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  ! سال گذشته٣۵نقش کارگران ايران در 
  

وی، نقش اصلی  حکومت پھل١٣۵٧ ]دلو[ بھمن٢٢کارگران ايران، به خصوص کارگران صنايع نفت در سرنگونی 

 . کردندأسازی را در آن دوران پرتالطم ايف و سرنوشت

در سه سال اول . روزی و استثمار شديد چيز ديگری نبود اما سھم کارگران از پيروزی اين انقالب، باز ھم جز سيه

ن ، شوراھای کارگری در سراسر کشور شکل گرفتند، اما خيلی زود حمله به کردستان، ترکم۵٧پس از انقالب 

ھای  ھا و احزاب سياسی، نھادھای دموکراتيک، اعدام ھا، سازمان ، حمله به زنان، تجمعات، رسانه...صحرا و

جمعی آغاز شد؛ و نھايتا حکومت اسالمی با اشغال سفارت آمريکا و جنگ فضای مناسبی را برای سرکوب  دسته

 احزاب سياسی سکوالر و غيرمذھبی و ھا و ھا، انحالل سازمان شوراھای کارگری، تسخير خانه کارگر، رسانه

  .سوسياليست، دستگيری و اعدام شمار زيادی از فعاالن به دست آورد

پس از انقالب نيز کارگران . گير و برجسته بود به اين ترتيب نقش کارگران در سقوط حکومت پھلوی بسيار چشم

  .تالش کردند سرنوشت خود را به دست خويش رقم بزنند

دھد که نيروی کار به  ير مبارزه و مطالبات کارگران ايران، طی بيش از سه دھه اخير، نشان میمطالعه و تحليل س

اش را به  تواند مطالبات سو می وقفه خود، از يک داند که تنھا با اعتراضات و اعتصابات پيگير و بی خوبی می

ساز  زدن به تحوالت سرنوشت ھا تحميل کند و از سوی ديگر، زمينه را برای دست داران و حکومت آن سرمايه

آگاھی نيروی کار . شدگان جامعه فراھم سازد ديدگان و محرومان و استثمار  وضع موجود به نفع ستمتغييرانقالبی و 

ھای صنفی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و  دھی اعتراضات با اعالم خواسته توان در شيوه سازمان ايران را می

چون جنبش زنان و دانشجويان و غيره و  ھا ديگر ھم ش برای ھمراه کردن جنبششان و تال ای کردن مطالبات رسانه

 .طلب با خود، به روشنی مشاھده کرد خواه و برابری به طور کلی نيروھای آزادی

 کالن و راھبردی اقتصادی کشور را از جمله در حوزه صنايع بزرگ ستراتيژی که حکومت اسالمی ئیجا از آن

اش آسيب ببيند و ضربه بخورد به ھمين  دارانه  سرمايهستراتيژیخواھد که اين  وجه نمی به ھيچکند و  ايران تعقيب می

ھای امنيتی و اطالعاتی حکومت  ارگان. کند ھای کارگران مقاومت می دليل، ھمواره در مقابل مطالبات و خواسته

ھا خانه کارگر، برای  در راس آنساخته مانند شوراھای اسالمی کار و  ھای دولت اسالمی با ھمکاری مداوم تشکل
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چون تھديد به محاکمه و  ھای مختلف کار، سياست مشخصی ھم تر مبارزات کارگران در بخش مھار ھر چه بيش

 .کنند ھا و اصرار به عدم اعتصاب را دنبال می کشاندن فعالين کارگری به دادگاه

ان، امری مھم و حياتی نه تنھا برای خود در چنين شرايطی، مطالبات صنفی، سياسی و اجتماعی نيروی کار اير

زيرا اگر نيروی کار ايران که اکثريت . ديده جامعه نيز مھم است طبقه کارگر، بلکه برای ھمه اقشار محروم و ستم

ھا و مطالبات خود را بر حکومت تحميل کنند به ھمان درجه نيز فضای  دھند اگر بتوانند خواسته جامعه را تشکيل می

به عنوان مثال اگر طبقه . گردد ماعی جامعه برای تحميل ديگر اقشار جامعه بازتر و مساعدتر میسياسی و اجت

کارگر بتواند دستمزدھای خود را متناسب با تورم واقعی باال ببرد و حق تشکل و اعتصاب خود را بر کارفرمايان و 

