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 وخودر رانيدر سالگرد اعتصاب کارگران ا

 
ماه هشتاد و شش اسفند بيستم                                                                        )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم

 
 

 جمع بندی تجارب و درس های مبارزه برای آينده     
  

به اعتصاب  برای احقاق ابتدائی ترين حقوق خود دست» ايران خودرو« سال پيش بود که کارگران شرکت درست دو 

پيش از هر چيز روی اين پديده و . بود (!)» حق رکورد« انگيزه مستقيم اعتصاب، کاهش پرداخت چيزی به نام . زدند

در واژه نامه سرمايه و در آنجا که به توليد و کار و زندگی کارگران برمی  »رکورد« لفظ. اين نام اندکی درنگ کنيم

ازدياد بی  فرسايش جسمی و روحی تا سرحد نيستی کارگران با هدف فربه سازی و .بسيار روشنی دارد گردد معنای

سرمايه تا هر کجا . می توان پيدا کرد مناسب ترين عبارتی است که برای بيان اين معنی رمايه،مرز سود صاحبان س

اضافه ارزش و سود تبديل می کند، کارگر را زير فشار شديد استثمار به  که توان دارد کار کارگر را به کار اضافی يا

دهد که که   فرزندانش، جالد وار عربده سر میمی کشاند و در اين جا، بر بام بلند پرتگاه مرگ او و لب پرتگاه مرگ

سود فراوان تر برای سرمايه داران  راه رهائی تو از سقوط حتمی و فوری فقط کار بيشتر، توليد افزون تر و ايجاد

معنای رکورد و حق رکورد در کارخانه ايران خودرو نيز مثل همه .  بشکنداز او می خواهد که رکورد توليد را .است

کار رضايت  کارگر ايران خود رو در موقعيت ضعيف جنبش طبقه خود به اين. هيچ چيز سوای اين نبود گرجاهای دي

نابود کند، سود سرمايه را هر چه عظيم تر  او قبول کرد که باز هم خود را هر چه عميق تر بفرسايد، هر چه بيشتر. داد

قبول طرح ضد انسانی و جنايتکارانه کارفرما .  برساندشکم گرسنه فرزندش افزايش دهد، شايد در اين گذر لقمه نانی به

ساخت تا به  رکورد از جانب کارگران به طور قطع کاری درست نبود، اما دو چيز آنان را مجبور می برای افزايش

توجه به اين عوامل می توان به داوری  درستی و نادرستی موضوع را نيز تنها در اين گذر و با. اين کار تن دهند

نيرومند و متشکل طبقه خويش بودند تا با تکيه بر آن، بدون تن دادن به  اوًال کارگران فاقد جنبش استخواندار،. نشست

دوم اين . کنند توليد، مطالبات روز خود و سطح باالتر دستمزد را بر سرمايه داران و دولت آن ها تحميل طرح رکورد

برايند فشار اين دو عامل . تهديد می شدند خانواده شان به مرگکه زير فشار گرسنگی، نه فقط خودشان که همه افراد 

اما توحش و . دادند(!) » رضايت«آنان . ضد بشری و سفاکانه تن دهند باعث شد که کارگران به قبول اين طرح يکسره

نکرده  هيچ کجای جهان، چه رسد در زير چتر ديکتاتوری هار نظام حاکم، به هيچ مرزی بسنده بشرستيزی سرمايه در

يا » حق رکورد توليد« يعنی پرداخت  سرمايه داران حتی از پرداخت همان چيزی که خود وعده داده بودند،. و نمی کند

هم سرپيچيدند و درست در اينجا بود که کارد به استخوان  مبلغ ناچيز خون بهای سالخی جسمی و روحی کارگران

 مارس چرخ توليد ٨مصادف با ٨۴ اسفند سال ١٧م در روز اعتراض زدند و سرانجا کارگران يکصدا دست به. نشست

  .  انداختندرا از کار

مديران . راه افتاد اعتصاب، ماشين توطئه و عوام فريبی سرمايه نيز در کنار دستگاه های سرکوب و کشتارشبا شروع 



 

 2

آنان به دست و پا ! پردازندحق رکورد توليد را ب شرکت با مشاهده توقف چرخ توليد سود يادشان آمد که قرار بوده است

در اينجا نيز ضعف، بی سازمانی و پراکندگی قدرت پيکار طبقاتی همه . گردانند افتادند تا کارگران را به سر کار باز

قبال وعده و وعيدها  باز هم کارگران خود را مجبور يافتند که در. و زيانبار خود را بر کارگران تحميل کرد آثار شوم

راه مشخص هميشگی خود را دنبال کردند که  در مقابل اين وضع، صاحبان سرمايه نه فقط.  بخشندبه اعتصاب پايان

نياز حاد آن ها به فروش شبه رايگان نيروی کار برای کاهش فشار  همه پاشنه آشيل ها، نقاط ضعف جنبش کارگران و

اعتصاب  همان حال، شمارقابل توجهی ازدر . های مؤثر مقابله با مبارزات آنان مبدل ساختند گرسنگی را هم به سالح

