
 به مناسبت اول ماه مه

  و گامهای اخير مبارزۀ کارگران در جهان

 خواستهای پايه ای جنبش کارگری در ايران
  : استکرده  یمحسوس رشد سياری از کشورهابجنبش کارگری، در ماههای اخير، در      

 ش آموزاندانشجويان و دان مبارزات قاطع و دليرانۀ کارگران، ،فتۀ گذشته طی چند ه، در فرانسه -    
 وسيع در تمام نقاط اين کشور گسترش يافت،  که به صورت تظاهرات ميليونی و اعتصاباتدبيرستانها،

تين آنها را وادار به پس گرفتن قانون مربوط به نخس  ويلپن را به زانو در آورد و–حکومت شيراک 
ن در اخراج کارگران و دست کارفرمايا هم بيشتر قانونی که با آزاد گذاشتن باز : قرارداد کار کرد

ويژه ه کارگران، بفقيرانۀ ، به نا امنی و وضع  و ناپايدارهای موقت قراردادچه بيشتررواج هر ثبيت وت
 می شوند دامن کار دانشجويان و دانش آموزانی که برای نخستين بار وارد بازار کارگران جوان و

رئيس  ، واساسی آن را تًاييد قانون ، شورایفرانسه آن را تصويبمجلس بود که  ی اين قانون.زدمي
  ! آن را توشيح کرده بودش،چند روز پيش از پس گرفتن، جمهور

در اعتراض به تصميم دولت   کارگر حدود يک ميليون و نيم،اواخر ماه مارسرددرانگلستان،   -    
 لفت بادر مخا نيز ، و سالگی۶٠با حقوق کامل در سن نشستگی لغو مقررات مربوط به باز مبنی بر

 . يره دست به اعتصاب زدندس، مراکز ورزشی، کتابخانه ها و غسياست دولت در زمينۀ بستن مدار
شهری برخوردار  کارگران خدمات عمومی و  ديگرنقل و اين اعتصاب از پشتيبانی کارگران حمل و

   .اتومبيل سازی در جريان استدر اين کشور همچنين اعتراضاتی به بستن  يک کارخانۀ . بود
 در اعتراض به تصميم افزايش ،کارگران خدمات عمومی در آلمان، در بسياری از استانها،  -   

همچنين کارگران يک .  دست به اعتصاب زدند، ساعت۴٠ ساعت و نيم به ٣٨ساعات کار هفتگی از 
خواهان  گران رشتۀ فلزکار. ش حقوق دست به اعتصاب زدندکارخانۀ اتومبيل سازی برای افزاي

  . کارگر شدندنفر نيم ميليون  ش سه وآموز
  ون آنا.رمايان اعالم اعتصاب کردندفپيشنهادی کار  معلمان در اعتراض به ساعات کار،در نروژ  -    
مايان اين جالب توجه است که کارفر. حقوق شدندزايش گر کارگران خدمات شهری خواستار افدي نيز

» سياسی«به بهانۀ انونی اعالم کردن اعتصاب معلمان از دادگاه خواستار غير ق»  دموکراتيک «کشور 
  !   شدندبودن آن

ت به  معادن اين کشور دسدر اعتراض به عدم ايمنی دردن  صد ها هزار کارگر مع،در مکزيک -    
  . های سمی معادن سال گذشته باعث کشته شدن ده ها کارگر شده بودگاز.  اعتراض و اعتصاب زدند

دستور وزير  بودند به افزايش مزد و بهبود شرايط کارارگران مترو که خواستار  ک، در آرژانتين-    
ان را وزير کشور آن. بد رفتاری پليس قرار گرفتند کشور از مترو بيرون رانده شدند و زير فشار و

    . گرنه رهبرانشان با مجازات روبرو خواهند شدگردند وتهديد کرد که به سر کار بر
عزل  واه فرودگاه شرکت مسئول نگهداریفرودگاه ها خواهان ملی شدن گرانِ ار، ک در بوليوی-    

  . ها را در دست گرفتندامی و پليس دولتی کنترل فرود گاههای نظنيرو.  مدير آن شدند
 در پشتيبانی از مهاجران برای صدور ، تظاهرات صدها هزار نفری، در اياالت متحدۀ آمريکا-    

از و کارگران بخش مهمی  از تظاهر کنندگان .  صورت گرفت،آنانه ازۀ کار باوراق اقامت دائمی و اج
   .جمله کارگران مهاجر بودند

