کارگاه دیالکتیک – متن دریافتی:
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همبستگی بینالمللی کارگران علیه نظم مسلط جهانی ،بدون آگاهی آنان از وضعیت و مبارزات یکدیگر ن اممکن
است .در تصاویری که رسانههای جریان اص لی از ای ران مخ ابره میکنن د ،فق ط عملک رد خ ارجی جمه وری
اسالمی ،افتوخیزهای قرارداد اتمی و تنشهای بین رژیم ایران و دولت آمریک ا برجس ته میش وند .بهن درت از
وضعیت واقعی مردم و مبارزاتشان چیزی منتقل میشود ،که معنای ض منی آن ،انفع ال ت ودهی م ردم اس ت؛
درحالیکه مبارزات مستمر جنبش کارگری در ایران ،در کنار س ایر جنبشه ای اجتم اعی ،خالف آن را نش ان
میدهند .اگر نولیبرالیسم شکل مسلط تهاجم جهانیِ سرمایهداری باشد ،روایت مقاومت کارگران ایران همچنین
از این لحاظ اهمیت دارد که جامعهی ایران دستکم از سی سال پیش محل اجرای هارترین ن وع سیاس تهای
نولیبرالی بوده است .باید یادآوری کنیم که در کشور ثروتمند ایران ،حتی بن ا ب ر آم ار رس می ،بیش از نیمی از
جمعیت در زیر خط فقر زندگی میکنند .و اینکه در ایران نهفقط فعالیت سازمانهای سیاس یِ مس تقل از دولت
ممنوع است ،بلکه کارگران هم از حق تشکلیابی و اعتصاب محروماند و تالشه ای ک ارگران ب رای تش کلیابی،
همواره با اخراج و زندان و شکنجه و تعقیب امنیتی همراه بوده است.
با این حال ،در یک سال گذشته ،عالوه بر رش د مب ارزات زن ان و ملیته ا و اقلیته ای تحتس تم و مب ارزات
زیستمحیطی ،اعتراضات کارگران و تهیدستان هم در ایران رشد چشمگیری داشته است .روزانه بهطور میانگین
 ۱۱اعتراض کارگری بهثبت رسیده است ،که اشکال گوناگونی داشتهاند :از اعتصاب در محی ط ک ار و تجم ع در
مقابل وزارات کار و مجلس ،تا اعتراضات خیابانی و حتی بستن جادههای اصلی .ریش ههای عم دهی تم امی این
اعتراضات عدم ایمنی شغلی و بیکارسازی انبوه بهدلیل خصوصیسازی ،پایینبودن س طح دس تمزدها ب ا وج ود
افزایش مداوم تورم و مخارج زندگی ،و عدم پرداخت دستمزدها بوده اس ت .ب رخی از مهمت رین نمونهه ا از این
قرارند:
کارگران پروژهای و پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،بهرغم محرومیت از تشکل ،و با وج ود پراکن دگی در
شرکتهای مختلف پیمانکاری ،موفق شدند به مدت دو ماه از اوایل تابستان اعتصابات سراسری را س ازماندهی
کنند .مهمترین مطالبهي آنان ،لغو قراردادهای پیمانی ،افزایش دستمزدها ،بهبود وضعیت کمپهای کارگران در
مناطق دور از شهر و کاهش روزهای کاری بود .سرکوب و اخراج و تهدید نتوانست اعتصابات آنان را متوقف کند
و دولت و کارفرمایان مجبور شدند با دادن وعدههایی ،موقت ًا عقبنشینی کنند .اما از آنجا که این وعدهها تحق ق
نیافت در هفتههای اخیر موج دیگری از اعتصابات سراسری برپا شده است .در یکسال گذشته جنبش معلم ان
اعتصابات و مبارزات خیابانی وسیعی را در بسیاری از استان کشور سازماندهی کرد و خواه ان اف زایش حق وق،
ایمنی شغلی و آموزش رایگان همگانی شد .بخشی از دانشآم وزان و وال دین هم ب ا این مطالب ات و اعتراض ات

همراهی کردند .کارگران نیشکر هفتتپه در ادامهی پیکار طوالنی و اعتصابات مکرر خود علیه خصوصیس ازی
باالخره موفق شدند دولت را مجبور کنند ت ا از مالک ان خصوص ی مجتم ع عظیم نیش کر خل ع ی د کن د .این
نخستین تجربهی خلع ید ،پس از شروع فرآیند خصوصیسازی نولیبرالی در ایران ب ود .هم راهی خانوادهه ای
کارگران با اعتراضات خیابانی نقطهي قوت این اعتراضات بود .و مهمتر اینکه ،مبارزات چندین سالهی ک ارگران
هفتتپه توانست شکل سازماندهی و تصمیمگیری شواریی را ب ار دیگ ر در درون جنبش ک ارگری و گفتم ان
چپ اعتبار ببخشد .شعار محوری آنها «نان ،کار ،آزادی  -ادارهی شورایی» بود .ج الب آنک ه در س ازماندهی
مبارزات اخیر معلمان و کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هم اشکال هماهنگی و تص میمگیری ش ورایی
غلبه داشت ،که استفاده از امکانات شبکههای اجتماعی ،انجام آن را تسهیل کرد.