  . گردد  میترديد اين مطالبات شامل حال ديگر اقشار جامعه نيز حکومت تحميل کند بی

در دو دھه اخير، سپاه پاسداران حکومت اسالمی، به بخش مھمی از اقتصاد ايران تسلط يافته است و در جھت 

کند که از ھر امکانی در جھت کنترل کارگری و  شان تالش می  خود و حکومتستراتيژیھا و  اھداف و سياست

داری  داران و حکومت سرمايه  است که سرمايهبه ھمين دليل. سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگری بھره جويد

ھا را يا به دادگاه و  دھی کارگران وحشت دارند و به طور مدوام آن ھا، از تالش فعالين کارگری برای سازمان آن

  . کنند کشانند و يا از کار اخراج می زندان می

فق يزد، ھمه را متوجه اين واقعيت اعتراض و اعتصاب اخير گسترده و ھزاران نفری کارگران معادن چادرملو و با

اند که ھر آن ممکن است  چنان روی ھم انباشته شده ھای ديگر در ايران، آن کرد که مطالبات کارگران معادن و بخش

  .که اعتصاب و اعتراض در ايران سراسری و ھمگانی شود

سياستی که باعث . رد، سياست خصوصی سازی معادن در کشور را آغاز ک١٣٨٣حکومت اسالمی ايران در سال 

  .تسلط غيرقابل انکار سپاه و رانت خواران حکومتی در بخش معدن شد

بندی مشاغل، توجه به مسائل  ترين مطالبات کارگران معدن کوشک بافق اجرای طرح طبقه به گزارش ايلنا؛ عمده

تونل، حق جذب سرب رفاھی و رعايت نکات ايمنی و بھداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختی کار و حق پله و 

ھای  ، برخورداری از امنيت شغلی و افزايش مدت قراردادھای منعقده، عدم استفاده از دستگاهئیھای غذا و ھزينه

ھای برق و آب و تھويه و نامناسب بودن امکانات خانه بھداشت،  چنين استاندارد سازی سيستم فرسوده در معدن و ھم

به عالوه کارگران خواھان رسيدگی . ی از اين دست عنوان شده بودپرداخت اضافه کاری طبق قانون و موارد

  .کارفرما به وضعيت دو کارگر اين معدن که سال گذشته در حين کار در اين معدن کشته شده بودند

حق تشکل، حق . شان است ھای کارگری، در رديف نخستين مطالبات ھای معوقه در تمامی حرکت پرداخت حقوق

چون بيمه بيکاری، بھداشت و درمان، بخش ديگری از   به مطالبات حداقلی ھمتأکيد و اعتصاب، امنيت شغلی

  .شوند مطالبات محسوب می

ھای  بندی مشاغل و بيمه  امنيت جانی و شغلی، بلکه شامل طبقهتأمينمطالبات نيروی کار در اين بخش نه تنھا 

  .شغلی است تشکالت مستقل و قرارداد دائم کار و امنيت تأسيسدرمانی و حق 

گران و  امان خود با ستم  به مبارزه بیئیدر سی و پنج سال گذشته، جنبش کارگری ايران با افت و خيزھا

استثمارگران ادامه داده و ھنوز ھم مرعوب سانسور و اختناق، ترور و وحشت، زندان و شکنجه و اعدام حکومت 

  .اسالمی نشده است

گران ايران، عالوه بر مبارزه برای دريافت دستمزدھای معوقه، افزايش به اين ترتيب در اين بيش از سه دھه، کار

چرا که قدرت طبقه . شان بوده است يابی شان نيز مربوط به تشکل دستمزدھا، قانون کار، يک عرصه مھم مبارزاتی
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 سال حکومت اسالمی ايران، در  اين سی و پنج. کارگر، در اتحاد و ھمبستگی تشکيالتی و مبارزه ھدفمند است

ھا را تھديد  ھای مستقل کارگری به وجود آورده و فعالين اين تشکل  تشکلئیگذشته، سد و مانع بزرگی در مقابل برپا

 .و زندانی و يا از کار اخراج کرده است

در دھه نخست حاکميت جمھوری اسالمی و در دو دوره نخست وزيری ميرحسين موسوی، خسارات جانی و مالی 

 و در پايان جنگ ايران و عراق، با فرمان خمينی ۶٧فقط در بھار و تابستان . ايران تحميل شدسابقه بر جامعه  بی

ھای  اين نيرو سرمايه. عام کردند ھا قتل حدود چھار ھزار فعال سياسی، اجتماعی و فرھنگی ايران را در زندان