زند، رش قرارداد های موقت کار دامن مي تصويب قانونی که به گست مقابله با برای،در کرۀ جنوبی -    
   .تهديد به اعتصاب عمومی کردند سازمانهای کارگری اين کشور
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ها دست به اعتصاب بله با خصوصی سازی ادارۀ فرودگاهها برای مقاکارگران فرودگاه، هند در-   
حقوق و مزايای مربوط افزايش برای  مند بانکهای دولتی اين کشورصدها هزار کار افزون براين. زدند

 همچنين کارگران قراردادی کارخانۀ موتور سيکلت سازی هوندا .نشستگی اعتصاب کردنددوران بازبه 
 به رغم اينکه دادگاه در اين مورد حکم داده بود که کارگران ، رسمی شدن دست از کار کشيدندبرای

   .قراردادی نمی توانند رسمی شوند
 برای ن و مصممانۀ کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی و مبازۀ آنادليرانه اعتصاب ، در ايران-   

مبارزۀ د به سرمشق و نقطۀ عطفی دری توان م،تثبيت و به رسميت شناساندن سنديکای مستقلشان
زندانی کردن  سرکوب وحشيانۀ اين اعتصاب و دستگيری، شکنجه و. کارگران ايران تبديل گردد

 ،کارگراناين خانواده های مسئوالن سنديکای شرکت واحد و حتی دستگيری و زندانی کردن اعضای 
 برابر نظم کارگران و چاکری آن در  با نشان دهندۀ دشمنی ددمنشانۀ اين رژيم ،میرژيم اسالتوسط 

رگر ايران همان حال در هفته های اخير شاهد مبارزات بخشهای ديگر طبقۀ کادر. سرمايه داری است
    . ره بوده ايميها، تظاهرات و غدر شکل اعتصابات، تحصن

   -.......   
ت که می توان های مشترک اسنشانگر يک رشته ويژگيجهان در عۀ مبارزات کارگری اين مجمو     

  : آنها را چنين بر شمرد
ه داران بين منافع اقتصادی سرماي يا به سخن ديگر ،ست و اقتصاد بين سيا،هادر همۀ اين جنبش •

نيروهای نظامی و که  یسرکوب ها و حکومتها، احکام دادگاهیسياسمصالح و مديران با 
 ، دستگاه دولتی،یمايه داردر نظام سر:  ديده می شودانجام می دهند، پيوند نزديک انتظامی 

قرار  داران در خدمت سرمايههمواره  ،های اجرائی، قانونگذاری و قضائیيعنی مجموعۀ نيرو
ند که مبارزۀ کارگران برای ده همچنين نشان میجنبشها اين . ست او سرکوبگر کارگراندارد 

 گيری از جلوزندگی وموجود يا حتی برای دفاع از سطح   اقتصادی و اجتماعی،بهبود شرائط
های قانونگذاری و قضائی آن وخامت بيشتر، با سد حکومت، نيروهای سرکوبگر آن، دستگاه

گران نمی توانند از مبارزۀ پس کار .ه خود می گيردبيعنی جنبۀ سياسی  ،روبرو می گردد
آنان ضرورت بنابراين به حکم  . بايد بدانند از سياست گريزی نيستآنان ،اجتناب کنندسياسی 

 چون در غير اين ، وارد مبارزه شوند،يعنی با سياست خود ،با چشم انداز سياسید باي
دست آنها در مبارزات و  و يا آلت صورت مجبور خواهند بود دنباله رو سياست طبقات ديگر

 .  گردندهايشانبده بستان
طح ليبرالی به سکر کرديم شاهد يورش سبعانۀ سياستهای نئودر همۀ مبارزاتی که در باال ذ •

های برای باز پس گرفتن دستاورد شانهايان، به تالش سرمايه داران و دولتزندگی کارگر
گونه  حذف هر و تجاریفاقرارداد صربه   قرارداد کاربه تبديل صاف و سادۀکارگری، 

که می توان آن را خريد و پس از  اختالف بين انسان کارگر با هر کاال يا وسيلۀ توليد ديگر
ئيم، هااومت کارگران در مقابل اين سياستدر همه جا شاهد مق داخت هستيم واستفاده بيرون ان

 دست کم - مبارزه با نئوليبراليسم در آن مقاومتی که ،مقاومتی که رو به آينده دارد و نه گذشته
های اقتصادی و اجتماعی کهن نيست به معنی بازگشت به شکل -عرصۀ اقتصادی و اجتماعی در

در عرصه های سياسی، فرهنگی و ايدئولوژيکی نيز نمی تواند با هيچ و درست به همين دليل 
 .ارتجاعی سازش کند

