
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  ما کارگران کدام است؟ی و تشکل واقعستيتشکل چ

   ١٣٨٧دوشنبه هشتم مهر                                                                                                          یرداق افو
 

  
و برای تآمين معاش طبقه کارگر،  ميليونها  انسانی را شامل می شود که مالک هيچ چيز جز نيروی کار خود نيستند  

کارگران اما در چگونگی فروش و نرخ گذاری نيروی کارشان دخالتی . بايد آنرا به صاحبان سرمايه به فروش برسانند

يکی از کشمکش ها  بنابراين تعين دستمزد.رفرما تعيين می کند، دريافت کننداکاساس آنچه که   و بايد مزد را برندارند

   .های مهم طبقه کارگر با  طبقه سرمايه دار است

اند بند  کارگران جهان در مبارزه خود بر سر دستمزد و ديگر مطالباتشان، به دستاوردهای مهمی رسيدند و توانسته

ها  و  شين وضعيت حاصل مبارزات جمعی، تالا .دا به نظام سرمايه داری تحميل کننهای خود ر از خواستههايی 

داری تحميل کرده است که اول ماه  های فراوانی است که طبقه کارگر در تاريخ مبارزاتش تا به امروز به سرمايه قربانی

 .مه يکی از اين دستاوردها  می باشد

جمله عدم امنيت شغلی، دستمزد پايين و زير خط فقر ، کار  ايران با وضعيت فالکت باری، از ما امروز در ؛کارگران

برای پايان دادن به چنين وضعيتی و . های مضاعفی دست به گريبان هستيم قراردادی، اخراج، بيکاری و بی حقوقی

و مکانيسم اين اتحاد و همبستگی، ابزار . ن باشيمخالصی از فقر و گرسنگی، بناچار بايد به فکر اتحاد و متشکل شد

 .مستقل و طبقاتی تالش کنيم ،های واقعی طالبات خود بايد برای ايجاد تشکلتشکل است و برای دستيابی به  م

 .ها زمانی ايجاد می شوند که ما کارگران خود را دريابيم و به نيروی عظيم خود باور داشته باشيم اين تشکل

 رنج و زحمت ، فکر،هفته است و هرآنچه که وجود دارد حاصل کاری امروزی ننيرويی که در تمام سطوح زندگ 

در محلهای کار و پس بايد برای دفاع از زندگيمان اراده کنيم و .  اگر چه خود از آن بی بهره ايم،دستهای ما  می باشد

ه کار و نيروهای امنيتی، زندگی خود بدون دخالت کارفرما و دولت و بدون اعمال نفوذ و تعيين صالحيت از طرف ادار

های منتخب مشخص  ان را در اين مجامع برای نمايندهو خواسته هايم را در مجامع عمومی انتخاب کنيم نمايندگان خود

است که  چرا که تجربه گذشته به ما  ياد داده  .مب به پيگيری و اعالم نتيجه نمائي، آنها را مجاکرده و با حمايت خود

با ترفندهای مختلف، مثل تهديد وتطميع و يا  های پشت پرده، گاهآ نمايندگان کارگران را  بستکارفرمايان در بند و

ما کارگران در  طول حيات نظام سرمايه داری  از اين بابت   .ازپيگيری مطالباتمان باز ميدارند، های عوام فريبانه وعده

 .ان به مواردی اشاره کردشکستها و ضربات سنگينی را متحمل شده ايم، که برای نمونه می تو

يندگان و دلسوزان داران با شايعه پراکنی در ميان کارگران و تخريب شخصيت نما داری و سرمايه نظام سرمايه

، سعی در به بيراهه کشيدن روند اعتراضات کارگری را ا به عوامل نفوذی خود در صفوف ما اتککارگری و يا با

ل خود در قالب مخالفت با اشخاص و يا طرح مسائل جانبی، حرکتهای با اجير کردن و فريب دادن عوام . ندار

