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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  !پيش رو" گام های"و " گامی به پيش"بش کارگری نج
 

١٣٨٧ رذآ مهدزيس هبنشراهچ     یبارهس دازهب 
 

  
سرمايه جهانی و به تبع آن سيستم بورژوائی حاکم در ايران برای دفاع ازسيادت طبقاتی خود و برای خنثی کردن 

  .چينيهای گوناگونی ميزند که يکی از آنها سرکوب عريان می باشد اعتراضات کارگری دست به اقدامات و دسيسه

بدون کوچکترين جمالی اعتراضات گذشته کارگران ما شاهد آن بوده ا يم که هر تجمع اعتراضی کارگری با بررسی ا

تی بر ح روند سرکوب کماکان ادامه دارد و چند اينهر.  کارگران ممانعت بعمل می آمدتجمعترديد، سرکوب و از

سی، آگاهی طبقاتی، از خودگذشتگی، جسارت شاهد آن هستيم که به يمن بصيرت سيای آن افزوده شده؛ اما امروز امنهد

گذشته کم هزينه تر شده   و مقاومت تحسين برانگيز کارگران در سالهای اخير، امروز تجمع و اعتراض در مقايسه با

تالش و پی گيری  چرا که به يمن. اين پيشروی جنبش کارگری نقطه عطفی مهم در مبارزات کارگری است. است

ند کوچک، اما پيش چ سطح مبارزه توانسته است گامی هريشروان کارگری ما شاهد آن هستيم کهکارگران و فعالين و پ

بوديم، اگر ما شاهد به ...)  جمال چراغ ويسی و( قبال شاهد اعدام فعالين کارگری مااگر. داشته باشدرونده را در بر

 م، اگر اعتصاب سال دائی ترين خواست آنها بوديابتدفاع از کارگران مس خاتون آباد، به خاطرگلوله بستن و جانباختن

ما شاهد سرکوب اعتراضات کارگران نه ترين حالت ممکن سرکوب شد، اگرريس سنندج با وحشيا کارگران پر٨۵

سرکوب ها بوده ا يم؛ امروز به يمن همين سر سختی ها نمونه ديگر از نداری شوش و دهنيشکر هفت تپه در مقابل فرما

  .های طبقاتی است که کارگران کم هرينه تر از گذشته دست به تجمع و اعتراض ميزنند خواستو پافشاری بر 

 ايجاد تشکالت کارگری به نيروی خود کارگران را در دستور کار ١٣٨٣فعالين کارگری بطور مشخص، از سال 

جرات ميتوان گفت که امروز به . گذاشته و بطور خستگی ناپذير در فراگير کردن اين خواست کارگری تالش کردند

اين شعار به شعار روتين و کنکرت اعتراضات کارگری تبديل شده و خواست ايجاد تشکل کارگری يکی از 

ی مهمتر آنکه اراده برای عملی کردن اين  نکته. های اساسی کارگران در اعتراضات کارگری می باشد خواست

  .خواست در سطح قابل توجهی بوجود آمده است

ان هر روز توانمند تر از گذشته با اتکاء به نيروی خويش در باز شناخت توانمندی های خود گام بر مبارزه کارگر

هر چند مبارزه دارای اوج و افول بی نهايتی می باشد و بی شک تا توازن قوای بهترهميشه دست آورد های . ميدارد

واقعی اين چنين خصلتی را    ی  که مبارزهکارگران احتماال نسبت به شکست های آن کمتر است؛ اما بايد باور داشت

ی کارگران هدايت و سازماندهی ميشود و  در نهان خود داشته و دارد، چرا که مبارزه طبقاتی با اتکاء به نيروی توده

  .از هر گونه کار ولونتاريستی و آوانتوريستی به دور می باشد

درعدم پيشروی جنبش کارگری محسوب گردد، اما ما شاهد آن هستيم که شرايط سرکوب ميتواند يک فاکتور اصلی 

در روند اعتراضات کارگران نيشکر . نمی تواند برای هميشه در مقابل خواست کارگران عامل تعيين کننده ای باشد

هفت تپه ما شاهد سر کوب و دستگيری فعالين و نمايندگان کارگری بوديم، اما با توجه به اراده طبقاتی و پافشاری 
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، با تمام موانع پيش رو، کارگران نيشکر هفت تپه توانستند يک بار ديگر ايجاد تشکل کارگریگاهی نسبی درهمراه با آ

اين باور را شکوفا نمايند که در مقابل سرمايه ميتوان ايستاد و اين اراده طبقاتی ميتواند فضای سرکوب را تا حدی 

  .اين امر نائل آمده و تشکل مورد نظر خود را اعالم کردندکارگران نيشکر هفت تپه با عزم راسخ خود به . تغيير دهد

کارگران نساجی کردستان ناچارا همگی تسليم به پذيرش تسويه حساب شدند چرا که با توجه به تمام اعتراضات جانانه 

