
  درس های سرکوب
  

 آذر ماه سال جاری ٣٠ در. بر سياست سرکوب فعالين کارگری شدت بخشيده استجمهوری اسالمی بارديگر

سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به اسامی علی نجاتی، فريدون نيکو هيئت مديره اعضای پنج نفر از

در دادگاه » تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی«م فر، قربان عليپور، جليل احمدی و محمد حيدری مهر، به اتها

ن فعالين کارگری به ترتيب بيژازاين محاکمات چند تن ديگرپس اززبمدت چند رو. دزفول محاکمه شدند

رحيمی توسط لباس شخصی های رژيم يم مددی، پدرام نصرالهی و بختياراميری، محسن حکيمی، ابراه

 .نقاط نامعوم ديگر برده شدند و ٢٠٩ دستگير شده و به اوين و بند

 اذيت و آزارهای فعالين کارگری و سياست  آدم ربايی ها وهمانطور که انتظار می رفت همه اين بازداشتها و

 رژيم از طرف فعالين و احزاب و جريانات چپ و کارگری محکوم شد و جمهوری اسالمی سرکوبگرانه

اينها اقداماتی مهم اما روتين و اوليه اند . قرار گرفتار تحت فشو  اعتراض ردومبرای رهايی فعالين کارگری 

د کارگری که می بايد بی درنگ در حمايت از فعالين و مبارزات کارگری و در اعتراض به سياست های ض

اما در عين حال الزم است با درس آموزی از اين سياسيت های سرکوبگرانه، . و سرکوبگرانه رژيم انجام داد

لين و مبارزات کارگری، و نيز به مبارزه عليه سياست های ضد کارگری و سرکوبگرانه به حمايت از فعا

 .رژيم عمق و وسعت و ابعاد بيشتری بخشيد

هزينه مبارزه برای فعالين کارگری و ايجاد دلسردی و افزايش يزی جز رکوبها چطبعا هدف رژيم از اين س

مودن آن، و نهايتا حفظ و تحکيم همين موقعيت فقر  و تضعيف و خاموش ن، مبارزهیترديد نسبت به ثمر بخش

 درس های ما از سياست های سرکوب اما درست نقطه. و فالکت و بی حقوقی و بی منزلتی طبقه کارگر نيست

مقابل اين اهداف رژيم، و برای گسترش بيش از پيش اعتماد بنفس و همدردی و همياری در بين فعالين 

نيازها و کسب مبارزات کارگری و قدرتمند شدن طبقه کارگرو توفيق  کارگری، و برای تقويت اميد به

استنتاج آن است به ا شدت يابی سياست سرکوب الزم به هنگام مواجه بهر بار يعنی . مطالبات اش می باشد

درس ها و نکاتی انديشيد که به انسجام و استحکام مبارزات کارگری و از آنجا به اقتدار طبقه کارگر در 

و اين اساسی ترين و بنيادی ترين سياست کارگری برای مقابله با سياست . ياست ايران بيانجامدصحنه س

 .سرکوبگرانه ارتجاع است

در گرو اساسا  سرکوب ارتجاع اسالمی در ايران و تضعيف و خنثی نمودن آن اولين درس اينست که مقابله با

ين جنبشی می تواند و قادر است در سطحی کالن تنها چن. وجود يک جنبش عظيم و توده ای طبقه کارگر است

 کار بینيازمند برپايی چنين جنبشی خود نه تنها .  ارتجاع را عقب براندیماشين سرکوب و دستگاههای آدمکش

است؛ بلکه همچنين در گرو افشا و طرد در محيط های کار وقفه برای برپايی تشکل های توده ای کارگران 

و » کمونيست«و » چپ«روش های ريز و درشتی است که زير عناوين   همه آن سياست ها و  صريح

پا و ش نو، به جان جنب»ضد امپرياليسم«و » لغو کارمزدی«و » ضد سرمايه داری«و » گرايش راديکال«



اين جنبش فی که  ندارند  سياست هايی که ذره ای رحم .جوان کارگری افتاده و از درون آنرا تضعيف می کنند

نمی توان  .ب يکی از ارتجاعی ترين و خونبار ترين حکومت های سرمايه داری قرار داردالحال زير ضر

معنا، اين به . است های مخربی را باد زدعليه دستگيری فعالين کارگری اطالعيه داد و در همان حال چنين سي

 ريختن همه اين ايجاد سنگر بندی مستحکم طبقاتی کارگران در برابر دستگاه سرکوب  ارتجاع  مستلزم بدور

