پیشنهاد برای گسترش مبارزات جنبش کارگری از طریق ایجاد نهادهای مستقل
مقدمه  --در این مقاله قصد بر تحلیلی گذرا از آنچه در  ۳۱.۵سال  ،که بر جنبش کارگری گذشته با تاملی بیشتر در سالهای  ۸۱تا  ۸۶بوده و
تجارب شکل گیری نهادها و فعالین کارگری که در ادامه به ایجاد  ۲سندیکای مستقل کارگری منتهی گردید  ،تا پیشنهادی راهگشا برای تحرک در
جنبش کارگری داده شود  .طبعا نیاز است که جنبش کارگری قبل و بعد از  ۲۲بهمن سال  ۱۳۵۷با تفصیل نوشته شود تا علوه بر حفظ مبارزات
کارگران  ،نوری باشد تا از طریق آن حرکت جنبش کارگری در جهت درستتر شناخته شود  .برخلف نظر بسیاری از روشنفکران و گروههای
چپ  ،هرگز دیالکتیک جنبش کارگری ایران از طریق الگوی جنبش کارگری سایر نقاط جهان و افکار تئوریسینهای مارکسیست و یا انقلبات
سوسیالیستی تعیین نمیگردد  ،بلکه جنبش کارگری ایران میبایست با توجه به حرکت درونی خود در رابطه با حکومتهای مستبدش و استفاده از
تجارب موارد ذکر شده  ،راه حل خود را پیدا نماید  .آنچه در سالهای گذشته بطور عمده جلوی حرکت جنبش کارگری را سد کرده و یا از مسیرش
منحرف نموده است  ،اصرار افراد و گروههای چپ هستند که تلش دارند جنبش کارگری را در یکی از قالبهای انقلب سوسیالیستی انجام شده
شوروی  ،چین  ،کوبا  ،آمریکای جنوبی و غیره قرار داده و یا آنرا بر گفتار یکی از رهبران آن انقلبات همچون لنین  ،مائو  ،کاسترو ،
ماریگل و غیره منطبق نمایند  .عمده ترین دلیل اینکه چرا هیچ زمان جنبش کارگری ایران نتوانست نهادهای خود را از توفان و سرکوب
حکومتهای مستبد پایدار نگاه دارد  ،اینستکه مبارزه طبقاتی از حالت دانشی که مارکس پایه های آنرا ریخت خارج شده و بصورت قوانین منجمد
شده و فرمولبندی به فعالین سیاسی چپ و کارگران تحویل گردید  .این موضوع حتی در علوم دیگر همچون فیزیک  ،شیمی  ،ریاضی  ،پزشکی ،
فیزیولوژی و غیره نیز اتفاق افتاده است که چگونه حتی دانشمندان قدیمتر این علوم با توقف و انجماد کشفیات علمی خود بصورت سدی در مقابل
پیشرفت علوم و دانشمندان جوانی شدند که کشف جدیدی را در آن حوزه عرضه میکردند  ،طبعا دانشجویان و کسانیکه خواستار یادگیری علوم
استادان سابق بودند بمراتب برخورد دگم تری نسبت به استادان سابق منجمد خود نسبت به پذیرش کشفیات جدید داشتند  .سالهاست که برای
دانشجویان کسب تحصیل در هر رشته ای جا افتاده است که علوم مرتب در حال پیشرفت بوده و گاهی روزانه منتظر کشف و یا حرکت جدیدی در
پهنه علوم و فن آوری و بخصوص جهان ارتباطات بوده و هستند  .متاسفانه بیشتر رهبران گروههای چپ مبارزه طبقاتی را از شکل دانش دور
ساخته و چه خود و چه اعضا و هوادارانشان را وادار میکنند که طوطی وار گفتار مارکس  ،لنین و سایرین را تکرار نموده و مقالت آنها را
همچون معتقدان مذاهب اسلمی  ،مسیحی و سایرین به قرآن  ،انجیل و غیره بپذیرند و در این میان گفتار بعضی از افراد روشنفکر داخلی همچون
حکمت و دیگران نیز به رهبران کلسیک برای جلب نظر هواداران اضافه میگردند  .درست مانند آدم عادی که وقتی شعر حافظ  ،فردوسی ،
مولوی  ،خیام و سایرین را میخواند و یا به آثار نقاشان معروف همچون مونالیزا و غیره نظر میاندازد  ،بدون اینکه به تاریخ آنزمان شاعر و نقش
و تحول آنها بپردازد  ،تحلیلهای مختلفی میدهد مبنی براینکه آنها مسائل امروزه را در اثر خود دیده و بیان کرده اند  .این روشنفکران حتی جرات
ندارند که اگر بحثی را بمیان میآورند  ،آنرا از خود کرده و میبایست برای اینکه عضو یا هوادارش که بنظر میرسد آنها را قبول ندارند  ،فاکت
مربوط به شخص معروف را پیوست گفتارشان نمایند ! بنابراین ابتدا باید قبول کرد که دانش مبارزه طبقاتی وجود داشته و باید بر اساس جنبش
 .کارگری ایران محک خورده و جل یابد  ،نه اینکه بر جنبش کارگری محیط گردد و آنرا منجمد سازد
شکل گیری جنبش کارگری  --جنبش کارگران ایرانی با کارگران پیشروی صنعت چاپ که بدلیل نوع کارشان و تماس با روشنفکران سالهای
مشروطیت نقش بارزی در آگاهی کارگران داشتند  ،خود را نمایاند  .کارگران روشن چاپ بهمراه کارگران اصنافی همچون کفاش  ،پوشاک ،
ساختمانی  ،خباز  ،قالیباف  ،آجرپز و بتدریج با رشد صنعت و ایجاد کارگاهها و با اضافه شدن کارگران نساجی  ،معادن زغال و سایر سنگهای
معدنی  ،آب و برق  ،و سایر صنایع آن سالها جنبش کارگری ایران را که  ۱۱۰سال قدمت دارد را پایه گذاری کردند  .تاثیر جنبش کارگران
روسیه و در ادامه انقلب سوسیالیستی شوروی و ارتباط بسیار کارگران  ۲کشور در نواحی شمالی و غربی موجب گردید جنبش کارگری ایران
بسرعت به سمت گرایشات سوسیالیستی تمایل پیدا کند  .طبعا وجود روشنفکران چپ ایرانی با حضور انقلبیون روسی تشکلهای سندیکایی را که
لزمه حرکت کارگران هر کشور و بدلیل تضاد طبقاتی کار و سرمایه ایجاد میشود  ،گسترش داده و خواسته های صنفی کارگران بسرعت رنگ و
لعاب سیاسی گرفت  .جنبش کارگری که در پیدایش جوامع سرمایه داری موجب شد تا کارگران دریابند با ایجاد تشکلهای صنفی قادر خواهند بود تا
حق خود را بصورت جمعی از کارفرمایان بستانند و پس از سالیان سال که این تشکلت تنومند شده و کارگران به قدرت خود مقابل سرمایه داران
واقف شدند و دانستند که بدون تقابل سیاسی امکان تغییر موقعیت خود را ندارند  ،تفکر مارکسیستی که مبارزه طبقاتی را تئوریزه کرده بود را
بعنوان راه حل برگزیدند  .اگر انقلب سوسیالیستی توسط کارگران کشورهای آلمان  ،انگلیس و یا فرانسه که جنبش کارگری نیرومندی با رهبری
خود کارگران آگاه داشتند  ،صورت میگرفت  ،احتمال داشت این انقلبات سوسیالیستی همانطوریکه مارکس پیش بینی کرده بود همان روند را پیش
گیرند  ،نه نتیجه ایکه نصیب کارگران با انقلبات شوروی و چین بدلیل عدم رشد جنبش کارگری آنها عاید گردید  .متاسفانه از همان آغاز جنبش
کارگری ایران و بدون اینکه تجربه مبارزات صنفی کارگران که نسبت به جمعیت آن زمان ایران بسیار اندک بوده و حتی در نسبت بسیار کمی در
مقایسه با کارگران کشور روسیه قبل از انقلب به حقوق صنفی خود آگاه شده و از تشکلت ضروری برخوردار بودند  ،تحت نفوذ روشنفکران
چپ قرار گرفتند  ،درحالیکه فاصله زیادی با ساختن پیشروان نیرومند کارگری خود قرار داشتند  .بر این اساس حزب کمونیست ارانی و سپس
حزب توده و در ادامه سایر احزاب متمایل به چپ در استانهای شمال و غربی کشور شکل گرفت  ،بدون اینکه جنبش کارگری نونهال بتواند
سندیکاهای مستقل خود را ایجاد کرده و رهبران آگاه خود را بوجود آورد  .نکته حائز اهمیت اینکه روشنفکران و رهبران حزب توده با شرکت
درون جنبش کارگری  ،بسرعت به تجهیز کارگران پرداخته و اتحادیه های کارگری را شکل دادند که خود رهبری آنرا بدست گرفتند  ،نکته ای که
گروههای چپ غیر حزب توده از سالهای آغاز تاسیس چریکهای فدایی تا به امروز در نیافته و فعالیت خود را دور از طبقه پیگیری مینمایند  .البته
مقطع سالهای  ۵۷تا  ۶۰که تثبیت نظام جمهوری اسلمی شکل نگرفته بود  ،تمام فعالین و گروههای چپ بدرون کارگران نفوذ کرده و از طرف
کارگران پیشرو نیز با آغوش باز استقبال شدند  ،حیف که تلش کردند خود را بجای کارگران نشانده و با پرولتر خواندن خود راس تشکیلت را
اشغال نمایند و پس از سرکوب آنها توسط رژیم بار دیگر از کارگران فاصله گرفته بطوریکه امروزه از طریق زیستن در کشورهای غربی
خواهان سازماندهی کارگران هستند  .نکته پر اهمیت دیگر که متاسفانه موجب پاشیدن و سرکوب جنبش کارگری گردید وابستگی شدید حزب توده
و سایر احزاب آنزمان به شوروی بود که دیکتاتورش استالین و همکارانش قصد تصرف کشور را در رقابت با انگلیس داشتند و لذا الویت آنها
ایجاد تشکیلت مستقل از دولت ایران و وابستگان انگلیسی  ،ولی وابسته به روسی بود  ،در حالیکه سایر گروههای چپ از چریکهای فدایی و
سایر گروههای کوچکتر تا سال  ۵۷و همه آن گروههایی که در انشعابات خود پس از سال  ۵۷جذب حزب توده نشدند  ،مستقل از سیاست روسها
 .بودند و تلش داشتند که راهی برای جنبش کارگری بیابند

حزب توده  --چنانچه در مقالت قبلی ذکر گردید حزب توده بزرگترین ضربه را به جنبش تازه در حال تشکیل کارگری وارد کرد و موجب گردید
که اتحادیه های کارگری که بسرعت تشکیل شدند و توانستند در مقاطعی به خواسته های صنفی خود برسند و ارزش تشکیلت و سازماندهی
کارگران را دریابند  ،درگیر اولویتهای سیاسی حزب شدند که حاکمان روسی به سران حزب توده دیکته میکردند  .زمانیکه شاه در مقابل رقابتهای
توسعه طلبانه  ۲کشور روس و انگلیس درمانده شده و راهی برای بقای سلطنت خود میجست و دولتها در این بهبوهه با فشار این دو کشور مدام
تغییر میکردند  ،نتیجه جنبش کارگری تازه رشد یافته روشن بود که در جهت سیاستهای روسیه گام نهاده و برای شاه  ،دربار و دولت انگلیس یک
خطر فزاینده گردد  .مسولین انگلیسی و دولت که از اعتصابات کارگری در جنوب کشور و صنعت نفت وحشت داشتند و اعتصابات انجام شده با
وجود سرکوب در حال رشد بود  ،تلش داشتند تا سندیکاهای زرد دولتی را مقابل سندیکاهای مستقل علم نموده و با قوانین کاریکه وزارت کار نو
تاسیس پیاده میکرد  ،اعتصابات را کنترل نمایند  .بدین ترتیب جنبش جوان کارگری در منگنه ای از چند طرف گرفتار گردید و درحالیکه
تظاهرات هزاران نفری را در روز اول ماه مه سالهای مختلف برگزار کرده و صدها اعتصاب موفق را بپایان برده بود  ،در سال  ۱۳۲۶سرکوب
گردید  .در مقطع سالهای  ۲۹تا  ۳۲و زمان دولت دکتر مصدق نیز جنبش کارگری گسترش یافت ولی بازهم تحت نفوذ حزب توده و سیاست روس
قرار گرفت و سرانجام بشدت سرکوب و تا پایان سلطنت شاه نتوانست به ایجاد نهادهای مستقل خود بپردازد  ،در مقابل سندیکاهای زرد وابسته به
دولت ) اسکی و امکا و غیره ( با کمک سیاسیون وابسته به دربار و حتی نخست وزیران وقت پا گرفتند که شرح جنبش کارگری در آن سالها در
مقالت  ،اخبار و کتابهای محدود منتشر گردیده اند  .کشور ایران جزو محدود کشورهای دیکتاتوری سرمایه داری است که جنبش مستقل کارگری
در آن بطور اساسی پا نگرفت و همسایگی با روس و استیلی انگلیس و در ادامه امریکا موجب گردیدند که بزرگترین ضربه به جنبش کارگری
ایران وارد گردد  ،درحالیکه جنبش کارگری در سایر کشورهای تحت حکومتهای مستبد توانسته بودند و هستند که نهادهای کارگری مستقلی را
تشکیل داده و هویت خود را به اثبات رسانند  .البته وجود نفت که از طرفی کشورهای غربی را جهت تسلط به بازار نفت و سود سرشارش راهی
ایران کرده بود  ،از طرف دیگر شاه را بی نیاز از ملت و کارگران برای اداره کشور نمود تا با استفاده از منابعی که به مردم تعلق داشت  ،قدرت
خود را با کمک بوروکراسی متملق تثبیت نماید  .در سالهای  ۳۲تا  ۵۷با وجود اختناق و سازمان امنیت ایجاد شده  ،هیچ زمان اعتراضات و
اعتصابات پراکنده کارگری متوقف نگردید  ،هرچند شاه از طریق وزارت کار توانست قوانین ضد کارگری را بتصویب برساند  .از مازاد همین
بودجه نفتی که بیشترش صرف خرید تسلیحات غربی میگشت  ،صنعت نفت  ،گاز  ،پتروشیمی  ،معادن و صنایع اتومبیل سازی  ،ذوب آهن ،
فولد و غیره پا گرفت و طبقه کارگر و اقشار متوسط ابعاد وسیعتری یافته و کشور از حالت نیمه فئودالی به نیمه صنعتی تبدیل گردید  .اگرچه در
سالهای قبل نیز صنایع کوچک مستقل از دولت همچون نساجی  ،پوشاک و غیره وجود داشت ولی سالها طول کشید تا صنایع خصوصی
بزرگتر توسط سرمایه دارانی مستقل از دربار پا گرفتند و کارگران این بخش بسته به نوع تولید و نگاه کارفرما از وضعیت متفاوتی برخوردار
 .بودند
جنبش کارگری در زمان سلطنت  --وضعیت کارگران زیر پوشش دولت همچون صنعت نفت  ،معادن و صنایع بزرگ روشن بود که کارگران
میبایست با افزایش حقوق و مزایای دولتی که وجود داشت بسازند  ،هرچند حقوق و مزایای کارگران زیر پوشش دولت بهتر از اکثر کارگران
صنایع خصوصی بوده و نسبت آن حقوق و مزایا با توجه به هزینه های آن زمان بسیار بیشتر از سالهای اخیر است  .قوانین کار
سال  ۱۳۲۵و  ۱۳۲۸حق کارگران را برای تشکیل سندیکا که به اتحادیه از نظر دولت ترجیح داشت  ،برای صنف مربوطه برسمیت میشناخت ،
گرچه متممهایی برای محدود کردن کارگران در قانون پیش بینی شده بود  ،البته صنف مربوطه باید در ابتدا از وزارت کار تقاضای ثبت کرده و
اساسنامه آن مورد تایید قرار گرفته باشد ،هرچند مقامات برای کنترل کارگران در رقابت سیاسی و انتخابات تلش داشتند نهادهای وابسته خود را
ایجاد کنند  .قانون کار با وجودیکه به کارگران اجازه میداد که سندیکای خود را انتخاب کنند  ،ولی بدلیل اعمال نفوذ کارفرما و دولت کسانی نماینده
میشدند که یا به کارفرما و دولت وابسته بودند و یا اصل در محیط کارگری نبودند  ،میتوان گفت که از سال  ۱۳۳۶دیگر اتحادیه مستقل کارگری
وجود نداشت  .تطمیع ماموران وزارت کار و مامورین محلی و شهربانی نیز بکمک کارفرمایان برای انتخاب نماینده مورد نظر استفاده شده و رای
اختلف کارگران با کارفرما در هیات  ۳نفره نمایندگان کارگر و کارفرما و وزارت کار بیشتر بسود کارفرماها پایان میگرفت  .جالب اینکه با
وجود عدم حمایت از سندیکای کارگری در داخل کشور  ،مسولین دولت و شخص شاه که میخواست ترقی کشور را برخ سران غرب کشیده و لذا
پیمانهای بین الملی را امضا مینمود  ،تمایل داشت که با ارسال سالیانه هیات نمایندگی منتخب ! سندیکاهای کشور  ،خود را ملزم به رعایت قوانین
بین المللی کار نشان دهد  .با وجود همه این سرکوبها و قوانین کار باز هم کارگران توانستند  ۴اعتصاب بزرگ صنعت نفت  ،کوره پزخانه های
تهران  ،کارخانه نساجی دولت در شاهی ) قائمشهر ( و معدن سرب خراسان را در کنار نارضایتهای زیاد دیگری که منجربه از کار انداختن
ماشین آلت و از بین بردن قطعات یدکی میشد  ،را براه اندازند  .با وجود اهمیتی که ایجاد نهادهای کارگری زرد برای کارفرمایان و دولت برای
