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  در دوره آتی مطالبات کارگری
  

ط>>رح مطالب>ات ک>>ارگری ب>>رای دوره آت>ی جن>>بش ک>>ارگری از دو   در وض>عيت کن>>ونی،  

   . زاويه حائز اهميت است

 يکسالطی به ويژه سياسی که  یاز زاويه تحوالتبررسی مطالبات کارگری؛  ؛نخست

 ت>ر   نزدي>ک برق>راری پيون>د    ب>ه ی ک>ه  تغييرات> .اس>ت مهم  ؛ بوقوع پيوسته  در ايران  اخير

 س>رمايه داری جه>انی ب>رای انتق>ال س>رمايه ه>ای       .س>ت منجر ش>ده ا ول غربی  با د رژيم  

خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای           

تدارک ب>رای اي>ن زمين>ه س>ازی ه>ا و تس>هيالت، از        . قوانين بين المللی را طلب می کند      

 از پ>س بيس>ت و س>ه س>ال    .  تا سال پ>يش ب>ه فرج>ام نرس>يد    سالهای پيش آغاز شد؛ اما      

گذاری خارجی ايران که ب>ا اخ>تالف نظره>ای بس>يار      انقالب ايران، قانون جديد سرمايه     

 مط>رح  »مجمع تشخيص مصلحت نظام«شورای نگهبان و مجلس همراه شده بود، در   

ن با اي>ن   همزما. اين قانون را تصويب آرد     ١٣٨١شد و مجمع در ارديبهشت ماه سال        

تصميم مشترک از سوی هردو جناح هيئ>ت ح>اکم، دول غرب>ی اق>دامات خ>ود نس>بت ب>ه               

 ١٥س>>ران ) ١٣٨١ خ>>رداد ٢٧ (٢٠٠٢ ژوئ>>ن ١٧در اج>>الس . اي>>ران را آغ>>از کردن>>د 

کشور اتحادي>ه اروپ>ا در لوکزامب>ورگ، رس>ميت ياف>ت و دوره اول م>ذاکرات رس>می از               

ت رژي>م،  ب>ه نماين>دگی محم>د حس>ين           س>پس دور دوم م>ذاکرا     .  آغاز شد  ٢٠٠٢دسامبر  

کميس>ر ام>ور خارج>ه    » کريس پت>رن «و ) معاون اقتصادی وزارت امور خارجه(عادلی  

 ١٦اتحاديه اروپايی، در خصوص موافقت نامه های تج>ارت و همک>اری اقتص>ادی در              

در پ>ی اي>ن تح>والت    .  در بروکسل انجام شد و تا امروز ادام>ه يافت>ه اس>ت   ١٣٨١بهمن  

، »س>ازمان س>رمايه گ>ذاری و کم>ک ه>ای اقتص>ادی      «خزاع>ی، رئ>يس ک>ل     نوين؛ محمد   

 ٥/٤ طرح درخواست سرمايه گذاری با حج>م  ٥٤اعالم کرد که ايران در ماههای پيش    
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 س>ال گذش>ته بيش>تر ب>وده     ١٠ميليارد دالر در ياف>ت ک>رده ک>ه اي>ن رق>م از قرارداده>ای         

   ١.است

ی خ>ارجی ب>ه اي>ران؛ ب>ه نوب>ه      اما، زمينه ريزی های اخير دولت و جذب س>رمايه ه>ا   

احي>ای ي>ک نظ>ام س>رمايه داری         . خود تغييراتی در وضعيت کارگران ايجاد خواه>د ک>رد         

، م>>رتبط ب>>ه سياس>>ت ه>>ای بان>>ک ه>>ای جه>>انی و نظ>>ام س>>رمايه داری     »اص>>الح طل>>ب«

جه>>انی، ب>>ه مفه>>وم س>>رازير ش>>دن فرات>>ر س>>رمايه ه>>ای خ>>ارجی و همچن>>ين دالره>>ای       

س>رمايه داره>ای خ>ارجی ک>ه        .  خارج، ب>ه اي>ران خواه>د ب>ود         سرمايه داران ايرانی مقيم   

س>>الها در انتظ>>ار س>>رمايه گ>>ذاری ه>>ای ک>>الن در ص>>نايع اي>>ران ب>>وده و ب>>ه عل>>ت ع>>دم      

تضمين سرمايه توسط رژيم، سرمايه های خود را در خارج از مرزهای ايران متمرکز         

نيس>>ين ه>>ا و  ک>>رده بودن>>د، در دوره آت>>ی ب>>ا وارد ک>>ردن وس>>ايل ي>>دکی، تعل>>يم دادن تک      

  . تکنوکراتها،  مديران حرفه ای، وارد صحنه بکر اقتصادی ايران خواهند شد

به گردش افتادن چرخ های کارخانجات، همراه است با  اشتغال ک>ارگران در س>طحی    

ب>ا اش>تغال ک>ارگران، ب>ه ت>دريج  ن>ا اطمين>انی و ن>ا امن>ی          . عالی تر و منظم تر از گذشته     

 در ميان کارگران کاهش يافته، و اي>ن رون>د ب>ه نوب>ه     )ترس از دست دادن شغل   (شغلی  

ام>ا؛ اي>ن رون>د    . خود تا حدودی اعتماد به نفس در ميان کارگران را تقويت خواهد کرد          

  وس>رمايه داری نوپ>ا و م>درن ک>ه س>الهای س>ال ب>ه عل>ل        . به اينجا خاتمه نخواهد يافت  

ن>دانم ک>اری ه>ای    عوامل مختلف نظير جنگ؛ سرکوب،  سياستهای اشتباه اقتص>ادی و       

    از معرک>>ه عق>>ب افت>>اده اس>>ت، ب>>رای جب>>ران ) ب>>ه وي>>ژه جن>>اح اقت>>دار گ>>را (س>>ران رژي>>م 

