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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

رگي از نگاه دیتشکل کارگر  
 

١٣٨٧ یهم ديازدچهارشنبه                                                                                                یعمر ميناي  
  

 فعاالن کارگری وچه برای خود طبقه کارگر مقوله تازه ای نيست اما نوع نگرش و ديدگاه يجاد تشکل چه برایحث اب

بايد از دل نيازهای کوتاه  ای معتقدند که تشکل طبقاتی کارگری عده. نسبت به سازمان دهی، غالبا متفاوت بوده وهست

آنها . ای طور ديگری فکر و عمل ميکنند جوابگو باشد، عده  خود ما کارگران درآمده و به آن نيازهامدت و دراز مدت

 های ما بيگانه است، هر چند خودشان بگويند که کارگری و ميسازند که عمال با خواسته تشکل را برای بعضی اهداف

  .طبقاتی هستند

مختصر اما عينی  ای، هرچند از تاريخچه روشن تر شدن مسئله کمی به گذشته برگردم تا برگي ابتدا الزم ميدانم برای

تشکالتی ساختند که يکی از مهمترين آنها  کارگران در پيش از انقالب. و واقعی، درپيش روی خواننده قراردهم

تجديد سازمان " های کارگریشورا"سرنگونی حکومت پهلوی به صورت  ها بدنبال اين کميته. های اعتصاب بود کميته

جزئی از تاريخ  بداليلی از ميان برداشته شدند، اما در واقع در اذهان شاهدان و فعاالن باقی مانده و آنها. پيدا کردند

 مورد های دور اين شوراها و فعاالن آنها الهامبخش و دستآوردهايشان هم اکنون و تا آينده ياد  .طبقه کارگر شده اند

علت وجود فضای باز سياسی وعدم تسلط کامل حاکميت بر جامعه، شاهد  به ٥٧بعد از انقالب  .هد بود خوا استفاده

 اما با گرايشها و ديگری از تشکلهای ظاهرا مربوط به طبقه کارگر ومبارزات کارگری بوديم، شکل گيری انواع

  .سبک کارهای متفاوت و گاها متضاد

  عراق و تسليم و تمکين بخش وسيعی از اين به اصطالح حاميان- سوزهشت ساله ايرانبا شروع جنگ خانمان 

سبک کار . ها روشن تر شد زير لوای دفاع از ميهن و مبارزه ضد امپرياليستی، چهره ها آشکار و ديدگاه!!! کارگر

دا از اين طيفها خود محور و ج بيشتر. بيشتر به شيوه تصنعی و ازباال بود رايج سازمان دهی غير طبقاتی کارگری

خدمت کمک به ايجاد تشکل اصيل و طبقاتی کارگری  کمتر ظرفيت وتوانمندی خود را در. طبقه کارگر بودند

آنها دستآوردی برای کارگران نداشته و بر عکس . سرکوب از بين رفتند آن تشکها نيز بويژه از طريق. گماردند

  . تلخ هم از خود باقی نگذاشتند، مگر خاطره ای شوراها خاطره

هم به برکت جنگ وکسب فرصت مناسب برای استحکام خود، هر روز عرصه را  ازطرف ديگر حاکميت نيز

وجود  همچنين بدليل عدم.  ی شصت بخشی از همين سناريو بود که کشتار دهه. خود تنگ تر کرد برفعاليت مخالفين

دست ساز حکومتی ايجاد و به  شکالتتشکلهای توانمند کارگری که بنا به نيرو و نياز آن طبقه، شکل گرفته باشد ت

اين فورم تشکيالت است که هيچ ربطی به کارگر ندارند  خانه کارگر و شورای اسالمی کار، از. کارگران تحميل شدند

 از ديگر سو، اين نوع تشکلهای دولتی را به نام کار. اند سيستم سرمايه پايه ريزی شده و اساسا برای تسليم کارگر به

 برای ايجاد تشکل کارگری او به جامعه جهانی معرفی و چنين وانمود ميکنند که در ايران هيچ مانعیگر و نماينده 
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 .طبقاتی کارگری جلو گيری کنند تا به خيال خامشان از ايجاد تشکلهای مستقل و. وجود ندارد

شد هنوز  داری تم سرمايهحکومت باعث تسليم و تمکين بخشی از کارگران غير آگاه و متوهم به سيس اما اگر اين ترفند

هر چند کشتار دهه شصت و به خاک .بودند بخش آگاه بيشتر از پيش فعال بوده و در صدد سازماندهی خود و کارگران

فعاالن ديگر جنبشهای اعتراضی باعث شد تا بار ديگر مبارزه  و خون کشيدن بخش وسيعی از پيشروان کارگری و

نرسيده  های خود د چرا که هنوز کارگران و محرومان به هيچ کدام از خواستهرکود مقطعی بو دچار رکود شود اما اين

خالی، دادن وعده و وعيدهای تو .شد و قربانيان زيادی ميگرفت فقر و فالکت و بيکاری هر روز وسيعتر می. بودند

