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راني کوتاه با کارگران ایسخن   
ري اخعي وقاهي حاشدر  

  ١٣٨٨خرداد  ٢٩جمعه                                                                                                                           ی رازاريماز
 

  کارگران شريف و غيور ايران
 اجحافات ابل باوينی از حرکت های توده ای در تقما امروز وارد مرحله ن

شما عزيزان بيش از هر قشر .  سرمايه داری شده ايمی دولتو ارعاب ها

. تجربه کرده ايدرا  اجحافات و سرکوب ها در سه دهه پيش ،اجتماعی

که بر  در ايران وجود ندارد که آنقدر ، امروز اجتماعی یهيچ نيروی

سرمايه   دولت استبدادی، توسط تهاجمات اقتصادی، روحی و معنویشما 

  . ، تجربه کرده باشدوارد آمده را داری

 دادن هزينه های  ايران بوده ايد که عليرغمشما تنها نيروی اجتماعی در

رسيدن برادران و  و به قتل  هايتانمانند بيکار سازی ها يتان و عدم پرداخت دستمزدهايتان، دستگيری هايتان، شکنجه شدن (سنگين

. ادامه داده ايدمصرانه طی سه دهه ) چه دوره اصالح طلبان و چه در دوره اصول گرايان(لت سرمايه به مبارزات ضد دو، )خواهرنتان

مقابل فشارهای دردر کارخانه های مختلف وجود سرکوب و اختناق شديد، اعتصابات شما  با اول ماه مههای شرکت شما در مراسم 

 مورد ستايش ،غيرهوو شورای اسالمی کارخانه کارگر، کارخانه هار دحراستدسته های مانند سرمايه داری   دولتگرابزار سرکوب

قشرهای مختلف تن ازب ميليون ها وقل اميد را درروزنه هایوبی وقفه شما زات مستمر مبار. بوده استسطح جهانی درميليون ها کارگر

  . ايران همواره زنده نگهداشته استتحت ستم 

  ! کارگران شريف ايران
سه ده ی پيش بر اساس شما . جربه تاريخی بسيار غنی تر از هر قشر اجتماعی داشته ايديروی اجتماعی در ايران هستيد که تها نشما تن

اعتصابات . يدن امپرياليزم آمريکا يعنی رژيم شاهنشاهی را سرنگون کردانيروی خود، يکی از بزرگترين متحدسازمان دهی و 

ی شاه نقش تعيين کننده ای  سرنگونگدر غيره  پتروشيمی، صنايع پوالد، مس وون نفت، گازکارگران صنايع و کارخانجات بزرگ چ

 شب های "و نه شعر خوانی ها ، ظاهرات توده ای ی خيابانی ت نه  که ستون فقرات رژيم شاه راجهانيان نيک می دانندتمام  .داشت

متحدان از اين نقطه نظر .  آن را شکاندتصاب عمومی کارگرانبلکه اع ، نشکاندوشنفکران سازمان های سياسیراقدامات  و نه "شعر

در سطح جهانی را شما  طبقه کارگر  بزرگترين دستاورد در روسيه،١٩١٧پس از انقالب اکتبر شايد  که اذعان دارند جهانی شما

 و کل ه  کارگری را سازمان دادچند هفته بزرگترين شوراهایدر عرض   شما.  و به سايرين انتقال داده ايدهکسب کردکارگران ايران 

با در ايران خوب درک کرده اند که   داریدولت ها و حکومت های سرمايهاز اينرو  .يدابزار دولت سرکوبگر شاه را از ميان برداشت

درود بر . به زانو در آورند به سادگی شما را نمی توانند های اقتصادی  و فشار ها شالق زدن ها و ارعاب،الن کارگریفعادستگيری 

  !شما

  !کارگران شريف ايران
 با ، درنهايت باشدحرکت ها اخير مردم ايران چنانچه فاقد رهبری. يت رهبری کردن جنبش توده ای قرار گرفته ايدشما اکنون در موقع

افراد اين . ندفرصت داده شود که حرکت خودجوش جوانان را  به کجراه ببرخاتمی ها نبايد و  موسوی ها  به.شدخواهد شکست مواجه 

شما عزيران . آورددر نهايت با خامنه تبانی خواهند کرد و برای مدتی طوالنی رخوت و سرخوردگی در درون جوانان به وجود خواهند 

 خرداد را موسوی لغو اعالم کرد و جوانان برغم نظر وی به خيابان ها آمده و او ٢٥که تظاهرات خيابانی روز دوشنبه خوب می دانيد 



