
طريق تطبيق دادن ساختار و قوانيـن جـوامـع           
پيرامونی با آيين نامه های  نهادهای بين المللی        
که توسط کشورهای مرکز به رسميت شناخته       
شده اند ، حضور جنبش های اعتراضی وسيـع     
اقشار مختلف مردم چون دانشجويان ، زنان ،         
معلمين ، اساتيد دانشگاه ها ، روزنامه نگاران ،         
نويسندگان ، پرستاران و پزشکان و تهيدستان       
شرايطی را به وجود آورده است که کارگـران          

در پيوند با ديگر جنبش ها در جهـت تـحـقـق              
تشکل يابی مستقل خود بکوشند که تاخـيـر و           

 .غفلت از آن می تواند جبران ناپذير باشد
با وجود حرکات اعتراضی وسيع  و سراسری        
کارگران در صنايع و کارخانجـات مـخـتـلـف            
شهرهای ايران و بی اعتباری خانه کـارگـر و            
شوراهای اسالمی کار در ميـان کـارگـران و            
عدم پذيرش آن توسط سازمان بين المللی کار،      
بارديگر حکومت اسالمی درصدد ايجاد تشکـل       
های جديدی به نام کارگـران تـحـت عـنـوان              

کانون عالی انجمن های صـنـفـی کـارگـران             ” 
می باشد تا در غياب نمايندگان واقـعـی          “ايران

کارگران ، هم خال قانونی تشکل های مسـتـقـل           
کارگران را بپوشاند و هم اين که مورد پذيرش         

مـاهـيـت    .   سازمان بين المللی کار واقـع گـردد        
غيرکارگری اين تشکل تازه تاسيـس آن قـدر           
روشن است که حتی رقبای حکومتی اش هـم           

اعتراف می کنند که آن  توسط وزيرکار جديد و           
جبهه مشارکت اسالمی بوجود آمده و قرار است        

نـيـرنـگ جـديـد        .   به جنبش کارگری تحميل شود  
حکومت ، کشاندن جنبش کارگری در درگـيـری           
جناح ها و باندهای حکومتی اسـت کـه اوال از               
اعتراضات به حق کارگران برای گرفـتـن سـهـم            
بيشتر در حکومت استفاده ابزاری کنند و ثانيا از         
همه مهم تر مانع از شکل گـيـری تشـکـل هـای                

 .واقعی کارگران شوند
تشکل مستقل کارگری مشخصات ويژه خـود را         

اين تشکل بايد اساسنامه اش ، اهـدافـش ،       .   دارد
وظايف و اختياراتش ، انتخابات آزاد و نـحـوه             
فعاليت آن بدون هيچ گونه دخالت غيرکارگری و         
فقط توسط خود کارگران از طريق فراخـوان بـه           
مجامع عمومی در سطح شهرها و      
سرانجام سراسـری در سـطـح          
کشور پا بگيرد و منتخبـيـن ايـن          
تشکل ها بـايـد خـود کـارگـران            
باشند نه نمـايـنـدگـان مـجـلـس            
شورای اسالمی مانند محجـوب ،       
ــی ، ســرحــدی زاده ،             ــال ــم ک

، نـه    . . .   جلودارزاده ، نصيری و       
تشکل های وابسته به حـکـومـت         
مانند خانه کارگر ، انجمـن هـا و         
شوراهای اسالمی کار ، کـانـون         
عالی انجمن های صنفی کارگـری      
يا شورای ائتالف انـجـمـن هـای          
صنفی کـارگـری و نـه احـزاب            
حکومتی مانند حزب اسالمی کار،     
حزب اسالمی رفـاه کـارگـران ،          

، . . .   جبهه مشارکت اسالمی ، حزب کارگزاران و         
که خود را مثل بختک بر روی مـبـارزات حـق               

ايـن  .   طلبانه کارگـران ايـران پـهـن کـرده انـد               
نمايندگان مجلس و تشکل های حکومتی کـه بـه            
نام کارگران و به نفع حکومت و سرمـايـه داران            
فعاليت می کنند و احزاب حکومتی که سـعـی در            
تحميل خود در ميان صفوف کارگران را دارند نه      
تنها  نمايندگان کارگران نبوده، بلکه از آمـريـن            

اين ها همـه  .   سياست های ضدکارگری می باشند    
آن ها نمی خواهنـد کـه        .   يک هدف مشترک دارند   

توده ای کـارگـران شـکـل          _   تشکل های صنفی    
اگـر در را       “:   چراکه به خوبی می دانند       .   بگيرد

کمی باز کنند ، طوفانی به پـا خـواهـد شـد کـه                
ساختار فرسوده حکومت شان را از جا خـواهـد       

 “! کند
 

 کميسيون کارگری 
 سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

رژيم های استبدادی تحمل شنيدن صدای غيـر از      
صدای خود را ندارند و به تبع آن هـيـچ تشـکـل                

توده ای مستقل از خود را برنمی         –مستقل صنفی   
رژيم جمهوری اسالمی هم از ايـن قـاعـده            .   تابند

رژيم مذهـبـی حـاکـم در ايـران            . مستثنی نيست 
همواره با  ايجاد تشکل های حکومتـی در مـيـان             

اجتماعی و سرکوب شـديـد         –جنبش های طبقاتی    
اين جنبش ها  مانع از شکل گيری وسازمان يابـی           

. مستقل اين نيروها شده اسـت      
با اين وجود طبـقـات و گـروه          
های اجتماعی هرگز از تالش و       
مبارزه برای طرح و دستيـابـی       
به مطالبات صنفی و اجتمـاعـی       
. خود دست برنـداشـتـه اسـت        

معضل اصـلـی در بـه ثـمـر              
نرسيدن  اين مبـارزات فـقـدان         

_ تشکل های مستقل صـنـفـی         
توده ايي اسـت کـه بـتـوانـد             
نيروهای جنبش را در مـقـابـل         
حکومت سرمايه داران و رانـت      

مـانـدگـاری    .   خواران بسيج کند  
جنـبـش هـای اجـتـمـاعـی و              
دستيابی به مطالبات طرح شـده      
توسط آن هـا بـه آگـاهـی و              

مبارزات مستقل و در تکوين خود ايجـاد تشـکـل            
های مستقل بستگی دارد و بدون وجـود چـنـيـن             
سازمان يابی ، هـيـچ ضـمـانـتـی بـرای حـفـظ                   
دستاوردهای تاکنونی مبارزات آن ها نيز وجـود         

 .ندارد
جنبش کارگری در ايران پس از دو دهه مبـارزات           
عمدتا خودجوش و پراکنده عمال به اين نـتـيـجـه             
رسيده است که پاسخ وضعيت آشفته کنونـی در          
جنبش کارگری همانا ايجاد تشکـيـالت مسـتـقـل             
سراسری کارگران است که بتواند جنبش کارگری       
درخود را به طبقه ای سازمان يافته بـرای خـود             
تبديل کند و موقعيت خود را در معادالت سياسـی          
و طبقاتی تحوالت آينده جامعه ايران ارتقا داده و          
نقش موثری را در روندهای اجتماعی به نفع کـل           

 .جامعه ايفا کند
بيزاری و نفرت عمومی اکثريت قاطع مردم ايـران          
از نظام مذهبی حاکم ، پروسه جهانـی سـازی از           
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 توده ای کارگران ،  –تشکل های مستقل صنفی 
 !پاسخ وضعيت آشفته جنبش کارگری است 