ماشين آالت نوين و پيشرفته، . خواهد شد» کار«عقب افتادگی، مجبور به اعمال شدت 

مديران تحصيلکرده و وارد ب>ه ام>ور م>ديريت، برنام>ه ري>زی ه>ای عقالي>ی اقتص>ادی،                  

کارگران اف>زايش داده و در نتيج>ه ک>ارگران را محک>وم ب>ه تحم>ل          شدت کار را در ميان      

 در درون اعتم>اد ب>ه نف>س      هم>راه ب>ا      اس>تثمار مض>اعف   . استثمار مضاعف خواه>د ک>رد     

  .طبقه کارگر، نيز خود نشانگر مرحله نوينی از مبارزات کارگری است

                                                 
   ١٣٨١ بهمن ١٦ روزنامه اقتصادی آسيا، - ١
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و » ک>>>ار«ب>>رای نخس>>تين ب>>ار در ب>>يش از دو ده>>>ه حاکمي>>ت س>>رمايه داری، تض>>اد        

همچن>ين اب>زار   . به شکل ملموس تر و مشخص تر از پيش ظاهر م>ی گ>ردد          » سرمايه«

اگر در گذش>ته تحمي>ل ي>ک    .  کارگران نيز تغيير خواهد کردهم سرمايه داران و  همکار،  

قرون وس>طی ای هم>راه ب>ا س>رکوب عري>ان ک>ارگران بخش>ی از سياس>ت               » قانون کار «

  رًا مت>رداف ب>ا ق>وانين و ع>رف ه>ای     ن>وين ظ>اه  » ق>انون ک>ار   «رژيم بود؛ در دوره آتی،      

ب>ه س>خن ديگ>ر، اگ>ر در دوره پ>يش گ>ردن ک>ارگران را ب>ا         . بين المللی تدوين م>ی گ>ردد      

از . ک>ارگران ب>ا پنب>ه بري>ده خواه>د ش>د      » س>ر «شمشير قط>ع م>ی کردن>د، در دوره آت>ی       

. اينرو اختالفات درونی هيئت حاکم نيز در تدارک اين زمينه ريزی همه کاهش يافته اند

 نف>ر از ش>مول ق>انون    ١٠و ح>ذف کارگاهه>ای کمت>ر از    » قانون ک>ار «تغييرات اخير در    

 ١٥جه>ت گي>ری اخي>ر    . کار، م>ورد تواف>ق ه>ر دو جن>اح هيئ>ت ح>اکم ق>رار گرفت>ه اس>ت           

  و برق>>راری» ام>>ن«دول>>ت اروپ>>ايی در برس>>ميت ش>>ناختن اي>>ران ب>>ه مثاب>>ه ي>>ک کش>>ور   

        س>>ازمان«ب>>ا آن ظه>>ور نابهنگ>>ام   پيم>>ان ه>>ای اقتص>>ادی ب>>ا دول>>ت اي>>ران و همزم>>ان       

گفت>ه   بن>ابر (و ب>رای نخس>تين ب>ار گش>ايش دفت>ر رس>می آن در اي>ران                 »  بين المللی کار  

هم>ه در راس>تای زمين>ه ري>زی ب>رای      ) ١٣٨٢ فروردين   ٣٠ ايسنا   اخير فاطمه کروبی،  

عد از اينرو در دوره آتی  مبارزات و مطالبات کارگری در بُ . استثمار مضاعف کارگران  

  .  نوينی ظاهر می گردد

  کمونيستی نيروها ی    از زاويه پراکندگی و اانشقاق    بررسی مطالبات کارگری؛     ؛دوم 

 بديهی است که با تحوالت آتی .استنيز حائز اهميت  جنبش کارگریو عدم پيوند آن با 

در ام>ر دخ>التگری در   نيروهای کمونيستی نيز ، نقش سياسی در درون جنبش کارگری  

اگ>ر تغيي>رات در درون جن>بش ک>ارگری از         . ش ک>ارگری اهمي>ت پي>دا م>ی کن>د          درون جنب 

وض>عيت کمونيس>تها ني>ز از حال>ت     مبارزات تدافعی ب>ه مب>ارزات تعارض>ی منج>ر گ>ردد؛       

 ق>>رن رب>>ع ب>>يش از ي>>ک .تغيي>>ر کن>>د م>>ی باي>>د » دخ>>التگری«ال>>ت  ب>>ه ح»گ>>ریه نظ>>ار«

روه>ای  ز کش>ور ب>ين ني     در خ>ارج ا    »اتح>اد « ي>افتن    در راستای » تبادل نظر «و  » بحث«

يون چ>>پ ب>>دون حض>>ور   يس>>داده اس>>ت ک>>ه روش ايج>>اد اتح>>اد اپوز   ؛ نش>>ان کمونيس>>تی
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رس>>يده ن>>بش ک>>ارگری و پيون>>د ب>>ا پيش>>روی ک>>ارگری، ب>>ه ب>>ن بس>>ت سياس>>ی در درون ج

ی ها و اشتباهات سياسی جريانهای چ>پ، در  به علت اين بی توجهی و ندانم کار  .است

 از دس>ت  اي>ن س>ازمانها و گروهه>ا   د خ>ود نس>بت ب>ه    اعتم>ا کارگران پيشرو    ،شدوره پي 

ب>ر  کمونيستها کسب اعتماد در درون کارگران تنها از طريق دخالتگری مؤثر         .داده اند 

   .؛ عملی استمحور مسايل و مطالبات کنونی کارگران

 راو ميان>>ه گ>>  )  مش>>روطه خ>>واه  وس>>لطنت طل>>ب (ام>>روز تم>>ام نيروه>>ای راس>>تگرا    

ام>ر  به>ه گي>ری و وح>دت ب>رای         در حال ج  ) کرات و غيره  دمسوسيال  مهوری خواه،   ج(