 .استمخرب سياست های 

از طرف طيفی از توطئه گران حرفه ای و برخی » سوليدارتی سنتر«در هفته های اخير، علم کردن معرکه 

سئول و ساده انگار که به اين معرکه پيوستند، بطور مشخص آن سياست ضد کارگری و مخربی فعالين غير م

اين دومين درس از سياست  . که خوشبختانه بعضا هم چنين شدوصريح افشا و طرد شود است که بايد قاطع

کسانی که به هر طريقی به اين معرکه گيری ضد کارگری پيوستند و مستقيم و غير . سرکوبگرانه رژيم است

سوليدارتی «مستقيم، آشکار و پنهان، صريح و يا موذيانه مشغول ايجاد اين شبهه و القای آن شدند که گويا 

ند که همه اظهارات آنان به تقويت سياست سرکوب رژيم  در جنبش کارگری دارد، بايد بدانعواملی» سنتر

هنگامی ميتوان به عمق تخريب اين سياست پی برد که توجه . عليه جنبش کارگری و فعالين آن منجر شده است

ست، و نه فقط اين، از بيخ بن پوچ و بی پايه و دروغ ا» نفوذ سوليدارتی سنتر«شود همه می دانيم کل داستان 

سوليدارتی «جنبش مستقل کارگری ايران بسيار جلوتر از اين معرکه گيران، آگاه و متوجه ل کبلکه همچنين 

بنابراين سياست ايجاد شبهه نسبت .  می باشداينگونه مراکز ضد کارگری و ضد کمونيستیعليه وبوده » سنتر

واقفند سياست شان  روشنیاينکه برپا کننده گان آن ببه جنبش کارگری در رابطه با اين مرکز، با توجه به 

عليه طبقه کارگر است، سياستی عميقا ضد کارگری و جمهوری اسالمی موضع تقويت مستقيما در خدمت 

کوم نمودن سياست سرکوبگری رژيم در مقطع کنونی در عين حال به ح ماز اينرو.  می باشدتوطه گرانه

صف مقابله با سياست . ستهز  ني ضد کارگری و دوری جستن از آنمعنای محکوم نموده صريح اين سياست

ضد کارگری و سرکوب گرانه رژيم  برای حفظ سالمت و انسجام و استحکام خود بايد که در عين حال صف 

 .باشد» سوليدارتی سنتر«ی پيرامون مقابل معرکه گيری ضد کارگر

گرانه رژيم نيازمند پيدايش جنبش قدرتمند و توده باالتر گفتيم که پس زدن و شکست دادن سياست های سرکوب

امروز  .است در محيطهای کارکه خود در گرو پيدايش تشکلهای توده ای کارگریای طبقه کارگر است 

خوشبختانه دو نمونه از اين تشکلها يعنی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و 

 در واقع. په بوجود آمده اند که نمود قدرت کنونی طبقه کارگر ايرانندنيشکر هفت تشرکت سنديکای کارگران 

شدت يابی دوباره سياست سرکوب رژيم نشانه وحشت آن از اين تشکالت و واکنشی به نضج و عروج 

رژيم اميدوار بود با سرکوب بی رحمانه سنديکای . تشکلهای توده ای کارگران در محيطهای کار است

اين روند را يشتازان تشکل يابی توده ای ومستقل کارگران در تاريخ معاصر ايران،  کارگران واحد، اين پ

اگر چه سنديکای کارگران واحد در فشارها و منگنه های سنگين و خردکننده قرار گرفت، اما . متوقف کند

اين  های نبرداستقامت و پايداری پر افتخار آنان تا همين امروز به انتقال تجربيات پرولتاريايی و گرانبهای



شريف اگر چه در عزيز و اين تجربه طبقاتی  پيشروی . شد منجر به همه بخش های جنبش طبقاتی سنديکا 

، اما از سنگر سنديکای کارگران گشتقالب اوليه خود يعنی سنديکای کارگران واحد با موانع سنگين مواجه 

 مراکز کارگری را به تالطم هکه هماين روندی است . دالبت سربلند کرنيشکر هفت تپه  با قدرت و ص

 . ی توده ای کارگری بسيار بيشتری در آينده نزديک استو نويد بخش پيدايش تشکلهاانداخته 

سياست سرکوب تشکلهای توده ای و تخريب اين روند نويد بخش و سرکوب همه فعالين اسالمی طبعا رژيم 

