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  شفق. ع

 ٢٠١۴ دسمبر ٠۴

 !موانع تشکل سراسری مستقل کارگران
ر مصاف با واقعيت پراکندگی صفوف کارگران ايران و نياز آنھا به سازمان يابی جھت دستيابی به مطالبات خود د

به ھمين دليل ھم يکی از .  کارگر بوده و ھستۀکارفرمايان ھميشه يکی از دغدغه ھای کارگران پيشرو و مدافعان طبق

 سألۀ کارگر مورد توجه قرار داشته، مۀمباحثی که ھمواره در صفوف کارگران آگاه و نيرو ھای مدعی طرفداری از طبق

  . چه از نظر اقتصادی و چه سياسی می باشدچگونگی غلبه برموانع سازمانيابی کارگران

 يک پارادوکس غير قابل ۀ فعلی نشان دھندۀنگاھی اجمالی به جنبش کارگری و مبارزات کارگران ايران در لحظ

 کارگران، به طور عاجل نيازمند ۀ نشان می دھند که پيشروی مبارزات دالورانت ھااز يک سو واقعي. اغماض است 

کلھای قدرتمند و سراسری کارگران در جامعه و از آن مھمتر غلبه بر موانع پيشاروی چنين سازمانيابی و وجود تش

 خود کارگران آگاه و دالور ما و شعار ھای آنھا به ھزار و يک زبان ۀ نيازی که که در مبارزات روزمر-ھدفی ست

 حاکم و ۀرگبار سد ديکتاتوری طبقاز سوی ديگر تمام تالشھای تاکنونی در اين زمينه در چنبرۀ م. فرياد زده می شود

  . ماشين سرکوب آن ُمحاط شده اند

يک بررسی اجمالی از اوضاع زيست و معاش کارگران ايران نشان می دھد که وجود تشکل ھای مستقل کارگری و يا 

تی مبرم باالتر از آن يک تشکل سراسری صنفی که بتواند از حقوق کارگران در مقابل سرمايه داران دفاع نمايد ضرور

مين أھمه می دانند که شرايط مصيبت باری  که رژيم جمھوری اسالمی به منظور ت. و حياتی برای کارگران ماست

 طبقه حاکم، يعنی بورژوازی وابسته و انحصارات امپرياليستی و ھمچنين تسھيل تاخت و تاز آنھا در ۀمنافع غارتگران

 فقر و گرسنگی و گرانی و بيکاری و ۀه ھای کارگری را در منگنوجود آورده، گلوی خانواده جامعه برای کارگران ب

در زير سيطره سياه چنين شرايطی ما شاھديم که چگونه زندگی ميليونھا تن از کارگران و خانواده . بی حقوقی می فشرد

ای گسترده و اخراجھ. سقوط می کند و از ھم می پاشد" ءفنا"و " ءبقا"و خط " خط فقر"ھايشان به طور روزمره به زير 

به )  ماه و بيشتر پرداخت نمی گردند٢۴که گاه حتی تا (خانمان برانداز، عدم پرداخت دستمزدھای بخور و نمير 

... درصد از نيروی کار و  ٩٠بر بيش از " ننگين" و ءکارگران شاغل، فشار و تحميل قرار دادھای موقت، سفيد امضا

در تداوم اين اوضاع ھمه .  کارگر ايران را نشان می دھندۀاران به طبق تعرض سرمايه دۀی از ابعاد کم سابقئجلوه ھا

 شاھدند که دولت روحانی قصد دارد با  تصويب قوانين ضد کارگری جديد و پايمال نمودن تَتَمۀ قانون کار کنونی،

 رژيم ۀ سيطراين يک جنبه از واقعيت وضع کارگران ايران در زير. کارگران را ھر چه بيشتر مورد تعرض قرار دھد

از سوی ديگر ھمين واقعيت مادی، به صورتی گريز . ضد کارگری جمھوری اسالمی و ديکتاتوری ذاتی آن است

