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تانتخابافعال  ميطبقه کارگر و تحر  
١٣٨٨خرداد  ٧ شنبهپنج                                                          )رمضان( 

             
 آن کسی که بخواهند رييس جمهور يا نماينده مجلس ،اثری ندارد رای ما" ،"هرکس را بخواهند انتخاب می کنند " 

من به خاطر اينکه تو شناسنامه ام مهری بخورد رای ميدهم  " ،"شود از قبل تعيين شده است ، من که رای نميدهم 

 اين سخنان ..." انتخاب شود در زندگی ما تاثيری نداردیسهر ک " ،"ديد می شد شرکت می کردماگر خاتمی کان " ،"

برخورد نمی کنند بلکه هم اين مساله فعال ا ب کسانی است که نسبت به انتخابات دلخوشی ندارند ولی از سوی ديگر

اين سخن از يک منظر درست . رد اصال بر اين نظرند که هر کسی رای بيآورد برای ما تفاوتی ندا. منفعل هستند

ما کارگران در طی سالها به تجربه دريافته ايم اينهايی که تا به حال انتخاب شده اند ، هيچگاه حرفی از . است 

در سی سال قبل  کمی به عقب برگرديم ببينيم خواست و مطالبات ما. مطالبات و خواست های ما به ميان نيآورده اند

. نظر بياندازيم به اين نوشته ها برخورد می کنيم ٥٩ و ٥٨اگر به روزنامه های سالهای  .چه چيزهايی بوده است

کارگران ماهشهر خواستار پرداخت حقوق  .ه ای آبادان مورد حمله قرار گرفتکارگران پروژو تجمع کارگران بيکار

بيکار تبريز گفته شد اگر محل را کارگران به  خواستار افزايش دستمزد شدند،  دارو کارگران توليد. معوقه خود شدند

اين خواستها و مطالبات هم اکنون در اعتراضات . ترک نکنند بازاريان به زور آنان را از محل اخراج خواهند کرد

کارگران هفت تپه، کارگران ايران صدرا، کارگران الستيک البرز، الستيک دنا، کارگران ايران خودرو، کارگران 

 تن از کارگرانحمله به ده هزار. زمين مانده استواست و مطالبات کارگری همچنان برخ .بيان ميشود.... ذوب آهن 

حمله . دولت موسوی انجام گرفت حمله به کارگران چيت ری در وحرکت بودنددرذوب آهن که به سمت فوالد شهر

 معلمان   وران بازنشستهحمله به کارگران هفت تپه، کارگ. به کارگران زامياد در دولت رفسنجانی انجام گرفت

  .دولت خاتمی انجام گرفتبابک درشهرحمله به کارگران در.  انجام گرفتدولت احمدی نژادجلوی مجلس دردر

، کارگران سنديکای پروژه ای آبادانهمان خواست و مطالباتی است که سی سال پيش از طرف مطالبات ماوخواست 

اخراجی سراسر وکارگران بيکار) نی که اخراج شدندکارگران ساختما(وب آهن، کارگران ذ، ماهشهر، تبريزاصفهان

...) الستيک دنا(، شيرازی )شهرک صنعتی(قزوينی  هم اکنون کارگران وشدشوراهای شرق تهران مطرح ميران واي

طرف همين افرادی که هم ازاين سالها  درکنند ويمطرح م) ...هفت تپهو لوله سازی ( ، خوزستانی کارگران سنندجی

  .، رای به اينان رای به سرکوب خودمان استستند و يا قبال بودند سرکوب شدنداکنون کانديدای رياست جمهوری ه

اينان . از يک جنبه کامال درست است " هر کی انتخاب شود در زندگی ما تاثيری ندارد" سخن کارگری که می گويد

 بيشترين بهره کشی را از نيروی کار امثال من و شما بکنند که افع شان در اين است من. منافع خودرا دنبال می کنند 

  .را سرکوب کنند و در عوض اگر به اين شرايط هم اعتراض کرديم به مقابله برخيزند و ما

 معلمان که برای گرفتن مطالبات خود به وهمانطوريکه اشاره شد جنبش کارگران بيکار، اخراجی، حقوق معوقه 

به ) برای افزايش دستمزد( اعتصاب  وت گسترده و سراسری به اشکال مختلف تجمع، تحصن، راهپيمايیصور

ابتدا دولت برای مقابله با اين جنبش دست . بزرگترين مانع برای حاکميت دولت سرمايه داران بود ،صحنه آمده بود



پيش ببرد ؛  نتوانست کاری ازوقتی اما ) نبرای نمونه در آبادا( به ايجاد تشکل های همسو با تشکل های کارگری زد

