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؟ کردديچه با  

فتارديبهشت هشتاد و هبيستم                                                                                           ی اسکندریمهد    
 

  
، فالکت وبی مسکنی است فقر، گرسنگی شرايطی که ارمغان سرمايه داری ،تشديد روزافزوندر .شماره قبل اشاره شد

ها کارگر به سرمايه خود می افزايد وفقر ومصيبت را ميان ميليون روز با توسعه بی امان اين فالکت وبی حقوقیوهر

، تنها ، نا امنی شغلی وفقر ويورش همه جانبه به سطح معيشت طبقه کارگربيکارسازيهای گسترده با اين .تقسيم ميکند

 کارفرما وزاد ومسقل ازتشکلی که آ ،گاهی وتشکل آنهاستآن را گرفته امصائبی که گريبانشراه رهائی کارگران از

  .دولت باشد

 متفاوت است ؟ آيا گويش انها باهم فرق ميکند ان ترک وکرد يا عرب وفارس ، همانگونه کهآيا منافع ومطالبات کارگر

دوهمانگونکه با فروش ؟ يا هر، عربها پوست شکارترک زبانان پول ميدهند ، تهيه مسکن ومخارج ديگربرای خريد نان

، شهر يا استان باشيم کدامفرقی نمی کند در. ، مجبورند پول بدهند  نيروی کارشان پول دريافت ميکننديعنی ،کاالی خود

داری قيمتی پراخت ميکند که همان حداقل دستمزد  ، سرمايه عرضه می کنيم يعنی نيروی کارمانبرای کاالئی که ما

هر چند کاالی ما نيز مانند هر کاالی ديگر، زمانيکه به بازار عرضه . کرده است می باشد وآنرا بوسيله دولت قانونی

کارگر در هر . باشد وبه هيچ وجه فرق نمی کند که دارنده کاال دارای چه گويشی می*است تابع نوسانات بازار دمی شو

يه دارو، پزشک به اگر برای مداوای سر درد وته .کجای جهان کارگر است و مطالبات انسانيش با ديگران فرقی ندارد

، خريد گوشت يا برای تهيه مسکن. اصی را تجويز نمايدوطبق آن داروی خ صحبت می کند توجه کندزبانی که بيمار

کمتر وبه عربها  يا کارفرمايان در يک کارخانه به کردها.  که دارند کمتر يا بيشتر بپرازندطبق مليتی ونان، کارگران

نافع مدستمزد دريافت کنند، می توان گفت بخشهای ديگر يا کارگران بخش نساجی چند برابر،دستمزد بدهندبيشتر

، تفاوتی ت و زبانهای مختلف برای بردن سودسرمايه داران متعلق به ملي همانگونکه. **کارگران با هم متاوت است

بان ممکنشان به هر ز آنها تمام کارگران را با کليه امکانات. که کارگران به چه زبان و مليتی تعلق دارند برايشان ندارد

بگيريم در يک واحد توليدی نزديک به دو سال ميشود که  حال فرض. ثمار می کنند ، استو مليتی که تعلق داشته باشند

آيا کارگران با هر گويشی . انها از طرف مديريت صادر شده استاخراج اکثريت  حقوق کارگران پرداخت نشده ونامه

به منافع رسيدن  خود برایمجبورند دست به دست هم داده ودر مقابل کارفرما بايستند وبا اتحاد وهمبستگی  که دارند

، ؟ هميشه شاهد بوده ايمکارفرما اعتراض کنند ؟ يا آنکه بطور فردی وپراکنده به اين عملمشترک تالش کوشش نمايند

به خواست ومطالبات خود رسيده ايم وهر کجا فردی و پراکنده عمل نموده ايم،  هر جا که متحد ويکپارچه عمل کرده ايم

  . اندما را محروم ساختهابتدائی ترين حقوق نيزآورده وازتوانسته اند به سرمان بالئی که  براحتی هر

با تورم جامعه که بتوان زندگی حداقلی را  برای رسيدن به مطالباتی چون، لغو قرادادهای موقت يا دستمزدی متناسب

يفت کار کنند وزندگی زير خط فقر آنکه اکثريت کارگران مجبورند چند ش برای خود و خانواده سازمان داد، با توجه به

