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دي حمیني مبارزات کارگران چیدرس ها  

 
 ١٣٨٧ آبان هفتم  سه شنبهکميته هماهنگی                                                                                                  

 
   

کارگران همه بيکار شده اند و در طول مدت بيکاری هيچ . است که تعطيل شده است کارخانه چينی حميد در قم مدتی

عليه بيکاری و قطع  يک ماه پيش صدها کارگر در يک حرکت متحد هماهنگ. يا حق بيمه ای دريافت نکرده اند دستمزد

کارخانه به سمت محل موسوم به امام زاده شاه   کارگر از محل۴٠٠حدود . دستمزدهای خود دست به اعتراض زدند

راه . های کارگر همزنجير خويش طلب حمايت کردندبرنامه ريزی شده از توده  جمال به راه افتادند و به شکلی سنجيده و

که در يک چشم به  اعتراضی توده های کارگر با استقبال بسيار چشمگير کارگران شهر مواجه شد، به گونه ای پيمايی

کثير اهالی کارگر منطقه به توده کارگر معترض پيوستن شمار.  نفر افزايش يافت١۵٠٠ نفری آنان به ۴٠٠زدن جمعيت 

شمار زيادی پليس و لباس شخصی و ساير . سرمايه را سخت شعله ورکرد حميد، آتش خشم عوامل سرکوب دولتچينی 

صادر  امنيتی به مسير راه پيمايی اعزام شدند و مطابق معمول فرمان سرکوب اعتراض از همه سو نيروهای انتظامی و

امام زاده سوق دهد و در آنجا آماج   را به دروننيروی قهر دولت سرمايه تالش کرد تا راه پيمايان معترض کارگر. شد

آنان راه پيمايی . درايت از افتادن به دام سرکوبگران خودداری کردند اما کارگران با هوشياری و. حمالت خود قراردهد

. تندآب ساخ آن چه نيروی سرکوب اراده کرده بود ادامه دادند و به اين ترتيب نقشه دشمن را نقش بر را به سمتی مخالف

نيروی کمکی زيادی را به محل . افزود پليس به دنبال مواجهه با مقاومت سخت و مصمم کارگران بر شدت حمالت خود

شمار زيادی زخمی . شکستن مقاومت توده های کارگر آغازشد احضار کرد و سرانجام فرمان قلع و قمع برای درهم

. ه پيمايی اعتراضی ماه پيش به اين صورت درهم شکسته شدرا. مجبور به ترک محل شدند عده ای دستگير و بقيه. شدند

دوباره در نقطه ای از  چندی بعد کارگران بر اساس برنامه ريزی قبلی،. شعله های مبارزه کارگران خاموش نشد اما

شروع به کارگران . آنان با تهاجم وحشيانه پليس مواجه شد اين بار نيز تجمع. شهر اجتماع و شروع به راه پيمايی کردند

   .مدتی مقاومت مجبور به ترک منطقه شدند سر دادن شعار کردند و پس از

 انداز يافتن کار، فشار سهمگين بدهکاری ها و گرسنگی فرزندان، تهديد به زندان به خاطر بيکاری، فقدان هر گونه چشم

سرمايه نطفه هر  دولت. تأخير اجاره بهای مسکن و همه مصائب ديگر امکان سکوت را از کارگران سلب می کرد

ناشی از فقر و گرسنگی و تنگناهای کشنده  اما آزار و شکنجه و فشار. اعتراض را درهم می کوبيد و خفه می کرد

يک . استقبال از تمامی اشکال سرکوب نيروهای انتظامی و امنيتی می کرد معيشتی کارگران را مجبور به مبارزه و

نظم و  يدان های شهر قم دست به تشکيل اجتماع زدند و اين بار دستگاه هایکارگران در يکی از م هفته پيش مجددًا

آنان وانمود کردند که . و وعيد بدهند اعمال قهر سرمايه خود را مجبور ديدند که برای مقابله با موج خشم کارگران وعده

ران دو سال پيش به توده های سرمايه دا. پرس و جو قرارخواهند داد کارفرمايان را برای تعيين تکليف کارگران مورد

سرمايه  حرفی که همچون همه حرف های ديگر صاحبان. آنان را به اداره بيمه معرفی خواهند کرد کارگر گفته بودند که
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عوامل . زبان جاری می شد دروغ محض بود و صرفًا با هدف جلوگيری از بروز خشم و شروع مبارزات کارگران بر