همچن>>ين گ>>رايش ه>>ای   . هس>>تنددر راس>>تای تقوي>>ت ب>>ورژوازی در اي>>ران    دخ>>التگری 

 و تب>ادل » ميکلپ«مشغول » کارگری«و » مونيزمک«ک کشاندن نام دسانتريست با به ي 

پهل>وی ب>ه کنگ>ره    رض>ا   برخ>ی ب>ا دع>وت       . نظر با گرايش های راست بورژوايی هستند      

 ؛ وويزي>ونی له>ای ت در ش>بکه  و جبه>ه مل>ی     ب>ا س>لطنت طلب>ان      بحث وتب>ادل  بشان و   زح

، س>مت و س>و و    ب>ا بن>ی ص>در و داري>وش هم>ايون      »دميز گ>ر  « برخی ديگر با مباحثات   

   .  تمايل خود را نشان می دهند

. تی که نيروه>ای کمونيس>تی کماک>ان در انش>قاق و پراکن>دگی بس>ر م>ی برن>د          در صور 

 همسويی نيروهای کمونيستی ری بر محور مطالبات کارگری تنها راه      توافق بر دخالتگ  

ه>ای  » اتح>اد «و » ت>دوين برنام>ه  «و » تب>ادل نظ>ر  «و » بحث« دوران  .ستهبا يکديگر 

 زم>ان دخ>التگری و   .ب>ه پاي>ان رس>يده اس>ت       و بدون ارتباط با کارگران پيشرو،        بی پايه 

 راه با پيش>روی، ف>را رس>يده   ارگری، هم تدوين برنامه و اتحاد و ساختن حزب پيشتاز ک        

 خواه>>ان ک>>ردار و گفت>>اری کمونيس>>تی ک>>ه در   ه>>ا ني>>رو.)اگ>>ر دي>>ر نش>>ده باش>>د   (اس>>ت

 و در ، م>>ی باي>>د ام>>ر دخ>>التگری را ج>>دی تلق>>ی کنن>>د  ،طبق>>ه ک>>ارگر هس>>تندهمس>>ويی ب>>ا 

 امر بدون ت>دقيق   و اين . کوشش کنند در ايران   راستای تقويت جبهه ضد سرمايه داری       

      .دوره آتی طبقه کارگر امکان پذير نيستمحوری بات  مطالو توافق بر

از در وض>عيت کن>ونی   به اي>ن دو عل>ت ب>ازنگری مطالب>ات ک>ارگری ب>رای دوره آت>ی                  

   . است بسياری برخورداراهميت
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دي>د ک>>ه چ>>ه  ام>ا؛ پ>>يش از بررس>ی مطالب>>ات مح>وری ک>>ارگران ب>>رای دوره آت>ی، باي>>د     

، در »چپ کارگری« طيف در. ندنونی نيست منطبق با وضعيت ک   مطالباتی بسيح کننده و   

 انحراف وجود دارد که اينه>ا دو روی ي>ک       عمومًا دو  ، کارگری محوری مطالبات   مورد

  .سکه هستند

    ن>>بش ک>>ارگری تحمي>>ل جب>>ر مان ه>>ای س>>نتی مطالب>>اتی اس>>ت ک>>ه توس>>ط س>>از ،نخس>>ت

و ديگ>>ری ش>>عار » نی رژي>>مس>>رنگو « ش>>عار؛»راديک>>ال«مطالب>>ات از يک>>ی . م>>ی گ>>ردد

ه>ر زم>ان    خ>ود   سازمان ها سنتی اين قبيل شعارها را از گنجين>ه ه>ای             . است» انقالب«

 ه>ا از آن جل>وه دادن خ>ود؛  بيرون آورده و برای راديکال که نياز آنرا احساس می کنند،     

وضعيت عينی اجتماعی  ؛يت مطالبات خودبرای نشان دادن حقانحتی . استفاده می کنند

» سناريوسازی« آمال خود و نه واقعيت ها، آرزوها وبنا بر و  به صورت غلو آميزرا 

برخ>ی اس>تدالل م>ی کنن>د ک>ه س>رنگونی رژي>م قري>ب الوق>وع اس>ت و رهب>ری                 . می کنن>د  

برخ>ی ديگ>ر ب>رای    ! آماده تسخير قدرت اس>ت    ) بخوانيد حزب خود ساخته شان     (انقالب

ارگری؛ مره ک> ی از دخالتگری در امور کارگری؛ در مقابل هر يک از شعارها روز    رهاي

! »رفران>دوم خي>>ر؛ انق>>الب آری «مانن>>د ش>عارهايی   .را ق>رار م>>ی دهن>>د » انق>>الب«ش>عار  

و ! » آری انق>الب ،انجم>ن ه>ای ص>نفی خي>ر    «،  !» انق>الب آری   ،مجلس مؤسس>ان خي>ر    «

اطالعي>ه ص>ادر ک>ردن مرت>ب در     . ه>ا اس>ت  »دخ>التگری «ون>ه   نمونه ه>ايی از اينگ   غيره

ون>ق بس>>ياری  ظ>ی از ک>>ارگران هن>وز از ر  حماي>ت لف انق>>الب و » ش>عله ور ش>دن  «م>ورد  

دخ>التگری و ش>انه خ>الی    امتن>اع از ام>ر     نمايانگر  همه  اين برخوردها   . برخوردار است 

اين سازمان ه>ا   ! انقالبی روزمره کارگری است و نه راديکاليزممسايلمورد کردن در   

     مطالب>>>>ات، در س>>>>طح تش>>>>کيالتی خ>>>>ود را ق>>>>يم ک>>>>ارگران دانس>>>>ته و در س>>>>طح ط>>>>رح  

   .ايگزين درخواست های کارگری می کننداسته های خود را جخو

ه هر جريان کمونيستی شعار بران>دازی نظ>ام   ن امر تريدی نيست که در سرلوح     اير  د

