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و سر نوشت سازی ، طبقه کارگرایران نقش تاریخی  57پيروزی انقالب  در -بخش پنجم

 ه درتدارک این انقالب انجام داد، بلک ین وتکو  این طبقه نه فقط نقش مهمی را در.داشت
دست های توانای کارگران . مرحل نهایی ایفای نقش نيروی ضربتی انقالب را به عهده گرفت

را تا سرحد مرگ شاه با اعتصابات عظيم سياسی در تلفيق با تظاهرات ميليونی گلوی رژیم 
ی ایفا شد که طبقه حال این نقش تاریخی در. تسلط خاندان پهلوی نجات داد فشرد و ایران را از

اصيل  تشکل خود در سازمان های واقعی و  ساله از25ترور ایران به علت تضييق و کارگر
کان تشکل مکارگران ایران ازا اگر. از فعاليت علنی حزب سياسی خود محروم بود صنفی و
جریان   بودند، قطعا نقش عظيم تری را دررقانونی وعلنی برخوردا سياسی به طور صنفی و

خلقی  ين بيشتری برای پيروزی نهایی انقالب ضد امپریاليستی وتضم انقالب ایفا می کردند و
  .فراهم می آوردند

  
کارگران طلب می کند هرچه سریع تر  از پس از پيروزی مرحله اول انقالب، چنين شرایطی

 سياسی -قوه به فعل درآورند، نيروی تشکل یافته صنفی تشکل صنفی و سياسی خود را از
 پاسداری از ایفای نقش عظيم تاریخی خود را در اردهند وخود را وثيقه حفظ انقالب قر

 ایف تاریخ، ازانجام چنين وظ. يق آن به کارگيرندتعم آزادی بدست آمده و تثبيت و استقالل و
 زمان های صنفیسا در چه سریع تر مرحله کنونی هر طبقه کارگرایران طلب می کند که در

عمودی خود را از راه متشکل  یه های افقی و تشکل یابد، اتحاد) اتحادیه ها ندیکاها وس(
پنج ميليون  بيش از. کارخانه ها و کارگاه ها ایجاد نماید شاغل در ها کارگر ساختن ميليون

به تشکل صنفی نایل آیند و قدرت چنين تشکلی را پشتوانه  چه سریع تر ایران باید هر کارگر
ارتجاع  ضد انقالب و امپریاليسم و ردست آوردهای انقالب، پيروزی کامل و نهایی ب دفاع از
  . تعميق انقالب به سود هدف های خلقی قرار دهند داخلی و

 یک از ایران دیدیم که پس از هر تکامل جنبش سندیکایی در سی مراحل قبلی رشد وربر در
استواری به مراتب بيشتری احياء شده و  فقان، جنبش سندیکایی ایران با نيرو ودوران های خ

  درجنبش سندیکایی به آن اشاره کردیم،مورد مراحل قبلی  آنچه در. ام نموده استعرض اند
 فقط صادق است، بلکه  نه اختناق طوالنی محمد رضا شاهی نيز مورد مرحله کنونی پس از

  : بسط به مراتب بيشتری نسبت به مراحل قبلی دارد این جنبش امکان توسعه و به علل زیر
  
گذشته وجود نداشته   که زمينه بسيار مساعدی را که هيچ گاه در  پيروزی انقالب ایران-1

زحمتکشان کشور بوجود  سياسی کارگران و برای جنبش سندیکایی و اتحاد و تشکل صنفی و
  در،توسعه خود مراحل قبلی رشد و اگر جنبش سندیکایی ایران توانست در. آورده است

تکشان بردارد، طبيعی است که اکنون زحم جهت تشکل کارگران و گذشته گام های بزرگی در
برابرجامعه ایران گشوده، جنبش  دگرگونی های بنيادی را در که راه تحوالت و انقالب پس از

 جهت تشکل صنفی و سندیکایی مسلما قادر خواهد بود گام های به مراتب عظيم تری در
  .سياسی زحمتکشان ایران بردارد



اقتصاد ایران انجام گرفته، طبقه کارگر را به    تغييراتی که طی ربع قرن گذشته درـ 2
توسعه جنبش  برای بسط و آورده است و کثيرالعده ترین طبقات جامعه در صورت یکی از

  . فراهم کرده است مناسبیگذشته شرایط مقياسی به مراتب عظيم تر از سندیکایی در
ثر بگذارد، تجارب  پيشرفت سریع جنبش سندیکایی ا عامل مساعد دیگری که می تواند در-3

