
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 

 تشکل های مستقل کارگری عليه سرکوب و استبداد سرمايه داری اسالمی 

 
  و شش              سی يک تيرماه هشتاد                                                                               پريسا نصرآبادی

 
 

پيشروان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر د صالحی فعال برجسته کارگری و ازنزديک به سه ماه از دستگيری محمو

می گذرد و علی رغم اينکه اوضاع جسمی وی هر روز رو به وخامت می رود و علی رغم تالش های فعاالن کارگری 

شار نامه های ين المللی و نهاد های حقوق بشری و انتهای بدر داخل و خارج از کشور و ارتباط گيری با اقسام سازمان 

 حکومت نسبت به دستگيریبازخواست ازدن شرايط آزادی وی وهای گوناگون جهت فراهم آورارگانسرگشاده به افراد و

تمال را ين اح های بی ضابطه ای از اين قبيل ، هيچ عکس العمل اميدوارکننده ای را شاهد نبوده ايم و اين امر می تواند ا

زندان نيست ، تا به اين وسيله خدشه ای در سير مرگ تدريجی محمود صالحی دری مگرتقويت نمايد که هدف رژيم، چيز

اما . فعاليت های جريانات کارگری ايجاد نمايد و سايه ای از ترديد و دودلی و سست ارادگی را بر جنبش کارگری بيفکند

!اين خيال باطلی ست   

نات موجود در جنبش  بسته همه جريا همهر سال و با حضورازنيم اول ماه مه امسال با شکوه ترهمه می داهمانطور که 

 اختصاصی جنبش کارگریمطالبات عمومی وديگرکنارپرچم خواست آزادی محمود صالحی درگرديد وکارگری برگزار

.دين نهاده نشزمآن نيز بر جهانی کارگر افراشته شد و پس ازروز در   

آن زمان هم چنين بخش های پيشرو ديگر جنبش های اجتماعی نظير بدنه چپ و سوسياليست جنبش دانشجويی نيز که تا 

 استراتژی نوين جنبش راندند و آن را به عنوانت پيوستگی با جنبش کارگری سخن ميضروربيشتر به لحاظ تئوريک از

فضای دانشگاه شرايطی که عرصه شدند و دراظ پراتيک نيز واردبه لحجديد فعاليت خود دريافته بودند، فازدانشجويی در

سپس اجرای طرح صندوق مستقيم خود وپليسی مواجه گشته بود با حضور -سرکوب و فضای امنيتیها با موج جديدی از

گمان با نگاه  بی وپيوستگی جنبش دانشجويی با جنبش کارگری برداشتند، گام عملی حداقلی درکارگران زندانیحمايتی از

.صدد تعامالت حداکثری می باشندبه پيش رو، در   

های گوناگونی را با شدت فشاره اعمال سرکوبگرانه نموده وطول حيات خويش متناوبا اقدام برژيم جمهوری اسالمی در

راد و افاما هربارسياسی نموده است،  -اجتماعی  -عرصه های مختلف فرهنگی  گوناگون متوجه فعاالن جنبش ها وهای

.عوب اقدامات مستبدانه صورت گرفته نشدندمررخاسته اند که هرگزسرکوب شده باين بسترازتالشگرجرياناتی مصمم و   

پروژه های درجانب رژيم مجددا اوج گرفته واعمال سرکوبگرانه ازشاهد آن هستيم که فضای اختناق ونيزچند ماه اخيردر

.ستمتنوعی نمود يافته ا   

 طويل المدت و ايجاد شرايط احکام، صدور)به ويژه کارگران سقز( مراسم اول ماه میدستگيری کارگران درسرکوب و

  آزادی های حداقلی ترين هتک ، کنيکپلی ت دانشجويان  ، دستگيری فعاالن کارگری  بسياری از گی برایزند دشوار



 

 2

ی، صدور احکام بی رحمانه عليه فعاالن جنبش زنان، اسالماجتماعی و خشونت عليه زنان به بهانه عدم رعايت پوشش 

مکرر فعاالن دانشجويی به کميته های انضباطی و و امتياز نشريات دانشجويی، احضاربسته شدن فضای دانشگاهی و لغ

بازداشتی   تير و در اعتراض به دانشجويان ١٨صدور احکام تعليق تحصيلی، دستگيری اعضاء دفتر تحکيم وحدت در 

و صدور تير١٩اسالو درنديکای اتوبوسرانی و ربودن منصورپلی تکنيک، مضروب نمودن اعضاء سرشناس س نشگاهدا  

شدن فضای مصاديق هرچه بسته ترهمه از!!! و ايجاد امنيت اجتماعیادامه طرح مبارزه با اشرار فقره حکم اعدام در٢٠

.راس آنها جنبش کارگری می باشدجتماعی و درهای اشدن رسالت جنبش ترايران و خطيرسياسی در -اجتماعی    

گرفتن رژيم جمهوری  قرار منگنهچه در اگر دان حساس نمود اينست که را ب  اذهان عمومی  حياتی که بايدمساله بسيار

ان اسالمی بوسيله فشار های بين المللی است که به سرکوب داخلی می انجامد اما اين تنها خواست بنيادگرايان رژيم بحر

