
 خطاب به دوستان و رفقای کميته پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری و تمام پيشروان کارگری

  بھنام ابراھيم زاده و شاھرخ زمانی

 

  !در شرايط پراکندگی جنبش کارگری ايجاد تشکل ھای مستقل کارگران را در اولويت قرار دھيم

سالم و درود ھای گرم و آتشين ما فعاالن کارگری بھنام ابراھيم زاده و شاھرخ زمانی، اعضای شورای نمايندگان کميته پيگيری 
  .ايجاد تشکل ھای کارگری در زندان جھنمی رجايی شھر را بپذيريد

ما، پنجاه و چند ميليون خانوار کارگری ايران، بمثابه نيروی اصلی انقالبی پيشرفت جامعه وھمچنين مولد تمام نياز ھای حياتی 
آن، از قبيل محصوالت تغذيه، پوشاک، مسکن، دارو، نفت و گاز، و غيره، در سايه حاکميت رژيم سرمايه داری در بدترين 

ا نابودی امنيت شغلی از طريق قراردادھای موقت و سفيد امضاء و دستمزدھای يک چھارم ازھمراه ب. شرايط زندگی قرار داريم
درصدی توليدات داخلی مان، مانند قطعه سازی، نساجی، کفش، قند و شکر،  70خط فقر، واردات کاالھای بنجل و نابودی 

صوصی سازی يا خودمان سازی توليد ودرصد از جمعيت کارگری کشور از طريق خ 40کشاورزی و غيره که به بيکار سازی 
خدمات انجاميده است، حذف يارانه ھای عمومی از مايحتاج ھای ضروری امثال آب و برق و گاز و بھداشت و درمان آموزش و

سياست تحصيالت و تندرستی و ورزش، با ھدف انتقال اين ارزھا برای پر کردن کيسه ھا و جيب مافيای قدرت و ثروت و ديگر
  :تجاعی و ضد مردمی نتايج خانمان برانداز زير را برای کارگران و ديگر اقشار زحمتکش به بار آورده استھای ار

ھزار نفر به اين جمعيت  300ميليون گرسنه در فقر مطلق که امسال  20درصد جمعيت کشور با درآمدھای زير خط فقر با  80
دومين ! رتبه اول طالق و اعتياد! نی در جھان، مخصوصا مسکنرتبه اول و يا دوم نرخ رشد تورم و گرا! اضافه شده است

کشور در عرصه ارتشاء و غارت علنی اموال  170از  154يکی از فاسد ترين کشورھای جھان با رتبه ! کشور افسرده جھان

با ! ه شده استنفر با گردن کلفتی داد 600ھزار ميليارد در دست  150عمومی به طوری که يک چھارم کل نقدينگی کشور يعنی 

  !ميليارد بابک زنجانی و غيره 9000ميليارد بانک ھا و  3000فساد و غارت ھای ھزاران ميلياردی، مانند 

بطوريکه ھر روز . تحت چنين شرايطی استکه تنفر و نارضايتی و اعتراضات عمومی و اعتصابات کارگری به اوج رسيده است
اما سوألی که يک. روز يک اعتصاب تأثيرگذار در سطح ملی به ثبت می رسد 20تا  15تا پنج اعتصاب و بطور متوسط در ھر 

کارگر دلسوز و آگاه را به خود مشغول می کند، اينستکه چرا با چنين ابعادی از اعتراضات کارگری، آنھا به نتايج ثمر بخش و 
  مطالبات خود نمی رسند؟

می در کارخانجات از طريق حراست و بسيج مسلح و دستگيری و دليل آن به نظر ما در کنار سرکوب و برقراری حکومت نظا
سرکوب تشکالت مستقل و فعاالن کارگری، و مھمتر از اينھا اينکه طبقه سرمايه دار، از طريق دولت و احزاب خود، سرکوب 

ا ما چگونه عمل می ام. فيزيکی و معنوی ما را سازمانيافته و آگاھانه و در سطح ملی و سراسری و با برنامه به پيش می برد
ما با بھانه قرار دادن شدت سرکوب ھيچ اقدامی برای پيوند ارگانيک و زنده ای با طبقه کارگر يعنی در سطح صنفی، مانند  کنيم؟

سنديکا در سطح رشته شغلی و يا در سطح ملی، يعنی فدراسيون، بدون ھيچ برنامه عملياتی مشخصی، صرفا لنگان لنگان در پی 
ما حتی در رشته ھايی که فعاليت صنفی بطور نسبی در حال جريان است، مانند حمل و نقل، ساختمان، . حوادث روانيم

چه رسد به ايجاد ھمبستگی سراسری در چھارچوب فدراسيون . چھار چوبه ای برای فعاليت نداريم پتروشيمی، و معادن، ھيچ
و يا از موضع فوق انقالبی با . ل مسئله الپوشانی می کنيمو اين بی عملی خود را با حرف ھای کلی و بی ربط با اص! سراسری