این . غنی ومهمی است که اکنون جنبش هفتاد ساله سندیکایی ایران ازآن برخورداراست
ایران، حزب توده ایران،  فعاليت حزب سياسی کارگر در جنبش سندیکایی و تجارب غنی در

 سياسی طبقه کارگر راه تشکل صنفی و باید بر همچون چراغ راهنمای پرنوری می تواند و
مرحله کنونی خواهد  یقينا جنبش سندیکایی ایران در ،پرتو این نور در. رتو افکندایران پ

  .سرعت بيشتری نسبت به گذشته بپيماید توسعه را با سهولت و توانست راه گسترش و
مرحله کنونی امکان بسط وگسترش جنبش  آنچه بدان اشاره شد، دیده می شود که در از

به همين جهت نتایجی که ازتشکل  کمی استواراست وسندیکایی ایران برمبانی عينی مستح
دوران  از قابل توجه تر و سياسی کارگران به دست خواهد آمد به مراتب چشم گيرتر صنفی و

گسترش جنبش سندیکایی  امکان بسط و اما صحبت از. های قبلی جنبش کارگری خواهد بود
دیکاها و اتحادیه ها ضرورتی سن که تشکل ميليونی کارگران در مرحله کنونی و این امر در

و انقالب ایران   اقتصادی، رفاهی، اجتماعی طبقه کارگر-خواست های  سياسی بر خاسته از
به هيچ . صورت خواهد گرفت به خودی خود یاست، به آن معنی نيست که چنين گسترش

گسترش جنبش سندیکایی هر اندازه هم شرایط عينی مساعدی برای آن وجود  بسط و! وجه
اثر فعاليت آگاهانه خود طبقه کارگر،  فقط می تواند بر آخرین تحليل فقط و  در،شته باشددا

سازمان دهی آگاهانه جنبش اینجاست که نقش . قوه به فعل درآید حزب سياسی آن، از
  .ندپيش کسب اهميت می ک بيش از سنديکايی

  .چند جهت دارای ضرورت مبرم است تشکل صنفی کارگران ایران از
 رفاهی کارگران است، که تشکيل هر چه سریع تر نظرتامين خواست های صنفی و ازاول، 

امپریاليسم  طی ربع قرن تسلط پهلوی و. اتحادیه ها ضرورمی سازد سندیکاها و آنان را در
 آنان را به ،رفاهی نگاه داشته محروميت های شدید اقتصادی و را در آمریکا، طبقه کارگر
  ساعت کار8هنوز اجرای قانون . زیرظلم قرارداده اند و معرض استثمار بدترین شيوه ها در

 ترین کارگران، بویژه زنان و وسيعی از زحمتکش قشر. ایران عموميت نيافته است در
کارگران  کارمی کنند، حتی از بيشتر  ساعت و14کارگاه های کوچک روزانه تا  اطفال، در
 ساعت 14 الی 12 اضافه کاری روزانه ازتحت عنوان کاخانه های بزرگ نيز ایران در

  .کشاورزی نمی شود اصوال شامل کارگران ساختمان و قانون کار. کارکشيده می شود
. به هيچ وجه تکافوی هزینه کمرشکن زندگی را نمی کند سطح دستمزدها نازل است و

زن  زارصدها ه از نيامده و مساوی به اجرا در کار برابر مقررات قانون دستمزد مساوی در
 کار کارگاه های کشور نصف دستمزد کارگران مرد در کودک با دستمزد هایی کمتر از و

  .کشيده می شود
  

دیگر مسائل رفاهی  وضع مسکن و. کارخانه و کارگاه ها غيربهداشتی است در شرایط کار
بيمه های اجتماعی رژیم  نظر اجرای قوانين عقب مانده کار و ایران حتی از طبقه کارگر

انقالب  نظر قوانين مترقی که کارگران پس از چه رسد از شته قابل تحمل نيست، تاگذ
  .انتظارتصویب آن را دارند

زندگی نتيجه مستقيم  و کار ناگوار چنين شرايط سخت و باقی ماندن طبقه کارگرايران در
 حق کارگران دراگر . اتحاديه ای بوده است آزادی فعاليت سنديکايی و محروميت آنان از

سالح  استفاده از به تشکيل و کارگران قادر برخورداری ازفعاليت آزاد سندیکایی پایمال شد و
 آنان بهتر شرایط کار تظاهر بودند، محقق وضع زندگی و اعتصاب و های موثر مبارزه نظير