 آشوبگر و اعتصاب شکن می  مشکالت مالی از خود ما کارگران،حتی با استفاده از .کارگران را منحرف می کنند

تنها با اتحاد بنابراين کارگران . اين تجربيات و هزاران ترفند ديگر از مبارزات گذشته برايمان به جا مانده است .سازند
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خود در تشکلهای مستقل و واقعی خود می توانند از حقوق پايمال شده خود دفاع کنند و دسيسه های گوناگون 

جرم منجر به ت شده حرکتها و اعتراضات فردی الچرا که ثاب .کارفرمايان را خنثی نموده و درمقابل آن  ايستادگی کنند

و با توجه به اين  تجارب، نياز فوری .  آورد آنچنانی نداشته است يا دستشکست  و اخراج  اين معترضين شده و

در ايران به عنوان آنچه که  .د تشکل کار گری برای ما کارگران بيش از پيش ضروری به نظر ميرسدعاجل ايجا

ام می باشد که در قانون به ن) ما خانه کارفر( ر تشکل رسمی رواج داشته است يعنی  شورای اسالمی و خانه کارگ

. های اسالمی کار و خانه کارگر را داريم ما کارگران تجربه چند دهه وجود شورا! تشکل  کارگران نام برده شده است

ه سته از کارگران که در کارخانجات دولتی کار کرده  و يا مشغول به کارند، وجود اين گونه تشکالت دست ساختآند

ظيمی از  دولت خود صاحب بخش ع کهواقعيت اين است .دکارفرمايان را همراه عملکردشان بخوبی می شناسن

با توجه به اينکه شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر . کارفرمای بزرگی محسوب می شودکارخانجات توليدی است و 

، کسانی را تعيين صالحيت ميکنند که  اشخاص، هنگام انتخاب وتاييدلت می باشندچون تشکالت وزارت کار و دو

م که نمايندگانی را انتخاب کني  شکلی که ما کارگران تالش داريمبه همان. دولت و کار فرمايان باشدمنافع بتواند حافظ 

اين يک کشمکش طبقاتی  .دو کارفرمايان نيز چنين خواهند کربنابراين دولت .  دفاع کنداز منافع و حقوق ما کارگران

، شورای اسالمی و خانه ه قدرت دولتی و اعمال نفوذهاسيطراست و ما بخوبی می دانيم که با توجه به نفوذ مالی و

کارگر با تاييد و نفوذ دولت و کارفرماها و بودجه آنها از طريق وزارت کار و دستگاههای امنيتی تشکيل می شوند و 

ينده با تعيين حد وحدود قانونی  برای آنها، در اصل نماينده دولت و کارفرما  به اسم کارگر هستند و نمی تواند نما

مورد تاييد کارفرما کسانی انتخاب می شوند که از قانون و قاعده های مشخص شده پا فراتر نگذارند و . کارگران باشند

ای مختلف از آنها فقط  برای خالی نبودن عريضه، به نام کارگر جهت حضور در مراسمها و مناسبته. و دولت باشند

 می شوند که مورد تاييد بوده و يا مطمئن باشند که ی، کسانی دعوتحتی برای شرکت در چنين جاهاي. استفاده می شود

پس از واضحات است که شورای اسالمی کار و خانه کارگر نه . قوق خود و همکاران شان را ندارندتوانايی دفاع از ح

ضديتشان با اعتراضات و عملکرد چند دهه آنها و  بلکه نماينده دولت و کارفرما ميباشند ند،تنها نماينده ما کارگران نيست

اگر احيانًا حرکت کوچکی هم به نفع کارگران  انجام داده اند، به  .تکارگری مهر تاييد بر اين ادعا اسو اعتصابات 

  .ناچار و  تحت فشار کارگران و خارج از کنترل اين تشکلهای دولتی بوده است

 و قدمت آن به درازای ايجاد و  شکل گيری نظام ايجاد تشکل در ميان کارگران از سابقه ديرينه ای برخوردار است 

