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 چند آلمه درباره طومار آارگران براى تعيين حداقل دستمزد

  ١٣٨٨ فروردين ٣شنبه دو                                                                                                  خاآى حامد
 

  
  )اين رابطه و جوابيه جميل محمدىحاشيه نوشته محمود صالحى دردر(

مسائل مهم و گرهى است آه متاسفانه در ايران به يك جدال هر افزايش آنها يكى ازسردستمزدها و مبارزه برمساله 

روزه با صاحب آار و دولت تبديل شده و ظاهرا آارگر براى هر يك لقمه نانش بايد با چنگ و دندان بجنگند و به 

   .دفعات با زندان و شالق و سرآوب عريان روبرو شود

 به طور مستقيم و بالواسطه به تمام وجوه زندگى آارگران ربط دارد و به همين جهت هم است آه اهميت اين مساله

  .ويژه اى دارد 

   .من اينجا قصد ندارم به اين مساله به طور عام و آلى بپردازم

جوابيه جميل محمدى بلكه تنها همانطور آه از تيتر نوشته پيداست مى خواهم در حاشيه نوشته محمود صالحى و   §

  به نكته مهمى مستتر در اين مباحث بپردازم

ته  تالشهاى اخير بخشى از طبقه آارگر ايران براى افزايش دستمزد، نك محمود صالحى در نوشته اش در رابطه با

   .يردگين آارگرى مورد تامل و تعمق قراربسيار جدى بايد از طرف فعالمن به طورمهمى را طرح مى آند آه به نظر

ا مى آورند و من اتخاذ روشها و سنتهاى مبارزاتى آن نكته مهمى است آه پلميك اخير اين دوستان به ياد مبه نظر

     .اين زمينه را يادآورى مى آنندلزوم تامل و دقت در

مود  اين است آه نه خواست دستمزد بلكه روش آنونى مبارزه براى آن از جانب مح استنباط من از نوشته محمود 

   .مورد نقد است

نقد محمودصالحى به محدود ماندن مبارزه در چهار چوب امضاء و طومار است، در واقع نقد سنت و خط و مشى   §

اى در مبارزه آارگرى است آه به نظر من سيطره آن مى تواند جنبش آارگرى را به تمامى اخته آند اين سنت و 

يكاتورى از الگوهاى سوسيال دمكراسى تبديل مىشود و اگر با آن به خط مشىاى است آه در بهترين حالت به آار

طور جدى و هشيارانه مقابله نشود تمام جنبش آارگرى را در چهارچوب مورد قبول بورژوازى حبس مى آند، 

ا و حيطه مبارزه آارگران را محدود به اقدامات فرمالى مى آند آه تنها در بهترين حالت دنياى مجازى انترنت، سايته

   .مدياى بدون مستمع حاشيه را پر مى آند و بس

سنتى آه تالش دارد آارگر هميشه دست به عصا و محتاط باشد و از چهارچوبهاى تعيين شده توسط دوئل و قوانين 

 مبارزه جدى و سرنوشت ساز برحذر مى دارد و تنها خود و   بورژوايى پا فراتر نگذارد، سنتى آه آارگر را از

   .ا اين سرگرم مى آند آه گويا در نظر دارد آارى از پيش ببرداطرافيان را ب

من ابدا فكر نمى آنم آه اتحاديه آزاد آارگران، سنديكاى اتوبوسرانان خط واحد و هيچ آدام از ديگر دست اندرآاران 

  .طومار اخير متعلق به اين سنت هستند 



كى دو مورد طومار و امضاء نيست، بلكه بر سر اين و اساسا به نظر من مساله برسر طومار درحال جريان و ي §

است آه آيا به اقدامات ديگرى فكر آرده ايم؟ آن درجه از آمادگى و رشد را داريم آه به انحاء ديگر اراده و خواست 

خود را به صاحبان سرمايه تحميل آنيم؟ يا به همين به اصطالح غرولندها بسنده مى آنيم؟ چرا آه همانطور آه 

 اشاره مى آند بعيد به نظر مى رسد امضاء آردن طومار بتواند آارفرما و دولت را تسليم خواست آارگران محمود

 آند به همين جهت بايد آامال برايمان روشن باشد آه مبارزه و اقدامات اعتراضى تنها به اين نوع تحرآات

    .محدود نماند

هست  ود نه تنها بد نيست بلكه مفيد همدولت به خودى خارسال اعتراضات به آارفرما ووطومارآورى امضاء وجمع 

آردن  محملى براى جمعض نامه ها بتوانداعترااين طومارها واين محدود نماند واما به اين شرط آه ميدان مبارزه به 

