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  !ديکتاتوری مانع ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری
  

با نگاھی به .  کنونی کارگران ما می باشد انکار ناپذير موقعيتت ھای کارگر يکی از واقعيۀپراکندگی صفوف طبق

تحت حاکميت رژيم . اوضاع و احوال مبارزات کارگری اين واقعيت با برجستگی در مقابل ديد ھمگان قرار می گيرد

 تحت سلطه و از جمله در محيط ھای کار اعمال می شود نه ۀجمھوری اسالمی و ديکتاتوری عريانی که در تمام جامع

 مبارزات کارگران قرار داشته رگری خبری ھست و نه يک سازمان انقالبی کمونيستی که در پيوند بااز سنديکا ھای کا

در عوض سرمايه داران استثمارگر و سرکوبگر حاکم که به خوبی از خواست و . د در صحنه ديده می شوندباش

 ھر گونه تالش ۀدن وحشيانند، ضمن در ھم کوبي ای خويش با خبرئمبارزات کارگران برای ايجاد تشکلھای توده 

 کارگر و شوراھای اسالمی کار را، ۀکارگران برای ايجاد اين تشکلھا، کوشيده اند تا چند تشکل دست ساز خود نظير خان

ی کارگران به تشکلھای ئالبته اين تالش ھای کارگر ستيزانه با بی اعتنا.  کارگران جا بزنندۀتشکل مستقل و نمايند

  . پاسخ گرفته است- ارگان سرکوب و انحراف مبارزات کارگران ھستند که خود–حکومت ساخته 

 جمھوری ۀو شکنج شرايط دردناکی ست که نظام سرمايه داری حاکم به کمک رژيم دارتصوير فوق گوشه ای از 

د کارگران ايران در چنين اوضاع و احوالی از درد پراکندگی صفوف خو.  کارگر ما تحميل نموده استۀاسالمی بر طبق

ً ؛ و اساساجمعی نھفته استه دست  کارگر در اتحاد و کارۀ واقعی طبقو بی تشکلی در رنج اند آنھم در شرايطی که قدرت

 به دليل ًاما در حال حاضر اساسا.  موجود می باشدۀتشکيالت مھم ترين سالح اين طبقه در مبارزه عليه نظم ظالمان

تی قادر به تشکيل تشکل ھای صنفی خود نيستند؛ در عين حال آنھا  يک ديکتاتوری عنان گسيخته، کارگران ما حۀسلط

  . از فقدان تشکل سياسی يا به عبارت ديگر تشکل کمونيستی خود نيز در رنج اند

 نيروی سرکوب جمھوری اسالمی آن عامل اصليی است که پراکندگی و ۀروشن است که اعمال ديکتاتوری و سرنيز

رغم اين واقعيت و شدت سرکوب ديکتاتوری حاکم،  ه اما ب.  تحميل نموده استفقدان سازمانيابی را بر کارگران

 حق کشی ھا و  شدتۀکارگران ھرگز از مبارزه و اعتراض بازنمانده اند و خود ھمين واقعيت، از يک طرف نشاندھند

 ۀديگر روحيطور روزمره بر کارگران تحميل نموده اند و از طرف ه ظلم ھا و اجحافاتی است که کارفرمايان ب

  . پيکارجوی کارگران ما را به نمايش می گذارد

 به دليل فقدان تشکل ھای صنفی مستقل کارگری که کارگران را در محيط کار نمايندگی کنند و صدا در حال حاضر،

رغم مبارزات پيگير و  کارگران ما علی آنھا را به صدای واحدی در مقابل سرمايه دار تبديل سازند، ۀھای پراکند
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 خود نتوانسته اند آن طور که الزم است از مبارزات و اعتراضاتشان جھت دستيابی به خواست ھای شان سود ۀگسترد

ايجاد تشکل ھای اين واقعيت را کارگران با گوشت و پوست خود لمس می کنند و به ھمين دليل ھم خواست . جويند

 اختناق و ۀاما اگر چه در شرايط سيطر . کارگر تبديل شده استۀمستقل کارگری به يکی از مطالبات پر اھميت طبق

