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   یرگرها و فعالين جنبش کاتشکل گامی مهم در راستای اتحاد 
ماه هشتاد و پنجبهمن دوم  هرام رحمانیب          

 
  

 فعالين جنبش کارگری برای اتحاد و همبستگی و نهايت امر برای برپايی تشکل و های مستقل از دولت تشکلتالش

ظری و ندور از هرگونه تنگه اين حرکت را بايد ب.  در جريان استتر از گذشته جدینسراسری کارگرا

 به اين  راقدر گسترده است که هر ناظر بيرونیزيرا اکنون مبارزه پراکنده کارگران آن. ی تقويت کردمسکتاريس

چرا فعالين اين .  خود هستنداندازد با وجود انبوهی از مبارزه چرا هنوز کارگران ايران فاقد تشکل سراسریفکر می

 در چنين شرايطی،  اما؛ها را بريده استشوند، يا مشکالت اقتصادی، نفس آنجنبش دستگير و زندانی و شکنجه می

-گرز بگیواقعا امروز تشتت و پراکند! ؟دارندداران برنمی دست از مبارزه بر حق خود عليه سرمايهها باز همآن

يابی  البته در اين ميان خفقان و مشکالت اقتصادی در تشکل.ت کارگری کمونيستی استدغدغه فعالين و جريانا ترين

 سکتاريستی نيز در بين هاینظری و سياستاما بايد به امر اذعان کنيم که تنگ. طبقه کارگر تاثير به سزايی دارد

. ر غيرقابل انکار است يک امهای درگير با جنبش کارگری کمونيستیجنبش کارگری و احزاب و سازمانفعالين 

 که کارگران بدون مبارزه متحد و متشکل، همواره در معرض اگر همه نيروهای جنبش کارگری به اين نتيجه نرسند

يابی روی تشکلها قرار خواهند گرفت، دشواری و موانع پيش داران و حکومت آندايمی تهديد و تعرض سرمايه

های اين نيروی ميليونی به اين نتيجه قطعی عالين و سازمانفری از گي بخش چشماگر .د ماندکارگران باقی خواه

 کنار هم قرار بگيرند و بحث و تبادل نظر کنند تا تشکل سراسری  مواضع مورد اختالف درآگاهی بهبا نرسند که 

  .، برداشتن هر گامی در اين راستا سخت خواهد بودکارگران مستقل از دولت را به وجود بياورند

 ، مقاالتياو ها  آن و نظريات فعالينی موجود مستقل کارگریها تشکل سراغين مقدمه و با اين حسن نيت بهاگر با ا

  ماتريال انسانی و ابزارهایشويم کهبا اين واقعيت روبرو می ها برويم، آنات اينترنتی و نشريهایسايت ها،مصاحبه

 تشکل  امکان به وجود آوردنبندی معينيک زمان در هاست کهدر دسترس آن  در شرايط کنونی مناسبینسبتا

   .امکان پذير استسراسری کارگران ايران 

 يابی کارگران ايران برداشته و گام مهمی در راستای گسترش تشکلهای کارگری،اتحاد کميته رفقای مياندر اين 

 ی و تبادل نظر و اتحاد به همکارهای موجودفعالين کارگری و تشکلاز  ،١١/٩/١٣٨٥  در تاريخطی فراخوانی

های کارگری را به  بايد به استقبال اين فراخوان رفت و دست يکايک رفقای اتحاد کميتهشکبی. انددعوت کرده 

در چند سال «: استچنين ،»دعوت از فعالين جنبش کارگری«تحت عنوان  فراخوان  اينهايی ازبخش. گرمی فشرد

ها هر يک بنا به شرايط و موقعيت. ايمبوده رای ايجاد تشکالت کارگریگذشته شاهد تحرک فعالين جنبش کارگری، ب

اند و شکل خاصی از تشکل را سازمان دادند و يا زمينه اين مسئله پرداخته ای بهاند از زاويهو گرايشاتی که داشته

  .شدند ايجاد آن



رکت در تهران و با اعتصابشان اين ش سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با سازماندهی چند هزار راننده

اما پس از اعتصاب شديدا مورد يورش قرار . اين موارد است داران را بلرزانند، از جملهتوانستند پشت سرمايه

کردن  ها، حمله شبانه به خانه های رانندگان، غيرقانونی اعالمبازداشت عده زيادی از آن. گرفتند و سرکوب شدند

اخراج بسياری از فعالين  ت طوالنی منصور اسانلو رئيس هيئت مديره اين سنديکا وسنديکای شرکت واحد، بازداش

