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!راني در ای مستقل کارگریو دعوت از تشکلها  ILO  
ماه هشتاد و شش دهم اسفند چهار                                                          زادهميعظجعفر

  
 

از چند " ی سازیخصوص" حول مسئله راني خود در ای کارگاه آموزشی برگزاری کار برای سازمان جهانراياخ

 کي کارگران شرکت واحد بمثابه یکاي از قدرت حاکم قرار دارند و منجمله سنديی نفوذ جناحهاريتشکل که عموما ز

 هياتحاد رابطه با ني در انيهمچن. دي ورزدرت به آن مبازي که پارسال نیکار.  دعوت بعمل آوردیتشکل مستقل کارگر

 کارگاه ني جهت دعوت به ايی هایزني رازي مستقل نی از نهادهاگري دی و تعداکاري و بی کارگران اخراجیسراسر

ی برگزاری هم و غم خود را بر رو،یهمگ کارگاهها نشدند ونياربه شرکت د حاضرهياتحاد نهاد ها ونيبعمل آمد که ا  

. مستقل با پانگ سوآن گذاشتندیجلسه ا  

ه                   ينها  گذشته از ا   ه خان ا ب ن کارگاهه زاری اي سئوليت برگ ه م رد ک شان ک د خاطر ن ه باي جهت اطالع خوانندگان اين مقال

ط           *آی ال او  کارگر سپرده شده بود و دعوت اصلی برای اين کارگاه آموزشی از سوی               سئول رواب زه ای م ای حم به آق

ه رانن      ه اتحادي ه      بين الملل خانه کارگر ابالغ و در پايين آن رونوشت ب اران، اتحادي ه خبرنگ دگان اتوبوس واحد، اتحادي

ود            د شده ب يقيدانان قي زاری                   .  رانندگان کاميون و اتحاديه موس ر محل برگ ن دعوت مشخص کردن هر چه زودت در اي

ران، هماهنگ                          زد و ته کارگاه ها در يزد و تهران، معرفی اشخاص کاردان در هر نشست کارشناسی در هر دو شهر ي

خبرنگاران، و اتحاديه موسيقيدانان و رانندگان کاميون، اتحاديه  واحد تهران، اتحاديه  اتوبوسرانی   کردن با اتحاديه  

.به آقای حمزه ای سپرده شده بود....  دعوت کردن چهار نماينده از هر اتحاديه و   

 ی  تشکلهاگريو د کاري و بی کارگران اخراجهي کارگران شرکت واحد و اتحادیکاي همچون سندی مستقلی تشکلهاايآ

 آن به خانه کارگر سپرده شده بود، تي کارگاهها که مسئولني در ایستي بای شده بود  میزني که با آنها رایگريمستقل د

تا .  دامن زدني همه تشکلها و فعالاني العموم در می علرا ی داغی بود که بحثهای سوال مهمني کردند؟ ایشرکت م

ني شرکت در ا  بود مخالف  شدهیزنيرا  آنها  که با  یني فعالشديم شرکت واحد یکايسند  ازروني به ب آنجا که مربوط  

  .   باره نکرده بودني در ای اظهار نظر رسمزي واحد نیکايکارگاهها بودند و سند

 مخالفتها در ني اذعان کرد نفس وجود همدي با،ی آموزشی کارگاههاني شرکت در اني و مخالفني موافقلي از دالگذشته

 آن در ني و فعالی جنبش کارگری امروز براطي مسئله در شراني  اتي حساسانگري العموم بی مستقل، علی تشکلهاانيم

 ی بحث نقطه مقابل آن، ماي و ی برخی کارگاهها از سوني بحث دعوت به شرکت در الي دلنيبه هم. داخل کشور است

 طي خانه کارگر در شراکردي و روراني ای دارهي سرماتي جامع از موقعیلي به تحلی متک،ی قبل از هر مالحظه اديبا

 که یامر.  باشدگري دی موجود از سوی و تشکلهای و اوضاع و احوال جنبش کارگرتي و موقعيیحاضر از سو

 و بدون ذره ی جنبش کارگرتي واحد  و نه کلیکاي سندتي نظر داشت آن و فقط با در نظر گرفتن موقعدر بدون یبرخ

  آن، قلم بدست گرفته و فراخوان شرکت در یسو آگاهانه اتخاذ شده ازیکردهايروحرکات خانه کارگرو شناخت از تیا

.کنندي صادر مکاي سندتي موقعشي از پشي بتي مارس و تقو۶ کارگاهها را آنهم همزمان با نيا  
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 مماشات آن با استيس گذشته، همزمان با ی ماههای کارگران در طاني در متي کسب مقبولی بلند خانه کارگر برازيخ

 ی که براحتستي نی اتفاقی آن، امری واحد از سویکاي سندی ضمنی شناستي برسمکردي مستقل و اتخاذ رویتشکلها

 موهوم از کارگران دعوت کرد تا در کنار ازاتيامت ی آن بست و با بر شمردن برخی گرفت و چشم بر رودهيآنرا ناد

  کارگاهها آنرا فرمولهني شرکت در اني مدافعانيم دری خسروشاهیموهوم که آقا ازاتي امتنيبه ا ترنييپا. (ننديآن بنش

 کرده است، خواهم پرداخت.)  