   .بيشتر آارگران و متشكل شدن آارگران باشد

  .گر اين طومارها پله اى براى رسيدن به پله هاى ديگر نباشد به تنهايى آارى صورت نمى دهدا §

نكته اى آه محمود به آن به درستى اشاره مى آند اين است آه مدتهاست اين نوع فعاليتها از طرف آارگران  

 تبديل شده باشد و بتواند صورت مى گيرد بدون آنكه توانسته باشد به اهرم اعمال اراده و اعمال قدرت آارگران

دولت و آارفرما را ناچار به پذيرش خواست آارگران آند و بدتر آنكه انگار ما نمى خواهيم قدمهاى بعدى را 

برداريم، طومار و نامه اعتراضى همانطور آه گفتم امكان خوبى براى ايجاد يك نوع همبستگى و سازمانيابى است 

   .اصلى تبديل شود؟ انگار وسيله دارد جاى هدف را مى گيرداما آيا اين قرار است خودش به هدف 

 موردى ديگر از اين اقدامات  در جوابيه جميل آمده آه به جزپارسال و به همت اتحاديه آزاد آارگران جايى ديگر و

   .صورت نگرفته است

انه هيچ آدام باعث تحقق خواست الزم مى دانم اشاره آنم آه اتفاقا از اين اقدمات قبال هم صورت گرفته آه متاسف §

 تومان در سال ٤٥٠٠٠٠طومار اعتراضى آارگران با خواست حداقل دستمزد : مورد نظرهم نشده از آن جمله 

و همين طومار پارسال آه مورد اشاره خود جميل هم هست و يا طومار دوسال پيش بر ) ٨٣طومار اسفند  ( ١٣٨٤

ا در تعيين حداقل دستمزد تاثيرى گذاشت؟ تا چند سال ديگر بايد هرساله يك سر اين طومارها چه آمد؟ آدام يك از آنه

طومار اعتراضى بدون تاثير تهيه آنيم؟ اين بحث نان شب و مايحتاج اوليه آارگر است چندسال ديگر گرسنگى و 

رحله آنونى فالآت و دلخوش آردن به طومار؟ باالخره اين جنبش بايد مراحل بلوغ خود را طى آند و زمانى اين م

   .را پشت سر بگذارد و قوى تر ظاهر شود

   .الزم به ذآر است آه از اين نوع اقدامات در موارد ديگرهم به آرات صورت گرفته است

واقع اين تاآتيك نه ابداع اتحاديه آزاد آارگران است و نه متاسفانه تا به حال باعث رسيدن به مطالبه مورد در  §

   .خواست شده است

ى يك اقدام مبارزاتى است آه صد البته در مواردى و در مراحلى از مبارزه مى تواند در يك سنت و خط مشاين  

   .و فلج آنندهانگيزتوهم بربسيارمى تواند دريك سنت و خط مشى ديگر  درهمانحال آه مبارزاتى مفيد و با ارزش باشد

  متشكلرهبران آارگرى به اين اقدامات به ديد امكانى براى  فعالين آارگرى و هم اشاره آردم اگرباال آه درهمانطور

  ديگر به تبع آن به اقدامات و تحرآات ر مبارزه روزمره خود نگاه آنند وآاراتوو سازماندهى بيشتر شدن، تبادل افكار



   .نيز بيانديشند اين نوع اقدامات مفيد است

ه مان باشد به طور قطع هم در تعيين شرايط آار و ميزان منتها اگر طومار و امضاء اول وآخر اقدام هر سال  §

   .دستمزدها بى تاثيرخواهيم بود و هم اميدوارى توده آارگران به مبارزه را زائل خواهيم آرد

اگر طبقه آارگر جايگاه تاآتيك اتخاذ شده توسط خود درهر قدم از مبارزه را به درستى نداند و درك درستى از 

ته باشد، هر مانعى سرراه مى تواند بسيار بيش آن آنچه بايد و شايد باعث تضعيف نيروى اين ضرورت اتخاذ آن نداش

   .طبقه شود

روند مبارزه وتوقع واقع بينانه از تحرآاتمان جايگاه تاآتيك اتخاذ شده دريم وآارى آه مى خواهيم بكندرست ازتصور

من اوضاع آنونى، شرايطى آه آارگران در آن به براى فعالين و رهبران آارگرى بسيار ضرورى است و به نظر 

 حكم مى آنند آه فعالين آارگرى در فكر اقدامات آاراترى باشند، اقداماتى …سر مى برند، تجربه سالهاى گذشته و

بسنده آردن به طومار و نامه اعتراضى مى تواند اين جنبش را • آه دولت را ناچار به پذيرش خواست آارگران آند

   .ندآفلج 
 

 
 

 حامد خاآى
 

جنبش کارگریسايت   
http://www.jonbeshekargary.org 