متاسفانه بدليل عدم آمادگی طبقه کارگر . ها استآن اين سنديکا از شرکت واحد، نشانگر شدت سرکوب و برخورد با

  .ديکا فرود آمدسرکوب اين سنديکا عملی شد و ضرباتی بر پيکر اين سن در حمايت از رانندگان شرکت واحد،

راستای ايجاد  فعالين راديکال جنبش کارگری در تالش برای همبستگی و هماهنگی بين پيشروان جنبش در ديگر

جمله کميته پيگيری برای ايجاد تشکالت آزاد  از آن. ها و تشکالتی نمودندتشکل فراگير کارگری اقدام به ايجاد کميته

  .توان نام بردکارگری و اتحاد کميته های کارگری را می کارگری، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

هدف خود  ها، با وجود مثبت بودن و برداشتن يک گام به جلو تا کنون نتوانسته بهتمام اين تالش واقعيت آن است که

حد از اين گرايشات راديکال در  هر کدام. های آن برسديعنی برپايی يک تشکل فراگير و حتی فراهم نمودن زمينه

چنان به عنوان اند، اما مسئله ايجاد تشکل فراگير هم داری ايستادگی کردهتوان خود در مقابل تهاجمات سرمايه

  ...بست قرار داردظاهرا پس از گذشت چند سال، هنوز در بن ای الينحل باقی مانده ومسئله

اند که کارگری به اين نتيجه رسيده جنبشبا گذشت زمان راديکاليسم در اين گرايشات تقويت شده و بسياری از فعالين 

تر باشد، بايد دست اتحاد وهمکاری به آن که اين مبارزه قوی داری و برایضروری است برای مبارزه با سرمايه

تحرکات  داری فقط به دادن اطالعيه بسنده نکنيم و بتوانيمآن که بتوانيم در تقابل با سرمايه برای. سوی هم دراز کنيم

  .دهيم ته باشيم، ضروری است نوعی از همکاری و هماهنگی را بين خود سازمانعملی داش

ضروری است ضمن حفظ موقعيت  طور که گفته شد اختالفات بين ما اختالفاتی واقعی است و در نتيجههمان

نيم تواما می. جنبش کارگری، بين خود داشته باشيم کنونيمان طرحی برای همکاری منظم حول مبرمترين مطالبات

گرايشات راديکال جنبش کارگری مثل سنديکای شرکت واحد، کميته  شورای همکاری متشکل از نمايندگان

-دانش های کارگری، انجمن فرهنگی کارگری، فعالين فلز کار مکانيک،اتحاد کميته... پيگيری کميته... هماهنگی

تواند اين شورا می. ايجاد نماييم نمايند،یجويان هوادار جنبش کارگری و بسياری از فعالينی که مستقال فعاليت م

در . عهده بگيرده کارگری و يا به طور کلی طبقه کارگر را ب وظيفه هماهنگی و همکاری در مقابل تهاجم به فعالين

تری در عرصه مبارزه طبقاتی داشته باشند توانند به سهم خود نقش بيشاين شورا می چنين حالتی فعالين متشکل در

هايی است که بدنه علت پراکندگی موجود يکی از. يی از کارگران پيشرو را نيز جذب اين حرکت نمايندهابخش و

  ...بيندداری نمیدر مقابل سرمايه طبقه کارگر را از فعالينش جدا کرده و عمال طبقه کارگر قطبی قوی

- تمام فعالين جنبش کارگری میکه اين طرح کامل و بدون نقص است و بلعکس از کنيمما به هيچ عنوان تصور نمی

ضرورت چنين  شرايط کنونی. رسد ارائه نمايندبرای تحقق هدف ذکر شده هر پيشنهادی به نظرشان می خواهيم که

نبايد روند . را به فال نيک گرفت همکاری را بين ما فعالين جنبش کارگری بر جسته کرده است و بايد اين مسئله

اتحاد عمل و همکاری بين ما و حرکت در جهت . تداوم يابد بدون مانع جدی و قویداری به حقوق ما تهاجم سرمايه

  .»گرايشات راديکال، بايد از حرف به عمل تبديل گردد ايجاد تشکلی فراگير بين



 چه صداقتی که در بطن و اهداف داری و عليه سرمايهاين فراخوان چه به لحاط مضمون و محتوای سياسی و طبقاتی

به ويژه . ن برودآبه استقبال   با شور و شوقکند که هر فعال و  تشکل کارگری را تشويق  اصوال بايد،آن نهفته است