خاموش کردن شعله اعتراضات کارگران داشته و توسط مسولین دولتهای آمریکا و انگلیس به مقامات وزارت کار و امنیتی توصیه میشد  ،ولی
کنترل شاه بر تمامی مسولین و مسائل کشوری و مخالفت وی با هرگونه نهاد دموکراتیک موجب گردید که تکلیف سندیکاهای فرمایشی نیز مانند
دو حزب دولتی و سپس تک حزب شدن  ،سرانجامی نداشته باشند  .کارگران پس از سرکوب حزب توده و سایر گروههای سیاسی  ،تنها امکان
اعتراض به حقوق صنفی خود داشتند و تلش داشتند تا به طریقی به بعضی از خواسته های خود دست یابند  ،البته تعداد کارگران در
اواخر سالهای  ۵۶و  ۵۷به بیش از یک میلیون نفر افزایش یافته و یک طبقه مهم نسبت به جمعیت آن زمان را تشکیل میدادند  .شاه نیز از طریق
تبلیغات تلش میکرد کارگران و کشاورزان را بخود علقمند نماید و قوانینی همچون سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها  ،حق مسکن که به
همه کارفرماها دستور ایجاد آن داده شد  ،اصلحات ارضی و ترفندهای دیگر پرداخت که موجب شد گاهی اعتراضات و اعتصابات کارگران با
توسل به گفتار شاه صورت گیرد که با هوشیاری کارگران پیگیری میشد  .در مورد حداقل حقوق نیز بدلیل پرداخت یارانه در حد پایینتری قرار
 .داشت و همین پایه حقوق خود عاملی بود که با تغییر قیمتهای محصولت و نیاز کارگران بشدت قابل تهدید بود
جنبش کارگری آغاز سال  -- ۵۷سال  ۵۷با شدت گرفتن تظاهرات مردم در خیابانها  ،اعتراضات کارگری نیز آغاز گردید و بتدریج خواسته های
صنفی و سپس درخواست سیاسی نیز محور مبارزات کارگران گردید  .مهمترین تظاهرات سال  ۵۷با اعتصاب کارگران چیت سازی بهشهر در
فروردین برای خواسته های صنفی آغاز شد  ،سپس کارگران ذوب آهن در شهریور ماه ضمن خواسته های صنفی مسائل سیاسی را نیز عنوان
کردند و سرانجام اعتصاب سراسری صنعت نفت در کنار خواست افزایش حقوق و نظارت بر تقسیم سود ویژه خواستار لغو حکومت نظامی و
آزادی بیان و اجتماعات و لغو قراردادهای استعماری گردیدند که ضربه نهایی برای تغییر سلطنت قلمداد گردید  .از شهریور  ۵۷تعدادی از
سران و سرمایه داران که وضع را آشفته میدیدند با تبدیل بخشی از دارایی های خود و وامهای بانکی دریافت شده به مهاجرت دست زدند و پس از
رفتن شاه این فرار با شدت بیشتری دنبال گردید  .در نتیجه تولید اینگونه کارخانه ها و بعضی از کارهای پروژه ای و خدماتی نیز کاهش یافته و
بخشی از کارگران با عدم پرداخت حقوق روبرو گردیدند که بتدریج دست به اعتراض و اعتصاب زدند  .تنها  ۳روز پس از  ۲۲بهمن فرمان

رهبری مبنی بر بازگشت به کار و از سرگیری تولید و خدمات تولیدی همه کارمندان و کارگران اعلم گردید  ،ولی کارگرانی که در بازگشت با
عدم دریافتی حقوق بدلیل توقف تولید و فرار صاحبان سرمایه روبرو شده بودند  ،اعتراضات خود را آغاز کردند  .متن فرمان که در روزنامه های
رسمی انتشار یافت چنین است ؛ هرگونه نافرمانی از طرف هرکس و هر نوع کارشکنی در اجرای برنامه های دولت موقت بمعنی مخالفت با اصل
انقلب اسلمی بحساب میآید  ،تحریک کنندگان و عاملین بعنوان عناصر ضد انقلب به مردم معرفی خواهند شد و مردم همانطور که با ضد
انقلبیون رژیم شاه رفتار کردند  ،با اینها رفتار خواهند کرد  .بی نظمی و بلبشویی ایجاد شده بود و هر گروهی در فکر برقراری اندیشه ای بود که
بدرستی و یا اشتباه شکل گرفته بود  ،هیچکدام تحلیل صحیحی از اینکه چه میگذرد نداشتند و تنها شادمانی خود را از رفتن شاه و افتادن قدرت
بدست توده ها ! ابراز میداشتند  .گروههای سیاسی چپ که بیشتر نیروی خود را تا آغاز سال  ۵۷از دست داده و یا به زندانها افتاده بودند  ،بتدریج
از استقبال هواداران استفاده نموده و به تعداد خود افزودند که با آزادی فعالین خود از زندانها جذب نیروها نیز شدت یافت  .طبیعی بود که نیروهای
چپ بدلیل اعتقاد ایدئولوژیکی بسرعت به طرف کارخانه ها و کارگران رفته و تلش کردند تا آرمان ایجاد حزب طبقه کارگر را تحقق بخشند ،
بسیاری از افراد و گروههای سیاسی و از جمله سران فراری حزب توده نیز از خارج کشور بازگشته و به سازماندهی نیروهای خود پرداختند .
قابل پیش بینی بود که سران حزب توده که سالها از عمرشان را در خدمت مسولین روسی گذرانده و از تصفیه استالینی نیز جان سالم بدر برده
بودند  ،بدلیل درس نگرفتن از وابستگی به کشور روس که موجب شکست سالهای قبل جنبش کارگری شده بود  ،مجددا با توصیه مشاوران روسی
به تایید کامل وضعیت موجود و رهبری و مقابله با دولت موقت که آنها را سرسپرده امپریالیسم غرب میدانستند  ،پرداخت  .گروههای چپ که
تاسیس خود را در نقد مشی حزب توده بنا نهاده بودند  ،بسیاری از آنها در این زمان بدلیل فقر فلسفه و دانش مبارزاتی گروه گروه به حزب توده
پیوسته و تلش کردند کارگران را به تولید بیشتر  ،اعتراض کمتر برای مقابله با امپریالیسم وادارند  .گروههای چپ باقیمانده و مجاهدین و سایر
گروههای تاسیس شده که مخالف این جریان بودند و بیانیه های آنها واقعا تفاوتی کیفی با یکدیگر نداشت  ،نه تنها به وحدتی با یکدیگر نرسیدند ،
بلکه شدیدترین حملت را بیکدیگر روا داشته و هرکدام دیگری را با مارکی همچون رویزیونیست و غیره مینامیدند و در خیال قبضه کردن قدرت
به مسابقه با یکدیگر پرداختند  .اختلفات گروهی همه این گروههای چپ به کارخانه ها و کارگران نیز کشیده شد و کارگران پیشرو و فعالی که
آمادگی بسیار در جذب افکار مارکسیستی و رهبری طبقه کارگر داشتند را در این اختلفات ایدئولوژیکی که بدلیل مشابهت اساسی فرقی با هم
نداشتند دچار سرگیجه و گاها درگیری سیاسی نمودند  .اگر حزب توده و یاران جدید کارگران را پیوسته به تولید بیشتر و صبر میخواندند  ،سایر
گروههای چپ کارگران را به اعتراض و اعتصاب و تشکیل شورای کارگری فرا میخواندند تا کارخانه را تصرف کرده و تولید و مدیریت را در
دست گیرند  .بسیاری از کارگران پیشرو نیز پس از  ۲۲بهمن آگاهانه و یا بطور خودجوش و یا با کمک فعالین چپ با ایجاد شورا مدیریت
کارخانه های بزرگ ؛ که صاحبانشان یا فرار کرده و یا در کنج خانه هایشان منتظر بودند تا مدیرانشان کارخانه ها را حفظ کنند  ،در دست گیرند .
اپیدمی شورا و گرفتن مدیریت کارخانه ها و تولید توسط کارگران حتی در کارخانه های کوچکتر که صاحبانشان در محیط کار باقی مانده بودند نیز
سرایت کرده و خلصه وضعی پیش آمده بود که همه چیز از کنترل خارج شده بود و هیچکس درک نکرد که پیروزی هیچوقت آسان بدست نمیآید
 .و قدرتی که در پس صحنه در حال شکل گیری بود را نشناختند
چپ و جنبش کارگری  --فرصت گرانبهای دیگری که برای جنبش کارگری پیش آمده بود  ،با عدم درک شرایط گروههای چپ و فعالین کارگری و
محور قرار دادن شورای کارگری حول مسائل سیاسی و کنترل کارخانه ها از دست رفت  .گروههای چپ که واقعا برخلف ادعای آنها که مدعی
ایجاد پرولتاریا و حزب طبقه کارگر بودند در حقیقت بخشی از سوسیال دموکرات را تشکیل میدادند که تلفیقی از سوسیالیسم تخیلی را با تئوری
های مارکس و لنین که در نسبتهایی متفاوت و برای جنبش کارگری و سوسیال دموکرات زمان خود گفته بودند  ،ملغمه ای غیرقابل هضم آن زمان
را بسازند  .اگر جنبش کارگری تا سال  ۲۹اسیر وابستگی و تئوری انحرافی حزب توده از فلسفه مارکسیسم قرار گرفت و پس از  ۲۲بهمن نیز
بهمان ترتیب سابق میچرخید  ،سایر گروههای چپ که بدلیل در بدان از کارگران و عدم ترجمه آثار کلسیک مارکسیستی و جذب دانش مبارزه
طبقاتی گرفتار گرایش انحرافی حزب توده و مقالت و کتابهای منتشر شده آنها شده جنبش کارگری را براه دیگر کشاند که نتیجه آن سرکوب خود
گروهها و کارگران را بدنبال داشت  .مرور نشریات گروههای چپ که به تعداد زیاد منتشر میگردید  ،همه مبتنی بر بزرگنمایی اعتراضات و
اعتصابات کارگری از طریق سازماندهی خود آنها بوده و با شعارهای سوسیالیسم تخیلی کارگران را وادار به اخراج کارفرمایان و مدیران و
گرفتن تولید نمود  ،انگار که انقلب سوسیالیستی روی داده و سرمشق های پس از انقلب شوروی لنین در آنزمان صدق میکنند ! ناگفته نماند که
بدنه گروههای چپ که در تماس بیشتری با کارگران و گاها خود به کارگری مشغول بودند  ،تلش داشتند آگاهی های اندک خود را به کارگران
انتقال داده و گاها آنها را در اعتراضات صنفی یاری دهند  ،گرچه بتدریج کار چند ماهه آنها موجب میگردید خود را پرولتر بنامند و گمان برند که
کارگران بدون آنها قادر به تغییر وضعیت خود نیستند  .بهرحال کنار کشیدن مسولن وزارت کار و نیروهای امنیتی و ترس مدیران کارخانه ها از
یکطرف و بی ثباتی دولت موقت از طرف دیگر و جو التهاب آوری که با گروههای چپ تشدید میگردید  ،کارگران را به تلش برای گرفتن حقوق
صنفی خود در خل قدرتی پیش آمده وادار نمود  .بسرعت شوراهای کارگری تشکیل و اداره و کنترل تولید را بدست گرفته و بعضی از
کارفرمایان و مدیران سابق و وردستان آنها را اخراج کردند  ،در کارخانه هایی که کارگران ماهها حقوق دریافت نکرده بودند اعتراضات و
اعتصابات بسیاری شکل گرفت  .در طرف مقابل دولت موقت که بعضی از اعضای آنها خود صاحب کارخانه بودند  ،با تشکیل ستادی در وزارت
صنایع از افرادی که خود را مدیر و علقمند به اداره کارخانه ها نشان داده بودند بکمک بوروکراتهای نهضت آزادی و کسانیکه بعدها به اصلح
طلب معروف شدند  ،تشکیل دادند که از میان آنها  ۳تا  ۵نفر بعنوان هیات مدیره به کارخانه ها اعزام کردند  ،البته بعضی از مدیران قبلی کارخانه
ها که اظهار همکاری با دولت موقت نمودند یا در محل سابق و یا در محل جدید مورد استفاده قرار گرفتند  .مدیران جدید که با حکم دولت که
بطور کلی مخالف هر تشکل کارگری بود  ،به کارخانه ها و ادارات رفتند بلفاصله با مخالفت شوراها روبرو شدند که با تبلیغات چپ دولت موقت
را عامل امپریالسم غرب و نه بخشی از حکومت جدید میدانستند  .در این بحبوحه دولت مجبور شد بسیاری از کارخانه ها را که صاحبانشان از
ترس جانشان فرار کنند و کارخانه هایی که توسط بوروکراتهای رژیم تصرف شد و آنهایی که کارگران از کارخانه ها اخراج کردند را که
حدود  ۵۰۰فقره میگردید ملی اعلم کرده و تحت پوشش دولت قرار دهد و برای آنها نیز مدیر دولتی تعیین نماید  .بسیاری از این مدیران در ابتدا
به کارخانه ها راه داده نشده و یا پس از مدت کوتاهی اخراج شدند  ،ولی بتدریج که مدیرانی در موازات از طرف حزب جمهوری اسلمی و
گروههای سیاسی معتقد به رهبری و موتلفه با شعار تشکیل انجمنهای اسلمی پا جلو گذاشتند و حمایت کمیته ها و افرادی بنام حزب اللهی  ،بتدریج
شوراهای کارگری و فعالین سیاسی چپ عقب نشستند  .در میان کارگران وابسته به دولت از قبیل فولد  ،اتومبیلسازی  ،ذوب آهن  ،معادن  ،سایر
صنایع و بخصوص صنعت نفت که کارفرما دولت بود  ،نیز شوراهای کارگری تاسیس شده و مدیران و مسولن عوامل رژیم سابق اخراج شدند و
تولید به نوعی در دست مهندسان و کارگران قرار گرفت  .طبیعی بود که تولید در ابتدا کاهش یابد و کارکنان بیشتر زمان را به کار سیاسی
بپردازند و طبعا انتظار میرفت که دولت ابتدا توجه خود را به صنایع دولتی بخصوص صنعت نفت بگذارد و تلش کند که اکتشاف نفت کاهش

نیافته تا بودجه دولتی تامین گردد  .بطور خلصه وضعیت بحرانی بود و درگیری دولت موقت با سایر اقشار حاکمیت از طرفی و مشکلت
 .کارگری از طرف دیگر موجب گردید که بیانیه های مختلفی برای کنترل کارگران صادر گردد
مقابله با جنبش کارگری  --اعتراضات و اعتصابات در شهرهایی که تعداد کارگران آنها بیشتر بوده و از کارگران آگاه بیشتری برخوردار بودند ،
از جمله شهرهای تهران  ،استان خوزستان  ،رشت  ،تبریز  ،اصفهان گسترش مییابد  ،خواسته های کارگران حول  ۴۰ساعت کار در هفته ،
تعطیلی  ۵شنبه  ،بازگشت اخراجیها  ،پرداخت حقوق موقه  ،نظارت در پرداخت درست سود ویژه و موارد دیگر دور میزدند  .برخورد با
کارگران از همان ابتدای سال  ۵۸آغاز میگردد ؛ در تاریخ  ۱۸فروردین ماه تحصن کارگران پروژه ای سندیکاهای کارگری جنوب
با  ۱۵۰۰۰عضو بهم میریزد  ،در  ۳اردیبهشت  ۹نفر نماینده شورای کارکنان کشت و صنعت کارون دستگیر میشوند  ،در  ۱خرداد نیز  ۱۷نفر
از اعتصابیون نورد لوله اهواز دستگیر میشوند و موارد دیگر که پشت سرهم اتفاق افتاده و نشان از مهم بودن حرکت کارگری برای حکومت جدید
دارد  .فشار با شدت بیشتر از شهریور  ۵۸بر شوراهای کارگری آغاز میگردد که پایه دولت محکم شده و امکان کنترل کارخانه ها از طریق
مدیران منتصب  ،کمیته ها و نمایندگان روحانی ایجاد شده و مسولن قوانین کار را به اجرا در آورده اند  ،در کمتر از یکسال شوراها سرکوب
میگردند  .تصویب شوراها ی اسلمی ؛ نامی که رژیم از چپ عاریت گرفت و در آن سالها استفاده کرد و بعدها دوباره انجمن اسلمی را جایگزین
نمود  ،بعنوان تشکلت کارگری که توسط روحانیت و اصلح طلبان امروزی شکل میگیرند با کمک کمیته های جانشین شهربانی و ژاندارمری
بتدریج جایگزین شوراهای چپ کارگری میگردند و مدیران وابسته به دولت موقت نیز بناچار تابع آنها میگردند و یا با مدیر وابسته تعویض
میگردند  .انتشار اخبار اعتراضات و اعتصابات در کارخانه ها با اسامی گروههای چپ خود عاملی برای فشار به کارگران فعال شده و به اخراج
آنها و شدت عمل برای کنترل سریعتر کارخانه توسط شورای اسلمی گردید  .مسائل سیاسی همچون گرفتن سفارت امریکا  ،برخورد با دانشجویان
و سرکوب نهادهای چپ آنها  ،سرکوب جنبشهای ترکمن و کردستان و موارد دیگر بهمراه جنگ با عراق موجب گردیدند که جنبش کارگری به
حالت تدافعی در آمده و اعتراضات خود را به اصلحیه های قانون کار و کاهش امتیازاتی که در جریان بود منعطف نماید  .شوراها  ،سندیکاهای
مستقل و اتحادیه های کارگری بدستور دولت منحل شدند ؛ اتحادیه های کارگران گیلن  ،غرب تهران  ،صنعت نفت اهواز  ،راه آهن اهواز و
سایرین با هزاران عضو کارگری منحل گردیده و انجمنهای اسلمی با نظارت خانه کارگر تازه تاسیس زیر پوشش حاکمیت جدید قرار گرفتند .