زيرا اين شعارها از ذات خود نظ>ام  . سرمايه داری و انقالب کارگری بايستی قرار گيرد   

مس>>دود کنن>>ده و   دول>>ت ه>>ای س>>رمايه داری ني>>روی  . س>>رمايه داری ظ>>اهر م>>ی گردن>>د  
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تنه>ا ب>ا   . ايی اقتص>ادی، سياس>ی و اجتم>اعی ان>د         و ش>کوف  بازدارنده رشد نيروی مول>ده      

 دهقان>ان فقي>ر،   توس>ط ک>ارگران؛  (يک انقالب کارگری  توسط   ،سرنگونی قهر آميز آنها   

بن>دهای   انسان ها ازرهايی کامل  )و جوانان  ت ستم، بخش هايی از زنان     مليت های تح  

ل ه>ای درس>ت نم>ی ت>وان ب>ه اي>ن         ام>ا؛ از اي>ن اس>تدال      .  پذير است  امکانسرمايه داری،   

 بر جنبش کارگری هر زمانی و در  هر لحظه می توان    را   ه رسيد که اين شعارهای    جنتي

 ح>>داقل در درون ک>>ارگران  ،ی ت>>دارکات الزم ب>>رای بران>>دازی رژي>>م بايس>>ت  .تحمي>>ل ک>>رد 

ش>>رو بايس>>تی ب>>ه  ان پين>>ده از ک>>ارگر بخ>>ش تعي>>ين کن .  را از پ>>يش س>>ازمان داد ،پيش>>رو

  ق>درت ک>ارگری   باشند وبراندازی و جايگرينی آن با حکومت کارگری رسيده   ضرورت  

ی، اشغال کارخانه ه>ا، بدس>ت   گرسازماندهی اعتصابات کار. ربه کرده باشند را تج خود

 شرط ه>ای الزم ب>رای ت>دارک    گرفتن توليد و توزيع در صنايع توسط کارگران؛ از پيش 

   . استسرنگونی نظام حاکم

برخی از فع>االن جن>بش ک>ارگری ط>رح          توسط   دسته اول،    انحرافآنروی سکه   ،  دوم

مبلغ  ؛خود به کارگرانارگانيک برای مرتبط کردن آنها  ؛بر خالف دسته اول   . ی گردد م

اس>تدالل م>ی کنن>د ک>ه از آنج>ايی ک>ه            آنه>ا   .  ک>ارگر م>ی ش>وند      عام ترين ش>عارهای طبق>ه     

؛ ط>رح  و يا شرايط آماده نش>ده اس>ت     البات نرسيده    از مط  به برخی کارگران در مجموع    

 مطالب>>ه ،خ>>التگری خ>>وددب>>رای نمون>>ه در .  غي>>ر ض>>روری اس>>ت بس>>ياری از مطالب>>ات

 ني>>ز متوج>>هآنه>>ا اينروس>>ازماندهی از . را از قل>>م م>>ی اندازن>>د» اعتص>>ابح>>ق «مرک>>زی 

              ب>>>>ديهی اس>>>>ت ک>>>>ه ع>>>>ام ت>>>>رين مطالب>>>>ات ک>>>>ارگران ش>>>>امل    . عم>>>>وم ک>>>>ارگران اس>>>>ت 

   .افتاده ترين آنهاست عقب

عم>>وم ک>>ارگران از  ، دس>>ته دوم؛ل خ>>ود را ج>>ايگزين ک>>ارگران م>>ی کن>>د اگ>>ر دس>>ته او

ه دوم دچار دچار انحراف فرقه گرايی می شود؛ دستاول اگر دسته . نددنباله روی می ک

 با  مشترک زيرا وجوه؛ اينها دو روی يک سکه هستند.راف فرصت طلبی می گرددانح

راه گذاش>ته و  در نهايت ص>حنه مب>ارزاتی را خ>الی           ين انحراف ها     هردوی ا . هم دارند 

   . را برای نفوذ عقايد رفرميستی باز می کنند
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 تم>ايزی م>ابين ک>ارگران ب>ه مفه>وم      ايراد اساسی هر دو دسته در اين اس>ت ک>ه وج>ه           

 و مطالب>ات آنه>ا تم>ايزی ب>ين     .  کلمه قاي>ل نيس>تند  اخص کلمه و کارگران به مفهوم  اعم

کارگران پيشرو از سوی ديگر قايل مطالبات سطح آگاهی عموم کارگران از يک سو و      

  .دراين مورد بيشتر توضيح داده می شود. نمی شوند

 و از لحاظ مبارزاتی متنوع، توسط کارگران       ،سال پيش، اعتراضات بسيار وسيع    در  

    ه>>>ا،اعت>>راض ه>>>ا، تحص>>>ن ه>>>ا، راهپيم>>ايی ه>>>ا، تجم>>>ع  : اي>>ران س>>>ازمان يافت>>>ه اس>>>ت 

اعتصاب های غذا، جاده بندی ها و مختل ک>ردن ترافي>ک و همچن>ين و از هم>ه مهمت>ر                   

عدم وجود امنيت : گرچه به علت وضعيت وخيم عينی طبقه کارگر.  اعتصابات کارگری

کار و مشاغل، اختناق، سرکوب، کش>تار، تبليغ>ات ض>د ک>ارگری نهاده>ای دولت>ی مانن>د          

وغي>ره،  » حزب اسالمی کار«و » ی های اسالمی  کانون عالی شورا  «و  » خانه کارگر «

ب>ه  .  از روی استيص>ال ص>ورت گرفت>ه اس>ت     دوره اخي>ر عم>دتًا      اعتراضات کارگری در    

 ب>ه امي>د   ؛مب>ارزات خ>ود را از روی اجب>ار انج>ام داده          سخن ديگر  کارگران بط>ور اع>م         