  .بزرگ ايران بودند

ترين حق کارگران، يعنی  اما در اين قانون اساسی. د به تصويب رسي١٣۶٩اولين قانون کار پس از انقالب در سال 

پس از پايان جنگ، سياست تعديل اقتصادی دوران اکبر ھاشمی .  نداشتئیھای مستقل جا حق اعتصاب و تشکل

يکی از . داری آغاز شد المللی پول و بانک جھانی و بازسازی سرمايه ھای صندوق بين رفسنجانی، از جمله با توصيه

پيامد ديگر ورود بسياری از کادرھا و . برای طبقه کارگر ايران قراردادھای موقت و سفيدامضا بوداين پيامدھا 

ھای اقتصادی،  ھای جنگ برگشته و خواھان سھم خود از حاکميت بودند به ھمه عرصه سرداران سپاه که از جبھه

د ھفت تا ده درصد از کارگران بر اساس آمارھای آن دوره، حدو. سياسی، فرھنگی و امنيتی کشور چنگ انداختند

ای و آغاز رياست جمھوری  ايران در پايان جنگ ايران و عراق و پس از مرگ خمينی و به رھبری رسيدن خامنه

 درصد کارگران ٨۵اما امروز حدود . ھاشمی رفسنجانی قرارداد موقت داشتند و بقيه رسمی يا استخدامی بودند

  .دارندايران قراردادھای موقت يا سفيدامضاء 

ھا و  ترين کارفرما و سرمايه دار کشور است به پيروی از اھداف و برنامه حکومت اسالمی ايران که خود بزرگ

ھای اقتصادی جھانی نئوليبراليسم در ايران، برای حفظ موقعيت و امنيت سرمايه انجام گرفت، روند امنيت  سياست

روز  به و روز. متناسب با تورم واقعی را به شدت کاھش داد حداقل دستمزدھای ساالنه تعيينشغلی را از کارگران و 

بر رقم بيکاران کشور افزوده شد تا اين که اين معضل در دوره رفسنجانی به يک بمب ساعتی تشبيه شد که ھر آن 

ھای شھری نيز راه  در ھمين دوره عالوه بر اعتراضات و اعتصابات کارگری، شورش. رفت احتمال انفجارش می

  .ه به شدت سرکوب گرديدافتاد ک

ھای جھانی تئوليبراليسم پس از دوران رياست ھاشمی،  ھا و سياست سازی و به کار بستن توصيه اين روند خصوصی

ھای  دولت خاتمی، کارگاه» اصالحات« قانون کار در دوران تغييراز سوی ديگر، با . بت به امروز ادامه يافته است

 قانون کار مثل  ج شدند که اين اقدام نيز تعداد زيادی از کارگران را از امکاناتزير ده نفر از شمول قانون کار خار

  .حداقل دستمزد و ايمنی کار محروم کرد

روی کار آمد و قرار بود پول نفت را بر سر سفره » مستضعفان«نژاد ھم که با شعار دفاع از  دولت محمود احمدی

 دالر درآمدھای نفتی کشور را بر باد دادند و بسياری از کارگران و محرومان جامعه بياورند صدھا ميليارد

داران  دولت او ھم برخی مواد قانون کار را به نفع سرمايه. ھای محروم و کارگری را به خاک سياه نشاندند خانواده

  . دادتغيير

نژاد وعده  مدیھای اح چون وعده دھد ھم  که به جامعه میئیھا دولت کنونی به رياست حسن روحانی، با وجود وعده

اين دولت سرکوب اعتراضات کارگری و زنان و جوانان را نه تنھا تشديد کرده . نژاد، تو خالی ھستند ھای احمدی

گرانی، بيکاری و . کند است، بلکه از تاريخ روی کار آمدنش تاکنون، روزانه به طور ميانگين سه نفر را اعدام می

دولت . کند ھای اجتماعی غوغا می ارگری را شکسته است و آسيبھای محروم و ک فقر کمر بسياری از خانواده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھای   درصد باال برده است در حالی که نان غذای اصلی اکثريت خانواده۴٠ تا ٣٠روحانی، حتی نان را در حدود 

 .ايرانی است

 ٢٧ و ٢١ خواھد ماده دولت روحانی می. ھای ديگر قانون کار مطرح است چنين االن باز ھم بحث از اصالحيه ھم