اين تشکل تشکل به خودی خود در انواع  گوناگونش نمی تواند خوب و يا بد باشد، . سرمايه داری درجهان است
ه  تشکل ب چرا که .به ميدان آمدن کارگران و پيگيری آنها است که ماهيت تشکلها را تعيين می کند هندگان  و قدرتد

 اعتراضات کارگران را در و ابزار مبارزاتی و محل تجمع کارگران می تواند به شيوه و اشکال گوناگونعنوان ظرف 

 .راستای منافع خود هدايت و رهبری کرده و يا حتی در زمان و شرايط متفاوتی اين اعتراضات را به بيراهه بکشاند

ايان و دولتهايشان دربه انحراف کشيدن اين شرايط زمانی و مکانی و دايره نفوذ و قدرت سرمايه داری و کارفرم 

ته، سازمان و يا حزب را نام ، کميسته ترين تشکلها می توان اتحاديه، سنديکا، شورااز برج .تشکالت ممکن می باشد

اما به  .اند اند و سير تکاملی خود را طی کردهداری در غرب  بوجود آمده  که عمدتا همگام با رشد نظام سرمايه برد

، جدای از دست آوردهای مقطعی صنفی و ر و تسلط تفکرغير کارگری بر آنهام حضور مستقل طبقه کارگعلت عد
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 .بعضًا سياسی، هنوز در هيچ جای دنيا نتوانسته اند به شيوه ای اساسی تغييری جدی در جهت منافع خود  بوجود آورند

اما به داليل مختلف، ازجمله  .ه کارگر شکل گرفتداری، در ميان طبق  اين تشکلها با سير تکامل سرمايهدر ايران نيز 

تشکلها ی تاکنونی  رشد بورکراسی و ديوان ساالری بورژوازی ، سرکوب و کشتار و عدم آگاهی الزم از دير باز، اين

در ايران و با توجه به شرايط اجتماعی و تاريخی،  مورد بررسی قرار داد و کنکاش پيرامون آن در اين نوشته 

ر تشکلهای هايی بودند که بيشتر د اما الزم است به اين نکته اشاره کرد که آنها حامل افکار و انديشه گنجد؛ نمی

 .در اين باره توضيحات مختصری را الزم می دانمد، کشورهای صنعتی مسلط بو

ت ظرف متحد شدن و پيشبرد مبارزات و اعتراضادر شرايطی  در ميان يک صنف خاص تشکيل می شود، سنديکا که 

داری بر آنها، افکار سنديکاليستی   سياسی و ايديولوژيک نظام سرمايهبا گذشت زمان و سيطرهاما  .کارگران بوده است

به يک معضل برای جنبش طبقه کارگر تبديل شده و حتی در برخی از کشورها، از هويت کارگری خارج و به 

جای ظرف رزمنده طبقاتی کارگران، امروزه به  به سنديکاها. در آمدند)  کارفرمايی -کارگری  (صورت مخدوش،

عمده ترين علت اين امر را بايد درتسلط . اکميت سرمايه داری تبديل شده استابزاری برای مماشات و باز توليد ح

بعضآ عدم آگاهی طبقه  گری وو عدم حضور فعالين و پيشروان کارهای آنان  داری و نفوذ انديشه حاکميت سرمايه

 به عده معدودی از نمايندگان کارگرانملموس کارکرد اين تشکلها، واگذاری سرنوشت  مود عينی ون .تکارگر دانس

بدون اينکه عملکرد آنها از طرف کارگران مورد پيگيری جدی قرار بگيرد، که اين امر ناشی از نگرش طبقاتی  .است

 .ود را بر طبقه کارگر نيز گذاشته است سرمايه و نگاه آن از باال به تشکل و قدرت است، که تاثير خايدئولوژيک  و

ها نيز در کشورهای صنعتی و حتی توسعه نيافته برای کارگران ظرف متحد شدن و پشتوانه محکمی بودند و  اتحاديه 