اند که هر کسی در آن شرکت کند نه به عنوان مهمان، بلکه از همان اول چنان باز گذاشتهاين رفقا، فضا را آن

  .شودصاحب خانه محسوب می

، اعالم ١٥/٩/١٣٨٥های کارگری، در اطالعيه ديگری در تاريخ يته رفقای اتحاد کمپس از اين دعوتچند روز 

شورای همکاری فعالين جنبش کارگری بالفاصله  پس از دعوت از فعالين جنبش کارگری برای تشکيل«: کردند

 به اين... و کميته پيگيری ... نامه پاسخ گفتند، از جمله کميته هماهنگی  بعضی از تشکالت و فعالين به اين دعوت

  .جواب مثبت داده و از آن استقبال کردند دعوت نامه

رسيد که يعنی ايجاد يک تشکل فراگير پيشنهادات و نکاتی به نظرشان می تعدادی از فعالين در مورد هدف بالقوه

همکاری شکل  اما برای آن که ابتدا به ساکن شورای. به بحث گذاشت... ها را در شورای همکاری آن توان همهمی

مبرمترين مطالبات جنبش کارگری که   و راه را هموار نمايد ضروری است بر اساس هدف بالفعل آن يعنیبگيرد

تشکل و بويژه خنثی کردن تهاجم به فعالين جنبش کارگری  امنيت شغلی، حق آزادی: همه بر آن توافق داريم مثل

بدون هيچ پيش شرطی ايجاد خواهد شد و ... بنابراين شورای همکاری . ايجاد نماييم آغاز نماييم و شورايمان را

  .بگذارد تواند در کنار آن بحث تشکل فراگير را به تبادل نظرپرداختن به هدف بالفعلش می ضمن

تر در مقابل تهاجمات ايستادگی محکم ايجاد شورای همکاری فعالين جنبش کارگری، گامی است به جلو برای

-جنبش کارگری برای شرکت در اين شورا دعوت به عمل می ن ديگرداری و بر اين مبنا مجددا از فعاليسرمايه

  ».آوريم

 های مستقل جنبش کارگری فعالين و تشکل تالشی جدی برای متحد کردن. روشن است صريح وهدف اين فراخوان

ه اين رفقا به نطق . استای و سراسری طبقه کارگرهای توده تشکل برپايیبرایهای بلند  جهت برداشتن گامدر

 طبقه کارگر ايران در دوره  فعالين ضعف دغدغه و مشغله وترين بزرگامروز. اندضعف مهمی انگشت گذاشته

 برای  نيروهای طبقه کارگراما همه.  اذعان دارنداين امر همه به .، عدم وجود تشکل سراسری کارگران استحاضر

- است، به ويژه در اين ميان تنگیبزرگ ضعف و کمبوداين . نظر نيستندجهت و همبرطرف کردن اين ضعف هم

ها نيز نويسندگان آن مارکس را نيز به غلط به  وقتیهای عجيب و غريبی که بعضستی و نظريهينظری و سکتار

از دارد و اين يای و حزبی، بلکه به يک تشکل ن تشکل توده دو طبقه کارگر نه بهشود، ادعا میمثال. طلبندشهادت می

شوند  به مارکس هم متوسل میگذارند واتر میرپا را ف. کنندها حمله می به لنين و بلشويک. استایهمان تشکل توده

گذاران سوسياليسم علمی نبودند که در  گويا اين مارکس و انگلس، يعنی بنيان. بوديت مخالف حزباو همتا اثبات کنند 

ها و فعالين ها تا احزاب و سازماناز اتحاديه اول و دوم تالش کردند گرايشات مختلف طبقه کارگر لانترناسيونا

 مارکس، تمام زندگی خود را وقف .المللی متشکل و متحد سازندجنبش کارگری کمونيستی را در يک تشکل بين

را ننوشتند؟ چرا اسم » مانيفست حزب کمونيست« مگر مارکس و انگلس، .مسايل نظری و عملی طبقه کارگر کرد

- آيا اکنون مارکس زنده بود، چه جوابی به اين نوع از رفقا می! نگذاشتند؟»ای کارگراندهمانيفست تشکل تو«  راآن

 حال فرض کنيم يک روز تعدادی از کارگران تشکلی هم به وجود آوردند و گفتند اين همان تشکل واحد طبقه .داد



 ايران از انکارگر ايطی که در شرستان اين است،و سئوال بزرگ از اين داما. تکارگر است و نيازی به حزب نيس

 کند؟ و پراکندگی خدمت میتفرقههايی از اين دست به چه چيزی جز  بحثهستند، آيا محروم  خودایهای تودهتشکل

