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مقدمه ای برای اﯾن شماره :
با درود به رفقای مبارز و فدا کار جنبش کارگری و جنبش انقالبی ،
با توجه به اﯾنکه رفقا در قدم اول چه در داخل اﯾران و چه در کشور ھای مختلف تالش می کننـد راه کـارھـا و
سبک کار ھای مختلف و جدﯾدی با ابتکارات نو به جھت حل مشکالت پيش روی جنبش کـارگـری و جـنـبـش
انقالبی از زواﯾای مختلف ،مانند حرکت در جھت ﯾافتن راه حل برای عبور از بحران رھبری  ،بـحـران ھـوﯾـت و
فضای پراکندگی و بر قراری پيوند ارگانيک ميان جنبش انقالبی و جنبش کارگری ﯾافته و راه حل ھای فـوق را
به اجراء بگذارند  ،در نتيجه تالش و پيروی از چنين روند و متدی توانسته اﯾم راه کـارھـای ابـتـکـاری مـانـنـد
جلسات ھمفکری که با ابتکارات شرکت کنندگان که ھر روز پر بارتر از قبل و اميد وار کـنـنـده در جـھـت حـل
مشکالت می شود  ،طرح عمل مشترک در نقاط مشترک و بحث و تبادل نظر در نقاط اختالف  ،بستر و فضـا
سازی در جھت آماده کردن نيرو ھای انقالبی برای اﯾجاد حزب انقالبی طبقه کارگر  ،اراﯾه پـيـشـنـھـادات و در
خواست و درﯾافت پيشنھادات از دﯾگر رفقا به جھت کمتر کردن فاصله ميان داخل با بيرون  ،دعوت به ھمکاری
از گراﯾشات مختلف با اعالم طرح جدﯾد به اﯾن صورت که برای ھمکاری و مباحثات ھيچ شرط و شروطی بـرای
رفقا و گراﯾشات درون جنبش کارگری و جنبش انقالبی نمی گذارﯾم و ھيچ شرط و شـروطـی از آنـھـا نـمـی
پذﯾرﯾم  ،علی رغم و با وجود پراکندگی و مخالفت ھای بی مورد و غير اصولی ميان گراﯾشات بـا ﯾـکـدﯾـگـر و
مجموعه ای از آنھا با قدم اول که باعث شده راه ﯾافت و برون رفت از بن بست کنونی را بسيار سخت کـنـد ،
اما قدم اول توانسته است برخی از رفقای حاضر در گراﯾشات مختلف را اغنا کند که ھمه ما دچار و گرفتار درد
مشترک ھستيم و ھر مشکلی که برای قدم اول ھست برای تمامی رفقا و گراﯾشات می باشد و ھرچنـد در
اول راه ھستيم ولی بسيار از رفقا پذﯾرفتند که اﯾن مشکالت بدون ھمبستگی و دست در دست گذاشـتـن و
بدون حلقه کردن بازوانمان حل نخواھند شد ،ﯾکی از طرح ھای ابتکاری دﯾگر که با شـروع رسـمـی قـدم اول
شروع شده است طرحی است به عنوان متد جدﯾد برای ساختن حزب مورد نظر ،کـه بـرای سـاخـتـن حـزب
انقالبی طبقه کارگر ﯾک قدم به عقب بر می گردﯾم و از زمينه سازی و بستر سازی شروع می کنيم تا قبل از
اقدام به ساختن حزب مشکل متد قدﯾمی را که به دليل پراکندگی و رﯾشه دار شـدن اخـتـالفـات گـراﯾشـی
ھمکاری و وحدت نظر ميان انقالبيون را غير ممکن کرده است را بر طرف کرده وحدت اصولی را ممکن کنـيـم ،
ھمچنين رفقا در داخل نيز با تمام وجود تالش می کنند ميان فعالين جنبش انقالبی و جنبش کارگری ھر چـه
بيشتر ھماھنگی و اعمال مشترک را که از ابتکارات شاھرخ زمانی بود پيش ببرند  ،و صد البته نتـاﯾـج بسـيـار
خوبی نيز از اﯾن فعاليت ھا و تالش ھا دﯾده می شود  ،و البته اشتباھاتی نيز از جانب ما و رفقای داخل نـيـز
رخ می دھد با توجه به وجود حرکت احتمال اشتباه اجتناب ناپذﯾر است اما تالش می کنيم ﯾک اشتـبـاه را دو
بار تکرار نکنيم ) تنھا کسانی اشتباه نمی کنند که نه تنھا کار نوی نمی کنند  ،بلکه ھيچ کاری نمی کنـنـد ﯾـا
بھتر است بگوﯾيم  ،فقط امالی نا نوشته غلط ندارد( ھر چند به لحاظ سختی راه و رﯾشه دواندن اختـالفـات و
پراکندگی ھا و رسوبات افکار و اندﯾشه ھای از گراﯾشات انحرافی وجود دارند که در مقابل سبک کارھای نو و
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ابتکاری جان سختی می کنند  ،اما چشم انداز و افق روشنی پيش رو خود می بينيم ،آخرﯾن ابتکار که ﯾک مـاه
قبل از طرف رفقای قدم اول در ﯾکی از جلسات پيشنھاد شد در رابطه با نوشتن قعطنامه برای اول ماه مه بود ،
رفقا پيشنھاد دادند که به جای نوشتن قعطنامه از راه دور برای داخل ،مواد اوليه قعطنامه را از رفقای داخل کـه
دستی به آتش دارند بگيرﯾم و قعطنامه قدم اول را بر مبنای آن مواد اوليه تنظيم کنيم  ،ھر چـنـد اﯾـن طـرﯾـقـه
نوشتن بسيار قدﯾمی و متعلق به سبک کار لنين است که در نشرﯾات بلشوﯾک ھا از نامه ھای درﯾـافـتـی از
داخل روسيه سود می بردند  ،و صد البته درست ترﯾن و مفيد ترﯾن راه بر قراری و حفظ ارتبـاط ارگـانـيـک مـی
باشد اما در زمانه فعلی که سبک کار بلشوﯾک ھا بخصوص سبک کار لنين توسط فعالين کنار گـذاشـتـه شـده
است  ،پيش گرفتن اﯾن سبک کار از جانب قدم اول ابتکار جدﯾـدی مـحـسـوب مـی گـردد .بـه دنـبـال چـنـيـن
پيشنھادی با رفقای داخل تماس گرفته شد و موضوع را با آنھا در ميان گذاشتيم در نتيجه تعداد بسياری از رفقا
نظرات خود را به صورت کتبی ارسال کردند و برخی شفاھی بيان کردند ،در نتيجه قعطنامه که در پی منـتـشـر
ميگردد حاصل استفاده از مواد اوليه و پردازش پيشنھادات و نظرات رفقای داخل می باشد ،ما فکر کردﯾم بـرای
گسترش چنين روشی و سود بردن از آن جھت عميق تر کردن پيوند ميان دو بخش جنبش انقالبی و جـنـبـش
کارگری در پی انتشار قعطنامه  ،نامه ھا و پيام ھای رفقا را که بعنوان مواد اوليه قعطنامه بودند را نيز منتـشـر
کنيم تا از اﯾن طرﯾق تاثير گذاری و دخالتگری بيشتر رفقای داخل را دامن بزنيم  ،الزم به ذکر است که تـعـدادی
از رفقا از اسامی مستعار و برخی از مخفف اسامی خود استفاده کردند.

الزم به ذکر است کـه مـا چـنـيـن

ابتکاراتی را ادامه و تداومی از متد و سبک کار شاھرخ زمانی می دانيم که در آخرﯾن جمع بندی خود به صـورت
زﯾر اراﯾه داده است:
"تنھا چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکيالت است" و راه کار عملی شعار فوق را با توجه به پراکندگی موجـود
در دو جمله جمع بندی کرده بود " کارعملی مشترک در نقاط مشترک و بحث و تبادل نظر در نقـاط اخـتـالف" و
راه کار عملی شدن چنين طرحی در بستر عينی مبارزه را اﯾن گونه اراﯾه داد  " ،تشکل ھای مستـقـل مـوجـود
کارگری باﯾد دست در دست اقدام به اﯾجاد ھيات موسس فدراسيون سراسری کنند و انقالبيون طـبـقـه کـارگـر
ھمزمان اقدام به اﯾجاد نطفه ھای اوليه حزب انقالبی طبقه کارگر نماﯾند طبقه کارگر فقط از طرﯾق اﯾن دو عمل،
موازی با ھم می تواند ھمبستگی طبقاتی خود را ممکن کرده و به وحدت و تشکيالت دست ﯾـابـد" در جـھـت
چنين طرحی بود که شاھرخ و حيدر پيشنھاد اﯾجاد قدم اول را با ساخته شدن دو کميـتـه) کـمـيـتـه نشـرﯾـه و
کميته سازمان ده( که به صورت موازی باھم کار کنند اراﯾه دادند دو کميته ای که ھر کدام وظيفه عملی کـردن
ﯾک بخش از طرح فوق ) " کارعملی مشترک در نقاط مشترک و بحث و تبادل نظر در نقاط اختالف" (را عھده دار
باشند  ،در نتيجه چنين پيشنھادی قدم اول ساخته شد و تا به اﯾن روز تالش کرده از ابتکاراتی در جھت عملـی
شدن طرح فوق استفاده کند  ،با توجه به اﯾنکه پيش رفت در اﯾن جھت وابستگی عـمـيـقـی بـه ھـمـکـاری و
ھمفکری دارد.
جمع قدم اول
٩/٢/١٣٩٥
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قطعنامه جمع قدم اول در رابطه با اول ماه مه روز
خروش اردوی کار:

سه و نيم ميليون تومان
مطالبه طبقه کارگر اﯾران
است!!!
گارگران و زحمتکشان اﯾران :
آنھاﯾی که جنگ طبقاتی را ﯾک توھم می دانند و
تمام توجه و ھنرشان معطوف به "اصالحات"
سياسی در سطح حاکميت از طرﯾق ليست ھای
جعلی "اميد" و  ...ميکنند  ،تا به جای جالد قصاب
را بنشانند خيابان ھا را نگاه کنند.
خيابانھا مملو از کودکان کار و خيابان است که
برای امرار معاش در کشوری که دولت مردان و
آقازاده ھاﯾش ھزاران ميليارد اختالس و دزدی می
کنند و نماﯾندگان مجلس اسالميش ميلياردی
رشوه می گيرند مجبور به ترک بازی و تحصيل
شده اند  .پدران و مادران و جوانان تحصيل کرده
بيکار بوده و در به در دنبال کار می گردند .گوشه
و کنار شھرھا پر از کارتون خواب است و تنھا در
ﯾک منطقه از تھران طبق آمار ھای دولتی ١۵٠٠٠
زن کارتون خواب است  ،که دولت اسالمی به
جای طرح نجات آنھا از طرﯾق خانم شھيندخت
موالوردی معاون رﯾيس جمھور در امور زنان طرح
عقيم کردن زنان کارتون خواب را تبليغ می کند
اﯾن خانم پيرو فاشيسم نظام روحانی – سپاھی
والﯾت فقيه بفکر اجرای طرحی مانند طرح ھای
نازی ھای ھيتلری است،
کارگرانی که ھنوز مشغول به کار ھستند در
بدترﯾن شراﯾط و در زمانی که طبق آمارھای
رسمی و غير رسمی خط فقر بيش از سه
ميليون اعالم می گردد با دستمزد  ٨١٢٠٠٠تومان
به طور رسمی و قانونی و با مبالغ بسيار پاﯾين تر
)حتی با ٣٠٠ھزار تومان( غير رسمی ولی با
اطالع دقيق حکومت اسالمی مجبورند کار کنند و
تعداد بسياری از ھمين کارگران ماه ھاست که
دستمزد ناچيزشان معوقه شده است و برای
گرفتنش دست به اعتراض و اعتصاب ميزنند و
دشمن)جمھوری اسالمی( اعتصاب را حرام اعالم
کرده و اعتصاب کنند گان را دستگير  ،محاکمه ،
اخراج و زندانی می کند  .بسياری از کارگران از
محل زندگی خود ھزاران کيلومتر دور می شوند تا
شاﯾد نانی به دست آورند و سر از عسلوﯾه ،

