بوده است

گ ته " میلیون تومان ٢كمپین "این بحث بگویم، ابتدا باید بگویم كه شما گرچه از " نقطه ضعف"اما اگر نكته ای را بعنوان 

این رفقای كارگر دربند گ ته اند كه ما از مطالبه كارگران . ستیمحداقل فعال نی. اید، منتها ما شاهد چنین چیزی نیستیم

امیدوارم كه در بین فعالین . پتروشیمی های ماهشهر حمایت می كنیم و كمتر از این رقم، ادامه زندگی را غیرممكن می كند

. كمپین سراسری تبدیل كنندكارگری و محافل كارگری هم اكنون بحدی در این مورد در جریان باشد كه این مطالبه را به یك 

منظورم از موان ، موانعی نیست كه جمهوری اسالمی برای فعالین كارگری . اما این موضوو با موانعی روبرو خواهد شد

منظورم . این فر  ماست كه جمهوری اسالمی نگذارد كارگران و فعالین كارگری كارشان را به پیش ببرند. ایجاد می كنند

یكی از شناخته شده ترین فعالین جنبش كارگری ایران، محمود االحی، هم . فعالین كارگری است از موان  در بین خود

این به نظر ! اكنون متأس انه این مطالبه را غیرواقعی دانسته و غیرمستقیم اعالم است كه از این مطالبه حمایت نخواهد كرد

قصد من اینجا نقد ! ش دیگری از آن قرار گرفته استبخشی از جنبش نسبتا ضعیف كارگری، در مقابل بخ. من تراردی است

 .مجبورم این نكته را یادآوری كنم" نقطه ضعف"اما در جواب شما بعنوان . كاری كه محمود االحی كرده است نیست

شده این رقم اعالم . های اینچنینی دارند به نظر من این است كه خود را درگیر اعالم یك رقم می كنند نقطه ضعفی كه كمپین

 ٢اگر . هر چقدر هم خوب و مناسب به نظر برسد از این حقیقت نمی كاهد كه تورم در جمهوری اسالمی روزانه است

میلیون تومان امروز مناسب به نظر برسد، تضمینی وجود ندارد كه با سرعت باال رفتن تورم كه در ایران واقعیت زندگی 

كارگران باید این را . ه یك آپارتمان دو خوابه هم وجود نداشته باشدمیلیون تومان امكان كرای ٢است، دو روز دیگر با 

مطرح كنند كه از آنجا كه خود جمهوری اسالمی هم این را پذیرفته كه دستمزدها با باال رفتن تورم افزایش بیابند، باید این 

ینجا این نكته را بگویم كه من از این ا .یعنی افزایش دستمزد حالتی دینامیك داشته باشد. مبنای افزایش حداقل دستمزد باشد

فراخوان شاهر ، بهنام و محمد جراحی با تمام توان دفاو می كنم و همه كارگران را هم به حمایت و اقدام برای تحمیل 

اعالم مطالبات اینچنین در سطحی فراتر از یكی دو اعترا  و یا . میلیون تومان به جمهوری اسالمی فرامی خوانم ٢حداقل 

منتها برای بحدی كه بهتر . دو نهاد كارگری، سنتی در جنبش كارگری است و من قصد مقابله با آن را به هیچوجه ندارمیكی 

 .است در بین فعالین كارگری مطرح شده و پا بخورد، این نكته مدتهاست كه مد نظرم بوده است

بهتر بود اعالم كند كه تنها مرج  معتبر تعیین حداقل  و بعنوان آخرین نكته در مورد نامه مورد اشاره شما باید بگویم كه نامه

شاید كسی بگوید كه جمهوری اسالمی اعالم خواهد كرد نمایندگان خانه كارگر و . دستمزد نمایندگان خود كارگران هستند

كه واقعیت این نه تنها واقعیت ندارد و جمهوری اسالمی هم قبول دارد . شوراهای اسالمی كار نمایندگان كارگران هستند

هم وقتی از فعالینی مدل پروین " ایلنا"ندارد، بلكه اگر توجه كرده باشید خود رسانه های جمهوری اسالمی و از جمله سایت 

اما وقتی . كارگری را هم به دنبال اسامی آنها اضافه می كند" مستقل"محمدی و یا علی نجاتی حرس می زند، رسما عنوان 

ر و انجمن های ان ی و دیگر زیر مجموعه های دولتی در بین كارگران حرس می زند، از اعضای شوراهای اسالمی كا

