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 ! کارگران رويدادی غمناک، سخنی با همه

 
١٣٨٧ نوزدهم بهمنشنبه    ی هماهنگتهيکم  

 
  

تجمعی بزرگ . در هفته گذشته شاهد تشکيل اجتماعی بوديم که مشاهده اش و شنيدن اخبارش از هر لحاظ دردآور بود

درد بی افقی و ناآگاهی، درد احساس ضعف و استيصال، درد سردرگمی و توهم از کارگران که درد گرسنگی و فقر، 

شرکت . و همه دردهای ديگر را يکجا فرياد می کرد و با کوبنده ترين شکلی بر مغز هر کارگر آگاهی می کوبيد

ی است تا قبول و همين کالم کاف!!! کنندگان در تجمع فقط توده کارگر نبودند، کارفرمايان هم همراه کارگران بودند

شايد هم سرمايه . کنيم که زمام کار نيز نه در دست کارگران که بيشتر در دست کارفرمايان و صاحبان سرمايه بود

کارگران طبيعتًا خواسته های !!! داران بودند که کارگران را با سوء استفاده از فالکت آنان با خود همراه ساخته بودند

حادثه از هر لحاظ غم . ظارات صاحبان سرمايه بود که بر فضای تجمع تسلط داشتخود را داشتند اما شعارها و انت

انگيز و تکان دهنده به نظر می رسيد در آن روز چند صد کارگر توليد کفش از مناطق مختلف تهران راه افتاده بودند 

کارگران يا به . ف استعمق ماجرا بسيار شفا. تا در منطقه معروف به باغ سپهساالر دست به تشکيل اجتماع بزنند

آنان کار می خواستند، از گرسنگی وحشت . طور کامل بيکار بودند و يا در معرض بيکارسازی حتمی قرار داشتند

خواستار رسيدن لقمه ای نان به شکم فرزندان خويش بودند، معضل آنان بيکاری و گرسنگی و بدهکاری وغم . داشتند

 مصيبت هائی که سرمايه و صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری بر آنان همان معضالت دردها و. نان فرزندان بود

حتمًا !!! تحميل کرده اند، اما با همه اين ها سرمايه داران هم همراه کارگران و از آن بدتر در پيشاپيش آنان بودند

اران به کاهش سودهای سرمايه د. سؤال می شود که اينان چه می خواستند؟ پاسخ اين سؤال شايد نيازمند جواب نباشد

خويش اعتراض داشتند، استثمار موحش کارگرانی که در اجتماع همراهشان بودند و سال های طوالنی توسط آنان 

سود کالن ناشی از استثمار اين توده کثير برده مزدی سرطان آز سرمايه اندوزی . سالخی شده اند برايشان کافی نبود

می گفتند که اين کاالها بنجل . اين ها از واردات کفش های چينی ناراضی بودند. ادآن ها را به اندازه کافی تشفی نمی د

و حيف پای ظريف و زيبای سرمايه داران خوش قيافه اوالد کورش و طوس و اهل عبادت ايرانی و اسالمی ! هستند

به صنعت ملی بی !! ستکارفرمايان شاکی بودند که دولت آنها حواسش جمع ني!!! است که اين کفش ها را به پا کنند

شکايت !! سرمايه دار خودی را با بيگانه فرق نمی گذارد!! رشد توليد داخلی را زياد بها نمی دهد!! توجه است

اما اين آن ها حرف های ديگری هم در همان باغ سپهساالر مثل همه جاهای ديگر بر زبان . سرمايه داران اين ها بود

ی، قلمی، هنری و قدرتی قادر به توصيف آن نيست می گفتند که به خاطر کارگران با وقاحتی که هيچ زبان. می راندند

ميدان رقابت را بر آن ها تنگ کرده !! غيرملی!! واردات کفش چينی يا همان کاالهای بنجل!!! در آن جا جمع شده اند

خانه و انتقال سرمايه های است، بازار فروششان محدود شده است، سودهايشان پائين آمده است و مجبور به تعطيل کار
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بيکاری کارگران را به دنبال آورده است و وجدان ظريف ملی و ايمان پاک دينی !! خود شده اند و همين عمل اجباری