رفی طاما از. ان، اين مبارزه متوقف شدای که از خود نشان دادند اما به دالئل عديده از جمله ضعف مالی کارگر

پيگيری مطالبه خود يعنی دريافت ديه به خاطر بيماری ناشی در حين کار، در)  نفر٦٥تعداد ( ارگران نساجی ديگر، ک

 ميليون تومان اموال شرکت نساجی کردستان را به نفع خود مصادره نمايند و ٣٠٠توانستند با حکم دادستانی مبلغ 

گران اخراجی اين کار خانه، رگران کارخانه ی ايران برک، کارهمچنين در نتيجه تالش و مبارزه جمعی و متشکل کا

  .کارهای خود باز گشتندبر سر

کارگران پر ريس با ادامه مبارزه و تسليم نشدن در مقابل خواست کارفرما مبنی بر تسويه حساب و ادامه مبارزه تا 

   . ن آن واحد را صادر نمايدکنونی آنها، اداره کار را وادار کرده اند که حکم باز گشت به کار کارگرا

کارگران فرش غرب بافت با توجه به اينکه کارفرما همچنان بر اخراج و تسويه حساب کارگران پای ميفشارد اما تا 

  . کنون کارگران اين واحد توليدی، تسليم اين خواست کارفرما نشده اند و مبارزه آنها همچنان ادامه دارد

 با به تصرف در آوردن کارخانه و تداوم مبارزه به بعضی از خواستهای -ان تاير کي-کارگران الستيک سازی البرز 

و کارگران چينی گيالن با . های خود مصمم هستند ی مطالبات همچنان برخواست خود رسيدند و برای رسيدن به بقيه

  .تصرف خود دارنددرنترل کارگری، کارخانه را هنوزک

 ازمبارزات کارگری، توانمندی اين طبقه را نشان ميدهد و اين تنها اشاره به مراکزی ها نمونه ديگر بله؛ اينها و شايد ده

  .است که خبر آن از مميزی دولتی و مطبوعاتی گذشته و در سطح جنبش کارگری علنی شده است

ويژگی . تبرای اينکار بايد ويژگی شرايط کنونی را شناخ. بايد با اتکاء به اين دست آوردها گامهای بعدی را برداشت

  .داری را فراگرفته است شرايط امروز وجود يک بحران اقتصادی جهانی است که سراپای نظام سرمايه

خود با رقص و پايکوبی، " هابل"آمريکا که داعيه ايجاد نظم نوين جهانی را دارد و پايان تاريخ را به وسيله متفکرين 

  .باتالق بازار آزاد و بحران آن، خود را گرفتار می بيندپا دردست و چهارروپاشی شوروی، اعالم نمود، امروزفبعد از

يکی از بزرگترين بانک های اياالت متحده آمريکا لرزه " ليمن برادرز" و اعالم ورشکستگی " وال استريت"بحران 

های اين بحران خود را از مرزهای جغرافيائی، وطنی و حصار. داری در اين مملکت انداخت بر اندام نظام سرمايه

خودتنيده آمريکا رها ساخته است و به سرعت دامن اقتصادهای بزرگ را گرفته و بدرجات گوناگون اقتصاد 

   .  را نيز زير تاثير قرار داده است کشورهای تحت سلطه و يا به اصطالح در حال توسعه

نند که بحران اخير، خادمان و تئوريسين های ريز و درشت ليبراليسم اقتصادی، تاچريسم واقتصاد کينزگرا برآ

ذاتی سيستم سرمايه داری است را، با عدم مديريت مديران و کمبود قوانين و مقرارت توجيه نمايند، اما آنچه انکار    که

ناپذير است گفته مارکس ميباشد که مستدل کرد بحران همزاد نظام سرمايه داری است، نظاميکه تضادهای ذاتی 

  . آن را به سوی زوال و نابودی می کشاندمرگبار و بحرانهای مهلکش سرانجام

داری به خاطر افسار گسيختگی در توحش و داشتن تمامی ابزارهای سرکوبگر خود از جمله پليس، ارتش،  سرمايه
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و نيروهای شبه نطامی که در ترور و به آشوب کشاندن و نا امن کردن   نيروهای امنيتی، آدم کش های حر فه ای

يی و غيره بر خوردارند، اين بار هم   اند و نيز از امکانات عظيم مالی، رسانه  کافی را ديدهجامعه آموزش های وافی و

شايد بتوانند اقتصاد در حال احتضار و پوسيده خود را از باتالق بحران پر از تعفن سرمايه بيرون بکشانند، اما هر 

  .ای برای يک بحران ويرانگرتر بعدی است بحران مقدمه

 داشتن انواع حاميان رنگارنگ خود، در راستای تحميل بيشتر استثمار، فقرو فالکت و بيکاری سرمايه داری با