پاسخ اين "مطمئنا ؟ستار اين مطالبات شد وبه آن رسيدآيا می توان بطور فردی وپراکنده ، بدون تشکل خوا .داشته باشند
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کارگران مشترک است وبا تالش وکوشش  سوال را هر کارگری در تجربه بدرستی دريافت کرده وميداند، مطالبات

، برای پيشبرد ومستقل از دولت وکار فرما، در تشکل واقعی چرا که جمعی متشکل .ا رسيدجمعی می توان به آنه

 با نگاهی گذرا به عملکرد سرمايه داری ، بخوبی.تواند پاسخگوی اين امر کارگران باشد  ، تنها میخواستها ومطالبات

برای پيشبرد اهداف خود نهايت  ،ناگونميتوان مشاهده کرد که از علم مديريت در جهت سازماندهی وايجاد تشکلهای گو

سياست وتالش خود را در جهت عدم سازمانيابی طبقه کارگر بکار  ، تمام می برد وبرای مقابله با کارگراناستفاده را

واز  با تالش جمعی وپيگيرمی توانند خواستها ومطالبات خود را به سرمايه داری تحميل کنند کارگران متشکل. ميگيرد

اگاه نمايند تا هر چه متحد تر  معی و سازمان يافته هر بيشتر هم زنجيران خود را به منافع طبفاتيشانطريق کارج

ارگران با يد به موانعی که در اين زمينه ک.وکوشش کنند  ومنسجم تر، برای رسيدن به خواستها و مطالباتشان تالش

  ودر جهت تشکلهای آزاد و مستقل خود ، گامهای محکم، تک اين موانع فائق آمدهبه تک راه دارند، آگاه شوند وسردر

  .دارندواستوار بر

 ٨هرکشوری برای عضويت، حداقل  .می باشد)ای ال او(دولت جمهوری اسالمی هم ، عضوسازمان جهانی کار 

ه ها که دولت يکی از مقاوله نام.است در عمل به آن پايبند باشد  مقاوله نامۀ پايه ای اين سازمان را بايد بپذيرد وموظف

"  مقاوله نامۀ آزادی تشکل وحمايت از حق تشکل"  ، تحت نام٧٨را پذيرفته ، مقاوله نامۀ  جمهوری اسالمی نيز آن

تمايزی ، می بايد اين حق راداشته  کارگران وکارفرمايان ، بدون هيچ" اين مقاوله نامه چنين امده ٢در ماده . است 

آنها تنها توسط خودشا ن تدوين وتعيين ميشود ، به انتخاب خود  ت تشکيال تیباشند که تشکل های خودرا ، که مقررا

. است حق تشکل ازابتدائی ترين حقوق کارگران" *** به چنين تشکل هايی بپيوندندد يابرپاکنن وبدون کسب اجازه قبلی

 دولتها مؤظف به رعايت آن شده و به رسمييت شناخته) ای ال او(نه بدان خاطر که اين حقوق در سازمان جهانی کار 

رابه حق تشکل وبسياری دستاوردهای ديگرفشانی کرده و يک قرن مبارزه وجانبلکه طبقه کارگر بيش از. هستند

 کارگران بدون نياز به کسبعقب افتاده ترين کشورها نيزاکنون ديگر در. کرده است تمام جهان تحميلسرمايه داری در

  . مسلم کارگران هستندبه رعايت اين حقآزاد خود را دارند ودولتها مجبورتشکل های نهادهای دولتی ، ازمجوز

فرمايشی يا بهتر است بگويم ، تشکلهايی که با اجازه  در تمام اين سالها تک ، تک کارگران به عينه ديده اند ، تشکلهای

 ر جهت بهبود زندگی کارگران نکرده وازنظر آنها تشکيل شده باشد ، نه تنها کاری د اين نهاد وآن نهاد دولتی وتحت

رندگان بر کارگران وبه تصمييم گيجهت تشديد کار، دره درعمل به مشاورين سرمايه داران، بلکمنافع انها دفاع نمی کند

  .اين عمل نکرده اندتمام اين سالها جزکه دروخانه کارگرکار مانند شوراهای اسالمی .اخراج آنها تبديل شده اند

تشان ، بوجود آورده وتمام مقررات تشکيالدولتی نهادا بدون کسب اجازه قبلی ودخالت هرگران بايد تشکلهای خود رکار

