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ی حساس کنونتيکارگران و موقع   

  ١٣٨٨داد خر ٢۶شنبه سه                                                                                                                        ی خسرودالهي
  

و مطلق شدن رقبای حکومتی اش نمايش انتصابی رياست جمهوری اسالمی با کودتای رهبری اسالمی در جهت تصفيه حساب نهايی  

 رويی علنی جناح ها فرصتی به مردم داده تا بايده که پرده ها دريده شده و رويا به وضعيتی رس، ديگر نظامجناحی بر جناحیحاکميت 

  ديکتاتور حيا کن سلطنت را رها کن،تظاهرات خيابانی خشم خفته خود را به اشکال گوناگون و شعارهايی همچون، مرگ بر ديکتاتور،

اين . علی، احمد پينوشه، ايران شيلی نمی شه و يا مرگ بر اين دولت مردم فريب به نمايش گذارند علی پينوشه ايران شيلی نمی شه، سيد

  .در ايران است١٣۵٧در اکثريت شهرهای مهم برپا شده، يادآور گوشه ای از انقالب تظاهرات ها که 

در اين . وردندت به مبارزه مستقيم با رژيم روی آدر آن سال مردم به ستوه آمده از ديکتاتوری شاه در جهت رهايی از نکبت سلطن

کارگران و تهيدستان . ا به اين ميدان نفی رژيم گذاشتندمبارزه اقشار مختلف اجتماعی هر يک با انگيزه ها و خواسته های مشخص پ

جامعه برای رسيدن به يک زندگی بهتر انسانی و پايان دادن به نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و سياسی در عرضه مبارزه با رژيم 

  . گام برداشتند

ونی رژيم شاه با اعصابات سراسری و عمومی غير بنا بر نظر اکثريت قريب به اتفاق تحليگران سياسی نقش طبقه کارگر برای سرنگ

اعتصابات کارگران صنايع و کارخانجات بزرگ چون . قابل انکار است و کارگران ضربه نهايی را بر پيکر رژيم گذشته وارد کردند

ع سرنگونگی شاه با هماهنگی و همکاری با فعالين ساير جنبش های اجتماعی در تسري... نفت، گاز پتروشيمی، صنايع پوالد، مس و

، ضد انقالب بر موج اين اقدام تاريخی سوار و با  کارگرانیی انقالباما بخاطر ضعف سازماندهی نيرو. نقش تعيين کننده ای داشتند

شعارهای فريبنده، پائين ترين رده اجتماعی يعنی مذهبيون سنتی را بر جامعه حاکم کرد که نتيجه بيش از ربع قرن اين حاکميت، 

  .کت بار طبقه کارگر و مردم زحمتکش در موقعيت کنونی استوضعيت فال

مقطع با اينکه بخشی از کارگران دارای تشکالت محيط کاری خود بودند، اما در سطح ملی و در پيوند با يکديگر از هيچ  در آن

کشيده شدند و به جريانی سيال و طبقات ديگرو بخاطر همين نقيصه بزرگ به دنباله روی از ساير نيروهای . مکانيزمی بهره مند نبودند

از طرفی عليرغم تشکيل شوراهای کارگری توسط کميته های کارخانه ها و . بی هدف و بی برنامه در تظاهرات خيابانی شرکت داشتند

ده له کسب قدرت سياسی که به مساله روز جامعه تبديل شئبی توجه به مساعمال کنترل کارگری بر محيط کار خود، فعالين کارگری 

  .بود، خود را در کارخانه و محل کار خود محبوس کرده و به رفع مشکالت مرکز کاری خود مشغول شدند

مقطع که توازن قوا در کل جامعه  درآن موقعيت که تمامی امکانات جامعه سازماندهی طبقه کارگر در سطح ملی را نويد می داد، در آن

آنزمان که تمامی فعالين مبارز و از جان گذشته در ميدان مبارزه حضور فعال بنفع مردم ستمديده و بخصوص طبقه کارگر بود، در 

داشتند، در وضعيتی که شوراهای انقالبی توسط کارگران و زحمتکشان و سربازان در سراسر کشور سامان يافته بود و کارگران در 

بعلت عدم آگاهی از نيروی بالقوه خود و بعلت  کاری خود متحد شده بودند، متاسفانه در سطح مراکزشوراهای تسخير قدرت سياسی 

عدم وجود يک منشور و برنامه و ه کسب قدرت سياسیلئعدم توجه به مسعدم سازمانيابی يکپازچه و متحد در سطح محلی و ملی و 

تفاده ابزاری از اين جريانات نيز با اس. شدند طبقات ديگرمنسجم کارگری برای ارائه به طبقه کارگر، کارگران دنباله رو جريانات 

نيروی کارگران و زحمتکشان، از آنها بعنوان نرديان صعود به قدرت سياسی استفاده کردند و روزگار طبقه کارگر و مردم زجر کشيده 

  .را به روز سياه امروز رساندند

   رژيم شاه را سرنگون طبقه کارگری که در شکوفايی انقالب در راس حرکت و هرم جامعه قرار داشت و با اعتصابات شکوهمند خود

  مبارزات امروز مردم در ايران به . کرد، به قعر جامعه سوق داده شد و جای خود را به پائين ترين و عقب مانده ترين قشر جامعه داد

  . است۵٧بهانه تقلب در انتصابات رئيس جمهوری و صحنه هايی که مقابل جشمان ما قرار دارد، يادآور لحظاتی از انقالب سال 