اعتصابات کارکنان صنعت نفت در نیمه سال  ۵۸بدلیل پرداخت سود ویژه که منجر به تصویب شورای انقلب برای پرداخت گردید و اعتصاب
کارکنان خطوط لوله نفت برای پرداخت حقوق عقب افتاده که با تایید مقامات استان برای پرداخت حقوق عقب افتاده همراه گردید  ،هردو
اعتصاب با حمله کمیته ها به نمایندگان کارگری در ماههای اولیه سال  ۶۰صورت گرفتند  .در تیر ماه  ۵۹شورای انقلب قانون پرداخت سود
ویژه را بدلیل طاغوتی بودن قانون لغو کرد و پرداخت حقوق کارکنان خطوط لوله با مقادیر بسیار کمتر به کارگران پرداخت گردید و طبق قانونی
که تصویب گردید اعتصاب در صنعت نفت و شرکتهای تابع آن بدلیل موقعیت حساس ممنوع اعلم گردید  .دو اعتصاب فوق نمونه هایی بود از کل
جنبش کارگری که اعتراضات و اعتصابات آنها هرکدام به دلیلی در صورت قوی بودن تایید و سپس از طریق قانون و فشار مردود میگردید ،
تغییر رییس جمهور که موجب یکدستی بیشتر جناح حاکم و تحکیم کمیته ها و سپاه و نیروهای امنیتی گردید و آغاز حمله به نیروهای چپ و مجاهد
در سال  ۶۰که منجر به اعدامهای جدید گردید  ،افزایش سرکوب را برای جنبش کارگری بهمراه داشت  .گرچه جناحهای حاکمه پس از سرکوب
جنبشهای داخلی  ،دانشجویان  ،سایر نهادهای دموکراتیک همچون زنان  ،معلمان و اقشار دیگر  ،مجددا به درگیری جناحی پرداختند و در این میان
 .هر جناح تلش میکرد تا جنبش کارگری را از طریق نهادهای وابسته خود زیر تسلط داشته باشد
کنترل جنبش کارگری  --آمار اعتراضات و اعتصابات که در سال اول به  ۳۶۰مورد رسید در سال بعدی به نصف و سال بعدی به  ۱/۴رسید و
این نشان از سرعت کنترل رژیم در سرکوب جنبش کارگری و ضعف سازماندهی کارگران داشت  ،در میانه سال  ۶۰دیگر دولت میدانست که
جنبش کارگری را تحت کنترل خود دارد  .بدین ترتیب بار دیگر جنبش کارگری بدلیل عدم فرصت برای سازماندهی و ایجاد کادرهای قوی
کارگری و قرار گرفتن در جو شعارهای گروههای چپ و داشتن عملکرد سیاسی و مقابله با رژیم سرکوب گردید و گروههای چپ بعد از این دیگر
نتوانستند در جنبش کارگری نفوذ چندانی نموده و به کشورهای غربی مهاجرت نمودند تا جنبش کارگری را از وجود هم پیمانان طبیعی خود
محروم سازند  .نکته مهم اینکه کارگران که تنها مانده بودند سالها طول کشید تا دریابند چگونه باید به سازماندهی خود پرداخته و جنبش کارگری
را سازمان دهند و این موضوع با فروپاشی بلوک شرق و اطلعاتی که از درون کشورهای آنها در مورد کارگرانشان رسید این امر را تقویت نمود
که راه حل از درون خود جنبش کارگری ایران پیدا خواهد شد  .در سالهای بعد خط تولید بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های ایجاد شده جهت
تولید صنایع نظامی برای جنگ بکار رفت و کارخانه های بسیاری در اختیار بنیادها و نهادهای تاسیس شده توسط روحانیت و جناح های حاکمیت
قرار گرفت تا هزینه آنها را تامین نماید  ،بسیاری از این کارخانه ها بدلیل وجود مدیران کار نابلد و فاسد با کاهش تولید و تعطیلی روبرو گشتند .
در این سالها بعضی از کارگران مجبور بودند که اعتراضات خود را از طریق انجمنهای اسلمی اظهار کنند و دنبال حقوق صنفی خود باشند ،
چراکه دولت موقت از طریق قانون ویژه شوراها را از دخالت در امور مدیریت ممنوع کرده بود  .در مرداد  ۵۹مصوبات شوراهای اسلمی
توسط شورای عالی کار که جزو وزارت کار بود وظایف و نحوه انتخاب نماینده و جزییات شورای اسلمی را اعلم کرد و در بهمن
سال  ۵۹وزیر کار تشکیل شوراها را تعلیق کرده و در آذر ماه  ۶۱قانون جدید کار تصویب گردید که تنها انجمنهای اسلمی حق تشکیل داشتند ،
هرچند با کنترل کامل جنبش کارگری این انجمنها نیز موجودیت و لزوم خود را که متلشی کردن شوراهای کارگری بود  ،از دست داده و همراه
خانه کارگر به ابزاری برای خودنمایی و آرای انتخاباتی سران نظام تبدیل شدند  .پایین آمدن قیمت نفت در سال  ۶۳و افزایش قیمتها و هزینه های
جاری با توجه به پایین بودن حداقل حقوق که کمی در سالهای اولیه ترمیم یافته بود بهمراه مواردی که ذکر گردید فشار روی طبقه کارگر را بال
برده و با وجود فشار سرکوب بازهم اعتراضات کارگری آغاز گردیدند .اعتصابات کارگران در معادن زغالسنگ شاهرود  ،مرکز کشت هفت تپه ،
دخانیات  ،کاغذ و چوب شمال  ،نساجی ها  ،فولد و کارخانه های دیگر سرگرفت که در مورد صنایع فولد با شرکت  ۲۷۰۰۰نفر از کارکنان به
مدت  ۱۵روز طول کشید  ،البته بسیاری از آن اعتصابات که کارگران برای دریافت حقوقهای عقب افتاده و افزایش دستمزد و موارد دیگر صورت
دادند با پیروزی به پایان رسید  .هرچند با تثبیت دولت های بعدی بیشتر امتیازات لغو گردید و اصلحیه های قوانین کار مرتب به ضرر کارگران
تصویب میگردید و مزایای بیشتری را منتفی میکردند  ،کما اینکه کارکنان وزارت کار که در سالهای اولیه بیشتر اختلفات کارگری را با
کارفرمایان بسود کارگران اعلم میکردند  ،بتدریج آرای خود را در حل اختلفات  ۳نفره بسود کارفرمایان تغییر دادند  .طرح طبقه بندی مشاغل
نیز که بارها از طرف کارگران درخواست گردیده بود با کندی پیش میرفت و در بسیاری از کارخانه ها توسط مدیران و کارفرماها کارشکنی شده
 .و آنرا متوقف میکردند و این وضعیتی بود که کارگران در اواخر سال  ۶۰داشتند

مبارزه اجتناب ناپذیر کارگران  --ماهیت طبقاتی کارگران همواره آنها را در موقعیتی قرار میدهد که ناچار است برای تامین معاش و حقوق
صنفی خود مبارزه کند  ،در مقابل صاحبان سرمایه که از تشکیلت منسجمی برخوردار بوده و ابزار سرکوب کارگران را در اختیار داشته و
قوانین کار و دولتها نیز که خود رل کارفرمای بزرگ را دارند  ،قرار دارند که با ترفندهای گوناگون به افزایش ساعت کار و کاهش حقوق و
مزایای کارگران کوشش میکنند  .بنابراین کارگران بطور خود انگیخته در کنار هم به مبارزه با کارفرمایان و دولت دست میزنند و یاد میگیرند که
برای پیروزی نیاز به تشکیلتی دارند که آنها را در مبارزات صنفی موفق گرداند  ،در این میان نقش کارگران آگاه و فعالین کارگری اهمیت
اساسی داشته و سازماندهی کارگران را سرعت میدهد و گروههای چپ نیز اگر معتقد به آرمانشان دارند باید ضرورت شرکت در مبارزات
روزمره کارگران را درک کنند  .این گروهها اشتباه میکنند اگر مبارزات روزمره صنفی کارگران را حداقل در کشورهای مشابه ایران به
سندیکالیسم تقلیل داده و بقول خودشان برای فرار از این فاجعه و انحراف دلشان را به تئوریهایی خوش کنند که ضرورتی نداشته و کارگران را
جذب نمیکند و آنها را از کارگران دور میسازد  .مگر مبارزات صنفی  ۱۱۰ساله اخیر کارگران قادر بوده که وضعیت مادی آنها را بهبود بخشد
که تئوریسینهای این گروهها را وادار میکند که صفحات سایتهایشان را پر کنند و کارگران مبارز را محکوم کنند که برای فروش بیشتر نیروی کار
خود در جهت بهبود زندگی خود با سرمایه داران مذاکره میکنند و مگر بهبود زندگی چیز بدیست که همه در تلش بدست آوردن آن کوتاهی نمیکنند
ولی برای کارگران به انحراف تبدیل میشود  .کسی منکر این نیست که بعضی از گروهها  ،مبارزات کارگری را در حد سندیکالیسم نگاه میدارند و
اگر کارگران به دانش مبارزاتی مسلح نباشند  ،قادر به ارتقاه مبارزات نیستند  ،ولی چرا گروههای چپ معتقد به آرمان پرولتاریا شیپور را از سر
گشادش میزنند و بقول فوئرباخ در مقابل ترفند سندیکالیسم گروههای رقیب  ،هر نوع مبارزه صنفی را مردود اعلم کرده و از طرف دیگر پشت
بام بپایین میافتند ! مگر مبارزات صنفی کارگران در  ۱۱۰ساله اخیر تغییری در زندگی کارگران داده  ،درحالیکه کارفرمایان و صاحبان سرمایه
بکمک قوانین کار و ابزارهای دولتی موجب گشته که بیکاری افزایش پیدا نموده  ،قراردادهای رسمی به قراردادهای موقت و سفید تبدیل شده ،
روزانه کارگران بیشتری از مشمول شدن زیر پوشش همین قانون کار ارتجاعی نیز بیرون مانده  ،بیمه و مزایای مسکن و بازنشستگی در
قراردادها حذف شده  ،و موارد دیگر درحالیکه در طرف مقابل روشنفکران گروهها بدلیل عدم درک دانش مبارزاتی منکر هر نوع مبارزه
میگردند چراکه خود حضور ندارند  .مگر مبارزات سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بهمراه مبارزه سندیکای هفت تپه و مبارزه
سایر نهادهای کارگری که در مقطعی تشکیل شدند  ،به مبارزات صنفی محدود گردید و کارگران آن واحدها در حال حاضر از بهبود زندگی خود
راضیند ؟ چرا دقت نمیشود که بسیاری از روشنفکران که در تمام نوشته هایشان که از فوتبال و شاعری و نیولیبرالیسم اصلح طلبان و انحراف