، به هر تشکل کارگری که می خواهند بييوندند حق دارند در راستای منافع خود کارگران .را خودشان تهيه وتدوين کنند

منافع خود ، انواع  سرمايه داری برای حفظ.  تالش وکوشش کنند، متحدانهرسيدن به خواستها و مطالباتشان وبرای

پشتيبان آنها است وهمچنين انواع تشکلها وابزارهای  دولتی که هميشه، دادگاه وزندان و، نيروهای مسلحوزارت خانه ها

ين حقوق خود، دست وهمينکه کارگران برای رسيدن به ابتدائی تر.در اختيار دارند  گوناگون را برای پيشبرد اهدافشان

، وحشم سرمايه داران ايجاد تشکل می زنند، نغمه های وا مصيبتا از هر سوئی به گوش می رسد وهم زمان خدم به

 آنها ، مانع ايجاد تشکل واقعیدسته گی بين کارگران دست بکار می شوند وبا تطميع و وعده و وعيد وايجاد تفرقه وچند
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 همچنين با تهديد به.  بيرق تشکل های فرمايشی سوق دهندگران را با تهديد به زيرکار ،شده ودر نهايت سعی می کنند

 عظيم بيکاران وگرفتن تعهد کارگران است با استفاده از ارتش، مانند بختک باالی سر، که سايه دهشتبار آنبيکاری

راض و هيچ اعترا ندارند ودردر تشکلهای کارگری  ، مبنی بر اينکه حق عضويتنامه کتبی و سفيد امضاء از آنان

  .، مانع سازمانيابی کارگران شوندا توسل به اين روشهای ريا کارانهخواهند ب می. ، نبايد شرکت کننداعتصابی

دولتی با اشکال تراشی های مختلف ، از  ازسوی ديگر تشکلهای مستقل وآزاد کارگری که ايجاد می شود ، نهاد های

پائی مجع عمومی آنها ، سعی می کنند با دخالت در مسائل داخليشان وبا  ران ويا برع کارگجمله ندادن مجوز برای تجم

تحميل  ،حقوق کارگراننظردر حاليکه از. جاد تشکلهای مستقل جلو گيری کنند، از ايگوناگون سنگ اندازی های

اخراج کارگران ، ايجاد تشکل  ،مگر کارفرمايان برای تعطيل کردن کارخانه .دريافت مجوز عملی غير قانونی است 

 کارگران جمله دستگيری وارعاب وضرب وشتمحرکت دولت از اين. دريافت می کنند کارفرمايان مجوزهای مربوط به

تشکل هايی که  .بيرق تشکلهای فرمايشی استجمع کردن کارگران به زيرش درهمه تال همه ،به وسيله نيروی انتظامی

، جند در اينگونه تشکلها چرا که.  به خواستها ومطالباتشان می باشدکست کارگران در رسيدنواقع مهمترين عامل ش در

، د وبند با مديريت و فريب کارگرانوانها نيز با ز نفر دست نشانده را بعنوان نمايندگان کارگران معرفی ميکنند

  .به شکست می کشانند مبازرات واعتراضات بر حق آنها را

بقه در جنبش گارگری به دليل ضعف ط ... راست وچپرفرميسم ،ناسيوناليسم تفاوت اجتماعیهمچنين گرايشات م

توانسته جوالنگاهی برای عرضۀ خود بيابد وبا جذب کارگران نا اگاه ونفوذ افکار  ،کارگروعدم اگاهی وسازمانيابی

سازمانيابی کارگران  عی در جهت، مبارزات کارگران را به بيراهه کشانده وبه مانهای سرمايه داری در جنبش وايده

  .تبديل شده است

وظيفه پيشروان طبقه کارگر است که با  .جنبش کارگری هميشه آماج حمالت وتعرضا ت سرما يه داری می با شد 

 و تالش برای ايجاد تشکل سراسری کردن مبارزات کارگران ،متشکل کردن کا رگران ،مستحکم نمودن تشکلها

دادن افقی روشن و شفاف پيشاروی طبقه کارگر، جنش طبقاتی هم زنجيرانشان وقرار اهی، باال بردن آگسراسر ی

  .ايده ها وافکار بوژوازی واکسينه نمايد رامقابل

اما قبل از آنکه به . تاثيرگذار در اين جهت شد هر چند مروری کلی وتيتر واربه موانع سازمانيابی کارگران وعوامل