 .زحمتکش را نگشودهای کارگر و وضعيت نابسامان تودهکور گره) غيرهو(آموزش عالی های مراکز زياد کردن سهميه

ادامه  دولت سازندگی و در. فراتر از اين را می طلبيد و بايد ترفند ديگری بکارگرفته ميشد  کارگر جوان ايران طبقه 

همسوی را در بر داشت وهم  آن اصالحات، گزينه های بودند که هم برای سرمايه ی جهانی مژده هم آهنگی و

اينها نيز ناکام . بخشی از مشکل بيکاری را حل کند روی آوردن به توليد،ميخواست تا پا گرفتن دوباره و به نوعی 

 زندان و اعدام برای ماندگاری حاکمان در مقطعی الگوی نامناسبی نبود، اما اين شيوه فضای خفقان و استبداد،. ماندند

 برانداز متهم کرد و جريانی توان مبارزين مستقل را راحت به نيز کارايی خود را از دست داده است چرا که نمی

پرستار، محرومان و ستم ديده گان برای رسيدن به  اينک کارگر و دانشجو، معلم و. برايش فتوای محاربه گرفت

  .اند و ميکوشند تا حاکمان را به عقب نشينی وادارند خواسته های انسانی خود به پا خواسته

آباد،  کشتار کارگران در خاتون. از تجربه به پيش ميرودادامه مبارزه طبقاتيش با کوله باری امروزطبقه کارگر در 

پرداخت حقوق، اخراج، قرارداد موقت و عدم  به کارگران در عسلويه، تيراندزی چاقوزدن به نماينده شرکت واحد،

ميل به تشکل يابی کارگری درميان بخشی از کارگران برای . است همه اينها را ديده و شاهدش.... سفيد امضا و

 طبقاتيشان، که هم اکنون شاهدش هستيم، در ادامه همان سير تکاملی تضاد کار و سرمايه  به خواسته هایرسيدن

طبقاتی کارگری نيز در  شناخت اين وضعيت و از طرف ديگر متشکل شدن فعاالن برای سازماندهی مستقل و. است

 ی هفتاد شمسی  از دهه. ره خورده استبه هم گ راستای کمک به ايجاد تشکل کارگری است که در يک پيوند ارگانيک

اين کارگران و فعاالنشان درکنار هم، عليرغم . هر روز مستحکم تر شده است تا امروز اين پيوند مبارزاتی و طبقاتی

طبقاتی با  کمبودی که در پروسه ی پراتيک خود درمرزبندی با بينش و سبک کار غير کارگری و غير هر ضعف و

مخدوش نکرده اند و درهرشرايط و  ه،اماهيچ گاه مرز طبقاتی خود را برای مصالحه و رفرمآن دست به گريبان بود

طبقاتی و ضد سرمايه داری و کمک کردن و تقويت تشکالت  هر دوره از مبارزه طبقاتی، خود را در رابطه با جنبش

  فعال کارگری محفوظ داشته و ازآنها جايگاه خود را چه به عنوان کارگر فعال و يا.اند ير کردهکارگری تعريف و تفس

افشا و طرد نموده اند که  هر گونه سازمان دهی غير طبقاتی وغير کارگری فاصله گرفته و نيت و مقاصد کسانی را

 .اند  زدهکارگری-دست به ايجاد تشکالتی غيرطبقاتی

اين  هر چند.  باال ذکر شدی طبقاتی بود که در  تشکيل شد، فلسفه ی وجوديش همين دغدغه٨٤ کميته هماهنگی که سال

هيچ وقت ذهنيگرا و خود  تشکل به داليل متعددی و در شرايط خاصی دچار بحران و ضعف برنامه ريزی شد، اما

کارگران در محل کار و زندگيشان برای مبارزه  محور نشد و برای آن نوع تشکل کارگری که به نيرو و توان خود

ی کارگر و  ايی که از طبقه و اين با گرايشات غير کارگری. و ميکند دهطبقاتی با سرمايه تشکيل شود فعاليت کر
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اقدامات ضد  فعالين راستين کارگری موظف هستند که نه تنها در برابر. سواستفاده کنند، فرق دارد  طبقاتيشان مبارزه

 .شان کنندصورت لزوم رسواي کارگری ايستادگی کنند، بلکه در مورد آنها بايد دست به روشنگری زده و در

در  فرقه و محفلی که. کارگری بايد بنا به نياز و توان خود کارگر ضرورت وجودی پيدا کند من براين باورم که تشکل

نمايند، راه به جائی نخواهند برد،  تالشند هر بار با تغيير نامی، خود را به عنوان تشکل کارگری معرفی و تحميل

 .ميشود چونکه فعال کارگری آگاه مانع

 کارگری تشکلی ساخت و در کمک رسانی به امر مبارزه طبقاتی و تشکل يابی کارگری کار و توان به عنوان فعالمي

 کارگری -تشکل طبقاتی  رغم هر گونه کميت و کيفيتی که داشته باشد با تالش کرد ولی جايگاه اين نوع تشکل علی

. جريانات غير کارگری از مانيفست کمک بگيريم ی واقعی بهتر است برای اثبات و روشنتر شدن چهره. متفاوت است

آنها اصول ويژه ای را به "..و در ادامه آمده " کليه پرولتاريا جدا باشد ندارند آنها هيچگونه منافعی که از منافع"...