البته حمله به .  بود ٥٩حمله به آخرين حلقه جنبش کارگران در انديمشک اواخر سال . به سرکوب عريان روی آورد

 حمله به کارگران به شکل سراسری انجام ٥٩ اصفهان شروع شده بود اما از اواخر سال ٥٨کارگران در سال 

ارگران از شاغلين ک. را به عنوان تنها تشکل برای مقابله با کارگران به وجود آوردند گرفت و شوراهای اسالمی 

برای تحقق خواست عليه نظام شاهی مبارزات خودشان براز ، اخراجی ، حقوق معوقه و معلمان پس گرفته تا بيکار

سياری از کارگران به  ببا دستگيری و اعدامرا جو رعب و وحشت . سرکوب شدندو مطالبات خود در اين حکومت 

جنبش نگ بين ايران و عراق بهانه ای شد تا سرکوب جهم کوبيدند و  جنبش سراسری کارگران را در. وجود آوردند

گذشته از حرکت . اما اين رود خروشان جنبش کارگران هيچ گاه از حرکت نيايستاد. کارگری شدت بيشتری پيدا کند

کارگری چون شوراهای اسالمی که کوچکترين حرکت کارگران را زير نظر خفته اين جنبش که با وجود تشکل ضد 

 کارگران ذوب آهن بودند که شصتاما با اين وجود از همان اوايل دهه . صوال برای اين کار ايجاد شده بودداشت و ا

  . واقع شدندمورد حملهدولت موسوی  نزديکی  فوالد شهرپيمايی زدند و درعليه اخراج کارگران دست به راهبر

با وجود .  زدند که بسياری از آنها اخراج و زندانی شدند بزرگیاعتصاب کارگران زامياد دست به خر دهه شصتاوا

در . اتفاق افتاد شورش عمومی در مشهد، اراک، قزوين، شورش مردم اکبر آباد و اسالمشهر ،جو سرکوب و اختناق

، جاده ساوه را سد کردند و مورد حمله ه طرف سه راه آذریحرکت آنها ببرای جلوگيری ازشورش اسالمشهر

. فر دستگير و زندانی و اعدام شدندبسياری از مردم در حمالت کشته شدند و صدها ن. دادندروهای انتظامی قرار ين

  . دهها نفر کشته و دستگير شدندن شورش عمومی مردم اسالمشهريدر آخر

بدون ارتباط با يکديگر و به ) در مناطق کارگری شهرها به وجود آمدندعمدتا (گرچه اين جنبش های اجتماعی  

کمی دستمزد ( اجتماعی ، فقرنگيزه و علت اين جنبشهای اجتماعیاما ا. ال و يا چند ماه بروز پيدا کردندفاصله چند س

حرکت های اجتماعی، سال يکی از . داد بود که همه اين جنبشهای اجتماعی را به هم پيوند می...) ، نداشتن سرپناه 

علت آن نبود آب آشاميدنی در منطقه بود که تحصن طوالنی مردم باعث شد که ناطق   وهي در سه راه افسر١٣٦٠

  . مردم دست از تحصن کشيدندد و با قول مساعد اونوری که وزير کشور بود به آنجا برو

و از .  راهپيمايی کارگران جلوگيری کندو  حشت نتوانست از نافرمانی اجتماعیدرواقع سرکوب و جو رعب و و

بخشی از حاکمان را به اين فکر انداخت در چنين شرايطی هر زمان امکان دارد اين شورش های پراکنده سويی ديگر

سخن يکی از سردمداران .  سيستم حاکم را به خطر بياندازندبه آنجا برسد که به يک شورش عمومی تبديل شوند و

 در مصاحبه ای با روزنامه ١٣٨٥ تيرماه ٥در ) مشاور امنيتی خاتمی ( علی ربيعی . ستا استاين ران نظام دريا

  .و هر آن امکان دارد اين نظام تغيير کند" از مردم هوادار اين نظام هستند % ٢٣" شرق گفت 

ناق باعث جو اخت. به اشکال مختلف حضور داشتند نيز زنان و جنبش  یدانشجويعالوه بر حرکتهای کارگری جنش 

، مراسمی چون چهارشنبه سوری، ، مهمانی دادن، برپايی جشن عروسیبود مردم برای چگونه لباس پوشيدنشده 

در اين رابطه هزينه دادند و تا توانستند از دخالت دولت در بعضی مسايل مردم  .مبارزه کنند... و عيد، سيزده بدر 

  . کردندیشخصی خود جلوگير

    ختااند ا به وحشتدولت و سرمايه داران رکارگراستها و مطالبات اجتماعی وخوو درشت وزاين نارضايتی های ري



رای تداوم حکومتشان در گری بيان در صدد بر آمدند که راه کار د و بخشی از حکومت کنندگو احساس خطر کردند