 کليه نيروهای جنبش کارگری کمونيستی با هر ضعف و اشکال و ايرادی بايد در برپايی مگر غير از اين است که

ها مد اين روز. ال بزنند و در فرصت و موقعيت مناسب نيز از همديگر انتقاد کنندهای خود را باستينآها اين تشکل

  از برج آج که به طبقه کارگردر حالت خلسه فرو روندچنان آنشمار دور هم جمع شوند، تعدادی انگشتشده است 

چرا وقت  ، چرا؟بگويند بد و بيراه ها و بلشويکزاب سياسی کمونيست و لنينح اها و سازمان به؟امر و نهی کنند

دور هم جمع  فرد و يا افرادی  طبيعی است که هر کنيد؟می جنبش کارگری کمونيستی تحريف تاريخرف  صخود را

 ايرادی در اين ، هر نوع و روش فعاليت برای خود انتخاب کنند، نه تنها هيچ هر اسمی نيز روی خود بگذارند،شوند

 در اين  و نقد ايراد.شان است بلکه حق طبيعی،قيد و شرط به رسميت شناختزادی تشکل را بايد بدون آکار نيست و 

- کنند که حيرتچنان به طبقه کارگر امر و نهی  آن و با اين روحيه دور هم جمع شوندافرادی انگشت شماراست که 

چنانی و دامن های آن و تئوریهای ناروابرخورددار اند که مبلغ و پرچمانگار اين دوستان تصميم گرفته. انگيز است

های درستی را هم  بحث از قضا برخی مواقع کهدوستان  اين تيپ برخی از.باشندزدن به پراکندگی و اختالف 

کارانه و برخوردهای ناروا به دور از نقد دوستانه و  طلب آمرانه ولحن. دننکتراشی می دشمن باز همندنکمطرح می

اما در هر صورت اين برخوردها در ميان فعالين جنبش . زندتر دامن میه بيشگی و تفرق و به پراکندهسازنده است

. ها پرداختکارگری وجود دارد و بايد آن را با صبر و شکيبايی تحمل کرد و در فضايی دوستانه و سالم به نقد آن

گذاشتن و يا منزوی کردن  دوستان، نبايد به کنار  قبيلد و تيز اينتن تاکيد شود که برخوردهای جادر اينالزم است 

  .های کارگری منجر شودها از تشکلآن

 برون رفت آارگران از تشتت و ی و پايدار برای، عملی اساسهایراه حلتواند  کسی و جريانی نمی اگر در واقع

 .يستدامن زدن به تفرقه و تشتت طبقه کارگر هنری ن.  بدهد الاقل پوست خربزه زير پای ديگران نياندازدیپراآندگ

 باشد نه تخريب یهای امروز محور بحثداران عليه سرمايهآارگران سراسری طبقاتی تشكل اتحاد و  بايداساسا

امع جرا به وجود بياورند آن موقع در م تشکل مستقل از دولت خود نذاريد کارگران ايران ايبگ. نيروهای کارگری

ای کارگران و شکل و يا دو تشکل، يعنی تشکل تودهتوان مطرح کرد که آيا کارگران به يک تها، میعمومی آن

دانند را ها و احزابی که خود را کارگری کمونيستی میامروز کسانی پرچم انحالل سازمان. حزب نياز دارند يا نه

در ادامه چنين روندی کارگران آزادانه و بگذاريد . چنين نگرشی يک خطای سياسی بزرگی است. اندباال برده

 و يا اين که  يا نه؟پيوندندمیخواه خود زب دلح به آيا نياز دارند يا نه؟زب جديدی ح  آيا بهگيرند کهبميم آگاهانه تص

ر در کنار نظريات ظ اين هم يک ن.ايشان کافی است حزبی نياز ندارند و همان تشکل توده هيچبه اين نتيجه برسند به

ای برای فعالين کارگری  مشغله.اندان آن را اشتباه گرفتهاما طراحان آن زمان و مک.  طبقه کارگر استرونديگر د

 چرا که . طرح اين بحث در حال حاضر يک بحث انحرافی استاز اين رو. تراشند که مشغله امروزيشان نيستمی

به ، مشغله فعالين آن ای خود را به وجود نياورده و در آغازين راه قرار داردهای تودهطبقه کارگر ايران هنوز تشکل

  جنبش کارگری کنونی همه نيروهایوظيفه  پس.های فرسايشی يک تشکل و يا دو تشکل درگير شودبحث

