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  یدستمزدهامبارزه برای 
  ! معوقه را بايد متحد و سراسری به پيش برد

 
 ماه هشتاد و پنجمهر یس                                                                                                 جليل بهروزی

 
 

نمونه های چون . عدم پرداخت دستمزدهها دور جديدی را آغاز آرده است در اعتراض به مبارزه آارگران

 ، ماه حقوق٢٩ بدليل دريافت نكردن مقابل دفتر احمدی نژاد در روز سوم مهر ماه قزوين اجتماع آارگران نازنخ 

 اجتماع و راهپيمايی بزرگ آارگران فرش ، بخاطر يك سال حقوق معوقهاعتصاب آارگران چيت سازی تهران

 ، ماه حقوق آه با سرآوب وحشيانه رژيم مواجه شد٩ بخاطر عدم دريافت  شهريور٢۵ در تاريخ البرز بابلسر

 ، مهر ماه۴دش و آمكهای نقدی در تاريخ بخاطر عدم پرداخت پا" آما"اخراج مديريت آارخانه توسط آارگران 

 اعتصاب آارگران پارس آيان وابسته ، ماه حقوق معوقه۶اعتصاب اخطاری آارگران آاشی سمند سمنان بخاطر 

 ماه حقوق به تاريخ دوم مهر ماه شواهد گويايی است از ٣به پتروشيمی آرمانشاه در اعتراض به عدم دريافت 

  .  در اين عرصهموج جديدی از اعتراضات آارگری

  بسيار سازمان يافتگی مبارزات ديگرمشخصه همه اين.  اعتراضات پراآندگی آن استيك خصوصيت آشكار اين

  . و سومين مشكل تاآتيكها غير متناسب نسبت به سطح مبارزه و توازن قوا در جامعه ميباشدابتدائی 

وقه اين بيش از همه بر دوش فعالين آارگری برای پيشبرد يك مبارزه موثر و تحقق مطالبه پرداخت حقوقهای مع

بطور قطع .   ميكند آه فعاليت نقشه مندی را جهت برطرف آردن اين مشكالت مشخص در پيش گيرنديسنگين

 در عرصه عمل دهها مشكل و فاآتور ديگر نيز به ميدان ميايد آه طبعا بايد به ارزيابی آنها نشست و جهت حلشان

 جدا آرد ولی در واقعيت امر  هر چند اين سه عامل را ميتوانیت آه در سطح تحليل ديگر اين اس موضوع. برآمد

  .ارتباط مستقيمی بين شان وجود دارد آه همزمان بايد در رفع شان آوشيد

تا آنجايی آه به پراآندگی مبارزه برميگردد بر همه آشكار است آه آارگران بخشهای مختلف هر چند آه از يك 

و مطالبه مشترآی را طرح ميكنند ولی هيچ رابطه محكمی آه اين بخشها را بخصوص ند رنج ميبرمعضل واحد 

خود در روزهای مختلف و شرايط هر يك به مقتضای . زمانی آه به پای اعتراض ميروند متصل آند وجود ندارد

درتمندی را ايجاد آه بتواند اهرم فشار ق یادر مكانهای متفاوت گرد ميآيند و از آنجايی آه نيروی قابل مالحظه 

جا پای عدم يك سازماندهی پيچيده و . شكل نميگيرد يا سرآوب ميگردد و يا با وعده و وعيد به عقب می نشيندآند 

در حالی آه اگر آارگران فعال در سطح محلی و سراسری هدف را . متمرآز اينجا خود را به خوبی نشان ميدهد

ران بخشهای ديگر ايجاد آنند و بطور مشخص به پای ايجاد يك بر اين قرار دهند آه رشته محكمی را با آارگ

  سازی و يا نازنخ و يا فرش البرز بابلسر بروند و تدارك يك حرآت مشترك را  شبكه از روابط با آارگران چيت



  آردن و سازمان دادن چنينی ترديد عملی البته ب.مايی بزرگی را سازمان دهندببينند ميتوانند اجتماع و يا راهپي

آه در اعتراضات  ی مورد. استیما ميتوان نشان داد آه آامال عمل مشكالت و مخاظرات خودرا دارد ایحرآت

گران بزرگی  آه آار اجتماع در مناطق آارگری و يا مقابل آارخانجات و موسسات  عدماخير جای آن خالی است

آمتر ظاهرا آاری آه . جعه به آنها استيك راه جلب حمايت آارگران ديگر مرا.  ميباشد،زيادی در آن آار ميكنند

  . صورت ميگيرد

خصوصيت ديگر اعتراضات آارگران برای دست يابی به دستمزدهای پرداخت نشده سازمان يابی ضعيف و 

هنوز بر حول معضلی چنين حياتی و خواستی چنين مشروع و مقبول توده ای هيچ نوع سازمان . مبتدی است