اعتراض کارگران اينک به گونه ای عوام فريبانه وعده می  ه به دنبال مدت ها مبارزه واجرای نظم و اعمال قهر سرماي

  !!بينديشند خواهند خواست تا شايد برای چند ريال بيمه چند ماهه آنان چاره ای دادند که از کارفرمايان

هی بوده است که در جای نظر ما اين مبارزات تا همين جا حاوی درس های قابل توجبه . مبارزه کارگران ادامه دارد

ابتکارات کارگران از آغاز تا  قبل از هر چيز. آموزنده است و می تواند راهگشای کار برای مبارزات بعدی باشد خود

کارگران همزنجير يکی از مسائل مهمی است که در دوره کنونی  برنامه ريزی جلب پشتيبانی از. امروز قابل تعمق است

فقط به راهکار رايج مبارزات تبديل نشده است بلکه هنوز مراحل بسيار جنينی خود را  حيات جنبش کارگری ايران نه

کارگران نيشکر هفته تپه،  تالش برای به کارگيری اين راهکار مهم تنها در چند مورد خاص مانند جنبش. می کند طی

ست و در هر کدام از اين نظر کارگران بوده ا الستيک البرز و به صورت محدودتر در ايران صدرای بوشهر مورد

بسيار درس آموز در همه اين موارد و از جمله همين مبارزات کارگران  يک نکته. موارد نتايج مؤثری هم داشته است

. است نسبتًا گسترده اهالی کارگر شهر برای پيوستن به صفوف همسرنوشتان معترض خويش استقبال  چينی حميد در قم

می شود فريادی است که به طور  را هر فريادی که امروز از از سينه هر کارگری خارجزي. اين امر کامًال طبيعی است

واقعيت اين است که جمعيت کثير کارگران اخراجی و . دارد عينی در اعماق هستی عظيم ترين بخش طبقه کارگر ريشه

م جزم کارگران چينی و فالکت در مناطق مختلف شهری مانند قم وقتی که خبر عز گرسنه و سرگردان در ورطه فقر

نمی توانند نسبت به  راه پيمايی عليه اخراج و بيکارسازی ها و قطع هر گونه ممر معيشتی خود را می شنوند حميد برای

تفاوتی در برابر اين رويداد را تا حدود زيادی از  زندگی رقت بار روز آنان امکان بی. چنين رخدادی واکنش نشان ندهند

که همه کارگران بايد در جريان اعتراضات روزمره خود روی آن حساب کنند و  موضوعی استاين . آنان سلب می کند

  . که حمايت های مردم چشمگير است هفت تپه و الستيک البرز نشان داده تجربه نيشکر

تدارک و تجهيز مناسب برای جلب پشتيابی همزنجيران از حرکت های مختلف موضوع باال به نوبه خود ضرورت 

کشنده  وقتی که شمار زيادی از اهالی کارگر هر شهر صدای اعتراض ما را فرياد دردهای. می کند  را مطرحاعتراضی

. آنان برنامه ريزی و تالش عملی کنيم خويش می بيند ما بايد برای رساندن اين فريادهايمان به گوش شمار هر چه بيشتر

مطالبات يا دردها و رنج های دامنگير خود را فقط محتوای  هيچ چيز بدتر از اين نيست که در جريان مبارزات،

ما يک طبقه اجتماعی عظيم هستيم که درکنار هم استثمار . تصور از بيخ وبن باطل است اين.  خودمان بدانيم  مشکالت

همه ما همه جا توسط دولت  مبارزات. همه ما را سرمايه استثمار می کند. شويم و دردها و رنج های مشترکی داريم می

پی اخراج هر گونه امکانات معاش خود و زن و بچه  همه در. همه فوج فوج اخراج می شويم. رمايه سرکوب می شودس

ما در هر کجا و هر گوشه هر شهر يا کارخانه و مدرسه و بيمارستان و جاهای  هر مبارزه. هايمان را از دست می دهيم

برای اتحاد  بی حقوقی و ستم کشی می تواند فراخوانیهمين شرايط مشترک زيست و کار و استثمار و  ديگر به حکم

و توليد ديگر يا در محالت مختلف شهر  عملی جمعيت هر چه زيادتری از توده همزنجير ما در کارخانه ها و مراکز کار