    !!!آنان را به رنج انداخته است

ستثمار کارگران و سرمايه داران همراه هم در اين اجتماع حاضر بودند، بدترين تصويری که می توان مشاهده کرد، ا

شونده به جای جنگ عليه استثمارگر با او همراهی نشان می داد و در همان حال از سر استيصال فکر می کرد که 

وقوع اين !!! شايد اين هم کاری است که می تواند برای خروج خود از منجالب مرگبار بيکاری و گرسنگی انجام دهد

، اما با همه استثاء بودنش فريادگر فاجعه دردناکی است که به نوع حوادث اگر چه اندک و شايد در سطح استثناء باشد

آنچه در اين جا بيش از حد رقت بار است فقط . طور واقعی دامنگير توده های کارگر و جنبش کارگری جامعه ما است

ت بسيار مسخره اس.  اعتراضی همسان و مشترک نيست  جمع شدن کارگران و کارفرمايان در يک ميدان، در زير نام

تهران يا چند صد هزار  هزار آارگاه آفاشي ٥٠آفاش در کارگر  هزار ٢٠٠اگر تصور کنيم که شمار زيادی از 

کارگر کفاشی ها در سراسر ايران رابطه ميان خويش و سرمايه يا سرمايه داران را درک نمی کنند، ابلهانه است اگر 

های محل کار خويش را دشمنان واقعی خود نمی شناسند، فکر کنيم که بسياری از اين کارگران، سرمايه داران کارگاه

بسيار کودکانه است اگر موج نفرت همين کارگران حاضر در باغ سپهساالر نسبت به سرمايه داران همراه خود را 

 سال است که در جهنم سرمايه داری ايران عليه استثمار و شدت استثمار ٨٠کارگران کفاشی ها بيش از . انکار کنيم

در شروع دهه . ه داری و عليه مصائب ناشی از وجود سرمايه داری و عليه نظام بردگی مزدی مبارزه کرده اندسرماي

 کارخانه مهم و بزرگ مجتمع صنعتی ملی پيشتاز اعتصابات کم سابقه ٢۴ هزار کارگر کفش ملی در ٨ خورشيدی ۵٠

. در سراسر صنايع و مراکز توليد ايران راه افتادعظيمی بودند که از آن زمان به بعد و تا روز قيام بهمن زنجيروار 

 ٢١همين هزارها کارگر توليد کفش بودند که زن و مرد هر کدام غيورتر و پيکارجوتر از يک ديگر شيپور اعتصاب 

شايد گفته شود که کارخانه های بزرگ کفش يکی پس از .  را عليه صاحبان سرمايه به صدا در آوردند۵١روزه سال 

ل شده اند و کارگران حاضر در اين اجتماع همگی کسانی هستند که در کفاشی ها کوچک کار می کنند و ديگری تعطي

اجتماع مشترک هفته پيش کارگران و . واقعيت اما اين نيست!!! می باشند» صنفی « ميراث دار سنن مبارزات 

اين همان چيزی است که . ن استکارفرمايان کفاشی ها تصوير بسيار گويائی از موقعيت ضعيف جنبش کارگری ايرا

غم گرسنگی، خطر موحش بيکارسازی، وحشت از بيکار ماندن، هيوالی . بابد آن را چسبيد و برای رفع ان پيکار کرد

هراس از اجبار به تن فروشی، کابوس کارتن خوابی فرزندان در حاشيه خيابان ها، ديو مهيب بدهکاری و موج نفرت 

غزخراش تهديد به بيرون ريختن وسائل زندگی از خانه های استيجاری همه و همه از مشاهده طلبکاران، آژير م

چند ده ميليون کارگر ايرانی بار فشار همه اين مصائب را تحمل می . کارگران را در کالف خود فرو پيچيده است

يش در سطحی نسبتًا نمايند و عليه آن مبارزه می کنند، معضل کمبود اعتراض و پيکار و خيزش نيست، مبارزه کم و ب

اعمال قدرت تعيين کننده و تأثير گذار و سرنوشت ساز الزم . وسيع جريان دارد، اما اين به هيچ وجه کافی نيست

فاصله ميان اين دو است که بايد طی .  اين کار نيازمند تدارکی فراتر از موقعيت کنونی جنبش کارگری است.است

ه بايد کرد همين شرائط خاص است که دو راه حل کامًال متضاد و گردد و درست در همين جا و در پاسخ به چ