 اين مواد، کارفرما ھر موقع اراده کرد قادر است بدون موانع قانونی و تشريفات تغييربا .  دھدتغييرقانون کار را  

ھا، فزونی  ھا، بيکاری، تورم و ھزينه به ھمين دليل، در اين دوره اخراج. اداری، سريعا کارگران خود را اخراج کند

 .يافته است

تر کارگران به سير تحوالت  شود و پيوستن ھر بيش کارگران نيز تحرکاتی ديده میدر آن سوی، يعنی در بين 

ھای قانون کار، طرح ھدفمند  در چنين روندی تصويب اصالحيه. اقتصادی، سياسی و اجتماعی کشور زياد است

در اين . ياسی نمايندس  ای از مبارزه طبقاتی توانند جنبش کارگری ايران را وارد عرصه تازه ، می...ھا و کردن يارانه

  .شود ھای کارگری ديده می گيری انواع تشکل برای اتحاد و سازماندھی تشکل انداز شکل راستا، چشم

ر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در بجنورد از وجود ھفت ينی و توسعه اشتغال وزي، معاون كارآفرئیاخيرا حسن طا

ون شغل را داشت اما اكنون جامعه ايران با يلي م۵/٢جاد يای ادولت گذشته كه ادع. كار در كشور خبر داديون بيليم

بھروست و دولت روحانی نيز جز تشديد سرکوب زنان و جوانان و افزايش اعدام و  كاران رويت بيلی از جمعيس

ش ا  اقتصادیئیای از جمله برای حل معضل بيکاری و اشتغال ندارد و توانا توافق با رقبای جھانی خود، فعال برنامه

ز با مشكالت فراوانی، ين در حالی است كه عالوه بر ارتش چند ميليونی بيکاران، كارگران شاغل نيا. را ھم ندارد

  . رو ھستند به ت شغلی روين و نبود امنئي، پاداش، سنوات، دستمزد پا مهياز جمله ب

ون يليدر كشور ھفت م«: کند میر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، چنين اقرار ينی و توسعه اشتغال وزيمعاون كارآفر

او در عين حال، ... ن افراد نه اشتغال دارند و نه مھارت ويا. م، افرادی كه فاقد ھرگونه درآمدی ھستنديكار دارينفر ب

  . گردند ھم نمی» دنبال شغل به«ن حال يمدعی شد که درع

ھای شناخته شده فاشيستی را نيز به زبان آورد که بيکاری در جامعه را به گردن  اين کارگزار حکومت سياست

 ھزار فرصت شغلی ۵٠٠ون و يليم ك يبراساس آمار برآوردی حدود «:  گفتئیاندازند؛ طا پناھندگان و مھاجرين می

تواند  ران میيساس آمار، شمار افاغنه ساكن در االبته برا«: او افزود» .ران در دست افاغنه استيدر بازار كار ا

ن گروه از اتباع يا«چنين اقرار کرد که  او ھم» .زان فرصت شغلی در دست آنان استين مين رقم باشد كه ايش از ايب

ن يتر به ا ران كميكاران ما در ايرسد ب نظر می ار دارند كه به يھای شغلی سخت را در اخت خارجی، برخی از فرصت

  ».ستنديا حاضر به انجام آن نيمندند  مشاغل عالقهنوع 

ھای طوالنی در ايران کار و زندگی  کارگران افغانی در ايران، بخشی از طبقه کارگر ايران ھستند که در دھه

ھای فراوانی  وجه عامل بيکاری نيستند، بلکه بر عکس ثروت اند به ھيچ ترين کارھا را متحمل شده اند و سخت کرده

تر از ھمه کارگر ايرانی و غيرايرانی و  به عالوه مھم. اند داران ايرانی توليد کرده عه به ويژه برای سرمايهبرای جام

داران و حکومت   از ستم و استثمار سرمايهئیمھاجر و غيره در ايران درد و سرنوشت مشترکی دارند و آن ھم رھا

ن افغانی، ايرانی و غيره در جامعه ايران، بنابراين، روشن است که کارگرا! حامی سرمايه در ايران است

ستيز حکومت اسالمی ايران و  ھای فاشيستی و خارجی شان از جمله بر عليه سياست دوش ھم برای مطالبات به دوش

  .خانه کارگر و غيره آن مبارزه کنند

 از گوشه و ئیاالن خبرھا. دھندگان تشکل کارگری در ايران، کم نيستند با توجه به اين که فعالين و محافل و سازمان