اما مقابله با سياست . مبارزه کارگری را باز هم شدت بيشتری خواهد بخشيدو کارگری و هر نوع فعاليت 

لزم تقويت تشکلهای توده ای موجود و تقويت روند  نويد بخش ودن آن، بلکه مستنه صرفا محکوم نمسرکوب 

همه آن سياست ها و روش هايی که زير پوشش و طرد بنابراين محکوم نمودن . رشد و گسترش آنان است

، بی تعارف و آشکار به »گرايش راديکال«و » لغو کار مزدی«و » خواهی شورا«و » ايه داریضد سرم«

 روند نويد بخش طبقاتی و به شکست کشاندن همين دوتا تشکل توده ای کارگری موجود کمر بسته تضعيف اين

ه سرکوبهای نمی توان هم علي. اند، يک بخش اساسی سياست کارگری مقابله با سرکوبهای ارتجاع حاکم است

 برابر رژيم اطالعيه داد و هم مشغول تضعيف و به شکست کشاندن جبهه طبقاتی و اصلی مقاومت در

يک سياست طبقاتی و کارگری و راديکال و . سرکوبهای ارتجاع يعنی تشکلهای توده ای طبقه کارگر بود

وم نمودن سياست های کمونيستی عليه ارتجاع حاکم و سياست های سرکوبگران آن يعنی اينکه ضمن محک

ی توده ای کارگران را ضروری و حياتی است که بی اما و اگر و صريح و قاطع تشکلها، سرکوبگرانه رژيم

انتقاددات احتمالی به سياست های تشکلهای . مورد حمايت گسترده و جانانه قرار داد، و اين سومين درس است

 )ه در زير يوغ ارتجاع اسالمی حاکمکه بويژ(وش کرد توده ای به جای خود محفوظ، اما لحظه ای نبايد فرام

گران واحد و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه دفاع کرد و از تشکلهای توده ای کارگری نظير سنديکای کار

 .مورد حمايت جنبش سوسياليستی و کمونيستی قرار دادهمچون مردمک چشم 

 از »اری از يک زندگی انسانی حق مسلم ماستافزايش دستمزدها و برخورد«در هفته های اخير کمپين 

طرف سنديکای کارگران واحد و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران و کانون دفاع از 

اين . حقوق کارگران و جمع های کارگری بسياری در کارخانجات و مراکز کارگری سازمان داده شده است

د، در صورت پيشرفت  و موفقيت ان آن در مبارزه طبقاتی را نشان می دهکمپين که روشن بينی سازماندهندگ

می تواند جلوه ای از آن نوع مبارزات گسترده توده ای بشود  که قادرند سياست های سرکوبگرانه را به عقب 

ند اگر به عنوان يک هدف، اين کمپين بتوا. برانند و توازن قوا را بطور واقعی به نفع کارگران تغيير دهند

 دستمزد ها جمع کند، آنگاه خود پروسه امضا جمع کردنها به کانال دهها و صدها هزار امضا برای افزايش

منجر ايجاد ارتباطات گسترده تر کارگری و رشد مبارزه جويی و اتحاد و همبستگی کارگری و تشکل يابی 

ضوعی سراسری و عمومی در کل و مطالبات و نيازهای طبقه کارگر از جمله مساله دستمزدها را به مو ،شده

ت بالقوه کمپين افزايش دستمزد برای به ميدان آوردن و تقويت وگسترش اهمين امکان. خواهد نمودجامعه بدل 

جنبش توده ای طبقه کارگر، حمايت همه جانبه فعالين و جمع های کارگری و جريانات چپ و سوسياليست را 



 حضور و شرکت تشکلهای و تقويت اينگونه کمپين ها که بويژه بادر واقع ما با حمايت . از آن ايجاب می کند

توده ای موجود برپا می شوند، به رشد و گسترش جنبش توده ای طبقه کارگر که اساسی ترين سنگر مقاومت 

 .و مقابله با سرکوب ارتجاع حاکم است مستقيما ياری می رسانيم و اين چهارمين درس است

ما فعالين . کشور مربوط می شودالين کارگری و چپ و سوسياليست در خارج آخرين نکته به نقش ويژه فع

خارج کشور در  کنار طرد و افشای سياست های ضد کارگری تضعيف و تخريب جنبش مستقل کارگری، و 

برای مطالبات آنان همچنين دفاع و حمايت بی دريغ از تشکلهای توده ای کارگران و کمپين های توده ای 