ک جنبش سراسری و  داشت اما به شکل ي هر چند حرکتهای بزرگیی جنبش کارگر٧٥تا قبل از سال . پيش گيرند

 در اول ماه مه کارگران در ميدان بهارستان و خيابان وليعصر مطالبات و) ٧٥(در اين سال . مطرح وجود نداشت

. چند برپايی مراسم اول ماه مه به وسيله شوراهای اسالمی انجام گرفته بودهر. خواست های خودرا به صحنه آوردند

  . به ضد اين تشکل ضد کارگری تبديل شدسمت و سوی کارگران

 را در مقابل خود برای تحقق خواست و مطالبات خود  و عمال آنهاستم سرخورده بودند ي مردمی که از س٧٦در سال 

خاتمی که نسبت به خيلی ها ناشناخته .  جهت کينه ای که نسبت به حاکميت داشتند به خاتمی رای دادند ديدند و به می

نه از اين . قابل با آنها به خاتمی رای دادند، مردم در تان مخالف انتخاب شدن خاتمی بودندجا که حاکمبود ولی از آن

ناگفته  .ز حاکميت داشتند به او رای دادندتواند خواست آنها را برآورده کند بلکه صرفا از نفرتی که ا جهت که او می

ن کرد ، اما آنچه باعث روی آوردن به سوی خاتمی شد پيداست نگرشهای مختلف در جنبش کارگری را نميتوان کتما

اما عمال .  عامل اصلی روی آوردن مردم به خاتمی شد و همين امرنفرت و انزجاری بود که مردم به حاکميت داشتند

  . نيز ثابت کرد چون ديگر حکومت کنندگان در تثبيت حاکميت سرمايه و استثمار کارگران حرکت ميکند خاتمی

ا اتکا به نيروی خود به صحنه  بمعلمانو بود که حرکت های مستقل کارگری ياست جمهوری خاتمی در اواخر ر

کارگران خاتون آباد شهر بابک برای رفتن به سر کار دست به تظاهرات زدند که مورد حمله واقع شدند و . آمد

معرض اخراج قرار گرفته کارگران نساجی اصفهان و سنندج که در . ری جان باختندچهارتن در اين حرکت کارگ

اعتراضات کارگران در سالن . زدند بودند و معلمان برای افزايش حقوق خود به اشکال مختلف دست به مبارزه 

 ی حکايت از آن داشت که جنبش کارگری به رويکرد کارگری رو٨٤در اول ماه مه آزادی نفری ورزشگاه ١٢٠٠٠

 به خاطر موقعيت خاصی که اين جنبش داشت بلندگوی جنبش ٨٥جنبش کارگران شرکت واحد در سال . آورده است 

 فعالين کارگری در سقز اقدام به برپايی اول ماه مه نمودند که قبل از برگزاری اين مراسم ٨٣در سال . کارگری شد

  .دستگير و زندانی کردند چندين تن از فعالين کارگری را

ارتباط ارگانيک داشته باشند به يک جنبش سراسری اما عمدتا  جنبش کارگری بدون آنکه با هم از ابتدای دهه هشتاد

بسياری از . دست به اعتراض زدند ) در شمال الکتريک رشت ، نساجی ها در کل کشور تا جنوب ( خود به خودی 

کارگران خاتون آبادی ، کارگران ( کارگران در حمله نيروی ضد شورش دستگير و زندانی و کشته و زخمی شدند 

) شيرازدر(، دنا ، الستيک البرز هفت تپهانکارگر. ن وجود جنبش کارگری از پای ننشستاما با اي...) رزفرش الب

و دولت و  کنند  است  که سالهاست برای خواست ها ی خود مبارزه مییگوشه ای از جنبش کارگر...  صدراايران

اما هر . زندانی و سرکوب کرده اند   کارگران راچند بارها است هرران نيز از سرکوب آنها کوتاه نيامدهسرمايه دا

شايد الزم به گفتن نباشد در اين چهار سال گذشته اعتراضات کارگری از . روز برشدت اين مبارزات افزوده ميشود

حمله و سرکوب جنبش کارگری هم  حدت بيشتری داشته، .  قبل برخوردار بودهایبه سالبيشتری نسبت گستردگی 

 مراسم اول ماه مه سال يیايجاد جو پليسی امنيتی در کارخانه ها، جلوگيری از برپا ، کارگرانحمله وحشيانه به

فعالين  ،ن کارگریيحمله به فعال، )ايران خودرو و سايپا( ن سازی ماشي) در اول ماه مه (  تجمع کارگران گذشته، و

دستگيری بيش ، يک در تعاونی اين کارگرانبه فعالين فلز مکان دانشجويان در پارک الله، حمله  جنبشجنبش زنان و



