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 موانع و ضرورت ھای پيشروی جنبش کارگری
  مقدمه

اين جنبش . وتحزب مواجه بوده استکارگری ايران،  طی چند سال گذشته ھمواره با دو سد بلند تشکل يابی ۀ جنبش رزمند

، عليه جريان ھای برخاسته از ء طبقاتی و توازن قواۀو عمق انکشاف مبارزتوان ۀ با تمام فراز و نشيب ھايش و به انداز

اعم از سنديکا ھای زرد (داخلی و خارجی ۀ  و رفرميستی و تشکلھای متکی به جناح ھای مختلف سرمايئیسه جانبه گرا

با وجود نقدھای بی پايه و . ايستاده است )ارگرتا سازمان ھای وابسته به امپرياليسم مانند سوليداريتی سنتر کۀدولتی، خان

 نفی موجوديت جنبش کارگری را ھدف گرفته است، مستقل از نقاط ضعف و قوت و موفقيت دفاعی يا اساسی که اخيراً 

اين جنبش  . ھميشه جاری و در جريان بوده است سرمايه داری جنبش کارگریۀتعرضی واقعيت اين است که در جامع

 به ذات متناقض نظام اجتماعی توليد سرمايه ءخالف جنبش ھای موسوم به زنان و دانشجويان، اقوام تحت ستم و غيره بنا

م تحليل ھای متفاوت از مفھو. ه است سرمايه به متن جامعه پيوند خورد–داری و به دليل تضاد آشتی ناپذير ميان کار 

فقدان . نبش، تشکل و تحزب نمی تواند به دليل ضعف سازمانيابی و تشتت طبقه از انکار جنبش کارگری سخن بگويندج

ی کارگری و فقدان يک حزب سياسی کارگرِی متکی به فعاالن آگاه و پيشروان مبارز دليل موجھی بر ئتشکل ھای تود ه 

  .نفی جنبش کارگری نيست

  

  موانع تشکل يابی

اما به جز مانع مستقيم .  ايجاد تشکل ھای کارگری مستقل استۀت که استبداد سياسی مھم ترين عامل بازدارندناگفته پيداس

فقر، فالکت، بيکاری و . خيرمی اندازد اشاره کردأاستبداد می توان به عوامل ديگری که ايجاد تشکل کارگری را به ت

سفانه بايد گفت که فشار تحريم ھا و أيل مھم است و متضعيف شدن قدرت خريد و کاھش توان مالی کارگران از اين دال

با وجود خيل عظيم بيکاران در اقصی نقاط ايران و . فقير تر شدن کارگران امکان تشکل يابی را دشوار تر کرده است

نبود امکانات معيشتی مناسب در کنار ترس از گرسنگی و خطر بيکاری، قدرت سازمانيابی کارگری به شدت تضعيف 

 کارگر، از درون فشار تحريم و تعميق خط فقر، ھيچ گشايشی در ۀخالف نظر افراد و احزاب بی ربط به طبق.  استشده

اگر فقر و نارضايتی باعث انقالب می شد اکنون در تمام کشورھای . راستای پيشروی جنبش کارگری صورت نمی گيرد

 گسترش تحريم ھا ھزينه ھای زيستی مردم کارگر و ۀھمچنين در نتيج. فقير بايد انقالب ھای کارگری شکل می گرفت
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من به عنوان يک فعال کارگری معتقدم که شرايط وخيم اقتصادی کنونی جنبش کارگری  .زحمتکش نيز باالتر رفته است

خاطر ه شوند ب را از حالت مقابله و تعرض به وضعيت تدافعی کشيده است و اگر اين روند ادامه يابد کارگران ناگزير می

  .  ھم که شده به خيلی از فشارھای کارفرمايان تمکين کنندءنازع بقات

  

  ...تشکل و اتحاد تنھا راه 

کاھش (کارگران در جريان مبارزۀ طبقاتی آبديده می شوند و در می يابند که تنھا راه مقابله با مشکالت روزمرۀ زندگی 