جھنم روی زمين و ﯾا سر از پروژه ھای در دست
احداث که ھيچ تعھدی برای امنيت شغلی و
جانی ندارند در می آورند و ﯾا به شغل کولبری
روی می آورند .
معلمان و پرستاران برای درﯾافت حقوق خود
دست به اعتراض و اعتصاب ميزنند و
نماﯾندگانشان زندانی و اخراج می شوند .
آمار اعتياد به بيش از ھفت ميليون رسيده است
و آمار بی خانمانھا سر به ميليونھا می زند .،
بيکارانی که مجبور به دست فروشی می شوند
ھر روز توسط ماموران و خورده بورژوازی با عنوان
جدﯾدش)طبقه متوسط (مورد ضرب و شتم و
غارت قرار می گيرند ،رھنود ھای فاشيستی
اخير اعضای شورای شھر تھران در حماﯾت از
کاسبان و عليه دستفروشان به خوبی گوﯾای
ھمه چيز است»:با بفرماﯾيد و خواھش می کنم
دستفروشان معابر را خالی نمی کنند.ﯾا ما باﯾد
در اﯾن حوزه حرﯾمبانھا را جمع کنيم و مسئوليت
برخورد را به نيروی انتظامی بدھيم تا با ﯾونيفورم
و مامورﯾت قانونی به اﯾن موضوع ورود کنند ،ﯾا به
شرکت حرﯾمبان مسئوليت و قانونی بدھيم تا با
لباسی مشخص بتوانند برخوردھای الزم را انجام
دھند».
ھم زمان  ،خبر مانور نيروھای سپاه و بسيج
"ضد اغتشاشات کارگری" در چند شھر برگزار می
گردد ،اعتصاب ھای متعدد و اعتراضات زنجيروار
کارگران سيمان سپاھان ،تحصن کارگران صنعتی
کشتی سازی اﯾران صدرا ،اعتصاب کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی آبادان ،اعتراض کارگران
زمرد بافق ،تجمع کارگران کارخانه کاشی کوﯾر
ﯾزد ،کارگران فاز  ١٩پارس جنوبی-عسلوﯾه،
کارگران سيمان دشتستان ،کارگران ساختمانی
نيشابور ،کارگران شاغل در پروژه باغ کتاب تھران،
تجمع کارگران شھرداری خرمشھر ،اعتراض
کارگران معدن ذغال سنگ آق دربند سرخس و
بافق و خاتون آباد و مس سرچشمه و … ) طبق
آمارھای دولتی طی سال گذشته  ٥٨٠٠اعتصاب
به ثبت رسيده است( نشان از سطح گسترده و
پتانسل بسيار باالی کارگران و معلمان و دﯾگر
زحمتکشان را برای رشد به سطوح باالتر
اعتراضی تا قيام را نشان می دھند.
کليه فروشی  ،اجاره رحم  ،فروش اعضای بدن و
اجاره کودکان رو به افزاﯾش است و آمار بيکاری
ھشت ميليون نفر اعالم می شود .قراردادھای
رسمی و داﯾمی لغو شده به جای آنھا
قراردادھای موقت و سفيد امضا به کارگران و
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کارمندان تحميل می شود  .اخيرا ليستھای سياه
عليه کارگران به کار گرفته می شود ﯾعنی ھر
کارگر بعد از بيکار شدن از کاری ،بخواھد جای
دﯾگری کار پيدا کند باﯾد از صاحب کار قبلی خود
رضاﯾت نامه بياورد .و اﯾن باعث می گردد که کارگر
برای ھميشه برده شود و نتواند اعتراض کند ﯾا
حقوق معوقه خود  ،افزاﯾش دستمزد و مطالبات
دﯾگر را طلب کند ھمه اﯾنھا توسط سرماﯾه داری و
دولتش به زحمتکشان تحميل می گردد .در مقابل
اﯾن ھمه ظلم و ستم عليه کارگران  ،کارفرماﯾان از
تمامی حماﯾتھای قانونی و غيرقانونی برخوردارند
آنھا آزادند ھر زمانی کارگر را اخراج کنند  ،او را به
اسم آزماﯾشی از سه ماه تا دو سال بدون حقوق
به کار گيرند ،از طرح استاد و شاگردی استفاده
کنند ،ھر زمانی اراده کردند کارگاه ﯾا کارخانه را
تعطيل کنند  .ھر چقدر که بخواھند به بھانه
اشتغال زاﯾی وام گرفته و محل کار را وثيقه کرده
به ورشکستگی کشانده اخراج ھای بيشتری به
طبقه کارگر تحميل کنند و در مقابل اعتراضات و
اعتصابات از کارگران شکاﯾت کرده در کسوت
شاکی خصوصی کارگران را به زندان بياندازند
ھمچنين کارفرماﯾان و دولت سرماﯾه داری
جمھوری اسالمی نماﯾندگان مجلس اسالمی ھر
روز اقدام به اختالس و رشوه ھای ميلياردی
نماﯾند .
با فروش و خصوصی کردن نھادھا و ثروتھای
عمومی مانند مدارس  ،دانشگاھھا و بيمارستانھا
ضمن کوتاه کردن دست زحمتکشان از تحصيل و
بھداشت پولھای ھنگفتی به جيب بزنند .
ھمچنين با گران کردن نان  ،گوشت  ،مرغ و برنج
ضمن اﯾجاد گرسنگی تحميلی عليه مردم ھر روز
به ثروت خود بيافزاﯾند و ھمچنين با فروش نفت و
گاز و معادن و وارد کردن کاالھای بنجل ضمن
کسب سودھای بادآورده  ،ھر روز بيکاری بيشتری
را بر مردم به وﯾژه طبقه کارگر تحميل کنند.
در مقابل چنين جناﯾات ددمنشانه جمھوری
اسالمی سرماﯾه داری اﯾران کارگران  ،معلمان ،
پرستاران  ،بازنشستگان و بيکاران با گذشت و
فداکاری و شجاعت ھر روز اعتصاب ﯾا راھپيماﯾی
می کنند و ﯾا در مقابل مجلس ضد کارگری و ضد
زحمتکشان تحصن و تجمع می کنند و تشکلھای
مستقل کارگری در مقابل دستمزد تحميلی ٨١٢
ھزار تومان توسط تشکلھای ضد کارگری و امنيتی
شوراھای اسالمی و خانه کارگر ،اعالم می دارند
باﯾد دستمزد کارگران به سه و نيم ميليون تومان
افزاﯾش ﯾابد.

کارگران  ،زحمتکشان و انقالبيون ،دشمن ﯾعنی
دولت جمھوری اسالمی بعنوان نماﯾندگان
کارفرماﯾان و سرماﯾه داری اﯾران و کارفرماﯾان
بصورت سازمان ﯾافته و ﯾکدست عليه شما نقشه
ھای غارتگرانه را برنامه رﯾزی و پياده می کنند .
برای مقابله با چنين دشمنانی تنھا با ھمبستگی
طبقاتی و فعاليت و مبارزه متحدانه می توان
مقاومت کرده و دست به پيشروی زد  .ضمن اﯾنکه
تنھا راه نجات کارگران و تمامی مردم از استثمار
سرماﯾه داری سرنگونی سرماﯾه داری و دولت
کنونيش جمھوری اسالمی و بر قراری
سوسياليسم است اما در حين سازماندھی بلند
مدت برای دست ﯾابی به چنين ھدف واالﯾی
وظيفه ھمه انقالبيون و کارگران برنامه رﯾزی و
سازماندھی جھت کسب مطالبات روزمره و بلند
مدت و کوتاه مدت کارگران و کليه زحمتکشان
است  ،ھمه وظيفه دارﯾم برای کسب مطالبات زﯾر
بخصوص مطالبه شاخص کنونی دستمزد متناسب
با تورم و برای سال  ١٣٩۵مبلغ سه و نيم ميليون
تومانی را محور مبارزات خود قرار بدھيم و برای
حفظ مطالبات کسب شده خود و طبقه کارگر و
کليه زحمتکشان را آماده کنيم.
ما ضمن دعوت ھمه کارگران  ،معلمان و پرستاران
به مبارزه متحدانه و سازماندھی آگاھانه تمامی
بخشھای طبقه کارگر و زحمتکشان از کارگران
انقالبی و جوانان و تشکل ھای مستقل موجود
کارگران  ،معلمان ،دانشجوﯾان و  ...می خواھيم
برای اﯾجاد فدراسيون سراسری خود و حزب
انقالبی طبقه کارگر ھر چه متحدانه تر و گسترده
تر اقدام کنند که بدون چنين تشکلھای امکان
مبارزه  ،مقابله و عقب راندن سرماﯾه داری و
دولتش را نخواھيم داشت.
بدون شک اگر امروز فدراسيونھای سراسری و
حزب انقالبی طبقه کارگر را داشتيم ،سرماﯾه
داری و دولتش نمی توانست دستمزد  ٨١٢ھزار
تومانی و مواردی فالکت بار دﯾگر را عليه
زحمتکشان تحميل کند در مقابل ما می توانستيم
دستمزد سه و نيم ميليون تومانی را از حلقوم
سرماﯾه داری )کارفرماھا( بيرون بکشيم .
در جنين شراﯾطی کارگران انقالبی  ،فعال و
کمونيست برای اﯾجاد ھمبستگی طبقاتی و اﯾجاد
اتحاد ميان طبقه کارگر با ھم پيمانھای انقالبيش
باﯾد اقدام به سازماندھی و برنامه رﯾزﯾھای دقيق
و آﯾنده نگر در استراتژﯾھا و تاکتيک ھای اتخاذ
شده نماﯾند .در اﯾن جھت برای اولين اقدام کسب
آگاھی طبقاتی و تعيين الوﯾت ھا ضرورت تارﯾخی
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دارند .جلسات مشترک کارگری و تشکيل ھسته
ھای مخفی مطالعاتی روزنه ای برای شروع
اقدامات مشترک کارگری و دست ﯾابی به تشکل
ھای مورد نظر است .
ما اکنون برای دست ﯾابی به وحدت و تشکيالت
سبک کار و پيشنھاد شاھرخ زمانی را که می
گفت " "تنھا چاره ما زحمتکشان وحدت و
تشکيالت است" و راه کار عملی شعار فوق را با
توجه به پراکندگی موجود در دو جمله جمع بندی
کرده بود " کارعملی مشترک در نقاط مشترک و
بحث و تبادل نظر در نقاط اختالف" و راه کار
عملی شدن چنين طرحی در بستر عينی مبارزه
را اﯾن گونه اراﯾه داد  " ،تشکل ھای مستقل
موجود کارگری باﯾد دست در دست اقدام به اﯾجاد
ھيات موسس فدراسيون سراسری کنند و
انقالبيون طبقه کارگر ھمزمان اقدام به اﯾجاد نطفه
ھای اوليه حزب انقالبی طبقه کارگر نماﯾند طبقه
کارگر فقط از طرﯾق اﯾن دو عمل ،موازی با ھم می
تواند ھمبستگی طبقاتی خود را ممکن کرده و به
وحدت و تشکيالت دست ﯾابد" ما پيشنھاد شاھرخ
را سرلوحه فعاليت خود قرار می دھيم و می
خواھيم متحدانه و سازمان ﯾافته مطالبات خود را
فرﯾاد بزنيم .
 - ١ما از پيشنھاد دستمزد سه و نيم ميليون
تومانی که مطالبه مشترک تمامی کارگران و
زحمتکشان است و توسط تشکل ھای مستقل
کارگری اعالم شده است ھمه جانبه پشتيبانی
می کنيم.
 - ٢برای اﯾجاد حزب انقالبی طبقه کارگر اقدام به
اﯾجاد ھسته ھای مخفی ،و کميته ھای عمل
کارگران
مخفی و انقالبی در محل کار و زندگی
و زحمتکشان را وظيفه عاجل خود می دانيم.
 -٣حق تشکل ﯾابی و برگزاری مجامع عمومی،
برگزاری مناسبت ھا از جمله  ١می ،تعيين
نماﯾندگان واقعی کارگران توسط خود آنان .
 - ٤آزادی فعالين کارگری ،زندانيان سياسی و لغو
احکام و منع تعقيب فعالين،تضمين آزادی قلم
،بيان ،مطبوعات و آزادی سياسی را وظيفه خود
می دانيم و برای احقاق ان از ھيچ کوششی فرو
گذار نخواھد کرد .
 –٥مبارزه برای حذف قرارداھای سفيد امضا و
موقت و مشاغل کارمزدی و بر قراری قرار
دادھای دسته جمعی و تصوﯾب قوانينی جھت
برخورد با کارفرماﯾان متخلف از مطالبات اوليه
ماست.