و به انقياد کشاندن کارگران، با حمله به سطح معيشت آنان و دست درازی به  به رشد، با تزوير و ريا  ميليونی رو 

شتر از گذشته در راستای تعميق مناسبات آفرينندگان نعمات مادی، سايه شوم خود را می گستراند و هر روز بي   حقوق

  . سرمايه نيز در اشکال گوناگون ادامه دارد ی کار عليه ی جبهه اما مبارزه. ظالمانه خود می کوشد

ما در ايران شاهد رشد فزاينده بيکاری و اخراج سازی های گسترده، فشار افسار گسيخته صاحبان سرمايه بر کار و 

جواب اعتراضات کارگران و فعالين کارگری . ی بين کارگران و سرمايه داران هستيمزندگی کارگران و فاصله نجوم

يکی آن را ! در ايران با ساده نگری کارشناسان پاسخ داده ميشود   پس لرزه های بحران آمريکا. شالق و زندان است

 ٥بشکه ای   فت بهن   اگر: "غضب خداوند می خواند و آن ديگری برای دل خوش کردن صاحبان سرمايه می گويد 

  "!!دالر هم برسد ما ايستاده ايم

يز بطور آينده نهش قيمت نفت به ايران رسيده و درهای علمی ميدانيم که بحران با کا اساس شواهد عينی و دادهما بر

سطح زندگی و حقوق کارگران و بايد برای دفاع از. ا خواهد گرفتحمتکش رز ی تودهووسيعی دامن مردم کارگر

ی کارگران  ی کنونی و رشد و گسترش آن وظيفه تداوم مبارزه. هائی که چشم اميدشان به کارگران است آماده شد هتود

  .سوسياليست است

اعتراضات اخير کارگران در مراحل مختلف مبارزاتی خود شاهد اين مدعاست و ما هر روز بيشتر از گذشته شاهد 

 در ايران با حرکت های خود انگيخته و بر اساس بی حقو قی امروز طبقه کارگر. حضور جنبش کارگری ميباشيم

  .های اعمال شده می رود که زمينه ساز حضور گسترده تری از کارگران در عرصه مبارزات طبقاتی را شامل شود

. مبارزه خودساخته، دارای تجارب بی نظيری ميباشندامرگذشته درين کارگری امروز بيش ازشک کارگران و فعالبي 

  .ره نيافته اندن هنوز به صف ميليونی اين کارزارای هايما هم طبقهطور که شاهديم تعداد بی شماری ازما همانا

عليرغم ارعاب . کارگران به خاطر داشتن شرايط ويژه، امروز تنها راه را مبارزه بر عليه اين بی حقوقی ها می دانند

کارگری در ايران است، باز ما شاهد مبارزه کارگران در و سرکوب که فاکتور اساسی در به عقب راندن مبارزات 

کارگران هر چند به وسيله نيرو های امنيتی هم چنان سرکوب ميشوند، اما با . راستای تحقق مطالبات خود می باشيم

را در مبارزات جنبش !) هر چند کوچک (بررسی روند مبارزات گذشته تا به امروز توانسته است گام های اساسی 

  .ری به ثبت برسانندکارگ

امروز ما شاهد آن هستيم که فعالين . مبارزات کارگران در داخل، نيروی پشتيبان خود را نيز در خارج پيدا کرده است

ها و کانونهای دفاع از کارگران ايران  صديق جنبش کارگری، در خارج از کشور، مبادرت به تشکيل نهادها، کميته

و با .  پشت جبهه ی مبارزات کارگران ايران از هيچ کوششی دريغ نکرده اندکرده اند و در اين راه به مثابه

، توانسته اند تا حدودی به پيوند جهانی ... اعتراضات آکسيونی، اطالع رسانی، جمع آوری کمک ها ی مادی و 
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بی شک اين . کارگری ايران در نوع خود بی نظير می باشدمبارزات کارگری کمک رسانده که اين در تاريخ جنبش 

  . مابه ازای حضور کارگران و تبلور يک مبارزه زنده و پويا در داخل است  پيوند جهانی 

اشاراتی که نسبت به موقعيت نظام سرمايه و پيشروی جنبش کارگری انجام گرفت، اينک بايد با توجه به مختصر

يته ها و تشکالت کارگری بنا به اين پيشروی، با پالتفرم منطبق با شرايط کنونی به فعالين سوسياليست و تمامی کم

مثابه پيشروان جنبش کارگری با طرح اصولی ترين راه کارهای عينی و عملی، فاز نوينی را در جنبش کارگری در 

  .دستور گذارند

راديکال درون جنبش کارگری ا ی فعال وکميته هيکی از" ايجاد تشکل ها ی کارگریکميته هماهنگی برای کمک به "