 از یزگردي می را به مناسبت برگزاری خانه کارگر، من مقاله اکردي و روراني ای دارهي سرماتيرابطه با موقعدر

 از یري جلوگیر کردم و امروز جا دارد تا آنرا برا منتش٨۴ در سال یستيکالي سندشي خانه کارگر و نخبگان گرایسو

 هي از سرمای بخش مهمکردي خانه کارگر به مثابه روروز اماستي منتشر کنم تا سگري مقاله بار دني شدن ایطوالن

 شي شده است بلي تبدکردي روکي به شي آن برای ضمنی شناستي و به رسمکاي با سندیشني که امروزه همنراني ایدار

  مقاله حتما مقاله فوق را که ني مقاله تقاضا دارم قبل از خواندن ادامه انيخوانندگان ا ازنجايمن هم. روشن شود شياز پ

. نوشته است، بخوانندني امهيضم  

ی جنبش کارگرتي خانه کارگر و موقعی کنوناستيس  

 
ع در         سياست کنونی خانه کارگر در نزديکی با سنديکای واحد و برسميت شناسی ضمنی آن توسط                ارگر در واق ه ک  خان

ه       ن در مقال ه م ت ک ران اس رمايه داری اي وی س تهايی از س ا و سياس ان رويکرده داوم هم شکلهای  "ت ه ت دت روي وح

ه            "برای تحميل تشکلهای زرد به کارگران      ايجاد بستری مناسب  "يا  "  کارگری ان خان  به آن پرداخته ام، منتها اگر آنزم

ا                     کارگر ميزگرد برگزار ميکرد و همزم      رود، شرايط ب ران ب د از اي د باي ان اعالم ميکرد که هر کس که سنديکا ميخواه

ه                              اذ سياست ب ه اتخ م ب ازی ه رو ني امروز متفاوت بود و هنوز آنطور که بايد سنديکای واحد سرکوب نشده بود و از اين

درت        وز ق ه هن ارگر وجود نداشت                     . چرا  ک ه ک رسميت شناسی ضمنی سنديکای واحد با هدف استحاله آن از سوی خان

شه               رای همي ارگران واحد ب ه سرکوب ک د ک سرکوب، تمام و کمال به بوته آزمايش سپرده نشده بود و آنان اميدوار بودن

ويژه عضويت آن در آی تی              نديکا،  ب افتن س اين سنديکا را از صحنه خارج خواهد کرد       . اما روند تحوالت و رسميت ي

ازات             ارگر در پس امتي ه ک ل خان ين دلي ه هم اف  نشان داد که سرکوب نميتواند اين سند        يکا را از صحنه خارج سازد،       ب

دان آوردن            ه مي نديکا در ب ن س اتوان شدن اي ه حاصل آن بصورت مقطعی ن بدست آمده از سرکوب سنديکای واحد       ( ک

ا    شنی ب ق همن                    ي ه، از طري ن بدن اب اي ا در غي ابقه ای در پی آنست ت بدنه اش می باشد   )  امروزه با شدت و جديت بی س

ل     ا هدف تحمي ود، ب اال سری خ ا ب ا آق ستقل را ب شکلهای م ی ت روژه همگراي ميت شناسی ضمنی آن، پ نديکا و برس س

 تدريجی تشکلهای زرد به کارگران به پيش برد تا بدينوسيله قادر شود سرمايه داری ايران را از خطر غول خفته ای

  که بيدار شده است برهاند. 

درت                      کسانی که امروزه موقعيت    ارگر شناختی از ق ه ک دازه خان  جنبش کارگری را در حالت تدافعی می بينند حتی به ان

بش             يش جن يابی امروز جنبش کارگری در ايران ندارند، خانه کارگر دقيقا به دليل احساس خطر و قدرت يابی بيش از پ

دان نشان دادن به آن، عکس کارگری و ترس از آنست که امروزه به جای حمله به مقر سنديکای واحد و چنگ و دن  

 اسالو را منتشر و فغانش در مورد شالق بر کارگران از اين دسته از فعالين  نيز باالتر ميرود.
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اين دوستان فقط و فقط با ديدن سنديکای واحد در جنبش کارگری و افت و خيز موجود در آن، بشدت مرعوب 

شده است تا چشمان خود را بر غولی که در حال بيدار شدن سياستهای سرکوب طبقه حاکم شده اند و همين امر باعث 

در نيشکر هفت تپه و جاهای ديگر است، ببندند و نبينند که کارگران قادر شده اند اعتصاب را به امری عادی در اين 

ل به جامعه تبديل کنند، نبينند که عليرغم تشديد سرکوب، کارگران کوتاه نيامده اند و هر روزه بيش از پيش در حا

ميدان آمدن هستند و نبينند عليرغم شالق خوردن کارگران، آنان دسته دسته و با اشتياق به اتحاديه کارگران اخراجی و 

ه حول بيکار می پيوندند و با اسم و رسم خود و کارخانه شان امضا بر پای طوماری ميگذارند که فعالين اين اتحادي

کارخانه اش  خود ورسموهيچ کارگری با اسم اسال گذشته سابقه نداشت وی که تامر. آن هستنددستمزدها دست اندرکار  

.پای هيچ طوماری را امضا نمی گذاشت  

خانه کارگر اين مسائل و پتانسيل قدرتمند موجود در پس آن را می بيند و چشم خود را همچون اين دوستان بر اين 

زدهای معوقه را فاکتور ارزيابی خود از جنبش واقعيات نبسته و فقط شالق خوردن کارگران و مبارزه حول دستم

کارگری قرار نميدهد و به همين دليل نيز نتيجه نميگيرد که جنبش کارگری در حالت تدافعی قرار دارد  تا دست روی 

بلکه با ديدن اين واقعيات خيز بلندی را برای کسب اعتبار در ميان کارگران برداشته و با محکوم کردن . دست بگذارد

ده شالق خوردن کارگران و انتشار عکسهای اسالو از سويی و تالش برای همنشينی با فعالين مستقل جنبش گستر

حتی اين . کارگری از سوی ديگر، در صدد تخليه پتانسيلی است که در جنبش کارگری در حال بالفعل شدن است

الين اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار در تشکل پا را از اين هم فراتر نهاده و با تالش برای به عضويت در آوردن فع

آيا تمام اينها ناشی از . هيئتهای اجرايی خود، تالش ميکند تا از اين طريق طومار تشکلهای مستقل را در هم بپيچد