سختی کار همزنجيران باقی مانده آن  کنندگان را از کار اخراج کردند و به عنوان نتيجه بالفصل آن، شدت، سرعت و

اقدام کارفرمايان معترض شدند و خواستار بازگشت همکاران  کارگران به اين. ها را بيش از پيش افزايش دادند

سرمايه اما در مقابل اين اعتراضات با سرسختی تمام مقاومت کردند و اشتغال مجدد  صاحبان. اخراجی خويش گرديدند

  .شدگان را به تعويق انداختند و درنهايت تعويق به محال کردند اخراج

هولناک تر برای  قبول طرح رکورد توليد از سوی کارگران و تن دادن آنان به فرسايش. چند چيز روشن است تا اينجا

باشد گامی در نشان دادن موقعيت ضعيف  ن سرمايه بسيار بيش از آن که بتواند راهی برای بهبود زندگیصاحبا

هيچ شماری از کارگران نمی توانند از اين طريق فشار سهمگين  نه طبقه کارگر و نه. کارگران و جنبش آنان بود

نمی  قب نشينی بيشتر و بيشتر در مقابل سرمايهبا ع. مرگبار سرمايه را بر گرده خود بکاهند گرسنگی ناشی از استثمار

بيشتر، با قبول کارهای فرساينده تر  با تن دادن به کار. توان به پيشواز تدارک پيکار نيرومندتر عليه سرمايه داری رفت

رگ از مطالبات پايه ای، با قبول زندگی بدتر و بدتر از هراس م و شاق تر، با کاهش مداوم انتظارات، با عقب نشينی

 هر گام عقب نشينی و هر ميزان. افزايش حقوق و مطالبات را بر سرمايه داران تحميل کرد نمی توان حتی يک ريال

آتش طغيان تهاجم سرمايه را  تن دادن در مقابل آنچه صاحبان سرمايه بر ما تحميل می کنند صرفًا نفت بيشتری است که

روزی ناشی از فشار استثمار و اجحافات سرمايه داری،   از سيهتنها راه کاهِش حتی سر سوزنی. شعله ورتر می سازد

 باالتر، سازمانيابی گسترده تر جنبش ضد سرمايه و به کارگيری مؤثرتر توان پيکار مبارزه نيرومندتر، طرح مطالبات

  .طبقاتی عليه صاحبان سرمايه و دولت آن هاست

به هر حال در اين  ل طرح رکورد توليد اين بوده است کهنتيجه گيری مديران شرکت از اقدام کارگران در قبو اولين

شعله های خشم کارگران را از راه های کامًال  توازن قوای وحشتناک ميان کارگران و شرکت می توان نارضائی ها و

از اين گذشته، مديران شرکت با درک اين وضعيت . سرمايه، خاموش ساخت سرمايه دارانه و مناسب افزايش سود

. شمردند اخراج کارگران و تحميل شدت، سرعت و سختی بيشتر کار بر همزنجيران شاغل آنها مغتنم  برایفرصت را

است که موقعيت ضعيف و پراکنده  همه چيز بيانگر آن. اين ها واقعيت های تلخی است که امروز در پيش روی ماست

عقب نشينی های ناشی از اين ضعف و تحميل می کند،  قدرت طبقاتی، زنجير وار فاجعه پس از فاجعه را بر ما

ده چندان می سازد، ما را به سوی توسل به راهکارهائی سوق می دهد که  پراکندگی، توان حمله و تعرض دشمن را

اين . ماست تحميل خواست های خود بر سرمايه بلکه تن دادن به استثمار وحشيانه تر سرمايه داران از شالوده آن ها نه

سيه روزی های ما هيچ دورنمائی   هولناکی سياه و بدفرجام است و جز شدت لحظه به لحظهمسير به صورت بسيار

. هيچ روزی نبوده است که وضع ما از روز قبل بدتر نباشد  سال است که به طور بی امان عقب نشسته ايم،٣٠. ندارد
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عليه سرمايه داری هيچ راه ديگری زند که جز پيکار سازمان يافته، متحد و نيرومند  همه چيز با صدای بلند بانگ می

شويم و کارگر ايران  ما بايد عليه سرمايه داری به طور سراسری متحد. زندگی و زنده ماندن باقی نمانده است برای

سراسری کردن آن و در سازمانيابی سراسری  يکار کارگران ايران، درخودرو می تواند و بايد در شعله ورساختن پ

اما برای اين کار قبل از هر چيز بايد آخرين مايه های توهم به امکان  . بسيار مهمی ايفا کندضد سرمايه داری آن نقش

وسيع و سازمان  ما بر اين باوريم که تالش. سرمايه داری را از تمامی تار و پود وجود خود پاک سازد مماشات با نظام

تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه بر   هزار۶٠٠يافته برای متحد کردن همه کارگران ايران حول محور تحميل 

شالوده محکمی برای سازمانيابی سراسری توده های کارگر عليه  صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری می تواند

   .دشسرمايه داری با

  

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 

  )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
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