مين أ کارگر ايران که برای مرگ و زندگی می جنگد را برای حفظ شرايط بقاء و تۀناپذير، ھر روز بيش از قبل، طبق
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 مقاومت و مبارزه عليه نظم موجود گسيل کرده ۀبه جلو صحنن ا خود در پيشاپيش ساير زحمتکشان و محرومۀحقوق حق

اکنون روزی نيست که خبری از وقوع اعتراضات و . برای نظام حاکم تبديل ساخته است" بمب ساعتی"و به يک 

اعتصابات پی در پی کارگران در اين يا آن شھر و واحد صنعتی، درگيری با کارفرمايان و تجمع آنھا در مقابل نھادھای 

حتی از ورای ھمين گزارشات .  حکومتی منعکس نگرددۀرکوب يا جلودرب کارخانه و غيره در اين يا آن رسانس

سانسور گشته و تحريف شده می توان دريافت که چگونه کارگران محروم که برای رساندن صدايشان به گوش افکار 

جا به طور وحشيانه مورد برخورد قدرت عمومی و پيگيری مطالبات انسانی شان به اعتراض بر خاسته اند در ھمه 

 اين گزارشات نمايانگر اين حقيقت اين است که مبارزات کنونی کارگران با ۀ شمار فزايندۀمطالع. دولتی قرار می گيرند

حق کارگران ه ويژه عدم پرداخت دستمزدھا شروع شده و تا خواست به خواست پيگيری حداقل مطالبات صنفی و ب

ل و ايجاد تشکل ھای کارگری مستقل از کارفرما و دولت به منظور دفاع از سطح معيشت و برای داشتن حق تشک

 اين نمونه ھا بيانگر آنند که وجود تشکلھای مستقل کارگری و يک تشکل سراسری ۀھم. زندگی شان را در بر می گيرد

  . واقعی و قدرتمند تا چه اندازه در زندگی و کار کارگران ضرورت دارد

ارچوبی ست که با در نظر گرفتن عواملی که تاکنون مانع تحقق خواست کارگران ايران برای تشکيل و از در چنين چ

ايجاد " با عنوان آن مھمتر ادامه کاری تشکلھای صنفی مستقل کارگری شده اند، بايد به اين موضوع و ايده ای که اخيراً 

  .  پرداخت،مطرح شده" تشکل سراسری

نع پيشاروی تحقق تشکل ھای مستقل کارگران بر می گردد، بايد گفت که يک بررسی اجمالی تا آنجا که به شناخت موا

 کارگر ايران نشان می دھد که طبيعِت طفيلی بورژوازی ايران و چگونگی رشد و ۀتاريخی از وضعيت مبارزات طبق

 ايران و به دنبال آن ۀن در جامعانکشاف آن در پاسخ  به نيازھای امپرياليسم و استقرار ديکتاتوری ھای قھر آميز عريا

ريشۀ وضع موجود و عمده ترين عامل در ممانعت از شکل گيری تشکالت صنفی  سرکوب خشن مبارزات کارگران،

خالف بورژوازی کشورھای متروپل، بورژوازی  . تحت سلطه ما بوده استۀکارگران نظير سنديکا و اتحاديه در جامع

ی علنی کارگران نظير سنديکا و اتحاديه ھای کارگری را ئفی و ارگانھای توده  تحمل وجود تشکالت صنايران اساساً 

ندارد و از اين رو در چارچوب چنين نظامی، ھر گونه تالش برای ساختن و نھادينه کردن اين تشکل ھای صنفی و توده 

 اين واقعيت يعنی شدت برجستگی.  ن آن پاسخ نمی گيردزيکی فعاالفی جز با قھر و سرکوب و به بند کشيدن و حذف ئ

 ھيچ نيروی جدی ديکتاتوری بورژوازی حاکم بر ايران در مقابل رشد تشکلھای مستقل کارگران به حدی ست که تقريباً 

 ما قادر به انکار نقش سرکوب و قھر عريان در عدم وجود اين ۀدر جامع" جنبش کارگری"مدعی طرفداری از 