توازن قوا به ضرر طبقه کارگر و موقعيت تدافعی جنبش کارگريست که اين دوستان با اين تبيين، فراخوان به سنديکا 

يشنی با خانه کارگر می دهند؟ آيا اينان نمی بينند که کارگران جهان مشتاقانه تر و با عزمی راسخ تر  از برای همن

هميشه  در حال به ميدان آمدن برای دفاع از جنبش کارگری ايران هستند؟ آيا اسم اين وضعيت را ميتوان ضعيف شدن 

گری ايران با اتکا به اعتبار بين المللی خود و پتانسيل جنبش کارگری نام نهاد؟ آيا وقت آن نرسيده است که جنبش کار

موجود در ميان کارگران که هر روزه در حال اعتصاب و تجمع هستند به ميدان آمده و به جای همنشينی با خانه 

کارگر، خيزی سرنوشت ساز را برای تعيين تکليف با آن بردارد و جلوی زير سازی بستری مناسب برای تحميل 

تشکلهای زرد به طبقه کارگر را از سوی خانه کارگر سد کند. آيا واقعا وقت آن نرسيده است که با عدم شرکت در اين 

داد؟ کسانی که امروزه دليل می يک دوراهی قرارآينده آنرا را درحداقل برای سال   آی ال اونشستها و اعتراض به 

 آيا ،المللی حياتی است داوم رسميت آن در سطح بينحضور سنديکای واحد در چنين مجامعی برای حفظ و تآورند که 

چنينتبارتا کنونی اين سنديکا که روز بروز درحال  افزايش است  ازطريق  شرکت دراعواقعا  نميدانند که رسميت و   

.جلساتی حاصل نشده است    

 ناشی از شرکت اين سنديکا آيا رسميت و اعتبار تاکنونی سنديکای واحد آنگونه که آقای خسرو شاهی فرموده اند واقعا

 به همراه خانه کارگر است يا از طريق مبارزات و اعتراض به نمايندگی خانه کارگر در اين آی ال او در جلسات

حضور سنديکای واحد : وزارت کار جهانی سرمايه داران؟ که آقای خسرو شاهی با دغدغه تداوم اين اعتبار ميفرمايند

در چنين مجامعی برای حفظ و تداوم رسميت آن در سطح بين المللی حياتی است و در ادامه، اين حضور را 
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ی حضور جنبش مستقل کارگری در ايران برای ايجاد لالمل رسميت شناسی بين معنای به حال مستقيمًا به درعين

 در ارزيابی ميکنند؟  کداميک؟ آيا وضعيت حاضر مبنی بر دعوت از سنديکای واحد برای شرکتهای مستقل  تشکل

است  آی ال او جلسات درز طريق شرکت مشترک با خانه کارگررسميت يافتن سنديکا اکارگاههای آموزشی ناشی از

خون دل خوردن و ضرب و شتم همسران و فرزندان کارگران شرکت واحد و مبارزه بی امان ساير فعالين؟ يا ناشی از

ز سنديکای واحد برای شرکت در کارگاههای آموزشی را به اين نتيجه رسانده است که امروزه  ا  آی ال اوکداميک 

اين شرکت درکه برای تداوم رسميت سنديکای واحد،  و استدالل مياوريم  جهت تداوم رسميت يافتن مان دعوت ميکنيم  

 جلسات مشترک حياتی است؟ کداميک؟  

ه کارگرند که تا ديروز اعالمآقای خسروشاهی از کدام تريبون صحبت ميکنند؟ از تريبونی که مسموعين آن سران خان  

 ميکردند سنديکا خواهان بايد از ايران بروند، يا توده کارگران؟ کداميک؟  

آيا نبايد پيشرويهای بدست آمده تاکنونی را دستمايه پيشروی های بعدی قرار داد؟ آيا شايسته است سنديکای واحد که تا 

 با خانه کارگر در حال جنگ و گريز بود و تاوان آنرا با هزار ديروز اعتباری به اندازه امروز نداشت و در آن شرايط

و يک مصيبت که بر سر کارگران شرکت واحد آمد، پس داد با توجه به اينکه امروز در موقعيت بمراتب قوی تری به 

 رلحاظ تحکيم موقعيت جهانی و رسميت يافتن اش قرار دارد، با حضور در جلسه ای  با مسئوليت خانه کارگر بطو

ميان کارگران به نمايش بگذارد و ناخواسته به تسمه نقاله زير سازیضمنی و ناخواسته وجه ای مثبت ازاين تشکل در  

 آن بستری تبديل شود که خانه کارگر بدنبال آن است؟    

 اند؟  بوده اند تغيير سياست دادهآی ال اوآيا واقعا اتحاديه های کارگری که تا کنون مخالف حضور خانه کارگر در

 از يک طرف در آی ال او مگر نه اين است که دعوت کردن از تشکلهای مستقل کارگری در کارگاههای آموزشی

آيا اين اتحاديه ها . نتيبجه مبارزه بی امان کارگران و از طرف ديگر تحت فشار همين اتحاديه ها صورت گرفته است

را رفته است که امروزه تداوم رسميت يافتگی تا کنونی امروز جا خالی کرده اند و جنبش کارگری در ايران به قهق

 می کنيم؟  آيا آی ال او خود را منوط به شرکت مشترک با خانه کارگر  و تحت مسئوليت آن در کارگاههای آموزشی

مبارزه بی امان کارگران ايران و اين اتحاديه ها عامل تقويت و برسميت شناسی تشکلهای مستقل کارگری در ايران 

  نمايندگان خانه کارگر بمثابه  برسميت شناسی  سياستم فشار اين اتحاديه ها همچنان ازکه عليرغ آی ال او ه اند يابود

