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 ٢٠١٧ سپتمبر ٢٠
  

 طاليه ھای شکل گيری وجدان طبقاتی کارگران در ايران
 مانند فوالد اھواز، نيشکرھفت تپه، کاغذ پارس ھفت  مبارزات گستردۀ کارگران رشته ھای مختلف صنايع و خدمات

تپه، ھپکو اراک، مجتمع ھای پتروشيمی، پااليشگاه ستارۀ خليج فارس، ذوب آھن اردبيل، فوالد يکتا اصفھان، ايران 

ترانسفو، معدن طالی آق دره و معدن زغال يورت گلستان، شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، کارخانۀ نساجی 

شبکۀ ھوائی و زمينی مشھد، مخابرات شھرھای گوناگون و ھمچنين مبارزات گستردۀ معلمان در بيشتر نقاط  م شھر،قائ

کشور، جنبش پرستاران و ديگر کارکنان خدمات بھداشت و درمان، کارگران خدمات شھری و نيز جنبش وسيع 

، مسکن، داشتن حق نظارت بر صندوق بازنشستگان در شھرھای مختلف برای افزايش مستمری، بيمه و درمان کامل

اين منابع عظيم که اندوختۀ کار  مخالفت با خصوصی سازی و يا سلطۀ ديوانساالران غارتگر بر ھای بازنشستگی و

غيره و غيره، بی ترديد ھمگی نشانه ھائی روشن از رشد کميت و ابعاد جنبش  ميليون ھا کارگر طی ده ھا سال است و

 محمد حسين ٩٥ ]قوس[در پايان آذر«: به گفتۀ خبرگزاری اقتصادی ايران. م می زنندکارگری در ايران را رق

 درصدی اعتراض ھای اجتماعی اعم از کارگری، ٦٩ذوالفقاری معاون امنيتی انتظامی وزارت کشور از افزايش 

  .»صنفی و بخشی خبر داد

، بسياری از نظر شکل مبارزه. ه نمی شودالبته رشد و تکامل جنبش کارگری تنھا در کميت و ابعاد اعتراضات خالص

 و به زبان خوش به حقوق کارگران حتی در  از کارگران مدت ھاست که دريافته اند نه کارفرمايان و نه دولت با مذاکره

چارچوب قوانين خود رژيم تن درنمی دھند و بی محابا و وقيحانه به طور مداوم حقوق کارگران را پايمال و لگد کوب 

 از اين رو مبارزات کارگران صنايع، خدمات و کشاورزی به صورت اعتصاب، تطاھرات، راه پيمائی، .می کنند

تحصن، اشغال و بستن جاده ھا ادامه يافته و کارگران از شيوه ھای مختلف نبرد کارگری در سنت مبارزات کارگری 

، ھرچند مضمون مبارزات ز نظر محتواا. ايران و سراسر جھان برای دست يابی به خواست ھايشان استفاده کرده اند

پرداخت مزدھای عقب افتاده، پرداخت بيمه از سوی کارفرما، : ًکارگران اساسا خواست ھای اقتصادی و اجتماعی مانند

 و بستن کارخانه ھا و يا ءافزايش مزد، مبارزه با اخراج و بيکارسازی، مبارزه با قراردادھای موقت و سفيد امضا

سازی است که راه را برای بيکارسازی و عدم اطمينان بيشتر زندگی حال و آيندۀ کارگران ھموار مبارزه با خصوصی 

تر می کند، اما کارگران تنھا برای خواست ھای اقتصادی و اجتماعی کارکنان کارخانه يا صنعت و حرفۀ خاص خود 

  .ی ھای خود نيز دست به مبارزه می زنندئ تمام مزدبگيران و ھم طبقه منافع عام و مشترکمبارزه نمی کنند بلکه برای 
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ی فراتر می رود صواست ھا و منافع حرفه يا صنعت خا که از چارچوب خمبارزات عام کارگرانيک نمونه از اين 

ای که اين قانون را از » اصالحيه«است، » اصالح قانون کار«مخالفت و اعتراضات پيگير کارگران با به اصطالح 

قانون کار فرانسه توسط دولت مکرون چنين نقشی بر » اصالحيۀ«ھمان گونه که (بدتر می کند آنچه ھست نيز به مراتب 