ھای  کنند که در جھت حقوق صنفی، اقتصادی و گاه خواست  میئیشنويم که فعاالن کارگری کارھا کنار کشور می
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ھای صنفی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی،  ای از شبکه رسد که مجموعه به نظر می. سياسی طبقه کارگر است

 .اند پتانسيل اعتراضی کارگران را باال برده

ھای  دھی کارگران ايران است و آن ھم ھنوز فعاليت  مھم پيش پای اتحاد و ھمبستگی و سازمانسؤالا ھنوز يک ام

ای از فعالين کارگری  شود اما طبيعتا به طور نامرئی و شبکه مرئی در ميان کارگران صنايع سنگين و مادر ديده نمی

 .ھا وجود دارد در اين بخش

ھای و محاقل کارگری در صنايع مادر و سنگين کشور  سته عامل نامرئی بودن شبکهشايد تاکنون دو علت اصلی توان

ترين کارفرمای صنايع مھم کشور دولت است و عمدتا سپاه پايداران کنترل  ترين و اصلی نخست اين که بزرگ. باشد

چنين  ھم. دارد... سازی و شديدی بر تحرک کارگران اين بخش از صنايع کشور مانند صنايع نفت، پترويشمی، ماشين

دليل . تر است امکان ورشکستگی، تعطيلی، حقوق معوقه يا مشکالت مالی در اين واحدھا نسبت به واحدھای ديگر کم

که اگر در اقتصاد ايران، قشر بسيار کوچکی از آريستوکراسی و اشرافيت کارگری وجود داشته باشد،  ديگر، اين

  .ھاست اتفاقا در ھمين واحد

مديريت . اند ھا به واحدھای صنعتی و توليدی مادر چنگ انداخته بيش از پيش، نظاميان و امنيتیدر حال حاضر 

بنابراين فشار . نظاميان، فضای امنيتی در اين واحدھا را باال برده است و کنترل شديد بر اين واحدھا حاکم است

برای باالبردن درجه سرکوب و منفرد تالش نظاميان . تر است روانی به کارگران در واحدھای توليدی بزرگ، بيش

سکوت و يا اعتراض و : کند اما اين وضعيت، دو نيروی متضاد ايجاد می. کردن کارگران در اين واحدھا دايمی است

 .اعتصاب

موانعی مانند . ھای مستقل کارگری، موانع ديگر ھم وجود دارد  تشکلتأسيسکه برای  مھم ديگر اين است  نکته

  ... و خودمحوری و فشارھای پليسی و زندان وئیگرا از کار، گرايشات مختلف، فرقهاقتصادی و اخراج 

ابعاد . مسلما کارگر برای بھبود زندگی خود به عنوان يک طبقه راھی ندارد جز مبارزه و مقابله روزمره با سرمايه

عالوه بر . بقه کارگر دارد بستگی به ميزان تجارب و آگاھی و آمادگی ط،وفقه و روزمره و گستردگی اين مقابله بی

ای  در روند چنين مبارزه. کند اين، کارگر در بطن مبارزات و اعتصابات جاری، آگاھی طبقاتی و سياسی پيدا می

داران و  است که کارگران متوجه موقعيت خود به عنوان يک طبقه و رابطه ناعادالنه حاکم بر خود از جانب سرمايه

 ديگر اين است که مبارزات جاری طبقه کارگر مبارزه محفلی و زيرزمينی لهمسأ. شود حکومت حامی سرمايه می

 تأمينچرا که ھيچ اعتراض کارگری برای بھبود زندگی خود و برای . نيست، بلکه بر عکس اجتماعی و علنی است

، بيمه ھای خود را مبنی بر افزايش دستمزد، بيمه بيکاری کارگران خواسته. مطالبات اقتصادی خود، مخفی نيست

بيکاری، بيمه بھداشت و درمان، لغو قرارداد موقت و سفيدامضاء، پرداخت حقوق معوقه، حق اعتصاب، حق 

کشانند  ھا و افکار عمومی می کنند و آن را به رسانه را با صدای بلند اعالم می... تشکل، افزايش حقوق بازنشستگی و

  . تا اين مطالبات خود را به طرف مقابل تحميل کنند

بايد و توسط  روز در جامعه ايران، ھرگونه اعتراض کوچک و حتی صنفی، بالفاصله به سطح سياسی ارتقا میام

بنابراين، تلفيق کار و فعاليت علنی و قانونی و مخفی يک نوع ھنر . شود حکومت به درگيری و خشونت کشيده می