 کارگران ايران پيروی کرده است؟  کداميک؟  

که ) ختن به همه آنها نيستو مالحظات ديگر که در اين فرصت امکان پردا(اينها بطور خالصه آن نکاتی هستند 

با طرح و بسط آنها، شرايط الزم را برای تدقيق هر چه بيشتر نقد مواضعد ساير فعالين جنبش کارگری نيزروميانتظار  

.جلسات مشترک با خانه کارگر فراهم نمايندمربوط به شرکت در    

 
  زادهميجعفر عظ

١٣/١٢/١٣٨۶  

فق روشن ا.ترجمه شده است " آی ال او " فارسیدليل جابجا شدن جمالت به ب.نوشته شده است    ilo يا    ILO   سخه اصلیندر *
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اي" ی کارگری تشکلهاهيوحدت رو"  

"  " کارگران زرد بهی تشکلهالي تحمی مناسب برای بسترجاديا

 
ماه هشتاد و ششدهم اسفند                                                                                        چهار زادهميعظجعفر  

 
 
ی،                            ای عمل ر داشتن گامه ا ب ه ت ای نظری گرفت تالش برای  تشکل يابی کارگران در سطوح مختلف آن، از طرح بحثه

ارگری                 مسئله ايست که مد    تهاست به عنوان امری حياتی در جنبش کارگری در مرکز توجه کارگران پيشرو و فعالين ک

ارگری           . قرار گرفته است   بش ک ان ديگری در جن يش از هر زم ری ب اين امر بويژه پس از اعالم موجوديت کميته پيگي

ابقه ای را در را                     م س ده شده و تحرک ک بش ران ابی      به جلو صحنه تحرکات اجتماعی اين جن شکل ي رای ت ستای تالش ب

بايد گفت اين دوره از حيات جنبش کارگری، آغاز يک دوره سرنوشت   . کارگران در جنبش کارگری ايجاد نموده است 

ايی                         ه لحاظ تعريف ساختارها و نهاده ساز برای اين جنبش، در آستانه رويکرد جديدی در حيات سرمايه داری ايران ب

ين           برای تضمين امنيت سود آوری سرما   دون وجود چن يش است ، بی شک ب ر از دوره های پ ار ارزانت يه با نيروی ک

ران                            ر شدن باشد، سرمايه داری اي نيروی کاری برای سرمايه در ايران که مدام و بصورت دوره ای در حال ارزان ت

تاندارد قاب                ولی از سود  قادر نخواهد شد بحران عميق اقتصادی خود را مهار کرده و با تضمين اس  دهی و انباشت،   ل قب

و بقا خود را دردهکده جهانی  گردش متعارف جهانی آن وارد شده انی شدن پسا جنگ سردی سرمايه، درجهدرعصر  

.سرمايه تضمين نمايد  

رديم مقطع انقالب  ه عقب برگ ای يک دوره از ۵٧ اگر کمی ب ست يک دوره از انباشت سرمايه در انته ن ب ز ، ب  ني

رای                           شکوفايی و رونق سرمايه داری      ا آغاز دوره ای ديگر ب ايی در آن، ب ونی روبن ق دگرگ ه از طري ود ک ران ب  در اي

الهای اول            ان س ران در هم تضمين سود آوری سرمايه با نيروی کار ارزانتر از دوره قبل رقم خورد و سرمايه داری اي

ا خود را         موفق شد با به شکست کشاندن مبارزات گسترده کارگران برای ايجاد تشکلهای و             ۵٧انقالب   اقعی خويش ، بق

د                      ل تضمين نماي ر از قب ار ارزانت روی ک ه ني ان و دسترسی ب ه سفره آن دازی وحشيانه ب ن حال    . از طريق دست ان ا اي ب

الهای اول انقالب                  هر  .   نيست ۵٧ضرورت و مبارزه برای تشکل يابی کارگران در اين دوره، قابل مقايسه با مقطع س

شکلهای              چند که تشکلهای مستقل زيادی در        ری ت ادی شکل گي آن دوره شکل گرفت اما بايد اذعان نمود که به درجه زي

ا        ارگران ب ره ک شهای روزم ته از دل کشمک ر خاس ارزاتی ب نتهای مب ستر س ر ب ه ب يش از آنک ارگری در آن دوره پ ک

  داری به بار حاکميت متمرکز سرمايه و فروپاشی   ۵٧بود که انقالب  فضايی  سرمايه داران نشو و نما کند حاصل 

. آورده بود  

طبقه کارگر آن دوره در يک بعد وسيع اجتماعی در پروسه اصالحات ارضی نه در يک شرايط انقالبی زير و رو 

کننده  به همراه بورژوازی بر عليه مناسبات فئودالی، بلکه طی يک برنامه از باال و توسط حکومتی ديکتاتوری پا به 

امروزی گذاشته بود و علی العموم فاقد سنتهای مبارزاتی تکامل يافته طبقاتی در ابعاد مناسبات سرمايه داری به شيوه 

کارگران آندوره به لحاظ موقعيت اقتصادی و معيشتی نسلی بودند که طی يک پروسه کوتاه مدت در . توده ای آن  بود
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کميت يک رژيم ديکتاتوری نتيجه اصالحات ارضی از مشقات زندگی عقب مانده روستايی کنده  شده و در تحت حا

مبتنی بر نيازهای آندوره سرمايه جهانی و به لحاظ اقتصادی در حال شکوفايی ، پا به مناسبات سرمايه داری و زندگی 

ش نسبت به دوره قبل از اصالحات اين وضعيت برای آن نسل از نظر رفاه و آساي. نسبتا مرفه شهری گذاشته بودند

ارضی يک گام به پيش بود و همچون کشورهای اروپايی دهقانان کنده شده از زمين، دهقانانی نبودند که بر بستر يک 

