سی و يک سال گذشت و مبارزه ھمچنان ادامه دارد
سی و يک سال پيش ،کارگران ايران با پيوستن به مبارزات ضد سلطنتی و اقدام به اعتصاب عمومی ،پايهھای نظام
سرمايهداری را لرزاندند و پس از قيام با تشکيل کميتهھا و شوراھای کارگری ،برای پيشبرد مبارزات و تحقق
خواستهھای خويش تالش کردند .ارتجاع اما ،در کالبد رژيم جمھوری اسالمی به قدرت رسيد و با يورش به آزادیھای
به دست آمده ،با سرکوب عريان شوراھای کارگری ،با تشکيل شوراھا و انجمنھای اسالمی و با سواستفاده از خانه
کارگر ،به موازات دستگيری ،زندانی و اعدام فعاالن کارگری ،با ھمهی نيروی خويش به متالشی کردن جنبش مستقل
کارگران ،زحمتکشان و حقوق بگيران پرداخت .اگرچه اين نھادھای دولتی با عوامفريبی و با برنامهريزی بر کارگران
ايران تحميل شدند ،ولی ھرگز نتوانستند اعتماد کارگران را جلب کنند و ھمواره به مثابه بخشی از ماشين سرکوب
دولتی و نه ابزاری در خدمت کارگران ،با بدبينی و شک کارگران روبرو بودند.
جنبش کارگری با قانون کار جديد که منافع سرمايه و کارفرمايان را تأمين میکرد ،ھمواره مبارزه کرد و بدينگونه
سالھای نخست حاکميت نظام سرمايهداری و رژيم جمھوری اسالمی ايران سپری شد .روزھای جنگ بر سر اعتراض
به اعزام اجباری به جبھهھا و تقابل با افزايش توليد اضافه در خدمت جنگ گذشت .اوايل دھهی ھفتاد که شرايط
حضور رژيم جمھوری اسالمی ايران در بازار جھانی ،به سه نھاد بينالمللی وابسته به سازمان ملل ھمچون سازمان
تجارت جھانی ،صندوق بينالمللی پول و سازمان جھانی کار گره خورده بود؛ ما شاھد به کار بستن نسخهھای سياست-
ھای نئوليبرالی سرمايهداری از سوی ھر دو جناح حکومت چه "بنيادگرا" و چه "اصالح طلب" بوديم و ھمچون
کشورھايی که اين سياستھای نئوليبرالی را به کاربستند ،حاصلی جز ويرانی ،خرابی ،فقر ،فالکت و کاھش سطح
زندگی کارگران و حقوق بگيران ايران را در پی نداشت .اما جنبش کارگری آرام ننشست و ضمن مبارزه بر عليه اين
دخالت نئوليبرالی ،خواست تاريخی خود يعنی ايجاد تشکل کارگری مستقل طبقاتی را در دستور کارخويش قرار داد .در
عين حال کارگران ايران با درک درست از واقعيتھای موجود ،بسيار ھوشمندانه به ايجاد تشکلھا و نھادھای کارگری
اقدام کردند .از سوی ديگر نظام سرمايهداری جمھوری اسالمی ،نھادھا و تشکلھای مستقل کارگری را برنمیتافت و
به ھر ترفندی متوسل شد و با ھدف از بين بردن تشکلھای مستقل کارگری ،حتا به سطح زندگی کارگران نيز يورش
برد و با حمله به کارگران معدن مس خاتونآباد که به خاطر عدم پرداخت حقوق عقب افتادهی چند ماھهی خويش،
اعتراض داشتند ،دست به جنايتی ھولناک زد .در اين يورش ،چھار نفر از کارگران و يک دانشآموز جان باختند،
دولت حامی سرمايه ،با اين کشتار میخواست که با ايجاد رعب و وحشت ،مانع روند مبارزاتی جاری در جامعه به
ويژه مبارزات کارگران شود ،اما واکنشھای شايستهی فعاالن کارگری در داخل و خارج کشور ،پاسخی بود که به
مبارزات اجتماعی ايران دامن زد .اين چنين بود که از اوايل دھهی ھشتاد در کنار مطالبات دايمی کارگری ھمچون
افزايش دستمزد و لغو قراردادھای سفيد ،فعاليت برای ايجاد تشکلھای کارگری و برگزاری آزادانهی روز جھانی
کارگر در ايران ،جنبش کارگری نيرومندتر گرديد .با تالش مستمر فعاالن جنبش کارگری و با پرداخت ھزينهی سنگين
آزار و دستگيری و زندانی شدن آنان ،خواست مستقل جنبش کارگری يعنی تشکيالت متکی بر نيروی کارگران ،ھمگام
با مطرح شدن و به رسميت شناخته شدن رھبران اين جنبش در سطح جھانی و نزد اتحاديهھای بزرگ کارگری
برجسته شد .کارگران خباز سقز ضمن ايجاد تشکل خود ،مراسم اول ماه می را از حالت محفلی خارج کرده و آن را به
سالنھای سربسته و سپس به خيابانھا کشاندند .سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران و حومه )واحد(
بازسازی شد و برای تحقق يافتن اھداف آن به فعاليت مبارزاتی خويش تداوم بخشيد .سنديکای ھفتتپه در جريان
مبارزهی طوالنی کارگران نيشکر ھفتتپه و با شرکت گستردهی کارگران ،پايهريزی شد و انتخابات نمايندگان آن با
رأی آزادانهی کارگران انجام پذيرفت.
