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  طبقه کارگر،
  ز سرنوشت سا دشوار وموقعيتی

  
 ماه هشتاد و پنجآذرچهارم                                                                                              صالح مازوجی

  
  

 که طبقه کارگر ايران در آن اقتصادی و بی حقوقی سياسیامروز شرايط دشوار کار و زندگی و اوضاع فالکتبار

همه می دانند که اين شرايط نامطبوع و اسارتبار زندگی چگونه آرامش جسمی و . قرار گرفته بر کسی پوشيده نيست

  . تحميل کرده استآنانرا از کارگران سلب کرده و رنج آورترين محروميت ها را به روحی 

 کار که نتيجه توسعه ثروت بر اساس قانون توليد سرمايه بيکارسازی های پی درپی و ابعاد ميليونی ارتش ذخيره

اين درست است که . داری است، اکنون خود به اهرم نيرومندی برای فشار آوردن به طبقه کارگر تبديل شده است

د طبيعی جمعيت در اختيارش قرار می اند به آن مقدار نيروی کاری که رشنظام توليد سرمايه داری هيچگاه نمی تو

 اين اندازه ارتش ذخيره  اما حقيقت تلخ اين است که در چند دهه اخير هيچگاه سرمايه داری ايران بهناعت کنددهد ق

  .تا اين اندازه دست و بالش آزاد نبوده است ه کار و زندگی طبقه کارگرتيار نداشته و در تعرض بکار در اخ

گاه بطور هيچمايه داران و صاحبان صنايع ر و اليحه های اصالح قانون کارکه سدر چنين شرايطی است که طرح

ز سر راه  مجلس می شوند تا هر گونه موانع قانونی ابوده اند يکی بعد از ديگری روانهعايت آن نکامل مقيد به ر

بر اساس  . و بهره کشی شديدتر از آنان بر طرف گردد و تحميل شرايط بردگی آوراخراج و بيکار سازی کارگران

، انعقاد قراردادهای کار موقت به نرم می گردد ايه داران در اخراج کارگران بازتر و بال سرماين اصالحيه ها دست

معيارهای قانونی برای تعيين کارگاههای کوچک از سر راه   وعادی در مناسبات کار و سرمايه تبديل می شوند

بخش ديگری از کارگران را ازشمول همين قانون کار  وزارت کار برداشته می شود تا هر زمان ميل کردند

کارگران گمرک بندر ديلم خون در چنين شرايطی است که مزدوران جمهوری اسالمی   و باز.ارتجاعی خارج کنند

محمود صالحی و جالل حسينی از فعالين و چهره های جنبش کارگری ايران را به اتهام  ،زند زمين می ريرا به

اره بازداشت و روانه ل ماه مه به زندان محکوم می کنند و منصور اسانلو  دوب مراسم اوشرکت در سازماندهی

 .زندان می گردد

ر از يک سو بر شدت استثمار کارگران شاغل تراکم اين خيل عظيم بيکاران عواقبی چند سويه بجای گداشته است، اگ

 و دستمزدهای واقعی را تا سر  شغلی قرار داده و آنها را در خوف و هراس از هيوالی بيکاری و ناامنیفزوده استا

 دولت و سرمايه داران را در تعرض به کار و زندگی و هستی کارگران  از طرف ديگر استحد امکان پايين آورده

  . دامن زده استرقه و رقابت را در ميان کارگران تفو در همان حال هارتر کرده است  

 از کارگران  ديگر و مبارزه به بسياریاين امر واقفند و جريان زندگیبر اکنون همه فعالين و پيشروان کارگری 

 ود  و چرا نتيجه وج بی چون و زندگی کارگران   و دولت به کار  سرمايه داران  تعرض هر روزه   است کهآموخته



 

 

تی و تنها با ايجاد و برپايی تشکل های طبقا. بيکاری ساختاری و فقدان تشکل های طبقاتی و توده ای کارگران است

 قوانين نظام سرمايه داری بر کار و زيست طبقه گرتوده ای کارگران است که می توان از پيامدها و عواقب ويران 

  .کارگر جلوگيری کرد

 مانند غل و زنجير    ساختاری بيکاریو برده احتياجات روزمره خويش است برای طبقه کارگر که اسير اما 

رزات پر شورکارگران تنها مبا  اين.شکل های طبقاتی کارگران عمل می کنددر راه ايجاد ت شسنگينی بر دست و پاي

 به می آنهاحا، برپايی هزاران اعتصاب و اکسيون اعتراضی در مقابله با يورش وحشيانه سرمايه داران و دولت 

 بود که امکان فعاليت و جنب و جوش فعالين و پيشروان کارگری برای ايجاد تشکل های طبقاتی و حقوق کارگران

در متن روياروئی و مبارزات مستقيم کارگران با سرمايه داران است که  .توده ای کارگران را فراهم آورده است

ما شاهد اعتالی نوين جنبش کارگری در اگر . پديدار می گرددان تشکل طبقاتی توده ای و پايدار کارگرزمينه برپايی 

شور انگيز فعالين و پيشروان کارگری برای ايجاد اين تشکل ها نمی  تحرک سالهای اخير نمی بوديم بدون شک از

 آزاد کارگری، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل  ايجاد تشکلکميته پيگيری برای. توانست خبری در ميان باشد

 دوره از اعتالی جنبش  محصول اينکارگری و ايجاد سنديکای کارگران شرکت واحدارگری، اتحاد کميته های ک

  .هستندکارگری 

 همواره خطر به  است تحت حاکميت اختناق کهنبايد فراموش کرد که در اين نقطه عطف ها  بويژه در جامعه ای