 و سياست های سرکوبگرانه آن از خارج کشور ر ويژه برای مبارزه عليه جمهوری اسالمیکارگری، بطو

در واقع فعاليتی که طی سه دهه اخير به عنوان همبستگی با جنبش کارگری ايران توسط فعالين . موظفيم

کارگری و احزاب و جريانات چپ و سوسياليست در خارج جريان داشته است، شامل دو بخش جلب حمايت 

ی ايران، و مبارزات آکسيونی عليه جمهوری اسالمی و سياست اتحاديه های کارگری جهان از جنبش کارگر

اکنون تشکالت . ندبخش اول اين فعاليت ها عمدتا به نتايج خود رسيده ا. های ضد کارگری آن بوده است

ا تماس دارند و حمايت های کارگری از داخل يا عضو اتحاديه های کارگری بين المللی هستند و يا خود مستقيم

بنابراين ديگر نيازی به جلب حمايت های . از طريق اين اينگونه ارتباطات انجام می شودمدتا عبين المللی 

 به صرف انرژی زيادی از فعالين خارج  تکراری نبوده و همچون سابق نيازموازی و دوباره کاری و فعاليت

 سالهای قبل روبه زه آکسيونی عليه جمهوری اسالمی نسبت بهاما عرصه دوم يعنی مبار. در اين عرصه نيست

داليل اين افول هر چه باشد، اما نفس وقوع آن بشدت به ضرر مبارزات کارگری در ايران . افول بوده است

امروز مبارزه آکسيونی عليه جمهوری اسالمی و سياست های ضد کارگری و سرکوبگرانه آن از . است

به همان نسبت . استايران  طبقاتی در ه جنبش کارگری در داخل و امتداد مبارزهخارج بخش مهمی از مبارز

که جنبش کارگری رشد و گسترش می يابد، ارتجاع حاکم هم به سياست های سرکوبگرانه خود شدت می 

به مبارزه آکسيونی عليه رژيم در خارج شدت و حدت بيشتری تا بخشد، وبيش از پيش ضروری می شود 

 برای جلب حمايت اتحاديه ها آزاد شده به تقويت اين ليت فعا است آن بخش از انرژی فعالين که ازالزم. بخشيد

، هم  در ايرانهم رشد جنبش مستقل کارگری و تشکل های توده ای کارگران. مبارزه آکسيونی اختصاص يابد

يران در متن جنبش  و قرار گرفتن جنبش کارگری اپيدايش و توسعه ارتباطات بين المللی تشکلهای داخل

ت يابی سياست سرکوبگرانه رژيم، اين را نشان می دهند که مضمون همبستگی با هم شدو ، کارگری جهان

چپ ايرانی در خارج بسمت مبارزه آکسيونی عليه رژيم و جنبش کارگری ايران از طرف فعالين کارگری 

 جهت گيری نوين  بايد استقبال کرد و از اين تحول و. معنا می يابد و بر چنين مبارزه ای متمرکز ميشود

 ايرانی مترقی و عالقمند به سرنوشت جنبش انرج کشور را به عرصه ای برای به ميدان آوردن هزارخا

اين به . کارگری عليه جمهوری اسالمی و سياست های ضد کارگری و ضد انسانی و ارتجاعی آن تبديل نمود

گزاری آکسيون های  برای برالزم  است کهند ده نفره ره و چنهای چند نفآکسيوپشت سر گذاشتن  ترتيب با 

سفارت خانه های رژيم به مراکز برگزاری آکسيونها باشد که . راه و چاره يافتتوده ای و بزرگ انديشيد و 



تا آنجا که به خارج کشور برمی گردد، .  شوندای و پاتوق دايمی اعتراض عليه رژيم ضد کارگری بدل توده

 .وبگرانه رژيم است آن عرصه اساسی مقابله با سياستهای سرکجهت گيری فوق

سطح کنونی حمايتها امروز ديگر نميتوان به . جنبش کارگری ايران وارد مرحله حساسی از مبارزه شده است

توجه . نمودتقويت آن را و بدون توجه به ملزومات پيشرفت واقعی جنبش کارگری کرد و محکوم کردنها اکتفا 

مکانيسم های سرکوب و گرفتن درس های الزم از آن است که در ارتباط تنگاتنگ بطور واقعی به دقيق به 

  .تقويت جنبش مستقل کارگری نوپا و تضغيف سياست های سرکوبگرانه ارتجاع حاکم می انجامد
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