اعمال قھر سيستماتيک از سوی ديکتاتوری حاکم، کارگران ما قادر نيستند اتحاد طبقاتی خود را با ابعاد تشکل ھا و حد 

ر و مبادرت به در حقيقت، توقف کا. سازمانيابی شان نشان دھند، اين اتحاد را در جريان اعتصاباتشان بروز می دھند

تجمعات اعتراضی چه در محيط کار و چه در مقابل نھاد ھای دولتی به يکی از رايج ترين اشکال اعتراضات کارگری 

تجمعاتی که ھر روز در سراسر کشور شاھد شکل گيری آنھا می . و سالح عمومی آنھا در مبارزاتشان بدل شده است

 شاھد سرکوبگری ھای نيروی انتظامی  و ضرب و شتم آنھا بوده و می در جريان اين تجمعات کارگران به عينه .باشيم

اين . آموزند که دولت و نيروی انتظامی اين دولت، يعنی بازوی سرکوبگر آن، يار و ھمراه کارفرمايان می باشند

د که برای تجمعات در عين حال آن مکتبی است که قدرت اتحاد کارگران را به آنھا نشان داده و به کارگران می آموز

  .دستيابی به مطالبات صنفی و سياسی خود بايد متشکل شوند

اما اگر اين واقعيتی است که اصلی ترين مانع سازمانيابی کارگران ديکتاتوری وحشيانه ايست که جمھوری اسالمی 

 در جھت نابودی آن اعمال می کند بنابراين، از بين بردن اين مانع قبل از ھر چيز به پيشرفت مبارزه با ديکتاتوری حاکم

ی و علنی ئ تشکل صنفی کارگران مد نظر باشد واقعيت اين است که ايجاد تشکل ھای توده ًحتی اگر صرفا. وابسته است

 سرمايه داری وابسته و ۀ نظام ظالمانۀکارگری به حدی از دمکراسی نيازمند است که ھمانطور که می دانيم با سلط

از اين روست که چريکھای فدائی خلق . اق نبوده و در تضاد با آن قرار داردرژيم ھای ديکتاتوری حافظش در انطب

 قاطع عليه رژيم ھای ديکتاتور و کوشش در شکاف انداختن در سد ديکتاتوری حاکم را راھی تصوير می کنند ۀمبارز

 ای است که در چنين پروسه.  که طی آن امکان تضعيف ديکتاتوری و ايجاد شرايطی به نفع کارگران وجود دارد

کارگران طی آن نه تنھا موفق به متشکل کردن خود در ارگان ھای صنفی خود می گردند بلکه امکان تشکيل ارگان 

  .اصلی طبقاتی خود يعنی حزب کمونيست راستينی را نيز می يابند

 ۀم به مبارز کارگر ما که به طور عمده در مواجھه با رژيم کارگر ستيز حاکۀبيشک مبارزات اقتصادی کنونی طبق

 قھر آميز تبديل می شوند، درس ھا و تجربيات ۀ اين رژيم اغلب به مبارزۀسياسی و بعد به دليل برخوردھای سرکوبگران

 سال اخير ٣٩ تاکنونی مبارزات کارگران ما در طول حداقل ۀًاساسا نگاھی به تجرب. زيادی به کارگران می آموزند

ھر آميز با رژيم جمھوری اسالمی در جھت نابودی آن نمی توان به ايجاد تشکل  مستقل و قۀنشان می دھد که بدون مبارز

از اين رو کارگران پيشرو ھمراه با روشنفکران کمونيست و . در ميان کارگران حتی در حد صنفی آن اميدوار بود

ھموار کرده و با اين سالح انقالبی بايد بتوانند با مبارزه عليه رژيم حاکم راه را برای ايجاد تشکل ھای مبارزاتی خود 

  .    سرمايه داری را به زباله دان تاريخ بسپارندۀقدرتمند نظام ظالمان

  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: به نقل از 
 ١٣٩۶ ]قوس[ ، پانزدھم آذر ماه۴٧شماره 

  

  

  