زايش زجرآور طوالنی تاريخی، همراه بورژوازی با يک انقالب بورژوايی پا به مناسبات نوين سرمايه داری گذاشته 

 نيزه و آتش زدن خانه هايشان از زمين کنده شده و آواره شهرهای صنعتی برای تامين نيروی باشند و يا  با زور سر

شاره شد علی العموم نسل  همانطوريکه ا۵٧بلکه نسل کارگران آن دوره تا مقطع سال . کار مورد نياز سرمايه شوند

بورژوازی حاکم از   باال، توسطاز  بودند که  طی يک برنامه معين  و اصالحات ارضی دهقانان فالکت  زده قبل  از  

. روستاها کنده شده و پا به مناسبات سرمايه داری در يک دوره رونق اقتصادی سرمايه در ايران گذاشته بودند  

اری ايران درفاوت هم به لحاظ رويکرد سرمايه د، متاما اين دوره در حيات طبقه کارگرايران يک دوره متفاوت است  

.و هم متفاوت به لحاظ موقعيت طبقه کارگر شرايط متفاوت جهانی   

رمايه  انی س رد جه ويی رويک روز از س رايط ام ردی ( در ش گ س سا جن رد پ رمايه در رويک دن س انی ش در ) جه

دی را در دستور                            يم بن انی سرمايه، وجود دموکراسی ن کشورهايی مانند ايران برای ادغام اين کشورها در گردش جه

ران              کار سرمايه جهانی و بخشهای مهم      ارگر امروز اي ه ک رار داده و از طرف ديگر طبق ی  ق ه  ی از سرمايه داخل طبق

 و از نظر زندگی اجتماعی ومعيشتی نيز، نسلی نيست که از يک دوره  فالکت و                 ايست که انقالبی را پشت سر گذاشته      

دم گذاشته باش                  ه     عقب ماندگی به زندگی نسبتا بهتری در يک نظام سرمايه داری رو به شکوفايی ق سلی است ک د بلکه ن

ا        ه پ ه ده ه س ک ب ول نزدي ستگی آن در ط ه دوران ورشک رمايه داری ب کوفايی س دگی در دوران ش ک دوره زن از ي

امال                       گذاشته و در طول اين سالها با افت شديد معيشتی نسبت به دوره قبل مواجه بوده،  بطوريکه اين امر در سطحی ک

ره ای را             ل، کشمکش روزم اتی در                   متفاوت با دوره قب ارزه طبق ا صاحبان سرمايه در سطوح مختلف در عرصه مب ب

وجود  . ايران بيش از پيش دامن زده و سنتهای مبارزاتی قابل اتکايی از دل اين کشمکشهای روزمره نضج گرفته است                   

،  تضمين سود سرمايه       ))و فاکتورهای مهم ديگری که از حوصله اين بحث خارج است          ((چنين وضعيتی در اين دوره      

رده  و رويکرد سرما                       ران را در      با اتکا به نيروی کار ارزانتر از قبل را، با ابزارهای پيشين، غير ممکن ک يه داری اي

همچون(سرکوب گسترده ی بی چون چرا  مطالبات آن به سطح ديگری غيرازوسطح کالن دربرخورد به طبقه کارگر  

. سوق داده است) سالهای اول دهه شصت  

روی     ۵٧ انقالب   در آغاز دوران پس از      به لحاظ ويژه گی خاص آن دوران، سازماندهی استثمار کارگران با تضمين ني

ق محو بی چون و       کار ارزانتر از دوره پيش،  برای آغاز دوره ای ديگر، جهت تضمين سود آوری سرماي                  ه، از طري

لهای موجود آنزمان متحقق نوع تشکلی با سرکوب عنان گسيخته و سازماندهی تشکلی دولتی، بر ويرانه تشکچرای هر  

.  شد وبرای نزديک به سه دهه نيروی کار ارزانتر از دوره پيش را در اختيار سرمايه گذاشت  

ده شدن قراردادهای             ۵٧سرکوب شوراهای کارگری دوران انقالب       ر چي د، ب ا شده بودن ر پ ارگران ب  که بدست خود ک

ر     دائمی، بيکارسازيهای دهها هزار نفری بدون بيمه بيکار        ر از شمول   ١٠ و ۵ی، خارج کردن کارگاههای زي  ٣٠ نف

رده در عسلويه                            ا هزار ب ا دهه سان ب ای بردگی ان ماده از قانون کار، رواج قراردادهای سفيد امضا،  سازماندهی کمپه
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 ، جا انداختن دستمزدهای زير خط فقر و پرداخت هر چند ماه يکبار آن، از يک سو در دوره  پس از مقطع انقالب                   ...و

ه در     ۵٧ ن پروس ر، اي وی ديگ رار داد و از س رمايه ق ار س يش در اختي يش از پ ری را ب ار ارزانت روی ک دريج ني ،  بت

اعی                             د وسيع اجتم دگی در يک بع انتهای خود و به عنوان محصول نهايی آن،  با حاکم کردن فضای استيصال و درمان

ادی و ا               ه های م سان، پاي ار               برای چگونگی گذران زندگی ميليونها ان روی ک ه ني ران ب اعی دسترسی سرمايه در اي جتم

ر از دوره  ال   ٢٧ارزانت ع س س از مقط اله پ ود  ۵٧ س ا نم يش رو مهي رای دوره پ ت   .   را، ب ايی تثبي ام نه ا فرج ا آي ام

ران در دوره    رمايه داری اي تاوردهای س الب    ٢٧دس ع انق س از مقط اله پ ار     ۵٧ س روی ک د ني ادر باش ه ق   بطوريک

يوه                      ارزانتری را نسبت     ا ش ذارد ب ران بگ ار سرمايه داری اي ارگران ساکت و خاموش در اختي ا ک ايی  به دوره پيش ب  ه