 - ٦مبارزه برای کسب امکانات رفاھی ،بھداشتی
و درمانی از جمله بيمه بيکاری  ،ارتقاع بيمه
کامل  ،بيمه از کار افتادگی  ،بيمه کامل خانواده ،
کودکان و ...واختصاص سيستم ھای حماﯾتی
وبيمه برای کارگران مشاغل خانگی  ،زنان خانه
دار و مجازات کار فرماﯾانی که به ھر دليل و ﯾا به
ھرشکلی از پرداخت حق بيمه کارگران سر باز
می زنند.
 - ٧فراھم نمودن امنيت محيط کار و تصوﯾب
قانون جھت مقابله با حوادث کار به عنوان جناﯾت
کارفرماﯾان عليه نيرو کار .
 – ٨تصوﯾب قوانين برای تعيين دستمزد باالتر از
خط فقر با حضور نماﯾندگان واقعی کارگران و امکان
افزاﯾش دستمزدھا طی سال ھر زمانی که نرخ ھا
و تورم تغيير کرد .
کار کودکان ،تحصيل راﯾگان و
 - ٩ممنوعيت
ﯾکسان برای تمامی کودکان  ،جوانان و دانشجوﯾان
)لغو خصوصی سازی از مدارس ،دانشگاھھا ،
بيمارستانھا و کليه خدمات عمومی( .
 - ١٠مبارزه برای کسب ھر گونه حقوق زنان ،
مبارزه با تبعيض جنسيتی  ،مذھبی و ملی و
قومی و حقوق برابر در مقابل کار ﯾکسان .
 - ١١کاھش ساعت کار کارگران بدون کسر
دستمزدھا و تامين زندگی کارگران با ﯾک شيفت
کار در جھت اﯾچاد شغل برای بيکاران واﯾجاد
اشتغال برای جوانان.
 ١٢ممنوع کردن اخراج ھای محدود ﯾا گسترده
کارگران و کارمندان  ،معلمان و پرستاران توسط
کارفرماﯾان .
 -١٣پرداخت دستمزدھای معوقه و پرداخت به
موقع حقوق و اضافه کاری و تصوﯾب قانونی که
معوقه کردن حقوق جرم محسوب شود .
- ١٤مبارزه با اعدام و سنگسار و ھر گونه رسوم و
قوانين ضد انسانی عليه زنان و زندانيان و اقليت
ھا .
 - ١٥حماﯾت از حق و حقوق دست فروشان و
کولبران در اولين مراحل و کسب اشتغال سالم
ھمراه با تامين ھا و بيمه ھای الزم برای آنھا .
 - ١۶دولت موظف است اشتغال زاﯾی کرده ،
امنيت شغلی را تامين نماﯾد و از موسسات
کارﯾابی که از کارگران اخاذی می کنند جلو گيری
نماﯾند واگر نمی تواند ﯾا نمی خواھد اﯾن وظاﯾف را
انجام دھد باﯾد کنار برود و کار فرماﯾان موظف
ھستند از ابزار ھای روز برای حمل بار ھای سنگ
استفاده کنند و کارگران نباﯾد مجبور به حمل
بارھای سنگين شوند .
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ما در جمع قدم اول خود را بخشی از طبقه کارگر
اﯾران می دانيم و طبقه کارگر اﯾران را گردانی از
ارتش جھانی طبقه کارگر می دانيم و با تمام
وجود در جھت ھمبستگی طبقاتی کارگران اﯾران و
جھان مبارزه می کنيم ...

پيش بسوی اﯾجاد فدراسيون
سراسری کارگری
پيش بسوی اﯾجاد حزب انقالبی
طبقه کارگر
سرنگون باد جمھوری اسالمی
سرنگون باد سرماﯾه داری
بر قرار باد سوسياليسم

جمع قدم اول  ،تدارک حزب انقالبی
٨/٢/١٣٩۵

توضيح  :اﯾن قطعنامه با توجه به نظر رفقای داخل
)و از طرﯾق ارسال نظر مستقيم رفقا در اﯾران و
دخالت حد اکثری نظراتشان تھيه و تنظيم شده
است(.در اﯾنده ای نزدﯾک کليه نظرات ارسال شده
رفقای داخل برای جمع قدم اول را بدون ھيچ کم و
کاست انتشار خواھيم داد  ،ضمن سپاس مجدد از
رفقای داخل کشور جمع قدم اول برای کوشش
ھای ھفته ھای اخير از مابقی رفقا و کارگران اگاه
ھم دعوت به عمل می اورﯾم تا در اﯾن راه با
ارسال نظرات ،پيشنھادات و انتقادات خود مارا در
اﯾن راه ﯾاری رسانند .
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مواد اوليه برای تنظيم قعطـنـامـه کـه
رفقا از داخل ارسال کردند:
)معين عالﯾی(
اﯾن شکل از بيانيه نوﯾسی را کنار بگذارﯾم
1 .در اﯾران بيانيه نوﯾسی کاری ست انتزاعی  .بـا
امضاھا و طومارھای نـاکـارآمـد و بـی نـتـيـجـه .
اکتوﯾسم در اﯾران محدود به بيانيه ھاﯾی ست کـه
شور و تاب خود را در نثرھای گـاه رادﯾـکـال و گـاه
آشتی طلبی به محاق می برد  .چون بيانيه باﯾد از
نھادھای مشخـص و مـادی ارائـه شـونـد نـه از
جمعيتھای خاکستری  ،بی رﯾشه و نامتمرکز.
2 .بيانيه باﯾد محصول نيروھای مـادی و پـلـتـفـرم
جرﯾانی عينی و اجتماعی و بـدﯾـل ﯾـک خـواسـت
مشخص عمومی و ضمنی بـاشـد  .بـيـانـيـه وزن
مادی و قابل حصول و پيگيری دارد و نباﯾـد بـعـد از
ارائه چون حباب صابون در ھوا بترکد  .گوپ.
3 .ھر بيانيه ای باﯾد پشتوانـه مـادی و انسـانـی
داشته باشد  .بيانيه باﯾد از دفاع به ھـجـوم و از
حرف به عمل درآﯾد..
ارسالی از ﯾکی از رفقا ) فرشاد کوھسنگی(
آنھا ادعا ميکنند تحرﯾم ،کمر صنعت را شـکـسـتـه
است .آن ھا مدعی اند تحوالت خاور ميانه امنـيـت
سرماﯾه ی انباشته شان را از بين بـرده انـد .آنـھـا
ميگوﯾند زﯾر خروارھا فشار مالياتی و ھزﯾـنـه ھـای
مشابه قرار گرفته اند .لُـپ کـالم! سـرمـاﯾـه داری
اﯾرانی مدعی است حالش بد است و خرفت شده
است .و راه را در استثمار ھر چه بيشتر طبقـه ی
کارگر ميجوﯾد! درخواست ظالمـانـه ی کـارفـرمـای
اﯾرانی در حوزه ی تغييرات حقوق برای سـال ،٩٥
ثابت نگه داشته شـدن حـقـوق بـا وجـود رشـد
سرسام آور ابتداﯾی ترﯾن ھزﯾنه ھای زندگی بـود.
اﯾن ﯾعنی آنھا از خانوار کارگری تـکـيـده و رنـجـور ِ
سال ِ  ٩٤انتظار داشتند سالی سـخـت تـر و درد
آلود تر را تجربه کند .با اﯾن منطق که اگر اقتصـاد و
توليد کشور از اﯾن ضعيف تر شود ،ھمه ی ما را بـا
خودش از بين خواھد بود .زھی مزخرف و مـھـمـل!
با فرض راست بودن ادعاھای سرماﯾه داری حبابی
و زالو صفت ِ اﯾرانی ،آﯾـا در روزھـای انـبـاشـت و
بازانباشت سرماﯾه در جيب ھـاﯾشـان ،طـبـقـه ی
کارگر ھم از برکات سودشان متنعم ميشد؟ جـواب
ﯾک نه ی سھمگين است! حاال چه شده است که
طبقه ی کارگر باﯾد متحمل افتضاح مالی اﯾن شکم
باره ھا بشود؟ مطالبه ی طبقه ی کارگر سـاده و
سر راست بود! محاسبه ی حـداقـل حـقـوق بـر