ع طمق  در آن به منافع طبقاتی خود  نسبت بخاطر عدم شناخت واقعی) گر چه با خلوص نيت کامل( اشتباه بزرگی که ما فعالين کارگری 

طبقه ای بی تشکل، زير خط فقر، فاقد هر گونه آزادی های سياسی و اجتماعی و در .  ما استامروزیمرتکب شديم باعث فالکت 

  ما بود و راه نجاتی از اين سيه روزی وجود نداشت؟محتوم اين سرنوشت آيا . تحتانی ترين بخش جامعه

، بی توجهی مطلق ما به سازماندهی يکپارچه و متحد کارگران از جمله. ياری را می توان برشمرددر مورد اين خطای تاريخی داليل بس

شت خويش به دست خود همگام با متحدان در سطح جامعه، بی توجهی مطلق ما نسبت به خيزش تسخير قدرت سياسی و گرفتن سرنو

ها و نهادهای غيرکارگری دنباله روی از نيرو. بارزه بودندبالقوه طبقه کارگر همچون فعالين ساير جنبش های اجتماعی که در صحنه م

  ...و . که با برنامه ای مشخص از طبقه کارگر بعنوان تسمه نقاله برای صعود به قدرت سياسی استفاده می کردند

حلق آويز گوش کرد؟ آيا باز هم همچون سی سال يستی از آن اقدامات درسی آموخت وآيا اين خطای فاحش را بايستی تکرار کرد؟ آيا نبا

  پيش بايستی با نفی بخشی از سرمايه داران دنبالچه و نرديان ترقی بخشی ديگر از اين زالوصفتان شويم؟

که بگويند چگونه با اقداماتی عملی می توان از وقوع . راستين طبقه کارگر در ايران استجواب دادن به چنين سئواالتی بر عهده فعالين 

 نداد و ازسقوط مجدد اين طبقه به قعر جامعه طبقاتی ديگرفاجعه سی سال پيش جلوگيری کرد و اجازه تکرار تاريخ را به نيروهای 

  .جلوگيری بعمل آورد

اينک که جناح های . عه در سازمانيابی سريع و يکپارچه کارگران در سطح کشور استبنظر من راه نجات جلوگيری از تکرار آن فاج

مختلف سرمايه برای بهره وری بيشتر از ثروت موجود مشغول جدال با يکديگرند، اينک که مشغول نشان دادن چنگ و دندان نسبت به 

 که از اين فرصت طاليی بوجود آمده حداکثر استفاده را يکديگر هستند، وظايف فعالين کارگری و متحدان آن در ايران ايجاب می کند

دهی فوری تشکالت مورد نظر کارگران را در دستور کار همين امروز نبا کمک ساير فعالين اجتماعی متحد خود، سازما. بعمل آورند

  .چرا که امکان سازش از باال وجود دارد و ممکن است فردا خيلی دير باشد. خود قرار دهند

؟ مبارزينی که طی اين سال ها در مراکز کاری مختلف اطالعيه و اعالميه می " کارگر نفت ما، مبارزه سر سخت ما" د ،کجا هستن

دادند چه می کنند؟ آيا در چنين موقعيتی نمی خواهند سر از الک اطالعيه دادن بردارند؟ لحظه کنونی احتياج به عمل انقالبی دارد نه 

  .ل طبقه کارگر در مقابل کل سرمايهسازمانيابی ک. نوشتار انقالبی

در لحظه کنونی فعالين کارگری در صنايع نفت، گاز ، پتروشيمی، صنايع پوالد، ماشين سازی ها، صنايع مس، مجتمع های صنعتی، 

  .وظيفه بسيار سنگينی بر عهده دارند... کارگران پروژه ای و

 در شوراهای انقالبی کارخانجات و محالت، سازماندهی شوراهای امکان اعالم تشکالت مورد نظر کارگران، سازماندهی کارگران

کارگاه های کوچک، کارگران بيکار و پروژه ای با افق اتحاد آنان در سطح ملی و با منشور و برنامه مشخص کارگری در جهت تحقق 

  .خواسته های آنی و آتی طبقه کارگر از اهم وظائف سنگين فعالين کارگری در ايران است

و در راستای اتحاد يکپارچه کارگران و . است به اين ضرورت حياتی جنبش کارگری در مقطع کنونی جامعه عمل پوشانده شودالزم 

ايجاد صف مستقل طبقه . جلوگيری از دنباله روی از جريانات سرمايه داری و نيروهای غير کارگری حد اکثر تالش را بعمل آورد

ش دانشجويی، جنبش زنان، معلمين، پرستاران، کادر آموزش و پرورش، مليت ها، نويسندگان و کارگر و هم پيمانان آنها از جمله جنب

 راه بهره برداری از کارگران توسط بخش ديگری ازسرمايه را سد خواهد کرد و اميد به پيروزی نهايی را صد چندان  نيروهای مترقی،

  .اده کنيمصاف بر سر قدرت سياسی آم خود را برای ورود به م.خواهد نمود

  .جامعه سطحنيروهای انقالبی درسايرکارگران ونظرتشکالت مورد پيش بسوی سازماندهی شورايی و
  

  يداله خسروی،

  عضو سابق شورای کارکنان نفت و دبير سنديکای کارگران پااليشگاه تهران

  بيست و شش خرداد هشتاد و هشت