  . ھا استفاده کرد سياسی است که بايد به موقع از آن

ھای زيست و زندگی و کار،  داری در درون کارگران و ھمه محيط ھای کمونيستی و ضدسرمايه تهشک تشکيل ھس بی

ای در جھت  امری ضروری ست که بايد با در نظر گرفتن ھمه جوانب امنيتی و مفخی کاری اھميت و جايگاه ويژه

در مبارزات جاری طبقه ھا از دخالت  چرا که کمونيست. پيشرفت و گسترش و آگاھی طبقاتی توده کارگران دارد
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به گام شرايط  ھم بھبود گام کنند که کارگران آگاه در پی تحقق آن ھستند و آن کارگر ھمين اھداف و افقی را دنبال می

 توازن تغييرکردن زنجيرھای اسارت و بردگی و  ھای مناسب برای گسستن و پاره کارگران و فراھم کردن فرصت

  .ديدگان جامعه است  کارگر و محرومان و ستمميان دو طبقه متخاصم به نفع طبقه

 اھميت حائز مھم نکته چند به تأکيد داران، سرمايه و دولت از مستقل يعنی کارگر، طبقه مستقل تشکل با رابطه در اما

از دل مبارزات جاری و حول مطالبات کوتاه مدت و درازمدت کارگران واحدھای  کارگر طبقه تشکل اوال .است

ھای و  کند و نه با سياست ای کارگران، نه با فرمان کسی تحقق پيدا می بنابراين تشکل توده. گيرد  میمختلف کار شکل

  .  نداردئیگرايانه خوانا اھداف فرقه

 مورد معضل يک به نبايد گذارند می شان تشکل روی بر آن اندرکاران دست که اسمی ھر کارگر طبقه تشکلدوما 

 در مستقيم اراده با کارگران که است آن مھم اما .شود تبديل طبقه درون گرايشات و فعالين تفرقه و بحث و مناقشه

در شرايط موجود که طبقه کارگر ايران  بنابراين، .ببرند پيش نيز جمعی و بگيرند جمعی تصميم خود عمومی مجامع

ھای   کارگری، کميتهھای ای و سراسری خود محروم است مثال بحث بر سر شورا، سنديکا، کميته ھای توده از تشکل

بنابراين، مھم است که به ھرگونه تالش . کند يابی کنونی کارگران ايران نمی اعتصاب و غيره کمکی به تشکل

 و ئیدر عين حال تشکل شورا. ھا برنيامد شان احترام گذاشت و از موضع تخريب آن يابی کارگران در جھت تشکل

ترين تشکل  داری و تالش برای لغو کار مزدی، مناسب سرمايهگيری ضد اتکا به مجامع عمومی کارگران با جھت

 .برای کارگران است

 به طور روشن بکشد و به خصوص ئی، بايد بتواند مرز خود را با انواع گرايشات بورژواکارگر طبقه تشکل سوما

ھا  خاب نمايندگان آن و تدوين اھداف و اساسنامه و انتتعيينيابی و  داران در امر تشکل اجازه ندھد دولت و سرمايه

  .دخالت کنند

چرا که امروز در . يابی را تنھا به محيط کار گره زد و نھايتا چھارم اين که در شرايط امروز ايران، نبايد امر تشکل

 تشکالت محالت و در محيط زيست و زندگی عادی ئیرو، برپا از اين. جامعه ما، ميليون کارگر جويای کار بيکارند

ھای خود جذب کند و  دار را نيز به فعاليت تواند اقشار ديگر جامعه، به ويژه زنان خانه بيکار میکارگران شاغل و 

دانيم تشکل کارگران در محيط کار، به دليل نقش مستقيمی که در  در عين حالی که می. ھای قوی ساخته شود تشکل

 .اعتراض و اعتصاب و خواباندن توليد دارد، بسيار حائز اھميت است

اند تنھا  يابی کارگران به وجود آورده رگی که حکومت اسالمی و کارفريان در مقابل اتحاد و ھمبستگی و تشکلسد بز

ھا ارگانی در درون کارگران ايران به نام خانه کارگر و  شود، بلکه آن به تھديدات پليسی و زندان محدود نمی

ش کنترل و پليسی و جاسوسی در درون جنبش سو نق ھا از يک اند که آن شوراھای اسالمی کار به وجود آورده

