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ديستي دستمزدها نشي شما خواهان افزای صالحیآقا  

١٣٨٧اسفند  ١۴شنبه چهار                                                                                            ی محمدليجم  
 

 
بطرز عجيبی با بر "  ما همه خواستار افزايش دستمزدها هستيم:  "اخيرا محمود صالحی با نوشته ای تحت عنوان

  !! !ايشان هم خواهان افزايش دستمزدها هستند: حذر کردن کردن کارگران از خواست افزايش دستمزدها اعالم نمود

نمی دانم بر پيشانی ما کارگران چه نوع عبداللهی حک شده است که برخی ها براحتی به خود اجازه ميدهند از 

طريق اعالم همدردی و همراهی با کارگران، آنان را با به رخ کشيدن قدرت سرکوب بورژوازی و امکانات قانونی 

ياکارانه خانه کارگر بمثابه تالش کارگران برای اش از طرح خواست هايشان باز بدارند و با جا زدن تالشهای ر

زمينه اثبات رويکردهای فوق در. زدها را بيهوده اعالم نمايندافزايش دستمزدها، مبارزه کارگران برای افزايش دستم

ارجاع  به نوشته خود ايشان  نيست و من تالش خواهم کرد بدون وارد د صالحی  هيچ استداللی باالتر ازتوسط محمو

داخل (ن به يک بحث اثباتی حول مسئله افزايش دستمزدها و يا تحليلهای نظری، با استفاده از نوشته خود محمود شد

  . عمومی قرار بدهممعرض قضاوت کارگران و افکارو آنرا درداده مورد واشکافی قرارت وی رااظهارا) گيومه

  :محمود می نويسد

اما هيچ وقت به . د در کشور ما، به يک امر طبيعی تبديل شده استهاست که اعتراض به افزايش دستمز سال "-١

دستمزدی که خود شورای عالی کار تعيين کرده، توجه نشده و هرتراض کنندگان، در شورای عالی کارخواست ما اع

بال اعتراض ما هم بی نتيجه مانده، يعنی به دن. وزارت کارهم آن را جهت اجرا به ادارات کار ابالغ کرده است

 وقوع نپيوسته است، می دانيد هيچ اعتراضی از طرف ما مزدبگيران بهيب دستمزد از طرف شورای عالی کارتصو

  ."؟ چون ما کارگران تا به امروز تنها به نوشتن نامه و طومار اکتفا کرديمچرا

يونی کارگران ايران سطور باال طوری صحبت ميکند  که اگر کسی نداند فکر خواهد کرد جمعيت دهها ميلمحمود در

سالهاست در اعتراض به سطح پايين دستمزدها مشغول نامه نگاری و جمع آوری طومار بوده اند و بورژوازی به 

  . اين حرکت کارگران وقعی ننهاده است

 به جز پارسال که به همت اتحاديه آزاد کارگران ايران،: بايد از محمود و برای آگاهی افکار عمومی از ايشان پرسيد

ين برابری آنهم در سطح محدودی کارگران کارخانه ها  با اسم و رسم خود و کارخانه هايشان خواهان افزايش چند

 طومار با اسم اصلی خود و کارخانه هايشان و در صفوف هزاران نفرهچه زمانی کارگران دستمزدها شدند ديگر در

  .ه اثبات رسيده استبی فايدگی اين نوع کارها بامضا کرده اند که به زعم ايشان 

هر کسی ميداند که چنين اتفاقی نيافتاده است اما وی از يک سو با طرح و بزرگنمائی البته محمود خود اين را بهتر از

بطرز ماهرانه ای  تالش " ما نيز خواهان افزايش دستمزدها هستيم"سوی ديگر با گرفتن ژست  و از" اتفاقی نيافتاده"

ادر شود با پاشيدن بذر نوميدی گران برای افزايش دستمزدها را  ثابت نمايد تا بدينوسيله قدارد بيهودگی مبارزه کار

  . اش باز بداردسطح کنونی جنبش افزايش دستمزدها درفعال درميان کارگران، آنان را از شرکت و دخالت در



ايم اين مصوبه را برای  انستهبعد از تصويب حداقل دستمزد از طرف  شورای عالی کار،  آيا ما کارگران تو " -٢

