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هـا و گفتگوهـا سـازمان         شـه ين اند يآورد ا   ن انتظار وجود داشت که ره     ير شد، ا  يران فراگ ي در ا  ير که بحث جامعه مدن    يدر چند سال اخ      
 و يه منـافع صـنف  يـ  کـه مـردم را بـر پا       باشد ييها  ها و تشکل    دار شدن سازمان  ي و پد  ي گوناگون اجتماع  يها  ها و گروه     قشرها، صنف  يابي

افتـه  ي متشـکل و سـازمان   يا وار بـه صـورت جامعـه     تـوده يا  از شکل جامعه، آرام آرام  رانيشان دور هم گرد آورد و ا        ياسي و س  يگروه
 مـزد و حقـوق      يعنـ يران  يـ  از ملت ا   يو هنوز بخش مهم   ن گستره برداشته نشد     ي در ا  يرفت که گام چندان مؤثر    يد پذ يمتأسفانه با . ديدرآ
  .اند بهره ي که آنان را متشکل سازد، بييها هيکاها و اتحادي از سنديرانيران ايبگ

گـر زحمتکشـان    ي کـارگران و د    يها  ک صد سال گذشته تالش    يدر  . اند  ک جامعه مدرن  ي ين نهادها يتر  ها از مهم    هيکاها و اتحاد  ي   سند
و  ي، پراکندگيسواد ، کمي، روستازدگي ساختاريناتوان.  همواره با شکست روبرو شده استي صنف يها  جاد سازمان ي ا يران در راستا  يا

 يتي توامان بوده، ما را در وضع      ي استعمارگران خارج  يباني زحمتکشان که با پشت    يابي  با هرگونه سازمان   گر و مخالفت    فشار طبقه حکومت  
  .ميتر بمان ن گستره عقبيز در ايه ني ترک چونيي از کشورهايکه حتاست قرار داده 

 کـه متأسـفانه تنهـا نيـروی     �سـت  يالي سوسيگـرا   چپيروهاين بود که نياد شده اي  يها   افزون بر نکته   ها  ين دشوار يتر  يادي از بن  يکي   
له روشـنفکران،   يدند بوسـ  يشـ کو  يرون مـ  يـ همواره از ب   -اند   که در انديشه سازمان يابی کارگران و زحمتکشان بوده          هسياسی در ايران بود   

 ي در اثـر دگرگـون   ياسي س يها   متشکل سازند و به مجرد آنکه سازمان       يا  هي و اتحاد  ييکاي سند يها  کارگران و زحمتکشان را در سازمان     
 سازوکارشـان مختـل   ر قـرار گرفتـه،    يز عمـال تحـت تـأث      ي ن ها  هيکاها و اتحاد  يشدند، سند   يگرد و سرکوب واقع م    ي، تحت پ  ياسيط س يشرا
    . ار آنها بوده استي زحمتکشان چشم اسفنديها زا نبودن سازمان درون. ماندند ي محروم مي و عمال از داشتن کادر و رهبرشد يم

شـان    يدر کسـب حقـوق قـانون       ير دسـتاورد چنـدان    يـ  اخ يهـا   هـا در سـال      ها و مبـارزه      با همه کوشش   يرانيها کارگر و کارمند ا      ونيليم   
 خواسـتن از  ياريـ  و ي اسـالم ي، رفـتن بـه مجلـس شـورا    يابـان يهـا و تظـاهرات خ   ابانيها، بستن خ در کارخانهصدها اعتصاب   . اند  نداشته

ا دفاع ي پرداخت مزد عقب مانده، اضافه دستمزد و ي از جمله تقاضاي مشخص صنفيها  درباره خواست  ي طومار يآور  ندگان، جمع ينما
  .  بوده استيراني کارگران اي مبارزاتي جمله شکل هااز قانون موجود کار و مخالفت با دگرگون ساختن آن، از

 ينيدان مبارزه نهادنـد و فصـل نـو        ي بزرگ و کوچک کشور در چند ماه گذشته پا به م           ي از شهرها  ياريران هم در بس   ي   آموزگاران و دب  
 را  يرانـ يو جوانـان ا   ن بخـش از زحمتکشـان کـه آمـوزش و پـرورش نوباوگـان                يـ  ا ي صنف يخواستها. ران گشودند يدر مبارزه حقوق بگ   

رون مرزهـا مـورد بحـث و        يـ  گونـاگون در درون و ب      يهـا   هـا در محفـل      ه روبرو شد و مدت    ي همه سو  يعهده دارند، در جامعه با پژواک     بر
  .  اضافه حقوق موافقت کردي شد و با اندکيني سرانجام مجبور به عقب نشيحکومت اسالم.  قرار گرفتيبررس