ھای  المللی کار نيز خودشان را به عنوان تشکل چون سازمان بين المللی ھم و در سطح بين. کارگری را به عھده دارند

ھای پايانی ھر سال به نمايندگی از سوی کارگران ايران، طی  چنين در ھفته ھا، ھم آن. زنند کارگران ايران جا می

ھا را در  کنند که عمدتا منافع آن  میتعيين با نمايندگان کارفريان و دولت، دستمزدھای ساالنه کارگران را یئھا نشست

 .گيرند نه کارگران را نظر می

سطح زيست . ھا، بسيار شديدتر از گذشته است داران و حکومت آن اکنون استثمار شديد کارگران ايران توسط سرمايه

ھايشان وارد  ھا و خانواده ن است و گرانی و تورم فشار زيادی روی آنئي بسيار پاو زندگی و رفاه طبقه کارگر

به عالوه اين نارضايتی عمومی در ميان . اند ھای نارضايتی عمومی را به وجود آورده  اين مسايل نيز زمينه.کند می

نگاران،   ھنرمندان، روزنامهتمام اقشار فرودست و ناراضی جامعه مانند زنان يا جوانان، دانشجويان، روشنفکران،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ھای تحت ستم و غيره، به دليل شکاف سياسی و طبقاتی که در جامعه روی داده، بيش از پيش  نويسان و مليت وبالگ

  .ھای خود آمادگی دارند خواست برای طرح 

در جنبش کارگران صنايع بزرگ و مادر ايران، نقش پيشرو و سرنوشت سازی  که کرد تأکيد توان می بندی جمع در

مند خود قادرند نه  نظير و شکوه زيرا اين بخش از کارگران ايران با اعتصاب بی. کارگری ايران و کل جامعه دارند

 و ١٣۵٧ بھمن ٢٢تجربه انقالب .  دھندتغييرتنھا در مقابل ھر نيروی سرکوبگری بايستند، بلکه وضع موجود را 

ان دوره، به محض اين که کارگران قھرمان صنايع نفت، وارد در . نقش ويژه کارگران صنايع نفت در مقابل ماست

صحنه اقتصادی، سياسی و اجتماعی کشور شدند زنگ خطرھا برای حاکميت وقت به صدا درآمدند و شمارش 

چنان آگاھی  چون که کارگران در طول اعتصاب، به سرعت و آن. معکوس سرنگونی حکومت پھلوی آغاز شد

در واقع اعتصاب دانشگاه طبقه . ھا طول بکشد ايد در شرايط عادی کسب اين آگاھی دھهکنند که ش طبقاتی پيدا می

اکنون  ھم. اش است  طبقاتیستراتيژی وضع موجود و رسيدن به اھداف و تغييرکارگر و تشکل ابزار مھم آن برای 

 و تحوالت تغييرند و قلب دھ ھايشان، نزديک به جمعيت ھفتاد ميليونی کشور را تشکيل می کارگران ايران و خانواده

ای عاری از سانسور و اختناق، ستم و تبعيض، زندان و شکنجه و اعدام،  ای در ايران و برای ساختن جامعه پايه

ديدگان و  تپد بنابراين، ھمه محرومان و ستم کشی و استثمار انسان از انسان، در سينه جنبش کارگری می بھره

 وظيفه آگاھانه و داوطلبانه دارند که از ھر طريق ممکن و با خلوص نيت به اين شدگان جامعه، طلبان و استثمار تحول

  !جنبش بپيوندند و آن را در سطح سراسری کشور ارتقا دھند

 خود را بر تأثيراقتصادی، سياسی و اجتماعی جديدی که در جھان و منطقه در جريان است  آن وضعيت بحرانی

ن و در بطن جامعه و دعوا و کشمکش سياسی در باال و در ئيف طبقاتی در پاشکا. گذارد جامعه ما نيز گذاشته و می

اين نارضايتی . ھا به ويژه برای کارگران فراھم کرده است درون حاکميت، بسترھای مھمی برای ابراز نارضايتی

 !بيش از اين قابل تحمل و قابل مھار نيست

ھا، حتمی  ھا، بلکه در ھمين نزديکی  را نه در دوردستاندازھا برای ظھور طبقه کارگر در چنين شرايطی، من چشم

بخش آگاه جامعه ايران و در پيشاپيش ھمه طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه، در مقابل طبقه . بينم و مثبت می

  .اقتصادی و سياسی حاکم بر جامعه، قد علم خواھند کرد
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