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ري اخی درسالهاراني ایتغيير و تحوالت جنبش کارگر  

 
١٣٨٧ همنببيستم يکشنبه                                                                  یرحمان احمد

 
 

بقاتی اين جنبش در دوره رژيم تحوالت جنبش کارگری ايران در سالهای اخير، بدون اشاره به تاريخ مبارزات ط

، اعتراضات گسترده کارگری برای رسيدن به خواست و مطالباتشان، برگزاری  ۵٧شاهنشاهی و همچنين انقالب 

های اول ماه مه، اعتصابات و مبارزات با شکوه کارگران شرکت نفت و بخشهای ديگر مراکز توليدی مداوما  مراسم

های بعد از   خفقان و سرکوب اعتراضات و مبارزات کارگری در دههدر جريان بوده است اما تعرضات وسيع،

انقالب و منحل کردن تمام تشکلها، حمله به سطح معيشت کارگران و فعالين کارگری از جانب سرمايه داران و 

 .حاميان آنها، چنان بی سابقه بوده که طبقه کارگر هنوز نتوانسته است آن را به عقب براند

يل يک قانون کار کامال ضد کارگری گرفته تا قراردادهای موقت و سفيد امضا، دست مزد ناچيز  اين تعرض از تحم

به . عدم پرداخت همان اندازه حقوق ناچيز و حقوقهای معوقه وعدم ايمنی کار و دها مصيبت ديگر را در بر ميگيرد

ميل شده است  که عليرغم تالشهای هر حال در طول تمام سالهای اخير به طبقه کارگر ايران شرايط فالکت باری تح

زياد و مبارزات و اعتراضات مکرر، هنوز بهبودی در شرايط زندگی طبقه کارگر بوجود نيامده است و تاکنون بيشتر 

مبارزات و اعتصابات کارگری برای گرفتن حقوق معوقه و جلوگيری از اخراج و به اصطالح تعديل سازيها واز اين 

 سال گذشته با تالش رهبران فکری و عملی و ٥-٤اما اين شيوه تدافعی در . اند تدافعیقبيل بوده است که اساسا 

 .پيشروان کارگری شکل تا حدی تعرضی را به خود گرفته است

 برای نمونه ميتوان به برگزاری مراسم های اول ماه مه شهرهای سقز، سنندج و تهران و ديگر شهرهای ايران 

گران نساجی سنندج درچند مورد اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران وحومه وهمچنين تحصن موفقيت آميز کار

برای گرفتن حقوق معوقه اضافه دست مزد ورسميت دادن به سنديکای اين شرکت است اعتصاب کسترده وتجمعات 

خيابانی وتشکيل سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه با نيروی خود کارگران ودهها اعتصاب و اعتراضات 

در مجموع اين حرکات و در بتن اين مبارزات طيفی از . گر را ميتوان تحولی درجنبش کارگری به حساب آورددي

رهبران و فعالين کارگری عروج کرده اند و در سطح کشوری و بين المللی شناخته شده هستند و برای گرفتن خواسته 

 دست مزد و تالش برای تشکل يابی به عنوان ها و مطالباتی از قبيل داشتن امنيت شغلی، باال بردن سطح حداقل

 .مطالبات عمومی طبقه کارگر ايران فعال هستند

 بنظر من اولين چشم انداز از ايجاد تحوالت جدی درجنبش کارگری ايران بوجود آوردن صنفی واحد از درون فعالين 

يدی کارگری مانند شرکت نفت، قبل از هر چيز رهبران کارگران درمراکز کل. و رهبران کارگران گره خورده است

ذوب آهن ماشين سازيها دربخش حمل ونقل وخدمات شهری همديگر را بيابند، دستشان را به هم بدهند و منشاء يک 

کارگران هم بايد درسطح . تحرک و تعرض توده ای و سراسری کارگری برای احقاق خوسته ها و مطالباتشان شوند
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. الت مستقل وطبقاتی خودرا علم کنند که  به نظر من بهترين تشکل شورا استوسيع تر مبارزاتی گام بردارند وتشک

اگر چه طبقه کارگر بنا به ظرفيت و توانمندی خودش مبارزه ميکند و متشکل می شود طبقه کارگر بايد از محدود 

رايشات ضد نگری و حرکات صنفی خارج و وارد فاز طبقاتی در مبارزات خود شود و فعالين هم بايد با افشای گ

اند برای وحدت و يکپارچه گی اين جنبش تالش و فعاليت  کارگری وفرقه ای که هميشه بالی جان کارگران بوده

آزادی های فردی و . نمايند و حضور طبقه کارگر را درصحنه ی کشمکشهای طبقاتی ياری و مصاعدت نمايند

گر مطالبات مدنی را امر طبقه ی کارگر بدانند و برابری زن و مرد و دي. تشکل اجتماعی آزادی بيان، اجتماعات و

 .طبقه ی کارگر را به رهبری اين مطالبات سوق و هدايت نمايند

ازنظرمن اين زمينه فراهم شده درغير اين صورت طبقه ی کارگر راه را به جای نمی برد و در تحوالت آتی به 

  .ی گوناگونش تبديل می شودحاشيه ميرود و به سياهی لشکر گرايشات سرمايه داری در رنگها
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