   . استداران عليه سرمايهیا  تودهیها  تشكلیرهبردهی و ، سازمانیآمونيست



ها يتلو اين اوبندی ترجيحاگر.  فوری طبقه کارگر استهایها و ضرورتيتلو او اين، تاکيد بهجا اين دربحث من 

های تئوريک و برداشتن موانع نظری در بحث. زنديابی کارگران لظمه میبرد تشکل به پيش، نشوددر نظر گرفته

 یا  تودهیها تشكل توانيم آارگران را در ی اين آه چگونه م.هاستحين عمل سياسی و اجتماعی کار دايمی کمونيست

اند از هايی که تاکنون فعالين جنبش کارگری به وجود آوردهارگان ها وکميته.  استجواب عاجلنيم نيازمند کمتشكل 

اق و فشارهای سياسی و نتالبته اخ. زنند میدر جا اند و به نوعیخود، دور شدهترين اهداف ترين و اساسیمهم

های  بحراناين کشور آبستن .وضعيت ايران بسيار خطير استمعضالت کمرشکن اقتصادی قابل فهم است، اما واقعا 

های سياسی و اجتماعی امروزی ايران، هر فعال  واقعيت بنابراين،.اقتصادی فزاينده و احتمال حمله نظامی است

 بايد .جنبش کارگری را بايد به اين نتيجه برساند که طبقه کارگر ايران، به تشکل طبقاتی خود مانند نان شب نياز دارد

-های مستقل کارگری که در سال ميان نقش فعالين متشکل در کميتهدر اين. ها و موانع آن پرداختبه گير و گرفت

  .اند بسيار مهم استهای اخير به وجود آمده

ند و به عنوان طبقه متحد و آگاه با اتکا به بيای در و از اين تشتت و پراآندگشوند آه چگونه آارگران متشكل اين

داشته ياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت فعال  در همه مسايل اقتصادی، سشانیمنيرويی خود و مجامع عمو

ضرورت کنونی مبارزه طبقاتی در  .گذرد میتفکر سکتاريستیيک وجه آن از نقد جدی و همه جانبه و سازنده  باشند

-، به امر و مساله تشکلهای کارگری کمونيستی دغدغه همه نيروهای منفرد و محافل و سازمانايران، اين است که

 به تر برای شفافيت دادنهای بيش به بحثتوانيابی میدر پروسه اين روند تشکل. ان معطوف شوديابی کارگر

داران پرداخت، اما نبايد منتظر ماند که همه مسايل تئوريک  عليه سرمايهانداز تشکل طبقاتی کارگرانو چشماهداف 

دهد و بايد هم در ل خود را نشان میبسياری از مسايل در پروسه عم. و ذهنی به طور شسته و رفته روشن شود

های غيرضروری و کاذب و فرسايشی تئوريک از اين رو، نبايد مشغله. همان جا و همان موقع به آن پرداخته شود

  .درست کرد

تشکلی به اعتبار و با اتکا به نيروی خود . تشکلی مستقل از دولت !ی تشکل و تشکل و تشکل استهدف اصل

 طبقه کارگر در مقابل ستم و روزبروز توانايی و مقاومتتشکلی که . کا به مجامع عمومیتشکلی با ات. کارگران

 را برای دست زدن به  متشکل و آگاه خود پيشروی کند که طبقه کارگر تا جايی ورا ارتقا دهدداری استثمار سرمايه

الت و مشکالت اقتصادی،  و خود را صاحب معضهنی و عملی آماده سازدذساز تاريخی به لحاظ تحوالت سرنوشت

  .سياسی، اجتماعی و فرهنگی کل جامعه بداند

- به فعاليتتری نيروی بيش کارگری،های موجود مستقلديگر اين است که فعالين کميته و ضروری يک مسئله مهم 

کارگران يابی  عرصه تشکلدرهای بزرگ کشور  تا کارگران اين بخشاختصاص دهند در صنايع بزرگ هايشان

 و يابی کارگران ايران و يا هر کشور ديگریدی تشکلي تشکل در صنايع بزرگ يکی از مسايل کل.گام شوندپيش

جمهوری اسالمی آه ، ايران حاآم بر و ديکتاتوریخفقان شرايطدر . استن به اهداف عاليه طبقاتی خويشآپيشروی 

  جويان و  چه نويسندگان و هنرمندان و دانشمستقلی را چه برای کارگران و گونه تشكلنيست هيچ حاضروجههيچ به

 فعاليت  شرايط.در کشوری که به طور رسمی و قانونی آزادی بيان و تشکل و اعتصاب وجود ندارد. زنان را بپذيرد