در نتیجه مهم است كه تأكید كنیم كارگران به اعضای شورایعالی كار . بودن آنها را فر  می گیرد" غیرمستقل"دولتی و 

 .ری نداردبعنوان دشمنان كارگران می نگرند و تعیین حداقل دستمزد توسط آنها هیچگونه اعتبا

 

 ااوریر انا

 ٢٠١٤رانویه  ١١
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 ٢٠٣٤ژانویه  ٣١   کاوه دادگری

 

برخورد به هر یک از این دو جنبه به .نقطه قوت های معینی برخوردار استجنبش کارگری ما امروزه از ضعف ها و 

طور واقعی و عینی،می تواند خط مشی عمومی و استراتژیک جنبش مارا تامین و امر اتحاد و سراسری شدن مبارزات در 

جهت تحقق خواسته ها،هدف ها و آمال طبقه کارگر را امکان 

 .پذیر سازد

ما بر سه عامل و مکانیزم تسهیل به این منظور در این جا 

کننده جنبش تاکید کرده و می کوشیم به طور فشرده جنبه ها و 

ارتباط و حوزه تاثیر هر یک از عامل های برشمرده را تا 

اندازه ای که مورد نیاز موقعیت کنونی جنبش ما است،مدلل و 

 .آشکار سازیم

این عوامل ،بی آن که برای آن ترتیب زمانی خاصی قائل 

باشیم،وتا جایی که جنبه ی تاثیر متقابل آن ها بر یکدیگر 

 :برای ما می تواند مشخص گردد،عبارتند از

آگاهی طبقاتی و پروسه ی خودآگاهی و خودانگیختگی 

جنبش،تشکل و سازمان یابی وتشخیص شکل های مختلف 

 .مبارزه،تاکتیک ها و استراتژی عمومی جنبش

ه بر تشخیص و تشریح جایگاه تاریخی طبقه کارگر و مناسبات معین و ضروری ای آگاهی مورد توجه کمونیست ها هموار

که در روند تولید و مبادله و توزیع عواید حاصل از فروش نیروی کار به سرمایه داران ،ایجاد می گردد،بنیاد گذارده می 

ک امر تاریخی تاکید می گردد در توصیف مختصات این آگاهی از سوی ما همواره بر جنبش سوسیالیستی به عنوان ی.شود

خودآگاهی و درکی که از خود جنبش خودانگیخته کارگران مستفاد می گردد،به عنوان یک معرفه ی اساسی و مهم در .

در این چارچوب،مساله ی مطالبات پایه ای طبقه که از خصلت عینی و واقعی و روزمره در .آگاهی طبقاتی لحاظ می شود

مجموع و چکیده ی این خودآگاهی ،به طور عینی و مستقیم .ی ناشی می گردد،مطرح می شودزندگی و کار توده ی کارگر

محورهای اساسی .از مطالبات بارها اعالم شده از سوی فعاالن،مبارزان و پیشروان جنبش کارگری ما ،مشتق گردیده است

اتحاد عمل های مختلف،یک پارچگی و بنیادین این مطالبات،می تواند و باید مبنای منشور سراسری کارگران ما برای 

 .جنبش و همبستگی طبقاتی میان بخش های مختلف جنبش کارگری باشد

 

 

 

 مطالبات و وظایف مبرم ما در جنبش کارگری
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 مفهوم خودآگاهی کارگری چیست؟

این خودآگاهی مشتمل بر مطالبات مبرم،پایه ای و بالواسطه ی کارگران ایران است که از جنبه ی بین المللی ،بخش های 

کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که به درجات مختلف ، مناسبات و حقوق و گسترده ای از جنبش کارگری در 

منظور ما اهداف،آمال و خواسته هایی است که .قوانین بورژوایی در آن هانفوذ و گسترش یافته است،را در بر می گیرد

ه ای هایش عمیقا و به سختی طبقه کارگر به طور روزمره و در محیط کار و زیست خود و خانواده و همکاران و هم طبق

 .با آن دست به گریبان است

این خواسته ها سال هاست از سوی رهبران و فعاالن وپیش روان جنبش کارگری در اعتراضات متعدد به شکل عریضه 

نویسی،تنظیم تومارهای چند باره مشتمل برجمع آوری ده ها هزار امضا از کارگران رشته ها و صنایع مختلف تولیدی و 