چنـد سـازمان   . انـد  بهـره  ي بـ ي و سراسـر ي واقعـ يها هيکاها و اتحادي سند از وجوديرانيگر زحمتکشان ايدران همانند   ي   آموزگاران و دب  
انـد و    وابسـته يت اسـالم يـ  گونـاگون درون حاکم    يها  کنند، عمدتا به جناح     ي از آنها را درون خود متشکل م       يموجود که بخش کوچک   

هـای گسـترده زحمتکشـان در         هـا و اعتصـاب      با آنکه اعتـراض   . ستنديآنان ن  منافع   يانگر واقع ي ندارند و ب   يعمال خصلت مستقل و سراسر    
هـای     از انجـام چنـين تـالش       ای  هـای صـنفی بـوده، امـا متأسـفانه حتـی کمتـرين نشـانه                 های اخير بهترين موقعيت برای ايجاد سازمان        سال

زننـد و     ه اعتصاب و حتی تظاهرات خيابانی مـی       وار دست ب    کارگران عموما به شکل خودانگيخته و توده      . خورد  سازمانگرانه به چشم نمی   
گيرند وبصورت افراد پراکنـده       های روزمره را از سر می       ها همچون گذشته بدون داشتن هرگونه تشکلی فعاليت         پس از پايان اين حرکت    
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ار نماينـدگانی را بصـورت      هـای وزارت کـ      آنان در بهترين حالت برای گفتگو با کارفرمايان و يا مقام          . دهند  و غير متشکل بکار ادامه می     
  .کنند موقت انتخاب می

   فرهنگيان ايرانی که برآمدی مهم و تقريبا سراسری در دفاع از حقوق صنفی داشتند اگر از چند تشکل کوچـک و جنـاحی حکـومتی                         
ه بسـيار مناسـبی بـرای    توانسـت زمينـ   های چند ماه گذشـته آنـان مـی    با آنکه اعتراض. در بين آنان بگذريم از وضعيتی مشابه برخوردارند      

هـای صـنفی    کند که ايجاد انجمـن   بطور نمونه نگارنده فکر می�های صنفی کارکنان آموزش و پرورش ايران باشد  گيری سازمان   شکل
 و مسـلما  افتگی باشـد توانست شکل مناسبی برای ايـن سـازمان يـ    ها و بهم پيوستن آنها در سطح شهرها می ها و دبيرستان    ستاندبدر سطح   

 يافتن پاسخی دقيق و درست برای اين پرسش که          .، متأسفانه کار چندانی صورت نگرفت      -داشت  هزينه چندانی هم برای آنان دربر نمی      
هـايی بـرای ايـن     شـود پاسـخ   گر چه در اين مقاله کوشش می(شان متشکل شوند  های صنفی اند در سازمان چرا زحمتکشان ايران نتوانسته  

  .تر در امر سازماندهی آنان خواهد بود گيری درست  ياری بزرگی در جهت)مشکل طرح گردد
د کرد، اما به چند ير شد و با آنکه جناح اصالح طلب مدام بر آن تأک        ي همه گ  ي با آنکه گفتگو درباره جامعه مدن      ۷۶   پس از دوم خرداد     

همانگونـه کـه قابـل درک       . افـت ي بهتـر از گذشـته ن      يتيضـع ها و   هيکاها و اتحاد  ي سند يعني ي جامعه مدن  يها  ن بخش يتر   از مهم  يکيل  يدل
 يابيـ ار دارد، با هر گونـه سـازمان         يانه بخش عمده قدرت و ثروت را در اخت        يادگرايران که در پوشش اسالم بن     ي قدرت در ا   ياياست، ماف 

 مخالفـت و دشـمني   .دهـد  ي بخود راه نميديدهد و در سرکوب هرگونه تشکل ترد ير سر مخالفت نشان ميزحمتکشان مزد و حقوق بگ 
جناح بازار و گروه شبه فاشيستي مؤتلفه با زحمتکشان و کارگران و کارمندان و منافع و حقوق صنفي و سياسي آنـان آنچنـان آشـکار و                   

  . مبرهن است که نيازي به توضيح دوباره ندارد
  
نـه حقـوق   ي، در زماش تيـ چـون اساسـا بـه سـبب ماه     و پـذيرد  ي خود م ير رهبر ي را تنها ز   يهم هرگونه تشکل  » اصالح طلب «اما جناح      