ين ديکتاتوری خشنی ست که بورژوازی ايران قادر شده تاکنون ھر گونه با اعمال سيستماتيک چن. تشکالت نمی باشد

 کارگر ما برای ايجاد تشکلھای مستقل خود را وحشيانه سرکوب کرده و صفوف کارگران را در پراکندگی ۀتالش طبق

 ۀو تالش پيگيران آنھا ۀتوان ديد که با وجود حضور وسيع کارگران و تداوم مبارزات دالوران ی که میئتا جا. دنگاه دار

ی و علنی کارگری در ئآنان جھت ايجاد تشکل ھای مستقل خويش، شاھد شکل گيری و نھادينه شدن تشکلھای توده 

ۀ دليل اين واقعيت، نه نادانی و عدم آگاھی کارگران به منافعشان و نه کمبود تالش و مبارزات دليران. جامعه نيستيم

 جلو تالش و مبارزات کارگران برای تشکل يابی آنھا را در طی تاريخکه عکس اين استبداد حاکم است ه ب. آنھاست

بنابراين اگر قرار به توھم پراکنی و منحرف کردن نظر کارگران از ماھيت ديکتاتوری حاکم نباشد، بايد با . گرفته است

تحقق آن ھيچ راھی کيد کرد که حق داشتن تشکل ھای مستقل حق طبيعی کارگران است و برای أ،  ت ھاتح واقعيتوضي

اما ھمانطور که کارگران در تجارب عينی خويش ديده . غير از مبارزه و گسترش آن در مقابل کارگران وجود ندارد

اند، انتظار پذيرفتن موجوديت و تحمل تشکلھای مستقل واقعی و صنفی کارگران توسط قدرت حاکم در چارچوب اين 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 سياسی در جھت سرنگونی رژيم ديکتاتور حاکم  و تضعيف اين ۀبارزديکتاتوری، انتظار بيھوده ای ست و بدون م

  .  ديکتاتوری ھيچ تشکل صنفی واقعی سراسری کارگران نمی تواند پا گرفته و نھادينه گردد

ی سنديکا و ئای ارزشمند کارگران آگاه در برپااين واقعيتی ست که در جنبش کارگران در سالھای اخير ما شاھد تالشھ

اما ھمه می بينند که به ثمر رسيدن اين ). نظير شرکت واحد و ھفت تپه(ی خويش در برخی رشته ھا بوده ايم اتحاديه ھا

سفانه در أی که ھيچ يک از اين سنديکاھا متئتا جا.  تالشھا تا کنون با مانع سرکوب جمھوری اسالمی مواجه شده است

ام وظايف خود در نمايندگی از کارگران در مقابل کارفرمايان  حاکم، نه تنھا قادر به انجۀزير سرکوب دائم و ھدفمند طبق

وجود آورده ه ن آنھا بارھا دستگير و زندانی شده و ديکتاتوری حاکم چنان شرايطی را بدر محيط کار نبوده اند بلکه فعاال

ری جلسات خود و ھا، آنھا به دليل تيغ سرکوب حتی امکان برگزا" سنديکا"ن دست اندرکار خود اين  فعاالۀکه به گفت

با اين توصيف واضح است که در جائی که حق بديھی کارگران در . نمايندگی از کارگران را در محيط کار ھم ندارند

 معين توسط قدرت حاکم در چارچوب نظم موجود آشکارا و با زور ۀايجاد حتی يک تشکل صنفی مستقل و در يک رشت

ص فعلی از تالش برای ايجاد يک تشکل سراسری اساساً سخنی ھم نمی پايمال می گردد، به طريق اولی در شرايط مشخ

  . تواند در ميان باشد و طرح آن در شرايط کنونی يک ايدۀ ذھنی و دور از واقعيت خواھد بود

مبارزات اين طبقه و گذار از مرحله ای ست که تشکل سراسری صنفی برای کارگران در نفس خويش بيانگر رشد 

به عبارت . ی خود شده اندئکارگران يک رشته يا چند رشته  موفق به ايجاد و تثبيت تشکلھای صنفی محلی و يا منطقه 