خود حرآت و اعتراض نشان از واضح است آه . ه فابريكی شكل نگرفته استتوده ای آارگری در همان محدود

ر احمدی نژاد اجتماع همين آه صدها آارگر از قزوين به تهران آمده و مقابل دفت. درجه ای از سازمانيابی دارد

ميكنند و يا آارگران فرش البرز راهپيمايی چنان بزرگی را سازمان ميدهند حكايت از آن دارد آه در سطوحی 

اما اين خود دستمايه شكل دادن تشكلهای چون مجمع . امر بسيج و سازمانيابی در دستور بوده و در جريان است

 يا حتي پاتوقهاي گسترده آارگران دستمزد نگرفته با هر  آارگری آميته نمايندگان آارگران و يا شورای،عمومی

 اين يك ضعف بسيار مهمی است آه فعالين آارگری بايد بطور جدی رفع آن.  نشده استاسمي آه بر آن بگذاريم،

  اعتراضات آنونی ميتواند است آهتنها يك تشكل ادمه آار و نسبتا پايدار توده ای. پيش روی خود قرار دهندرا 

  با ديگرتر سازد و ارتباط آارگران حكمست مان رار وحدت صفوف آارگ،را ارتقا داده و تداوم آنها را تضمين آند

   . بخشها را ممكن سازد و پيروزی را تسهيل و تسريع بخشد

اما مورد سوم به تاآتيكها و اشكال مبارزه برميگردد آه بعضا تناسبی با سطح مبارزه موجود و يا توازن قوا 

 قدرتمند ميتواند  همه مبارزه و اعتراضبرای نمونه اجتماع آردن در مقابل دفتر احمدی نژاد بعد از آن. داردن

روشن است .  به نسبت مجموع شرايط مبارزه آارگران دانستنوعی عقبگردحتي ميتوان اين را . توهم زا باشد

ر حالی آه شرايط برای حرآاتی بسيار  داما . آه آارگران به همه روشها بايد رژيم را زير فشار بگذارند

 آارگران را نيز دلسرد و ميتواند  بلكه ،دست نه تنها توهم را دامن ميزنداقدامی از اين تعرضی فراهم است 

 از عدم دريافت  و شهر صنعتی قزوين هزاران آارگر درآهاست اين در حالی . آندشرايط پيشروی را سخت 

و يا اجتماع آردن ارتباط گرفتن با ديگر آارگران . د خطاب ما قرار نميگيرندحقوق و مزايا رنج ميبرند ولی مور

 برگزاری ميتنگهای مشترك صد چندان ميتواند صدای ما را بگوش مردم در ،در مقابل مراآز صنعتی بزرگ

ومار  جمع آوری طمقياس آشوری ببرد و يا ارتباط با سازمانها بين المللی و برگزاری آنفرانسهای مطبوعاتی و

" آما"مورد ديگر بيرون آردن مديريت از آارخانه توسط آارگران  . ميتوانند باشنداز ديگر روشها و ابزارها

را نشان  عرصهاين  جسارت آارگران و قابليت تعرضی شدن مبارزه در ،اين نمونه هر چند پتانسيل باالی .است

 باال و   يافتگی ز سازمان درجه ابه  و متكی  شده اگر آامال حساب   ولی   حمايت قرار گيرد  و بايد مورد ميدهد

 از جانب يعتریوس  تعرض توجيهی جهت نباشد ميتواند به حرآت آارگران ضربه زده وحمايت وسيع

    . گردد به آارگرانآارفرمايان و رژيم



ران  مهم سرمايه دا آارگران در شرايط آنونی يكی از منابعو يا تاخير طوالنی در پرداخت دستمزدپرداخت عدم 

همچنين يك شيوه به زانو درآوردن آارگران و محدود آردن . جيب زدن سودهای آالن استو دولت در به 

فرضها  پيش و جزو سرمايه دارتعريف و بنا به قاعده رابطه آارگر آه بنا به است مبارزه آنان برای آن حقی 

اما . ه است ممكن شدمهوری اسالمیزير سايه حكومت ترور جچنين تعرضی به حق ابتدايی آارگران تنها . است

وجه انتخابی آارگر به هيچ برای .  بدل آرده اندانآن را به يك ميدان مهم مبارزه با سرمايه داردر عمل آارگران 

هم اآنون مبارزه  آن ، اعتبار عموميت داشتن خواست و حياتی بودناز اين رو به. نده اجز مبارزه پيگير نگذاشت

  متحد و متشكل،مبارزه سراسری اد يك سياست نقشه مند آن را به يك اتخ آه بايد باستيان اگسترده ای در جر

  .آن را تضمين نمود پيروزی بدل ساخت تا
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