نيست سياستهای سرمايه جهانی و امکانپذيراست؟ واگرهمچنان که اشاره شد امکان پذير۵٧مانند دوران اوايل انقالب  

اشته باشند چيست؟ داخلی برای دوره جديد، به نحوی که کارگر ارزانتر از قبل را در اختيار د  

م                             انی  و ه با توجه به مباحثی که شرح آنها گذشت بايد گفت که در اين دوره، هم رويکرد پسا جنگ سردی سرمايه جه

ام عرصه       ه تم سياست کالن بخش مهمی از بورژوازی ايران، مبتنی بر دموکراسی بورژوايی آپارتايدی در برخورد ب

ران  است     های زندگی اجتماعی، بويژه جنبش کارگری د       ا چراغ سبز                 .  ر اي ران ب ار در اي انی ک تالشهای سازمان جه

ل                   بخش مهمی از طبقه حاکم ايران،  نمونه تيپيک چنين رويکرديست که با اتکا به تشکلهای دولتی موجود، در پی تحمي

ی    کردن اين تشکلها به کارگران از طريق به رسميت شناسی آنها با توسل به اجرای  نيم بند مقاوله نام                    ين الملل ه های  ب

ار اعتراضات                         ا مه است تا با تغيير ماهيت سياه اين تشکلها به تشکلهای زرد متعارف، سرمايه داری ايران قادر شود ب

رای تضمين انباشت خود در                             رازپيش، ب ار ارزانت روی ک امين ني رای ت رو به رشد کارگر ی،  شرايط قابل  قبولی را ب

ه عروج بيش از پيش            ديگر  از طرف   . دوره پيش رو  فراهم آورد      واقعيت اينست که پيشبرد چنين سياستی با توجه ب

ذير                           اال امکانپ ذاری واز ب انون گ ه ق ا ب جنبش کارگری وموقعيت اين جنبش در شرايط امروز ايران، فقط از طريق اتک

ه رشد ک                ار اعتراضات رو ب رای مه ورژوازی ب زار فی الحال موجود ب وان اب ه عن ارگر ب ه ک ارگری در نيست و خان

ده      ضمين کنن روی ت ا ني د تنه ارگران از دست داده ، نميتوان رکوب ک ق و س رای تحمي ود را ب ارکرد خ ه ک رايطی ک ش

م  . پيشبرد اين سياستها باشد  از اين رو  بايد متحدينی را در ميان گرايشات راست مماشات طلب در جنبش کارگری، ه

ا      به منظور دادن چهره ای کارگری به خود و هم به عنو     ا ج ا ب د  ت ا کن ان پياده نظام پيشبرد سياستهای فوق دست و پ

سترش        ه گ ات رو ب ر اعتراض االی س ران را از ب رمايه داری اي سته س شتی شک ارف  ک شکلهای زرد متع داختن ت ان

د    ا                               .کارگری عبور ده ن مقاومته ا اي ايی روبروست ام ا مقاومته ارگر ب ه ک ن سياست در درون خود خان ه اي د ک  هر چن

ارگر      . ن سياست کلی سرمايه داری ايران وخانه کارگر نيست     ناقض اي  ه ک ار خان ه در دستور ک اين سياست مدتهاست ک

ر خالف                  . قرار دارد  ارگر ب ه ک ه خان د ک افکنيم خواهيم دي ارگر بي ار و ک ه ک ه روزنام اگر در يک ساله گذشته نگاهی ب

ار و مطالبی از              دوران گذشته که تاب تحمل حتی راست ترين گرايشها را در جنبش کار             ه درج اخب دام ب گری نداشت اق

ه حالل و حرام سرش                         زبان برخی فعالين اين جنبش نموده و درعرصه مطالبات کارگری نيز بر خالف ماهيت خود ک

ميشود برای فريب کارگران مقوله ای مانند اعتصاب را که در ايران حرام شمرده شده است در شعارهای خود وارد                      

ميزگردی) حمله به سنديکای کارگران شرکت واحد (سياست چماق خانه کارگرن سياستها درکنار  اوج اينقطه. ميکند  

  * .بود که مسئولين آن با چند تن از فعالين گرايش سنديکاليستی در ماهنامه توليد و مصرف ترتيب دادند
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ايران خواب نما نشده انددرديکاليستی نه نخبگان گرايش سنبيشک يک شبه نه دبيرکانون عالی شوراهای اسالمی کارو  

.تشکيل دهند!!  که با هم و در فضايی آرام ميزگردی در باره وحدت رويه تشکلهای کارگری  

ه                    ه يکديگر ب سبت ب ز ن د و تي ادات تن ام انتق ا وجود تم سانی ب ا ک ه ميزگرده سنتا و به عنوان امری متعارف، در اينگون

ه ساکن               دا ب ديگر         بحث و تبادل نظر می پردازند که ابت ه رسميت شناسی هم ا ب ا فعاليت      در عرصه -ب ه آنه ه هم  ای ک

د رای -ميکنن شمی نيزب ه چ ز و گوش ه ج ند، اگرب ته باش ه داش دت روي دا  ح ايی موضوعيتی پي ين ميزگرده د چن اين باش

  و موفقيت از  لبريز گزارش ايلنا  فحوای   است، بطوريکه بيسابقه که  الحق .  تشکيل شان  تا چه برسد به نميکنند

!! شادکاميست  

ين               ه هم د و ب ه متوجه آن شده ان ار يک مرتب گويا مطالبات کارگران همين امروز سر برآورده  و شوراهای اسالمی ک

ارگران       ات صنفی ک ری مطالب رای پيگي ی ب افتن راه دنبال ي ران  ب ستی در اي رايش سنديکالي ان گ ار نخبگ ل در کن دلي

ار            ان شورای اسالمی ک ن هم ارگری برخاسته از دل                  ميباشند، گويا اي شکلهای واقعی ک ستر سرکوب ت ر ب ه ب  نيست ک