  ھاته سطحی عالی تر مطرح شده و واقعيديگر با وجود چنان تشکالت محلی است که ضرورت رشد و گسترش آنھا ب

نگاھی به . نياز به ظرف بزرگتری برای سازمانيابی مبارزات کارگران را نشان داده و ايجاب می کندبه طور عينی 

 به دليل سرکوب  کارگران ايران در زير تيغ ديکتاتوری حاکم نشان می دھد که اساساً ۀ سياسی و مبارزات دليرانۀصحن

سنديکا و اتحاديه در سطح محلی و يا واحدھای سفانه فاقد تشکلھای مستقل نظير أتالشھای تاکنونی، کارگران ما مت

 و تا آنجا که به برخی تالشھای کارگران در ساختن سنديکا و تشکل  ی خود، حتی در يک رشته ھستندئتوليدی منطقه 

 کارگری استناد می گردد، واقعيت نشان می دھد که اين تشکلھا در عمل به آنچه کارگران می خواستند نرسيده و اصوالً 

. ر ديکتاتوری موجود که موجويت آنھا را ھم نمی پذيرد امکان و ظرفيت تبديل به يک تشکل سراسری را ندارنددر زي

در فقدان چنين پيش شرطی، يعنی وجود سنديکا و يا اتحاديه ھای مستقل، اعالم ھدف ايجاد تشکل سراسری برای 

ل ساختمان را نساخته قصد درست کردن سقف آن را  اوۀکارگران ايران به کار کسانی شباھت پيدا می کند که ھنوز پاي

  . دارند

به طور کلی، يک جمعبندی درست از واقعيت عينی مبين آن است که بدون توجه به موانع و الزامات ايجاد تشکل ھای 

، نه تنھا در عمل " تشکل سراسری"مستقل کارگری و بدون در نظر گرفتن امکان رشد و چگونگی تبديل آنھا به يک 

کل کارگری واقعی و زنده شکل نخواھد گرفت بلکه انرژی مبارزاتی کارگران به ھرز رفته و ھر چه بيشتر از مسير تش

  .اصلی پيکار برای رسيدن به چنين ھدفی دور خواھد شد

ثير تبليغات امپرياليستی فکر کنند که جمھوری اسالمی به دليل أ در شرايط کنونی در ايران، ممکن است عده ای تحت ت

ممکن است به امر پذيرش تشکلھای مستقل " سازمان جھانی کار"ی نظير ئ جھانی و ارگانھاۀھای سرماي"فشار"

بودنشان تشکل صنفی ارزيابی " ايدئولوژيک"را به خاطر " شوراھای اسالمی"چرا که اين نھاد ھا . کارگری گردن نھد

 ۀمورد پذيرش طبق" قانوناً "که  شعار تشکل کارگری ی ممکن است ادعا شود پندار بافيدر نتيجه با چنين .  نمی کنند

چنين تفکری . حاکم قرار  خواھد گرفت و شرايط برای سازمانيابی کارگران ايران در ظرفھای مستقل ايجاد می گردد

 جھانی در شرايط تشديد بحران کنونی، در تمام  بازارھا و مناطق نفوذ ۀ سرمايچرا که اوالً . منطبق با واقعيت نيست

عليه حقوق کارگران و تشکلھای کارگری و سرکوب  ود در حال سازمان دادن يک تعرض وحشيانه تر از قبلخ
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ھرگز " بورژوازی جھانی"به ھمين دليل، در چنين موقعيتی اين . مبارزات آنھا و باز پس گيری بيشتر حقوق آنھا ست

و به نفع کارگران و کمک به تشکل ) ی باشدکه تامغز استخوان به آن وابسته م(کاری را به ضرر بورژوازی ايران 

 کارگر توسط ۀ اين فقدان تشکل و سرکوب سيستماتيک طبق نبايد فراموش کرد که اساساً  کارگر نمی کند ؛ ثانياً ۀطبق