جب>ور   در بسياری از م>وارد ک>ارگران م   .آنکه فشارهای اقتصادی موجود را تقليل دهند      

و » ح>اجی آقاه>ا  «و ي>ا  » خان>ه ک>ارگر  «به عقب نشينی شده و دست اس>تمداد ب>ه س>وی       

دوره ب>ه س>خن ديگ>ر مب>ارزات ک>ارگران در      . بلن>د ک>رده ان>د   » سازمان بين المللی ک>ار  «

  . بوده استتدافعی ًاعموم اخير

     از آگ>>اه ت>>رين و ب>>ا تجرب>>ه ت>>رين آنه>>ا ظ>>اهر     بخ>>ش ديگ>>ری ،ام>>ا در مي>>ان ک>>ارگران 

رگران ع>ادی دسترس>ی پي>دا     کای هستند که به مطالباتی فراتر از     اينها کارگران . شده اند 

ک>رده و در س>ازماندهی ک>ارگران ب>ه عن>>وان رهب>ران عمل>ی آنه>ا نق>ش مهم>>ی در دوره         

بهه  هستند که در صف مقدم ج  »وشنفکرانیکارگر ر «آنها در واقع     .پيش ايفا کرده اند   

گرچه اين قشر  . سازماندهی کارگران دامن زده اندسرمايه داری به مبارزات مستمر و

طبق>ه   ب>ه مثاب>ه رهب>ران عمل>ی     ؛ ام>ا؛ مل نمی کندهنوز متشکل و سراسری ع اجتماعی  

. تحليل وضعيت سياس>ی هس>تند   کتب و   و  مقاالت   به    همانند روشنفکران مجهز   رگر؛  کا

 ای بحران زده؛  عمدتًا در کارخانه ه،شران را در دو دهه پيکارگاينها امر سازماندهی 
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ب>>ر فعالي>>ت ه>>ا و   و تمرک>>ز ،قش>>راي>>ن ه>>ا ب>>ا  همس>>ويی کمونيس>>ت. برعه>>ده داش>>ته ان>>د 

        . استمهم پيشبرد مبارزات آتی کارگری ن قشر اجتماعی برای مطالبات ايگسترش

مطالبات «در ابتدا بايد مفهوم نبش کارگری، جبرای بررسی شعارها محوری کنونی   

مطالب>>ات :  دس>>ته تقس>>يم م>>ی ش>>وند  س>>هب>>ه عموم>>ًا ب>>ات مطال. روش>>ن ش>>ود » ک>>ارگری

  .»انتقالی« و مطالبات »حداقل«مطالبات ؛ دمکراتيک

  

اول؛ مطالبات دمکراتيک آن دسته از شعارهايی هستند ک>ه الزام>ًا ب>ا س>لطه سياس>ی            

  بورژوازی در تضاد نيستند، ام>ا حق>وق پاي>ه ای کلي>ه قش>رهای تح>ت س>تم را گس>ترش               

تش>کل  ح>ق   حق بيان،  های اجتماعی،ه خواست هايی مانند آزادی  برای نمون . می دهند 

و اعتص>>>اب؛ آزادی تأس>>>>يس س>>>>نديکاهای ک>>>>ارگری؛ آم>>>>وزش و پ>>>>رورش مج>>>>انی و  

؛ براب>ری کام>ل زن>ان و م>ردان       موج>ود  همگانی؛ لغو قوانين حقوقی و جزايی ارتجاعی      

اهی در کليه سطوح؛ آزادی و احت>رام ب>ه حق>وق و حيثي>ت بش>ری؛ ح>ق ش>کايت و دادگ>          

  .هستند» مطالبات دمکراتيک«کردن هر مقام دولتی توسط هر شهروند و غيره؛ شامل 

گرچه مبارزه برای حقوق دمکراتيک همواره يکی از مب>ارزات عم>ده کمونيس>ت ه>ا        

مگ>>ر در ب>>وده و هس>>ت، ام>>ا در کش>>ورهايی نظي>>ر اي>>ران تحق>>ق چن>>ين خواس>>ت ه>>ايی،    

حاکم حتی تحقق چن>ين خواس>ت ه>ايی      زيرا که اختناق    . استوضعيت استثنايی، دشوار    

ب>ا اي>ن وج>ود، چن>ين     . را نمی تواند برای مخالفان خود در درون هيئت حاکم تحمل کن>د          

خواس>>ت ه>>ايی در برنام>>ه و تبليغ>>ات ک>>ارگری ج>>ای دارن>>د؛ و تبليغ>>ات ح>>ول آنه>>ا باي>>د     

آن مطالب>ات ب>>ه ش>>عارهای   زي>را ب>>ه عل>ت وض>>عيت اختن>>اق؛ گ>اهی ني>>ز   . ص>ورت پذيرن>>د 

  .ارگران مبدل می گردندمحوری ک

طرح ش>عارهای دمکراتي>ک از اي>ن زاوي>ه ح>ائز اهمي>ت هس>تند ک>ه در وهل>ه نخس>ت                      

ب>>>دون س>>>ازماندهی . ک>>>ارگران باي>>>د اي>>>ن امک>>>ان را بيابن>>>د ک>>>ه خ>>>ود را س>>>ازمان دهن>>>د 

و . تش>>کيالتی و سياس>>ی، ک>>ارگران ق>>ادر ب>>ه ايف>>ای نق>>ش انقالب>>ی خ>>ود نخواهن>>د ب>>ود       

و نه صرفًا شکل حکومت (رگران به ماهيت طبقاتی دولت همچنين  طی اين مبارزات کا
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ع>>الوه ب>>ر اينه>>ا، ب>>رای آنک>>ه، طبق>>ه ک>>ارگر بتوان>>د کلي>>ه    . پ>>ی خواهن>>د ب>>رد ) اس>>تبدادی