ها تاوان و بهای گزافی را اگاهانه پرداخت تاکنون نيز فعالين آن.  است سخت و دشوارهابرای فعالين اين جنبش



ا کرد رپای را بتوان تشکل مستقل تودهاند که در همين شرايظ نيز می نشان داده در عملهالين اين جنبش فعا.اندکرده

انی تهران و راعتصاب جسورانه کارگران شرکت واحد اتوبوس.  به حکومت تحميل نمود از پايينو آن را با مبارزه

 را در مقابل جامعه ما  غيرقابل انکارند اين واقعيتاجود که فعالين کارگری به وجود آوردهو مهایحومه و يا کميته

 ، تشکل به وجود آورد را گرفت تا دولت نخست بايد مجوزهرگونه تفکری که. و به ويژه کارگران قرار داده است

  .  تفکری راست و برای تشکل و مبارزه کارگران مضر است اساسااگر توهمی بيش نباشد

 به  رای جنبش آارگر درون مختلف دراتگرايش اين است که ،ابی کارگرانييک مسئله مهم ديگر در عرصه تشکل

 در فضايی را نيزها آن کمبودها و اشکاالت  توهمات در عين حال.رسميت شناخته ب و پذيرفتعنوان يک واقعيت 

ارگر را  مساله گرايشات درون طبقه ک. نه با هدف صرفا افشاگریداد،صميمانه و رفيقانه مورد نقد سازنده قرار 

های متقابل سازنده ها و نقدتوان با صدور اطالعيه و قطعنامه حل و فصل کرد، بلکه با صبر و شکيبايی و بحثنمی

  .رسد به سرانجام می است کهدر پروسه عمل سياسی

. های موجود کارگری يک ضروت تاريخی استحقيقتا همکاری و تبادل نظر و احيانا اقدام مشترک فعالين و کميته

های کارگری، انجمن صفنی آارگران برق اتحاد کميته... کميته پيگيری...  اقدام مشترک کميته هماهنگی،برای مثال

 رابطه غيره در و  آارگران شرآت واحدیسنديكاتاسيسات غرب تهران، انجمن صنفی برق و فلزآار آرمانشاه،  و

گيری از سوی حکومت مطرح و در حال تصميمی که اکنون ١٣٨٦مزدهای سال با قانون کار و تعيين حداقل دست

دهی  سقز، سازمان١٣٨٣يا تالش برای لغو احکام ضدکارگری دستگير شدگان اول ماه . است، اقدامی موثرتر است

اقدامات مشترک اين چنينی ...  مارس، روز جهانی زن و اول ماه مه، روز جهانی کارگر و٨های مشترک برنامه

   .کندهموار میها را ن تشکل اي فعالينپروسه نزديکی

های متوالی اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی، اکثريت مردم ايران، به ويژه بيش از دو دهه است که بحران

های ويرانگر در اثر اين بحران. ای قرار داده است و رنج فزايندهدقت و درشکارگران و مردم محروم را در م

های بزرگ صنعتی، به شده است، ورشکستگی اقتصادی و تعطيلی کارخانهاقتصادی، صنايع کوچک و بزرگ فلج 

ای به خود گرفته است که فقط چنان ابعاد گستردههای اخير آنخصوص صنايع نساجی، ريسندگی و بافندگی، در سال

 خانه اندرکارانبنا به اقرار دست. نداه، نزديک به دويست هزار کارگر از کار اخراج شد١٣٨۵در اوايل سال 

- يکی پس از ديگری دچار بحران می مهم کشوريعاضدکارگر جمهوری اسالمی و نمايندگان مجلس ارتجاع، صن

گری و های کالن ميلياردی به عرصه نظامیدزدی، اختالس، رشوه خواری، فساد اداری و اختصاص بودجه. شوند

- با پشتيبانی و حمايت از گروه،سطج منطقه در  با رقبای خودهای کشتار جمعی اتمی، و رقابتيابی به سالحدست

تهران » استگهولو«های راسيستی در سطح جهانی که در کنفرانس گروهاز الهی و حتی های تروريستی حزب

داری جمهوری اسالمی و سران آن تبديل شده است و  به سياست روزمره حکومت سرمايهشرکت کرده بودند،

 آيا طبقه کارگر ايران در سطح سراسری خود را متحد و .پردازدقه کارگر می طبز را نيها تاوان همه آنمتاسفانه

کرد به اين شيوه با کار و زيست و زندگی کارگران رفتار نمايد؟ قطعا متشکل کرده بود جمهوری اسالمی جرات می

