گرامی باد روز جھانی کارگر
پيش بسوی اتحاد عمل ھای ھرچه گسترده تر
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مبارزه طبقه کارگر ايران بخصوص
در دروه  ٣٣ساله ای که ھنوز
ادامه دارد ما پيروزی و شکست ،
افت و خيز ھای بسياری داشتيم.
بيايد در مدت چند روز مانده به اول
ماه می و حتی پس از آن ،ضمن
برگزاری حتمی مراسم ھای روز
جھانی کارگر با ھر توان و در
ھرمکان ممکن ،به صورت ھر چه
متحدتر ،اين روز پر شکوه تاريخی که نمود ھمبستگی جھانی کارگران است ،نقاط قوت و ضعف خود رابدقت
مورد نقد و بررسی قرار بدھيم.بخصوص نقد و بررسی روند مبارزات ده سال اخير ايران می تواند به روشنی
معضالت و موانع پيش روی رشد مبارزات وکسب پيروزی برای ما را نشان بدھد ،در اين صورت است که می
توانيم راه حلھای برای بر طرف کردن موانع پيدا کنيم .از خود بپرسيم سنديکاھايی کارگران شرکت واحد وھفت
تپه با شروع بسيار خوب و قدرت مند چرا نتوانستند دست آوردھای ماندگارکسب کنند؟ از خود بپرسيم علی رغم
اعتصابات گسترده و دامنه دار فرش البرز ،الستيک کيان تاير  ،الستيک دنا ،شرکت ھای پتروشيمی  ،لوله
سازی و نورد ھای ساوه و اھواز و آبادان  ،کارگران شرکت ھای مشغول در عسلويه  ،کارخانه ھای ريسندگی و
بافندگی در کاشان  ،قزوين و سنندج و کرماشاه ،اعتصابات کارگران صنايع فلزی و قطعات فوالدی تھران و ذوب
آھن ھای اصفھان و اردبيل وصدھا و صدھای ديگرچرا به خواسته ھای خود دست نمی يابند؟
دوستان می دانيد طی ده سال گذشته برای بدست آوردن مطالبات ريز و درشت خود ھزاران بار اعتصاب کرديم،
صدھا بار تظاھرات کرديم ،دھھا بار جاده ھا را بستيم ،صدھا بار در مقابل مجلس  ،رياست جمھوری  ،بخشداری
 ،استانداری  ،وزارت کار  ،مقابل دفاتر شرکتھا و کارخانه ھا تحصن کرديم .اما آنچه گيرمان آمد پيروزی اندکی
بود و لی ادامه اخراجھا  ،تعويق بيشتر دستمزد ھا  ،کمتر و کمتر شدن ارزش و قدرت خريد دستمزدھا بود
وگسترش ھر چه بيشتر استثمار ،افزايش سرکوبھا و جلوگيری از ايجاد تشکل کارگری بوده است  .در مقابل
مبارزات ما ،کارفرمايان ھمراه با دولت بدون لحظه ای شک و ترديد برنامه ھای خود را عليه ما کارگران
افزايش و ادامه دادند و اگر به ندرت ھم موفق شديم اندکی افزايش دستمزد يا ھر خواسته ديگری را به دست
آوريم دشمن چنان تورم و گرانی بااليی به ما تحميل کرده است که آن پيروزی حتی به چشم نيامده است .پس در
مقابل :

چه بايد کرد ؟
طی تاريخ تجربه شده است که سرمايه داری و دولتھای آن از يک اعتصاب با برنامه ولو کوچک و دارای
رھبری تشکيالتی و از يک راه پيمايی يا تحصن دارای برنامه مشخص و رھبری متشکل سازمانی صدھا بار

بيشتر از تظاھرات گسترده و حتی ميليونی پراکنده خيابانی و حتی شورشھايی که باعث تغيير دولتھا می شود می
ترسد  .پس آنچه طبق تجربه تاريخی  ،راه چاره ی ما کارگران است :