 شرايط کسب مافوق سود امپرياليستی برای بورژوازی جھانی در اين بخش از قسماً است که " بورژوازی ايران"

به ھيچ رو مايل به چشم پوشی از سود " بورژوازی جھانی"از اين زاويه نيز . ران را تضمين می کندبازارھايش يعنی اي

  . به کارگران ايران نيست" کمک"خود به دليل 

 و یسنتاز ديد " بورژوازی" از سوی ديگر تا آنجا که به قدرت پذيرش و ظرفيت  بورژوازی ايران باز می گردد، اين 

.  کارگر  را نيز تحمل نمی کندۀلوتر اشاره شد، نشان داده که کمترين تشکل صنفی در ميان طبق به داليلی که جیتاريخ

دليل تصويب در سالھای اول انقالب ھنوز امتيازاتی به نفع ه که برا اين بورژوازی حتی قانون کار ارتجاعی خويش 

مزدھای بخور و نمير و از آن کمتر حقوق  نمی کند و از جمله حاضر به پرداختن دستء را اجرا،کارگران در خود داشت

بورژوازی ايران با تعرض سيستماتيکی که از . عقب مانده که در قانون خودش برای کارگران پيش بينی شده، نيست

مين منافع سرمايه أاولين روز روی کار آمدن جمھوری اسالمی به کارگران سازمان داده نشان داده است که برای ت

سرمايه داران " برده"و طبقۀ کارگری بدون تشکل و سازمان و در يک کالم " منعطف"يروی کار داران، خواھان يک ن

انتظار گردن نھادن . بوده و تمام قدرت مرگبار ماشين سرکوب اين رژيم را برای تحقق ھمين منظور به کار گرفته است

اه حتی تحمل  ارگانھای دست ساز رژيم جمھوری اسالمی به تشکلھای مستقل کارگری در شرايطی که طبقۀ حاکم، گ

توازن در چنين .  يک توھم پراکنی نيستۀدر محيط ھای کار را نيز ندارد، جز اشاع" شوراھای اسالمی کار"خود يعنی 

و يا " بورژوازی جھانی"با " تعامل"در " بورژوازی ايران"که " ايده ھا" واقعی از اين ۀی، کمترين نشانئقوا

  .  وجود ندارد، کارگر باشدۀدر صدد اعطای کوچکترين امتيازی به طبق" سازمانھای بين المللی"

 شان گام برداشتن در راه رفع موانع ۀ کارگر که دغدغۀ مھم و واقعی ديگر برای  تمامی نيروھای دلسوز طبقۀيک نکت

مال سيستماتيک در شرايط ايران، يعنی شرايط اع: تشکل يابی کارگران ايران می باشد، توجه به اين واقعيت است که

 ما، خالف کشورھای کالسيک سرمايه ۀ تحت سلطۀ جامعنئويک استبداد مطلق از سوی بورژوازی حاکم در تمام ش

آنھا را " ديوار چينی" کارگر به طرز اجتناب ناپذيری به يکديگر گره خورده و ۀداری، مبارزات صنفی و سياسی طبق

، نفس طرح )متروپل(کشورھای سرمايه داری غرب " دمکراسی"ايط در نتيجه اگر در شر. ديگر جدا نمی سازد از يک

 پذيرفته شده و  کارگر و امر سازمان يابی اين طبقه در تشکل ھای صنفی خود، قانوناً ۀو پيگيری مطالبات صنفی طبق

گيری  حاکم قرار نمی دھد، در ايران حتی پيۀ در مقابل قدرت سياسی و اعمال زور عريان طبقکارگران را ضرورتاً 

ليس سياسی و نيروی سرکوب آن و با پ کارگران را سريعاً خواست حقوق عقب مانده،خواستھا و مطالبات صنفی نظير 

برخورد " لۀ امنيتیأمس" يک ۀ به مثابدر چنين ساختاری،با ھر مطالبه و تجمع صنفی کارگران سريعاً . مواجه می کند

ی که ھر خواست مشروع صنفی ئعينی و در چنين توازن قواط کسانی که بدون در نظر گرفتن اين شراي.  می گردد

