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 خطاب به فعالين کارگری

 
   و ششماه هشتاداول مرداد                                                                                                 کيومرث عزتی

  دوستان و  رفقا 
کنند و نه زندگی شان ميکارگران نه برای رسيدن به خواست و درخواست ها يشان مبتنی برتئوری های مختلف حرکت 

 آيند  به حرکت در می کارگران بر بنياد نيازمندی های اقتصادی، اجتماعی روزمره شان. را به تئوری ها گره می زنند

يابی ن بگونه ای عملی به ضرورت سازما جريان اين گونه فعاليت ها است که رفته رفتهدرزنند وو دست به اعتراض مي

 طبقه هرگز   يکبعنوان  راهبردی، کارگران خارج از چنين .  برند  پی خواهند کارگری و از جمله سازمان سراسری 

  .ضرورت مبارزه نمی رسيد چه رسد به درک لزوم تشکيالت مستقل برای رهائی از کارمزدی و الغای سرمايه داری

 درخواست هایزمانی خاص، روح و جوهر   مقطعۀهماست که دراين بنابراين وظيفه ما فعال عملی جنبش کارگری 

درون  دردقيق درک کنيم و بر بستر چنين ارزيابی ایو بطوررستی واحد توليدی و خدماتی را بدهر درآنی کارگران،

کار و نياز عاجل   وضعيت محيط   در باره یکاران مانهم با بطور مستقيم   يمستو فعاليت هواحدی که مشغول کار 

سازی اينگونه زمينه بسترتنها بر ، تنها وبپردازيمتبليغ و ترويج حول اين نيازمندی ها گفتگو و نيزبه بحث ون رگرااک

هر دوره ی های مشحص و مقطعی، درگذشته از تبليغ حول نيازمند. دش خواهدها، امکان حرکت جمعی فراهم آورده 

  . يم بطور همه جانبه درک کننيزرا چگونگی حرکت برای رسيدن به آن شيوه و  ضرورت دارد به معين

درجه اول موضوع را با همکارانی در ميان می گذاريم که آمادگی بيشتری برای مسلم است در اين ارتباط درالبته پرو 

ما سوی ديگربدوش بکشد و از  حرکت دارند چرا که از يک سو هيچکس به تنهائی نمی تواند بار مبارزات جمعی را 

توانمندی از شناسائی کارگرانی که همين امروزبنابراين .واحدها بيفزائيمدم به تعداد فعالين عملی دره داريم که هروظيف

   .اشدوظايف حياتی فعالين کارگری می بز ازالزم برای حرکت برخوردارند ني

 می توانيم کارگران به سمت خت نيازمندی های آنی محيط های کار وفعاليت مان تنها مبتنی بر شنادرهر حال ما ولی

حال  بلکه مدام درندالتغييری نيست ثابت ومقطعی موضوعاتآنجا که نيازهای آنی وازو.  سوق دهيمحرکت های جمعی

اين  درد و نيز بخاطر آنکه حتا خود نيازمندی ها با توليدات اجتماعی رابطه ای الينفک دارندنمی باش و تغييردگرگونی

  .   آورندبه تحول دچارنيزرا  تازه کارگران نيازهایگردندميقادرزمان به مروربا شناخت اين نيازها باط فعالين عملی ارت

..." کميته هماهنگی"، "سنديکای خبازان کردستان و واحد"و نيز با توجه به اينکه امروزه تشکل های مختلفی از قبيل 

يل درحال همکاری هستند و نيز درپاری کارخانه ها و صنايع فعالين کارگری مبادرت به تشک..." کميته پيگيری"و 

 نه حتا صرفن سخن کميته های کارخانه کرده اند، ديگر تشکل يابی کارگران نه سخن گفتن ازآينده های دور است و

 ضرورتی تاريخی به معين در اين ارتباط بلکه پرداختن به راه کارهای عملی ،گفتن از  لزوم خودِ  تشکيالت مستقل