رژيم جمھوری اسالمی در نتيجۀ اعتراضات کارگری مجبور به پس گرفتن اصالحيه اش شد و البته به ). عھده دارد

ن برای آزادی رفقايشان، که در کارگران ھمچني. دنبال فرصتی است تا آن را به شکل ديگری دوباره به تصويب برساند

مبارزات کارگری توسط دستگاه امنيتی و قضائی رژيم سرمايه داری و ضد کارگری حاکم دستگير شده اند، به اعتراض 

ھمچنين به تعرضات رژيم عليه تشکالت کارگری و به اقدامات وحشيانۀ اين رژيم مانند شالق زدن و . دست می زنند

ئی نه می گويند و به شکل ھای مختلف ھمدردی و ھمبستگی خود را با قربانيان اين ديگر شکنجه ھای قرون وسطا

 به کارگران کولبر توسط آدمکشان شليک عامدانۀ گلولهھمان گونه که به . شکنجه ھا و احکام وحشيانه اعالم می کنند

ن ساختمانی استان ھای کارگرا» تشکل صنفی «٢٣. رژيم و قتل دو تن از آنھا در روزھای اخير اعتراض می کنند

مختلف در اعالميۀ مشترکی ھمدردی و ھمبستگی خود را با کولبران بانه و کارگران ساختمانی سنندج اظھار کرده و 

اما در اين چند روز شاھد مظلوميت کارگران کولبر بانه و دو کارگر ساختمانی سنندج که بر اثر ... «: گفته اند

 با ديدن اينگونه ًمطمئنا.  اين کارگران شدۀاند، بوديم که باعث داغدار شدن خانواد دهولين به آتش کشيده شؤتوجھی مس بی

موارد، زخمی عميق در دل طبقۀ کارگر ايران به وجود خواھد آمد که کارگران آگاه اين شرايط را فراموش نخواھند 

  ).١٣٩٦ ]سنبله[ شھريور٢٦ايلنا،  (»کرد

يک نمونۀ ديگر ھمدردی، ھمبستگی و اتحاد کارگران، پشتيبانی آنان از کارگران و معلمان دربند است که به شيوه ھای 

گوناگون از جمله اعتصاب غذاھای طوالنی به بازداشت و محکوميت خود اعتراض دارند و دليرانه اقدامات مقامات و 

حمايت کارگران از کارگران و معلمان زندانی در . امی خوانندنبرد فر به صدر تا ذيلنيروھای سرکوبگر رژيم را از 

: حتی اگر اين حقوق را به طور صريح و کامل بيان نکرده باشندواقع  حمايت از حقوق کارگران به طورعام است، 

يعنی حق اعتراض، حق اعتصاب، حق راه پيمائی و تحصن، حق داشتن تشکل مستقل از دولت، کارفرما، احزاب 

 نھادھای مذھبی، حق آزادی بيان و عقيده، حق تحزب، حق برخورداری از مزدی که زندگی شايسته و انسانی سياسی و

يک خانوار کارگری را تأمين کند، حق برخورداری از بيمه ھای اجتماعی فراگير، رفع تبعيض جنسی، مذھبی، ملی، 

ر برابر برای کارگران زن و مرد، حق بھره قومی و نژادی در محيط کار و در سطح جامعه، مزد برابر در مقابل کا

مندی از بيمۀ کامل و مراقبت ھای پزشکی و مرخصی کافی برای دوران بارداری و زايمان زنان کارگر اعم از شاغل 

يا بيکار، حق برخورداری از بيمۀ بيکاری برای تمام بيکاران و جويندگان کار، حق بھره مندی از حقوق بازنشستگی به 

  . ميليون تومان در ماه به عالوۀ بيمۀ اجتماعی فراگير، مسکن و غيره٤ل ميزان حداق

يک جلوۀ ديگر آگاھی کارگران فرو ريختن ترس بسياری از آنھا در مطرح کردن خواست ھايشان، پيگيری در تحقق 

ه از نقاط ضعف کارگران نه تنھا به محق بودن خود باور دارند بلک. آنھا و تحمل عواقب و ھزينه ھای اين تالش ھاست

  .  طرف مقابل نيز آگاھند

 نشانه ھای بيداری و آگاھی طبقاتیآری ما شاھد طاليه ھای بيداری وجدان جمعی در کارگران يا به عبارت ديگر بروز 