دماتی،گردهمایی و راه پیمایی،تحصن و تجمع و درخواست رویارویی و گفتگو با باالترین رده های دولتی و نمایندگان خ

اما این درخواست هاعمال و همواره مورد بی .فرمایشی پارلمان حکومتی،اعالم و صورت عملی به خود گرفته است

ضد کارگری و ضد انسانی نیروهای سرکوبگر رژیم قرار توجهی،برخورد ریاکارانه و حتی درگیری های سرکوبگرانه و 

مطالبات مزبوربنیان و محورهای اساسی است که جنبش . گرفته است

کارگری می تواند و باید در گرد آن متشکل گردیده و آن را به عنوان 

پرچم و مانیفست مبارزاتی خود در این لحظه و برعلیه کلیه تاکتیک های 

ه دولت سرمایه داری و دستگاه بورکراتیک فریبکارانه و سرکوبگران

این منشور اساس محکم،واقعی و قابل درکی است .پلیسی آن به کار گیرد

که دقیقا متناسب با توازن قوای فعلی جنبش کارگری ما در برابر اردوی 

سرمایه و دولت ها و ماموران ریز و درشت جمهوری اسامی ،بایستی 

عملی و مبارزاتی بخش های مختلف  تنظیم گردد؛ و بر این اساس مبنای

جنبش کارگری در سرتاسر کشور و در هر یک از عرصه های تولیدی 

 .و خدماتی ،توسط زنان و مردان کارگر واقع گردد

سایر جنبش های رادیکال اجتماعی هم چون جنبش دانشجویی،جنبش 

بیکاران ،جنبش زنان و جنبش جوانان می توانند و باید خواسته های ویژه 

مشخص خود را در پیوند با این خواسته ها به کار گیرند و در هم پایی  و

 .و اتحاد با جنبش کارگری ،این مطالبات را به جهانیان اعالم دارند

 : محورهای اساسی و حداقل این مطالبات ،به قرار ذیل می باشد

این حداقل .نسبت به سال پیش ٣١١١برای سال % ٣٠٠افزایش دستمزدها در کلیه سطوح دستمزدی حداقل به میزان  – ٣

پرداخت کلیه مطالبات معوقه کارکنان به صورت یک مسئولیت .بایستی فراتر از خط فقر فزاینده در سطح جامعه باشد

فوری و الزامی، که بایستی ضرورتا و مستقل از اشکال حقوقی این واحدها،از سوی دولت تضمین گردد و در بودجه های 

 .  ساالنه پیش بینی گردد

آزادی ایجاد تشکل های مستقل کارگری مطابق مقاوله نامه ها و تعهدات بین المللی و خارج از قید و بندهای  – ٢

 .این تشکل ها بایستی به عنوان نمایندگان واقعی کارکنان به رسمیت شناخته شوند.بوروکراسی حاکم 

حق قانونی همه انسان .و فعالین و رهبران کارگری عقیدتی –آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی  – ١

های در بند جهت استفاده از کلیه امکانات برای دفاع از خود از جمله حق داشتن وکیل،دادگاه علنی و در صورت لزوم 

 .اجازه ی حضور ناظران بین الملی  در این دادگاه ها و نیز بازدید آن ها از زندان های ایران

برای تامین این اتحاد عمل 
د و متشکل کردن و متح

ز همین ی اجنبش کارگر
 تر، نهامروز بایستی مسئوال

رادیکال تر و آگاهانه تر 
فردا .ت به کار شویمدس

 !خیلی دیر است
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اعدام به .کلیه احکام صادره اعدام بایستی فورا لغو و متوقف گردند.ن قید و شرط مجازات اعدام لغو فوری و بدو – ٤

عنوان یک عمل انتقام جویانه،جنایت کارانه و ضد بشری که هنوز هم توسط برخی از دولت ها و در راس آن ها رژیم 

ن و خانواده ها و بازماندگان آنان انجام می جمهوری اسالمی حاکم بر ایران علیه قربانیان جامعه و مخالفان و معترضا

سایه شوم اعدام بایستی برای همیشه از باالی سر محکومان و خانواده .گیرد، بایستی از کلیه قوانین مربوطه حذف گردد

 . های آنان برداشته شود

خدماتی که به بهانه های  جلوگیری از بیکارسازی ها،تامین بیمه بیکاری و مداخله کارگران در بنگاه های تولیدی و – ١

امر خود گردانی این گونه واحد ها بایستی .گوناگون از سوی کارفرمایان به رکود،تعطیلی و بیکاری کارگران می انجامد