 با چماق سرکوب و زندان و شالق و اخراج پاسخ می گيرد، مدعی امکان پذير بودن  -  و نه تشکل صنفی آنھا- کارگران

ايجاد تشکل ھای صنفی کارگران و حتی تحقق تشکل سراسری در شرايط کنونی می باشند اين تصور را از خود ارائه 

 عينی تھای عينی نبوده و يا به ھر دليل خواھان بی توجھی به واقعيتھایقادر به درک درست واقعي که گويا دھندمی 

  .  ھستند

 کارگر و اشکال مناسب آن ۀکيد کرد که امر چگونگی سازمانيابی طبقأنوشته بايد بر اين اصل مھم ت در جمع بندی اين

واقعيت با ھر توجيه و ھر گونه بی توجھی به اين . خراج می گرددتنھا از بررسی عينيت جنبش خود اين طبقه است

 کارگر و  به ھرز بردن تالشھای مبارزاتی آن فرجامی ۀيدن به دام سوبژکتويسم و جدائی از طبقتی، جز در غلئادعا
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، "  آگاھیعدم" کارگر نه ۀ ما نشان می دھند مانع اساسی تشکل طبقۀ تاريخی و مشخص جامعت ھایتمامی واقعي. ندارد

که نقش ھر يک در اين وضعيت غير قابل انکار ... (و " تشکل ناپذيری کارگران به دليل پراکندگی"، "یئفرقه گرا" 

 کارگران ما ۀ حاکم با زور عريان در مقابل ھر گونه تالش ھای دليرانۀبلکه عامل سرکوب و سدی ست که طبق) است

در نتيجه جھت اصلی تمامی . عی مستقل خود، ايجاد کرده استبرای سازمانيابی خويش و پی ريزی تشکلھای واق

تنھا  با رشد و . مبارزات کارگران و فعاليت ھای پيشروان کارگری بايد برای برداشتن اين مانع اساسی متمرکز گردد

" رانتشکل سراسری کارگ"کاناليزه کردن مبارزات جاری با ھدف ايجاد شکاف در سد ديکتاتوری حاکم است  که ايجاد 

  .   پيدا خواھد کردء ھر گونه تشکل مستقل کارگری در چنين بستری امکان تحقق و ادامه کاری و بقاو اصوالً 

  

  :زير نويس ھا

" تشکل سراسری "ۀ مھمی را که پيش از ورود به اين بحث بايد متذکر شد اين است که ھنگام بررسی ايدۀنکت) ١(

 کارگری ھستند؛ تشکالتی که مستقلض بر آن است که مراد، تشکالت  ھر گونه تشکل کارگری، فرکارگران و اصوالً 

ی آنان و برای پيگيری مطالبات واقعی کارگران از دل أ آزاد خود آنان و توسط رۀتوسط خود کارگران و با اعمال اراد

 کارگری و در ھراً ی که کوشيده و يا می کوشند تا ارگانھای ظائتالشھادر نتيجه . خود مبارزات کارگران بيرون می آيند

نظير  (-   که به عنوان بازوی ماشين سرکوب سرمايه داران در محيطھای کارگری عمل کرده اند-واقع رژيم ساخته 

کل شدن را تشکل مستقل کارگری و سمبل تحقق خواست کارگران در متش...) و "  کارگرۀخان"و " شوراھای اسالمی"

ن با توجه به تالش ھای ارتجاعيی که در سالھای اخير از سوی قدرتھای ھمچني. ی ندارندئجلوه دھند، در اين بحث جا

امپرياليستی و سرمايه داران جھانی برای نفوذ در جنبش کارگری ايران و از محتوا تھی ساختن آن شاھد بوده ايم، بايد 

 وابسته است نيز در بحث یئنيروھاھای ضد کارگری توليد شده که مستقيم و غير مستقيم به چنين " پروژه"کيد کرد که أت

  . تشکل کارگری، محلی از اعراب ندارند

  

  

 

 

  


