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 چرا اعتراضات کارگری در ايران به

  يک جنبش و آلترناتيو سراسری تبديل نشده است؟
١٣٨٨ روردينف ١شنبه                                                                                                 یازي نلياسماع  

 
       

جمع جهت آن را با ديد باز ارزيابی نماييم، تحرکات  اگر امروزه به تحرکات کارگری در ايران نظری بيندازيم و

ی آن سراسر ايران  اجتماعی به خود گرفته است که با جرات می توان گفت که گستردگ-کارگری يک جنبه سياسی

نيروهای زحمتکش و . تری به خود ميگيردرا فرا گرفته و مبارزه حادی بين کارگر و کارفرما هر روزه دامنه وسيع

يران بسوی يک ميان کارگران جهت يابی کرده اند و جنبش کارگری اوم جامعه ايران رهبران خود را درمحرقشر

عليه سرمايه سالهای سال مبارزه کارگران وطبقه محروم جامعه بر ازپس. به پيشرفت ميباشدطيف سياسی عميقی رو

داران ادامه داشته و رشد مبارزه طبقاتی و تحرکات کارگری بعنوان يک چنبش عظيم اعتراضات خود را بصورت 

 وهای مختلف اعتصابات  اين تحرکها به روشها و شيوه. يک انرژی قدرتمند عليه کارفرما يان انجام داده است

حتی جلوی ادارات دولتی عليه کارفرما و سرمايه ها و اعتراضات پيگيرانه هر روزه و هرماهه درکارگاها و کارخانه

راهپيمايهای گوناگون و حتی اشغال کارگاه و کارخانه و برگزاری مراسم های کارگری . دار به عمل در آورده است

يباشد، آنقدر وسيع و فراگير شده است که توانسته بی تفاوتی های بارز اين مبارزات م و اول ماه مه ها که نمونه

های داخلی، سر پوش  سکوت مرگبار مطبوعات دولتی و رسانه. های رسمی دولتی را در هم بشکند ی رسانه آگاهانه

شدت اين حرکتها و مبارزات از طريق مطبوعات خصوصی و ميديای برون . گذاشتن روی اين مبارزات ميباشد

شود امروزه بررسی مسايل کارگری مورد توجه تمام جنبش های اجتماعی قرار گرفته است ميه و منتشرمرزی شنيد

توانی ضعف مديريت مد و نا بی برنامگی سرمايه داران نا کارآماحصل اين مبارزات و ابراز وجود طبقه کارگر

در نتيجه . و ناتوان نموده است سيستم بورژوازی ايران را به يک بحران عظيم در مقابل تجارت جهانی ورشکست

و زحمتکش و مطالبات روزمره آنها دچار چالش و سردرگمی شده و واسته ها و حق و حقوق طبقه کارگربرابر خدر

. های بيکاری تبديل گرديده است اغلب کارگاها و کارخانه های نساجی و ريسنده گی و بافندگی و توليدی به اردوگاه

و فعالين کارگری کم کم پا به گير، حاصل کار عملی رهبران دلسوزای اجتماعی فرا ه از طرف ديگر تحرک جنبش

  جمله بين اين جنبش ها از تنيدگی  درهم . ناپذير تبديل گشته است  جدای يک پيوند و به  عرصه ی مبارزات گذاشته 

اتحاد عمل )  ختمانیجنبش زنان، جنبش دانشجويی، خواست معلمان و پرستاران، اتحاديه کارگران و بنايان سا(

شورای همکاری طلب نموده است و بايد با ديد باز و خوش بينی تمام عيار و اراده خدشه ناپذير به آينده روشن و 

الن اين سوال پيش ميايد که چرا جنبش کارگری تا حال نتوانسته ا. ر کننده به اين مبارزات بنگريماستراتژی اميدوا

اتيو تبديل شود؟ اگر داليل عدم متشکل بودن طبقه کارگر ايران و نبود يک طبقه است به يک تشکل سراسری و آلترن

 امنيت -١متشکل سراسری را روی کاغذ حک نماييم، به نظرم جواب قانع کننده ای به اصل سوال داده شده است، 

رای جنبشهای اين سه اصل شايد جواب قانع کننده ای ب.  خفقان و ضرب و شتم پليسی-٣ نبود امکانات -٢شغلی 



مناسبات کهنه و رسم و رسوم باز دارنده ا موانعهای ديگر ازجمله ماندن دراما با اين همه، کارگران ب. باشدنيزديگر