 .به کارکنان این واحدها منتقل گردد و دارائی آن ها به تملک جمعی کارگران در آید

و سایر اشکال مبارزاتی که کارگران و کلیه کارکنان مزدی برخورداری بی قید و شرط از حق اعتصاب ،اعتراض  – ٦

پیش گیری از هرگونه مداخله .به منظور تحقق مطالبات و درخواست های انسانی و به حق خود به آن متوسل می گردند

 .سرکوبگرانه و پیگرد به اصطالح قانونی علیه معترضان،فعالین و رهبران آنان

خطوط اساسی برشمرده در باال،منشور متحد کننده ای را در جنبش کارگری پایه ریزی  به عقیده ما ،تاکید بر محورها و

می نماید که می تواند اساس محکم و پایداری برای مبارزات جاری و آینده باشد و  در گسترش،نیرومندی و اتحاد طبقاتی 

 .کارگران ایران نقش موثری ایفا نماید

 

 ایگاهی از جنبش کارگری قرار می گیرد؟ سازمان یابی و شکل های مبارزه در چه ج

خصلت و عمق و گستره این آگاهی ،بر .تشکل و سازمان یابی نتیجه و محصول بالفصل خودآگاهی در میان کارگران است

یک آگاهی رفرمیستی و .نوع و شکل و دامنه ی تشکل های حرفه ای اتحادیه ای و سیاسی طبقه تاثیر مستقیم می گذارد

،شکل معینی از سازمان را در میان کارگران اشاعه داده و بنیان می گذارد و جنبش کارگری را همواره در قانون پرستانه 

حدود و مرزهای این نوع تشکل و تمام الزامات و محدودیت های آن نگه می دارد؛و آگاهی سوسیالیستی و انقالبی بر 

نترل بورژوازی و نهادهای بوروکراتیک،آن جنبش را اولی در حیطه و ک.اشکال بسیار متنوع و گسترده و از نوع دیگری

مستهلک و عقیم می سازد؛در حالی که دیگری ،رشته ای از  تشکل های فراررونده و ضد سرمایه داری را در میان 

کارگران توسعه و اشاعه می دهد و آنان را 

قادر می سازد که مرزها و دیوارهای 

 .بوروکراسی و نظم سرمایه را به چالش کشند

به عقیده ما هر درجه از روحیه و سطح 

مبارزاتی و پیشروی جنبش بایستی بر اتحاد 

طبقاتی و تشکیالتی کارگران ما به طور هم 

بسته و هم زمان بیافزاید و دست آوردهای 

صنفی،اقتصادی و قانونی را با ایجاد ،تحکیم 

و گسترش سازمان دهی و سازمان یابی 

ی مکان  کارگری،در همه رشته ها و در همه

امر دفاع از این .ها،تداوم بخشد و تضمین نماید

دست آوردها جز از طریق تشکل و سازمان 

یابی و ایجاد و پایداری انواع مختلف تشکل 

کارفرمایان و سرمایه داران ،در صورت  ”حقوقی“و ”اخالقی“تعهدات و وعده های .های مناسب و کارا،امکان پذیر نیست
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رگران از هیچ گونه ضمانت اجرایی پایداری برخوردار نیست و در هر زمان و با هر امکانی پراکندگی و بی سازمانی کا

که آنان به دست آورند،بی شرمانه ترین و رذیالنه ترین روش های راهزنی و دزدی را علیه کارگران و مردم زحمتکش 

سرمایه داری بر می خیزد و  چاره همه ی این دغل کاری ها و اعمال شرورانه که از ذات نظام.مرتکب می گردند

 .ویژه خود را دارد،اتحاد و تشکل کارگران در سازمان های ویژه سیاسی و صنفی خود می باشد ”اخالقیات“

 

 مبانی تاکتیکی و استراتژیک

در این قسمت ما بر سه عامل پایه ای و اساسی که بر سایر وجوه و عرصه های جنبش اثر گذارده و امکان پذیری آن ها 

این ها عواملی هستند که مبنای پراتیکی و عملی جنبش کارگری را تشکیل می دهند .تامین می نماید انگشت می گذاریمرا 

و می توانند و باید در کلیه وجوه برنامه ای و عملی مورد تاکید و توجه پیشروان و فعالین جنبش کارگری و سایر جنبش 