در چنين شرايطی، و نبود . ھزاران کيلومتر فاصله با طبقه کارگر، با الف و گزاف، سر و صدای زيادی به راه می اندازيم
گر مانند گلوله بی برنامه ای مشخص برای ساختن و ايجاد تشکل ھای سراسری، نه در عالم خيال و بر روی اينترنت، طبقه کار

که در صورت شليک ھم کاری از پيش نخواھد برد و در مقابل ھجوم سازمان يافته و برنامه ريزی شده و متحد  تفنگ است،
ما، با قبول تأثير بازدارندگی شدت سرکوب. سرمايه داری و دولتش توان مقاومت و مبارزه سراسری در عقب راندن آن را ندارد

عتقاد داريم بطوريکه تاريخ مبارزه طبقه کارگر ايران و جھان اثبات کرده است، در صورت داشتن آگاھی و دشمن طبقاتی، اما، ا
ای ايران را در دوران سياه ديکتاتوری رضاخانی ايجاد ھای حرفه ايمان انقالبی مانند پيشکسوتان مان، که شورای مرکزی اتحاديه

کای جھانی کارگران نيز در آوردند، آنھم در زمانی که نه اينترنت و ارتباطات المللی سندي نمودند و حتی به عضويت سازمان بين
گسترده کنونی وجود داشت، خواھيم توانست سطح مبارزات طبقه کارگر را ارتقاء داده و به يک تشکل سراسری برازنده طبقه 

  .مان دست يابيم

  :د با دو انحراف مھم در جنبش کارگری مبارزه کردکارگری باي بنابراين در حال کنونی برای ايجاد تشکل ھای سراسری

اول، با ديدگاھی که با بزرگ نمايی و دنباله روی و پرستش حرکات خودجوش کارگری، بر بی برنامه گی و پراکندگی ، و درک
صرف،  محدود صنفی و چسبيدن به يک تشکل محدود صنفی و قبول قواعد بازی دشمن طبقاتی در قانون گرايی و علنی گرايی

در چنين حالتی است که دشمن با تحميل شرايط خفقان، رھبری تشکل ھا را از بدنه جدا و آنھا را وادار به . آب تطھير می ريزد
و نقش تشکل دھنده و سازمان دھنده تشکل ھا را محدود . می کند" اعتدال"عزلت و گوشه نشينی و نظاره گری و پذيرش سياست 



  .و يا از بين می برد

ديدگاھی که درک فرقه گرايانه از تشکل و آگاھی طبقاتی را با چھره ای ظاھرا راديکال و انقالبی در توده ھای عام تبليغ دوم، 
اين ديدگاه جنبش ھای متفرق توده ای را قائم به . کرده و پيوند ارگانيک ايشان را با محيط ھا و مبارزات کارگری می گسالند

توھم آلود از پيوند مشخص با مبارزات کارگران و محيط ھای زندگی شان بی نياز جلوه می ذات معرفی کرده و ايشان را بطور 
  .دھد و عرصه مبارزه را به فضای خيالی، مجازی و اينترنتی عقب می راند

اين دو انحراف برای پيشرفت آگاھی طبقاتی در جنبش مبارزاتی کارگری و ايجاد تشکل ھای ماندگار صنفی و سراسری مانند 
  .تحاديه سراسری کارگری ايجاد مانع کرده و جلوگيری می کنندا

برای برون رفت از اين بن بست، تشکل ھای صنفی سنديکايی و تشکالت فعالين کارگری مانند کميته پيگيری بايد از حالت 
گونگی ايجاد تشکالت نظاره گری و دفاعی بيرون آمده و در بسيج نيروھای شان در جھت ايجاد پيوندی زنده با کارگران، در چ

ارتباط ترويجی برای آگاه گران و تبليغی برای پيشروان کارگری، با . مستقل برای آنان، بعنوان رسالت اصلی خود حرکت کنند
موضوعات چگونگی ايجاد ھيأت ھای مؤسس سنديکا و اتحاديه ھا در محيط ھای کارگری، اصول و نحوه سازماندھی و پيشبرد 

وب و خفقان، ضرورت ايجاد تشکالت طبقاتی و سراسری، از طريق سايت ھا و نشريات و توزيع وسيع فعاليت در شرايط سرک
و مھمتر اينکه، ھمگام با پيشبرد اين وظايف، تالش عملی تشکالت صنفی . آنھا در ميان کارگران و خانوارھای ايشان پيش ببرند

از ترکيب تشکالت موجود، در جھت ايجاد اتحاديه سراسری و فعالين کارگری، با ھدف ايجاد ھيئت مؤسس فدراسيون سراسری 
کارگران، آنھا از سردرگمی نظاره گری و انتظار به در آورده و به خمير مايه و عنصر فعال سازمانده اين مبارزات، برای تحقق

  .مطالبات اساسی کارگران تبديل می نمايد

  پيش بسوی پيوند مبارزاتی و آگاھانه با جنبش کارگری

  يش بسوی ايجاد فدراسيون سراسری کارگرانپ

  چاره کارگران وحدت و تشکيالت است

  بھنام ابراھيم زاده و شاھرخ زمانی

  اعضاء شورای نمايندگان کميته پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری

  زندان رجايی شھر
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