اما به داليل . در شرايطی هدايت کننده حرکت های راديکال اعتراضی و مبارزات جمعی کارگران به شمار می رفتند

، به انديشه های  رفرميستی  فرهنگ حاکم بر جامعه که نشات گرفته از حاکميت سرمايه داری استمختلف، تحت تاثير

ها، در درون  اين اتحاديه در حال حاضر. ه اتحاديه های زرد تبديل شده اند و بخصوص در کشورهای صنعتی بآلوده

، از مشکالت ها اين اتحاديه ش حاکم برداری هستند و رفرميسم به عنوان نگر  کارگر، در حال مماشات با سرمايهطبقه

 .در حال حاضر طبقه کارگر است

آنچه که امروز برای ما روشن است گرايشات رفرميستی و سنديکاليستی موجود درون طبقه کارگر در جهان، از   

ر، هنوز و کيفی در طبقه کارگ که با آن همه توان و نيروی کمی چرا. ی فکری جنبش اجتماعی کارگران استبيماريها

 داری پا فراتر نگذاشته و نمی تواند از چهار چوب سرمايه و ر سر مطالبات و مماشات با سرمايهاز چانه زنی ب

 .مناسبات آن قدمی جلوتر برود

به .البته اين پروسه ناشی از تسلط اقتصادی و اجتماعی سرمايه بر جامعه و به تبع آن ظرفهای مبارزاتی کارگران است

 . را آموزش می دهند نماينده انتخاب کنيم و همه اختيارات را به او بسپاريم و پيگير مطالباتمان نشويماين معنا که ما

 .نتيجه اين روند، به حاشيه رانده شدن کارگران وتصميم گيری و حرکت از باال است

برای اعمال عنوان ظرف و ابزار سازماندهی، تشکلی ديگر در ميان طبقه کارگر است که  شوراهای کارگری به 

جمله مطالبات ايجاد شوراها ی کارگری از  .قدرت و اراده  جمعی شکل گرفته و کارگران هنوز هم به آن اميد دارند 

های موجود برای کارگران، شورا رزمنده ترين و کارآمدترين ابزار متحد شدن  در ميان تشکل. روزمره کارگران است
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 .با اراده مستقيم خود در آن دخالت کرده و در تصميم گيری آن ذينفع هستيمو سازماندهی می باشد، چرا که ما کارگران 

شوراهای کارگری بيشتر در . اما نظام سرمايه داری با روش های متفاوت سعی در جلوگيری از ايجاد آنها نموده است 

 .شوند  ی دچار ضعف و اضمحالل مفته و با افت حرکتهای اعتراضی همشرايط اعتالی جنبش کارگری شکل گر

آنها به  .رشد سرمايه داری، تشکيل شده و اکنون نيز وجود دارند احزاب وسازمانهای کارگری نيز همگام با پيدايش و

های غير کارگری  ده اند، اما به علت داشتن انديشهعنوان نمايندگان طبقه کارگر در قدرت سياسی و پارلمان هم سهيم ش

اند  داری پرداختند و نتوانسته يستی مسالمت آميز با نظام سرمايهماشات و همزجدا شدن از منافع طبقه کارگر، به م و

اکثر اين احزاب فقط خود  .داری و لغو استثمار انسان از انسان هدايت کنند رگر را به سوی تغيير نظام سرمايهطبقه کا

ع جنبش طبقه کارگر خود را بر منافمنافع نيز اند و  فرقه گرايی شده دچار سکتاريسم و، وافکار مطلق شان را می بينند

شکی ! چرا که خود را قيم کارگران می دانند و به نمايندگی و به جای آنها می خواهند تصميم بگيرند. ترجيح می دهند

، اما حزبی  مبارزاتی و سازماندهی نياز داردطبقه کارگر به حزب و سازمان به عنوان ابزار و ظرف نيست که 

، صاحب نفوذ ل گرفته و متشکل از کارگران فعال باشد که خود در روند مبارزات کارگری شکتواند حزب کارگران می