وحدت و تشکيالت است .
اولين سئوال اين است که چرا ھر چه مبارزه می کنيم وضعيت بدتر می شود ؟ پاسخ اين سئوال ساده است ما ھر
چه تالش می کنيم دشمن بيشتر از ما دقت و تالش مقابله جويانه دارد .سئوال بعدی اين است که چرا با وجود
اينکه اعتراضات داخلی و جھانی کارگران ھر روز گسترده تر و بيشتر می شود ولی دشمن ) سرمايه داری و
دولتھای آن (نه تنھا عقب نشينی نمی کند بلکه با سرعت و گستردگی بيشتر طرح ھای ضد کارگری مانند
اخراجھا ،قراردادھای موقت  ،دستمزدھای معوقه ،حذف يارانه ھا ،خصوصی کردن بھداشت و درمان ،خصوصی
کردن آموزش و...را اعمال می کند ؟ پاسخ اين سئوال نيز اين است که چون دشمن طی  ٢٠٠سال گذشته از
مبارزات ميان دو طبقه تجربه کرده است که مبارزات خود به خودی و پراکنده و بدون برنامه مشخص انقالبی و
بدون سازماندھی سراسری ھر چقدر ھم گستردگی و شدت داشته باشد نه تنھا ھيچ پيروزی را به دست نمی آورد
بلکه بيشتر باعث يأس و نااميدی طبقه کارگر می شود  .در ھمين حين دشمن طی صد سال گذشته توانسته است
با برنامه ای منظم خود ،بسياری از تشکل ھای کارگری را به مسير سازشکاری بکشاند .ضمن ايجاد تفرقه در
ميان انواع مختلف تشکيالت ھای کارگری بخشی از آنھا را تحت سلطه در آورد و از آنھا عليه بقيه تشکيالتھای
کارگری استفاده نمايد به ھمين دليل است که دولتھای سرمايه داری حتی درست در زمانی که اعتراضات کارگران
در خيابان ھا ادامه دارد بدون ترس و واھمه ھمچنان به طرح ھای ضد کارگری خود ادامه می دھند و حتی به
شدت آنھا می افزايند ،چون از مبارزات خيابانی کارگران با چنين حالت پراکنده و بدون تشکيالت ھيچ ترس و
واھمه ای ندارند از يک اعتصاب کوچک در محل کار بيشتر واھمه دارند تا مبارزه گسترده خيابانی .
کارگران  ،ھم طبقه ايھا ،فعالين کارگری با دست روی دست گذاشتن و منتظر عروج تشکل ھای زيبای
کارگری ماندن و دست و پا زدن در درون جو خود به خودی جز خدمت به سرمايه داری ھيچ به دست نخواھيم
آورد ،که فقط به در د آرايش ويترين سرمايه داری می خورند بايد آستين ھا را باال بزنيم و طبقه کارگر را برای
مبارزه سازمان يافته ،دوری جستن از ھر گونه خود به خوديسم ،دوری جستن از شعارھای زيبا ولی پوچ،
مسير سازمان يابی انقالبی طبقه کارگر را ھموار کنيم .

فراموش نکنيم :
اگر ھر کارخانه ای يا اداره و محله ای يک تشکل کوچک ولی با برنامه داشت ھرگز دولت سرمايه داری
جمھوری اسالمی نمی توانست طرح حذف يارانه ھا را پياده کند .ھرگز نمی توانست و نمی تواند از کارفرمايان
در مقابل تعويق دستمزدھا حمايت کند و ھرگز نمی تواند اخراجھای دسته جمعی را مستقيم و غير مستقيم به
کارگران تحميل کند  ،ھرگز نمی توانست استخدام رسمی را به قرار داد موقت تيديل کند.
من ھم می پذيرم که سرکوب و شدت آن تاثيرمنفی عميقی در مقابل مبارزات طبقه کارگر دارد ،اما وجود سرکوب
و ھرچه شديدتر شدن آن نه تنھا نمی تواند دليل عدم مبارزه يا توجبه شکست باشد ،بلکه خود سرکوب و شدت
آن ضمن اينکه دليل ترس شديد سرمايه داری از طبقه کارگر است ،بايد باعث کنکاش و يافتن راه حل ھای
مبارزاتی باشد .اينجا از خود بايد بپرسيم طبقه کارگر چه چيزی دارد ،که سرمايه داری از ترس آن ھر روز به
شدت سرکوب می افزايد .بايد به آن چه که باعث ترس و وحشت سرمايه داری است ،دست پيدا کنيم .من اعتقاد
دارم آن چيزی که سرمايه داری می ترسد متشکل شدن کارگران در جھت ھمبستگی طبقاتی و سراسری کردن
مبارزات خود است )يعنی وحدت و تشکيالت( ،بايد به پذيريم که سرمايه داری و دولت محبوبش ،جمھوری
اسالمی وظيفه طبقاتی خود را برای حفظ منافع طبقاتی خود ،از طريق سرکوب سيستماتيک و عريان انجام می
دھند .بنا براين در خواست عدم سرکوب از آنھا نه تنھا مبارزه طبقاتی نيست ،بلکه تن دادن به سازش طبقاتی
خواھد بود.ھمچنين عدم گسترش مبارزه به دليل وجود و شدت سرکوب بھانه برای تسليم و پاسيو شدن است،
چرا که سرکوب با اشکال مختلف در مبارزات طبقاتی ،وظيفه ذاتی و سرنوشت ساز طبقه حاکم است و با ھيچ
موضوع اخالقی نمی توان از آن جلو گيری کرد .تنھا راه جلو گيری از سرکوب ،يافتن راه حلھای جديد متشکل