 .های اجتماعی قرار گیرند

نیست ها اشکال و مضمون های پراتیکی خود را چنان تنظیم کرده و به مرحله ی اجرا می گذارند در عرصه تاکتیکی، کمو

 :که بتوانند 

به طوری که امر  سیاسی و اجتماعی جامعه را فراهم آورند؛ ،گری کارگران در عرصه های اقتصادیامر مداخله  – ٣

این امر بر اساس پیگیری بر خواسته های .ین گرددمبارزه ی طبقاتی و ایجاد صف مستقل کارگری در این عرصه ها تام

مشخص و مبرم در هرلحظه از جدال های طبقاتی میان اردوی کار و سرمایه آغاز و مبنای مبارزه و تشکل و وظایف 

در سایر عرصه های اجتماعی نیز امکانات و شرایط پیوند این جنبش ها با جنبش تاریخی .روتین کمونیستی می گردد

 .تبلیغ ،ترویج و سازمان دهی می نمایند کارگران را

این مداخله گری،امر تشکل و سازمان یابی کارگری را تامین نماید،اتحاد طبقاتی و سراسری کردن امر مبارزه را به  – ٢

پیش برد و ایجاد و تحکیم و ترویج حزبیت،سازمان های اتحادیه ای و اشکال دیگری از سازمان های توده ای را در میان 

 .گران و توده ها امکان پذیر سازدکار

آگاهی سیاسی و مبانی تبلیغی و ترویجی کمونیستی بر چنان روند و سبک کاری از سوی حزب کمونیستی و کارگری  – ١

به میان کارگران برده شود که افق سوسیالیسم و آلترناتیو سوسیالیستی و حکومت کارگری به عنوان مطوب ترین شکل 

روی از نظامی طبقاتی سرمایه داری به جامعه ای که فاقد تبعیض و نابرابری و ستم طبقاتی باشد ،را سیاسی انتقالی و فرا

به عنوان یک امکان تاریخی و پبش رو در جلوی پای جامعه بحران زده و شرایط فالکت بار کنونی،  اعالم و برای آن 

این استراتژی،نقشه راه و گره گاه .جنبش کارگری استاین افق،روند و آلترناتیو همانا پیش بردن استراتژی . مبارزه کند

های جدال های طبقاتی پیش رو و تنظیم و اجرای کلیه تمهیدات و اصول پراتیکی است که امر سوسیالیسم ،انقالب 

اجتماعی و برپایی حکومت کارگری را امکان پذیر می سازد و در پیش پای کارگران و توده های زحمتکش و زیر 

 .هایی از نظام منحط و فالکت بار سرمایه داری را ترسیم و تبیین می نمایدستم،شرایط ر

مبانی تاکتیکی و خط مشی سازمانی و .این ها به نظر ما رئوس و محورهای اساسی جنبش کارگری مارا تشکیل می دهد

ق آن ،به یک اتحاد چکیده ای از مطالبات مبرم و فوری طبقه کارگر است که سالهاست بر زمین مانده است و برای تحق

برای تامین این اتحاد عمل و متحد و متشکل کردن جنبش .عمل در میان کلیه بخش های کارگری و سوسیالیستی نیاز است

 ! فردا خیلی دیر است .کارگری از همین امروز بایستی مسئوالنه تر،رادیکال تر و آگاهانه تر دست به کار شویم
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سخن روز تلویزیون کومه له 

 ٩٣بمناسبت حداقل دستمزد سال 

٢٧/١/٢٠١٤ 

 

تشکل های کارفرمایی، اطا  بازرگانی و 

تشکل های ضد کارگری و محافل دولتی همگی 

دست به دست هم داده اند تا در متن یک دعوای 

زرگری امسال نیز مانند سال های گذشته 

سرانجام حداقل دستمزد چند بار پائین تر از 

. خط فقر را به طبقه کارگر ایران تحمیل کنند

چینی را قبل از همه سوت مسابقه این مقدمه 

قبل از آنکه این اجماو . دولت به ادا درآورد

ضد کارگری تکلیف نهایی حداقل دستمزد 

تعیین کند، دولت  ١٣٩٣کارگران در سال 

اعالم کرد که حقو  کارمندان برای سال آینده 

از نقطه نظر و . دراد افزایش می یابد ١٨

دراد افزایش  ١٨وبات بودجه پیشنهادی؛ حقو  کارمندان دولت تنها منطق کارفرمایان و دولت، در حالی که براساس مص