ل معامله از باال  خود در حاه اصطالح رهبران اصالح طلب برای حفظ مقام هایاين ب. ار کردند که در راهپيمايی حاضر شودرا واد

به سخن ديگر حرکت های . آنها قصد درگير کردن واقعی توده های وسيع را برای يک دگرگونی واقعی و دموکراتيک ندارند. هستند

و اين حرکت برای مدت طوالنی ادامه . خودجوش مردم ميليونی صرفنظر از رهبران محافظه کار و سازشکارشان آغاز شده است

 ها  را  و نبود شعارها مشخص و سازماندهی درست، اين حرکت،با تجربهرت نبود يک رهبری کارگری در صو. نخواهد يافت

  .خاموش خواهند کرددر نهايت  اصالح طلب رهبران 

توده . شما بايد رهبری اين حرکت توده ای را به دست گيريد. ا کارگران بايد در صحنه حضور فعال داشته باشيداز اينرو است که شم

حضور، شرکت و رهبری شما تنها می تواند از طريق سازماندهی اعتصابات سراسری در کارخانه ها . يليونی به شما نياز دارندهای م

 تمام نمايندگان اصالح  بهشما اکنون در مقامی هستيد که با هماهنگی و در حمايت از حرکت های توده ای اخير و با نقد. نشان داده شود

  .اکنون زمان آن فرا رسيده است که شما برای مطالبات خود وارد صحنه گرديد.  ايستادگی کنيددی نژاددر مقابل دولت احم ،طلب

  روز و موعدانند با هماهنگی با يکديگرمی تو اين کميته ها. ايجاد کميته های مخفی اعتصاب برای هماهنگی سراسری ضروری است

شما در . ايران با هم دست از کار کشيده  و مطالبات کارگران را طلب کنندتلف مخنقاط در   ورا سازمان داده ات کارخانه ها  اعتصاب

 کارخانه ی تجاربچند سال پيش  .دناين تجارب بايد مورد استفاده قرار گير. در مبارزات بدست آورده ايدارزنده ای پيش تجارب بسيار 

کردستان و کارخانه ، کارخانه های نساجی ه ی هفت تپه ان اعتراضات کارگران کارخسال پيش و ،کارخانه ی کشمير وبارش اصفهان

  . مورد استفاده قرار گيرندو غيره همه  می توانند ايران خودرو 

 :مطالبات صنفی مانند. اين شعار امروز می تواند مورد اجرا قرار گيرد تا تمامی مطالبات شما تحقق يابد. اعتصاب حق مسلم شما است

آزادی تمام زندانيان سياسی، آزادی بيان و تجمع و : مطالبات دموکراتيک مانند. وق بازنشستگی و غيرهحقوق های معوقه، حقپرداخت 

 کنترل کارگری: همراه با مطالبات انتقالی ماننداين مطالبات می تواند . کارگری و غيرهمطبوعات و حق اعتصاب و ايجاد تشکل مستقل 

 ، می توان کارخانه های اشغال مسدود کندچنانچه دولت مطالبات پايه ای را . ام گردد ادغو افزايش دستمزدها متناسب با تورم و غيره

ست قدرتمند خود کارگران بر توليد و توزيع به دکنترل . را اخراج کردارگران در آورد و مديران بی لياقت خود ک کنترل کرده و تحت 

 کارگران اثبات کرد که در عرض چند هفته بدون تجربه پيشين قادر به  بهنشاهی شاهتجربه انقالب عليه استبداد. واند اعمال گرددمی ت

در وضعيت بحرانی کنونی که دولت سرمايه داری در انشقاق به سر برده و توده . ايجاد شورای کارگری و اعمال کنترل کارگری هستند

رگران شريف ايران می توانند به سرعت به های وسيع مستقل از گرايشات هيئت حاکم در خيابان به شکل روزانه شرکت می کنند، کا

  . خواست های خود برسند

 از  به سرعتجوانان ،در صورت وجود رهبری کارگری. جوانان نشان می دهد و روش مبارزات ضد دولتی را به  راه،اقدامات شما

 آينده حرکت کنونی را به شکل دانحرکت شما کارگران امروز می تو. تر می گردند مطالبات راديکالجدا شده  و جلب اصالح طلبان 

 حضور فعال شما در سازماندهی اعتصاب سراسری در راستای دفاع از خود و حمايت از حقوق دموکراتيک ميليون .ديگری رقم بزند

  .  روز کارگران ايران قرار داردرين اقدامی است که امروز در دستورها تن از مردم ايران مهم ت

  

ی رازاريماز  
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