توده می تواند حلقه ای از تالش برای سازمانيابی هر چه وسيع تر کل  سازمانيابی ما برای جلب اين پشتيبانی هم. باشد

نيز از  مقياس سراسری باشد و واقعيت اين است که روند سازمانيابی سراسری ما عليه سرمايه داری های طبقه مان در

    .درون همين فراز و فرودها می گذرد
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کارگران چينی حميد می توان آموخت وجود رويکرد اعمال قدرت طبقاتی در درون  درس مهم ديگری که از مبارزات

چرخ توليد و فشار دادن  کارگران اين کارخانه در شرايطی قرار دارند که قادر به اعتصاب و توقف. تمبارزات اس اين

اما تالش برای بسيج . اعتصاب برای اعمال قدرت نمی باشند آنان قادر به استفاده از راهکار. شريان سود سرمايه نيستند

صف اعتراض روز خود به طور واقعی يک ابتکار پيوند زدن قدرت مبارزه آن ها به  هر چه گسترده همزنجيران و

خوردن کارگران به هم  دولت سرمايه داری از پيوند. دليل اين موضوع کم و بيش روشن است. اعمال قدرت است برای

های اعتراضی يا کانون های مقاومت وسيع و  ختن خيزشسخت وحشت دارد و هر گام تالش کارگران برای راه اندا

درست به همين دليل رويکرد کارگران . سرمايه داری احساس می کند ری بزرگ برای وجود نظامجمعی طبقاتی را خط

کارگر  دامنه مبارزات خود به فضای زندگی و فکر و چاره يابی ها و چه بايد کردن های توده های چينی حميد به توسعه

آمدن قوای سرکوب در مقابل موج  تاهدليل کو. شکلی از اعمال قدرت عليه سرمايه داران و دولت سرمايه داری است

اين نکته بسيار جالب و در جای خود آموزنده است که . جستجو کرد مبارزات بعدی کارگران را دقيقًا بايد در همين جا

دور  آنان در. مجری نظم سرمايه در دور اول اعتراضات کارگران دست به کار سرکوب شده اند دستگاه اعمال قهر و

وعيد را در پيش گرفته اند بلکه از آن  اما در مرحله بعدی نه فقط تاکتيک وعده و.  ادامه داده اند  رادوم نيز همين کار

بی گمان، هيچ کارگری نبايد فريب اين . حتی سرمايه دار هم پيش رفته اند مهم تر حتی تا حد بازداشت عوامل کارفرما يا

کنند و بعد هم   شده سرمايه دار را برای دقايقی بازداشت میآنان بسيار حساب. دولت سرمايه را بخورد گونه ترفندهای

هدف تأمين و تضمين منافع سرمايه دار به اين  آنان اساسًا با. با عزت و احترام و هزاران پوزش او را آزاد می سازند

 اعتماد به دولت راهکاری برای فريب کارگران و کشاندن آنان به بيراهه های کار مبادرت می کنند، زيرا اين کار صرفًا

تغيير تاکتيک  با اين وصف، همين. شدن و دست کشيدن از مبارزه بدون دستيابی به هيچ نوع نتيجه است و سپس متفرق

نوعی عقب نشينی در مقابل مبارزات  رژيم از سرکوب عريان به وعده و وعيد و قول بازداشت کارفرما به هرحال

دستاوردهای مبارزاتی خود به شمار آورند و همچنان به عقب نشاندن  هکارگران است و کارگران بايد آن را از جمل

  . ادامه دهندنيروهای سرکوبگر

اين مبارزه . کارگران چينی حميد تا لحظه حاضر مبارزات خود را خوب پيش برده اند .حرف های خود را خالصه کنيم

 درون مبارزه تر و از تواند در سطحی وسيعتاکتيک های انتخاب شده می . همين جا دستاوردهای مهمی داشته است تا

می تواند بر بستر پيکار و تعميق و پختگی بيشتراستمرار صورتاين حرکت ها در. به کارگرفته شودای سازمان يافته تر

راه گشای برداشتن گام های مهم تر برای سازمانيابی سراسری کارگران عليه سرمايه  سراسری توده های کارگر ايران

   .نشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر باشدم حول

  !عليه سرمايه متشکل شويم کارگران 

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته
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