به همین دلیل با اعالم این جهت گیری زمینه تحمیل . می یابد، دلیلی ندارد کارگران مطالبه ای بیش از این داشته باشند

 ٣٠  تورم پایان امسال را از طرفی دیگر می شنویم که آقایان در نظر دارند نر. افزایشی در همین حدود را فراهم می کنند

اعالم کنند تا بدینوسیله از این جهت هم به رقم مورد نظر خود در مورد  ٢٤تا  ٢١دراد و نر  تورم سال آینده را  ٣١تا 

ترفند دیگری که امسال در تعیین دستمزدها بکار می برند، زمزمه پرداخت بخشی از . میزان حداقل دستمزد نزدیک شوند

جسته و گریخته شنیده می شود که کارفرمایان . به کارگران است( بنام سبد کاالیی دولت)ه اورت جنسی دستمزد کارگران ب

دراد افزایش دستمزد برای سال آینده یعنی همان پیشنهادی که در  ١٨تومان معادل  ۲٨٢هزار و  ٨٧افزایشی به میزان 

 .ندبودجه دولت برای افزایش حقو  کارمندان آمده است را در نظر دار

در این میان تشکل های ضد کارگری که به نام کارگر در نشست سه جانبه تعیین حداقل دستمزد شرکت می کنند، بیکار 

ننشسته اند و بر سر اینکه کدام آنها نماینده واقعی کارگران هستند و هر کدام با چه حق و حقوقی در نشست فرمایشی شورای 

سه تشکل ضد کارگری که در این معرکه . فریبکارانه ای به راه انداخته اند تعیین دستمزد شرکت می کنند، دعوای ل ظی

تشکل های . خانه کارگر، شوراهای اسالمی کار و کانون عالی انجمن های ان ی کارگری: گیری شرکت دارند عبارتند از

د را طوری سازماندهی کنند به ااطالح کارگری وابسته به دولت نیز درادد هستند تا دعواهای ریاکارانه کارگر پناهی خو

کانون عالی . که حداقل دستمزد سال آتی هم رقمی در همان حول و حوش میزان مورد نظر کارفرمایان و دولت باقی بماند

انجمن های ان ی کارگری که تشکل نسبتا تازه تاسیسی است، خواستار آن است که انحصار خانه کارگر و شوراهای 

و از جمله در تعیین حداقل دستمزد پایان یابد و آنها نیز با حقو  مساوی در نشست های  اسالمی کار در مسایل کارگری

سخنگوی کانون عالی انجمن های ان ی کارگری در " هادی ابوی"در همین رابطه . شورای عالی کار شرکت داشته باشند

شورای عالی کار توسط تشکل  ٩٣سال گ تگو با خبرگزاری دولتی ایلنا از احتمال تحریم کردن جلسات تعیین دستمزدهای 

بگو مگوهای بین این سه تشکل در حالی است که هیچکدام از آنها خواهان توییر اساسی در میزان حداقل . متبوعش خبر داد

 کارگران ٩٣حداقل دستمزد سال 

 ضد کارگری هایزرگری تشکلو جنگ  
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اعالم کنند بر  ٩٣آنها به جای اینکه بطور روشن نظر خود را در مورد حداقل دستمزد سال . دستمزد مورد نظر دولت نیستند

قی که هر کدام از آنها در نشست های فرمایشی شورای عالی کار خواهند داشت، مشوول جنگ ل ظی و چانه زنی سر حقو

 .هستند

مهار اعتراضات کارگران، . این سه تشکل همواره مجری سیاست های دولت های قبلی و اکنون دولت روحانی بوده اند

ها، هدایا و مزایای حکومتی برای خوش خدمتی به تحقق جاسوسی علیه کارگران مبارز و معتر ، سهم بردن از رانت 

در پی افشاگری درباره تاراا سرمایه کارگران . سیاست های رریم در محیط های کار کارگران از جمله کارنامه آنها است

ست شماری از سران این تشکل های دولتی را برای اجرای سیا" سعید مرتضوی"در سازمان تامین اجتماعی معلوم شد که 

 .هایش در سازمان تامین اجتماعی خریده بود

 

کارنامه این سه جریان در رابطه با تعیین دستمزد هم ضد کارگری تر از آن است که از طریق نمایش دعواهای درونی 

حضور آنها در نشست های فرمایشی دستمزد نه در گذشته و نه با توییر ترکی  تعداد . اعتباری برای خود دست و پا کنند