قشرهای تحت ستم را که خواست هايی عمدتًا دمکراتيک دارند، به جهت مبارزه برای   

 .خ>>>ود کن>>>د» ِنآ«انق>>>الب سوسياليس>>>تی جل>>>ب کن>>>د،  مطالب>>>ات دمکراتي>>>ک را باي>>>د از  

  .کارگران در دوره پيش بر محور برخی از مطالبات مبارزه کرده اند

  

. ، ک>ه آنه>ا ني>ز نظ>ام س>رمايه داری را نف>ی نم>ی کنن>د               »ح>داقل «دوم؛  مطالبات س>نتًا      

مطالب>>اتی نظي>>ر حق>>وق بيک>>اری، بيم>>ه ه>>ای اجتم>>اعی، بازنشس>>تگی، ح>>ق مرخص>>ی ب>>ا  

اهميت اين مطالبات در اواخر .  ها هستندپرداخت دستمزد و غيره از جمله اين خواست

زيرا که حزب های سوسيال دمکرات می توانستند، ب>رای          . قرن نوزدهم بسيارزياد بود   

اما اين خواست ها، امروزه، حتی در کشورهای . اصالحاتی به نفع کارگران دست يابند

» اص>الحات «غربی کمرنگ شده اند، زيرا بورژوازی در ح>ال پ>س گ>رفتن بس>ياری از             

ت مانن>>د مطالب>>ا(تحق>>ق اي>>ن خواس>>ت ه>>ا در کش>>ورهايی نظي>>ر اي>>ران ني>>ز  . گذش>>ته اس>>ت

ب>ه نف>ع   » اص>الحاتی « و يا چنانچ>ه بخش>ًا تحق>ق يابن>د، عم>دتًا         دشوارنديا  ) دمکراتيک

ام>>ا علي>>رغم اينه>>ا، مب>>ارزه ح>>ول اي>>ن ش>>عارها ني>>ز  . رژي>>م هس>>تند و ن>>ه طبق>>ه ی ک>>ارگر

توس>ط بس>ياری از ک>ارگران اي>ران     مطالب>ات در    در دوره پيش اين قبيل       .ضروری است 

   .طرح شده اند

  

اند ک>ه تحق>ق نه>ايی آنه>ا مس>تلزم شکس>ته ش>دن چ>ارچوب          »انتقالی«سوم؛ مطالبات   

اين مطالب>ات ک>ه ش>امل ش>عارهايی مانن>د اف>زايش دس>تمزدها               . نظام سرمايه داری است   

 ک>ردن دفتره>ای   متناسب با تورم، کاهش ساعات کار متناسب با اف>زايش بيک>اری؛ ب>از             

دخل و خرج شرکت ها، کارخانه ها و بانک ها؛ نظ>ارت مس>تقيم ک>ارگری ب>رای ت>دوين           

  . قوانين موجود؛ کنترل بر توليد و توزيع و غيره می باشند

از آنج>>ايی ک>>ه اي>>ن مطالب>>ات، در عص>>ر اخي>>ر، در پ>>ی ه>>ر حرکت>>ی، ب>>ه مح>>ور عمل>>ی    

ساسی مطالبات ک>ارگران پيش>رو    مبارزات کارگری تبديل شده است، يکی از پايه های ا         
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را تشکيل می دهد؛ و برای دوره ای تاريخی در رأس برنامه حزب پيشتاز انقالبی آتی            

مطالبات انتقالی از لحاظ کيفی با مطالبات دمکراتيک، جزئی و . در ايران قرار می گيرد

 متفاوت اند، زيرا مطالبات دمکراتيک و حداقل؛ هيچيک نظ>ام س>رمايه داری          » حداقل«

  .را زير سوال نبرده و از مطالبات محوری درازمدت طبقه کارگر نمی توانند باشند

در عصر انقالبات، ديناميزم مبارزات طبقاتی از مبارزه حول مطالبات دمکراتي>ک و           

  . حداقل، فراتر می رود

و » دمکراتيک«سنتی، » حداکثر«، »حداقل«برنامه طبقه کارگر ترکيبی از مطالبات 

، زي>را ک>ه رودروي>ی    ه مطالبات انتقالی ق>رار گرفت>ه   در رأس اين برنام   .تاس» انتقالی«

کس>ب  را بطور پيگير تشديد می کن>د و وض>عيت را ب>رای         » سرمايه«و  » کار«روزمره  

  . به نفس و نهايتًا تسخيرقدرت توسط طبقه ی کارگر آماده می کنداعتماد 

ب>ه ط>ور يکس>ان از    » انتق>الی «و » حداقل«بديهی است که تمام شعارها دمکراتيک،       

اهميت سياسی برخوردارند؛ اما در عين حال تعيين شعارهايی محوری طبقه کارگر نيز 

زيرا پيرام>ون اي>ن ش>عارها، ک>ارگران م>ی توانن>د ب>ه              . از اهميت زيادی برخوردار است    

 خ>ود را   ويک سلسله تجارب دست يافته و اعتماد به نفس در درون آنها تقويت گ>ردد            

 در ضمن مطالبات کارگری را نمی ت>وان    .يت کارگری آماده کنند   رمديبرای حکومت  و     

ح>>د اق>>ل نطف>>ه ه>>ای آن   . بص>>ورت تص>>نعی و فرم>>ول وار ب>>ه طبق>>ه ک>>ارگر تحمي>>ل ک>>رد    

ش>عارهای  . مطالبات بايستی در درون خود جن>بش ک>ارگری ب>ه نق>د ش>کل گرفت>ه باش>ند            

سوی ديگر نقش محوری کارگری از يکسو از دل جنبش کارگری ظاهر می گردد و از        

   تقوي>>ت کنن>>ده س>>ازماندهی و برنام>>ه ري>>زی درازم>>دت در جامع>>ه س>>رمايه داری را ايف>>ا  