جنبشهای دموکراتیک و موارد دیگر مرتب مقاله در سایتها منتشر میکنند و در همه آنها برای خالی نبودن عریضه از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت
کرده  ،از نظر مقامات امنیتی خطری از سوی آنها حس نمیگردد  ،ولی فعال چپ که بقول آن روشنفکران در مبارزات صنفی روزانه کارگران
شرکت میکند  ،مدام جایش در زندانها و دادگاههای رژیم است  ،آیا سرمایه داران و دولت دشمن خود را نمیشناسند و این روشنفکران و گروههای
چپ مخالف حرکت کارگران هستند که با تکرار گفتار مارکس و لنین آگاه هستند که مبارزه کارگران چیست و اگر چنین است چرا خودشان در
زندگی از رفاه نسبی برخوردارند و چه در داخل و چه کشورهایی دیگر از رفاه زندگی خود غافل نیستند  .آن گروههای چپی هم که در میان
کارگران به مبارزه دست میزنند  ،آیا درک میکنند که اگر از تئوری آن روشنفکران وطنی و یا دور از وطن که کارگران را به مبارزات خیالی و
دور از واقعیت دعوت میکنند  ،کارگران را از مبارزات روزمره جدا کنند چه ضربه ای به جنبش کارگری میزنند و چگونه آب به آسیاب دشمنی
که خود اعلم میکنند میریزند ؟
جنبش کارگری در سالهای  ۵۷تا  -- ۶۰جنبش کارگری در سالهای  ۵۷تا  ۶۰از دل کمیته های اعتصاب که بیشتر در صنعت نفت  ،آب  ،برق ،
فولد و صنایع بزرگ شکل گرفته بود تشکلت و اتحادیه های مستقل کارگران بسرعت در حال شکل گیری و خواسته های کارگری در حال
پیگیری بود  .تحصن کارگران بیکار جلوی وزارت کار در اواخر اسفند  ۵۷منجر به گرفتن حق بیکاری گردید  ،این نوع تظاهرات کارگران
بیکار در سال  ۵۸نیز توسط کارگران بیکار کارخانه هایی که سرمایه داران آنها فرار کرده بودند نیز انجام شد که  ۳نمونه از آنها راهپیمایی
کارگران پروژه ای آبادان و کارگران بیکار تبریز بود  ،هرچند تجمع کارگران بیکار اصفهان به درگیری کمیته ها با کارگران و کشته شدن
کارگری انجامید  .شوراها و اتحادیه های گوناگونی در شهرهای کشور ایجاد شد که تعداد آنها به صدها میرسید  ،شوراهایی که خروج کالهای
تولیدی را کنترل کرده  ،تولید را بدست گرفته بودند  ،گرچه در این مقطع شکل سوسیالیسم تخیلی را گرفته بود ولی نشان ازین میداد که در
صورت آگاهی و مجهز بودن به دانش کارگری و گرفتن قدرت کارگران قادرند که مدیریت را بدست گیرند  .بیجهت نبود که دولت موقت از طریق
وزارت کار نیروی ویژه تنظیم روابط کار را برای جلوگیری از دخالت کارگران در امور مدیریت کارخانه ها ایجاد کردند  ،شورای مرکزی نفت
که قدرت مهمی شده بود توسط کمیته ها و استانداری وقت سرکوب و چند رهبر آن کشته و زندانی شدند  .شورای متحد غرب تهران شامل دهها
کارخانه بزرگ از جمله زامیاد  ،مترو تهران  ،روغن موتور ایران و غیره که بیشتر بین تهران و کرج بوده و توانسته بودند کارگران آن مناطق
را در جهت خواسته های کارگران سازماندهی کنند  ،توسط کمیته ها و انجمنهای اسلمی تابع روحانیت منحل شدند  .کانون شوراهای شرق تهران
که بیشتر کارخانه های شرقی از تهران نو تا خیابان اتحاد و جاده آبعلی از جمله بایر  ،صنایع چوب  ،فیلیپس و غیره را پوشش میداد سرنوشت
بهتری پیدا نکردند  .اتحادیه های سراسری کارگری گسترش و نوسازی صنایع ایران که مجتمع عظیمی از  ۱۳۵کارخانه متعلق به سازمان صنایع
و نوسازی را همچون تراکتور سازی  ،ماشین سازی  ،آلومینیوم سازی  ،مانا و غیره در سراسر کشور دربر میگرفت توسط سران اصلح طلب
امروزی و بکمک ابزارهای سرکوب به انحلل کشیده شدند  .شوراهای متحد استان گیلن شامل کارخانه هایی همچون پوشش  ،فرش گیلن ،
ایران برک  ،توشیبا و دهها کارخانه دیگر با بیش از  ۲۵۰۰۰کارگر که تاثیر بسزایی در حرکت کارگران این استان داشت و به تشکیلت
سراسری تبدیل شد که هماهنگی اعتراضات و اعتصابات در آنها برسی میگردید  .این اتحادیه ها در اصفهان  ،شیراز  ،تبریز که دارای کارخانه
های بزرگ بودند نیز به موازات شکل گرفته بودند و جالب اینکه نه تنها صنایع دولتی بلکه صنایع نظامی نیز تحت تاثیر مبارزات کارگری به
اعتراضات و اعتصابات پیوسته بودند  .کارگران اصنافی همچون چاپخانه ها  ،خبازان  ،دوزندگان پوشاک  ،کفاشان  ،نقاشان  ،کارگران
ساختمانی  ،فلزکار و مکانیک و سایرین که از مبارزات قدیمی و سنتی گذشته بهره مند بودند نیز سندیکاهای خود را فعال کرده و به ایجاد اتحادیه
های سراسری اقدام کردند که کم و بیش همچنان تا به امروز تلش دارند قدمی بردارند  ،گرچه بعضی هم به نوعی کار صنفی صرف مینمایند .
زمانیکه خاطرات آن سالها مرور میگردند تاسفی عمیق ایجاد میشود که چرا با اینهمه استعداد و جنبش کارگری و شوراهایی که ایجاد گردید
و اینهمه فعالن و گروههای سیاسی چپ نتیجه ای جز سرکوب عاید نگردید  ،مگر اینکه پذیرفته شود مبارزه طبقاتی نیز دانش خود را میطلبد و
اگر بطور صحیح استفاده نشده و درک ضرورت مبارزه در نسبت روشن نباشد  ،امکان پیروزی کارگران وجود نخواهد داشت و آیا این تجارب
کافی بود که پس از  ۲۰سال عدم وجود تشکیلت مستقل کارگری در سالهای  ۸۰ببعد  ،درک ضرورت احساس گردد ؟

مبارزات کارگران در سالهای  ۶۰تا  -- ۸۰مبارزات خود بخودی کارگران چنانچه روشن است هیچ زمان متوقف نمیگردد و اگر در مبارزات
سالهای  ۵۷تا  ۶۰با وجود تشکلت و اتحادیه های کارگری از سازماندهی نسبی برخوردار بوده و توانسته بود در مواردی که صحیح عمل کرده
بود به پیروزیهایی برسد  .اگر چه اندکی از سازماندهی کارگری در ادامه سالهای  ۶۰تا  ۶۳باقیمانده بود ولی در طول مبارزات
سالهای  ۶۰تا  ۸۰بیشتر خودجوش و پراکنده و در غیاب تشکلت مستقل کارگری شکل میگرفت  .خواسته های کارگران که در
سالهای  ۵۷تا  ۶۰بیشتر از زاویه قدرت شامل لغو قانون کار شاهی  ،بازباشت به کار کارگران بیکار و اخراجی در پروسه
جنبش  ۴۰ ، ۵۷ساعت کار در هفته با  ۲روز تعطیلی آخر هفته  ،آزادی حق تشکل و اعتصاب  ،افزایش حقوق  ،آزادی بیان و مطبوعات ،
برگزاری مراسم اول ماه مه  ،وام مسکن  ،بازنشتگی  ،بیمه بیکاری  ،پرداخت سود ویژه  ،پاکسازی کارخانه ها و مواردی دیگر بود ،
مبارزات  ۲۰سال بعدی یعنی تا سال  ۸۰بیشتر تدافعی بوده و حول پرداخت حقوق عقب افتاده  ،اعتراض بر قراردادهای موقت و حداقل حقوق ،
کیفیت بد غذا یا منظور نمودن ساعت ناهار و شام جزو ساعات کار  ،بیمه حوادث و ایمنی  ،تعطیلی  ۵شنبه ها  ،مهد کودک  ،اعتراض روی پاره
ای از مواد قانون کار جدید  ،اعتراض به دستگیری کارگران پیشرو و آزادی کارگران زندانی  ،تبلیغات مذهبی و اعزام به جبهه ها  ،افزایش
مزد  ،اعتراض روی انجمنهای اسلمی و خانه کارگر وابسته  ،آزادی کارگران زندانی  ،بیمه بیکاری  ،سختی کار  ،طرح طبقه بندی  ،اجرای
قراردادهای دستجمعی و موارد دیگری که با ترفندهای قانون کار و صاحبان سرمایه و دولت افزوده میگردید شامل میشد  .موارد اعتراض ،
اعتصاب  ،تحصن و غیره در تمام این  ۲۰سال صورت گرفت و در کارخانه هایی نیز اعتصاب در سالهای مختلف بدلیل گوناگون تکرار میگردید
 ،گاهی پیروزیهای مقطعی نصیب کارگران میگردید ولی عدم وجود تشکل مستقل و همکاری شوراها یا انجمنهای اسلمی و خانه کارگر با
کارفرمایان و وزارت کار موجب میگردید مجددا امتیازات لغو گردند  ،در ادامه تعدادی از اعتراضات بعنوان نمونه نام برده میشوند  .اعتصاب
کارگران ایران ناسیونال  ،صنایع دفاع  ،دخانیات شهرهای مختلف  ،کفش بل  ،کارخانه های حمل و نقل بین المللی  ،کارخانه های نساجی
شهرهای مختلف  ،کفش ملی و کفش جم  ،ایران تایر  ،ماشین سازی اراک  ،کشی سعدی ،ذوب آهن  ،نیروگاه ها  ،سینا دارو  ،موبلیران  ،چیت
ری و چیت ممتاز  ،نورد اهواز  ،کاترپیلر  ،ارج  ،قرقره زیبا  ،زامیاد  ،شیشه مینا  ،سیمان تهران  ،جنرال استیل  ،شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه  ،زغالسنگ البرز  ،کشت و صنعت کارون  ،فولد مبارکه  ،ماشین سازی اراک و تبریز  ،اروند سنندج  ،کشی ایرنا  ،پوشش
رشت  ،فیلیپس  ،معادن سنگ  ، ،متروی تهران  ،کفش پیروزی  ،فرشباف شهر کرد  ،بافناز اصفهان  ،صنایع فولد تهران  ،بنز خاور  ،علء
الدین  ،نساجی بهشهر  ،قند پیرانشهر  ،جرثقیل وزنه و فیروزه  ، ،بیسکوویت سازی اصفهان  ،کبریت سازی تبریز  ،صنایع تسلیحات در قرچک ،
پالیشگاه های تهران و تبریز و شیراز و اصفهان و دیگر شهرها  ،شرکت گاز  ،جایگاههای سوخت رسانی و توزیع سوخت  ،خطوط لوله نفت و
صدها مورد دیگر که تنوع اعتصاب و اعتراض را در کارخانه ها و صنعت نفت میرسند که دامنگیر تقریبا همه صنایع کشور بوده است .