گوناگون و تقويت جريان های متخاصم بحران خاورميانه را دائما  امريکا که با ترفندهای! زای جمهوری اسالمی نيست

ند، و ليبرال های تمديد می کند و اپوزسيون ليبرال رژيم که جناح حسرت به دالن حمله نظامی امريکا را نمايندگی می ک

مرعوبين مه ازهخود را می رانند، همه واسی خواه فرصت طلبانه خردموکردسته جات اصالح طلب وپوزسيونی که در

رانه هرگونه اقدام سرکوبگ طرفداران سرخوشازعرصه های مختلف اجتماعی و  بهسوسياليستبازگشت جريانات چپ و

ه در  جريانات ناسازی ک خوش نداشته اند که هرگز جنبش های اجتماعی هستند   درون  در  سوسياليستی عليه گرايشات

ين جنبش ارا درايشان تمکين نمی کنند ، دست باالسی خواهی مطلوب  پروژه های رنگارنگ مزين به نام دموکراپيشبرد

جنبش به ويژه درش برای کسب رهبری اين جنبش ها ونفوذ و تالبه همين جهت لحظه ای ازها به خود اختصاص دهند و

چپ کارگری امروز  بدا جای تعجبی ندارد که با سرکوب گرايشات راديکالاين ا نبوده و نيستند و بنابرکارگری فروگذار

!درون جنبش ها توافق ضمنی داشته باشند و به هيچ کجای دموکراسی خواهی مدل امريکايی شان هم بر نخورددر   

اقلی ترين آزادی  و فقدان حد فالکت بار معيشتی اينکه چپ به واسطه ديناميسم بالنده درونی خود و با توجه به شرايطدر

دارد اين قابليت را ) که بويژه طبقه کارگر و زحمتکش را در محروميت مطلق قرار داده است(  های سياسی و اجتماعی

ن ل شود ترديدی نيست، اما کيست که نداند سرکوب نهادينه شده و فقداغير قابل مهاری بدکه به نيروی اجتماعی عظيم و

جنبش های  عدم سازمان   و کارگری فراگير  و ل های توده ای تشک به واسطه غياب  فزاينده، انسجام ميان اعتراضات

ی اندازد و جنبش کارگری را به تعويق م و جريانات گوناگون به ويژه   جنبش ها  اجتماعی گوناگون، تا چه اندازه بلوغ

دامن می زدند ه های مردم شائبه انفعال را به ياری رسانه های ملی و فراملی و سانسور شديد خبری موجود در بين تود   

با درک ضرورت ايجاد تشکل های مستقل کارگری از چند سال گذشته تا کنون، شاهد آن بوده ايم که تالش های بسياری 

.برای تحقق اين مهم از سوی فعاالن و پيشروان جنبش کارگری صورت پذيرفته است   

دولت حامی آنان به   و درک تعرض فزاينده سرمايه داران برایی روزمره کارگران بهترين آموزگار، زندگعالوه براين

ه ساالران متن مواجهات روزانه با سودمحوری سرمايدر. زحمتکشان استحقوق انسانی بنيادين کارگران ووزندگی وکار

ی به ضرورت ايجاد تشکل ها که کارگران پی  حاکميت سرمايه است   استثماری نظام مناسبات  در با درگيری مستقيم و

 شدت تهاجمرمايه داری شان ياری می دهد و ازمبارزات طبقاتی و ضد سمسيرو توده ای می برند که آنان را درطبقاتی 

رالی را تحقق  تداوم و تشديد اعمال سياست های اقتصادی نئوليب٤٤پرتو اصل نه و غارتگرانه سياست هايی که دروحشيا

 تشکل های توده ای و مستقل کارگری، نه ظرفی برای همکاری طبقاتی که می يابند کهکارگران در. می بخشد، می کاهد
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.جايگاه مشخصی برای پيشبرد مبارزه طبقاتی و رويارويی طبقه کارگر و سرمايه داران است   

روشن است که تشکل مستقل کارگری در شرايط فعلی ، تشکلی است که از دولت، قوانين و نهاد های آن در هر شکل و 

وضعيت کنونی که آن نيروی مادی کارگران است و درافته است و تکيه گاه و اهرم فشارمال مجزا و استقالل يشمايلی کا

عمومی (سرکوب به انحاء مختلفی کارگران تحميل شده است وهستن و استثماری ترين شرايط زيست برضد انسانی تري

 دستهای تشکل های مستقل کارگری هستند که به مثابهبر کارگران بار می شود، بی گمان اين ) اختصاصی طبقه کارگرو

 دستيابی به خواست های آنی و بدوی و  برای احقاق حقوق بديهی را گلوی سرمايه داری  و جنبش کارگری عمل نموده 

کارگران می فشارند و روشن است که بايد عزم ايجاد تشکل های مستقل کارگری را در همين فضای بسته و به موازات 

.ای گسترده داشت و نمی توان آن را موکول به فضای گل و بلبلی نمود که تنها در تخيل می گنجدسرکوب ه   

تگی و اتحاد استراتژيک طبقاتی بنابراين درک اين مساله از سوی کارگران ضرورت دارد که تا کارگران در يک هم بس