ن ر هیچ تاثیری بر تصمیمات دولت و کارفرمایان و هیچ نقشی در افزایش  ١١ن ر به  ٩ای شورای عالی کار از اعض

دولت و کارفرمایان با یا بدون حضور آنها تصمیمات خود در . دستمزد و بهبود دیگر شرایط کار کارگران نداشته و ندارد

برعکس اینها سد راه مبارزه کارگران برای . هم این چنین بوده است این زمینه را به اجراء درمی آورند، کما اینکه تاکنون

کارگران می دانند که آنچه که در . ایجاد تشکل های مستقل کارگری و برپایی مبارزات مستقل برای افزایش دستمزدها هستند

. ری  کارگران نیسترقابت بین این سه تشکل می گذرد چیزی جز یک تقسیم کار و به راه انداختن جنگ زرگری برای ف

بنابراین امیدی به افزایش دستمزدها از کانال نشست های . دعوای آنها تنش بر سر زدن مهر بی حقوقی کارگران است

 .شورای عالی کار با یا بدون حضور این تشکل های دولتی نیست

 

دستمزد از جمله در دو سال  کارگران و فعالین جنبش کارگری در دوره های مختلف اشکال گوناگون مبارزه برای افزایش

اخیر جم  آوری طومار و تحویل آن به وزارت کار و مجلس و حتی تحت تاثیر خانه کارگری ها برخی از کارگران رویه 

 ٩٢را تجربه کردند، نه مصوبه مزد سال  ٩٢قضایی و اقامه شکایت از دیوان عدالت اداری برای افزایش دستمزدهای سال 

اما تجربه مبارزات موفق کارگران پتروشیمی و . عدالت اداری ابطال شد و نه طومار پاسخ گرفتدر پی شکایت از دیوان 

چند رشته دیگر برای افزایش دستمزد با دست زدن به اعتصاب و تعطیلی کار به ما آموخت که مبارزه برای افزایش 

ل اعتصابات و تعطیلی وسی  کارخانه ها و دستمزدها در شرایط کنونی تنها از کانال مبارزات مستقل کارگران آنهم در شک

مبارزاتی که بر متن آن تالش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری هم . مراکز تولیدی به اورت سراسری امکانپذیر است

حضور . این تنها راه دستیابی به دستمزدی متناس  با سطح واقعی تورم و سبد هزینه های زندگی است. در دستور کار باشد

ندگان مستقل کارگران در نشست های تعیین دستمزد و فشار مبارزات میدانی کارگران بر دولت و کارفرمایان برای نمای

در غیاب چنین شکل و شیوه ای از مبارزه کارگری امیدی به افزایش . تنها راه حل است ٩٣افزایش دستمزدهای سال 

 .هم نیست ٩٣دستمزدها در سال 

 

   

 

 

 

اگر از جانب تشکل مستقل سراسری ..." حضور نمایندگان مستقل کارگران در نشست های تعیین دستمزد"

کارگران که حداقل چند صد هزار کارگر را در خود متشکل کرده باشند، نباشند، نمیتوانند در تقابل با دولت 

 . اسالمی  و کارفرمایان قدرت موثری باشند

تمرکز . موضوع روز تبدیل کردن ایجاد تشکلهای کارگری قدرتمند است تنها راه چاره اصلی، تمرکز و به

فعالیت و نقشه عملها برای تغییر اوضاع به نفع توده های کارگر در ایران، در گروه به بسرانجام رسانیدن 

 (مبارزه طبقاتی)  . کارگران ایران به تشکل مستقل و سراسری خود نیاز دارند: این مسئله ی اصلی است
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 این شمارهشعارهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ایران کارگران 

ویدمتحد ش  

 نهضت تشکل سازی

 را دامن بزنیمدر محیطهای کار 

ای ه دهادی و سیاسی در ایران به نفع توهر گونه تغییر اجتماعی، اقتص
میلیونی و بوجود  مقیاسکارگر و زحمتکش در گرو اتحاد کارگران در 

 .مستقل سراسری کارگران ایران است آوردن تشکل

 شعار

 نان، مسکن، آزادی 

را به پرچم مبارزاتی علیه فقر  

 تبدیل کنیم

بر اساس افزایش دستمزدها 

تورم را با فعالیت برای ایجاد 

به   تشکلهایی کارگری،

 بورژوازی ایران تحمیل کنیم

باد سوسیالیسم رد اریانزنده   