ه راه ما قرار دارد اين هم بر ميگردد به سياست جهانی امپريا ليستها کسريک مشکل اساسی ديگر. گريباننددست به 

طلب خواهد هادينه کرده اند آنهم مجالی ديگرما نخاورميانه بخصوص درکشوردربه کمک دولتهای مرتجع و غارتگر

 .باشدينمود و شرح آن مفصل م

  به اصل موضوع برمی گردم، 

. برند شواهد روز نشان می دهد که کارگران و طبقه محروم ايران بخصوص زنان در بی حقوقی وحشتناکی بسر می

ط فقر برای  برگ سفيد امضا کردن، گرانی مسکن، تورم، زندکی زير خبيکاری سرسام آور، قراردادهای موقت،

 . مزد بگيران به خطر بيفتدهم داده تا امنيت شغلی کارگران وآزاد انديشی، همه اينها دست به کارگران و جلوگيری از

ه سيستم حتی سازمان جهانی کار، موضوع ديگری است ک به مقاوله نامه ها معروف است درقول قرارهای دولت که

ناتوان و ناکام ماندن سرمايه داری داخلی و ورشکسته شدن آن در برابر تجارت . آن کيش و مات شده استدر برابر

اساس ميتوان گفت مديريت البته در. سازمان جهانی کارجواب گو باشدولت نتوانسته حتی به تعهد خود درجهانی که د

خصوصی سازی هم يکی از بی . مايه ها از دستشان خارج شده استموازی بحران آفرين بوده است و کنترل سر

مايگی همين دولتها می باشد، پس با اين ضعف مديريت دولتی بحران پشت بحران نمی توان انتظار داشت که جوابی 

 رفرم ه باباشد بلک ها دستاورد دولت های راديکال نبوده و نمی چند اين مقاوله نامهها داده باشند هر به مقاوله نامه

های مترقی و دستاورد طبقه کارگرو جنبش . کته شده استباال به طبقه کارگر ديرژوا ازوهای ب اصالحات دولت

آزاديخواه در ايران همچنان از شعارش معلوم شده از مقاوله نامه ها راديکال تر ميباشد از همه مهمتر و دردناکتر 

رهبران آنها تنگ کرده است و رعب و وحشت بر جامعه ايران خفقان و بی رحمی پليسی که عرصه بر کارگران و 

ها هر  اخراج کارگران در کارگاها و کارخانه. سايه انداخته و باعث نا هماهنگی و شکل گيری طبقه کارگر شده است

در چنين شرايطی جنبش کارگری ايران برای دفاع از خود نياز مبرم . روزه بوسيله نوکران سرمايه مشاهده ميشود

. به يک آلترناتيو کارگری تبديل گرددکند وواند بصورت گذارازاين مرحله عبورراسری دارد تا بتبه يک تشکيالت س

دارد روبرو است با اين حال معلوم سرراهش قرارران با فرازو نشيب های که دربا اين داده ها جنبش کارگری اي

ميباشد براين باورم که کوب گردستگاه پليسی سرده بلکه ناشی ازنبوسهل نگاری طبقه کارگرناتوانی وميشود اين از

از تاريخ اين دودهه نشان داده است که طبقه کارگرگرددهموار دموکراتيک بوجود بيايد يافضایای وروزنه اگر

ه ها و تشکل های کننده وجود دارد که کميتنکته اميدوار. آن اوستپيروزی آينده ازروحيه خاصی برخوردارميباشد و

 هوشيارانهن ادامه ميدهند نوع مبارزه و کاربه مبارزات خودشابه روزها روزورای همکاری بين اين تشکلشمستقل و

تمام اين تعرضات طبقه ميباشد هرچند کارسخت و طاقت فرسا ميخواهد اما دربين فعاالن کارگری تعطيل ناپذير

هم در آينده موانعی که در باال بدان اشاره شد کارگرو رهبران کارازموده سرافرازو پيروز بوده اند به شرطی که باز

آن باشد ما هم ذره ای از.  بدل گرددبا جسورانه و صبورانه از آنها بگذرد تا به يک آلترناتيو و تشکيالت سراسری

 .ت شايانی ارزانی می بخشدجهان خدمبه بشريت وگری که هرروزرو قدرتمند کاتوانگرباشيم، به اميد آن بازوی 

  ١٣٨٧اسفند  )کارگر برق(اسماعيل نيازی  

  هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریکميته 