شدن منطبق با اصول و گسترش آن درتمامی سطح طبقه وافشای ھرچه گسترده تر ابزارھا و عوامل سرکوب
است .يعنی وظيفه ما کارگران نشان دادن و افشای ھر چه بيشتر سرکوبھا است ،که ضمن رسوا کردن ھرچه
بيشترعوامل سرمايه داری و آگاه کردن توده ھا و زدودن توھم آنھا نسبت به عوامل گوناگون سرمايه داری ،پيدا
کردن راه حل ھای جديدی برای ھر چه متشکل تر و متحدتر شدن بخش ھای مختلف طيقه کارگر است که بايد
تبليغ و ترويج کنيم ،تا از اين طريق ضمن به دست آوردن قدرت ھمبستگی طبقاتی ھمزمان ابزار ھای سرکوب
دشمن را کندتر و کند تر نملييم.

به يا د داشته باشيم زمانی که سنديکا ھای کارگران شرکت واحد و ھفت تپه يا ھر کدام از بخش
ھای ديگر دست به اعتصاب زدند ،اگر کارگران کار خانه ھا و شرکت ھای ديگر به حمايت از
اعتصاب و مطالبات آنھا دست به اعتصاب يا حمايت ھای عملی ديگر می زدند ،ھرگز سرمايه
داری و دولت محبوبش نمی توانستند آنھا را سرکوب کنند.
پس نتيجه می گيريم ھرگاه کارگران بتوانند برای بدست آوردن مطالبات خود ھماھنگ و متحدانه دست به
اعتراض يا اعتصاب بزنند ،يا از اعتراض و اعتصاب يک بخشی که شروع شده است ،به صورت متحدانه دست
به حمايت ھای عملی بزنند ،پيروزی ھای بسيار و ماندگارتری بدست می آورند .اين طريق عمل کرد را مبارزه
متحدانه و ھمبستگی طبقاتی می ناميم .ھمچنين بايد بدانيم وحدت و ھمبستگی طبقاتی از غيب و ناگھانی ممکن
نيست و ھرگز نمی توان بدون تشکيالت ،مبارزه ثمر بخش داشت ،و وحدت طبقاتی را بدست آورد ،با توجه به
اين که سرمايه داری ودولت محبوبش بخصوص در ايران به دقت و با تمام وجود تالش دارد ،اجازه متشکل شدن
که قدم اول و شاه بيت پيروزی ھای بعدی طبقه کارگر است ،را ندھد .پس بايد به پذيريم تنھا راه اين است که ھر
کارگر و فعال کارگری آگاه به سازمان يابی و سازمان دھی طبقاتی ،بدون فوت وقت بايد در محل کار و زندگی
خود بدون تن دادن به اعمال چھره سازی و چھره شدن و بدون گرفتار شدن در کيش شخصيتی و بدون تن دادن
به خود به خوديسم و تئوری بقاء ،با دوستان خود اقدام به متشکل شدن در تشکل ھای کارگری ولو کوچک در
محل کار و زندگی خود کرده ،پس از سازمان يابی خود ،اقدام به سازمان دھی بقيه کارگران نمايند  .چنين تشکل
ھای انقالبی می توانند منافع طبقاتی کارگران را دنبال کنند ،بدون ذره ای شک و ترديد و بدون گرفتار شدن در
خواسته ھای پيش پا افتاده بخشی کارگران ،خيلی سريع به سوی ھمبستگی و برقراری پيوند ميان خود)بقيه
تشکل ھای مانند خود در ديگر کارخانه ھا و محالت( و سراسری شدن مبارزه گام خواھند برداشت ،که از پيوند
ميان آنھا در کارخانه ھا و محله ھای مختلف به يک حرکت گسترده تشکيالتی سراسری دست خواھيم يافت،
فشار مبارزاتی متشکل آنھا باعث کندتر شدن ابزار ھای سرکوب شده ،سرمايه داری و دولت محبوبش
)جمھوری اسالمی( را مجبور به پذيرش تشکل ھای چون سنديکا و اتحاديه و  ...خواھد کرد .ھرچند ممکن است
مانند حاال سرمايه داری شدت سرکوبھا و حاصل محاکمات با اتھامات دروغين را بسيار شديدتر کند ،چون می
بيند که برخی از فعالين جواب درست را)که وحدت و تشکيالت است( پيدا کردند ،اما بايد بدانيم ،اين افزايش
سرکوب دليل درستی راه است که با بيشتر شدن رھروان آن سرمايه داری شکست را پذيرفته و از ترس مرگ،
را ه را برای سنديکا ھا و اتحاديه ھا باز خواھد کرد.
چنين طريقه عمل کردن ،تنھا جواب صحيح به سئواالت بی جواب طبقه کارگر است .

تنھا چاره کارگران وحدت و تشکيالت است
گسترده تر باد ھمبستگی جھانی کارگران

شاھرخ زمانی از زندان مرکزی تيريز
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