چرا؟ چون اگر اعتراض . من مطمئن هستم جواب ما کارگران به اين پرسش منفی است. يک بار هم که شده لغو کنيم

گر و مخل نظم امنيت ملی دستگير و روانه زندان  کنيم بالفاصله نيروهای محافظ کارفرما، ما را به عنوان اغتشاش

  ) محمودبه نقل از نوشته."( می کنند

باال، چون در گذشته کارگران نتوانسته اند در مورد افزايش دستمزدها کاری از پيش ببرند، سطوربه زعم محمود در

چرا که کارگران به گفته وی هيچگاه در گذشته نتوانسته اند مصوبه شورای عالی کار را . ديگر نبايد کاری کرد

 ديگر بايد ساکت بنشينند و دم بر نياورند چرا که عالوه بر اين مسبوق بنا براين.  برای يک بار هم که شده،  لغو کنند

به سابقه بودن عدم توانايی کارگران برای لغو مصوبه های شورای عالی کار، مسئله دستگيری به جرم اغتشاش گر 

  . و زندان رفتن نيز هست، پس بايد زبان ها را گاز گرفت و لبها را دوخت و ترسيد

ه رخ کشيدن قدرت سرمايه توانايی کارگران در گذشته برای توسری زدن بر مبارزه امروز آنان و باستنتاج از عدم 

دستمزدهای زير خط فقر،  نتيجه بالواسطه استداللهای کردن آنان به تمکين ازسرکوب کارگران برای وادارداران در

  .  وردفوق توسط محمود است که در جای جای ادامه نوشته اش به آن برخواهيم خ

 محمود صالحی پس از مسبوق به سابقه کردن عدم توانايی کارگران برای در افتادن با بورژوازی و  سپس با به -٣

رخ کشيدن قدرت سرمايه داران در سرکوب اعتراضات کارگری، در ادامه نوشته خود تالش کرده است اين بار با 

امکانات قانونی سرمايه داران را به رخ رت اداری وقد تشکيل دهندگان شورای عالی کار، پرداختن به ماهيت

مقابل قدرت اداری و قانونی و درماندگی آنان دردست وزارت کاراز با يادآوری دردهای  کارگران کارگران بکشد و

  :  بورژوازی چنين نتيجه بگيرد

  " رند، از ما نيستندپس نتيجه می گيرم که وزارت کار و اداراتی که به شکلی با اين وزارت ارتباط دا"

اگر وزارت کار و اداراتی که با آن وزارت ارتباط دارند از ما کارگران بودند ديگر چه نيازی ! خوب آقای صالحی

؟ مطمئن باشيد ما کارگران بهتر از شما ميدانيم که وزارت کار مهمل قانونی سرمايه داران برای زير !به مبارزه بود

 ما ، به همين دليل هم است که در شرايط حاضر و سطح کنونی سازمانيابی کارگراندقيقا. پا نهادن حقوق مان است

با بضاعت موجودمان، قصد دست به يقه شدن با وزارت کار و شورای عالی کارش را داريم تا حداقل ما کارگران 

دا با افزايش را بردگان خاموش به حساب نياورند و حساب دست شان بيايد که اگر امروز طومار جمع ميکنيم فر

شما چه ميگوئيد و کجای اين معادله و کشمکش قرار داريد؟  اصال فکر . بضاعت مان به خيابان نيز خواهيم ريخت

. کنيد ما طومار هزاران نفره هم جمع نميکنيم و چند تشکل و کارخانه هم نيستيم که طومار اعتراضی جمع ميکنيم

حال چون اداره کار از ما نيست و . زنيم که دستمزدمان کم است نفر کارگر هستيم و فقط نق می ۵فکر کنيد ما 

سرکوب مان ميکنند شما ميگوئيد سرمان را پايين بياندازيم و نق هم نزنيم و به بردگی خاموش خود ادامه دهيم؟ 

ا معلوم است که وزارت کار از ما نيست و دقيقا به همين خاطر است که ما بدون منتظر شدن برای روزی موعود، ب

صدد بهبود شرايط همين امروز زندگی مان هستيم و در اين راستا قصد در افتادن با ارگانهای بضاعت موجودمان در