  .ران استي زحمتکشان ايابي آشکار بر سر راه سازمان يست، سد و مانعي برخوردار ن چندانیتي حساسحمتکشان از زياجتماع
ننـد و از    يب  ي م يش رو ي پ ي صنف يها  تي را در صورت فعال    يکاريکسو چماق سرکوب و زندان و فقر و ب        ي هم که از     يراني   زحمتکشان ا 

کاها و يجـاد سـند  ي ايانـد تـا کنـون در راسـتا     نـد، نتوانسـته  ي روبرويالتي تشـک يتجربگـ   و کـم ي و ضعف ساختاريگر سو با پراکندگ يد
  . ش بردارندي هر چند کوچک به پهايی شان گام يها هياتحاد
ران کـه در  يـ حکـومتگران در ا .  کننـد  يفاء ميا يتر قدرت و ثروت نقش مهم     م عادالنه يها در جامعه مدرن در تقس       هيکاها و اتحاد  ي   سند

ن يجـاد چنـ   يل و ا  ي سرکوب آگاهانه از تشـک     يرو با استفاده از همه ابزارها     يکوشند، با همه توان و ن       ين هر دو در دست خود م      يانحصار ا 
  .ستي نتر بخش تي رضايم پهلوين گستره از رژي در ايکارنامه حکومت اسالم. اند  کردهيري جلوگ ي مدنيها سازمان

ن افـراد را کـارگران   يـ  از ايد بخش مهمـ يبدون ترد. برند ير خط فقر بسر ميران در زيمردم ا% ۶۰ ش ازي ب منتشر شده ي   بر وفق آمارها  
ل يران تشـک  يـ ن کارمنـدان و آموزگـاران و دب       ي و همچنـ   ي، خدمات و کشاورز   ) کوچک يها  ژه کارگران کارگاه  يبو( صنعت   يها  بخش

 چنـان   -ادهـا نرفتـه   ي انقـالب هنـوز از       يهـا  ن سـال  ي دولتمـردانش در نخسـت     ي عدالت اجتماع  يها  که وعده   - يحکومت اسالم . دهند  يم
سـابقه    يران بـ  يخ معاصر ا  ي در تار  د آورده که  ي کم درآمد پد   يان ثروتمندان و قشرها   ي و شکاف م   ي طبقات يها  نه اختالف ي در زم  يتيوضع
  .است

. م بـرد ي خـواه يشتر پي فاجعه بيم به ژرفاييافزاي ب زحتمکشاني صنفيها  عدم وجود تشکل ويسازمان يت را بر بين وضع ي که ا  ي   هنگام
ران و حقـوق    يـ شه و غـم مـردم زحمـتکش و مزدبگ         يران در اند  ي ا يت اسالم ي در حاکم  يچ گروه و جناح   يت آشکار آن است که ه     يواقع
 يدهنـد، بـرا     يل مـ  يتشـک » اصالح طلب «ندگان  ي نما ت مطلق آن را   ي در مجلس ششم که اکثر     يست که حت  ي ن ين تصادف يا. ستيران ن يبگ
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 ۲۶ده است و با آنکـه در اصـل          يب نرس ي کارگران و زحمتکشان به تصو     ياسي و س  يک قانون در عرصه دفاع از حقوق صنف       ي ينمونه حت 
تـوان    يهـا مـ     يادن آز يـ  از ا  يا  د شده، در جامعه کمتـر نشـانه       ي تأک ي صنف يها   تشکل ي بر آزاد  ي با روشن  ي اسالم ي جمهور يقانون اساس 

   . سراغ گرفت
د يـ ن خود آنهـا هسـتند کـه با        ي و ا  بپا خيزند شان     کسب حقوق از کف رفته     ي برسند که در راستا    ين آگاه يد به ا  ي با يراني   زحمتکشان ا 

سـازمانی  کـاری کـه مسـتلزم تـدارکات تبليغـی، ترويجـی و        شان دست به کار شوند؛      يها  هيکاها و اتحاد  يجاد سند ي و ا  يابي  سازمان يبرا
  .است

تـر ثـروت و       م عادالنـه  يمبـارزه در راه تقسـ     . تنها راه ممکن همين اسـت      خواهد بود پر سنگالخ و ناهموار و دشوار اما           ين راه ي   گرچه ا 
در . ح داردي روزمره کودکان تـرج ي مدام و گرسنگي آن بر فقر و بدبخت يها  نهيرفتن هز ي و پذ  ي و دمکراس  ي عدالت اجتماع  يعنيقدرت  

اند نقـش و    بدست آوردهييها  زحمتکشان تجربهياسي و سي گذشته در مبارزات صنفيها  که در دهه   يارزه بدون شک، آن افراد    ن مب يا
  . بر عهده دارنديتر فه مهميوظ