 بدست بياورد و در ارتباط تنگاتنگ و  زندگی واقعی آنها جايگاه خود راو مورد اعتماد کارگران بوده و درعمل و

 .ارگانيک با کارگران و مبارزات آنان در محيط های کار و زيست شان باشد

شکل گرفتند و پيامدهای تاريخی خاصی  ام از اين تشکلها، که مختصر به آنها اشاره شد در شرايط اجتماعی وهر کد 

فروپاشی آنها را  مثبت و منفی را برای جنبش کارگری به همراه داشته اند که بايد عوامل بوجود آمدن، انحراف و

نظری آن در  اين تجربه تاريخی و آثار عملی وبی شک تاثيرات . و اين تجربيات را امروز بکار بردبررسی کرد 

  .جای خود بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد در درون طبقه کارگر همچنان وجود دارد و

نظام سرمايه داری در سراسر دنيا با  .مد شدن و مقابله با پراکندگی باشيبنابراين ما کارگران بايد به فکر چگونگی متح

ه ميدان گذاشته و به نام جهانی شدن و خصوصی سازی، زندگی را بر کارگران و بشريت برنامه های جديدی پای ب

وضعيت ما کارگران در ايران در واقع جدای از کل طبقه .  آوردهای گذشته را بازپس می گيردسخت تر کرده و دست

نه تشکل مستقلی محروم هرگو کارگران ايران از ما. ارای موقعيتهای يکسانی هم نيستيماما د کارگر جهانی نيست،

 .در پراکندگی کامل بسر می بريم ها را نداريم و امروز تجربه تجمع شدن در زير لوای هيچ يک از اين تشکل هستيم و

های پايين، ، اخراجها، حقوقهای معوقه، دسمزدآنچه که ما کارگران در ايران با آن دست به گريبانيم عدم امنيت شغلی 

اين در حالی است که حرکتهای  انفرادی و حتی کارخانه ای . است... وی عظيم بيکاران و  و نيراضافه کاری اجباری

 .، با بدست آوردن يک مطالبه و يا شکست قطعی ما کارگران خاتمه پيدا می کندبدون پشتيبانی مراکز کارگری ديگر

 از اين وضعيت باشيم و ضرورت اين دردها ما کارگران را تک تک تهديد می کند و بايد به فکر راهکار و برون رفت

ه تشکل مورد نظر ما چه نوع اينک .اتحاد و پشتيبانی از همديگر و نياز به تشکل را در ميان ما صد چندان می کند

 و نشچه ساختاری داشته باشد، البته مهم است؛ اما مهم تر از آن، اين است  که چه درک و بي چه نامی و ،تشکلی

پاسخگوی کدام يک از نيازهای فعلی ما کارگران خواهد   درشکل گيری آنها نقش دارند واهدافیگرايش کارگری و چه 

بود؟  به عبارت ديگر در اين شرايط و با وجود  تجربيات گذشته جنبش کارگری، چه راهکاری را بايد پيش پای خود و 

  کارگران قرار داد و از کجا بايد شروع کرد؟
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ايد برای دفاع از زندگيمان، در جهت  پيشبرد منافع طبقاتی پيش برويم و بايد به فکر  در خاتمه بايد بگويم ما کارگران ب

 شروع کرد و با ايجاد کميته های کارگری، ا می توان در محلهای کار و زندگیاين کار ر .متحد و متشکل شدن باشيم

 يکديگر  تالش نموده و برای اعتراضات را حول مطالبات مان سازمان دهيم و برای همبستگی و پيوند اعتراضات به

چرا که اتحاد و متشکل شدن تنها راه چاره ما  .بوجود آوردن ظرف مناسب اين اتحاد سراسری و طبقاتی بکوشيم

  .تحد شدم برای رهايی، بايد ؛کارگران :بايد گفتکارگران است و  

  

  

 وفا قادری

٨/٩/١٣٨٧  


