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  سنديکاھای دولتی سنديکاھای مستقل و
 می تواند تا حدودی ازحقوق انسانی خود در محيط کار ھر کارگر حتی کمی آگاه ھم می داند با تشکيل سنديکای مستقل

محافظت کند مانند جلوگيری از بعضی تھاجمات کارفرما به حقوق کارگران که از طريق تنظيم مقررات دلبخواھی و 

من درآوردی صورت می گيرد و يا افزايش قدرت چانه زنی آنان در رابطه با تعيين دستمزد مشاغل، ايمنی کارگران در 

بر کارھای خطرآفرين، تضمين حداقل حفظ موقعيت شغلی در برابر اخراج ھای بی رويه وخودسرانه، ممانعت از برا

 تنظيم ۀکاھش دامن تنظيم قراردادھای سفيد امضاءکه چيزی جز يک دزدی آشکار از طرف کارفرمايان نيست،

معی، حضور نمايندگان کارگران در موارد  قراردادھای   دسته جۀقراردادھای مدت موقت وافزايش امکان و احتمال تھي

تصميم گيری ھای مربوط به مسائل کارگران در برابر کارفرمايان و عوامل ريز و درشتشان و در نھايت ھويت يافتن 

  .شخصيت فردی ھر يک از آنان در پيوستگی داوطلبانه به يک تشکيالت جمعی 

 ناممکن بوده و سپس تا امروز اين قدر ًن در دوره ای تقريبااما چرا ايجاد سنديکاھای مستقل در حاکميت کنونی ايرا

سخت پيش می رود؟ واقعيت اين است که تمام جناح ھای حاکميت در ايران چه لباس محافظه کاری به تن کرده باشند و 

ان نظمی چه در پوشش اصالح طلب و اعتدال گرا در ميدان سياست قدم گذاشته باشند درعمل به ما فھمانده اند که خواھ

 سياست ھای سی وھفت ۀنتيج. نيروی کار مشغول باشد ۀ به استثمار وحشيان،ھستند که در آن، سرمايه در امنيت کامل

 دالر٢/١دستمزد ساعتی نيروی کار در ايران "  اقتصادیۀسازمان ھمکاری وتوسع"  آنان اين شده که طبق گزارشۀسال

می دالر ٩٣/۴زء فقيرترين کشورھای منطقه بود در حال حاضر  ج١٣۵٧و در کشوری مانند ترکيه که قبل از سال 

 درصد ۵/٧ به ١٣٧۶درصد درسال٢/١٣ توليد کاال در ايران از ۀبنا به اذعان وزارت کار سھم دستمزد در ھزين. باشد

حال می توان نتيجه گرفت صاحب منصبان در ايران در خدمت به سرمايه يک سر و . است کاھش يافته ١٣٩٠درسال 

سای بانک جھانی و صندوق بين المللی ؤثرتری به رؤگردن باالتر از ھمتايان خود در ترکيه عمل کرده اند و بيالن م

  . پول ارائه داده اند

ھم کوبيده می شد و تمامی تالش خود را با کمک برای دستيابی به اين اھداف مقدس بايد جنبش مستقل کارگری در

دستگاه ھای حافظ امنيت و نظم وانضباط که با پول ملت اداره می شوند و در خدمت رفاه آن يک درصدی ھای باال 

که کارگران ايران در مقابل کارفرمايان دولتی و خصوصی گوش به فرمان باشند و  برای اين.  به کار می بست،ھستند

ل کارگران و و بايستند فقط نصيحت يا از جھنم ترساندن آنان کافی نبوده و به ھمين سبب برای کنتربا گردن کج
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شوراھای "و" کارگرۀخان"سيس تشکل ھائی مانند أجلوگيری از تشکيل سنديکاھای مستقل، حکومت خود دست به ت

  .زد" اسالمی کار

ھای مستقل از سرعت الزم برخوردار نبوده است در به دالئل فوق تالش کارگران آگاه وپيشرو برای تشکيل سنديکا

.  اقتصادی و صنفی نيازمندندۀ کارآمد در عرصۀحالی که عموم کارگران به چنين تشکل و ابزاری برای مبارز

به دليل پشتيبانی و حمايت حکومت قادر ھستند بخشی از کارگران را پشت سر " کارگرۀخان"سنديکاھای دولتی مانند 

به عنوان مثال راھپيمائی اول ماه مه امسال که با ( خود تبديل کنند ۀد و در صورت لزوم به پشت جبھخود نگاه دارن

به ھمين خاطر کارگران آگاه بايد در برخورد با اين سنديکاھای دولتی )  ھمراه بودافغانشعارھائی عليه کارگران 

  :مصافی منطقی به پيش ببرند

 کارگران را برای به دنبال کشيدن آنان در پشت جريان ھای درون ۀ از تود سياسی سنديکاھای دولتیۀسوءاستفاد-١ 

  .حاکميت افشاءکنند

 معمولی سنديکاھای دولتی یدر ھمان حال کوشش ھای خود را برای تشکيل سنديکاھای مستقل ادامه دھند و اعضا-٢

تن نھالی که پايه ھای فکری مستقل را به اين ترتيب می توان برای کاش .رابه ھمبستگی با سنديکاھای واقعی فراخوانند

  .  امکان بيشتری فراھم آورد، کارگران به وجود می آوردۀدر درون تود
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