 سند کارگری متشکل در اين" نمی آورند که بخواهند جنبش پرولتاريا را در چهار چوب آن اصول ويژه بگنجانند ميان

اما اين مصلحان که در جنبش . حاکمه سياسی ساختن پرولتاريا به صورت يک طبقه مد نظر است برای احراز قدرت

سازند، معلوم نيست که اين تشکل مشروعيت خود  خودی تشکل کارگری می کارگری ايران قد علم کرده و با چند نفر

آنان حق  .اند يران عرضه شده است، اعالم وجود کردهکاری و با چه مجمعی که به نام کارگران ا را در کدامين مراکز

و فعاالن کارگری، که برای کمک  دارند بر عليه کميته هماهنگی بشورند و در يک پندار مغرضانه چنان به کارگران

ور شوند که اگر در توان داشتند گزينه های ديگری را نيز  حمله کردن به تشکل يابی طبقاتی کارگری تالش ميکنند،

 .ارادی فعاليت ما بر اساس سازمان يابی طبقاتی است نه خود محوری و چرا که. خاب ميکردندانت

آنچه مد نظر من است تقويت گرايش کارگری است . که اين دو رويکرد بيشتر شکافته شود حال وقت آن رسيده است

شاهد شکلگيری دو  يرانهر چند اينک در ا. در افق و دورنمای پراتيک خود، تشکل شورای را در نظر دارد که

و از شورا هنوز خبری نيست اما اين ) تپه شرکت واحد اتوبوس رانی تهران ونيشکر هفت(سنديکای کارگری هستيم 

توسط خود کارگران و بنا به ظرفيت و توانمندی مقطعی و شرايط  سنديکاها، عليرغم هر کمبودی که داشته باشند،

 ميتوان با هر چند نفر يک. ر حال حاضر بحث بر سر شکل يک تشکل نيستد. وجود آمده اند خاص مبارزاتی خود به

عزل و نصب در هر  های مادی خاص خود را دارد و آن گرفتن مشروعيت تشکل را علم کرد اما تشکل کارگری پايه

مشکالت و معضالتی است که توسط  شرايط از بدنه کارگری است و سمت و سوی حرکتش هم در چهار چوب حل

  .ها محدود و صنفی هم باشند و يا طبقاتی خواسته ممکن است اين. رگران به ميان آورده شده استخود کا

نيز رسيده و به زودی  دنيا دچار بحران شده و اين بحران به ايران. ای قرار داريم کارگران در شرايط ويژهما امروزه 

جوابگو  بحران فقط تشکالت اصيل کارگری ميتواننداين   با مصيبتهای ناشی از  برای مقابله. يقه ما را خواهد گرفت

در عين حال . بيشتری پيدا ميکند به همين جهت پای فشاری بر تشکل برخاسته از نيازهای کارگری ضرورت. باشند

آنها صدها . اند به خدمت گرفتن جنبش ما را تشديد کرده هيئت حاکمه آمريکا و کشورهای غربی فعاليت خود برای

ارتباط جمعی عظيم، پشتيبانی تشکلهای امنيتی و غير امنيتی بورژوائی و امکانات  پول، قدرت وسايلميليون دالر 

خواهد کرد، جز آگاهی  چه چيز ما را در برابر شر آنها محافظت. اند ديگری را در خدمت اين امر قرار داده بسيار

ارگری اصيل بها بدهيم و راجع به تشکالت تشکالت ک طبقاتی و تشکل طبقاتی؟ امروزه ما بايد بيشتر از هميشه به
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تشکلی  بايد بدانيم. اند افشاگری کنيم هايی که برای اهداف غير کارگری بوجود آمده فرقه غير کارگری و کال نهادها و

حفظ بقای حکومت  که در خدمت کارگران و جوابگو به نيازهای کارگران نباشد عمال در خدمت سرمايه و

طبقاتی کارگری اختالفات زيادی داريم که بايد  البته ما در داخل تشکالت اصيل و. هد گرفتداری قرار خوا سرمايه

وسرمايه  تازمانی که تضاد کار .تشکالت غيرکارگری از جنس ديگری است مورد بحث قرار بگيرد، اما بحثمان با

  .دارد وجود دارد مبارزه ی طبقاتی عالرغم فراز و نشيبش ادامه

 

یرگراک  وهمبستگی طبقاتیپيش به سوی اتحاد  
 

  یعمر ميناي   
١٠/١٠/١٣٨٧  

  یرای کمک به ايجاد تشکل های کارگرکميته ی هماهنگی ب

www.komitteyehamahangi.com 

komite.hamahangi@gmail.com 

 