  . می کند

 که در دوره آتی به يکی از مسايل محوری کارگران »دمکراتيک«يکی از مطالبات   

رژي>>م س>>رمايه داری و  » اص>>الح طلب>>ان «درک .  اس>>تح>>ق اعتص>>اب : مب>>دل م>>ی گ>>ردد 

م>ی توان>د   » قانون ک>ار «طبقه کارگر، اينست که اعتصاب در     مماشات جويان در درون     

 آخرين  راه ح>ل ک>ارگران باش>د و لطم>ه ای از جان>ب آن     «: گنجانده شود به شرطی که
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اعتص>ابات باي>د از گرايش>ات سياس>ی ب>ه      « ؛ و ي>ا  ٢»توجه نظام و اقتصاد کش>ور نش>ود     

   ٣».دور باشد

رگری، مس>>ئله اعتص>>اب  ب>>ه س>>خن ديگ>>ر، م>>دافعان ب>>ورژوازی در درون جن>>بش ک>>ا    

ب>ديهی اس>ت ک>ه    . کارگری را بشرطی می پذيرند که از محتوای واقعی خود خارج گردد       

کارگران نمی توانند دست از کار برداشته و اعتص>اب کنن>د و در ع>ين ح>ال ب>ه اقتص>اد                 

 لطمه نزنند؟ بر خالف نظريه پردازان رژيم، اعتصاب سالحی اقتصادی و در عين ح>ال     

 کارگران است، برای خارج از ش>دن از م>دار ق>وانين تحميل>ی دول>ت              ، در دست   سياسی

اگ>ر ق>رار باش>د ک>ه اعتص>ابات در چ>ارچوب ق>وانين س>رمايه داری و ب>ا          . سرمايه داری 

اج>>>ازه کس>>>انی ک>>>ه در ح>>>ال اس>>>تثمار ک>>>ارگران هس>>>تند ص>>>ورت گي>>>رد، ديگ>>>ر ن>>>ام آن    

      هاعتص>>>ابات ک>>>ارگری ب>>>ه منظ>>>ور کس>>>ب حق>>>وقی اس>>>ت ک>>>   ! نم>>>ی ش>>>ود» اعتص>>>اب«

  . سرمايه داران به آن تن نمی دهند

در عين ح>ال، کميت>ه ه>ای اعتص>اب م>ی توانن>د نطف>ه ه>ای اولي>ه ق>درت ک>ارگری در                

توفي>>ق و شکس>>ت ي>>ک اعتص>>اب نش>>انگر . مقاب>>ل ق>>درت س>>رمايه داران را تش>>کيل ده>>د

ادام>ه اعتص>اب و سراس>ری ش>دن         . وجود يا عدم وجود قدرت کارگران در جامعه است        

 اعتص>اب  . را ط>رح کن>د  ) ک>ارگری ي>ا س>رمايه داری   (ند مسئله ق>درت دوگان>ه      آن می توا  

    اعتص>>اب. م>ی توان>>د تناس>>ب ق>وای در س>>طح سراس>>ری را ب>ه نف>>ع ک>>ارگران تغيي>ر ده>>د    

می تواند مسئله قدرت ک>ارگری و برکن>اری ق>درت ب>ورژوايی را  در دس>تور روز ق>رار          

  .دهد

گير نبوده ان>د؛ ام>ا  اعتص>اباتی در    گرچه در سال پيش رقم اعتصابات کارگری چشم         

راستای تحقق خواستهای کارگری اکثرًا حول عدم پرداخ>ت دس>تمزدهای ا نج>ام گرفت>ه                 

باف>ت  ؛ جه>ان چي>ت  ؛  کف>ش مل>ی   : ک>ارگران ات  اعتص>اب ب>رای نمون>ه م>ی ت>وان از          . است

                                                 
  ١٣٨٠  دی١٢اعتصاب حق کارگران است، کار و کارگر، ، جعفر کامبوزيا - ٢
  ١٣٨٠  دی١١اعتصاب، حق انکار ناپذير کارگران است، کار و کارگر،  حسن صادقی؛ - ٣
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 ش>رکت  آب؛مياندو قند؛ سيما چوب؛  بافنده در کردستان  ؛   فوالد گستران سپاهان   ؛آزادی

   ٤. و غيره، ياد کردکرمانشاهد شرکت واح؛ ی تجارتنساج

در دوره بالواسطه آتی؛ با ايجاد شرايط مس>اعدتر مب>ارزاتی ب>رای ک>ارگران مب>ارزه                 

  .در راستای کسب حق اعتصاب به يکی از مطالبات عمده طبقه کارگر تبديل خواهد شد

در .  اس>ت رگریکنترل کا؛ اعمال )»انتقالی«يکی از مطالبات   (مطالبه محوری ديگر    

ام>>ور جامع>>ه در دس>ت طبق>>ه ح>>اکم و   کنت>>رل اکث>ر  جامع>ه س>>رمايه داری، از آنج>ايی ک>>ه  

 تم>امی از مس>تقل   م>ی توان>د   تنه>ا دولت و مديران آنس>ت، کس>ب تجرب>ه کنت>رل ک>ارگری       

ه>ر دخال>ت و ي>ا    . ب>ه دول>ت ص>ورت گي>رد    ) و افراد و اح>زاب وابس>ته   ( نهادهای وابسته 

. ک>رد  مل، نهادها و احزاب، اين روند رامسدود خواهد     عوا حضور سياسی و تشکيالتی   

زمانی که تصميم اينکه چه کاالهايی بايستی توليد شوند؛  چه نوع کارخانه ای تأسيس    

شرايط فروش چگونه  استخدام گردد؛ بهای توليدات چقدر باشد؛ چه تعداد کارگر گردد؛

امکانات رفاهی،   امونباشد؛ دستمزدها و ساعات کار و حقوق مديران و يا تصميم پير           

هم>ه و هم>ه ب>ر عه>ده     ...... جريمه، پاداش، اخ>راج و ترفي>ع رتب>ه و غي>ره چق>در باش>د              