  .سرمايه داران را داريم 

   محمود در ادامه استدالالتش  برای بر حذر کردن کارگران از امضای طومار افزايش دستمزدها باز هم متوسل-٤



  اين بار قدرت کارفرمايان را بهبا عدم توانايی برای پنهان کردن دم خروسش، و  به قدرت سرمايه داران شده است

شيره جان ما کارگران را می مکد تا سرمايه کارفرما هم کسی است که شبانه روز": می نويسدرخ کارگران ميکشد و

رداخت می کند تا از گرسنگی کارفرما آنقدر دستمزد به ما کارگران پ. برای خود و افراد تحت تکفلش را افزايش دهد

هر زمان ما کارگران برای يک بار هم درخواست . نميريم  و بتوانم برای روزهای بعد سرمايه برای آنان توليد کنيم

کنيم ، که  آقای کارفرما به فکر ما هم باشيد،  بالفاصله ما را از زمين و هوا مورد حمله قرار می دهند و ما را قتل 

  ...)"ارگران خاتون آباد کرمان و ده ها موارد ديگر ک( .  عام می کنند

هر زمان ما کارگران برای يک بار هم درخواست کنيم ، که  آقای کارفرما به فکر ما هم : "دقت کنيد محمود مينويسد

باد کارگران خاتون آ.  ( باشيد،  بالفاصله ما را از زمين و هوا مورد حمله قرار می دهند و ما را قتل عام می کنند

  ...)"کرمان و ده ها موارد ديگر 

پس معلوم شد مسئله محمود آنچنان که تا به حال در طول نوشته اش ادعا کرده است دست کم گرفتن طومار و نقد به 

بلکه وی همانطوريکه فوقا اذعان ميکند کارگران را با يادآوری . اين يک قلم شيوه بروز اعتراض کارگری نيست

لوله بستن شان، از به خيابان ريختن و اعتراض جدی تر هم بر حذر ميدارد و به گلوله بسته قدرت کارفرما در به گ

. ها به خيابان بريزندشدن کارگران خاتون آباد را به رخ کارگران ميکشد تا مبادا آنان برای خواست افزايش دستمزد

 نيست، بلکه تالش دارد اعتراضات نويسی به عنوان يک شيوه اعتراضیبحث اش بی نتيجه بودن طومارايشان ديگر

جدی تر کارگران برای افزايش دستمزدها را از طريق تجمعات خيابانی، مقهور قدرت کارفرمايان بنمايد  و آنان را 

  .  به تمکين در برابر دستمزدهای زير خط فقر بکشاند

قدرت باز هم کار پرداخته و  محمود در تداوم کاشتن بذر نوميدی در ميان کارگران، به ماهيت شورای عالی -٤

  و دم خروسش نمايان شدهاما در ادامه و برای دومين بار، باز هم . اداری سرمايه داران را به رخ آنان کشيده است

برای آوردن استدالالتی بيشتر جهت به تمکين کشاندن کارگران برای قبول دستمزدهای زير خط فقر،  سخاوتمندانه 

کارگران، عين مبارزه طبقه کارگر برای ی تحميل دستمزدهای زير خط فقر بررا براارگرتالشهای رياکارانه خانه ک

  : "   با هم بخوانيم. افزايش دستمزدها جا زده است

روز چند و کارگر هرداده می شود و روزنامه کارسال از طرف خانه کار هم سراعتراض به افزايش دستمزد هر"

به چاپ می رساند، آيا اين اعتراض تا به امروز توانسته وارد يک فاز عملی مطلب در مورد افزايش دستمزد را 

  ." شود و کارگران را برای يک اعتصاب سراسری آماده کند؟ مسلما نه

محمود اعتراض آنان را به سطح دستمزدها نمايندگی کرده است وتشکل واقعی کارگران بوده وگويی که خانه کارگر

 حذربر برای افزايش دستمزدها دخالت فعال  از تالش کرده است کارگران را !!! ين تشکلبا يادآوری عدم موفقيت ا

. خواهی کنيمبه دليل ضد کارگری خواندش عذريزنخانه کارگرازمحمود بياموزيم وران بايد ازالحق که ما کارگ .دارد