 کامال طبيعی است که اولين کاری که کارگران باید انجام دهند، تشکل در. امروزبود از



این راه بتوانند قدرت متحد  از تا.  است)اتحادیه ها  سندیکا ها و(صنفی سازمان های 
رفاهی  تامين خواست های صنفی و زندگی و و ومتشکل خود را وثيقه بهبود شرایط کار

  .خویش قراردهند
 نيازمبرم مرحله فعلی ضرور می سازد، را در جهت دومی که تشکل صنفی طبقه کارگر

 های دمکراتيک عام، یعنی تامين آزادی فعاليت انجمن ها، به تامين خواست طبقه کارگر
.  می باشد )آن نظایر  آزادی قلم، بيان، اجتماعات و(دیگرآزادی های دموکراتيک  احزاب و

 اقشار قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای همه طبقات و این حقوق خوشبختانه در
زمانی که نيروی متشکل توده  ولی تا. تجمله کارگران به رسميت شناخته شده اس مردم، از

نباشد، امکان دارد که تمام این اصول روی کاغذ  های وسيع اجرای پی گيرحقوق را خواستار
  .باقی بماند

 صف مقدم کليه طبقات و مسئوليت تاریخی خویش در به موقعيت و ایران نظر طبقه کارگر
راتيک قانون اساسی جمهوری پشتيبان اصول دموک  که باید حافظ و،قشرهایی قراردارد

آزادی های دمکراتيک وقتی می  قبال دفاع از کارگران وظایف خود را در. اسالمی باشند
بتوانند قدرت تشکل صنفی، سياسی خویش را  توانند به خوبی انجام دهند که متشکل باشند و

  .همه جامعه قرار دهند ضامن اجرای خواست های خود و
نظرتامين خواست های سياسی طبقاتی کارگران  ن هم چنين ازسياسی کارگرا تشکل صنفی و

 طبقه کارگرایران مانند سایر زحمتکشان، سال های سال از. مرحله کنونی ضرورت دارد در
نگاه داشته شده  به دور تعيين سرنوشت کشور علنی سياسی و شرکت موثر در فعاليت آزاد و

 ازکثيرالعده ترین یازآنجا که یک عه دارد وجام به موقعيتی که در این طبقه اکنون نظر. است
تعيين  در. طبقات جامعه ایران را تشکيل می دهد حق دارد حزب سياسی خود را داشته باشد

راه شوراها  گان های تصميم گيری شرکت کند، ازرنوشت سياسی کشورشرکت نماید، درارس
این خواست ها ميسرنيست، نيل به . کنترل داشته باشد نظارت و اداره امور توليد و کار بر

جامعه ایران به رسميت  آن که طبقه کارگرایران به عنوان طبقه ای سر نوشت ساز در مگر
شرط  همه کارگران بدون قيد و تحقق این خواست ها محتاج آن است که قبل از. شناخته شود

  .حق تشکل صنفی و سياسی برخوردارباشند از
سياسی کارگران را   کنونی، تشکل صنفی ومرحله باالخره، مهم ترین عاملی که در

نيل به هدف های  امپریاليستی وورمی سازد، مسئله تثبيت دست آوردهای انقالب ضدضر
پشتيبانی  ونه تعميق آن، بدون آن که انقالب از نه تثبيت دست آوردهای انقالب . انقالب است

عين حال تثبيت  رد. ميسر نيست حمایت متشکل طبقه کارگر برخوردار باشد، ممکن و و
امپریاليسم محتاج آن است که  توطئه های پی درپی ارتجاع و برابر انقالب و تضمين آن در

سازمان های  احزاب و پيروزی نهایی انقالب ذی نفع هستند و قشرهایی که در کليه طبقات و
 جبهه متحد خلق، برپایه برنامه مشترک قشرها نيروهای خود را در نماینده این طبقات و

سازمان های  پيروزی انقالب و قشرهای ذی نفع در ادامه پراکندگی طبقات و. متمرکزسازند
 اختيارارتجاع و ها بزرگ ترین فرصت را برای ضربه زدن به انقالب در منافع آن بيانگر

جامعه دارد مسئوليت بزرگی را  به موقعيتی که در نظر طبقه کارگر. امپریاليسم قرار می دهد
  . برد انقالب به عهده دارد پيشتثبيت و وقبال حفظ  در