رفرميسم سنديکاليستی و رفرميسم چپ دوقلوی آن يکراست آدرس . متعارض در مقابل هم قرار می گيرد

سنديکاسازی را در شکل های رنگارنگ و گاه حتی زير نام شورا و مجمع عمومی و مانند اين ها، در پيش روی 



 

 3

اجزاء اين طيف مستقل از اين که خود را سنديکاليست يا ضد سنديکاليسم، چپ يا راست يا هر .  کنندکارگران پهن می

آن ها موقعيت ضعيف و . چيز ديگر بنامند، در عرصه طرح راه حل برای کارگران همسو و هم نهاد عمل می نمايند

هميشه مقهور ماندن جنبش کارگری مقهور توده های کارگر را مبنای نسخه پيچی خود برای هميشه ضعيف بودن و 

توده های کارگر را مشتی مش رجب می پندارند، برای جنبش بردگان مزدی توش و توان سرمايه ستيزی   .می سازند

فشرده کالم آن ها اين است که . قائل نيستند و بديل خود آنها در مقابل نظام سرمايه داری افق لغو کار مزدی نيست

آنان از !! ت موجود قادر به مبارزه ضد سرمايه داری و متشکل شدن عليه سرمايه نيستندکارگران زير فشار معضال

موقعيت ضعيف و فرسوده روز جنبش کارگری برای خود سنگری می سازند تا در پشت آن، هر نوع امکان 

شما ظرفيت ضد به کارگران می گويند . سازمانيابی و مبارزه و تعرض توده های کارگر عليه سرمايه را انکار کنند

مشغله روزتان نبايد مبارزه کردن و !! سرمايه داری متشکل شدن نداريد، مبارزه عليه کار مزدی کار شما نيست

بايد همين ها را از سرمايه داران و دولت . شما دستمزد بيشتر و زندگی بهتر می خواهيد!! نکردن با سرمايه باشد

بکوشيد تا دولت با اين خواست شما روی !! ديکا و سنديکاسازی شويدمطالبه کنيد و برای اين کار دست به دامن سن

کل صدر و ذيل حرف اين جماعت در . موافق نشان دهد و اگر نداد باز هم مبارزه کنيد تا اين توافق را به دست آوريد

 خردادی و دوم» توده ای« را از  همين عبارات خالصه می شود و اين چيزی است که امروز همه محافل اين طيف 

يکجا با هم پيوند زده، همصدا نموده و در مقابل رويکرد !! گرفته تا مدعيان دشمنی دو آتشه با دوم خرداد و توده ای ها

همه اين ها بدانند يا ندانند برای توده های کارگر . ضد سرمايه داری درون جنبش کارگری ايران متحد ساخته است

در سرگردانی غوطه خوردن، برای هميشه مقهور و ضعيف و زبون نسخه مستأصل ماندن، تداوم فروماندگی، 

همه به کارگران توصيه می کنند که بايد در پيچ و خم وضعيت مرگبار موجود پيچ خورد و از طريق  .ماندن می پيچند

توسل به قانون سرمايه يا وارد ساختن فشار بر روی همين قانون، از طريق ساختن دکه های قانونی سنديکا يا 

تحميل همين دکه های چانه زنی سنديکائی بر قانون، معضالت سر به فلک کشيده معيشتی و اجتماعی خود را حل 

 تمامی اين ها هر گفتگوی ضد سرمايه داری در ميان توده های کارگر، هر تالش برای سازمانيابی ضد !!.کرد

و کار مزدی را آماج دشمنی قرار می سرمايه داری کارگران و هر رد پای رويکرد ضد سرمايه داری و برای لغ

همه اين ها بسيار فريبکارانه و مزورانه بر روی اين حقيقت روشن پرده می اندازند که طبقه کارگر ايران يک . دهند

قرن است اين راهها را رفته است، تمامی اين کارها را کرده است، به همه اين تالش ها دست زده است، در دوره 

در طول همين چندسال نيز چند سنديکا بر پای داشته . وده است، سنديکاهائی هم ساخته استهائی سنديکاسازی نم

است، اما در تمامی اين دوران و در اين اواخر بيش از سابق هر روزش هزار بار از روز قبل بدتر شده است، تنها 