در چنين بستری از مبارزهی کارگران و توازن قوا در ايران بود که ضرورت دفاع از جنبش کارگری ايران و تبليغ
اھداف آن در خارج از کشور مطرح شد و برای نخستين بار ،در کنار نھادھای مدافع حقوق و آزادیھای مدنی و
سياسی ،نھادھای ھمبستگی با کارگران ،يکی پس از ديگری در شھرھا و کشورھای مختلف شکل گرفتند و پس از
مدتی ميان اين نھادھا ھماھنگی ايجاد شد و سرانجام به شکلگيری "نھادھای ھمبستگی با کارگران ايران در خارج از
کشور" انجاميد .ما بر اساس درک مشترک از ضرورت تشديد فعاليت ويژه در جھت دفاع و ھمبستگی از جنبش واقعی
کارگری در ايران ،با حفظ استقالل و داشتن نظريهھا و تحليلھای مختلف از اوضاع سياسی و وضعيت جنبش کارگری
و گرايشھای موجود ،فعاليتھای خود را تا حدامکان ھماھنگ میکنيم .آنچه در اين ميان برای ما يک اصل بوده و
ھمواره در مجامع عمومی يا حضوری مورد تأکيد قرار میگيرد دفاع ھمه جانبهی ما از جنبش کارگری و فعاالن آن
بدون توجه به گرايش نظری يا سياسی اين يا آن فرد يا گروه کارگری است .ما انتقاد نظری به اين گرايشھای موجود
را در سطح و توان اين نھادھای ھمبستگی نمیدانيم .اما گفتنی است که ما نيز ھمچون جنبش کارگری داخل کشور ،بر
استقالل تشکلھای کارگری و سالمت تشکيالتی آن تأکيد داريم و بر اين اساس از اقدامھای مستقل جنبش بالنده و رو

به رشد کارگری و اتحاديهھا و کميتهھای موجود آن دفاع بی قيد و شرط میکنيم .تنھا شاخص ما ،استقالل اين اقدامھا
و تشکلھا از رژيم جمھوری اسالمی ايران ،قدرتھای خارجی و نھادھای بينالمللی وابسته به آنھاست؛ به اين معنا
که استقالل تشکل کارگری از نظر ما ،ھمه جانبه است و ما با درسآموزی از تجربهھای مبارزات و کنشگری کارگران
در کشورھای ديگر با ھرگونه نفوذ عوامل دولت "خودی" و يا قدرتھای سرمايهداری جھانی ،با ھمهی توان خويش
مقابله و افشاگری میکنيم .تالشھای ما در افشای اقدامھای نھاد آمريکايی "مرکز ھمبستگی کارگری" )سوليداريتی
سنتر( و عوامل آن ،تنھا و تنھا در اين رابطه است و به ھيچ روی به معنای قضاوت ما دربارهی اين يا آن نھاد يا فعال
کارگری نيست .ما از ھر اقدام واقعی و مستقل افراد يا نھادھای کارگری در پيشبرد اھداف جنبش کارگری برای تحقق
خواستهھای رشديافتهی جنبش موجود کارگری دفاع میکنيم ،بی آنکه تحليل خود از ماھيت نظری يا ايدئولوژيک آنان
را مالک اين حمايت قرار دھيم و به ھمين دليل ساده است که ھرگز به جنبش کارگری داخل کشور "رھنمود" نمیدھيم
و خود را يار ياور آنان میدانيم .ھمهی فعاليت ما در اين چارچوب انجام میپذيرد ،به ويژه در شرايط پرتنش سياسی
کنونی ايران و دستگيریھای گستردهی فعاالن سياسی و کارگری ،بيش از پيش به تالشھای خود خواھيم افزود و در
نبرد نابرابر جاری ميان اقشار و طبقات مختلف و نظام سرمايهداری جمھوری اسالمی ،سھمی ھرچند ناچيز ،در خدمت
به جنبش کارگری ايران خواھيم داشت .ما به خوبی میدانيم که در اين مسير پرسنگالخ ممکن است که دچار اشتباه
نيز بشويم ،درنتيجه بديھی است که از شنيدن انتقادھای سازنده ،با رعايت مسايل امنيتی ،استقبال کرده و خواھيم کرد
و طبيعی است که به انتقادھای مغرضانه و شايد اتھامھا و برچسبھای واھی ،وقعی نخواھيم گذاشت؛ چرا که ما ياران
خستگیناپذير جنبش مستقل کارگری ايران ھستيم.

دوستان کارگر و فعاالن جنبش کارگری ايران !
در آستانهی سی و يکمين سالگرد انقالب سترگ ضد استبدادی -امپرياليستی سال  ،1357نھادھای ھمبستگی با جنبش
کارگری در ايران ،صميمانه به شما درود میفرستئد و از مبارزهی دالورانهی شما در کنار ديگر فعاالن جنبشھای
اجتماعی ،بر عليه نظام سرمايهداری جمھوری اسالمی ،حمايت میکنند؛ يک بار ديگر با شما پيمان میبنديم که به
موازات مبارزات شما در جھت منافع کارگران از خواستهھای شما دفاع میکنيم و بايد گفت که جنبش کارگری ايران در
اين شرايط حساس با شعار "تشکل مستقل کارگری حق مسلم کارگران ايران" و "مفاد قطعنامهی اول ماه مه 1388
کارگران در ايران" ،تبلور يافته است .در نتيجه بياييم برای تحقق منافع و اھداف کارگران ايران ،ھمهی نيرو و توان
خود را به کارگيريم و از ھيچ کوششی دريغ نورزيم.
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