ری اسالمی، های سياسی جمهو اقتصادی و سرکوبهایهای بحرانترين ضرر و زيان و خسارت بنابراين، بيش!نه

 چونهمخواه طلب و آزادیهای برابریجنبشجوانان و  و انجوينشادمتوجه جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش 



ود مانند خا رقبای های کشتار جمعی بيابی به سالحجمهوری اسالمی، که برای دست. جنبش انقالبی کردستان است

ترين دارنده منابع عظيم گاز در ه بزرگوسيه ايران، پس از ردهد، در حالی ک اسرائيل و غيره مسابقه میآمريکا و

  است و شده درجه سرمای سوزناک مختل٣٠ز سير غرب کشور، در زير بيش ادق سرطجهان است، گاز منا

، ... و سيستان و بلوچستان خوزستان، کردستان، آذربايجان،م عالقه چندانی به تامين نيازهای مردجمهوری اسالمی،

 اکنون بنا به اطالعيه سازمان برق ايران، احتمال اين که برق به طور مداوم حتی در تهران .دهد نمیناز خود نشا

های   که شرآتهای به سران سه قوه، اعالم داشت سنديكای صنعت برق ايران در نامه .بينی شده استقطع شود پيش

نيرو با تهديدهای  ای و اعتباری وزارت برق ايران در چند سال اخير به علت تنگناها و کمبودهای بودجه صنعت

  نيز بنزينسوخت و. ورشکستگی قرار داده است ها در آستانه ناپذيری مواجه شده و اکنون اين شرکت جدی و جبران

شده و باندهای جمهوری اسالمی، گاز و نفت بندی  جيرههای سيستان و بلوچستان و آذربايجان و کردستان، در استان

بندی سوخت در غرب آشور،  جيرهکه پس از  اين  احتمال .فروشندازار سياه با قيمت گزافی میو بنزين را در ب

  .بندی سراسر ايران نيز از راه برسد دور از انتظار نيستنوبت جيره

، در تبليغات انتخاباتی خود و پس از آن، همواره وعده آوردن پول نفت بر  اسالمیرژيم ، رييس جمهورنژاداحمدی

هايش عملی نشده است، بلکه سرکوب کدام از اين وعدهداد، در حالی که اکنون نه تنها هيچ مردم را میسر سفره

ه مردم بسيار نيز ننی و تورم مايحتاج روزااعتراضات کارگران و اخراج و به محاکمه کشيدن فعالين کارگری و گرا

د يک سال و نيم رياست جمهوری وی، در اين مدت حدو. باال رفته و به مرحله غيرقابل تحملی رسيده است

المللی نيز احتمال تحريم اقتصادی روزبروز مشکالت و معظالت اکثريت مردم ايران، افزايش يافته و در سطح بين

  .  درآمده استپرواز شبح هولناکی بر سر مردم ايران به چونهمهمه جانبه و حمله نظامی نيز 

 بنا به گفته عبدالرحمان چراغعلی، مديرعامل .است افزايش  در حالنچناه مردم، همنقيمت اجناس مايحتاج روزا

  . درصد افزايش يافته است٥٠سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداری تهران، طی روزهای اخير نرخ مرکبات تا 

ن آور است که محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شورای اسالمی و رئيس فراکسيوها به حدی سرسامافزايش قيمت

ها در برخی ها موفق نبوده و سطح عمومی قيمتاصولگرايان اقرار کرده است دولت و مجلس در کنترل قيمت

  .موارد از کنترل بيرون رفته است

 هزار تومان و در شهرهای ديگر ٥٠٠از سوی ديگر احمد بزرگيان، نماينده مجلس گفته است، خط فقر در تهران 

  . هزار تومان است٣٥٠کشور 

های غلط دولت در حوزه سالمی، سياستا احمد بزرگيان، اين عضو فراکسيون اکثريت مجلس شورای به گفته

  » . تومان رسيده است٣٠٠٠ای  تومان به شانه١١٠٠ای تخم مرغ شانه«اقتصاد کار را به جايی رسانده که 

آيا مردم فقير توان خريد تخم . داران روزبروز پولدارترشوند و سرمايهبدين ترتيب، فقرا روز به روز فقيرتر می

انس رفت و برگشت ژکرايه آ،  تومان٢٠٠٠   يک پاک شير سويا،  تومان٣٠٠ نان تافتون ٥،  تومان٩٠ای مرغ دانه

،  تومان١٢٠٠ کيلوئی نخود،  تومان٢٥٠يک بسته کوچک ريحان   تومان،٢٥٠نان سنگگ بزرک ،  تومان٦٠٠٠