ی دولت
حاکمان ایران ،بحران ژرف اقتصادی را که ناشی از کاربست نولیبرالیسم و فساد و ناکارآم دی س اختار 
است به تحریمهای غرب نسبت میدهند و از همین بهان ه ب رای تش دید س رکوبها و خفق ان سیاس ی به ره
میگیرند .دولت با ژست امپریالیسمستیزی ،بخش بزرگی از ثروت کشور را صرف بسط نظامیگری کرده است.
همزمان ،پیشبرد سیاستهای نولیبرالی به ترین فرص ت را در اختی ار نخبگ ان سیاس ی و نهاده ا و جریان ات
نزدیک به دولت قرار داد تا تصاحب انحصاریشان بر منابع ثروت عمومی را گسترش دهند.
روشن است که جنبش کارگری در ایران بهرغم پیشرویهای قابلتوجه ،هن وز از مطالب ات و اه داف ح داقلی
خود بسیار دور است .اما اگر فرآیند مبارزهی طبقاتی را با توج ه ب ه ش رایط اس تبدادی وی ژهی ای ران درنظ ر
بگیریم ،مهمترین دستاورد این جنبش تداوم و گسترشیابیِ مستمر آن ب وده اس ت .و اینک ه ک ارگران هرچ ه
بیشتر به قوای خود و ضرورت سازمانیابی مستقل و سازمانیابیهای فرامحلی و سراسری واقف شدهاند؛ ح تی
اگر این سازمانیابیها بهناچار عمدتا در اشکال مخفی و نیمهمخفی باش ند .طبقهی ک ارگر ای ران ب ا کم ترین
امکانات ،ستیزی نابرابر ولی دلیرانه را علیه یک نظام سرمایهداری اس تبدادی پیش میب رد؛ نظ امی ک ه دولت،
رسانهها ،دستگاه پلیسی-امنیتی ،دستگاه قضایی و نهاد دین را در اختیار دارد و سازگاریاش با نظم اقتصادی
مسلط بر جهان ،مهمترین پشتوانهی خارجی آن است.
اگر مبارزات کارگران و ستمدیدگان ایران در مقایسه با هزینهه ای گ زاف تحمیلش ده ب ر ک ارگران و فع االن
سیاسی پیشرفت اندکی دارد ،و لذا اغلب شکلی تراژیک مییابد ،لزوما ناشی از ض عف ی ا عقبمان دگی جنبش
کارگری نیست؛ بلکه بیشتر ناشی از این واقعیت است که در سرمایهداریِ جهانیشده که س یطر هی جه انیاش
را با بسط سیاستهای امپریالیستی بازتولید میکند ،مبارزهی طبق اتی در درون مرزه ای ی ک کش ور ش انس
اندکی برای پیروزی دارد .از این نظر ،همبستگی واقعی با مبارزات کارگران در ج وامعی مث ل ای ران ،تق ویت و
تشدید مبارزات طبقاتی در درون کشورهای متروپل و امپریالیستی است .پس :زن دهباد همبس تگی بینالمللی
کارگران و ستمدیدگان جهان!
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