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 نگاهی به يک موضع پا سفيستی

 
  ١٣٨٧ وريشهردهم چهارشنبه پنج                                                                                          یديرضا رش

  
از سرنوشت کارگران سامکو درس (د تشکل کارگری منطقه تهران  مطلبی را تحت عنوان  کميته هماهنگی برای ايجا

نوشته اند  که در بعضی از سايتها درج شده است ، ابتدا که به تيتر نوشته نگاه ميکنيم ) بگيريم و قدرت خود را باور کنيم

جربيات آنها صحبت کنند و نقاط قوت و يا بنظر ميرسد که اين دوستان سعی کرده اند از اتحاد و مبارزه سامکو و ت

 .کارگران را مورد بررسی قرار دهنداحتماال ضعف اين 

 سال است ۶رگران سامکو  ابتدای نوشته آمده است کا، در ميکنيم چيز ديگری ارائه شده استاما به خود متن که مراجعه

همه سالها را در انتظار و رجوع به نهادهای دولتی بسر ، دريافت نکرده اندطول اين مدت دستمزدی در ،هستندکه بيکار

    .که استيصال و درماندگی کارگر را بر جسته کرده است برده اند و در ادامه نوشته کم نيست الفاظ و عباراتی

  .در ادامه نوشته اشاره کوتاهی به کارگران نيشکر هفت تپه و الستيک البرز و صدرای بوشهر کرده اند 

وزستان را کم ارزش لوله سازی خنيشکر هفت تپه تا همين اواخردهای اين دوره جنبش کارگری را ازدستآورو مبارزه و

  .   نشان داده اند

 ۶، بسيار شفاف و روشن به وضعيت "  آن مقاله نوشته اند٢٧اراگراف پ" به اصل نوشته اين دوستان رجوع کنيم  در

لوله سازی خوزستان  و صدرای  -رهای خويش در کارخانه نيشکر هفت تپه ساله خود در سامکو و چندين ساله هم زنجي

 اعتصاب -دست به راه بندان زده ايم -خوب نظر بياندازيم در همه اينجا ها تحصن کرده ايم ......و الستيک البرزوبوشهر

حتی حقوق .  بدست نيآوده ايم موفقيتیهيچ کجا و هيچ، اما قبول کنيم ما در خيلی کارهای ديگر انجام داده ايمکرده ايم و 

  .عقب افتاده خود را نگرفته ايم

اين نوشته سر تا پا ياس و درماندگی کارگر را به رخش ميکشد و ميپندارد که مبارزه ارزشمند کارگران موفقيت چشم 

 کرده اند که حول گيری نداشته است و در آخر نوشته با يک کلی گويی و نه مشخص و اثباتی بلکه به شکل کلی مطرح

  .مطالبت سراسری متشکل شويم و کارخانه ها را تصرف کنيم و آگاهی خود را باال ببريم 

قبل از پرداختن به دستآوردهای اين دوره از مبارزه کارگران به يک نکنه بايد اشاره کنم و آن اوضاع سياسی  و بحرانی 

دانش آموز و دانشجو و کل جامعه – تا معلم و پرستار جامعه است که ديگر هيچ انسان زحمت کشی از کارگر گرفته

حاضر به قبول چنين وضيعتی نيستند و هر روز در تجربه روزمره خود به سنگر بندی جلوتر نسبت به قبل گام 

 سال است سکوت کرده و حقوق نگرفته و مبارزه اش دستآوردی نداشته است واقعا چه ۶ميگذارند اينکه بگوييم کارگر 

  . آموزی گذاشته اندسره ا شان را دکه اين دوستان عنوان مقال ،ی دارددرس آموز

جنبش  اين بخش از مبارزه  کنيم  تان نگاه لوله سازی خوزس و هفت تپه تا کيان تايراين دوره از کارگران در ه مبارزه ب