يه داران و دولت آن ها بشارت خاصيت سنديکاسازی برای او اين بوده است که رئيس سنديکا با صدای بلند به سرما

بخش قابل توجهی از اين طيف صد البته که !!! شد و ديگر کارگران اعتصاب نخواهند کردداده است که سنديکا بر پا

مدام از درون برج عاج فرقه های خود به کارگران هشدار می دهند و می گويند حواستان جمع ما باشد، به محض 

داری را به شکل ديگری ما سرمايه . مساعد شدن شرائط ما را به جای حاکمان فعلی بر مسند قدرت سرمايه بنشانيد

برنامه ريزی خواهيم کرد، نام آن را نيز تغيير خواهيم داد و همه چيز بر وفق مراد خواهد شد و معلوم است که بر 

اين همان راه حلی است . اين ها ماحصل واقعی نسخه پيچی و توصيه بافی اين جماعت است. وفق مراد آنان خواهد شد
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دی از تمامی منافذ حياتش ترشح نموده و در فضای زندگی و فکر و چاره يابی که خود سرمايه و نظام بردگی مز

اين ها همان چيزی را به مغز کارگران القاء می کنند که نظام سرمايه داری از آغاز تا امروز . کارگران پخش می کند

  . القاء کرده است

نياد حرف و راهکار و چاره جوئی اين ب. راه حل دوم، راه حل رويکرد ضد سرمايه داری درون جنبش کارگری است

ما هميشه و همه جا تأکيد کرده ايم که قدرت طبقه . رويکرد اعمال قدرت متحد و شورائی کارگری عليه سرمايه است

سرمايه دار و دولت سرمايه داری را فقط با قدرت متحد و شورائی توده های طبقه خود می توانيم به عقب رانيم و 

ده واقعی کالم در اين جا بر عکس آنچه جماعت باال می گويند اين است که ما توده های کارگر  شالو.در هم بشکنيم

اين . قدرت بسيار عظيم، تعيين کننده و تغيير دهنده ای هستيم، ما می توانيم شرائط موجود را از بيخ و بن عوض کنيم

 آن را به کار گيريم و بکارگيری اين قدرت معضل اساسی اين است که بايد. و جنبش ما وجود دارد  قدرت در طبقه ما 

رويکرد ضد سرمايه داری همه تمرکز تالش خود را بر پيش کشيدن . نيز راه و رسم و برنامه عملی خود را دارد

راهکارها، تعيين حوزها و شيوه های عملی تحقق اين هدف يعنی اعمال قدرت متحد شورائی توده های کارگر عليه 

 در اينجا و در قلمرو حرف ها، راه حل ها و چاره گری های اين رويکرد همه تأکيدات بر اين .سرمايه قرار می دهد

است که از طريق مبارزه قانونی، سنديکاسازی و توسل به نهادهای دولتی نمی توان هيچ گرهی از کوه مشکالت را 

 آن ها و انتقال سرمايه هايشان به با اعتصاب در درون کارخانه هائی که سرمايه داران خود در حال تعطيل. باز کرد

صرف مبارزه، اعتصاب و اعتراض هر . حوزه های پرسودتر هستند به هيچ خواسته ای نمی توان جامه عمل پوشيد

ما بايد به شيرازه حيات سرمايه حمله کنيم، بايد . چند هم وسيع برای رسيدن به مطالبات لزومًا کفاف نمی دهد

را در موقعيتی قرار دهيم که مجبور به قبول مطالبات ما شوند و برای اين کار به سرمايه داران و دولت آن ها 

 رويکرد ضد سرمايه داری همه جا .دنيائی تدارک و آمادگی و بسترسازی و جمع و جور کردن امکانات احتياج داريم

محور اساسی را بستر توضيح داده است که در شرائط موجود جامعه ايران، ما توده های طبقه کارگر مجبوريم دو 

اين دو محور همان گونه که به کرات تشريح . واقعی کارزار متحد و شورائی روز خويش عليه سرمايه داری سازيم

  : شده است عبارتند از

تصرف کليه کارخانه های در حال تعطيل، جلوگيری از انتقال سرمايه های آن ها، به دست گرفتن برنامه ريزی : اول