ود   ۵٧ز انقالب    شکل گرفت و نقش تاريخ سازی در تحميل بردگی به کارگران ايران در دوره پس ا                ۵٧انقالب   .  ايفا نم

. دشرکت واحد به سنديکای کارگران اين شرکت يورش براسالمی نيست که همين چندی پيش درهمان شورای گويا اين  

سرکوب رهبران عملی و بدنه کارگری اين چرا سياست مماشات با نخبگان  سنديکاليستها  و چرا سياست اما امروز   

!؟! گرايش؟  

افتن                           رار دارد، در پی ي ارگر در آن ق ه ک م طبق م خود و ه ه امروزه ه ژه ای ک ل شرايط وي ه دلي ران ب سرمايه داری اي

ه      راهی برای گذار از تشکلهای سياه که نياز        د ک  اين دوره از حيات آن ميباشد، بهتر از سنديکاليستهای غير دولتی ميدان

نديکاهای                  ه سرانجام برسد، س ا ب شار ارگانيک آنه ی و ف دون دخالت نهادهای دولت اگر اين گذار فقط با چراغ سبز و ب

شکلهاي                         ود بلکه ت د ب ی امروز آن نخواهن ر دولت دعيان غي نديکاهايی در سطح م ه در       ايجاد شده حتی س ود ک د ب ی خواهن

ی                                رو حت رد، از  اين د ک دگی خواهن ارگری را نماين سم ک ا راديکالي ران نهايت ژه اي ل شرايط وي عمل اجتماعی خود به دلي

اندن    ام رس ه سر انج ی ب ايی در پ اد تنگناه ا ايج د و ب ر نمی تابن ارف آن  ب وم متع ه مفه ز ب ستی را ني رايش سنديکالي گ

ياه دوران سرکوب می باشد         پروسه ای هستند که ماحصل آن تح       ان   . ميل تشکلهای زرد  به جای تشکلهای س ن مي در اي

ه توسط               دغدغه سنديکاليستها از عروج سرنوشت ساز جنبش کارگری و به تبع آن، اتخاذ سياستهای مماشات طلبان

ه کارگري        ه    آنان، تسمه نقاله و پياده نظام پيشبرد چنين سياستی است،  به همين دليل هم هست که خان ا در عين حمل ه

ه در ر                   شان ک ر سر جاي ا ب د    به رهبران عملی و بدنه گرايش سنديکاليستی و تالش برای نشاندن آنه د خود ميتوانن ون

فضايیفع سرمايه داری ايران پيدا کنند با شعار وحدت و همگرايی به سراغ ميز گرد درخالف منافرجام ديگری بر  

. آرام با نخبگان آنها ميروند  

ارگران شرکت        از منصور ا   نديکای ک ارگری در س سانلو نيز به عنوان يکی از چهره های خوشنام  و رهبران عملی ک

اق را بکار                        واحد در فضايی آرام دعوت به عمل مياورند، اما بالفاصله به سراغ او وسنديکا رفته و دوباره سياست چم

سنديکای کارگران شرکتد تحت فشارقرارداده وتی هستنپايين گرايش سنديکاليسند تا آنان را که بدنه اصلی وازميگير  

.  بدنبال آن هستند!! واحد را به زير چتر روندی  ببرند که در فضای آرام  

ه                                 ه ب ان، ن ی آن ران عمل ارگران و برخی رهب ان بخشهايی از ک ستی در مي رايش سنديکالي ه امروزه گ واقعيت اينست ک
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ای ظرفی                 معنای متعارف امروزيش آنگونه که در غرب  به  عنوا           ه معن اده، بلکه ب ا افت ورژوايی ج ن دنبالچه احزاب ب

برای دفاع کارگران از زندگيشان در کارزاری  طبقاتی که ريشه های نظام سرمايه داری را نشانه رفته، معنا و مفهوم                     

ذار ا                      رای گ اپوی فرجی ب ران از  سويی در تک ورژوازی اي ه ب م هست ک ل ه ين دلي ه هم ن  پيدا کرده است،  دقيقا ب ز اي

امين ني     ٢٧رويکرد طبقه کارگر و از سوی ديگر بهره برداری بی دغدغه از بستری که طی                رای ت ته ب روی  سال گذش

با سياست همگرايی و کارارزان ايجاد کرده است، با سياست چماق با اين تشکلها ورهبران عملی آنها برخورد کرده و  

.  آن می رودوحدت رويه به سراغ سنديکاليستها به معنای سياسی تر  

اعی تضمين            ای اجتم ه خود محصول مکانيزمه هميشه چنين بوده، هر زمان که راست ترين گرايشات سرمايه داری ک

ژه اقتصادی                          د و تحت شرايط وي  -انباشت سرمايه در دوره های معينی هستند ناتوان از تضمين انباشت سرمايه شده ان

ارگری      مايه داری را در معرض ضربات سرنوشت      اجتماعی سياستهای سرکوبگرانه آنان کليت نظام سر       بش ک  ساز جن

وضعيت تحميل شده به  شوند افعين چپ خود سپرده اند، تا قادرمماشات به مدقرارداده، کار را با سياست سرکوب و   

. دوران سرکوب با کمی باال، پايين کردن به امری متعارف و داده شده تبديل نمايندکارگران را در  

ل                 رويکردهای اين  چنينی بخشهای مهمی از سرمايه داری ايران در راستای تعريف نهادهای حفظ امنيت سرمايه در مقاب

ه          ياه ب شکلهای س ور از ت ت عب ای اول  سياس ران، گامه رمايه داری اي ات س دوره از حي ارگر در اين ه ک رض طبق تع

زان عروج                    ه تناسب مي ا           تشکلهای زرد توسط سرمايه داری ايران است که از اين پس ب ارگری در دو وجه ب بش ک  جن