ارگران در هفت از روز شمار وقايع اعتراض و اعتصاب ک .و دستآوردهای چشم گيری داشته استکارگری پيشروی 
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و در چندين سطر اشاره ای به  .تپه و کيان تاير و لوله سازی  خوزستان که همگان از آن اطالع دارند ميگذرم 

  :  وره از مبارزه کارگران می پردازمدستآوردهای نوين و قابل درس گيری و مترقی و اتفاقا چشم گير اين د

    پايهتشکيل مجامع عمومی بعنوان يک تشکل  -١

 ماه به يمن اتحاد کارگران در تشکيل ۵ ماه و در کيان تاير ٢نگاه داشتن طول مدت اعتصاب در هفت تپه نزديک به  -٢

   و حمايت از رهبران و نمايندگانشانمجمع عمومی 

  همراه کردن خانواده ها با خود  -٣

  گران کشاندن اعتراض به سطح شهر و پيوستن بخشی از مردم به صفوف کار -۴

   تلويزيونی و روزنامه ها-مصاحبه با رسانه های راديو  -۵

ابداع انواع روشها و تاکتيکها ی نو در جهت رساندن صدای اعتراض به گوشه جامعه مانند الستيک آتش زدن و  -۶

  نصب بلند گو در کارخانه ها 

  اه  اعالم حمايت عملی از نمايندگان و رهبرانشان و رفتن به جلودادگ-٧

    اولتيماتوم دادن به کارفرما مبنی بر ادامه اعتراض و اعتصاب -٨

   وادار کردن کارفرما به تعهد کتبی و قبول مطالبات کارگران به شکل مکتوب -٩

ما چندين بند ديگر ميتوانيم به اين پيشرويها و دستآوردها که حاصل مبارزه اين دوره از جنبش کارگری است کدام ازهرو

واقعا بجای دعوت به درس گيری از اين مبارزات ارزشمند و بررسی نقاط قوت و ضعف جنبش کنونی  .افه کنيماض

  .کارگری چرا به سراغ تجربه کارگران سامکو ميرويد وآن را الگوی درس گيری به کارگران نشان ميدهيد 

که برويم و آگاهی خود را باال ببريم و يا شرايط و اوضاع سياسی جامعه اين روزها بسيار حاد شده است با کلی گويی 

سراسری متحد شويم نمشود کارگر را در مرکز مبارزه هر روزه اش نگه داشت و جلو برد بايد هر روز ار تجربه موفق 

  . ته کنيم و به گوش جامعه برسانيمکارگران درس بگيريم و آنها را بر جس

گوی کارگران هفت تپه و کيان د که ميشود وضيعت را تغيير داد ، بايد البايد به کارگر و مردم معترض اعتماد به نفس دا

نشان داد که انتخاب به همگان  و .نده  توسط  کارگران  البرز آموخت نماي٢٧انتخاب بايد از ،را جلوی کارگر گذاشتتاير

  .ارگران را بيشتر ميکند، اعتماد به نفس رهبران و کقدر اتحاد کارگران را باال ميبردتعداد زياد نماينده چ

به ميان کارگران دوستان عزيز بيشتر در عمل فعال شويد به درون اعتراضات کارگری برويد نمايندگان خود را 

  . به آنها نشان دهيدعمال راه کار معترض بفرستيد و

است بايد کاری کرد که کرده از اين شيوه ها عبور، اما جامعه امروز نوشتن خوب است و جمع آوری طوماراطالعيه

 نفر را جمع کنيد ۵٠صندوق کمک مالی و صندوق اعتصاب راه بياندازيد  ،اعتراض و اعتصابش به جلو بروددرکارگر

  . هزار نفری کارگران برويد۵ صفوف و با پرچم کميته هماهنگی و يا هر تشکل ديگری به

  . مبارزه کارگرانبه اميد به درس آموزی از نقاط قوت چشم گير اين دوره از

  زنده باد اتحاد کارگری

  یديرضا رش