اساس حداقل ھزﯾنه ھا .پس از کش و قوس ھای
عجيب و خرگوش از کاله به در آوردن ھای تکراری،
حداقل حقوق کارگری در سال  ٩٥به مـقـدار ٨١٢
ھزار تومن تعيين شد .اﯾن رقم با خوشبينانه تـرﯾـن
ارقام و با دولتی ترﯾن محاسبات و حکومتی تـرﯾـن
قوانين برای محسابه ،ﯾک سـوم تـا ﯾـک شـشـم
حداقلی ترﯾن مقدار مورد نيـاز بـرای زنـدگـی ﯾـک
خانوار کارگری است .ﯾعنی عمال طبقـه ی کـارگـر
باﯾد متحمل ندانم کاری متحدانه ی سرماﯾـه داری
اﯾرانی ،دولت قبلی و دولت فعلی شود .و با وجـود
ضدکارگری ترﯾن شکل بازار کار در کشور ،با تـمـام
وجود کار کند تا نھاﯾتا در پاﯾان ماه نـتـوانـد از پـس
ھزﯾنه ھای خانواده اش بربياﯾد.
اما سرماﯾه داری اﯾرانی چرا تارﯾخا ،راه فرار از ھـر
بحرانی را در افزاﯾش فشار بـر طـبـقـه ی کـارگـر
ميجوﯾد؟ به فرض ،حتی در صورت وجود بـحـران در
بدنه ی توليدی ،آنھا ميتوانستند ھزﯾنه ی توليد را
در چالش با دولت و کم کردن ھزﯾنه ی مواد اولـيـه
و انرژی و ماليات رفع کنند .پس چرا اولين و آخرﯾـن
گزﯾنه ی آنھا افزاﯾش فشار بـر طـبـقـه ی کـارگـر
است؟ پاسخ ساده اسـت! نـبـود سـنـدﯾـکـاھـای
گسترده و منسجم و نتيجتا نبود ابزار چـانـه زنـی
برای طبقه ی کارگر .سندﯾکاھای ظـاھـرا مـوجـود
نيز ،از خانه ی کارگر تا فلزکار مکانيک ،رزمـنـدگـان
خط مقدم دفاع از سرماﯾه اند! طبقه ی کـارگـر بـه
طور فوری به تشکل ﯾابی صنفی و سندﯾـکـا نـيـاز
دارد تا از ﯾک سو در مسائل صنفی و از دﯾگـر سـو
در مسائل کالن کشور اعم از سياست ھای مالی
و بودجه و سياست ھای رفاه عـمـومـی تـوانـاﯾـی
اظھار نظر داشته باشد.
آنچه که مسلم است محدود شدن بيش از پـيـش
خدمات رفاه عمومی از قبيل حمل و نقل عمـومـی
و آموزش راﯾگان و بھداشت و درمان است و تـنـھـا
تشکل طبقه ی کارگر است که ميتوانـد بـا ابـزار ِ
اتحاد سراسری کارگـران ،مـدعـی و طـالـب اﯾـن
خدمات شود.
پس در واقع نياز و خواستـه ی فـوری طـبـقـه ی
کارگر ،بيش و پيش از ھر چيز ،تشـکـيـل تشـکـل
ھای مستقل و سراسری کارگری بر اساس نيازھا
کارگران است .چنين تشکل ھاﯾی در واقـع پـيـش
نياز طرح دﯾگر مطالبات طـبـقـه ی کـارگـر اسـت.
مطالباتی که امکان حداقلی زندگی بـرای خـانـوار
کارگری را فراھم می آورد .اﯾن مطالبات ،تيـتـر وار،
به شرح زﯾر اند:
طبقه ی کارگر انتظار دارد حداقل حقوق تصوﯾـبـی
در انتھای ھر سال بر سبيبل قانـون و بـر اسـاس
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واقعيت موجود ھزﯾنه ھای زندگی باشد.
طبقه ی کارگر طالب رفع و تغيير ھر چه سرﯾـع تـر
مناسبات ظالمانه در اداره ی کار و ساختار عجـيـب
و غرﯾب و غير حقـوقـی دادگـاه ھـای اﯾـن ادارات
است .به نحوی که اداره ی کـار ابـزار اسـتـثـمـار
نباشد.
طبقه ی کارگر خواستار بازنگری در قوانين مـربـوط
به شراﯾط کارگاه ھا و محيط ھای کارگری و قوانين
مرتبط با سختی کار است .قوانين فـعـلـی امـکـان
تعيين بودن ﯾا نبودن عنوان کار ِ سخـت بـرای ﯾـک
کارگاه را به عھده ی کارفرما ميگذارد و از دﯾگر سو
شدﯾد ترﯾن و برده دارانه ترﯾن مناسبات کـارگـاھـی
را با برچسب سختی کار رفع رجوع ميکند .چـنـيـن
قوانينی منطبق بر واقعيت نيست و بازی بـا جـان
کارگران محسوب ميشود.
با رشد روز افزون ھزﯾنه ھای درمانی ،بيمـه ھـای
تامين اجتماعی ھر روز ضعيف تر ميشوند .طـبـقـه
ی کارگر متقاضی بازنگری اساسی در بيمه ھـای
تامين اجتماعی است که عمال بخـش بـزرگـی از
حقوق کارگران را ماھيانه مال خود ميکنند.
لغو فوری کارگرھای قراردادی و موقت و پيمانـی و
استخدام قطعی کارگران نيز ابتداﯾی ترﯾن خواسته
ھای کارگران است .با چنين قـراردادھـاﯾـی عـمـال
کوچکترﯾن اعتراض نسبت به شـراﯾـط بـا چـمـاق
اخراج روبرو ميشود و کارگر را مـجـبـور بـه قـبـول
ضمنی شراﯾط ميکند.
بدﯾھی است تشکل طبـقـه ی کـارگـر در صـورت
شکل گيری ميتواند با کسب نظر کـلـی کـارگـران،
مطالبات اوليه ی اﯾن طبقـه را بـه شـکـل کـامـل
منعکس کند .پس بـه پـيـش بـرای تـالش بـرای
تشکيل ھر چه سرﯾع تر تشـکـل ھـای مسـتـقـل
کارگری.
)ليال کسب کار(
____________________________________
)شھرزاد رھور(
سالم رفيق .به ﯾقين مثل سالھای اخير تاکـيـد بـر
اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری و اتحاد پيرامون
مــحــورھــای مشــتــرک بــا وجــود عــدم بــرنــامــه
مشترک .ميتوان حتی بدون برنامـه مشـتـرک کـه
اساس اختالف است دست به عمل مشـتـرک زد
پيرامون نقاط مشترک .روشنگری در خصوص تعيين
دست مزد و خودفروختگان سازشکاری مثل رﯾـس
دانا که حتی از اعـتـبـار شـاھـرخ مصـادره بـاکـی

نداشته و کلی چرت و پرت سر ھـم مـيـکـنـد .در
ثانی در خصوص دفـاع از زنـدانـيـان سـيـاسـی و
حماﯾت از خـانـواده ھـای آنـھـا کـه در وضـعـيـت
اسفناکی به سر ميبرند  .اﯾن موضوعات به نـظـرم
مناسب است در بيانيه گنجانده شود البته خودتان
ھم که ميدانيد مساﯾل خيلی زﯾـادی قـابـل طـرح
است بخصوص در خصوص پيگيری قـتـل شـاھـرخ
زمانی که جای اشاره دارد در بيانيـه روز کـارگـر و
ھمچنين اشاره به بيانيه ھـای پشـيـن شـاھـرخ
مبنی بر اتحاد .در روز کارگر سالھای سابق
____________________________________
و.ز ][28.03.16 14:16
االن ساعت ٠١:٤٥بامداد از سزکار اومـدم  ،فـردا
براتون مينوﯾسم
و.ز ][28.03.16 14:20
بيمه :چگونه است که ھنوز در اﯾن قرن و اھـن و
تلوپ انقالب  ،سيستم ھای اداری متولی  ،کـار ،
نتوانسته اند بيمه کارگران را نـھـادﯾـنـه کـنـنـد ،و
خالھای قانونی را پرکند ،ﯾا کارفرما بيمه نميکند ﯾـا
پول بيمه را از دستمزد کم ميکند
و.ز ][28.03.16 14:22
دستمزد:چرا نرخ افزاﯾش دستمزد  ،کمتـر از تـورم
است ؟اﯾا افزاﯾش حقوق بـاعـث تـورم شـده کـه
اﯾنگونه با له کردن طبقه ضعيف ميخواھيـد  ،جـلـو
انرا بگيرﯾد
و.ز ][28.03.16 14:26
اﯾمنی کارگران  :با نگاھی به قوانـيـن کشـورھـای
دﯾگر ميبينيم که برای ھر کـاری  ،سـاعـت کـاری
مشخص شده و تخطی ازان  ،جرم است  ،عـالوه
بران  ،حداکثر بار حمل شـده تـوسـط کـارگـران ،
اﯾمنی محيط کار برای جلوگيـری از صـدمـه دﯾـدن
کارگران  ،اضافه حقوق به کارگران ﯾا بن ھای خرﯾد
کاالھای الزامی بھداشتـی  ،از اﯾـن نـقـولـه ھـا
ھستند
و.ز ][28.03.16 14:28
کار  :پيدا کردن کار و پـس ازان امـنـيـت شـغـلـی
کارگران در اﯾران بيمفھوم است  ،کار وجود نـدارد ،
و در صورت وجود چرا باﯾد موسسات کارﯾابی نصـف
حقوق ﯾک ماه کارگران را درﯾافت کنند
و.ز ][28.03.16 14:30
ما خواھان برچيده شدن وزارت کار و رفاه و تاميـن
اجتماعی ھستيم چون جز صرف بودجه عـظـيـم و
بوروکراسی حشتناک ھيچ دستاوردی
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ندارند.
____________________________________
)خسرو رنجبر(
آن ھاﯾی که جنگ طبقاتی را ﯾک توھم می دانند و
تمام توجھاتشان معطوف به "اصالحات" سيـاسـی
در سطح حاکميت از طرﯾق ليست ھـای جـعـلـی
"اميد" است تا به جای جالد ،قصاب را بنـشـانـنـد،
باﯾد اﯾن فيلم را ببينند و زبان در کام بگيرند.
ھم زمان با تالش ھای بخشی از خـرده بـورژوازی
_که اﯾن روزھا بيشتر با نام طبقه متوسط از آن ﯾاد
می شود_ برای جلب رأی ھم طبقه ای ھـاﯾشـان
به نفع اعتداليون ،خبر مـانـور نـيـروھـای سـپـاه و
خـرده
بسيج "ضد اغتشاشات کـارگـری" در چـنـد ُ
رسانه منتشر می شود و البته توجھات را به خـود
جلب نمی کند .ھمانگونه که خبر اعـتـصـاب ھـای
متعدد و اعتراضـات زنـجـيـروار کـارگـران سـيـمـان
سپاھان ،تحصن کارگران شرکت صنعتـی درﯾـاﯾـی
اﯾـران صـدرا ،اعـتـصـاب کـارگـران شــرکـت واحــد
اتوبوسرانی آبادان ،اعتراض کارگـران زمـرد بـافـق،
تجمع کارگران کارخانه کاشی کوﯾر ﯾزد ،کارگران فاز
 ١٩پارس جنوبـی-عسـلـوﯾـه ،کـارگـران سـيـمـان
دشتستان ،کارگران ساختمانی نيشابور ،کـارگـران
شاغل در پروژه باغ کتاب تھران ،تـجـمـع کـارگـران
شھرداری خرمشھر ،اعتراض کارگران معدن ذغـال
سنگ آق دربند سرخس و … که تنھـا در ھـمـيـن
بھمن ماه رخ داده اند توجه کسی جـز نـيـروھـای
امنيتی و گارد ضد اغتشاش را جلب نمی کند.
بخشی از خرده بورژوازی آنقدر درگير نگرانی بـرای
فالن رئيس جمھور اسبق است که نتوانسته برای
جاری کردن خطبه عقد در ﯾک مـراسـم عـروسـی
حضور پيدا کند ،که حتی فـرصـت انـدﯾشـيـدن بـه
بحث حداقل دستمزد در اﯾن روزھای پاﯾانـی سـال
را ندارد .به خرده بورژوازی مدرن چه مربـوط اسـت
که خانوار کارگری باﯾد با حداکثر  ٨٢٠ھـزار تـومـان
درآمد ماھيانه )که تازه آن ھم اغلب معوّق است و
با چند ماه تأخير پرداخت می شود( سر کند .بـرای
آنان کارگران و زحمتکشان ،آن قـدر حـقـيـر و بـی
ھمه چيزند که برای شندرغاز ﯾارانه نقدی ﯾـا ﯾـک
گونی سيب زمينی ،به احمدی نژاد رأی داده انـد.
ھمان جک و جوادھا ،گشنه گداھا ،غربتـی ھـا و
دھاتی ھا که چـيـزی از دمـوکـراسـی اعـتـدالـی
سرشان نمی شود.
اﯾن فيلم ھم تصوﯾر کوتاھی از بخش دﯾگری از اﯾـن