  کيلوئیه فرنگیجگو،  تومان٧٠٠  تومان، پياز کيلوئی٦٠٠ کيلوئینی سيب زمي،  تومان١٧٠٠ کيلوئیلوبيای قرمز 

  ...  تومان٣٠٠٠    گرمی٢۵٠پاکتیپنير ، ٢٢٠٠



دهند، دليلش هشدار می لس شورای اسالمی نيز در اين موردجردانندگان مسطح فقر و گرانی به جايی رسيده که گ

  .ای استها از اعتراضات تودهنگرانی آن

های ضدهوايی جمهوری ای از يک رقم خريد موشکروزنامه کيهان جمهوری اسالمی، به گوشهدر چنين شرايطی، 

از » تور ام يک«هوايی های ضداين روزنامه، در خبر مربوط به خريد موشک. اسالمی از روسيه اشاره کرده است

  اعالم کرده است» الر ميليون د٤٠٠ ميليارد و ١«روسيه، هزينه پرداختی از سوی جمهوری اسالمی بابت آن را 

اگر . کنند که محاصره اقتصادی تاثيری بر ايران ندارددر چنين شرايطی، سران جمهوری اسالمی، ادعا می

های سازی اورانيوم را قطع نکند احتماال شورای امنيت سازمان ملل در اسفند ماه تحريمجمهوری اسالمی، غنی

ين صورت نرخ مايحتاج مردم و هزينه دارو و درمان که در حال شديدتری را عليه ايران اعمال خواهد کرد، در ا

  .تر نيز خواهد رفتحاضر کمرشکن است وخيم

کارگران . اند رو به جلو برداشتهی مهمهایفعالين کارگری ايران، با وجود اختناق سياسی و فشارهای اقتصادی، گام

 های کارگری،اتحاد کميتهاکنون دعوت رفقای . اندای کسب کردهايران، در اعتراضات چند سال اخير تجارب ارزنده

گرايشات راديکال جنبش کارگری مثل سنديکای  توانيم شورای همکاری متشکل از نمايندگانما می«مبنی بر اين که 

های کارگری، انجمن فرهنگی کارگری، فعالين فلز کار اتحاد کميته... پيگيری کميته... شرکت واحد، کميته هماهنگی

اين . ايجاد نماييم نمايند،جويان هوادار جنبش کارگری و بسياری از فعالينی که مستقال فعاليت میدانش يک،مکان

کارگری و يا به طور کلی طبقه کارگر را بعهده  تواند وظيفه هماهنگی و همکاری در مقابل تهاجم به فعالينشورا می

تری در عرصه مبارزه طبقاتی انند به سهم خود نقش بيشتواين شورا می در چنين حالتی فعالين متشکل در. بگيرد

اقدامی ارزنده و موثر و يک نياز » .هايی از کارگران پيشرو را نيز جذب اين حرکت نمايندبخش داشته باشند و

  . سياسی و اجتماعی و طبقاتی کارگران ايران است را بايد از هر طريق ممکن تقويت کرد و به استقبال آن رفت

آزادی، «جمهوری اسالمی و برای تحقق شعار داری در جهت سرنگونی حکومت سرمايه وقفهنوبه خود بی به ،ما

  مطالب انبوه.کنيمکاری مبارزه مین ادعا و طلبيتر بدون کم با خلوص نيت و،» یبرابری، حکومت کارگر

  و راديوی حزب کمونيستهایه و گفتارها و برنامهاله، مصاحبه جهان امروز و پيشرو، تلويزيون کومهنشريات

له، به  حزب کمونيست ايران و کومههایها و پلنومهرگ کنهایو قطعنامه ها بيانيه ساعته،٢٤له و راديوی کومه

 معرض نقد و بررسی و ارزيابی در ، هموارهمبارزه ما. دهند را نشان میعرصه وسيع کمونيستی ماخوبی اين 

  در عين حال با تبليغ و ترويج مواضع کارگری کمونيستی،ما . قرار دارديستی کمون کارگرجنبش  نيروهایدايمی

  کارگران سراسر ايران و مبارزه طبقاتی از هر اقدام کوچک و بزرگ برای اتحاددانيم که وظيفه خود میآگاهانه

قدمی را   هرمختلف نيز، بلکه از طرق يمکنداران و حکومت حامی سرمايه، نه تنها استقبال میها بر عليه سرمايهآن

  .نيمکتقويت میعميقا  که به نفع طبقه کارگر برداشته شود
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