  . حساب می آيد

 درخواست های کنونی وعاجل و نيز خواستر توجه ويژه وهمه جانبه به راه کارهای عملی هم فقط و فقط بر بستو نيز
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 در ضرورتنبنابراين شناخت چنين درخواست ها و خواست ها . در واحدهای توليدی و خدماتی ميسرمی باشدکارگران 

 چنين درکی، گسترش مبارزه عليه  مترتب. گيردمی  جنبش اعتراضی کارگری قرار فعالين عملی  تمامی  کار دستور

برهرفعال جنبش کارگری بنابراين . و همگانی در درون کارگران خواهد يافت  سامانی اجتماعی  کارمزدی و سرمايه

  !الزامی است که به نياز لحظه ای و کنونی طبقه کارگر و درعين حال بخش های مختلف آن توجه کافی مبذول دارد

 اعتراضی کارگری است که کارگران در جهت جنبش با حرکت ازموقعيت لحظه به لحظه ی اوضاع و احوال حاکم بر

ولی متأسفانه تقريبن اغلب تحليل ها، فاقد توجه الزم به نيازمندی های . ايجاد تشکيالت مستقل شان سمت و سو می يابند

  .  جنبش های اعتراضی آنان استروند مادیعاجل و اکنونی کارگران بربنياد 

  .  خواهيم رسيددقت کنيم به راهکارهای عملیاگر به نيازهای امروز طبقه ی کارگر توجه و 

اين مبنا امکان آنگاه و بر. ندامروزين بخش های مختلف کارگران ايران چيستعاجل و " درخواست های" بايد بدانيم که 

  .ميسر می گردددست يافتن به راه حل های عملیِ  معين 

توجه کنيم، عمومی ترين معضل ...) راهپيمائی ها و  و تحصن ها، اعتصابات( اعتراضات به آمار اگر با چنين نگاهی 

امر نه تنها در تهران که در بسياری از  اين .  است" دستمزد های معوقه "ساليان اخير دريافت آنان دربخش وسيعی از 

ی ی واقعی و مادی امعضالتی ازاين دست بنيان ها. کارگریخانواده های   است بر دوش   بارگرانی نيز شهرستان ها

  . ت های جمعی و تشکل يابی کارگرانند برای حرکهست

  اما چگونه؟

  راه کارعملی در ارتباط با دستمزدهای معوقه

کارکنان آموزش و پرورش و سايرجاهائی که با معضل برقرارکردن رابطه ی فعال با همه ی کارخانه ها و نيز )١

  . به تعويق افتادن دستمزد مواجه هستند

مشخص و يک روز ط های کاری برای اجتماعات اعتراضی دردراين محي اين طريق ايجاد آمادگی الزم  از  و )٢

 .تاريخ معين

 . چنين اجتماعاتی، ابتدا می تواند در مکان مشخصی در مراکز استان ها صورت بگيرد )٣

 .يک نقطه ی مشخص تجمع کنندتهران درمعين ديگر نمايندگان آنها دريک روزصورت لزوم سپس ادامه دردر )٤

 . هر چه تعداد نمايندگان از استان ها بيشتر باشد بهتر است/ برای تجمع در تهران )٥

زيرا اجتماع نمايندگان اعزامی از کارگران شهرستان های مختلف هر چه بيشرباشد از يک سو امکان سرکوب  )٦

 .ودضعيف تر می شود و از سوی ديگراين منجربآن می شود که ارتباط ها فعال تر و زنده تر برقرار ش

 .و پس از چنين تجمعی لزوم اجتماعات ديگر بر بنياد درخواست های عاجل ضروری است )٧

 ...و )٨

بر بنياد توجه به نيازمندی های واقعی و مادیِ  جنبش اعتراضی کارگران، روند سازمانيابی نه تنها تسريع بلکه ماديت 

 .                                و فعليت خواهد يافت

 ٢٠٠٧ماه مه      کيومرث عزتی   


