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؟ استی ضروریچرا تشکل کارگر  
 

شش هشتاد و  ماهآبانهم د                                                                                                               ی نجفانيپو   
 

  
اخراج گسترده ی کارگران به بهانه های مختلف، جان باختن و معلوليت هر روزه ی کارگران به خاطر عدم وجود 

تعارف را به کارگران نمی دهد، قراردادهای موقت و سفيد امضا امنيت در محيط کار، دستمزدی که کفاف زندگی م

  .و ده ها مشکل ديگر از اين دست در زندگی کارگران به مسائلی عادی و البته دردناک تبديل شده است

کليه ی وسايل . از طرف ديگر اين کار کارگران است که تمامی مواهب مادی و معنوی زندگی را ايجاد می کند

  .  ی خدمات مربوط به آن از طريق نيروی خالقانه ی کارگر تامين می شودزندگی و کليه

در اين جا اين سوال مهم و اساسی مطرح می شود که چرا با اين که کارگران خود به وجود آورنده تمامی مواهب 

  مادی و معنوی يک جامعه هستند، کمترين بهره را از اين مواهب می برند؟ 

ه نهفته است که صاحبان سرمايه و ابزار توليد همواره در پی کسب سود بيشتر هستند و پاسخ اين سوال در اين نکت

اين سود بشتر در گرو بهره کشی بيش از پيش از ارزشی است که کارگران به وسيله ی نيروی کارشان با به حراج 

  .بخشی از وجود و جان و تن شان است، توليد می کنند

که بنا به انتخاب هر . با اين وضعيت راه حل های گوناگونی را برمی گزيننددر اين شرايط کارگران در برخورد 

  . کدام از اين روش ها به دسته های مختلفی تقسيم می شوند

 کارگرانی هستند که با پذيرفتن اين نظم غير انسانی که توسط صاحبان سود و سرمايه بر آنان تحميل دسته ی اول

اين افراد با کار بيشتر و .  به تالش فردی شان پله های رشد و ترقی را طی کنندگشته است، تنها می خواهند با اتکا

فروکاستن از نياز های طبيعی خود و اطرافيان شان سعی در جمع آوری بيشتر پول دارند تا شايد در آينده ای که 

اما تجربه ی . ر کنندچندان هم نزديک نيست و بعضا هيچ وقت هم نمی رسد، بتوانند اندکی وضع زندگی خود را بهت

  .واقعی نشان داده است که اکثرا در اين راه موفق نيستند

 افرادی هستند که کامال از هر نوع تغييری در شرايط کار و زندگی کنونی شان نااميد گشته اند و آن دسته ی دوم

 آينده ی زندگی شان قدر فشار اين وضعيت نا مطلوب بر شانه های شان وارد آمده است که بدون هيچ افق خاصی در

تنها به حفظ همين شرايط بد دل بسته اند و مثل ماشين های بی جان و روح تنها به کار کردن و تحليل دادن قوای 

البته اين جمع وسيع نا . آنان برای زندگی کار نمی کنند بلکه برای کار زندگی می کنند. جسمی شان می پردازند 

اين امر در روند مبارزه ی متشکل کارگران محقق خواهد . ار به تغيير تبديل کرداميدان را می توان به جمعيتی اميدو

  .شد

 از کارگران نيز وجود دارند که با وقوف به اين امر که شرايط کنونی کار و  زندگی شان نا مطلوب و دسته سومی

به دو گروه قبلی دارای اين عده از کارگران نسبت . بد است به مبارزات فردی و اعتراضات پراکنده می پردازند
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. سطح آگاهی مبارزاتی باالتری هستند و ضرورت تغيير اين وضع بد زندگی و محيط های کارش را درک کرده اند

اما چون به صورت فردی و پراکنده دست به اعتراض به اين وضعيت بد می زنند، در اکثر مواقع قدرتشان پاسخ 

در ضمن حاکميت حامی سرمايه دار  را نيز در . رمايه نمی شودگوی زورگويی و ابزار های رنگارنگ صاحبان س

در نتيجه در بيشتر مواقع خواست های به حق شان ناديده گرفته می شود و اعتراض شان . مقابل خود می بينند

اما اين گروه . در نتيجه اغلب بعد از چند دور اعتراض و سرکوب، سرخورده ونااميد می شوند. سرکوب می گردد

رگران اگر بتوانند نيروی اعتراضی خود را متشکل و هدايت شده بکنند به طور قطع هيچ قدرتی نمی تواند از کا