وب همه اين کانديداها در سرک. در زندان به سر می برند  اين حمالت  که بسياری از آنها هنوزاز صدو پنجاه نفر در

  .کارگران سروته يک کرباس هستند

. جامعه سرمايه داری استمناسبات زو سرمايه باين نتيجه می رسيم اين ها برخاسته ا با کمی تعمق روی رابطه کار

 -انباشت سرمايهراه کار سرمايه اش بيافزايد وبر روزکه هر ميچرخداين مداربر که هدف صاحب سرمايه بدين معنی

 به اشکال جديدی از  مواد اوليهاست کهتنها به وسيله  نيروی کار. ريد کااليی به نام نيروی کار استاش هم خ

ه به وسيله بلکه از ارزش اضافی توليد شد تلف شدن سرمايه جلوگيری ميکند نها ازسرمايه تبديل ميشوند که نه ت

از سويی ديگر کارگر هم مجبور است که با افزودن بر ارزش .   سرمايه دار هم می افزايدسرمايه ینيروی کار بر

کنيک و ابزار يا به ح تحاال اگر سط. باال بردن شدت کار بر ارزش اضافی حاصل از نيروی کار بيافزايد  اضافی و

ن تر باشد برای جبران اين مساله به يرآور نيروی کار نسبت به صاحبان سرمايه در ديگر کشورها پايزبان ديگر با

آنجا هم که در رقابت جهانی فالن محصول توليدی نتواند . و باال بردن شدت کار اقدام ميکندخريد نيروی کار ارزان 

کارگران اخراج . در عرصه ديگری بهتر و بيشتر باشدو يا توليد ارزش اضافی .  کندارزش اضافی دلخواه را توليد

ميتوان در اين زمينه به  نساجی چيت ری و کارخانه سيمين در اصفهان . جهت ديگر به کار مياندازد را درو سرمايه

به يمن همين اخراج ها . م ميکند اخراج عظيم کارگران به کارگيری کارگران را با قيمت کمتر فراه. اشاره کرد. .. 

و هرگاه به .  پايين بودن دستمزدش اعتراض نکنداست که نيروی کار ارزان مجبور ميشود تضمين بدهد که نسبت به

  .ه اند  مورد هجوم قرار گرفته انداين شرايط غير انسانی  اعتراض کرد

نديداهای رياست جمهوری هم نماينده همين سرمايه کا. برای  حفظ همين رابطه استهجوم وحشيانه به کارگران نيز 

تثمار از اين نيروی کار داران چه خصوصی و چه دولتی هستند که برای حفظ اين رابطه يعنی بهره کشی و اس

ی حفظ اين سيستم سرمايه  اگر در بعضی موارد هم با هم اختالف دارند به خاطر چگونگارزان با هم متحد هستند و

کار و سبک و سياق جنبش کارگری برای رسيدن به خواست و مطالبات خود در سازماندهی اين راه . داری است

سازماندهی اين جنبش کارگری نيز چيزی نيست که مصلحان .  به عقب راند ن سرمايه داران استجنبش کارگری

بين کار و سرمايه استنتاج   بلکه سازماندهی جنبش کارگری از رابطهگر ارايه ميدهندياجتماعی يا نمايندگان طبقات د

 و سرمايه را  راه و سبک کار طبقه کارگر برخاسته از رابطه کار،تفسير و تحليل واقعياتی که در باال آمد .ميشود

  . ضديت با سرمايه است و از سوی ديگر تحريم انتخابات نيز همگون با محتوا و مضمون و. ندک طلب می

   . ضديت با طبقه کارگر نبوده استواقعيت عملکرد اين کانديداها چيزی جز

اما . باشد  کليه حاکمان سرمايه هدفشان از کانديد شدن حفظ حاکميت سرمايه و بهره کشی از نيروی کار ارزان می

 عمل نشان عملکردشان از نظر ضد کارگری آنچه در. اين نظر با يکديگر اختالف ندارندهر کدام از اين کانديدها از 

ه يمنافع کل سرماحالی که ازميآيد در که روی کارجناح سرمايه داریواقعيتی که هر کدام از. دارددادند فرق ماهوی ن

  .کند با ديگران فرق می، اما از نظر شيوه کارداران دفاع ميکند

طبقه . با اين وجود آنچه طبقه کارگر توانسته به دست بيآورد با اتکای نيروی خود به حاکميت تحميل کرده است 

  تحريم فعال کارگران  با رويکرد مبارزه با . ارگر برای تحميل خواستهای خود راهی جز اتحاد و همبستگی  ندارد ک

                            )رمضان(                .قويت اتحاد همبستگی کارگران باشدسرمايه داران ميتواند گامی ديگر در جهت ت