اما خوب چه ميشود کرد . ها کرده اندتا به حال اعتراض زيادی به سطح دستمزدچرا که به زعم وی خانه کارگريها 

خانه کارگريها قادر ! کرده است بورژوازی قدرت دارد و بيچارهمحمود در جای جای نوشته اش تکرارهمانطوريکه 

آنان را برای يک اعتصاب سراسری عملی بکنند ووارد يک فاز افزايش دستمزدها رانشده اند مبارزه کارگران برای

باره  در اگر تحميق کارگران نبوده و  وبازوی سرکوب! اين ميان تقصيری نداشته است در خانه کارگر .نمايندآماده ب



نه ماهيت ضد کارگری خانه آن مشکل ارگران برميگردد مشکلی بوده است افزايش دستمزدها تا آنجا که به مبارزه ک

سخاوتمندی محمود . رای افزايش دستمزدها بوده استبل به زعم محمود عدم توانايی اين نهاد ضد کارگری بکارگر، 

البته در بيان صرف نقش اين نهاد ضد کارگری  خاتمه پيدا نميکند و ايشان در جمله بعدی سطوری که به خانه کارگر

  :  خواست افزايش دستمزدها را چنين تعريف ميکندشد کارگران فرا خوان دهنده طومارفوقا از وی نقل 

. انی تازه از راه رسيده، کارگران را برای افزايش دستمزد به نوشتن نامه و طومار راهنمايی کنندشايد امروز کس"

  ." نمی توانند راه به جای ببرند.من يقين دارم که دارند اما اين افراد هر چند هم که نيت خير داشته باشند که 

رای افزايش دستمزدها راه به جايی ببرد، خوب پس به زعم محمود وقتی خانه کارگر نتواند پس از سی سال تالش ب

رند طبيعی است که ايشان نقطه ضعف فراخوان دهندگان طومار افزايش دستمزدها را که سابقه سی ساله  نيز ندا

با آن عظمت و جبروتش پا نزنيد خانه کارگر نمايد که آقا جان، بيهوده دست وثابتديگريادآوری کند و با طرح آن بار

 تاثيری بر افزايش دستمزدها داشته باشد آنوقت شما کوتوله های تازه از راه رسيده ميخواهيد منشا اثری نتواسته است

  .در افزايش دستمزدها بشويد

هول مخالفت ازخط فقردستمزدهای زيربرابربرای به تمکين کشاندن کارگران درتالشی سهمگين اما محمود پس از

ادن فراخوان درا بد جوری آب داده است و قبل ازپايان نوشته اش بند ا، در برای افزايش دستمزدهآنانبا تالش 

رد سه جانبه مورد ادعاهايش دردريک تناقض گويی آشکارگرايی، دچارسه جانبه کارگران به مبارزه برای نفی 

  : وی می نويسد. گرايی شده است

توان به افزايش دستمزد رسيد؟ ميطومارا نوشتن نامه وآيا ب: من به عنوان يک هم طبقه از اين دوستان سوال می کنم"

مطالبات ما کارگران دفاع نداريم تا ازهيچ نماينده ای درشورای عالی کارچرا چون ما کارگران . جواب منفی است

پس به زعم محمود در شورای عالی کار که در تصميم گيريهايش به سه جانبه گرايی متکی است کارگران ."  کنند

چرا که وی در اثبات جواب . نماينده ای واقعی داشته باشند چه بسا به خواست افزايش دستمزدها نائل ميشوندر اگ

منفی اش به شيوه طومار نويسی برای افزايش دستمزدها، اين بار کوشيده است بيهوده بودن چنين تالشی را از سوی 

ار به اثبات برساند و بدين گونه محمود در پايان مخالفت  کارگران بدليل نبود نماينده  واقعی آنان در شورای عالی ک

اش با افزايش دستمزدهای کارگران به هر ريسمانی آويزان شده و راديکاليزم  حاشيه ای خود را نيز به پای سه 

 جانبه گرايی ميريزد و عدم موفقيت کارگران را برای افزايش دستمزدها از طريق طومار نويسی نبود نماينده واقعی

  پايان   .آنان در شورای عالی کار ارزيابی ميکند
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