 توده ای طبقاتی، گام هائی ترويج انواع تشکالتتبليغ وامربا تمام ضعف ها و موانع پيش رودرايران است که توانسته 

  .جديد را در دستور کار خود داشته باشدروی نسبی جنبش کارگری نقش عملی وبا توجه به پيشداشته و بايد بتواندرا بر

 پيشروی نسبی جنبش کارگری بی شک تمامی حاميان سرمايه، از گرايش راست درون جنبش کارگری گرفته تا با

کانون . رفرميست های دو آتشه و چپ نما،هر کدام به نحوی در به انحراف کشيدن اين جنبش از پای نخواهند نشست

ی از مراکز توطئه گر، که سعی دارد به انحاء يک) وابسته به سوليداريتی سنتر(آمريکائی همبستگی با کارگران ايران 

مختلف، جنبش کارگری را به فساد بکشاند و از طريق کسانی همچون مهدی کوهستانی نژاد به خاطر پيشبرد اهداف 

طبقاتی را به   خود، در جنبش کارگری نفوذ و از توانمندی و گرايش سوسياليستی اين جنبش کاسته و افق و استراتژی

) ای اف ال( سوليداريتی سنتر بخش بين المللی فدراسيون کار آمريکا . يزنی با سرمايه داری تنزل نمايدمصالحه و را

و بنياد اوقاف ملی برای دموکراسی که از حمايت همه   بودجه اين مرکز ضد کارگری توسط دولت آمريکا. می باشد 

نژاد با امکانات اين مرکز امپرياليستی، ميخواهد مهدی کوهستانی . جانبه کنگره آمريکا برخوردار است، تامين ميشود

با تشکيل مثلث شوم در ايران و احتماال با همکاری چند آدم خود فروخته در داخل، جنبش کارگری را تحت سيطره 

اين مرکز قرار داده و جنبش کارگری را به مثابه ابزاری در خدمت سياست های بورژوائی برای معادالت جهانی 

  .نمايدگوشت دم توپ 

 ٥٧جنبش کارگری ايران بارها ضربات مرگ باری را تجربه کرده است و آخرين نمونه بارز را ميتوان در قيام 

  . ايران و به انحراف کشاندن اعتصاب کارگران شرکت نفت را ياد آور شد

کارگری بوده و بی شک تببين افق مبارزه طبقاتی يکی از وظائف ديرينه و بی وقفه گرايش سوسياليستی درون جنبش 

وظيفه کارگران و پيشروان کارگری است . با دقت و وسواس و پختگی خاصی دنبال شود  هست، امروز بايد اين مهم

که امروز با سبک کار عينی و مشخص در امر پيشروی اين مبارزه طبقاتی همچون گذشته نقش تاريخی طبقاتی خود 

عارها ی واقعی، خود را سازماندهی نمايد که جدای از دست يابی به جنبش کارگری بايد بتواند حول ش. را ايفا نمايند

امروزپيشروان طبقه کارگر بيش از . خواست ها ی فوری و آنی بتواند افق طبقاتی را در دورنمای خود داشته باشد

ده ای ضمن مبارزه برای ايجاد انواع تشکالت توپيش بايد با اتکاء به نيروی کارگران و هژمونی طبقاتی آنان، 
طبقاتی، ايجاد تشکل شورائی که عاليترين شکل ممکن برای ادامه مبارزه ای پيگير و همه جانبه است را به شعار 

 و با استفاده از نيروی عظيم کارگران گامی نوين را پيش روی خود داشته .روزانه مبارزات کارگران تبديل نمايند

ء سطح جنبش با توجه به حضور کارگران در اين عرصه سبک کار اگر فعالين جنبش کارگری نتوانند در ارتقا. باشند
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مشخصی را نهادينه نمايند، بی شک بورژوازی بنا به توانمندی مالی و با استفاده از قدرت دستگاه های سرکوبگر 

ران خود و با اتکاء به گرايشات رفرميستی و سنديکاليستی ميتواند دوباره چندين دهه دست آورد های تا کنونی کارگ

ايران را به عقب رانده و مبارزه کارگری را در سطح يک خواست نيم بند و دادن تشکل های خود ساخته دولتی 

  .سازماندهی نمايد

پس فعالين و پيشروان جنبش کارگری به مثابه پيش قراوالن اين جنبش بايد هم چون گذشته به اين مهم پرداخته و با 

بی شک گام های پيش رو با     .يد بتوانند شوق يک خيز بلند را تجربه نمايندتوجه به سطح پيشروی جنبش کارگری، با

  .باشد ی طبقاتی ميسر و امکان پذير می حضور فعال کارگران آگاه، در مبارزه

  

 بهزاد سهرابی

"عضو کميته هماهنگی برا ی کمک به ايجاد تشکل های کارگری"  

١٣٨٧آذرماه   

  http://www.komitteyehamahangi.com  

komite.hamahangi@gmail.com  