  داره امور اين کارخانه ها توسط شوراهای ضد سرمايه داری متشکل از همه آحاد توده های کارگر کار و توليد و ا

سازمان دهی اعتصابات هر چه گسترده تر و فراگيرتر در واحدهای صنعتی و در همه مراکز کار و توليدی که : دوم

ز کليدی کار و توليد در صدر در شرف تعطيل نيستند و پيداست که در اين گذر صنايع مهم استراتژيک و مراک

  . اولويت ها قرار می گيرند

مادام که مبارزات جاری ما بر روی اين دو محور حساس فرا نچرخد نمی توانيم به حصول هيچ سطحی از انتظارات 

تظر و مطالبات خويش اميدوار بمانيم و اگر هم به طور مثال دستمزدهای معوقه چند ماه را دريافت داريم بازهم بايد من

اگر چنين نکنيم قادر به جلوگيری از بيکارسازی ها نخواهيم شد و هيچ . تعويق حقوق خود در چند ماه بعد باشيم

تنها از طريق انجام اين کارها در سطحی هر چه سراسری تر و گسترده . تضمينی برای ادامه اشتعال نخواهيم داشت

سرمايه داران و دولت آن ها به حساب خواهيم آمد و آنان تر است که به عنوان يک قدرت تعيين کننده در محاسبات 
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  .مجبور خواهند شد که به خواست های ما گردن نهند

تا اين جا سخن از محورها و حوزه های درست تمرکز مبارزات بود، اما اين ها هنوز فقط حرف است و واجد هيچ 

کاسازی و قانونگرائی و توسل به دولت سرمايه تا اين جا فقط در حرف مرز خود را با سندي. ارزش مهم زمينی نيست

ما به عنوان يک طبقه برای اينکه قدرت خود را عليه سرمايه داران و سرمايه وارد ميدان سازيم . داری جدا کرده ايم

بايد مبارزات مان به اين محورها و حوزه ها منتقل گردد، اما انجام اين کار نيازمند گسترده ترين تدارکات، برنامه 

يزی ها، فداکاری ها، به راه افتادن ها، فکر کردن ها، چاره انديشی ها، ارتباط گيری ها، سازمان يابی ها و دست و ر

ما توده های کارگر بايد توان پرداختن به همه اين امور را در خود زنده کنيم، بايد . پنجه نرم کردن با مشکل ها است

کارگر کفش به . است و می توانيم آن را به کار گيريم، بايد به راه افتيمقبول کنيم که اين توانائی در جنبش ما موجود 

بايد به سراغ !! سپهساالر بگذارد  جای آن که در پشت سر کارفرمای خويش به راه افتد و همراه او پا به باغ 

اتوبوس همزنجيران خويش در همه کفاشی ها، همه نساجی ها، همه لباس دوزی ها، به سراغ کارگر آب و برق و 

رانی، حمل و نقل بيابانی، کارگر نفت و ذوب آهن، معلم و پرستار و روزنامه نگار، کارگر الستيک و نيشکر و قند و 

ما بايد درب آلونک های همديگر را بکوبيم، همديگر را پيدا کنيم، . اتوموبيل سازی و کارگران هر کجای ديگر برود

. هر چه دستجمعی تر فرياد زنيم، ما دردهای مشترک و يکسانی داريمدردهايمان را با هم نجوا و نجواهايمان را 

همگی زير فشار استثمار سرمايه در حال نابودی هستيم، همگی توسط سرمايه سرکوب می شويم و در خطر حمام 

ی ما همگی گرسنه ايم، تهديد به بيکاری می گرديم يا اصًال بيکاريم، دستمزدها. خون دولت سرمايه داری قرار داريم

هزاران دردهای مشترک ديگر داريم و هر کدام اين دردها زنجير محکمی است که ما را در . پرداخت نگرديده است

شايد شماری از آحاد توده های ما اين دردها را کمتر احساس کنند يا فشار دردها بر روی . درون خود به هم می بافد

راه افتادن و دردها را با هم .  را توان بخشی کند و نيرومند سازدگفتگوها بايد احساس نازل اين عده. آنان کمتر باشد

در ميان نهادن، دنبال راه حل گشتن، با هم به گفتگو نشستن و در همه اين حاالت به چگونگی اعمال قدرت متحد و 

