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!مودي پدي که بایراه ، کاریطهايارگران در مح کی توده ایتشکلها  

 
هشنبپنج  ١٣٨٧آبان وم د        امير پيام                                                   

   
باالخره پس از نزديک به سه سال تالش شبانه روزی و نبرد خستگی ناپذير کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، در تاريخ 

ره يئت مدي، سنديکای کارگران اين شرکت با برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای ه١٣٨٧چهارشنبه اول آبان ماه 

، اين انتخابات علی رغم »هيئت موسس سنديکای کارگران شرکت هفت تپه«بوعاتی طبق اطالعيه مط. رسما تشکيل شد

از ه مسئولين کارخانه که کارگران راپخش وسيع بخشنام و»طی مدت انتخاباترنگ نيروهای امنيتی درپرحضور«

، با حضور بيش از هزار »می دانستو اجازه اداره کار به دستورشرکت در انتخابات منع می کرد و انتخابات را منوط«

  .نفر از کارگران وانتخاب اعضای هيئت مديره با موفقيت انجام شد

وده ای طبقه کارگر ايران به اين ترتيب پس از تشکيل سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، دومين تشکل ت

مسرت و شادی پرخبر. حاکمه علنا و رسما تاسيس شد و دولت و طبقه ناکارفرمايهای گسترده ستيزفت ها ومخالدربرابر

و رانندگان  ازو هفتصد نفر هزار ازاعتصاب بيش به همراه اخبار سنديکای کارگران شرکت هفت تپهآفرين تشکيل 

 یی رغم همه  تنگناهانشان می دهد که علاز طرف آنان کاميونداران زحمتکش خوزستان و طرح مطالبه ايجاد سنديکا 

با گامهايی مطمئن و ارمحيطهای کجاد تشکل های توده ای کارگران درسنگين وخرد کننده معيشتی و امنيتی، جنبش اي

  .مسير بی بازگشت خود پيش می روداستوار در

ت عظيم وفرو قدريکاهای کارگری نشانه بيداری طبقاتی و سربلند کردن روی تشکل های توده ای و ايجاد سندچه پيشاگر

آفرين روند همين حال جنبه غروراما درد،نمين دليل فی نفسه مايه مباهات می باشبه هايران است ودرکوفته طبقه کارگر

ها ه با اتکا به عمل مستقيم تودپايين واين تشکالت تماما ازاينست که حاضردوره تاريخی رگری درپيدايش سنديکاهای کا

 حاکمه راه خود را باز کال مبارزاتی راديکال و در مصاف آشکار با کارفرمايان و دولت و طبقهی کارگر و اتخاذ اش

 از اينرو اين سنديکاها مستقل از اينکه . کل مناسبات سياسی و اقتصادی سرمايه داری ايران تحميل می کنندنموده و به

 ليسم طبقاتی را بر پيشانی دارند د، مهر راديکاخودشان در باره خود چه می گويند و عمل خود را چگونه قضاوت می کنن

  . ومتاثر از سنت های سوسياليستی جنبش طبقه کارگرند

قابل امری غيرقابل چشم پوشی وغيريک نياز) وراسنديکا يا ش(محيطهای کاريجاد تشکلهای توده ای کارگران درا

داشتن شريانهای اقتصادی جامعه بورژوايی اختياردر وتعداد آندرقدرت طبقه کارگر.  است طبقاتییضرورتجايگزينی و

متشکل شدن توده ای و همگانی آنان در محيط های کار قدرت کارگران در. های کار جاريستمحيطدراست و اين هر دو 

سازمان يافتن کارگران در محيطهای کار به فعل در می آيد و آنوقت است که می تواند و قادر است و  اين قدرت با. است

از اين امکان واقعی برخوردار می شود تا با اعمال اراده طبقاتی خود بر شريانها ی اقتصادی و تهديد نظم جامعه 

بنابراين تازمانی که . ه و يا به زانو درآوردبه عقب نشينی واداشترا کارفرمايان و دولت و طبقه حاکمه بورژوايی  

، هيچ چيز نمی تواند جانشين تشکلهای توده ای نظام طبقاتی تداوم داردتا روزی که جامعه سرمايه داری پابرجاست  و 
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کار نيست و معجزه ای در. را به فعل درآوردرمحيطهای کار شود و از هيچ طريق ديگر نمی توان قدرت توده های کارگ

برايشان جانشين و  زد و را ناديده گرفت و آنها را دور ارتشکلهای توده ای محيط ک می توان اهميت و قدرت سترگن

   .آلترناتيو ساخت

از هر تجربه با درس گيری باز نموده و محيطهای کارا برای ايجاد تشکلهای توده ای درجنبش کارگری ايران راه خود ر

خود گذشتن های پذير و ازارزنده و تالش های خستگی نااما با وجود فعاليت های بسيار. می داردگامی بلند به جلو بر

محيطهای کار ای کارگران درروند ايجاد تشکلهای توده درفعالين سوسياليست طبقه کارگرطيفی ازهنوز جای بسيار، 

اساسا اينست اين طيف  عدم حضور تجربيات پر هزينه سالهای اخير ديگر واضح است که علت اکنون پس از.ستخالی ا

راسری از قالب کميته های پيگيری و هماهنگی و اتحاديه آزاد، هريک برای تبديل شدن خود به تشکلی سکه آنها در

جايگزين تشکلهای توده ای اينطريق می خواهند ازعمال وتالش می کنند محيطهای کار کارگران منفرد وخارج از

دو جنبه اما اين جهتگيری نادرست از. ارنداين جريانات داليل و استداللهای خود را ديک از طبعا هر.شوندمحيطهای کار

، عدم کوتاه مدتاوال در. هم به جنبش کارگری بطورکلی و هم به گرايش سوسياليستی آن بطور اخص کمک نمی رساند

از را ده ای محيطهای کار، جنبش کارگری روند جاری ايجاد تشکلهای توفعالين دراين حضور با برنامه و سازمانيافته 

محيطهای کار ايجاد تشکلهای توده ای درمهم خود برا ی عمق و وسعت و سرعت بخشيدن به روند يک امکان بسيار

رابطه با از جهتگيری عمومی جنبش کارگری درآنها جهتگيری کنونی ، تداوم جدايی بلند مدتدوما، در. محروم می کند

توده ای در ی ايجاد تشکلهااست که به تناسبی که روند کنونی اين خطر برخوردارکلهای کارگری، ازمسئله ايجاد تش

اين دو نتيجه می از .فعالين سوسياليست هم به حاشيه آن رانده شده و بی تاثير شونداين طيف محيطهای کار وسعت يابد، 

  .توان و ضروری است که اجتناب نمود
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