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مي نداریگري راه دهي سرماهي علیجز تشکل سراسر  

 
  ١٣٨٧ شهريورم هد شنبهيک                                                                              )تهراننطقه م( ی هماهنگتهيکم

  
مخابراتی راه دور موفق شدند دستمزد معوقه  سرانجام به دنبال ماه ها مبارزه و تحصن و جنگ و ستيز، کارگران صنايع

ين رابطه مطرح می اولين سئوالی که در ا. خويش را از کارفرمايان بگيرند  ماه از ماه های متمادی به تعويق افتاده٢

ماه چه  که سرنوشت مبارزات و جدال طوالنی صدها کارگر اين شرکت پس از دريافت دستمزد اين دو شود اين است

وقت يک بار خويش ادامه خواهند  خواهد شد؟ آيا به همان مبارزات پراکنده و اجتماعات و تحصن های اعتراضی چند

سرمايه را غنيمت خواهند شمرد و به اميد دريافت بقيه دستمزدهای  دولتیداد؟ آيا اين اقدام مشترک کارفرما و عمال 

توسل  صبرخواهند کرد؟ يا اين که برای ادامه مبارزه خويش به راهکارها و شيوه های جديدی معوقه ماه های ديگر

چيز بسيار روشن سئوال چه باشد، يک  خواهند جست؟ مستقل از اين که پاسخ کارگران صنايع مخابراتی راه دور به اين

ماه های بسيار . مشکلی را از هيچ کدام از اين کارگران حل نمی کند  ماه حقوق دريافتی هيچ٢: و انکارناپذير است 

 ميزان بدهکاری ها و شدت فقر و سيه روزی و. کارگر شرکت هيچ ريالی دستمزد نگرفته اند ١٢٠٠زيادی است که 

دردی از دردهای بی   ماه دستمزد٢ بسياربيش از آن است که دريافت مشکالت معيشتی کارگران و خانواده هايشان

سرنوشت کار و اشتغال آنان چنان تاريک و مبهم و بی  از حقوق معوقه کارگران که بگذريم،. درمان آنان را عالج کند

 می زند که احساسهمه چيز با صدای بلند فرياد . روزنه اميدی به حل آن وجود ندارد سرانجام است که در شرايط کنونی

ها جز افتادن در ورطه  رضايت از پرداخت حقوق دو ماهه و دل بستن به کرامات بعدی کارفرمايان و عمال دولتی آن

سرمايه در طول اين مدت از همه ترفندها برای  عمال دولتی. توهم و خوش خيالی و فرسايش هيچ چيز ديگری نيست

يک روز آن ها را دعوت به نوشتن شکايت و . له های آن بهره جسته اندشع غلبه بر مبارزات کارگران و خاموش کردن

چاره مشکل  روز ديگر از انتصاب کارفرمای دولتی برای کارخانه به عنوان راه. قوه قضائيه کرده اند ارجاع معضل به

 است که کل اين واقعيت اين. می زنند در حال حاضر از لزوم دخالت بيشتر دولت در اين مناقشه حرف. سخن گفته اند

راستش را .  کارگر کارخانه صورت می گيرد١٢٠٠سرکردن  راه حل بافی ها تصنعی است و فقط با هدف دست به

 ماه هم مستقل از اين که با چه نيتی صورت گرفته باشد عمال بخشی از زنجيره تالش بخواهيم پرداخت دستمزد اين دو

سرانجام بيکارسازی مادام العمر  ارزه اين کارگران، به يأس کشاندن وکارفرمايان و دولت برای فرسوده ساختن توان مب

ماه از چندين ماه متوالی کار بدون دستمزد مسلمًا يک عقب  رضايت سرمايه داران به پرداخت حقوق دو. آن ها است

طريق  ا از ايناما صاحبان سرمايه و عمال دولتی آن ها تالش دارند ت. مبارزات کارگران است نشينی در مقابل فشار

کارگران را با تحمل کمترين  فرصت بيشتری برای اجرای پرده های ديگر سناريوی خويش به دست آورند و مبارزات

مبارزه کرده اند، اما به هيچ دور ماه های متمادی است که   کارگر صنايع مخابراتی راه١٢٠٠. زيان به شکست بکشانند

.می کند تهديدفرزندانشان راه گونه ای بسيارجدی زندگی آنان وبيکاری بن که خطرهمه ايازتر دست نيافته اند و مهمچيز  
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. دهنددرک درست چنين وضعی حکم می کند که کارگران مبارزه را به شيوه ای ديگر ادامه    

 شکايت چرخيدن در راهروهای اداره کار، به جای در اين چندين ماه اگر به جای. قبل از هر چيز نگاهی به گذشته بکنيم

های دروغ کارفرمايان و نهادهای دولتی سرمايه، تالش های ديگری را در  نويسی، به جای نشستن در انتظار وعده

بسيار مهمی که  نکته. قرار داده بوديم، چه بسا امروز در موقعيت بسيار بهتر و نيرومندتری بوديم دستور کار خويش

بايد به اين فکر می کرديم که درد ما فقط درد مای   کرد اين است که مادرعين حال برای جا انداختن آن بايد بسيار تالش

چند ميليون کارگر در چهارگوشه جهنم سرمايه داری ايران وضعيتی . نيست  کارگر صنايع مخابراتی راه دور١٢٠٠

مرشکن، فقر و ک تعطيل کارخانه، خطر بسيارجدی بيکاری، ماه ها تعويق دستمزد، بدهکاری. ما دارند عين ما يا شبيه

ما يک توده بسيار . همه ما انداخته است گرسنگی و آوارگی و مرگ ناشی از گرسنگی بالئی است که سرمايه به جان