 که بر متشکل شورائی و سراسری عليه سرمايه داران و نظام سرمايه داری بودن بخش مهمی از کار و رسالتی است

کيل شوراهای ضد سرمايه داری در هر واحد کار و تش. دوش همه ما به ويژه فعالين آگاه تر جنبش طبقه ما قرار دارد

 پيداست که همه اين کارها در عمق مبارزات و اعتراضات روزمره .توليد محور مهم تمامی تالش ها خواهد بود

راه . ش و مبارزه و عصيان و ابراز خشم عليه سرمايه هستيمما همه جا در حال اعتراض و کشمک. انجام خواهد يافت

افتادن و ديدارهای های ما باهم يک تالش آگاهانه هدفمند برای تدقيق و تعميق سمت و سوی ضد کار سرمايه داری 

همان حال اين گفتگوها و تالش ها در. همين مبارزات و خشم ها و عصيان ها و جنب و جوش ها و خيزش ها است

متشکل شدن و سازمانيابی هر چه منسجم تر و سراسری تر و آگاهانه تر ما در شوراهای واقعی ضد کار مزدی بايد 

  ايران بايد پيکار نمائيمهمه مراکز کارو توليد در سراسرکجا که هستيم و درما برای ايجاد شوراها درهر. ال کندرا دنب

  !همزنجيران
برای اين کار بايد در هر کجا که هستيم، در . سرمايه تنها چاره ما استاعمال قدرت متحد سازمان يافته شورائی عليه 

مراکز کار و توليد، در جمع کارگران کارخانه های در حال تعطيل و در معرض اخراج، در اجتماع بيکاران، به 



 

 6

 ساختن عنوان زنان خانه دار يا در واقع کارگران درون خانه ها و يا هر ترکيب ديگر بردگان مزدی بايد برای

اين منشور . بايد منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش را پرچم اعتراضات و مبارزات روز نمائيم. شوراها تالش کنيم

ما بايد سرمايه داران را مجبور به قبول اين منشور و مطالبات . ليست مطالبات و خواسته های عاجل و فوری ما است

از به قدرت و اعمال اين قدرت عليه سرمايه و سرمايه داران و دولت برای اين کار ني. مندرج و مصرح در آن سازيم

 اعتصاب در کارخانه ها و مراکز کاری که در حال تعطيل نيستند و تصرف کارخانه های در  .سرمايه داری داريم

طبقه شوراهای کارگری متشکل از همه آحاد توده های . حال تعطيل راههای موفق اعمال قدرت ما عليه سرمايه است

وظيفه هر فرد ما است که برای انجام اين امور تالش کنيم و به اين شکل . ما ظرف واقعی اين اعمال قدرت است

. جنبشی بر پای خواهيم داشت که تجلی واقعی صف ارائی و قدرت نمائی ما در مقابل نظام سرمايه داری خواهد بود

. قدرت خواهيم يافت. موقعيت ضعيف کنونی خارج خواهيم شدما بايد اين جنبش را برپای داريم و اگر چنين کنيم از 

مطالبات روزمان را بر سرمايه داران و دولت آنها تحميل خواهيم کرد، اگر چنين کنيم گام به گام نيرومندتر، آگاه تر، 

. واهيم راندسازمان يافته تر، افق دارتر به پيکار ادامه خواهيم داد، سنگر به سنگر نظام سرمايه داری را به عقب خ

ما ظرفيت . اين ها همه ممکن است. قدرت سياسی را به چنگ خواهيم آورد و سرمايه داری را نابود خواهيم ساخت

ما مجبوريم اين . اين فقط مائيم که چنين ظرفيتی را به طور واقعی با خود حمل می کنيم. انجام همه اين کارها را داريم

داری را نابود نکنيم بايد مطمئن باشيم که اين نظام ما را هر روز بيش از روز اگر ما سرمايه . راه را در پيش گيريم

بپاخيزيم، شوراهای ضد سرمايه داری را بر پای داريم و هر چه سراسری تر و متحد . پيش سيه روز خواهد ساخت

  . تر و سازمان يافته تر عليه سرمايه مبارزه کنيم
   

   متحد شويمحول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر
  جلوگيری از بيکاری، کارخانه های در حال تعطيل را به تصرف خود در آوريمبرای 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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