  .جلوی خواست های به حق آنان بايستد

 که در اين مطلب به آنان می پردازيم، کارگرانی هستند که بينش و آگاهی  مطلوبی نسبت به شرايط دسته ی آخراما 

که درک کرده اند که شرايط موجود حاکم در روابط کاری و تمام شئون زندگی شان بد و يعنی عالوه بر اين . دارند

اين موضوع را هم می . دون شان انسانی است و بايد به آن ها فعاالنه اعتراض کرد و برای تغييرشان تالش نمود

  .دانند که تنها با نيروی جمعی و متشکل کارگران تغيير و بهتر شدن محقق می گردد

واقعيت زندگی و کار تمامی کارگران اين نکته را . ين جاست که ضرورت تشکل کارگری بهتر درک می شوددر ا

هر روز به آنان گوشزد می کند که صاحبان سرمايه و ابزار های توليد با تمام اختالفاتی که در ظاهر تنها به خاطر 

شان وجود دارد اما در يک موضوع با هم متحد منطق سود و سرمايه و بازار آزاد و رقابت بين سرمايه داران بين 

در پشت سر آنان دستگاه عريض و طويل دولت . هستند و آن استثمار و بهره کشی هر چه بيشتر از نيروی کار است

سعی در ...  و حاکميت حامی سرمايه دار وجود دارد که با تبليغات بی امان رسانه ای، ملی و قومی و مذهبی و

همچنين نيروی عريان سرکوب گر به وسيله سرمايه داران و دولت حامی آنان در خدمت . فريب کارگران دارد

  . گرفته می شود تا در مواقع اوج گيری اعتراضات و مبارزات کارگران به سرکوب خشونت آميز آنان بپردازد

 شرايط زندگی در اين وضع ضد کارگری و غير انسانی ، کارگران برای دفاع از خود و حقوق شان و بهتر کردن

اين نيروی کارگران نيز در عمل متحدانه و آگاهانه شان .  خود  هيچ ابزار  اعمال قدرتی جز نيروی خود ندارند

  .تبلور می يابد

. در اين تشکل به عنوان يک ابزار و ظرف برای جمع آوری همين نيروی متحدانه و آگاهانه  کارگران است

با همفکری و همراهی يکديگر می توانند تحليل بهتر و جامع تری . شوندکارگران در تشکل دور يکديگر جمع می 

خواست های به حق  خود را تنظيم می کنند و برای رسيدن به آن ها راهکار های . از وضع زندگی شان بدهند

وان به در واقع تشکل را می ت. متناسب با اين خواست ها و توازن قوا بين نيروی کار و نيروی سرمايه را می سنجند

خاکريزی تشبيه کرد که کارگران برای جلو گيری از تعرض سرمايه داری لجام گسيخته به زندگی شان آن را پی 

  . تشکل ابزاری قوی و توانمند برای ساختن  يک زندگی بهتر و جهانی انسانی تر است. می ريزند

ها جمع عددی نيروی تک تک تشکل کارگری به هر شکل اش يک گام رو به جلو برای کارگران است، چون تن

تشکل نيروی عظيمی را برای مقابله با سرمايه داران و .  کارگران متشکل شده در آن نيست بلکه فراتر از آن است

  . ابزار های سرکوب آنان را فراهم می آورد

حامی آن در شرايط کنونی جامعه ی ايران که هر روزه شاهد تعرض گسترده  و وحشيانه ی سرمايه داران و دولت 
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در شرايطی که هيچ راهی برای موفقيت فردی نمی ماند و در ضمن اعتراضات پراکنده و منفرد کارگران . هستيم

در اين .  موج بزرگی از نا اميدی کارگران را  در برگرفته است. هر روز به صورت وحشيانه ای سرکوب می شود

تا به وسيله ی . و شکلی بيشتر احساس می شودوضعيت نه چندان خوب ضرورت ايجاد تشکل کارگری به هر نام 

اين ابزار متحد کننده نيروی اعتراضی کارگران را از پراکندگی نجات داد و هدايتش کرد تا زودتر به خواست های 

تا در آينده همين نيروی . شان برسند و هم چنين دوباره اميد به زندگی بهتر را به درون کارگران نا اميد تزريق کرد

بقه کارگر بتواند برای ايجاد جهانی انسانی و عاری از هرگونه تبعيض تشکل مطلوب تر و عالی تر خود را متحد ط

  .دزبسا

   

  ی نجفنايپو

  کارگروبالگ 

      ١٣٨٦پنجشنبه دهم آبان 

 
 


