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 منصور امان- 

برآمدن جنبش كارگري پس از سه دهه سركوب و سياستهاي بازدارنده، تنها بيانگر شرايط نابسامان صنفي و                 
جود   با و- نيستي آفرين خود مي فشارد و اعتراض بدان را    يمعيشتي كه زندگي ميليونها كارورز را در چنبره    

قوقي تسلسل  ادبار روزانه و بي حباشتافتن به رويارويي    . ذير نموده، نيست  اجتناب ناپ   -قهر عريان حكومت 
،   گرفته  را هدفواري كه در انتها تبديل توليد كنندگان ثروت به برده هاي امپراتوريهاي مالي و قدرت سياسي             

ند   كل گيري آن، تأثير ناچيزي مي توا        گزينشي حياتي ست كه سالح سركوب و زنجير قوانين بر فرآيند ش        
ن شهر بزرگ و آن شهرستان كوچك، كارخانه و كارگاه را پشت سر مي      سيل كارگراني كه در اي   . داشته باشند  

 در حجره ها و  شدهگذارند تا به خيابان سرازير شوند و سايه هاي سنگين بر شانه هاي كار و زندگي و پنهان       
رناپذير شرايطي است كه صف نخستينِ  هجوم يافتگان را    ابرجها را به چالش بگيرند، طنين گرفتن فشار مه     

گويه ي بدآهنگ ستم طبقاتي و نمودهاي اغراق يافته آن تحت نظم پيش سرمايه داري     . لو رانده استبه ج
 و اعتصابات كارگري يافته          به گونه فزاينده اي در اعتراضات    جمهوري اسالمي، ترجمان اجتماعي خويش را    

 . است

ي   عنوان تقدير فالكت زاهمزمان با گسترش مقاومت متحد سرنوشتهاي مشترك در برابر آنچه كه حكومت به     
آشكار و جستجو براي يافتن شيوه هايي كه مبارزه را به      نگاشته، انديشه به كارساز نمودن اعتراض      جداگانه 

نتايج ملموس رهنمون مي گردد، جايگاهي هرچه مهمتر در چرخه ي آغازين شكل گيري اعتصابات پيدا مي       
برابر   ن روشها و بيش از همه به تشكل يابي در ند به ايشر طبقه كارگر با صداي بل  اكنون پيشروترين ق   . كند 

 . دستم سازمان يافته مي انديش

شته شده   خطاب به كارشناسان سازمان بين المللي كار نگا         كهنامه ي سرگشاده نمايندگان كارگران نفت      
ين نياز    مستقل، بازتاب روشني از ا   اتحاديه هاي  تشكيل  مجمع عمومي براياست، با طرح مطالبه برگزاري      

نمايندگان مزبور، با اشاره به ضروت حذف موانع قانوني كه         . مبارزاتي و درك بدون سوء تفاهم از آن است 
حكومت برسرراه ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري نهاده است، به درستي نخستين آماج تالش خود براي        

 .سازمان يابي و بيان متشكل مطالبات را تعيين نموده اند

 كه هنوز مزه موفقيت در قلم  را در خطاب قرار دادن سازمان بين المللي كار، جمهوري اسالمي  هوشياري آنان     
ار  خوردن نام خويش از ليست سياه اين سازمان را به خوبي نچشيده است، با يك  آزمون و موقعيت دشو   

گان بين المللي، به منظور  يندگان حكومت مالها در كنفرانس ساالنه اين ار  هنگامي كه نما. روبرو مي سازد
دگاني را   گريز از انتقادات نسبت به عدم رعايت مفاد پيمانهاي آن، پيشنهاد نمودند كه سازمان ياد شده نماين     

 مشاوره بدهد، هرگز گمان نمي بردند اين تدبير خنثي سازنده، چگونه     هاتي به آنبه ايران گسيل داشته و ح  
نازك انديشان  . رگري حكومت به كار گرفته شود    دستگاه ضدكا قادر است توسط كارگران عليه مجموعه ي  

جمهوري اسالمي، آشنايي با واقعيتها و پيشرفتهاي حكومت در پهنه مسايل كارگري كه به گفته آنان توسط          
و اينك مي بايست شاهد آن باشند كه   . گزارشات سازمانهاي مخالف مخدوش گرديده بود را وعده داده بودند     



 با شرايط وخامت باري كه     ستادگان سازمان بين المللي كار     خشي از وظيفه آشنايي فر  ب،كارگران پيشرو   
 . هده بگيرندحكومت پديد آورده است را خود مستقال به ع

كوششهاي وزارت كار و دست نشاندگان آن در مراكز كارگري، وقتي برباد رفته چهره مي نمايد كه نمايندگان          
رگري كه به مثابه اسناد بي گفتگوي وجود مجامع كارورزان به          كارگران نفت، دو تشكل به ظاهر كا   

 صاحبان     كلوپ آنان نشان مي دهند كه چگونه. كارشناسان اعزامي معرفي شده اند را زيرذره بين مي گذارند    
تقل كارگري وانمود گرديده و تركيب سياسي اداره      نقليه سنگين، به عنوان تشكالت مس    مطبوعات و وسايل 

 . به چه ميزان ژرفاي نازل استقالل ادعايي را آشكار مي نمايدكنندگان آنها 

صرف نظر از چگونگي واكنش سازمان بين المللي كار به حقايق و مطالبات طرح گرديده در اين نامه و     
همچنين برخورد طراحان و مجريان سياستهاي ضدكارگري حكومت، جنبش كارگري از زبان بخش پيشرو            

الت و تأثيرگذاري فعال بر گستره هايي كه كار و زندگي را در بر مي گيرد، اعالم     خود، اراده خويش براي دخ
كارگران به سمت فراهم آوردن پيش شرطهاي ساختاري كه تنها با تأمين آنها، دگرگوني در           . نموده است

 فقط  برگزاري مجمع عمومي و برپايي اتحاديه   . شرايط كنوني در دسترس قرار مي گيرد، به حركت درآمده اند  
        . گام نخست در اين مسير است