اعتراض  ۲۰۰۰کارگر پالیشگاه تهران که در مقابل دفتر وزارت انجام گردید و توسط سرکوبگران مورد ضرب و شتم و دستگیری صدها کارگر
در  ۲۸بهمن  ۷۵منجر شد برای درخواست اجرای طرح طبقه بندی و قراردادهای جمعی صورت پذیرفت که جو اعتراضی به مدت  ۴ماه در
پالیشگاههای را تحت تاثیر قرار داد  ،هرچند در پایان سال به افزایش حقوق کارگران انجامید که یکی از اعتصابات مهم این سالها محسوب
میگردد  .در اواخر این دوره نزدیک به یک میلیون کارگر در خطر بیکاری قرار گرفته و هزاران کارکرگر کارخانه ها از ماهها بی حقوقی
زندگی را بسختی میگذراندند و تظاهرات و راهپیمایی کارگران در جلوی وزارت کار با شعار اعتصاب حق مسلم ماست  ،اتحاد اتحاد کارگران
اتحاد انعکاس خشم کارگران از فقدان تشکل جهت پیگیری خواسته های آنهاست  .اعتصابات با صدها و هزاران کارگر کارخانه های کشور
صورت پذیرفته  ،گاهی روزهای متوالی ادامه داشت  ،گاهی تظاهرات در محل کارخانه و یا وزارت کار شهر صورت میگرفت  ،سرکوب
کارگران و زخمی و زندانی کردن آنها همواره جریان داشت ولی تاثیری در کند شدن تظاهرات خود جوش نداشت و مسائل آنقدر حاد بود که در
روزنامه های کشور نیز منعکس میگردید  .در همه این سالها فقدان نیروهای چپ که فریاد رهبری کارگران آنها به آسمان بلند بود خالی بود ،
گرچه انعکاس اخبار کارگری در سایتهای آنها که گاها حرکت خود جوش را بخود منتسب میکردند  ،قابل امتنان است که در آرشیو ها ماندگار شد
.و سند محکمی است که کارگران با وجود عدم تشکل و ناآگاهی  ،اعتراضات خود را انجام داده اند
درک ایجاد تشکل مستقل  --کثرت اعتراضات و اعتصابات کارگری در  ۲۰سال گذشته ای که تشکل کارگری مستقل وجود نداشت  ،کاهش و
نوسان قیمت نفت که خیل کارگران بیکار را بدنبال داشت  ،انجمنهای اسلمی و خانه کارگری که ابزار دولتها بودند  ،تبصره های قوانین کاری که
مدام به ضد کارگران تصویب میگردید  ،قرارداهای موقتی که مدام جایگزین قراردادهای رسمی میشد  ،نبود ایمنی شغلی و تن دادن به شرایط
کارفرمایان  ،تبعیض جنسیتی کار و کار کودکان با حقوق بسیار پایین  ،جایگزینی کار تجاری و دللی مقامات که تعطیلی کارخانه های بسیاری را
داشت و بیکار شدن کارگران شغل آنها  ،واردات بی رویه ایکه منجر به تعطیلی بعضی از واحدها منجمله نساجی میگردید و بیکاران بیشتری را
تحویل جامعه میداد  ،فساد فراوان مدیران و کارفرمایان  ،افزایش ساعت کار و کاهش حقوق و مزایا  ،حذف بیمه و بازنشستگی کارگران بیشتری
که مشمول قانون کار نگردند  ،سرکوب اعتراضات کارگران  ،عدم دریافت حقوق و عیدی در بعضی از واحد ها  ،نبود تشکل مستقل که از
کارگران در مقابل کارفرمایان و دولت حمایت کند  ،ایجاد شرکتهای پیمانکاری بسود مدیران و وابستگان  ،جهت گیری وزارت کار بسود
کارفرمایان در حل اختلفات مابین  ،قانون کار سیاستهای اقتصادی دولتها که شکل تراژدیک نیو لیبرالیسم جهانی بود  ،فقدان کسانیکه از کارگران
حمایت کنند  ،نبود گروههای چپ پس از سرکوب کامل آنها و مهاجرت رهبران آنها به کشورهای غربی  ،فروپاشی بلوک شرق و روشن شدن
کامل وضعیت نیروی کار اینگونه کشورها و استثماری که میشوند  ،نبود انقلبات سوسیالیستی  ،وجود کارگران جوانی که بدور از دعواهای
گذشته و دخالت گروههای چپ بودند  ،مسائل اجتماعی و سیاسی که جاری بوده و اقشار مختلفی که تلش میکردند نهادهای دموکراتیک خود را
ایجاد کنند  ،علقمندی دولت اصلحات که وجهه خود و حکومت را در انظار جهان بال ببرد  ،تلش دولت برای عضویت در سازمان جهانی کار
که حق تشکل را مجاز میدانست و عوامل دیگری که همگی منجر به حرکتی در پیشروان کارگران گردید که تشکل کارگری ضرورتی انکار
ناپذیر دارد  .توضیح این نکته لزمست که گروههای چپ تنها در کردستان فعال بوده و بعضی از آنها در پروسه مبارزه مسلحانه با رژیم بوده و یا
در پروسه تغییر تاکتیک به مبارزات سیاسی استحاله میشدند  ،درعوض در سایر شهرهای بزرگ بخصوص تهران که با تفاوت کیفی فراوان
دانشجویان  ،معلمان  ،روشنفکران  ،زنان و سایرین تلش داشتند تا نهادهای دموکراتیک خود را ایجاد کنند  .اعتراضات و اعتصابات کارگری
همراه با تجمع و تظاهرات همچون سالهای قبل برای مواردی که قبل ذکر گردید  ،جریان داشت که اخبار آنها در سایتهای گروههای چپ و حتی
روزنامه های رسمی داخل منعکس شده که بطور نمونه به تعدادی از آنها در سال  ۸۱اشاره میگردد  .اعتراض  ۱۷۰۰کارگر کارگر چیت ری ،
نساجی سمنان با  ۳۱۵کارگر  ،قند شاهرود با  ۲۷۵کارگر  ،بیمارستان بهشتی با  ۵۰۰نفر  ،گروه سنتی ملی هزاران نفر  ،جهان چیت
با  ۱۴۰۰نفر  ،کشت و صنعت  ۴۰۰نفر  ،کفش ملی  ۶۰۰۰نفر  ،بافت آزادی  ۴۰۰نفر  ۱۶۰ ،کارگر اخراجی شهرداری مشهد  ،نساجی
قائمشهر  ۳۰۰نفر  ۱۰۰۰۰ ،کارگر بیکار شهرداری تهران  ،نساجی غرب کرمانشاه  ۴۰۰نفر  ،قرقره زیبا  ۶۰۰نفر  ۱۰۰۰ ،کارگر نانوایی

سنندج  ،نساجی شماره  ۲طبرستان  ۱۷۰۰نفر  ،کارگران ایران خودرو  ،کارخانه های مرودشت  ۱۰۰۰نفر  ،پالیشگاه سرخس کارگران و
خانواده آنها  ،ریسندگی مهیار اصفهان صدها نفر  ،کارگران صنایع پتروشیمی ماهشهر  ،کارگران لوله سازی خوزستان  ،کارگران پتروشیمی
آبادان  ،کارکنان بنیاد مستضعفان  ،قند میاندوآب  ۱۰۰۰نفر و سایر کارخانه ها که نشان از استثمار شدید کارگران و نارضایتی بیش از اندازه آنها
داشته است  .با وجود سرکوب شدید راهپیمایی اول ماه مه را در سال  ۸۱با هزاران کارگر در تهران برپا گردید که شعار کارگران در تظاهرات و
 .راهپیمایی شامل کارگر کارگر اتحاد اتحاد  ،قرارداد موقت قرارداد اسارت و نظایر آن بود
اعتراضات کارگری مبنای تشکل مستقل  --چنانچه اعتراضات سال  ۸۱به اختصار نام برده شد  ،در سالهای  ۸۲تا  ۸۵نیز شدت اعتراضات
کارگری بال گرفت و این مقدمه ای گردید تا فعالین کارگری را به صرافت ایجاد تشکل مستقل کارگری بیاندازد  .سال  ۸۲نیز با اعتراضات
فراوان همراه بود از جمله ؛ اخراج  ۴۰۰۰نفر از سازمان فرهنگی و هنری شهرداری  ،کارگران سیما چوب وابسته به صدا و سیما  ،چندین بار
اعتراضات گسترده  ۱۰۰۰کارگر چیت سازی بهشهر  ،کارگران پارس جنوبی  ،کفش نقش جهان قزوین و شادانپور  ۱۵۰۰ ،کارگر فلیپس و
روغن سازی و پیروزی و غیره در مراسم روز کارگر  ،واگن سازی پارس  ،تجمع کارگران مبلیران  ،کارگران شهرداری تهران و سایر شهرها ،
جو اعتراضی کارگران پالیشگاه تهران و آبادان  ،تحصن کارگران گاز جلوی اداره مرکزی نفت  ،کارکنان شرکت آب و برق  ،کارگران سیمان
شمال و دهها اعتراض دیگر که در سایتها منعکس است  .سال  ۸۳نیز یکی از سالهای پر اعتراض کارگران بوده است که اعتصاب یکماهه
کارگران معدن زغالسنگ البرز غربی  ،راهپیمایی کارگران پارس  ،بستن جاده توسط کارگران کشت و صنعت  ،اعتراض کارگران شرکت
واحد  ،اعتراضات کارخانه های نساجی که بدلیل تعطیلی کارخانه ها و واردات از چین تا امروز نیز ادامه دارند و دهه اعتراض دیگر که
خوشبختانه اخبار آنها در سایتها موجود است  .قانون کار یکی از مهمترین موضوع اعتراضات بود که موادی از آن که انجمن اسلمی را برسمیت
شناخته و از تاسیس سندیکا و یا نهاد مستقل کارگری جلوگیری مینمود  ،توسط کارگران مورد اعتراض قرار میگرفت  ،موارد دیگر قانون کار که
کارگران را از شمول قانون کار خارج میکرد نیز اعتراضات زیادی را برمی انگیخت  .اعتراضات کارگران واحدها که در سالهای قبلی بجایی
نرسیده بود در سال  ۸۴ادامه یافتند و مهمترین موضوع اعتراضی مربوط به کارگران شرکت واحد تهران میباشد که توسط سندیکای مستقل آنها
راه اندازی گردید بطوریکه در یک مرحله به دستگیری  ۱۰۰۰کارگر واحد منجر گردید ولی اعتراضات ادامه یافت  .در گزارشات رسمی و
سایتها از حدود  ۸۰۰اعتصاب و اعتراض در فاصله سالهای  ۸۴و  ۸۵خبر داده شده که اوج اعتصابات و بیداری کارگران را از طرفی نشان داده
و از طرف دیگر از نابسامانی وضعیت کارگران خبر میدهد  .اخبار اعتصابات و تحصن کارگران که راه دیگری برای احقاق حقوق خود ندارند ،
موجب گردید که در این برهه سالهای  ۸۰تا  ۸۷دو سندیکای کارگری و تعداد زیادی نهادهای کارگری شکل گیرند و باور گردد که راه خروج از
 .مشکل کارگران بدست خود آنان پیدا شده است
دولت اصلحات و کارگران  --خاتمی که با حمایت رفسنجانی و سران اصلح طلب در گرفتن قدرت از جناح دیگر که به رهبری وابسته بود ،
تلش کردند نشان دهد که با اسلم رافتی و کاربرد صحیح قانون اساسی میتوان دموکراسی را در کشور ایجاد کرد  .این تبلیغات و انتخاب خاتمی
در مقایسه با ناطق نوری موجب گردید که این تبلیغات موثر افتاده و دانشجویان و سایر اقشار و روشنفکران را وادار کند که مردم را به انتخابات
ترغیب کنند و این چنین شد که دولت اصلحات برسر کار آمد و همچنی ثابت گردید که مردم قادرند از قدرتشان استفاده کنند  .در جو ایجاد شده که
حتی کارگران نیز گرفتار شدند موضوع اصلی که چگونه قانون اساسی و رجوع به مسائل شرعی قادر است دموکراسی را امکان پذیر نماید و اگر
سایر اقشار بنوعی از ماهیت دولت اصلحات سود برند  ،چه چیزی عاید کارگران میگردد ! چنانچه اگر در سالهای اولیه دولت اصلحات بطور
محدود آزادی نسبی برای نهادهای دانشجویی  ،روزنامه نگاران  ،نویسندگان  ،هنرمندان  ،معلمان  ،وکل  ،بانوان  ،مذهب و سایر اقشار ایجاد
گردید  ،در مقابل دست گروه رفسنجانی و تا حدی مدیران و اعوان و انصار ایشان و سران اصلح طلب برای در اختیار گرفتن منابع اقتصادی
بسیار بازتر گردید و صاحبان سرمایه از ایمنی بیشتری برای سرمایه گذاری و واردات برخوردار شدند  .قابل توجه اینکه بخشی از دانشجویان و
نهادهای دانشجویی که تبلیغات وسیعی برای انتخابات کرده و نقش مهمی در بقدرت رسیدن خاتمی داشتند پس از چند سال به مخالفت با وی
پرداختند  .سرکوب جنبش دانشجویی در  ۱۸تیرماه  ۷۸لکه ننگیست که بر پیشانی خاتمی و سران اصلح طلب باقی خواهد ماند  ،درحالیکه تلش
کردند با وجود داشتن دولت در دست خود تقصیر را به گردان نیروهای انتظامی و نه حکومت بیاندازند  .خاتمی و اصلح طلبان همین کوشش را
برای گم کردن سرنخ کشتار اندیشمندان در قتلهای زنجیره ای نیز انجام دادند و با بیانیه ای تقصیر را به گردان چند مهره وزارت اطلعات انداختند
 .در ابتدای دولت اصلحات که نشریات زیادی منتشر گردیدند  ،در طول دو دولت خاتمی و اصلح طلبان یکی پس از دیگری بسته شدند و
خلصه همه شعارهای انتخاباتی پس از گرفتن قدرت بصورت سرابی درآمد و در این میان تغییری در وضعیت اقوام نیز ایجاد نشد  .مهمترین
موضوع کارگران بود که نه اصلحی در قانون کار بسود کارگران انجام گرفت و نه درصد بیشتری بر حداقل حقوق سالیانه نسبت به سالهای قبل
صورت پذیرفت  ،نه بیمه و بازنشستگی تغییری کرد و نه اتفاق مهمی در ارائه سایر مزایا افتاد و قرار هم نبود که اتفاقی بیافتد  .اخراجها کاهش
نیافت و کاهش قیمت نفت هم دلیلی بر این مدعا گردید  ،ایجاد پیمانکاریهای مدیران وابسته جایگزین شرکتهای دولتی گردید که کارکنان آنها را در
خود جای دهند که در مقالت قبلی توضیحاتی در این مورد داده شد  ،آمارهای قبلی که اخراج و بازنشتگی اجباری  ۴۰۰،۰۰۰کارگر در طی
سالهای  ۷۰تا  ۷۷را نشان میدهد بازهم بیکاری را افزیش داد  .حق تشکل و حق اعتصاب کارگران آزاد نگردید و انجمنهای اسلمی و خانه
کارگر بیشتر از سابق بدست سران اصلح طلب افتاد  ،کما اینکه امروزه نیز محجوب اصلح طلب با وجود همه اختلفات با اصولگرایان چون
مسالت بکارش که جلوگیری از تشکل مستقل کارگری بود و ابزارهای خود را فراهم نموده است همچنان اداره خانه کارگر را همچون رهبری
طولنی مدت یک حزب بعهده دارد  .مراجعه وزارت کار دولت اصلحات به سازمان جهانی کار برای عضویت نهادهای کارگری وابسته موجب
 .گردید که پای این نهاد بین المللی در ایران باز شود و نمایندگان آن برای بررسی اوضاع کارگری به ایران مسافرت نمایند
سازمان جهانی کار  --با دعوت رسمی وزارت کار نمایندگان سازمان جهانی کار ) آی ال او ( در طول سالهای  ۸۲تا  ۸۶بارها به ایران مسافرت
کردند تا به بررسی وضعیت جنسی  ،روابط کارگر و کارفرما  ،ایمنی کار  ،گفتگوی اجتماعی  ،قانون کار  ،روابط صنعتی و استانداردها که
تمامی این روابط در محدوده درخواست وزارت کار است  ،بپردازد  .در تاریخ  ۱۴مهر  ۱۳۸۳توافقنامه ای میان دولت  ،وزارت کار و خانه
کارگر با آی ال او صورت گرفته و در یادداشت تفاهمی که با حضور نمایندگان آی ال او امضا شد  ،دولت ایران پذیرفت قانون کار را در جهت
تقویت و توسعه سندیکاهای کارگری اصلح کند  ،در توافقنامه در متن انگلیسی از کلمه سندیکا استفاده شده و در ترجمه آن از کلمه انجمن استفاده
گردید  .از سال  ۸۶تمامی ارتباطات آی ال او با وزارت کار قطع میشود و اعلم میگردد که تا زمان برسمیت شناخته شدن تشکل مستقل کارگری
ارتباط با وزارت کار معلق میگردد که این عمل برمبنای خواست تشکلت مستقل کارگری ایران انجام شد  ،توضیح اینکه آی ال او در تمام
کشورهاییکه همکاری میکند بجز ایران دفتر دارد  .این توافقنامه به امضای خانه کارگر نیز رسید ولی اعتبار نامه خانه کارگر تا سال  ۸۸از

طرف آی ال او پذیرفته نشد زیرا که عضوی از  ۲نهاد بین المللی نبوده است  ،در سال  ۸۸با وجود مخالفت کنفدراسیون جهانی اتحادیه کارگری ،
عضویت خانه کارگر در فدراسیون بین المللی سندیکاهای کارگری عمل در آی ال او پذیرفته شد  .البته بدلیل تغییر دولت که از سال  ۸۴سرکار
آمد و اختلفش با گردانندگان خانه کارگر  ،نماینده کارگری ! شرکت کننده دولتی در سازمان جهانی کار  ،کانون عالی شوراهای کارگری است که
از بوروکراتهای جوان وابسته دولتی شکل گرفته اند ولی بهیچوجه نماینده کارگران و تشکیلت مستقل ایجاد شده نیستند  ،حتی یکبار نماینده فعال
کارگری در جلسه کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ) آی تی یو سی ( شرکت داده شد  .چند ماه قبل از امضای توافقنامه در سال  ۸۳هیاتی
از آی تی یو سی که برای بررسی شکایات کارگران خاتون آباد و تحقیق وضعیت تشکل یابی به ایران آمدند که تلش دولت برای عضویت
نمایندگان خود بجایی نرسید  ،درعوض نمایندگان آنها توانستند با وجود ممانعت لباس شخصیها که از پیوستن سایر گروهها جلوگیری کردند  ،با