 و بی اعتباری شوراهای  در مورد ايران با توجه به بن بست.بيراهه کشاندن جنبش های اجتماعی و جود دارد

اسالمی و نياز سرمايه داری ايران به تشکل هايی که بتواند با اتکا به همکاری آنها مناسباتش را با کارگر تنظيم کند 

 انی کهم ز وردادی هااموش کرد که در دوره اقتدار دوم خاين را نيز نبايد فرو  .مخاطره هنوز وجود دارداين 

 زمينه را براى ايجاد نوعى تشکل کارگرى  که بر مبناى سازمان جهانى کار با  نامه وزارت کار رژيم توافق

کرد، راست های درون جنبش کارگری به  می  آماده  قرار داشت کارفرما و دولت کارگر وسه جانبههمکارى 

ت عنوان تشکل  و تح و خانه کارگرشوراهای اسالمی های خرابه و اميدوار بودند که بتوانند بر استقبال آن شتافتند

 در مقابل اين تالش ها گرايش .ايش همکاری طبقات باشد بندی کنند که مبنمستقل کارگری تشکل هايی را سر هم

 تاکيد می کرد که مبنا را نه  بعنوان ظرف اتحاد طبقاتی کارگرانسوسياليستی بر ضرورت ايجاد تشکل هايی

  .رار می داديه سرمايه دار قه مبارزه کارگر علاری طبقاتی  بلکهمک

  

 که ايجاد اين تشکل ها را منوط به کسب مجوز از در همان حال و هوا کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری

بيانيه کميته پيگيری به درست .  سه هزار امضا پای بيانيه اش اعالم موجوديت کرد ازبا بيشوزارت کار می کرد 

 چون استراتژی ناطر بر اين بيانيه .گرايش چپ و سوسياليست های جنبش کارگری مورد نقد قرار گرفتاز جانب 

 متعاقب آن کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری .ايجاد تشکل های کارگری را موکول به محال می کرد

به دولت را در دستور کار و فعاليت امر برپايی تشکل های کارگری با نيرو و دخالت مستقيم کارگران و تحميل آن 

  .های خود قرار داد



در گرما گرم اين تالش ها و جدال ها در ميان فعالين جنبش کارگری بود که کارگران شرکت واحد سپس 

 و مبارزه و رودرروئی حاد با اتوبوسرانی تهران تشکيل سنديکای خود را اعالم کردند ودر جريان اعتصاب

 با اين  کارگران شرکت واحد. رسيدن به خواستهايشان موقعيت سنديکا را تثبيت کردندوحشيگری های رژيم برای

 نقطه   دردل اختناق جمهوری اسالمی را نشان دادند و اين و امکان پذيری تشکل طبقاتی کارگریراه و روش اقدام

 گرايش سوسياليستی ايجاد سنديکای شرکت واحد در همان حال که موقعيت.  ايرانعطفی بود برای جنبش کارگری

در شرايط " تشکل کارگری" در جنبش کارگری را تقويت کرد ضربه ای بود به باورهای جان سختی که ايجاد 

  .اختناق را جز از راه سازش و مماشات با دولت امکان پذير نمی ديدند

ر اولويت کار خود داکنون برای فعالين و پيشروان کارگری که ايجاد تشکل های طبقاتی و توده ای کارگری را 

 در دل اين شرايط  .قرارداده اند  اختناق سياسی نه مانعی غير قابل عبور بلکه شرايط فعاليت آنها را تشکيل می دهد

فعالين کارگری که  در کميته هماهنگی و شبکه اتحاد  بويژه  وضروری است که فعالين و پيشروان جنبش کارگری

ايجاد  در پيوند با هم و از نزديک موانع و مشکالت سر راه  می کنندتکميته های کارگری بطور متشکل فعالي

  .تشکلهای توده ای کارگری و گامهای عملی در راستای رفع اين موانع را مورد بررسی قرار دهند

 يعنی کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری عمال از اهداف اوليه خودشهمانطور که از شواهد پيداست 

 در بعضی نقاط و بطور  که از آنجا.شده است دور  و تحميل آن به دولتمحيط کارل های کارگری در کايجاد تش

 ارزيابی و بررسی موانع سر راه مشخص در برخی از شهرهای کردستان زمينه برپايی اين تشکل ها وجود دارد،

  .پيشروی کميته هماهنگی می تواند از اهميت زيادی برخوردار باشد

 مبارزه جمعی و متحدانه فعالين و پيشروان کارگری اين موانع بر طرف شوند و جنبش کارگری ايران باشد که با

 با برپايی تشکل های طبقاتی و توده ای کارگران که .موقعيت سرنوشت ساز کنونی را با موفقيت پشت سر بگذارد

ت هم تکامل پيدا می کند و اين در برگيرنده گرايشات مختلف درون جنبش کارگری است مبارزه بين اين گرايشا

 درون  گرايشاتتشکل ها در همانجال که ظرف مبارزه کارگران عليه سرمايه داران هستند به ظرف پيشبرد مبارزه

جنبش کارگری هم تبديل می شوند و گرايش سوسياليستی تنها در صورت نشان دادن حقانيت استراتژی، سياست و 

زب  ضرورت تحعاد اجتماعی است که می تواند توده گير شود، آنزمان است کهتاکتيک هايش در ميدان عمل و در اب

   .د چندان به ميان می آيدص با مبرميت  سوسياليستيافتن فعالين و کارگران پيشرو
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