 خدمات عمومی ويژهه ب کلی وطوره  خدمات باين مبارزات همچنين نشانگر نقش مهم کارگران •
خالف تبليغات و ست و بيانگر اين است که برها کنار کارگران صنعتی در همۀ کشوردر

با حاکميت »  قديمی  «های گرداندر کنار های جديد طبقۀ کارگر گرداناکم،تمايالت طبقات ح
 . مبارزه می کنند، اشکال آنسرمايه، در همۀ
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طه طلبی و جنگ لرد سياست سافزون بر اين يک ويژگی عام ديگر مبارزات کارگران  •
ونی ضد جنگ و ضد تجاوز يافروزی امپرياليستی است که با شرکت کارگران در تظاهرات ميل

 .ود را به نمايش می گذاردخ
در ی جنبش کارگرمبارزاتشان و به طور کلی کارگران اين حقيقت بنيادی را نبايد فراموش کنند که      

هرگز بدون تشکلهای مستقل مرحله ای، از مبارزات روزمره تا محو طبقات، هيچ شکل و هيچ 
اهداف بايد اين تشکلها  اين بدان معنی است که اوًال! طبقاتی کارگران به پيش نخواهد رفت

فعاليت  ابعاد طبقاتی در و سياست، تئوری، عملکرد و سازماندهی خاص خود را داشته باشندطبقاتی، 
هادی  ی جز ارادۀ اکثريت اعضای هر تشکل آن، ثانيا اين تشکلها بايد مستقل باشند يعنی هيچ اراده اکنند

همۀ اشکال مختلف مبارزه ِ  درجات متفاوت درگير ، ثالثا هريک از اين تشکلها بهو حاکم برآن نباشد
  .اعم از سياسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی است

 اساسی ترين و مهم ترين تشکلهائی که تاريخ جنبش کارگری جهان در حافظه خود دارد از اين      
  : قرارند 

 طبقۀ کارگرند و می توانند  و بين رشته ای، خدماتیکارگری که سازمانهای صنعتی سنديکاهای  .١
سرمايه عمدتًا اين تشکل در شرائط حاکميت سياسی گيرند،  وسيع ترين بخشهای طبقۀ کارگر را دربر

برای بهبود وضعيت اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر مبارزه می کند، اما به هيچ وجه اين بدان معنی 
   !فرهنگی طبقۀ کارگر به دور باشدنيست که اين تشکل می تواند از مبارزات سياسی، حقوقی و 

در تئوری و حزب سياسی طبقۀ کارگر که نماد تشکل کارگران همچون يک طبقه و راهنمای آنان   .٢
وظيفۀ تعيين سياست، استراتژی و تاکتيک و  مراحل و همۀ شکلهای مبارزۀ طبقاتی استدر همۀ عمل 

  .مستقل طبقۀ کارگر را به عهده دارد
قدرت سياسی بورژوازی پيش از انقالب کارگری و کل يا ارگان درهم شکستن شورا ها که تش  .٣

ارگان اعمال قدرت سياسی پرولتری پس از کسب قدرت سياسی طبقۀ کارگرند و تنها می توانند در 
  .شرائط بحران انقالبی در يک کشور به وجود آيند

 و خدمات اجتماعی پس از انقالب کميته های کارخانه و محل کار که تشکل اداره و مديريت توليد.  ۴
  .معموًال در شرائط بحران انقالبی به وجود می آيدکارگری اند که نطفه های پيدائی آنها 

سازمان برنامه ريزی اجتماعی کارگری که پس از انقالب کارگری به وجود می آيد و پيوند .  ۵
  .را به عهده می گيردارگانيک نهادهای فوق و تنظيم طرح و نقشۀ توليد و امور اجتماعی 

     آری اين پنج تشکل يا نهاد بنيانی طبقۀ کارگر آفريدۀ مبارزۀ طبقاتی و محصوالت تاريخی انقالبات 
کارائی انقالبی و بازده مثبت اين سازمانها مستلزم عمل براساس نکات اساسی زير . بزرگ کارگری اند

  :است 
 فرماندهی عام سياست پرولتری و استقالل وظايف هماهنگی بين اين نهادها بايد براساس اصل.  الف

  .نها باشدآويژۀ هريک از 
  .هر يک از اين تشکلها از سوی چهار تشکل ديگر کنترل شود .  ب
 طبقۀ کارگر و برتسلط هريک از اين پنج تشکل بر چهار تشکل ديگر به ايجاد نوعی ديکتاتوری .  پ