قرارداد های موقت، افزايش دستمزد به تناسب يکديگر نايستند، مطالبات فوری نظير پرداخت حقوق معوق ، لغو کناردر

مسير سوسياليستی در نمی شود و نمی توان به چشم اندازبرآورده ...نرخ تورم، لغو کار کودکان، پرداخت بيمه بيکاری و

   .مبارزات طبقه کارگر اميد داشت

طبقه کارگروظيفه خطير انجام صحت  و که با کارايی، سالمت  ساله ايست ديگری که بايد بدان اشاره نمود م نکته مهم   

.پيوند تام دارد   

رصت ظهور و بروز اين امر کامال طبيعی و قابل فهم است که در جنبش کارگری ديدگاه ها و نظرات متنوع و متفاوتی ف

 پيداست شواهد و قرائن کامالاز. حال بايد ميان انحراف در ديدگاه و تفاوت در نظرگاه قائل به تفکيک بوديابد، اما به هر

ا چه حد استراتژيک است و نفوذ و به خوبی دريافته اند که جنبش کارگری تکه هم پوزسيون و هم اپوزسيون ليبرال هرد

.آن و تالش برای جهت بخشيدن به تحرکات آن تا چه حد برای جريانات مختلف راست ضروری استدر   

ت سرمايه يعنی جنبش سرکوب حکوم مقابله با تهاجم ورترين جنبش اجتماعی دقع راست ها کليد اخته کردن پيشرووادر

درون اين جنبش يافته اند تا از اين طريق جنبش کارگری سوسياليست درراندن گرايشات چپ وبه محاق کارگری را در

.دسياسی اش باز بدارن -رد اهداف مترقی و انجام وظايف اجتماعیرا دچار انحرافات بنيادين نمايند و آن را از پيشب   

سمت و سو دهی به اين يستی در درون جنبش کارگری، هم درغير سوسيالن طبيعی است که تقويت قطب راست وبنابراي

همه جای د و هم طبق سنت مالوف و معمول درمفيد واقع می شو! راستای برنامه های دموکراسی خواهانه اشجنبش در

شرايطی مقابله با خطر مگی مهمترين وظيفه خود را تحت هرها هآنزدنيا اين جريانات و اتحاديه ها و تشکل های زاييده ا

سوی ديگر نيز، زمينه را به خوبی برای اززنند ووب تشکل های با گرايش چپ دامن ميبه سرکتعريف می کنند و! سرخ

ه باد نابودی يز بيک برنامه بلند مدت آشتی طبقاتی فراهم می آورند و اندک دستاوردهای جنبش واقعی طبقه کارگر را ن

.می سپارند   

سرمايه داری جهانی، بزرگترين سناريست اين قبيل جريانات در همه جای دنيا  است که امريکا به مثابه سردمدارروشن

 ايران ، حساب سنگينی بر روی جنبش   برنامه ها و طرح های خود در آينده و از جمله در ايران است و برای پيگيری

.کارگری باز نموده است   

در چنين شرايطی بی ترديد گرايش چپ و سوسياليست جنبش کارگری ، عليه تبديل شدن جنبش کارگری ايران به ابزار 
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 پيش برنده  ط نمودی که دال بر نفوذ خ اجرای سياستهای امپرياليستی آمريکا قاطعانه خواهند ايستاد و نسبت به هرگونه

) پذيرد میراست جنبش کارگری صورت   گرايش فعاالن بر  يهکه با تک (  باشد جنبش کارگری سياست های امريکا در  

مجدد آن به سبب اهميت اين نکته تاکيد شده است اما ذکرها بربار. گيری نموده و واکنش مناسب نشان خواهد داد موضع 

 انیزايد الوصف اين مساله ضروری است که تحقق آزادی ها و مطالبات دموکراتيک تنها از عهده کارگران و زحمتکش

 نظام استثماری  عليه  طبقه ای هاشان می جنگند و هم حقوق اختصاصی خود و  آيد که نه تنها برای خواست ها ومیبر

قيم  به سبب ناتوانی و ع سرمايه داری و جهت تحقق برابری در بهره وری از ثروت های جامعه مبارزه می کنند، بلکه

خواه تا دموکراسی  رفرميست و  از ، اعممترقیپيشرو و ازی بورژو تاريخی فقدان   راست و گوناگون بودن جريانات 

ين ماشستبداد سرمايه و سرکوب زاييده ازبرابر اا طبقه کارگر است که می تواند دربه دست، تنهمشروطه خواهان شيپور

مغان  اررا به سياسی  -و آزادی های اجتماعی  مسير مبارزات خود دموکراسی واقعی دولت حامی سرمايه بايستد و در

.آورد   

مسير گسترش و قدرتمند سازی جنبش کارگری صورت می پذيرد که همانا اوردها تنها در گرو گام موثری درو اين دست

موقعيت ناگوار  اين  در جهانی  رگران به مثابه يک طبقه پس در مسير اتحاد کا  .ايجاد تشکل های مستقل کارگری است

.متشکل شويد! کارگران ايران: جغرافيايی بايد بگوييم  
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