خرده بورژوازی ست .بخش دالل و کاسبکار خـرده
فروش اﯾن طبقه ،که دشمنی اش با تحتانی ترﯾـن
ِ
و آسيب پذﯾرترﯾن الﯾه از طبقه کارگر _ ﯾا درست تر
بگوﯾيم ،لشکر بيکاران_ حـد و مـرز نـدارد .آن ھـا
شمشير را برای دستفروشان از رو بستـه انـد .در
شراﯾطی که حکومت بـرای سـرکـوب اعـتـراضـات
کارگران گارد ضد شورش اختصاصی تشکيـل مـی
دھد ،اﯾن ھا به خيابان می رﯾزند و ﯾقه شھـردار را
بــابــت بــی کــفــاﯾــتــی اش مــی گــيــرنــد .بســاط
دستفروشان را به ھم می زنند و دور نيست روزی
که پا به پای پيرھن قـھـوه ای ھـای اجـيـرشـده
شھرداری ،با چماق و قمه به جان دسـتـفـروشـان
بيچاره بيفتند چرا که کاسبی شان را کسـاد مـی
کنند ،ماليات نمی دھند ،اجاره بھاﯾی برای پـيـاده
روﯾی که اشغال می کنند نمی پـردازنـد و چـھـره
شھر را ھم نا زﯾبا می کنند!
افاضات اخير اعضای شورای شھر تھران در حماﯾت
از کاسبان و عليه دستفروشان به خـوبـی گـوﯾـای
ھمه چيز است»:با بفرماﯾيد و خواھش مـی کـنـم
دستفروشان معابر را خالی نمی کنند.ﯾا ما بـاﯾـد
در اﯾن حوزه حرﯾمبانھا را جمع کنيم و مسئولـيـت
برخورد را به نيروی انتظامی بدھيم تا با ﯾونيفورم و
مامورﯾت قانونی به اﯾن موضوع ورود کنـنـد ،ﯾـا بـه
شرکت حرﯾمبان مسئوليت و قانونی بدھيم تـا بـا
لباسی مشخص بتوانند برخوردھای الزم را انـجـام
دھند».
خـرد کـاسـبـان و
حرﯾم سرماﯾه ،ولو سرماﯾـه ی ُ
دالالن ،آن چنان قداست دارد که باﯾد "حرﯾـم بـان"
بر فـراز آن بـاﯾسـتـد و از آن مـحـافـظـت کـنـد.
دستفروشان امروز ،متجاوزان به حـرﯾـم سـرمـاﯾـه
خرده پا و تھدﯾدی عليه کسـب و کـار بـازار
داران ُ
خرده کاالﯾی اند.
خرده بورژوازی ،چه در شکل مدرن و امـروزی اش
که با نام شيک تر طبقه متوسط تداعی می شود،
چه بخش سنتی اش که ھميـن کـاسـبـان خـرده
فروش را در بر می گيرد ،رﯾزه خـوار و ھـمـدسـت
بورژوازی و دولت فرادستان است .آن ھا در بزنـگـاه
ھای تارﯾخی ،نيروی انسانی و بدنه فاشيـسـم را
ھم تأمين می کنند .اﯾن فيلم را ببيـنـيـد ،تـا درک
دقيق تری از پا اندازان فرادستان پيدا کنيد.
____________________________________
)ح— ز (
در طول مبارزات کارگـران جـھـان ادامـه مـبـارزه و
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رسيدن به اھداف تعيين شده مرھون سازماندھی
و برنامه رﯾزﯾھای دقيق و آﯾنده نگر ی در استراتژﯾھا
و تاکتيک ھای اتخاذ شـده تـوسـط روشـنـفـکـران
کارگری و پيگيری مـداوم تـا رسـيـدن بـه اھـداف
کوچکتر برای رسيدن به مرحله ھای جـدﯾـد بـرای
بدست آوردن مطالبات کارگری بوده اسـت  .قـدم
اول ھر اقدامی با آگاھی و تعيين الوﯾت ھا ممکن
خواھخد شد  .جلسات مشترک کارگری روزنه ای
برای اقدام مشترک کارگری است .
اول ماه می فرا مـی رسـد و ضـرورت آمـوزش و
آگاھی کارگران برای دانستن و آشناﯾی از حـقـوق
اوليه خود پر رنگتر می گردد .چه ضربات سنگينـی
که کارگران از کارفرماﯾان متحمل مـی شـونـد بـه
خاطر عدم آشناﯾی با قوانين و حـقـوق کـارگـری .
تمام رای ھای صادره از شورای حل اختـالف اداره
کار و بيمه و دﯾوان عدالت اداری در راستای حفـظ
منافع کارفرماﯾان می باشد و اﯾن ظلم مضاعف بـر
مشکالت کارگری مـی افـزاﯾـد ای کـاش کـانـال
تخصصی برای اﯾـن مـورد تـوسـط کـارشـنـاسـان
مربوطه اﯾجاد شود .
اول ماه می فرا می رسد و ھـمـچـنـان فـاصـلـه
طبقاتی از کارگران تا سرماﯾه داران بزرگ بيشتـر و
بيشتر می شود مطالبات کارگران سطح خـود را
پاﯾی تر می آورند و سھم خواھی سرمـاﯾـه دارای
فزونتر می گردد.شراﯾط پيچيده بوجود آمده تـوسـط
سرماﯾه داری و بر خورد ھای ساده و راه حـلـھـای
کارگری معمولی نتوانسته مشکالت و مـطـالـبـات
حداقلی کارگران را تامين نمـاﯾـد کـارگـران در دام
صياد سرماﯾه داری به دنبال گذران روز مرگی خـود
افتاده اند و اﯾن موضوع خود بر مشکـالت کـارگـران
می افزاﯾد.
اول ماه می نزدﯾک می شود و کارگران با نگاھـی
به تارﯾخ مبارزاتی کارگران جھان به نقش پيـروز ی
بعد از اول ماه می پی خواھند برد شراﯾط قـبـل از
اول ماه می و حداکثر فشار امپرﯾاليسم و تشـابـه
آنچه اکنون کارگران جـھـان شـاھـد آن ھسـتـنـد
تداعی کننده تنھا راه حل خواھد بـود و اتـحـاد و
ﯾکدلی کارگران را خواھد طلبيد و اتـحـاد مـيـسـر
نيست مگر با تجميع اشـتـراکـھـا ھـم اکـنـون و
صحبت در اختالفات در آﯾنده ای نزدﯾکم .
اول ماه می فرا می رسد و امپرﯾاليسم جـھـانـی
توانسته است نقش ھميشگی خود را در اشـاعـه
بيکاری و فقر اﯾفا نماﯾد .تا بـتـوانـد رکـود اقـتـصـاد
جھانی را به سود خود جھت دار نماﯾد  .بـا اﯾـجـاد
صندوق بين المللی در کشور ھـای کـه شـراﯾـط
خود را مھيا می نماﯾند .پيمانکاران دولتی را مجـاب
به فشار بيشتر بر طبقه کـارگـر نـمـوده اسـت .

کارگران برای ترميم زخم ناشی از فقر و بيکاری تن
به کار می دھند  ،کـاری کـه در تـعـيـيـن مـيـزان
دستمزد آن ھيچ نقشی ندارند  .برای زنده مـانـدن
در زﯾر خط فقر چاره ای ندارند  ،مگر حذف ھـزﯾـنـه
ھای درمانی و بھداشتی که در نھـاﯾـت بـه سـوء
تغذﯾه منجر می شود .فاجعه بزرگ نزدﯾک است .
 ١١اردﯾبھشت با دﯾگر فرا مـی رسـد آن روز را
جشن خواھيم گرفت دورھم جمع خواھيم شد بـا
تعداد ھای کم و زﯾـاد و امـا ای کـاش صـنـدوق
تعاونی و بيکاری داشـتـيـم – ای کـاش تـعـاونـی
مصرف داشتيم تا بتوانيم حماﯾـت از ھـمـدﯾـگـر را
انجام می دادﯾم تا باری از سنگينی ھزﯾـنـه ھـای
جاری را با آن کم می کردﯾم  .شـاﯾـد روزی فـرا
برسد که حق عضوﯾت کارگران در سندﯾکا ھا آنقدر
باشد که بتوان به آن تکيه کرد و حق کارگری خـود
را با اعتصاب به دست آورد و تا آزادی تمام زندانيان
سياسی به اعتصاب ھا ادامه می دادﯾم .
 .کـارگـران شـاھـد
اول ماه می فرا می رسـد
خواھند بود که بيانيه ھای مختلفی صادر شـود تـا
شاﯾد روزنه اميدی ناشی از توفيق اجبـاری بـرای
اشتراک در صدور بيانيه ھا بوجود آﯾد و تداوم ﯾابد و
اختالفات کنار گذاشته شود تا کم رنگتر شوند و به
ھدف اصلی که ھمان اتحـاد در مـبـارزه کـارگـری
خواھد بود برسند به اميد آنروز
___________________________________________