آقایان صالحی و حکیمی ملقات کرده و از مشکلت بخشی از تشکل یابی کارگران باخبر گردند  .این ملقات که با مراسم اول ماه مه و دستگیری
دهها نفر در شهر سقز همزمان گردید  ،موجب گردید که این کنفدراسیون وضعیت زندانیان کارگر و فعالین را پیگیری کند ولی با درخواستهای
بعدی آنها برای ویزا موافقت نگردید تا مساله ابعاد جهانی بیشتری پیدا نکند  .مسائل روشن میکنند که دولت اصلحات نیز تنها برای حفظ ظاهر
دنبال عضویت در سازمان جهانی کار بوده و زمانیکه مشاهده کرد که این عضویت موجب پیگیری کارگران ایران و خود آن سازمان میگردد ،
برسمیت شناختن امضای خود را تایید نکرده و روابط را در حد ارسال سالیانه نمایندگان دولتی به سازمان جهانی کار نگاه داشت ولی از سرکوبی
تشکلت مستقل جلوگیری نکرد  .توضیح مختصر اینکه سازمان جهانی کار که بر پایه  ۳جانبه گرایی نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر شکل
میگیرد و در نتیجه هر  ۳نماینده از تشکیلت خود دفاع میکنند و این مورد برای تشکل مستقل کارگری در ایران که هیچ سودی در این اشتراک
نمیبرد متفاوت بوده و نحوه مبارزه جنبش کارگری نیز راهی جدا از جنبش کارگری کشورهای غربی دارد  .مهمترین مورد امضای
توافقنامه  ۲مقاوله نامه  ۸۷و  ۹۸میباشند که توسط دولت اسلمی امضا گردید و حق تشکل مستقل و حق اعتصاب را برای کارگران بدون اینکه
مجوزی از وزارت کار دولت و مجریان نظامی و امنیتی داشته باشند  ،برسمیت شناخته و هر دولتی که آنرا امضا میکند مکلف به ایجاد مناسبتی
 .مینماید که باید زمینه ایجاد این مسائل را فراهم کند  ،متن مقاوله نامه ها در سایتها موجود بوده و ترجمه  ۲نمونه از آنها در پیوست میباشند
هیات موسس  --کارگران که با نشان دادن اعتراضات و اعتصابات وسیع خود که از وضعیت نابسامان معیشتی کارگران حکایت میکرد  ،وجود
تشکل مستقل را بدون توجه به گرایشات مختلف و گروههای سیاسی که کمتر وجود داشتند  ،فریاد میزدند چراکه ماهیت ارتجاعی انجمنهای اسلمی
و خانه کارگر را میشناختند  .بسیاری از فعالین کارگری هم از سالهای  ۸۰معتقد شدند که باید از فضای سیاسی موجود بسود ایجاد تشکلت
کارگری استفاده کرد  ،چراکه دیگر اصلحات رنگ باخته بود و امیدی برای کارگران در تغییر زندگی آنها نمانده بود و شاهد بودند نه تنها قانونی
بسود آنها وضع نمیگردد بلکه با عملکرد اقتصادی دولت تعداد بیشتری از کارگران بیکار شده و یا زیر خط فقر میروند  .در این میان یک گرایش
عمده در فعالین کارگری وجود داشت که هنوز امید داشتند که باید با همین امکانات محدود و با توسل به قوانین موجود و مقاوله نامه ها به
سازماندهی کارگران بپردازند که ادامه دهنده و پایه گذار انجمنهای صنفی بازمانده و جدید گردیده و سندیکاها و انجمنهای صنفی از جمله خیاط ،
نقاش  ،کفاش  ،کارگران کرمان  ،مس سرچشمه  ،ایران خودرو  ،نفت  ،فعالین سابق سندیکای واحد و فلزکار مکانیک باتفاق هیات موسس انجمنها
و سندیکاهای کارگری را تشکیل دادند  .این نهاد طی قطعنامه ایکه در  ۱۱اردیبهشت سال  ۸۱در مراسمی که بمناسبت روز کارگر در تالر
یاقوت تهران برپا گردید  ،در بندهای  ۱و  ۲آن برسمیت شناختن کلیه حقوق سندیکایی را خواستار گردید  .سپس در
تاریخ  ۱۸آذر  ۸۱رسما موجودیت خود را اعلم کرده و با برگزاری جلسات ماهانه به آموزش قوانین کار موجود و قوانین بین المللی سازمان
جهانی کار به کارگران فعالیت خود را آغاز کرد  .هیات موسس برای جلوگیری از ضربه خوردن  ،انجمنهای اسلمی و خانه کارگر را برسمیت
شناخته و نامه نگاری به وزیر کار و سایرین را مبنای اعتراضات قرار داد و در آنها خواستار تغییر قوانین کار برای ایجاد تشکلت کارگری
گردیده و از مواردی همچون حذف قانون کار برای کارگاههای زیر  ۱۰نفر انتقاد نمود .این نهاد که تنها به مبارزات صنفی کارگران بها

میداد  ،بیشتر توانست کارگران اصناف را گردآوری کند و نتوانست نفوذ خود را در کارخانه های بزرگ با وجود داشتن
تنی چند از فعالین آنها گسترش دهد  .هیات موسس حتی در فراخوان  ۳آبان  ۸۳از حق کارگران برای ایجاد سندیکا بدون
مجوز دولت دفاع نمود که موجب اختلفاتی بین آنها با انجمنهای اسلمی و خانه کارگر گردید  ،در پیوست نمونه ای از
عملکرد هیات موسس گذاشته شده و طبعا در سایتها میتوان به کلیه فعالیتهای آنها پی برد  .هیات موسس از زمان تاسیس
خود هیچگونه همکاری با سایر نهادهای مستقل کارگری نداشته و زمانیکه  ۳۲نفر از نمایندگان آنها در مراسم روز کارگر
سال  ۸۸دستگیر شدند  ،حاضر نگردیدند که بهمراه سایر دستگیر شدگان نهادهای دیگر کارگری مسائل قضائی را حل کنند
و نتیجه دادگاه این بود که هیچ حکمی بر علیه آنها صادر نگردید  ،درحالیکه محکومیتهای سنگینی برای اعضای دستگیر
شده سایر نهادهای کارگری صادر گردید  .هیات موسس در ضمن در انتخابات بسود اصلح طلبان فعال بوده و
شیوه نهادهای مستقل کارگری از جمله سندیکای اتوبوسرانی واحد را قبول نداشتند ولی در شناخت خانه کارگر توسط
سازمان جهانی کار فعال بودند  .بدلیل همکاری هیات موسس با نهادهای دولتی بسیاری از نهادهای سندیکایی همچون
 .سندیکای واحد و کفاش و غیره که در بنیانگزاری هیات موسس نقش داشتند  ،از آن جدا شدند
کمیته های ایجاد تشکل آزاد کارگری  --گرایش دیگر دیدگاه کامل متفاوت از گروه هیات موسس داشته و با وجودیکه زمینه تغییرات را میدید ولی
هیچگاه نمیخواست که در چهار چوب قوانین حکومت کار کند و همواره اعتقاد داشت که تشکل حق کارگران بوده و نیاز به مجوز دولت برای
تشکیل ندارد و مقاوله نامه باید از تشکلت مستقل دفاع کند نه اینکه خانه کارگر وابسته به دولت در امضای توافقنامه شرکت کند  .در این راستا
پس از نشست سه جانبه ایکه در  ۱۴مهر سال  ۸۳با نظارت سازمان جهانی کار برگزار گردید  ،تعدادی از فعالین کارگری با خواست محوری
آزادی ایجاد تشکلهای کارگری در پی گردآوری امضای کارگران برای این خواست گردیدند و توانستند  ۲۴۰۰امضا جمع نمایند که با وجود فضای
تهدید و اخراج کارگران  ،کار بزرگی بود  .در پروسه تدارک نامه اعتراضی ایده ایجاد کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری ایران ریخته
شد  ،در تاریخ  ۱۹آذر سال  ۸۳اولین مجمع عمومی موسس کمیته با شرکت  ۲۸نفر از فعالین کارگری شهرهای مختلف برگزار و تشکیل کمیته
پیگیری با اکثریت آرا تصویب گردید  .مفهوم کلمه آزاد در نام کمیته تداعی اینستکه کارگران آزاد باشند تا تشکل خود را که باید مستقل باشد بدون
مجوز وزارت کار ایجاد نمایند  .مجمع دوم که در  ۹بهمن سال  ۸۳با شرکت  ۳۸نفر تشکیل شد  ۷نفر را بعنوان نمایندگان کمیته پیگیری برگزیدند
و هدف کمیته را برسمیت شناختن تشکلهای مستقل اعلم نمودند و قرار شد که تماس بیشتری با کارگران برای این هدف گرفته شود  .سپس کمیته

پیگیری نامه های اعتراض به وزارت کار و سازمانهای کارگری نمودند که برای انعکاس به روزنامه های رسمی دادند و تنها روزنامه شرق
در  ۲۵بهمن  ۸۳آنرا منتشر نمود  .قرار شد این نهاد تنها به منافع کارگران نظر داشته باشد  ،نه اینکه تمایلت سیاسی افراد به گرایش غالب تبدیل
گردند و بهمین دلیل همه نهادهایی که برایشان تشکل مستقل کارگری اهمیت داشت در تاسیس کمیته پیگیری شرکت کردند و آموزش کارگران آغاز
گردید  .در عرض چند ماه کمیته دیگری بنام کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری تشکیل گردید و دلیل عدم همکاریش با کمیته پیگیری
را توهم داشتن کمیته پیگیری نسبت به دولت و درخواست مجوز از وزارت کار دانست  .کمیته هماهنگی نیز که از فعالین کارگری سود میبرد
هدف خود را بستر سازی برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری  ،کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و زمینه گذار از
شکل فعالیتهای غیر علنی به علنی برای سازماندهی کارگران بیان نمود  .کمیته هماهنگی نیز توانست حدود  ۴۰۰۰امضای کارگران را جمع آوری
و به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید  ،در اطلعیه کمیته پیگیری ذکر شده تشکل حق کارگران بوده و باید با نیروی آنها ایجاد شده و سپس از
دولت خواسته شود که آنرا ثبت و برسمیت بشناسد  .در کنار دو کمیته پیگیری و کمیته هماهنگی سایر نهادهای کارگری از جمله اتحادیه آزاد
کارگران ایران  ،کمیته های کارگری و غیره نیز در زمانهای مختلف تشکیل گردیدند که اخبار و بیانیه ها و نامه های دو کمیته و سایر نهادها در
سایتهای مختلف موجود بوده و قابل دسترسی میباشند و چند نمونه از آنها در پیوست قرار داده میشوند  .در پروسه اقدامات عملی دو کمیته و سایر
نهادهای کارگری که ایجاد آنها طی ضرورتی در جنبش کارگری حاصل شده بود و تاثیر بسیاری در ایجاد تشکل مستقل کارگری داشت  ،برخلف
ایده اولیه تفکر شخصی و گرایشات گروهی غالب گردید که منجر به جدایی نمایندگان کمیته پیگیری از مجمع و ایجاد یک کمیته هماهنگی دیگر و
سایر انشعابات گردید  .آنچه مبنای کار قرار نگرفت امضای هزاران کارگر علقمندی بود که برای هر بیانیه ایجاد تشکل مستقل کارگری حاضر
بودند با وجود خطر اخراج و دستگیری امضای خود را پای بیانیه گذاشته و کمک کمیته را برای ایجاد تشکل مستقل در واحد خود بپذیرند  .هدف
این نیست که تقصیر گردن یک یا چند نهاد گذاشته و یک یا چند نهاد دیگر تبرئه گردند  ،چراکه در این موارد همانطور که نکات مثبت بهمه
برمیگردد نکات منفی یک کار نیز باید بهمه برگردد و دست اندرکاران باید بپذیرند که غرور کاذب ناشی از گرفتن هزاران امضا که نه برای
شخص خاص بلکه برای هدف اعلم شده  ،داده شده بودند  ،موجب گردید که الویت دادن به جنبش کارگری و ایجاد تشکل مستقل جای خود را به
گروه گرایی کشانده و کارگران را از دور خود پراکنده نمایند  .پروسه تشکیل نهادهای کارگری مستقل با دارا بودن تاریخی که به اختصار در
پاراگرافهای فوق شاره داده شد و از استبدادی ریشه دار حکایت دارد  ،بآسانی قادر نخواهد بود که آن ریشه را که سرکوب شدید حکومت را نیز
بالی سر دارد و تاثیر افکار گوناگون التقاطی جانش را میخورد براحتی بخشکاند  .تجربه ایجاد کمیته ها و نهادهای کارگری ثابت کرد که حتی
اگر هدف و تاکتیک درست انتخاب شوند  ،اگر منطبق بر استراتژی نباشند  ،نهایت به انشعاباتی میرسد که نهادهای کارگری را وادار میکند که
مجزا از یکدیگر فعالیت کنند تا پروسه جنبش کارگری تحقق نیابد  ،کما اینکه این درد هنوز وجود دارد  .پروسه تشکیل کمیته ها و سایر نهادهای
کارگری ضرورتی بود که باید طی میشد  ،هرچند اگر به دانش مبارزه طبقاتی مجهز میگردید و از گرایشات گروهی و غرور کاذب بدور بود
میتوانست به حرکت خود ادامه داده و هزاران امضای کارگران را به صدها هزار امضا تبدیل نموده و بیشمار نهاد مستقل کارگری بسازد  .نگاهی
به ایرادات و نه انتقادات که انتقاد همیشه سازنده است  ،روشن میسازند که ایرادات کامل قابل رفع بوده و امکان وحدت بیشتر از جدایی بوده
است  ،حیف که ارزش امضاهای کارگران دانسته نشد و بادی در گلوی سازماندهندگان ایجاد کرد که براحتی قادر خواهند بود بازهم امضای
 .بیشتری برای خود جمع نمایند
سندیکاهای مستقل  --ایجاد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مهمترین نتیجه ای بود که از پس درخواست کارگران فعال و
نهادهای کارگری برای ایجاد تشکل مستقل کارگری صورت گرفت که خود زمینه ای شد تا سندیکای مستقل دوم ایجاد گردد  .سندیکای شرکت
واحد که از سال  ۴۷تاسیس شده بود و در سال  ۶۲بطور غیرقانونی از فعالیت بازماند  ،در جو ایجاد شده نیاز به کاری سخت داشت تا دوباره احیا
گردد که این مهم با گردآوری  ۹۰۰۰امضا از  ۱۷۰۰۰کارگران شرکت عملی گردید  .قانون کاری که تنها انجمن اسلمی فرمایشی شرکت واحد
را قبول داشت و برای تاسیس نهاد دیگر میبایست این انجمن منحل میگردید  ،با درخواست  ۹۰۰۰کارگر که بیش از نیمی از کل کارگران واحد
بودند و با امضای طوماری خواستار انحلل انجمن اسلمی شده بودند  ،میبایست منحل میگردید  .اما وزارت کار نیز اعتنایی به نامه امضا شده
کارگران نکرده و آنرا ببهانه خطاب نامه پیگیری ننمود  ،درعوض انجمن اسلمی و خانه کارگر و نیروهای امنیتی و مسولن را بسیج کرد تا بقول
خودشان این طاعون را خشک نمایند  .حمله عوامل خانه کارگر یک هفته پس از بزرگداشت روز جهانی کارگر توسط فعالین کارگری که برای
گرفتن پاسخ نامه ی ارسالی در محل وزارت کار جمع شده بودند و  ۴روز قبل از انتخابات اعضای هیات مدیره سندیکا ,به بهانه اعتراض به اداره
تامین اجتماعی  ،به محل دفتر سندیکا حمله کرده و ضمن غارت دفتر به ضرب و شتم اعضای حاضر پرداختند  .با وجود عدم پیگیری شکایات
سندیکا و حمله شبانه خفاشان و با وجود محدودیت برای حضور کارگران و ترفندهای مختلف  ،در تاریخ  ۱۳خرداد سال  ۸۴در دومین مجمع که
از طریق روزنامه ها به اطلع کلیه اعضا رسیده بود هیات مدیره سندیکا انتخاب گردید  ،تاریخ شکل گیری و مبارزات سندیکای واحد در گزارش
پیوست آقای ترابیان موجود بوده و از سایتهای گوناگون سایر اخبار و فعالیتهای سندیکا قابل دسترسی است  .ارزش کار سندیکا و اعتصاباتی که با
اکثریت کارگران واحد براه انداخت ؛ روشن بودن چراغ تمام اتوبوسها در روز روشن که موجب شگفتی و حمایت مردم شده بود  ،و مسولین را
وادار کرد که بطور خصوصی با آنها به نمایندگی از کارگران مذاکره کند بر هیچکس و گروهی پوشیده نیست  ،ارزشی که سندیکا بدلیل آموزش
کارگران داشته و همچنان با شرکت در جلسه هیات مدیره تایید خود را از آنها نشان میدهند  .هیات مدیره ای که بیشتر اعضای آن هنوز در
زندانها بوده و یا اخراج شده و زندگی خود را به سختی میگذرانند ولی اسطوره مقاومت برای کارگران ایران شده اند  .قصد نیست که از کار
بزرگ این سندیکا دیواری ساخته شود که بال رفتن از آن از مخیله کارگران بیرون باشد  ،بلکه نکته اینجاست که کارگر فعال و از جان گذشته در
ایران بسیارند که اگر همت والیی موجود باشد قادر خواهد بود که آنها را به رهبران نهادهای مستقل کارگری در صنعت پراکنده ایران با مشکلت
فراوانش بنماید  .دومین سندیکای مستقل  ،سندیکای نیشکر هفت تپه بود که در  ۷آبان سال  ۸۷اولین جلسه خود را برای انتخابات برگزار میکند ،
پس از آنکه بیش از  ۲۵۰۰کارگر در آبان سال قبل در نامه ای به مدیر کل استان خوزستان خواستار تشکیل سندیکای مستقل خود شدند .