ی که ناظر بر وجود طبقه ای مستقل و متمايز از ديگر طبقات اجتماعی با يعنی خودآگاھي. ھستيمدر کارگران ايران 

اين آگاھی بر بستر زندگی واقعی خود کارگران شکل می گيرد و برای . تی و اھداف درازمدت معين استمنافع طبقا

 يعنی  تعميق.تکامل و اثر بخشی بر زندگی و مبارزۀ کارگران، و جامعه به طور کلی، نيازمند تعميق و گسترش است

 يعنی پخش اين آگاھی در ميان وسيع گسترشداشتن پايه ھای علمی و عقالنی محکم و مبتنی بر واقعيات اجتماعی، و 
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ترين توده ھای کارگر و نيز در ميان ديگر توده ھای زحمتکش و روشنفکرانی که آيندۀ جامعه و خود را در پيروزی 

  .  طبقۀ کارگر می بينند

: دارنددر روند شکل گيری وجدان طبقاتی پرولتاريا، کارگران آگاه و پيشرو نقش و وظيفۀ بسيار مھمی بر عھده 

برقراری پيوند ميان خواست ھای فردی پراکنده و خواست ھای جمعی در يک کارگاه، معدن، کارخانه، مدرسه، 

بيمارستان و غيره، درک و برقراری پيوند ميان منافع واحدھای مختلف يک صنعت يا رشتۀ خدماتی و بين صنايع و 

 ارتباط آن با منافع طبقاتی و جنبش ھا و نھادھای خدمات مختلف، درک و توضيح منافع اقتصادی مطرح در جامعه و

سياسی و ايدئولوژيک موجود در جامعه، درک و توضيح رابطۀ بين خواست ھای فوری و منافع و خواست ھای 

از نظر . درازمدت طبقۀ کارگر، ضرورت مبارزۀ سياسی مستقل کارگران عالوه بر مبارزات اقتصادی و اجتماعی

ل گيری درخور آگاھی طبقۀ کارگر در دو عرصۀ متمايز و در عين حال مرتبط با ھم صورت عملی اين تالش برای شک

تالش برای ايجاد اتحاديه ھای سراسری مستقل کارگران رشته ھای مختلف صنعتی، خدماتی و ) نخست: می گيرد

  .سازمان سياسی انقالبی طبقۀ کارگر) کارگران کشاورزی و دوم

ی تجسم و جان گرفتن آگاھی طبقۀ کارگر و تداوم آن برای اثرگذاری دائم بر عمل اعنشکل گيری اين دو سازمان به م

مستقل از دولت، (ی ئھم شکل گيری اتحاديه ھای مستقل کارگر. اين طبقه و انتقال آگاھی و تجربه به نسل ھای آتی است

گران در برابر کارفرما و دولت  مدافع حقوق و خواست ھای کارًکه واقعا) کارفرما، احزاب سياسی و نھادھای مذھبی

باشند، و ھم ايجاد حزب سياسی انقالبی طبقۀ  کارگر که بايد ھمراه، ھمرزم و راھنمای عملی و نظری اين طبقه در تمام 

روند مبارزۀ طبقاتی تا محو طبقات در جامعه باشد تنھا بر بستر مبارزات عملی و روزانۀ کارگران و تنھا به دست خود 

  . می يابند زيرا آزادی طبقۀ کارگر تنھا به دست خود اين طبقه صورت می گيردکارگران تحقق

ايجاد اين دو تشکل ھمچون دو بازوی نيرومند طبقۀ کارگر و دو تکيه گاه بزرگ اين طبقه در مبارزات و رويدادھای 

شور آبستن رويدادھای ويژه در شرايط کنونی که اوضاع سياسی جھان، منطقه و که اجتماعی و سياسی حال و آينده، ب

زيرا در غير اين صورت طبقۀ کارگر مانند گذشته بی سالح خواھد بود و به جای . نامنتظر ھستند بسيار مھم است

  .تأثيرگذاری بر اوضاع، تإثيرپذير باقی خواھد ماند

  کارگران انقالبی متحد ايران

  ١٣٩٦ ]سنبله[ شھريور٢٧

 

 