]Shoja ebrahimi, [03.04.16 19:41
] F orwarded from
و.ن
مطالبات کارگران د ر اﯾران و در سطح جھان که از
برحق ترﯾن مطالبات انسانـی اسـت در تضـاد بـا
تثبيت سرماﯾه داری است .به ھمين دليل سرماﯾه
داری جھانـی و دولـت ھـای نـئـولـيـبـرال) دولـت
روحانی( در تضادی آشتی ناپذﯾر بـا بـرحـق تـرﯾـن
مبارزات از جمله مبارزات کارگری است.
مطالبات کارگران در اﯾران به زعم من بـه اخـتـصـار
شامل موارد زﯾر می باشد:
1حق تشکل ﯾابی و برگزاری مـجـامـع عـمـومـی،
مناسبت ھا از جمله  ١مه ی ،تعيين نـمـاﯾـنـدگـان
واقعی کارگران توسط خود آنان
2آزادی فعالين کارگری ،زندانيان سياسی و لـغـو
احکام و تعقيب اﯾن فعالين
3حذف قرارداھای سفيد امضا و موقت و برخورد با
کارفرماﯾان متخلف
4لغو مشاغل کارمزدی
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5فراھم نمودن امکانات رفـاھـی ،بـھـداشـتـی و
درمانی در خور ) اختصاص بيمه ھای مـنـاسـب بـا
شراﯾط اقتصادی موجود)
6فراھم نمودن امنيت محيط کار و اختصاص بيـمـه
ی بيکاری مناسب
7تعيين حداقل دستمزد باالتر از خط فقر و با حضور
نماﯾندگان واقعی کارگران
8ممنوعيت اکيد از اشتغال کودکان
9آموزش عمومی راﯾگان و ﯾکسان بـرای تـمـامـی
کودکان) لغو خصوصی سازی آموزش)
10کاھش ساعت کار کارگران
11عدم امکان اخراج ھای محدود و ﯾـا گسـتـرده
توسط کارفرماﯾان) تامين امنيت روانی کارگران
12پرداخت به موقع حقوق و اضافه کاری
13اختصاص سيستم ھای حماﯾتی برای کـارگـران
مشاغل خانگی و تحت پوشش بـيـمـه قـرار دادن
آنان) که بيشتر زنان در مشاغل خانگـی مشـغـول
کار ھستند)
14اﯾجاد اشتغال برای جوانان
]Shoja ebrahimi, [03.04.16 19:42
 Forwarded fromآ .ب
باشه حتما به محض اﯾنکه با دوستان در مورد اول
ماه مه نشستی داشتيم نوع شعار و قطـنـامـه را
به اطالع ميرسانم
]Shoja ebrahimi, [03.04.16 19:42
 Forwarded fromآ .ب
در ضمن دوستان در مورد مصاحبه رﯾيس دانـا چـه
موضعی دارند اﯾن مصاحبه در خـدمـت سـرمـاﯾـه
داران وبه نـظـر مـن کـامـلـن رفـرمـيـسـتـی بـود
ميخواستم نظر دوستان را بدانم البته من چـيـزی
در اﯾن مورد ميخام بنوﯾسم
]Shoja ebrahimi, [03.04.16 19:43
[Forwarded fromس .س
سالم
مھمترﯾن بند که باﯾد بھش اشاره
بشه
حقوق متناسب ,که زﯾر خط فقر نباشه.
ومطلب,دﯾگری که بھش اشاره کنم
ازادی فعالين دربند,
ورفع پيگيری امنيتی انھا.
]Shoja ebrahimi, [03.04.16 19:43
] [Forwarded fromس .ک
*1حماﯾت از کولبر ھا

2اعتراض به تعيين دستمزدھا در سال ٩٥
3اسرار و پافشاری به حداقل دستمـزد زﯾـر فـقـر
ھمون  ٣مليونو خورده دقيق نميدونم
امنيت محل کار و
ازادی اﯾجاد تشکل
اشاره به موانعی که بر سر راه مبارزه زنان در کنـار
مردان است صادقانه اﯾن موانع را بيان کنند
االن دقيق حضور ذھن ندارم
لغو حکم اعدام
ازادی و برابری در محيط کار
کار ﯾکسان و حقوق برابر
____________________________________
)م  .ر( از بيرون
ھر سال در اول ماه مه کارگـران بـا پـرچـم سـرخ
برافراشته به ميدان ھا می آﯾند تاشعـار تـارﯾـخـی
مانيفست حزب کمونيسترا فرﯾاد کنند
پرولتارﯾای سراسر جھان متحد شوﯾد
امسال ما جمع می شوﯾم تا بار دﯾگر مھر باطل به
حــکــوت داری طــبــقــھــی بــورژوازی جــھــانــی
زنيم طبقھای که
اب انگيزھی سود بيشتر،استثما ربيشتر انسانھا ،
وحشتناکترﯾن امپرا توری مالی وجنگی را بـوجـو د
آورده که کور کورانه بشرﯾت
به لبه پرتگاه بر برﯾت ونابودی دستاوردھای انـتـوده
ھا کشاندھاست،
امسال ما جمع می شوﯾم که بار دﯾگر تاکيد کنيم
چھارھی رنجبران وحدت وتشکيالت اسـت و غـم
مرگ شاھرخ را با مبارزه برای پيشـنـھـادات او بـه
نيرو تبدﯾل کنيم
شاھرخ زمانی با جمعبـنـدی درسـت از جـنـبـش
کارگری اﯾران سه سالح اساسی وﯾک سبگ کـار
پيشروی برای اﯾجاد آنھا پيشنھاد کردھـاسـت .مـا
امسال را تمان خود را در خدمت پيـاده کـردن اﯾـن
رھنمود ھا می گذارﯾم
برای اﯾجاد حزب انقالبی
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جشن بگيرﯾم
اﯾن عمل نشانی از بلوغ و آگاھی فعالن کارگری است و
برای اﯾجاد فدراسيون سراسری تشکل ھای کارگری
درست پياده کردن ھمان سبک کار پيشنھادی شـاھـرخ
برای اتحاد ومتشکل کردن وسعترﯾن نيروھای مـردمـی -است
اما ھنوز وظيفھی عملی ساختن اﯾن خواست سه ونيم
زنان  ،دانشجوﯾان ،معلمان ،پرستاران....
ميليونی به عمل در نيامده است و مبارزه برای عمومـی
با سبک کار جستجوی نکات مشترک ،،تاکيد روی آنان  ،کردن آن ھمچنان در دستور است
سازماندھی عمل مشـتـرک و واگـذاری نـکـات مـورد
امسال جمع ما بار دﯾگر روی خواست ھای زﯾـر طـبـقـه
اختالف برای حل به آﯾنده
کارگر تاکيد دارد و ﯾاد آوری می کند اﯾنھـا ھـمـه نـکـات
از طرﯾق تباددل نظر،مناظره  ،بحث و گفتمان در جـرﯾـان مشترک اند
کارمشترک
آوردن تمام نکات پيشنھادی که شامل پـانـزده شـانـزده
امسال جمع می شوﯾم تا موفقيت بزرگ تشـکـل ھـای نکته بود
کارگری در رسيدن به وحدت روی حد اقـل دسـتـمـزد را
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شده ارسال می گردد.
قابل توجه تشکل ھای مستقل کارگری و تشکل ھای

به نماﯾندگی از طرف :

فعالين کارگری  ،متن زﯾر ھمراه با مقدمه ھای آن

حيدر عمو اغلو و اسدﷲ غفار زاده

طرحی است که توسط رفقا شاھرخ زمانی و حيدر
عمو اوغلو در سال  ١٣٩٣جھت اﯾجاد شورای

=================================

موسس فدراسيون پيشنھاد گردﯾد و به صورت

================

خصوصی و محدود برای برخی رفقا ارسال گردﯾد که
اکنون برای اولين بار رو به عموم منتشر می گردد،
اميد وارﯾم در تکميل آن و عملی کردن آن رفقای

پيش نوﯾس برنامه عملی اﯾجاد
شورای موسس اتحادﯾه ھای

انقالبی کوشا باشند .
=================================
دوستان و رفقا :

سراسری کارگری )فدارسيون(

متن پيشنھادی زﯾر به خواست تعدادی از رفقای فعال داخل

مقدمه :

توسط دو نفر از فعالين داخل تنظيم شده است و برای اﯾنکه

رفقا و دوستان کارگر ،در تارﯾخ مبارزه طبقاتی کارگران اﯾران

از بيشترﯾن تجارب استفاده شود و ھر چه بھتر و دقيق تر

از تاسيس اولين و دومين فدراسيون کارگری اﯾران توسط

شده و معاﯾب کمتری داشته باشد به خواست تنظيم

احزاب کارگری کمونيست و توده ) ٩٠ (١٢٩۶ – ١٣٣۴و ٧٠

کنندگان برای تعدادی از دوستان و رفقا ارسال می گردد تا

سال می گذرد که طی سازماندھی اعتصابات قھرمانانه

ضمن مداقی در متن فوق پيشنھادات و انتقادات خود را اراﯾه

اقتصادی و سياسی در اﯾن سالھا مخصوصا" از  ١٣٢٠تا

نماﯾند.

 ١٣٣٢توسط احزاب سياسی و فدراسيون سراسری کارگران

الزم به ذکر است برای اﯾنکه امکان تنظيم و دخالت دادن

به بزرگ ترﯾن دستاورد ھای مبارزاتی کارگران از جمله خلع

انتقادات و پيشنھادات به صورت منظم وجود داشته باشد

ﯾد شرکت ھای امپرﯾاليستی – انگليسی از شرکت نفت

خواھشمندﯾم در اصل متن فوق ھيچ چيزی نوشته نشود

،تدوﯾن و تحميل مترقی ترﯾن قانون کار در خاورميانه )(١٣٢۵

در ادامه اﯾن متن انتقادات و پيشنھادات خود را

که خواست ھای پاﯾه ای کارگران مانند حق اعتصاب  ،حق

بنوﯾسيد تا تنظيم کنندگان امکان بررسی و دخالت دادن

اﯾجاد تشکل ھای مستقل و حق بستن قرار داد ھای دسته

نوشته ھای جدﯾد را داشته باشند ،ھمچنين ھر کدام از

جمعی و  ...در آن گنجاده شده بود و آزادی ھای دمکراتيک

دوستان و رفقا به تشخيص خود می توانند متن فوق را در

احزاب ،مطبوعات  ،تجمع  ،تشکل و اعتراض و آزادی بيان و

اختيار دوست ﯾا رفيقی که صالح می دانند قرار بدھند تا آنھا

قلم و  ...را کسب کردند .اﯾن تجارب گرانبھا باﯾد در شراﯾط

نيز از تجارب خود برای پر بارتر شدن متن استفاده نماﯾند ھر

کنونی به کارگرفته شده و ما را به عنوان ادامه دھنده پر

کدام از دوستان ﯾا رفقا می توانند پشنھادات و انتقادات خود

افتخار آنان در اﯾجاد فدارسيون ﯾار دھد .الزم بذکر است در

را که در زﯾر متن فوق نوشته اند به صورت فردی ﯾا جمعی با

شراﯾط فعلی که ما ھنوز در اول راھيم ،طرح مقدماتی زﯾر

اﯾميل)