 کارگران تجربه عملی برای اداره هيچگاهآنها باشد،  سرمايه داران و مديران انتصابی   

 طرحه>>ای »م>>ديريت«دخالته>>ای برخ>>ی از ک>>ارگران در  . ام>>ور خ>>ود را نخواهن>>د ياف>>ت 

نه تنه>ا ه>يچ تغيي>ری در موقعي>ت ک>ارگران نم>ی ده>د ک>ه           » مشارکت«و  » خودگردانی«

     م>>ديران مب>>دل  ام>>ر تجرب>>ه کنت>>رل ک>>ارگری را ب>>ه تعوي>>ق انداخت>>ه و آنه>>ا را ب>>ه اس>>رای   

  . می کند

البته سرمايه داران از اين موقعيت ويژه و ق>درت مطل>ق خ>ود ب>رای پيش>برد مقاص>د          

از اينروس>>ت ک>>ه ک>>وچکترين اق>>دام . دخ>>ود، يعن>>ی کس>>ب س>>ود بيش>>تر، اس>>تفاده م>>ی کنن>> 

ک>ارگران مانن>د ک>م ک>اری، ُکن>>د ک>اری و ي>ا ي>ک اعتص>اب، ک>>ل من>افع هيئ>ت ح>اکم را ب>>ه            

ج>امکو  پوش>اک  شادان پ>ور و  کفش های کارگران  تجربه اعتراض. مخاطره می اندازد  

                                                 
 -ش>>بکه همبس>>تگی ک>>ارگری  «؛ از انتش>>ارات ١٣٨١» کارنام>>ه ک>>ارگری« رج>>وع ش>>ود ب>>ه  - ٤
  http://iwsn.topcities.com/farsi.htm» راناي
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ه>ايی را ب>ه    و واکنش نيروهای انتظامی که منجر به خونريزی شد، ماهيت چنين رژيم         

  .  می گذاردنمايش

کارگران پيشرو در تقابل با اين شيوه ها، محققًا خواهان نظارت و کنترل مستقيم بر            

کليه امور توليدی؛ در جريان قرار گرفتن اسرار معامالتی سرمايه داران؛ کسب اط>الع     

در باره دخل و خرج کارخانه؛  اطالعات در امور وام گيری کارخانها از بانکها داخل>ی         

ان دس>تمزها و حق>وق م>ديران؛ س>ود و زي>ان کارخان>ه؛ عل>ت اخ>راج ي>ا                  و خارجی؛ ميز  

 ک>ه تم>ام     موظفندسرمايه داران، مديران و کارفرمايان      . ارتقاء کارگران و غيره هستند    

از .  ام>ا چن>ين نم>ی کنن>د    -اطالعات مربوط به کارخانه را در اختيار کارگران قرار دهن>د        

ايجاد تشکلی .  از به سازماندهی مستقل دارداينرو مبارزه برای اين مطالبات ابتدايی ني

و توسط شيوه هايی نظير . که از طريق مبارزه در صدد کسب اين حقوق پايه ای بر آيد

       تزويره>>>ایتم>>>ام ،اش>>>غال کارخان>>>ه ه>>>ا و بدس>>>ت گ>>>رفتن کنت>>>رل ب>>>ر تولي>>>د و توزي>>>ع    

اي>ن  .  کن>د ها و غيره را  بر مال     سرمايه داران مبنی ضرردهی کارخانه و توجيه اخراج       

 نمی تواند باشد و همچنين مبارزه حول ه>ر    تشکل مستقل کارگری   تشکل چيزی به جز   

يک از اي>ن مطالب>ات انتق>الی مب>ارزه ای ب>رای کس>ب تجرب>ه کنت>رل ک>ارگری م>ی توان>د                      

  .باشد

در بسياری از موارد توس>ط ک>ارگران پيش>رو      » کنترل کارگری «در دوره پيش شعار     

چن>>د م>>اه پ>>يش ک>>ارگران کارخان>>ه کش>>ميرمطالبه بدس>>ت  ب>>رای نمون>>ه . ط>>رح ش>>ده اس>>ت

واگ>ذاری کارخان>ه ه>ا ب>ه     «مطالب>اتی نظي>ر   . گرفتن امور کارخانه خود را مط>رح کردن>د     

خ>>ود ک>>ارگران م>>ی توانن>>د واح>>دهای تولي>>دی را اداره  « و ي>>ا ٥»ک>>ارگران ب>>ا وام ب>>انکی

در اعتراض>>ات  پ>>يش همچن>>ين م>>اه.  ارائ>>ه داده ش>>ده اس>>تباره>>ا در دوره اخي>>ر ٦»کنن>>د

کارخان>>ه نس>>اجی بهش>>هر، ش>>عار بدس>>ت گ>>رفتن تولي>>د وتوزي>>ع کارخان>>ه بدس>>ت خ>>ود        

  .؛ مطرح شد»خانه کارگر«کارگران؛  در مقابل طرح فروش کارخانه توسط 

                                                 
١٣٨٠ فروردين ٢٠ کانون مستقل کارگری، ٥اطالعيه شماره  - ٥  
   ١٣٨٠ تير ٦ کانون مستقل کارگری، ٢١ اطالعيه شماره -٦
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تش>کيل  برای مقابل>ه ب>ا نظ>ام س>رمايه داری؛     و مبارزه حول اين مطالبات راه  اشاعه  

     در دوره آت>>ی؛ هم>>وارتقل ک>>ارگری را کل ه>>ای مس>>ايج>>اد تش>>و ح>>زب پيش>>تاز انقالب>>ی  

  .   می کند

  

  !اعتصاب؛ اعتصاب حق مسلم ماست

  !اعمال بايد گردد» کنترل کارگری«
  

 : رجوع شود به سايتساير مقاالت مسايل کارگریبرای مطالعه 
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