اينکه چنين رويکردی به فرجام دلخواه خود خواهد رسيد يا نه، خود بحث: (( جديت و قدرت بيشتری دنبال خواهد شد  

)) ديگريست که در جای ديگری ميتوان به آن پرداخت  

به استيصال يف، جهت ی ايجاد شدۀ هرچند ضعتشکلها وارد آوردن فشارهرچه بيشتربه فعالين ورهبران کارگری و-١  

.کشاندن آنان برای پی ريزی تشکلهای مستقل غير دولتی  

و واز-٢ ک س ارگری ازي بش ک ت دردرون جن شات راس شتربين گراي ه بي ی هرچ رای نزديک الش ب وی دي ت ر س گ

گرايشات راست. (رايشاتو يکی به نعل زدن توسط اين گ طريق يکی به ميخ مشروعيت بخشيدن به خانه کارگر از  

).بشناسند به رسميتش کارگری نه ميتوانند خانه کارگررا انکارکنند ونه ميخواهند به يکباره آنرا درون جنبود درموج  

ار اعتراضات   رای مه ود آن ب ال موج ی الح زار ف وان اب ه عن ارگر ب ه ک ران و خان روزی سرمايه داری اي موقعيت ام

ارگری، اساس        کارگری و دغدغه نخبگان گرايش سنديکاليستی به مفهوم سياسی           بش ک آن از عروج سرنوشت ساز جن

الين                        ران و فع ه رهب شار ب ار سياست ف ه در کن ران است ک ورژوازی اي ای چپ و راست ب چنين رويکردی برای طيفه

يک پروسه فرسايشی کارگران و فعالين کارگری رايصال بر آنان، بدنبال آنست تا درکارگری با هدف حاکم کردن است  

.ريل مورد نظر خويش را بر جنبش رو به اعتالی کارگری حاکم نمايد مغبون خود ساخته و   

ارگری                    محسن  (بايد اذعان نمود که اين سياستها تا همينجايش نيز بدرجه ای موفق بوده است، بطوريکه برخی فعالين ک

شی   با قرار دادن شوراهای اسالمی در صدر يکی از گرايشات موجود در درون جنبش کارگری آنها را                ) حکيمی    گراي

ستر سرکوب              ر ب ران و ب اکم اي ه ح ستيما توسط طبق ان م ا آن ارتی گوي ه عب تعريف مينمايند که  دولت حامی آنان است. ب

تشکلهای واقعی کارگری شکل نگرفته اند بلکه گرايشی         در درون خود کارگران    ميباشند که نتوانسته اند منافع کارگران       

ه ک          . را تضمين کنند   ه خان رای                      اين آن چيزی است ک رده و امروزه در تقال ب داختن آن تالش ک ا ان رای ج الها ب ارگر س
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ارگری                               بش ک ادر شود در درون جن ا ق رود ت ستی مي رايش سنديکالي ا نخبگان گ پذيرش و جا افتادن آن به پای ميزگرد ب

ا   ((جای پايی باز کرده و با تحميل ريل مورد نظر سرمايه داری ايران  برای تعريف  نهادهايی                    اوت   از نظر م هيتی متف

الهای اول انقالب        ه                          )) ۵٧با مقطع س يش رو،  ضامن دسترسی بی دغدغه آن ب جهت حفظ امنيت سرمايه در دوره پ

ر از   ار ارزانت روی ک ه آن ،        ٢٧ني رمايه ب ی س ضمين دسترس دون ت ه ب ری ک ار ارزانت روی ک د، ني ته باش ال گذش  س

رويکرد جهانی شدن پسارا مهارکرده و بقا خود را در بحران عميق اقتصادی خود بورژوازی ايران قادر نخواهد شد  

. جنگ سردی سرمايه در دهکده جهانی سرمايه داران حفظ نمايد  

عظيم زاده آماده شده بود که به علت مشکالترای چاپ دربولتن شورا توسط  جعفرب  اين مقاله :توضيح سايت شورا  

.مالی و عدم چاپ بولتن، بر روی سايت درج ميگردد  

 

ارش ايلنا گز*  
الين   نديكا و فع ای صنفي ، س ار ، انجمنه ارگری همچون شوراهای اسالمی آ شكلهای مختلف آ االن ت دگان و فع نماين

ه    انی ماهنام ه ميزب ه ب ته طی ميزگردی آ د و مصرف " صنفی ، روز گذش ه  " تولي ا بحث و گفتگو ب د ، ب زار ش برگ

ن نشست                . تحليل و نقد شرايط آنونی جامعه آارگری آشور پرداختند         ا ، در اي ارگری ايلن روه آ به گزارش خبرنگار گ

انلو عضو               ار آشور ، منصور اوس انون عالی شوراهای اسالمی آ ديره آ ات م ر هي دری دبي ابقه ، عليرضا حي بی س

ره            وه و ت دان مي ارگران مي نفی آ ن ص ر انجم وآلی دبي ا ت د، غالمرض رآت واح ان ش نديكای آارآن ورج    س ار ، ت  ب

يس انی رئ هابوذرخ ن صنفی روزنام ديره انجم ات م انون فرهنگی     هي ی عضو آ رج الله اظم ف ران، آ اران آزاد ته نگ

اش ، در                         ارگران آف نديكای آ ات موسس س آارگران، عليرضا ثقفی نويسنده و فعال آارگری و ابوالحسن شفا عضو هي

ته     ٢٧ر را طی    آشومحيطی آرام و به دور از هر گونه تنش ، عملكرد تشكلهای آارگری  و جامعه آارگری                    سال گذش

خصوص پيگيری مطالبات صنفیه ارايه  راهكار برای  برون رفت از ضعف آنونی جامعه آارگری در بنقد آرده و   

. آارگران پرداختند  
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