برای ترسيم خطوط اصلی برنامه و فعاليت عملی است که

ھمچنين الزم

مخلوطی از برنامه و عمل مبارزاتی در شراﯾط مشخص

است بيان شود که متن فوق مراحل تکاملی را طی می کند

کنونی برای رسيدن به ھدف اصلی اراﯾه می گردد،که بعدا"

بنا براﯾن نباﯾد انتشار عمومی پيدا کند.دوستان و رفقا لطف

با شکل گيری و ارگانيزه شدن نيروھا در ساختار مشخص

کرده تا تارﯾخ  ١۵/۵/١٣٩٣پيشنھادات و انتقادات خود را به

باﯾد تکميل و تفکيک شوند :

اﯾميل داده شده ارسال نماﯾند .در ضمن متن فوق به در

 – ١نظام سرماﯾه داری وابسته و داللی اﯾران بر اساس

خواست تنظيم کنندگان توسط تعدادی از فعالين شناخته

مالکيت خصوصی ابزار توليد و بعنوان شرﯾک  ،مباشر و حافظ

بلکه

ذکر

نام

مستعار

ﯾا

اصلی

خود

(pishnahad1393@gmail.comبفرستند

به
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منافع سرماﯾه داری جھانی در تامين مواد خام و نيروی کار

ب – تسلط فکری و اﯾدئولوژﯾک و تبليغ و تروﯾج انحرافات

ارزان و بازار مصرف برای شرکتھای چند مليتی مانند ماشين

گوناگون و تبليغ زندگی مصرفی – کاالﯾی از طرﯾق مطبوعات و

سازی  ،الکترونيک  ،موباﯾل  ،کشاورزی  ،معادن و  ...حدود ١۴

رسانه ھای عمومی )مدﯾا(،

ميليون کارگر با  ۵٠ميليون خانواده اش را در کارخانجات و

ج – سرکوب و زندان و منع ھر گونه فعاليت آگاھانه در اﯾجاد

موسسات مختلف گرد آورده و مورد بھره کشی قرار می دھد.

تشکل ھای مستقل رزمنده از جمله سندﯾکا و احزاب کارگری

 -٢دولت سرماﯾه داری اﯾران به عنوان ابزار اجراﯾی سرماﯾه

بعنوان ﯾگانه وسيله سازماندھی مبارزاتی طبقاتی برای

داری اﯾران در عمل کردن به سياست ھای دﯾکته شده اشکال

رسيدن به مطالبات،

مختلف سرماﯾه جھانی بخصوص امپرﯾاليسم جھانی توسط

د – انحراف و فرﯾب کارگران از طرﯾق تشکل ھای دست ساز

نھاد ھای اجرای آنان مانند بانک جھانی  ،صندوق بين المللی

سرماﯾه داری ) خانه کارگر ،شوراھای اسالمی کار و  (...و

پول  ،سازمان تجارت جھانی و  ...با نابودی امنيت شغلی از

سندﯾکاھای زرد سازشکار برای جلوگيری از سراسری شدن و

طرﯾق قرار دادھای موقت و سفيد امضا ھر روز بر ابعاد بردگی

به نتيجه رسيدن مبارزاتشان،

نوﯾن نظام سرماﯾه داری می افزاﯾد ،ھمچنين برداشتن

تحت موانع فوق الذکر مبارزات کارگران در حد تک افتاده ،

گمرکات مرزی  ،واردات کاال ھای بنجل و در نتيجه نابودی توليد

پراکنده  ،خود به خودی و با اھداف نا روشن ﯾا کوچک  ،چانه

و اﯾجاد بيکاری ھای ميليونی کارگران  ،حذف ﯾارانه ھا و اﯾجاد

زنی و مماشات در جا زده و روند بھره کشی و انباشت

باالترﯾن تورم جھانی  ،تصوﯾب دستمزدی در حد ﯾک چھارم زﯾر

سرماﯾه و بدبختی و تيره روزی کارگران ھم چنان ادامه می

خط فقر  ،نابودی قوانين حماﯾتی و تامينات اجتماعی در عرصه

ﯾابد.

ھای آموزش و تحصيالت  ،بھداشت و درمان و  ...عموم

 -۴بزرگترﯾن موانع درونی رشد جنبش کارگری در رسيدن به

کارگران و خانواده ھای آنان را در معرض بيکاری  ،گرسنگی و

تشکيالت سراسری برای سازماندھی مقاومت و مبارزه

نا امنی و فالکت عمومی قرار داده است .بطورﯾکه اکنون اﯾران

سراسری اﯾن طبقه در مقابل طبقه سرماﯾه داری و دولتش

ﯾکی از کشور ھای است

که گرفتار باالترﯾن آمار جھانی

برای رسيدن به اھدافش عبارتند از :

بيکاری  ،تورم ،گرانی ،بی مسکنی  ،بی سوادی  ،اعتياد و

الف – درک محدود صنفی – سندﯾکای در حد ﯾک صنف و ﯾا

طالق و تن فروشی و در نتيجه جرم و جناﯾت شده است ،و

کارخانه که سد راه ارتقاع آگاھی و مبارزه سراسری کارگران

ھمچنين تضاد کار و سرماﯾه به اوج خود رسيده است.

پراکنده است ،و مانع تبدﯾل شدن کارگران به ﯾک طبقه
اختالف

سراسری و ﯾکپارچه در مقابل سرماﯾه داری و دولتش می

 -٣با علم به اﯾنکه طبقه کارگر اﯾران علی رغم

جنسی  ،مذھبی  ،مليتی  ،رنگ پوست ،بعلت موقعيت خود

گردد ،بعبارت روشنتر با در جا زدن در حد ﯾک پاسگاه روستاﯾی

در جرﯾان توليد اجتماعی بعنوان نيروی اصلی است اما از لحاظ

از گسترش و تبدﯾل به ﯾک ارتش در سطح ملی و کشوری

تصاحب و سھم بری از محصول توليد صاحب ھيچ چيزی غير از

جلوگيری می کند ،با علم بر اﯾنکه طبقه و دولت سرماﯾه داری

نيروی کارش نيست و نيروی کارش را نيز برای زنده ماندن

حرﯾف مقابل کارگران در سطح جھانی – ملی عليه طبقه

مجبور است به طبقه سرماﯾه دار که اکنون توانسته استثمار

کارگر فعاليت می کند.

گرانه و ستمگرانه ابزار توليد را تحت سلطه و اختيار خود در

ب -شبه فرقه ھای آگاه گرانه که خود را قيم طبقه کارگر

آورد به فروشد ،از اﯾن لحاظ ھمه کارگران موقعيت ﯾکسانی

دانسته و بدون کوچکترﯾن ارتباط سازمانگرانه – مبارزاتی و

داشته و طبقه اصلی جامعه را تشکيل می دھند .اما علی

ارگانيک – تشکيالتی با طبقه کارگر در محل کار و زندگی آنھا

رغم چنين اشتراک پاﯾه ای ميان بخش ھای مختلف طبقه

و مشغول کردن بخشھاﯾی از قوای کارگری به مسائل فرقه

کارگر نظام سرماﯾه داری با دامن زدن به :

ای خود ،مخصوصا" در سطح رواج توھمات کارﯾزماتيک و
شاغلين و

تبليغات فرعی ،غير سازمانگرانه در فضای اﯾنترنتی – مجازی،

الف  -رقابت درونی کارگران مخصوصا" بين

بيکاران  ،زن و مرد ،ماھر و غير ماھر و اﯾجاد و دامن زدن به

عمال" با قطع آگاھی و تشکل طبقاتی بعنوان ابزار مشخص و

اختالفات مذھبی و مليتی در بعد ملی و منطقه ای،

مجرد سازماندھی و ارتقاع مبارزه طبقاتی با بدنه کارگری،
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آنان را از تشکل ﯾابی سياسی – صنفی خود در داخل کشور و

رشته مانند حمل و نقل  ،پتروشيمی  ،ماشين سازی

در مقابل دولت و طبقه سرماﯾه داری اﯾران باز می دارند.

ساختمان و ) ...مثال" شرکت واحد تھران به تمامی استانھا و

 – ۵تنھا چاره طبقه کارگر اﯾران با خانواده  ۵٠ميليونی خود در

حمل و نقل سراسری گسترش ﯾابد (،

مقابل بھره کشی و قدرت متحد و برنامه رﯾزی شده و

ج – سازماندھی تقوﯾت دامنه اتحاد و پيوند مبارزاتی

سازمانيافته سرماﯾه داری در سطح ملی و جھانی  ،وحدت و

تشکلھای عضو روی خواست ھای مشترک سراسری بر محور

تشکيالت بر اساس برنامه و مطالبات اجتماعی – اقتصادی –

منشور مطالباتی پاﯾه ای کارگران،

سياسی خود در تشکل ھای پاﯾدار سراسری اتحادﯾه و حزب

د – تقوﯾت اتحاد و مبارزه ھمسو و ﯾکپارچه تشکل ھای

سياسی است ،تا او نيز بطور سازمانيافته و سراسری به

موجود در صورت ھجوم طبقه و دولت سرماﯾه داری به ﯾکی از

مقابله با سياست ھای ضد کارگری دشمن طبقاتی پرداخته و

انھا و دﯾگر بخش ھای کارگری،

آنرا وادار به عقب نشينی و تسليم نماﯾد.

و – حماﯾت مادی و معنوی از پيشروان و فعالين کارگری ،

 -۶با علم بر ضرورت تشکيالت و با توجه به شدت خفقان و

اعضای اخراج شده و زندانی و خانواده ھای آنان از لحاظ کمک

سرکوب که سرماﯾه داری و دولتش در کليه کارخانجات بزرگ از

برای اشتغال  ،مسئله مالی و جذب آنھا به شورا جھت

طرﯾق بسيج و حراست ،حکومت نظامی بر قرار کرده است و

استفاده از تجارب مبارزاتی آنھا و به کارگيری آنان نسبت به

کوچکترﯾن اشکال سازمانيابی حتی قانونی را در نطفه خفه

تواناﯾی و استعدادشان در بدنه شورا،

می کنند ،ضرورت حياتی دارد که ستاد فرماندھی ارتش

ص – اﯾجاد ھيت ھای موسس جھت اﯾجاد سندﯾکا ھا در

کارگران غير علنی و مرکب از جسورترﯾن  ،فداکارترﯾن ،رزمنده

جاھای که وجود ندارند.

ترﯾن و آماده ترﯾن افراد از ميان کارگران و فعالين کارگری و

ل – تالش و کوشش برای جلب و جذب تشکل ھای که ھنوز

تشکل ھای کارگری برای اﯾجاد تشکل ھای سراسری کارگری

جذب نشده اند،

متشکل شده اقدام نماﯾند.