گرديم ، به يک نکته ديگرکه به عاملی در جهت عدم سازمانيابی کارگران  گران بربحث اصلی تشکل وتشکل يابی کار

يا بهتر بگويم به  يعنی برخورد غلط بين فعالين کارگری ، فعالينی که نگاه غير طبقانی ،. اشاره ميکنم  تبديل شده ،

د با فعالين ديگر ، به جای ، در بر خور اصطالح رايج ،غير اجتماعی دارند ودرکشاکش مبارزات روزمرُه کارگران

اختالف نطر ها را دامن زده وبا بر خوردی حذفی ، طرف مقابل را بکلی  در نظر گرفتن منافع کل طبقه کارگر، بيشتر

غلط  چنين بر خوردهايی در بيشتر مواقع ، به برخوردهای خصلتی منجر شده ونتيجه ای جزتعصب اين.حذف می کنند 

مانعی در تشکل يابی کارگران می  ايی که نه تنها در جهت منافع کارگران نيست ، بلکهبر خورده.و دگم فکری ندارد 

کارگر فائق آمده وبايد بدانند ، عدم آگاهی در تک ، تک کارگران زمينه  فعالين آگاهانه به موانع سازمانيابی طبقه.باشد 

  .انسانيشان ندارد د مطالبات وخواسته هایدستگی وتفرقه آنها مهيا ساخته ونتيجه ای جز شکست در پيشبر رابرای چند

وحفظ اسنقالل طبقه کارگر تالش وکوشش  هر فعال کارگری همانگونه که در جهت منافع طبقاتی وسراسری کارگران
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بايد تک ، تک کارگران آگاه شوند ، برای رسيدن به .ان نيز بکوشد  می کند بايد در جهت مطالبات آنی و جزئی کارگر

کارگران بايد با  .، تنها نيروی اتحاد وهمبستگی آنان ميتواند سرمايه داران را وادار به تسليم نمايد   خودمنافع ومطالبات

کرده وبا سراسری کردن مبارزات ، در  همبستگی واتحاد از تشکلهای خود دفاع کنند وازمبارزات يکديگر حمايت

حد در مقابل سر مايه داری با يستند ، تا روزی همچون تنی وا .جهت ايجاد تشکل سراسری خود تالش وکوشش نمايند

 جامعه ای که درآن کودکان بی شماری ، برای لقمه ای نان ، شاهد تن فروشی. داشته باشد  که انسان در جامعه حرمت

کارگر از تمام امکانات خود  در جامعه ايکه سرمايه داری برای انقياد و تمکين طبقه. مادران وخوهرانشان نباشند

  مين از تماوهمچن

کارگران نيز برای پيشبرد امر مبارزاتی  .علوم وبه خدمت گرفتن متخصصين تمام رشته های علمی ، سود می جويد 

هر کارگر آگاهی در . وسازماندهی که احتياج به اموختن دارد ، هستند  خود ، مجبور به فرا گيری دانش تشکل يابی

وآگاهی هم  حد تر واگاهتر عمل کرد ، دانش خود را بايد ارتقاءدهدسئوال ، که چگونه ميتوان مت جهت پاسخ به اين

قابل اهميت در امر تشکل وسازماندهی را  در آخر من سعی می کنم بطور تيتر وارچند نکته.زنجيران خود را باال ببرد 

  .بنويسم

جمع عمومی کارگران بايد جمعی ، يعنی م  پايه و اساس تشکل کارگران ، کار جمعی است و مرجع تصميم گيری ،-١

  .باشد 

حس کنند وظايف اين تشکل بهعدُه تک ،  يعنی جمعی که کل اعضاء. مبنای سازماندهی بايد به شکل منطقی باشد -٢

  .تک آنهاست

می کنند وتصميمات بصورت جمعی   ساختاری که تعيين کنندُه افرادی باشد که بصورت گروهی وجمعی فعاليت-٣

  .گرفته می شود

  .سازمان يابد وانعطاف پذير باشد  شکلی با در نطر گرفتن تغييرات شرايط ونيازهای درونی بايد هرت-٤

 . باشد، تک کارگران وطرح نظرات آنها بايد در بر گيرندُه خالقيت تک-٥

  

  یمهدی اسکندر

  ت است، وحدت و تشکيالچارۀ کارگران

 