  .توده ها و اخالل در ساختمان سوسياليسم است
، مسائل و ی که در چند نکته برشمرديملتهای عامخص بر عالوه ، ايرانجنبش کارگریدر      

می گذارند، کارگر اين کشور را به عهدۀ طبقۀ که وظائف خاصی ند ای هم وجود دارهای ويژه خواست
 درد ننمی تواروشن است دو تشکلی که  ،ند مستقل طبقاتی خود محرومنوع تشکلهرکارگران ايران از 

شرائط حاکميت سرمايه به وجود آيند سنديکاها و حزب سياسی طبقۀ کارگرند، اين دو تشکل در شرائط 
از . دنخاص ايران بايد در ترکيب معينی از مبارزۀ مخفی و علنی، و قانونی و غير قانونی به وجود آي

  :رو اين 
از مستقل دولت، مستقل از  ،يان و عواملشانمستقل از کارفرما (کارگری مستقل  سنديکاهایايجاد . ١

برای سازماندهی مبارزات اقتصادی و اجتماعی کارگران  ) های دينیدنهامستقل از احزاب سياسی و 
  . باشدايران ی کارگرجنبش يکی از خواستهای اساسی بايد 



 4 

تدوين سياست، ايجاد حزب سياسی برای ، بايد  جنبش کارگریخواستهای اساسیاز يکی ديگر . ٢
  .   باشددرهم شکستن قدرت سياسی رژيم جمهوری اسالمی  تاکتيک طبقۀ کارگر ايران، و استراتژی و

نکته ای که در اينجا اهميت خاصی دارد اين است که تنها پذيرش ضرورت تشکل مستقل کارگری      
عملکردهای آنها و زمان ضرورت ضرورت انواع اين تشکلها، وظائف ون نبايد عالوه برآ ،کافی نيست

  .ئی آنها را با يکديگر قاطی نمودپيدا
   : گيرد در دستور مبارزۀ کارگری ايران قرار بايد زير شعارهایدر شرائط کنونی     

اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی کارگران همۀ کشورها در مبارزه به ضد سرمايه و  •
  !کارگران استسرمايه داری و عيد بين المللی دولتهای 

  !ع تعقيب همۀ کارگران زندانیآزادی فوری و قرار من •
حق اعتصاب برای همۀ کارگران، عدم دخالت پليس، نيروهای انتظامی و مسلح برای پايان  •

    !دادن به اعتصاب و بازگرداندن اجباری کارگران به سر کار
برکناری به و پرداخت حقوق روزهای کار سر به شده  اعتصابی اخراجبازگشت کارگران  •

 !آنان
 بيمۀ بيکاری و تضمين حقوق مکفی برای ايام بيکاری؛ نظارت تشکلهای ايجاد و گسترش •

  !مستقل کارگری بر عملکرد صندوقهای بيکاری
مستقل از کارفرمايان و عواملشان، ( کارگری مستقل  سنديکاهایرسميت شناختن ه ايجاد و ب •

  ! )مستقل از دولت، مستقل از احزاب سياسی و مستقل از نهادهای دينی
 !زد برابر به زنان و مردان برای کار يکسانداخت مپر •
 !عدم تبعيض جنسی در استخدام، اشتغال و تصدی مسئوليتها •
 ١٨ تا ١۶ ساعت کار در روز برای نوجوانان بين ۴ سالگی؛ حداکثر ١۶منع کار کودکان تا  •

 !سال
کمتر حداقل مزد هيچ کارگری نبايد از خط فقر با در نظر گرفتن ميزان تورم و بارآوری کار  •

 !باشد
 يا نمايندگان منتخب کارگریمستقل به رسميت شناختن پيمانهای جمعی کار که با سنديکاهای  •

 !بسته می شوندکارگران 
 !آزادی بيان، قلم، عقيده و فکر، گردهمائی، تظاهرات، مطبوعات و ديگر رسانه های جمعی •
 !آزادی فوری زندانيان سياسی و عقيدتی و منع تعقيب آنان •
رژيم  و مبارزه با عظمت طلبی، تعصبات دينی و ملی و سياستهای ميليتاريستیمرزبندی  •

          ! ايرانجمهوری اسالمی
   

  !کارگریانقالب تدارک پيش به سوی تشکلهای مستقل کارگری و 
  

   ! زنده باد سوسياليسم!  کارگران همۀ کشورها زنده باد اتحاد

  ) آذرخش ( ز کمونيستهای ايران جمعی ا،  ٢٠٠۶ آوريل ٢۵ ، ١٣٨۵ ارديبهشت ۵
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