پ – اﯾجاد صندوق ھمياری مالی کمک به اعتصاب و اشکال

 – ٧نظر به موارد ذکر شده شورای رھبری موسس اتحادﯾه

دﯾگر مبارزه،

ھای سراسری از ميان پيشروان و تشکلھای صنفی و آگاه

خ – راه اندازی نشرﯾه و ساﯾت جھت ارگانيزه کردن خود و

گراﯾانه کارگری بر اساس منشور مطالبات پاﯾه ای کارگران

فعاليت

تبليغی – سازمانگرانه ارگانيک با بدنه کارگری و

مانند دستمزد شاﯾسته  ،امنيت شغلی ،تدوﯾن قانون کار

اشکال مختلف مبارزات کارگری،

مترقی  ،حقوق مختلف مانند اعتصاب ،تشکل مستقل

ن – سازماندھی ارتباط مستقيم و مبارزاتی با کارگران و

و ...باﯾد بوجود آﯾد.

تشکل ھای منتطقه ای و جھانی در جھت اﯾجاد تشکل ھای

 -٨اھم وظاﯾف شورای موسس اتحادﯾه ھای سراسری

منطقه ای و عضوﯾت در تشکل ھای جھانی بر اساس پيوند

عبارتند از :

انترناسيوناليستی کارگران جھان،

الف – از بين بردن اشکاالت  ،تقوﯾت نقاط مثبت و ارگانيزه

ی – اﯾجاد کميته ھای سازمانده گوناگون موقت برای برگزاری

اجتماعی خود از

مراسم ھای مختلف مانند اول ماه مه و دائمی مانند کميته

کردن ارتباط تشکل ھای موجود با بدنه
طرﯾق :

امنيت شغلی در مبارزه با اخراج و بيکار سازی ھا و حقوق
معوقه و ﯾا کميته ھای ارتباطات جھانی و ﯾا کميته

 – ١توضيح ضرورت اساسی اﯾن تشکل برای صنف مورد نظر،

ھای

 -٢دقت و توجه الزم به تنظيم و سازماندھی خواسته ھا و

تدوﯾن قانون کار وغيره  ...و به کارگری نيروھای مساعد

مبارزات آنان از طرﯾق شرکت مستقيم در متن مبارزات آنان،

مخصوصا" اخراج شده در اﯾن زمينه ھا ) اﯾن کميته ھا می

 -٣شرکت دادن بيشتر اعضا در پيشبرد وظاﯾف و مسئوليت ھا

توانند برخی از موارد که بسيار شاخص ھستند را به صورت

و تصميمات گرفته شده،

تخصصی و گسترده و شاخص پيش ببرند(

ب – تالش برای گسترش فعاليت ھای تبليغی – تشکيالتی

 – ٩ساختار تشکيالتی شورای موسس فدراسيون :

سندﯾکا در راستاﯾی پيوند با تمامی بخش ھای آن صنف و

نظر به خفقان و سرکوب ھای فاشيستی دشمن طبقاتی که

————————————————————————————————
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حتی به کوچکترﯾن اشکال قانونی سطح پاﯾين فعاليت نيز

کرده و متقابال" تجارب مبارزاتی سلولھای سازمانده تشکل

اجازه نمود نمی دھد در ساختار تشکيالتی شورا مسائل زﯾر

ھا و فعالين را که در جرﯾان مبارزه طبقاتی کسب شده و

باﯾد در نظر گرفته شود :

جنبه استفاده عمومی دارد جذب و دوباره در خدمت اھداف

الف – ساختار سلولی غير متمرکز  :در شراﯾطی که دشمن

مبارزه قرار می دھد.

طبقاتی حتی به نيرو ھای خودی ھم رحم نمی کند و از

د -شورای مرکزی بر اساس وظاﯾف اساسی خود در اداره

ترس انقالب و فرو پاشی ھر گونه فعاليت سازمانگرانه و

امور و گرداندن نشرﯾه و ساﯾت تقسيم مسئوليت کرده و بر

اگاھی بخش را زﯾر ضرب می برد  ،ھر گونه تجمع و تمرکز

اساس استعداد ،تواناﯾی و اﯾمان مبارزاتی فرد و ﯾا جمعی را

نيروھای خودی :

مسئول پيشبرد وظاﯾف می نماﯾد .و در مقابل از مسئولين

 – ١باعث حساسيت  ،دﯾد بھتر دشمن ،و ضربه پذﯾری

باز خواست کرده و انتظار پيشبرد مطلوب وظاﯾف را دارد.

راحت نيرو ھا می گردد،

ر – در شراﯾط خفقان و سرکوب شدﯾد که ھر کسی را توان

 -٢در صورت ضعف نيروھای خودی زﯾر ضرب بازجوﯾی

مبارزه نبود و کسانی گام به ميدان مبارزه می گذارند که از

دشمن و ﯾا نفوذ دشمن ضربات جبران ناپذﯾری را سبب می

قبل خطر دستگيری و زندان را به جان خرﯾده باشند اعضای

گردد ،بنا براﯾن برای ادامه کاری فعاليت در چنين شراﯾطی

شورا باﯾد با اصل تقدم کيفيت بر کميت مخصوصا" در سطح

باﯾد بھترﯾن نيروھای آبدﯾده و در عمل محک خورده که به

رھبری باﯾد از بھترﯾن  ،جسور ترﯾن و متعھد ترﯾن افراد مومن

منافع طبقاتی کارگران تا حد جانفشانی اعتقاد دارند بعنوان

به منافع طبقاتی کارگران انتخاب شوند تا در شراﯾط سخت و

ھسته و شورای مرکزی سازمانده مرکب از تمامی تشکل

دشوار خفقان و پليسی جانزده و به فعاليت خود ادامه

ھا و فعالين اماده مبارزه را در ھسته ھای غير متمرکز از

بدھند،

طرﯾق نشرﯾه و ساﯾت در جھت

فعاليت مشترک

ز – مرکزﯾت انتخابی قدرتمند ،پاﯾه اساسی ساختار شورای

سازماندھی نماﯾند.

موسس فدراسيون می باشد ،به زبان ساده وقتی از طرف

ب – شورای موسس فدراسيون بر اساس رئوس اساسی

مجمع نماﯾندگان فعالين و تشکل ھای موجود اعضای

فعاليت خود بر محورھای تبليغات ،آموزش و تروﯾج ،

شورای مرکزی موسس فدراسيون جھت رھبری امور انتخاب

تشکيالت و سازمانگری  ،ماليه و تدارکات بھترﯾن نيروھا از

شد و برنامه و اساسنامه مصوب شد تمامی ارگانھا و اعضا

فعالين و تشکل ھای عضو را در سلولھای غير متمرکز برای

 ،متعھد به اجرای مصوبات  ،دستورات و رھنمود ھای

پيشبرد وظاﯾف و مسئوليت ھای سازماندھی می کند،

مرکزﯾت انتخابی می باشند.

ج -نشرﯾه و ساﯾت  :اگر سلول ھای سازمانده فدراسيون در

بدون در نظر گرفتن اﯾن مسئله با روحيه

ميان تشکل ھا و کارگران را عناصر اصلی موجود ،را بنام

ساختار شکنانه  ،فرقه گراﯾانه که از فعاليت منظم و دسته

ھيات موسس فدراسيون بدانيم نشرﯾه و ساﯾت بمثابه مغز

جمعی و سيستماتيک بر اساس فردﯾت سرماﯾه دارانه فرار

و قلب فرمان و خون رسان اﯾن ارگانيسم پوﯾا و متمرکز می

می کند  ،بنابراﯾن سنگ روی سنگ بند نشده و ھيچ کاری

باشند که در شراﯾط خفقان و پليسی شدﯾد عين رﯾسمان

پيش برده نخواھد شد.بر اﯾن پاﯾه باﯾد فرد از جمع  ،اقليت از

نامرئی و نامحسوس تمامی شبکه ھای سازمانده

اکثرﯾت و ارگانھای پاﯾين از باال تبعيت کنند ،با توجه به اﯾنکه

فدراسيون را در ميان کارگران بدون ارتباط عرضی و مشخص

حقوق اقليت در ادامه فعاليت داخل گروھی تامين شود،

اعضا به ھم متصل کرده دﯾد دشمن و قدرت سرکوب آن را

ن – مجمع عمومی عالی ترﯾن ارگان تصميم گيرنده شورای

کور کرده اطمينان امنيتی برای ادامه کاری فعاليت را دھھا

موسس فدراسيون می باشد که تدوﯾن کليه مصوبات

بار باال می برد و نيروھای سازمانده را بطور ھماھنگ برنامه

برنامه ،اساسنامه  ،قبول ﯾا رد اعضا و تشکل ھا  ،و غيره ...

رﯾزی شده روی پيشبرد وظاﯾف خود متمرکز کرده و نشرﯾه

در آن و با تصميم موافق ان صورت می گيرد،

بعنوان مبلغ و مروج  ،سازمانگر مصوبات  ،برنامه ھای عملی

ی – عضو شورای موسس کسی است که :

 ،تجارب مبارزاتی و رھنمود ھای گوناگون را به بدنه تزرﯾق

 -١بر نامه و اساسنامه شورا را قبول کند،

خرده بورژوای،
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 -٢حق عضوﯾت پرداخت کند،

صنفی خود حتی با وقوع انقالب عظيمی چون  ۵٧که نقش

 -٣عمال" در ﯾکی از ارگانھا و فعاليت عملی ان شرکت کرده

قعله کوب اصلی را در ان بازی کرد و حتی  ١۶٠شورای

و توان مبارزاتی خود را اثبات نماﯾد،
 – ۴مورد تاﯾيد دو عضو دﯾگر باشد،

کنترل کارگری بعنوان پاﯾه اداری اقتصادی – سياسی کشور
بوجود اورد اما در خالء اگاھی و تشکل طبقاتی به الت

ه – گزارش دھی دوره ای و منظم از روند فعاليت در تمامی

دست جناح ھای سرماﯾه داری تبدﯾل شده و از رسيدن به

عرصه ھا توسط سلولھا و اعضا ی شورا به ارگانھای

اھداف اساسی خود باز ماند  ،پس در جھت اﯾجاد تشکلھای

انتخابی و به مجمع عمومی از وظاﯾف اساسی تمامی

پاﯾدار مانند حزب سياسی و اتحادﯾه ھای سراسری باﯾد

فعالين است) در گزارش باﯾد مصوبات  ،تصميمات و برنامه

امروز آستين ھا را باال زده با تمام قوا فعاليت کنيم ،که فردا

رﯾزﯾھا ی انجام گرفته گزارش داده شود ،بعنوان ھدف و

دﯾر است و اﯾندگان ما را نخواھند بخشيد.

نقشه راه و عمل و راه حل و کارھاﯾی که برای رسيدن به آن
ھدف انجام شده  ،علل موفقيت و تجارب ان و ﯾا نا کامی و

پيشنھاد دھندگان :

دالﯾل آن و پيشنھاد چگو نگی رفع آن توضيح داده شود(.

) با دورد حيدر عمو اغلو و اسدﷲ غفار زاده (

در پاﯾان رفقا و دوستان کارگر  ،ما باﯾد دقت کنيم طبقه کارگر

٢٠/۴/١٣٩٣

اﯾران بدون اگاھی و تشکلھای پاﯾدار طبقاتی سياسی –
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