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یارگرک به پس در جنبش یگام:  دستمزدنيکمپ  
 

١٣٨٧ ی دمشش ستيشنبه بپنج                                                                                                      بهنام   
 

   
اخيرًا حرکتی از سوی بعضی از فعالين گرايشات راست و انحرافی درون جنبش کارگری ، در راستای جمع آوری 

اين مسئله بر همه فعالين دلسوز کارگری واضح است که . امضا برای افزايش دستمزدهای کارگران شروع شده است 

مزد در کنار مطالبه بيمه های اجتماعی و امنيت جانی در محيط کار و نيز امنيت شغلی و ساير مطالبه افزايش دست

مطالبات کارگران ، خواست برحق کارگران ايران می باشد و مطالبه مهمی است که برای کارگران و فعالينشان غير 

است آن را مورد توجه قرار داده و مجبور ) با توجه به تجربه جهانی اش ( قابل چشم پوشی ست و سرمايه داری هم 

اما نبايد از اهيت مبارزه پيگير و طبقاتی کارگران ( از بخشی از ارزش افزوده خود در اين راستا صرف نظر نمايد 

امروزه . اما بحث اصلی در اينجا تفاوت بر سر دو نوع استراتژی متفاوت از هم می باشد ) . در اين راستا غافل ماند 

 بحث بر سر استراتژی است که نقطه تمايز بين گرايشات موجود در ۵٧ی بر خالف دوران انقالب در جنبش کارگر

در شرايط کنونی آنچه گرايش چپ را از ساير گرايشات انحرافی و راست متمايز می سازد تکيه بر .جنبش می باشد 

 آنچه که در استراتژی نيروی مستقل خود کارگران برای متشکل شدن حول خواسته های مشترک می باشد يعنی

 و اوايل دهه ٧٠اين نقطه تمايز به صورت آشکارش در اواخر دهه ی. گرايشات راست و انحرافی به کلی غايب است 

 با اوج گرفتن جنبش اصالحات سياسی در ايران خود را نمايان ساخت ، يعنی زمانی که گرايش راست در ٨٠ی 

در مورد امضاء مقاوله نامه رسميت تشکلهای کارگری  دست به دامان مقابل درخواست سازمان جهانی کار از ايران 

وزارت کار و تامين اجتماعی شد و مبنا را برای ايجاد تشکلهای کارگری جلب حمايت دوستان خود در درون حاکميت 

ی صرفًا بنابراين برای گرايش راست و انحرافی ضرورت ايجاد تشکلهای کارگر. گرفتند نه تکيه بر نيروی کارگران 

ضرورتی سياسی در يک فرجه نسبتًا باز سياسی بود نه درک اهميت اين تشکالت برای پيشبرد مبارزه صنفی و 

سياسی و در نهايت مبارزه طبقاتی کارگران  ، بنابر اين آنها در پشت سر استراتژی مورد نظرشان هيچ نيروی مادی 

 .بی شاهديم نداشتند و تبعات آن را نيز امروزه به خو) کارگران ( 

 کارگران برای پيشبرد اهداف  پيگير و مستقل و متحداما گرايش چپ که مدتها بود به اهميت و ضرورت مبارزه

طبقاتی شان پی برده بودند و هزينه های زيادی را برای اين مسئله متقبل شده بودند در اين مقطع تاريخی با قدرت 

 ايجاد تشکل کارگری مستقل کارگران  لبه خود را با تکيه برنيروی هرچه تمامتر پا به ميدان گذاشت و خواست و مطا

 .مستقل در راستای منافع کل طبقه کارگر عنوان نمود 

 با تکيه بر نيروی واقعی  ايجاد تشکلهای مستقل کارگریبه طور خالصه گرايش چپ ، استراتژی خود را کمک به

 ترويج تشکلهايی با ساختار شورايی ، به دفاع و حمايت خود کارگران می دانست و در اين ميان علی رغم تکيه و

 .ازهر نوع تشکلی که خود کارگران به ضرورت ايجاد آن آگاه شده و اقدام به ايجاد آن کرده باشند ، برخاست 



 

 2

اين بار نيز گرايشات . اما اين بار نيز تمايز بين دو گرايش يا دو استراتژی مختلف در مقطع کنونی آشکارتر گرديد 