کارگرانی که بدلیل توقف تولید و مسائل مدیریتی ماهها حقوق خود را دریافت نکرده و وضع قرادادشان مشخص نبود  .سرکوب و دستگیریها
اعضای هیات بازگشایی و کارگران را وادار نکرد که از راهشان دست کشند و کارگران در  ۲۸مین روز اعتصاب بسمت دفتر مدیریت حرکت
میکنند و شعار حقوق ماهیانه حق مسلم ماست را داده و جلوگیری از پرونده سازی علیه کارگران دستگیر شده و ایجاد سندیکای مستقل را به
خواسته های خود اضافه میکنند  .شعار در روز چهلم به کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه ایم کار را پس از مذاکره کلیه کارگران با مدیریت و
مسولین استانداری به مسولین امنیتی کشیده میشود و روز بعد جاده اندیمشک اهواز توسط کارگران و خانواده آنها بسته میشود و بالخره انتخبات با
حضور  ۱۰۰۰کارگر در روز بعد انجام شده و هیات مدیره سندیکا انتخاب میگردند  .نمونه ای از مقاومت کارگران هفت تپه در پیوست آورده شده

است و شرح کار و فعالیت این سندیکا در سایتها منعکس گردیده است که چگونه کارگران با پیروزی به تثبیت قراردادهای خود رسیده و حقوق
ماهیانه را دریافت کردند  ،درحالیکه بعضی از اعضای هیات مدیره اخراج و یا گرفتار دادگاهها هستند  .قابل ذکر است که باوجود کار

سترگ ایجاد دو سندیکای متقل که ماهیت وجودی خود را از هزاران کارگر واحد و هفت تپه گرفته اند و اصل گسترش
سندیکاهای موجود و در ادامه جنبش کارگری میباشد و مشکلت نباید ایجاد غروری در بعضی از اعضای هیات مدیره
بنماید که دیگران فاقد چنین سندیکایی بوده و باید به عملکر آنها تن دهند و یا مساله را شخصی نموده و به برخوردهای
 .غیر ضروری با گروههای سیاسی بیانجامد
چپ در رابطه با سندیکا  --مشکلت داخلی فعالین کارگری که بدلیل گرایشات فکری و خود خواهیها و غرور کاذب تاثیر عمیقی در ایجاد کمیته
های کارگری و سایر نهادها گذاشته بود  ،با تاسیس دو سندیکا پیچیده تر شده و بجای اینکه همچون دولت و حکومت که نگران وسعت یافتن جنبش
شده بودند بکمک یکدیگر آیند به ایرادهای جزئی پرداخته و توان یکدیگر را فرسایش میدادند  .این که چرا نامه به وزارت کار نوشته شده و اینکه
چرا از سازمان جهانی کار کمک خواسته شده بحث عمده گردیده و هزاران کارگری که در مبارزات روزانه سندیکای مستقل خود را تایید کرده و
از آن حمایت میکنند عمدگی خود را از دست میداد و نتیجه گرفته میشد که حق با کسانیست که تئوری را بیشتر فرا گرفته اند  .دستگیری طولنی
اعضای هیات مدیره سندیکاها و ضرب و شتم آنها که حتی بدلیل امکانات کم قادر به استخدام وکیل خوب برای دفاع از آنها نبودند  ،اهمیت کمتری
در مقایسه آنها با کسانیکه به سندیکالیسم اعتقاد داشتند  ،بوده و لذا ایرادات الویت پیدا میکردند  .در نتیجه مدافعان دو نظریه درگیر هم شده و بازهم
خطای مهمتری صورت میگرفت تا کارگران حامی را از دور آنها پراکنده نمایند  .طبیعی است که ایجاد سندیکا ضرورت زمانه بوده و هست و
تردیدی در آن نیست  ،ولی نمیتوان اشتباهات را یکسویه نگاه کرد و مهم نیست کدام طرف بچه نسبتی خطا کرده اند  ،مهم اینستکه دیگر سندیکای
مستقلی تشکیل نشد و با تثبیت دولت بعدی با سرکوبی دو سندیکا فعالیت آنها را محدود کرد  .فعالین کارگری بخصوص آنهایی که به واقعیت
نزدیکتر شده اند باید یک بازنگری از حرکت گذ شته نموده و دریابند که درگیریها ارزش جدا سازی و اختلفات را نداشته است تا بتوانند راه
صحیح را که هنوز امکانپذیر است پیدا کنند  .باور کردنی نیست ولی باید باور کرد که بسیاری از گروههای چپ بیشتر مستقر در خارج کشور که
از جنبش کارگری و مبارزات کارگران دور بوده  ،شمشیر را بر علیه دو سندیکای مستقل بلند کرده و همچون دشمن طبقاتی باران مقالت را بر
ضد آنها در سایتهایشان سرازیر نمودند  ،گرچه اختلفات درونی نیز باین حملت کمک میکرد  .سندیکاها با جملتی همچون مبارزات روزمره
اقتصادی در چهارچوب مناسبات موجود به رفرمیسم خاتم میشوند  ،مورد اتهام قرار میگیرند  ،انگار که مبارزات صنفی میبایست در مناسبت
سوسیالیستی با بدان حزب کمونیست آنها باید پیگیری گردد ! کمیته مخفی و شورا بر سندیکا ارجح شمرده میشد  ،کار مخفی قابل مقایسه با کار
علنی شمرده نمیشد  ،تهمت انحراف از جنبش کارگری مدام شنیده میشد  ،مبارزه صنفی کارگر را از ایجاد شورای انقلبی باز میداشت  ،انواع
تئوری ایجاد حزب کمونیست و لغو کارمزدی از در و دیوار بال میرفت و جالب اینکه برای همه آنها فاکتهای مارکس و لنین و حکمت و دیگران
پیوست میگردید  .هیچکس فاکتهای در مبارزات روزمره باید کارگران را سازماندهی کرد را بروی مبارک نمیآورد  ،هیچکش هزاران امضای
کارگران را در تایید دو سندیکا نمیدید و حتما اعتقاد بر این بود که هزاران کارگر هم اشتباه میکنند و باید تئوری آنهایی را که خارج کشور هستند و
یا حضوری مخفیانه و نامرئی دارند را بپذیرند ! چه کسی منکر اینستکه مبارزه علنی کارگران موجب سرکوب و دستگیری  ،اخراج و زندانی
شدن دارد  ،درحالیکه مخفی بودن و اخباری را در خارج کشور انتشار دادن خطری را دربر ندارد  .حال که کارگران دانستند که باید به نیروی
خود تشکل مستقل خود را در غیاب اکثر گروههای چپ ایجاد کنند و امکانی پیدا شده که جنبش کارگری حرکت نماید  ،چه شده که صدای انحراف
از همه طرف بلند شده است و دوباره این گروهها تلش میکنند تا تجربه شکست خورده را دوباره زنده کنند ! اخبار و مقالت سایتها در آن چند
ساله حاکی از اتهاماتی است که به اعضای سندیکا زده میشوند و کاشکی مسولین امنیتی رژیم نیز درک میکردند که اعضای هیات مدیره دو
سندیکا به ضرر جنبش کارگری بوده و آنها را آزاد میکرد  .اگر مبارزه سندیکای مستقل برای بهبود اقتصادی صرف بود که بارها از طرف
مسولین به اعضای سندیکاها وعده ها داده شده بود  ،چرا سندیکایی که قانون کار و قانون اساسی را زیر سوال برده و سازماندهی کارگران را
هدف قرار داده  ،سندیکالیست خوانده میشوند  ،درحالیکه ماهیت تشکل مستقل کارگری در اصل مبارزه با دولت است که کارفرمای بزرگ و
 .اصلی است
اعتراضات کارگران تنها حربه مقابل حکومت  --سالهای  ۸۴ببعد اوج تظاهرات کارگری در کشور شکل میگیرد کما اینکه تنها در ایجاد سندیکای
واحد حدود  ۱۰۰۰کارگر این شرکت دستگیر میشوند  ،ولی چنانچه گفته شد اعضای سندیکا مقاومت کرده و همراه سایر کارگران پای اهداف خود
میایستند  .در این سالها که تغییر دولت اصلحات به دولت اصولگرا در جریان بود  ،کارگران دانستند که تغییرات تنها در جهت حل مشکلت
اقشار حاکمیت و قدرتیابی جناحهای مختلف آنست و چنانچه در زمان دولت اصلحات سندیکای واحد سرکوب شده و کارگران خاتون آباد مورد
تیراندازی قرار میگیرند  ،در زمان دولت اصولگرا نیز قوانین کار به ضرر کارگران تصویب شده  ،در زمان دولت بعدی نیز اخراجیها بیشتر از
قبل ادامه داشته  ،با وجود قیمت سرسام آور نفت اقتصاد کشور وخیمتر شده  ،سپاه صاحب اکثر منابع اقتصادی و پروژه های کشور شده و به
کارفرمای بزرگ تبدیل میگردد  ،حقوق بشر در بدترین شرایط بوده و پس از سالهای  ۸۸و انتخابات مجدد تعداد زندانیها و شکنجه شدگان و
اعدامیها بال رفته و در این میان کارگران نیز بی نصیب نمیمانند  ،یارانه عاملی میشود که وضعیت اقتصادی کارگران به مراتب بدتر شده و گرانی
و هزینه زندگی دمار از روزگار کارگران بریده  ،نیروهای امنیتی شرایط سختی را به کارگران پیشرو تحمیل کرده و آنها را یا به زندان انداخته و
یا اخراج و اسیر بیدادگاههایش کرده  ،تحریمها بر راکد شدن پروژه ها افزوده و مشکلت واردات قطعات و مواد اولیه را برای کارخانه ها ببار
آورده و آنها را به تعطیلی کشانده بطوریکه بطور تراژدی واری کارگرانی خواستار حمایت از تولید شده اند  ،فروش کارخانه ها و تبدیل آنها به
مسکونی و اداری برای سود سرسارش حاصلی جز بیکاری برای کارگران نداشته  ،واردات بیرویه و قاچاقی تمام اجناس موجب تعطیلی کامل
اصناف مختلف و بسیاری از کارخانه ها گشته  ،قراردادهای موقت و سفید امضای یکطرفه افزایش شدید یافته  ،کارگران پیمانکاریها در خطر
اخراج وسیع قرار گرفته  ،عدم دریافت ماهها حقوق امری بسیار متداول گشته و موارد دیگری که همه با اعتراضات و اعتصابات و تحصن و
راهپیمایی بسوی استانداریها و وزارت کار محل و حتی بستن جاده کنار کارخانه ها صورت گرفته که بدلیل فقدان تشکیلت مستقل و سرکوب شدید
همه آنها بدون نتیجه باقی مانده اند  .نمونه هایی از اعتراضات کارگری در سالهای  ۸۵ببعد را میتوان در اخبار رسمی روزنامه ها و سایتهای
خبری و چپ ملحظه نمود که روشن میسازد که اعتصابات در یک کارخانه در سالهات طولنی ناشی از دریافت حقوقی است

که برای بعضی از واهدا به بیش از یکسال رسیده و در این شرایط باید از روشنفکران پرسید که آیا وضع زندگی کارگران
بهبود یافته و اصل حتی با مبارزه صنفی صرف در کشوری همچون ایران امکان چنین کاری هست ؟ آیا اعتراضات

هزاران کارگر پیمانکاری پتروشیمیها و پالیشگاهها که برای تبدیل قراردادهای خود برسمی ماههاست که در اعتصاب
هستند یک مبارزه انحرافی صنفی است که مسولین دولت و امنیتی را سراسیمه نموده است ؟ آیا وجود نهاد مستقل علنی در
ایران خودرو قادر نخواهد بود مبارزات کارگرانش را جهت داده و در واحدی که سود سرشارش نصیب مقامات میگردد ،
حقوق صنفی خود را مطالبه کنند ؟ کارگران ایران تایر نباید برای گرفتن حقوق ماهها قبل خود به اتراز دست زنند و
فعالین نباید در این امر بکمک آنها بروند چون کارگر اگر حقوق خود را بگیرد از مبارزه دست خواهد کشید و آیا وقتی
چنین مشکلتی وجود دارند کارگران باید بجای حقوق نگرفته باهمدیگر متحد شده واز مسولین درخواست لغو کارمزدی را
بنمایند ! آری اعتراضات و اعتصابات بیشماری که امروزه جریان دارد خود دلیلی است که بار دیگر فعالین میبایست
 .اختلفات را کنار گذاشته و در راه ایجاد نهاد مستقل کوشا باشند
ایجاد مجدد نهادهای کارگری  --تاریخچه مختصری که از  ۱۱۰سال جنبش کارگری بیان گردید  ۳ ،دوره عمده را در جنبش نشان میدهد ؛ دوره
اول که تا سال  ۴۲طول کشیده و سرمایه داری در حال شکل گیری بوده و کارگران گرفتار حزب توده ای میگردند که سیاستهای دیکته شده روسها
برایش نسبت به جنبش کارگری ارجح بوده و لذا جنبش کارگری سرکوب میگردد  ،دوره دوم که تا سال  ۶۰طول میکشد و کارگران در مقطعی
مدیریت کارخانه ها را نیز همچون دوره سوسیالیسم تخیلی اروپای سالهای بسیار دور بعهده گرفته ولی بازهم گرفتار الویت سیاسی بازی و گروه
گرایی چپ با تئوریهای التقاطی و الگوبردارانه مجددا بشدت سرکوب میگردند و دوره سوم که هنوز تمام نشده و کارگران در مقطع
سالهای  ۸۱تا  ۸۷توانستند با نیروی خود سندیکاهای مستقل را ایجاد کرده و دورنمایی برای جنبش کارگری تصویر کنند که ضرورت فعلی جنبش
کارگری چیست و چگونه باید مشکلت عدیده خود را حل کنند  .دوره سوم نیز مسائلی را تجربه کرد که بازمانده ریشه استبداد و گرایشات گروهی
و خودخواهیهای شخصی و غرور کاذب هنوز دامنگیر بعضی از فعالین کارگری و کارگران پیشرو بوده و آنها با وجود حرکت بسیار مثبتی که
برای ایجاد تشکلت مستقل کارگری نمودند  ،نتوانستند  .به کار خود ادامه دهنداگر الویت به جنبش کارگری و ایجاد تشکیلت مستقل ان داده میشد
 ،بطور یقین سندیکاهای مستقل بیشتری تشکیل شده و نهادهای دیگر موجود کارگری که در پی سندیکالیسم بوده و یا راه صحیح را نمییابند را نیز
سازماندهی میکرد  ،مهمتر اینکه هزاران نیروی فعال کارگری که پای بیانیه ها امضا کرده و حمایت خود را از دو سندیکای مستقل ابراز داشته
بودند  ،قادر بودند کارگران پیشروی دیگر کارخانه ها و صنایع را سازماندهی کرده و جنبش قدرتمند کارگری را میساختند که شدت سرکوب
امکان داشت که آنرا کند کند  ،ولی هرگز نمیتوانست فعالیت آنرا متوقف و یا خشک نماید  .مقالت بیشماری در مورد گرایشاتی که در کمیته های
پیگیری و هماهنگی و سایر نهادهای کارگری موجود موجب گردید تا آنها از هدف اصلی که ایجاد تشکل کرگریست دور شوند تحریر گردید ولی