ھيچ کارگری  .تنھا راه مبارزه با استثمار در ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری نھفته است...) بيکاری ودستمزد ھا اخراج، 

گان  حاکم از طريق منزوی کردن فروشنددر طول تاريخ، طبقات. گی کند در برابر کارفرما ايستادئینمی تواند به تنھا

 کارگران انواع و اقسام ۀه داران برای غلبه بر مبارزاز يک سو سرماي. نيروی کارکوشيده اند به سود بيشتر دست يابند

بند با  اتاق ھای بازرگانی می سازند و از سوی ديگر از طريق ايجاد سنديکا ھای زرد و رفرميست و معامله و زد و

نفوذ در ميان تشکل ھای کارگری و به سازش کشيدن فعاالن و . شناخته شده، جنبش کارگری را مھار کنند" رھبران"

ھمچنين تقليل يا انحراف مبارزۀ طبقاتی کارگران به .  سرمايه داران استۀ اقدامات سرکوبگرايانۀشروان آنھا از جملپي

کارگران بايد بياموزند که فقط با تکيه بر . محور مطالبات صرفا صنفی و سطحی از ديگر ترفند ھای سرمايه داران است

.  استقالل مالی داشته باشندءد می شوند و در اين راه بايد از ھمان ابتدانيروی خود و ھم طبقه ای ھايشان از استثمار آزا

ياليستی ضامن تداوم مبارزات جنبش کارگری و جلوگيری از نفوذ  از نھادھای سرمايه ساالر و امپرھمين استقالل مالی

  .خطر فساد است

  

  تشکل سياسی کارگری

 ئیکارگران آگاه می دانند برای رفع نھا. ی خالصه نمی شودھمانطور که گفتم مبارزۀ کارگری در قالب مبارزات صنف

 کارگر ۀابزار چنين حمله ای حزب سياسی طبق . کل جامعه بايد به ريشه ھای سرمايه داری حمله کردئیاستثمار و رھا

 توده ھای کارگران مبارز می دانند که حزب کارگری از طريق اتحاد فعاالن و پيشروان آگاه طبقۀ کارگر، پشتيبانی. است

اتحاد عمل احزاب و سازمان ھای بيرون از . کارگر مبارز و متحد شدن تشکل ھای مستقل و سرمايه ستيز بيرون می آيد

اتحاد يا انشعاب گروه . گود مبارزه که ھيچ نفوذی در جنبش کارگری ندارند نمی تواند به ايجاد حزب کارگری کمک کند

متحدين طبقۀ کارگر در ميان روشنفکران . فقی برای ايجاد حزب کارگری بگشايدھای بی ربط به طبقۀ کارگر قادر نيست ا

البته مھمترين  .انقالبی مخالف سرمايه داری، دانشجويان، پرستاران، معلمان و ھمۀ فروشندگان نيروی کاروجود دارند

ن ييکيه بزند که به نيروی تع طبقاتی وقتی می تواند به قدرت واقعی خود تۀله برای طبقۀ کارگر اين است که مبارزأمس

زنان (طور مستقيمه بدون ھمراھی و ھمياری زنان که ب. طور مشخص زنان استوار شوده کنندۀ خانواده ھای کارگری و ب

با استثمار دست به گريبان ھستند جنبش کارگری نمی تواند به اھداف خود دست ) زنان خانه دار( و غير مستقيم) کارگر

ر بايستی از بطن مبارزات و از درون جنبش رزمندۀ کارگری و عناصر سازماندھنده و تشکل ياب حزب طبقۀ کارگ. يابد

احزابی که در مبارزات کارگری ھيچ نقشی ندارند و با سکتاريزم خود در ميان فعاالن کارگری بذر تفرقه . آن ساخته شود

 به قدرت طبقاتی خود و به پشتوانۀ ءتکاان فقط با کارگرا.  کارگر داشته باشندۀمی افشانند نمی توانند داعيۀ رھبری طبق

  توان مبارزاتی و نيروی آشتی ناپذيرشان عليه سرمايه داری می توانند از قيد و بند استثمار آزاد شوند  

   ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگریۀعضو کميت* 

  