منحرف ساختن جنبش کارگری در جهت ( انحرافی در جهت کسب فرصتی برای پيشبرد اهداف مورد نظر خود 

را دستاويز قرار داده اند و » افزايش دستمزد«يک خواسته برحق کارگران يعنی ) کمرنگ نمودن راديکاليزم آن 

يت گرسنگی خود را فرياد می کشند شايد انتخاب اين خواسته نيز بی منظور نبوده زيرا در شرايطی که کارگران  واقع

اين مسئله برای کارگران از جذابيت خاصی برخوردار باشد و گرايش مذکور به خيال خود بخواهد حقانيت خود را 

برای طبقه کارگر ايران ثابت نموده و در مقطع خاصی با دستاويز قرار دادن امضاهای جمع آوری شده بتواند خود را 

ون حقيقت کپی مضحکی ازاهداف کمپين يک ميليچنين کمپينی در. حق کارگران معرفی نمايندبربه عنوان نماينده 

روشن روزارگران ايران و فعالين دلسوزش درآنها می خواهند چيزی را که ک. امضاء در جنبش زنان ايران است

نبش منحرف شدن جتوان چيزی جزاين راه تاريک هم نمی  در شب تاريک با چراغ بيابند ودردنبال آن بوده اند را

شرايط کنونی که طبقه کارگر مدتهاست چنين نوع مبارزه ای طرح چنين مسئله ای در. کارگری ايران را انتظار داشت

را فرا پشت نهاده است و با قدرت تمام برای احقاق حقوق از کف رفته اشپا به ميدان مبارزه عملی و علنی گذاشته 

اب را به عنوان حق مسلم خود و نيز شيوه مبارزه ای درست و موثر دانسته اند چه هدفی می است و در اين راه اعتص

تواند داشته باشد ؟ آيا نميتواند به معنای برگرداندن آنها به پای ميز مذاکره و چانه زنی در باال باشد و آيا گامی به پس 

 ماه ١٢ه حتی برای گرفتن حقوق گاهًا تا نسبت به موقعيت جديد جنبش کارگری نيست ؟ طبقه کارگر سالهاست ک

معوقه خود عمًال در ميدان مبارزه است و در اين راه به تمامی تازيانه استبداد و خفقان سياسی به تنش خورده است  

ولی هنز دولت سرمايه حاضر به قبول اين مطالبه برحق کارگران نشده است حال بايد انتظار داشته باشيم با جمع 

 نحوی منحرف نمودن اين کار به. ؟ زهی خيال باطلتوانه مطالبات کارگران متحقق شود امضای بی پشکردن چند صد

اين گرايشات نه اکنون و نه هيچ زمان . اريخ جهانی طبقه کارگر کم نيستندتاين دست انحرافات درجنبش است و از

تبليغات سوء و فحاشيهای اخير اين . د داشتديگری در راستای منافع طبقاتی کارگران گامی برنداشته و بر نخواهن

گرايشات عليه فعالين واقعی کارگری به خوبی برای طبقه کارگر ايران ثابت نموده است که اينها با مطالبات کارگران 

 .  و سياسی يا طبقاتی بيگانه هستنداعم از صنفی

شيده و الين چپ و دلسوز کارگری به نقد کهمچنانکه بارها اين نوع گرايشات و اهداف و اشتراتژی شان از طرف فع

، اعمال اين افراد و گرايشاتشان به دور نمانده و با مبارزه چشمان تيزبين و نقاد فعالين چپازعيان شده اند اين بار نيز

 اين کمپين هيچ نيروی. بقه کارگر ايران افشا خواهند کردپيگير خود هم در عرصه عملی و هم نظری آنها را برای ط

، مطالبات خود را نه از راه مقابل آنها شدن به اين موضوع درپشت سر خود نداشته و کارگران با آگاهماتريالی در

ما نيز به عنوان فعالين جنبش کارگری . ی و متشکل خود به جلو خواهند بردامضاء و نامه نگاری بلکه از مبارزه عمل

عتقديم که پيشروی لبات صنفی و سياسی شان تکيه خواهيم نمود و مبه واقع بر نيروی خود کارگان در رسيدن به مطا

 .همه عرصه ها و مطالباتشان تنها با يک نيروی متشکل و مستقل مقدور خواهد شدجنبش کارگری در
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