هرکدام تلش کردند ضمن شمردن ایرادات  ،گروه دیگر را متهم کنند  ،درحالیکه اصل انتقاد به پیدا کردن شیوه ایست که تاکتیکها و آرمان را به
حرکت درآورد نه آنکه آنرا بخشکاند  .و خوشبختانه فعالین و نهادهای کارگری آن سالها که نگران بودند خط سندیکای مستقل به تایید دولت منتهی
شده و همچون نهادهای دیگر به سندیکالیسم روی آورد  ،با استقبالی که کارگران از ایجاد نهاد مستقل و مقاومتی که اعضای دو سندیکا نشان دادند
و دشمنی که رژیم برای سرکوب آنها انجام داد  ،آنها را وادار کرد که بهمین روش روی آورند  .دیگر برای نهادهای کارگری روشن شده که برای
مبارزات روزمره کارگران ناچارند که با کارفرماها و وزارت کار و دولت برای آن خواسته های صنفی مذاکره و نامه نگاری کنند و این موضوع
انحراف از جنبش کارگری نیست  .دیگر برای نهادهای کارگری روشن شده که همچون سایر جنبشهای دموکراتیک که از سازمانهای بین المللی
حقوق بشری استفاده میکنند  ،کارگران نیز باید از آن سازمانها و سازمانهای بین المللی کارگران بسود جنبش خود استفاده نمایند  .مذاکره با دولت و
یا سازمان جهانی کار بمعنی آن نیست که جنبش کارگری ایران برای ایجاد نهاد مستقل خود از آنها اجازه بگیرد و یا تکتیکهایش را بر اساس
دلخواه آنها تنظیم کند  ،بلکه در جهانی که با زدن یک دکمه کامپوتر افراد بهم وصل شده و از اخبار جهانی آگاه میگردند  ،شایسته نیست که جنبش
 .کارگری از این موقعیت بسود خود استفاده نکند
چپ در رویا  --امروزه که گروههای چپی که غرب را امپریالیسم مینامیدند و با وجود زندگی در آن کشورها از دموکراسی نسبی موجود آنها
فریادشان به آسمان بود  ،دیگر خود برای مسائل اتفاق افتاده از کشتار سالهای  ۶۰تا  ۶۷و سایر موارد نامه ها و بیانیه هاست که به سازمانهای بین
المللی ارسال شده و با مسولین دولتها در تماسند و حتی در اینراه از امکانات مادی آنها تحت عناوین مختلف سود میجویند  .بخشی از این گروههای
چپ که جنبش کارگری را برای ایجاد نهادهای مستقل تایید میکنند  ،خود از جنبش کارگری دور بوده و گاها تلش میکنند حرکتهای کارگری را
بخود منتسب کرده و رهنمودهایی برای تشکیل کمیته های الگویی گروه خود بدهند  .متاسفانه هنوز آثار تفکر انحرافی حزب توده و اکثریت و سایر
گروههایی که هنوز نتوانسته اند از گرایشات متمل و رایج حزب توده رها شوند  ،در بین فعالین قدیمی دیده شده که تلش دارند کارگران را یا به
فعالیت سندیللیستی کشانده و یا بنوعی با سیستم موجود آشتی دهند  ،تفکر حزب توده هیچگاه نهاد مستقل کارگری را درک نکرد چون همواره خود
وابسته به دولت خارجی بود  .بخشی دیگر از گروههای چپ با وجود استفاده از امکاناتی که شرح داده شد  ،همچنان نهاد سندیکایی مستقل را
بطور آشکار و یا با کوبیدن گفتار یکی از اعضای سندیکاها نقض میکنند و بر کار مخفی دور از مبارزات کارگری و ایجاد کمیته ها و هسته های
کارگری برای ایجاد شورا و حزب کمونیست پافشاری میکنند بدون اینکه خود در اینراه قدمی بردارند  .بخشی نیز با تئوریهای لغو کارمزدی و
مشابه آنها همچنان راه ایجاد سندیکای مستقل که ضرورت فعلی جنبش کارگریست نفی نموده و سعی دارند کارگران را در جامعه سرمایه داری
امروزه که یافتن کار قراردادی و سفید امضا نایاب شده حول لغو کارمزدی سازماندهی کنند و روشن نیست تا چند سال باید بگذارد تا آنها عدم
نتیجه گیری خود را در تاکتیکهایی که انتخاب میکنند  ،درک کنند  .آنچه در گروههای چپ عمدگی دارد تلش برای نسبت دادن اعتراضات
کارگری بسود گروه خودی است که اخبارش را در سایتهایش منعکس میکند  ،روشن نیست که چه زمانی باید طول بکشد که آنها همچون گروههای
چپ سایر کشورهای تحت دیکتاتوری به صرافت ایجاد نهادهای مستقل کارگری از طریق حرکت در مبارزات روزمره و از درون جنبش کارگری
بیافتند  .امروزه سایتهای گروههای چپ پر از تحلیلهای جنبشهای دموکراتیکی کشورهای منطقه و مختصری نیز شامل تحلیل کارگری آن کشورها
است  ،گروههایی که قادر نیستند جنبش دموکراتیک کشور خود را هضم کرده و با وصل کردن طیف وسیع آن به اصلح طلبان آنرا انحرافی
مینامند  ،در عوض گروههای مذهبی کشورهای منطقه را نمیبینند که با تردستی خود را برای رسیدن به قدرت دموکراتیک نشان میدهند  .افراد و
گروههایی که تا انتقادی به فرد یا گروه مشخصی با بردن نام اصلی  ،سراسیمه شده و تهمتها را نثار نقد میکنند  ،بدون اینکه به محتوای نقد
توجهی نمایند  .این موضوع انسان را بیاد اشعار ایرج میرزا در مورد حجاب میاندازد که با شیرینی میگوید حجاب را کنار نزن و کاری را که
میخواهی انجام بده و این متاسفانه امری رایج شده و رهبران بعضی از گروههای چپ از ترس از دست دادن هواداران اندک خود  ،صفحات
سایتهایشان را از شعارهای تند و بی محتوی و مقالتی که نشان از بیعملی آنها دارد  ،پر نموده ولی حاضر نیستند اخبار کارگری و تحلیلهایی که

موافق تئوری آنها نیست را در سایتهایشان قرار داده و یا اگر ذکری میکنند با سرعت آنها را از صفحات اصلی پاک میکنند  .امید است در این
دوره که جنبش کارگری بهمه فعالین خود برای ایجاد نهادهای مستقل برای مقابله با بدترین نوع سرمایه داری وابسته با ترکیب ولیتی و سپاهی که
روزبروز بیشتر خود را در قدرت سیاسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی  ،امنیتی و نظامی شریک میکند  ،آماده نماید تا قادر باشد آنرا سرنگون نماید .
هیچکس از گروههای چپ انتظار ندارد که از تبلیغات گروهی خود دست بردارد  ،ولی فعالیت کارگران در مبارزات صنفی را با تبلیغات منفی
بمباران نکند بلکه با شکات در آنها خود را به کارگران نزدیک نموده و اعتماد آنها را کسب نماید و اگر توانست هسته و یا کمیته مخفی خود را در
 .کنار مبارزات کارگری ساخته و حزب کمونیست را نه از راه دور بلکه از نزدیک تدارک بیند
سندیکای مستقل ضرورت جنبش کارگری  --فعالین کارگری نیز که از سالهای  ۸۰نطفه های ایجاد کمیته هایی برای ایجاد تشکلت آزاد کارگری
تشکیل دادند  ،باید دریابند که با وجود دور شدن از کارگران و اختلفاتی که شرح داده شد  ،حرکت آنها کامل صحیح بوده و راه اصلی جنبش
کارگری همین است  .ایراد اصلی که کمیته ها داشتند  ،ایجاد تشکیلتی بود که میخواست رهبری جنبش کارگری را بدست گیرند و خود نهادی
بعنوان مرکز جذب کارگران باشند و از آنجا دستور العملهای خود را به جنبش کارگری صادر کنند و این پایه اصلی درگیریها و انشعابات بود .
فعالین و پیشروان کارگر نباید فراموش کنند که اعتقاد و اعتماد کارگران هر واحد بیشتر برای نمایندگانیست که خود در مبارزات روزمره خود
انتخاب کرده و قادرند در صورت کمکاری تغییر داده و لذا تصمیمات آنها را بجان گوش دهند  .آنها حاضر نیستند حتی به اعضای منتخب کمیته
های کارگری و یا سندیکاها که گاها گرایشات فکری خود را نسبت به نیاز کارگران الویت بخشیده و تاکتیکهای نامناسب یکسان بدلیل مشکلت
متفاوت کارگران پیشنهاد میدهند  ،را بپذیرند  .اصول تا ایجاد هماهنگی بیشتر و مجهز شدن به دانش مبارزه طبقاتی در سطح وسیعتر جنبش
کارگری  ،کمیته های ایجاد شده بین سندیکاهای مستقل باید مرکزی برای مشاوره و فراهم کردن امکانات مادی و آموزشی بیشتر و تماس با
سازمانهای بین المللی کار و مواردی از این قبیل باشد  ،نه اینکه مرجع تصمیم گیری برای سندیکاهای مستقل گردد  .کمیته های کارگری میبایست
در شناخت کارگران فعال در واحدهای مختلف کوشا بوده و آنها را از طریق آشنا کردن با نحوه ایجاد سندیکاهای موجود  ،به تاسیس نهاد مستقل
کارگری در واحد و کارخانه مربوطه علقمند نماید  .کمیته های کارگری باید کارخانه هایی که در حال اعتراض و اعتصاب طولنی برای حقوق
عقب افتاده  ،تغییر قراردادهای موقت و پیمانکاری  ،حداقل دستمزد و موارد دیگر را با تشویق فعال کارگری کمیته ها برای تماس با فعالن آن
کارخانه در ایجاد نهاد مستقل کارگری بکوشد  .هر کمیته کارگری که میتواند از جمع سندیکاهای یک شهر باشند  ،خود از نمایندگان چند سندیکا
تشکیل شهر و دیگر تعداد کارگر یک واحد و یا فعال بدان واحدی دیگر نباید تاثیری در تعداد نماینده آن واحدها در کمیته مربوطه باشد  ،لذا تعداد
کمیته ها میتوانند به تعداد بیشتری در مراحل اولیه باشند  .در پروسه مبارزاتی هر چند کمیته یک نماینده انتخاب کرده و تعدادی از این نمایندگان
که میتواند از شهرهای مختلف باشند یک نهادی بنام مثل کمیته مختلط کارگری ایجاد کرده که وزایف آنها باز هم همانند کمیته ها نه تصمیمگیری ،
بلکه مشورت با یکدیگر برای آموزش بیشتر  ،تماس با کارگران فعال شهرهای مختلف  ،دادن بیانیه  ،ایجاد زمینه اعتراضات همگانی برای مراسم
روز کارگر و برخورد با قوانین کار و موارد دیگر از جمله تماس با سازمان جهانی کار و اخذ حمایت آنها است  .وظایف نمایندگان کمیته ها و
کمیته های مختلط در پروسه مبارزاتی و ثابت کردن اینکه الویت اصلی را جنبش کارگری و نه گرایشات فردی قرار داده اند که از طریق تایید
کارگران و نمایندگان سندیکاهای آنها مشخص میگردد  ،با تشکیل مجمع عمومی کارگران نمایندگانی را برای پیشبرد کارهای هماهنگ کارگران
انتخاب مینمایند  .اهمیت دادن به وظیفه هر سندیکا که در مبارزات روزمره کارگران واحد خود میباشد به تصمیم گیری مستقل و تعمیم این وظیفه
در هر کمیته برای جمع کارخانه های زیر پوشش بسیار مهم بوده و باید از تشکیلت هرمی که منجر به افزایش گرایشهای فردی میگردد شدیدا
جلوگیری گردد تا تصمیمات کمیته ها و سایر نهادهای تشکیل شده برای کارگران هر واحد قابل لمس گردد  .برای جلوگیری از این امر پروسه
چرخشی بدان نمایندگان کمیته ها و به این صورت موجب شرکت کارگران بیشتر در کمیته ها امری قابل توجه خواهد بود  ،تماس دائم نمایندگان با
کارگران و قرار دادن آنها در مسائل در جریان و سهم کردن تعداد بیشتری از کارگران در مذاکره با وزارت کار  ،نماینده کارفرما و نیروهای
امنیتی موجب کاهش ضربه خوری کارگران فعال میگردد  .ایجاد صندوق مالی و تماس با سازمانهایی که در این راه کمک کنند تا به کارگران
اخراجی و بیکار شده پروسه مبارزاتی بسته به بودجه صندوق بسیار مهم بوده و کمیته ها باید در زمینه ایجاد همکاری با فعالین آگاه و وکل و
کسانیکه جنبش کارگری نیاز دارند فعال باشند  .طبیعی است این مقاله درنظر ندارد کارها و راه چاره را پیش بینی کند چرا که مسائل تصمیمگیری
میتوان استفاده کرد و
باید با تشکیل کمیته ها تعیین گردند و نمیشود آنها را با تئوری از پیش شناسایی کرد  ،تنها از تجربه های گذشته
راههای آینده را بکمک دانش مبارزاتی پیدا نمود  .در حال حاضر اعتراضات و اعتصابات کارگری شدیدتر از همه سالهای پیش شده  ،بیکاری
میلیونها کارگر در مقابل جنبش کارگری قرار داشته  ،قراردادهای موقت و سفید امضا افزایش فراوان یافته  ،حداقل حقوق و کل درآمد کارگران
اسفناک بوده  ،و مواردی دیگری که فوقا شرح داده شد در اوج قرار دارند و لذا فضا برای ایجاد کمیته های جدید و نهادهای مستقل بسیار آماده
است  .از طرف دیگر جانگ تبلیغاتی جناحهای رژیم برای دستیابی قدرت  ،وارد شدن سپاه در همه منابع اقتصادی  ،سیاسی  ،اجتمایی  ،نظامی و
حتی انتخابات موجب شده که به افشاگری نسبت بیکدیگر پرداخته و همدیگر را فرسوده کنند و تلش کنند با ترفندهای فریبکارانه کارگران و
سایرین را به طرفداری از جناح خود وادار کنند  ،.اشتباه نشود سقوط آنها تنها بستگی به قدرت جنبش کارگری و سایر جنبشهای دموکراتیک
دارد  .یارانه به گرانی گذشته افزوده و نه فقط اکثریت کارگران  ،بلکه بیشتر اقشار مردم زیر خط فقر بسر برده با این ترتیب و فعال شدن
کارگران پیشرو در واحدهایی که ماههاست اعتراض میکنند ولی فاقد تشکیلت مستقل برای جهت دهی مبارزاتی خود هستند  ،ایجاد سندیکاهای
مستقل افزایش یافته و دولت و حکومت قادر نخواهند بود که آنها را متوقف نمایند  .پس پیش بسوی ایجاد سندیکای مستقل که ضرورت امروز
 .جنبش کارگریست تا جنبش کارگری نیز بتواند در معادلت سایر جنبشهای دموکراتیک جاری و در مقابله با حکومت راه خود را دیکته نماید
مرداد  ۹۰گروه پژوهش کارگری
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