برای غلبه بر . سنگين و کشنده اين معضالت در حال نابود شدن هستيم همه ما زير فشار بار. وسيع همسرنوشت هستيم

گرو متحد  رهايی ما از اين وضعيت در. تا کار چندانی نمی توانيم بکنيمصدتا و حتی هزارتا هزار اين معضالت، صدتا

شدن اين سخن بسياری فوری  بی گمان به محض مطرح. شدن و متشکل گرديدن همه ما چندين ميليون کارگر است

و جمعی بر سرمايه داران و دولت آن ها کار درست  آری، اتحاد و متشکل شدن و اعمال قدرت وسيع: خواهند گفت

برخی خواهند گفت که بچه های ما همين . چيزی حاال حاالها اتفاق نخواهد افتاد اما کو؟ کجا؟ چگونه؟ چنين. الزمی است

در آينده اتفاق می  گفتگو در باره اهميت و لزوم متشکل شدن که. فشار گرسنگی در حال نابودی و مرگ هستند حاال زير

که اين همه تشکل در دنيا درست شده و اين همه  ًا خواهند گفت تا حاالعده ای هم مسلم. افتد دردی را دوا نمی کند

اين کارها شده، چه نتيجه ای به بار آمده است که ما بازهم در صدد ادامه اين راه  مبارزه و انقالب و تغيير دولت و نوع

  .باشيم؟ خيلی ها هم حرف های ديگر خواهند زد ها

مگوها عناصر کم يا زيادی از واقعيت را در  رد دل ها و اظهار نظرها يا بگوجای ترديدی نيست که هر کدام از اين د

مگر ما راه . »خوب، آخرش چی؟«يعنی . »ُثَم ماذا؟« : دارند که می گويد اما عرب ها ضرب المثل معروفی. خود دارد

انتخابی آزاد و  يک امرواقعيت اين است که مبارزه کردن و نکردن با سرمايه داری برای ما کارگران  ديگری داريم؟

استثمار ما را هر لحظه و هر ساعت شديدتر و  طبقه ای که ما را استثمار می کند،. جبر زندگی ماست. دلبخواهی نيست

سازد، ما را به ورطه گرسنگی پرتاب می کند، طبقه ای که کل اين سيه  شديدتر می کند، ما را بيکار و بيکارتر می

و فقر و   را بر ما تحميل می کند، درعين حال مبارزه عليه استثمار و ستمکشی و گرسنگیفاجعه ها روزی ها و دردها و

معينی که هر اعتراض و نفس کشيدن ما را  طبقه ای يا در واقع نظام اجتماعی. بی حقوقی را هم بر ما تحميل می نمايد

عی را هم امر ناگزير زندگی ما می سازمانيابی و اعمال قدرت متحد جم در هم می کوبد، درعين حال ضرورت اتحاد و

االن ما  مجبوريم عليه سرمايه دست به اتحاد جمعی و سراسری بزنيم و همين. چاره ديگری نداريم ما هيچ راه. سازد

چندين ميليون کارگر در اين جامعه  . کارگر صنايع مخابراتی راه دور هم هيچ راه حل ديگری پيش رويمان نيست١٢٠٠

هر روز بيش از پيش به . و حقوق اجتماعی محروم هستيم مکن استثمار می شويم و از هر حقبه شديدترين شکل م

. تک تک و کارخانه کارخانه هم کار چندانی از دستمان ساخته نيست. می رويم ورطه ذلت و حقارت و گرسنگی فرو

است؟ آيا هر کجا  فاق نيفتادهاما آيا در تاريخ ات. که متحد شدن در سطح سراسری کار بسيار دشواری است معلوم است

سنگينی نمی کرده است؟ مسلمًا چنين نبوده و  روی داده است بسيار آسان بوده و مشکالت امروز ما بر سر راه وقوع آن
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عليه استثمار و جنايات سرمايه داری مورد بدترين تعرض ها و  ما طبقه ای هستيم که به محض اعتراض. نيست

در  با همه اين ها چند قرن است که در جهان مبارزه می کنيم و با همين مبارزه. ی گيريمم سرکوب ها و سالخی ها قرار

در مواردی حتی برای مدت  برخی دوره ها عقب نشينی های زيادی را هم بر نظام سرمايه داری تحميل کرده ايم و

ما به صورت بی وقفه .  کرده ايمکامل مختل ساخته و فلج کوتاهی تمامی ماشين دولتی و دستگاه نظم سرمايه را به طور

 نکته مهم اين است که در همه. گاه پيروز شده ايم و گاه شکست خورده ايم. بوده و هستيم و لحظه به لحظه در حال پيکار

 بايد سراسری. بايد راه بيفتيم. نداريم اين حاالت مجبور بوده ايم مبارزه کنيم و متشکل شويم و االن هم هيچ چاره ديگری

بايد هر کجا که هستيم برای تصرف کارخانه های . متحد و متشکل شويم بايد همه جا عليه سرمايه. ا سازمان دهيمخود ر

مبارزات بخش  بايد از توده طبقه خود بخواهيم که در وسيع ترين سطح به حمايت از. برنامه ريزی کنيم در حال تعطيل

 داری استفاده بر سرمايه و دولت سرمايه ا برای اعمال قدرتهای مختلف خود برخيزد و در اين راستا از همه راهکاره

سراسری طبقه خود عزيمت مطالبات پايه ای وچيز بايد ازهرقبل از. انجام دهيم توانيم همه اين کارها راما بايد و مي. کند

  .نيمزای ممکن دست به بايد به عنوان قدم اول برای سازمانيابی مبارزات خود حول اين مطالبات به همه تالش .کنيم

  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
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