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  جنبش کارگری و ضرورت حياتی تغيير ءارتقا

 رويکردهای موجود در ميان کارگران پيشرو و فعالين کارگری

 
 تاد و ششبيست نهم تير ماه هش                                                                                      جعفرعظيم زاده

  
 مقدمه

پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری و بدنبال آن کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگری با اعالم کميته 
 جنبش کارگری ايران را بويژه در حوزه تالش برای تشکل يابی ٨۴ و اوايل سال ٨٣موجوديت خود در اواخر سال 

ن کميته ها جنب و جوش وسيعی در ميان بطوريکه پس از اعالم موجوديت اي. کارگران وارد مرحله تازه ای کردند
هر چند که قبل از اعالم موجوديت . گرايشات چپ و فعالين کارگری حول مسئله تشکل يابی کارگران شکل گرفت

اين کميته ها، هيئت موسس سنديکاهای کارگری و بدنبال آن هيئت موسس احيای سنديکای کارگران شرکت واحد 
حال بايد اذعان کرد که اعالم موجوديت اين کميته ها با توجه به بعد نسبتا سراسری نيز مشغول فعاليت بودند، با اين

 .آنها، جنب و جوش وسيعتری را حول مسئله تشکل يابی کارگران در ميان طبقه کارگر و فعالين چپ دامن زد
 طول نزديک به  اما همانطوريکه امروزه همگان اذعان دارند نه سنديکای ديگری مانند سنديکای شرکت واحد در

سه سال گذشته پا گرفت و نه اين کميته ها در طول موجوديت تا کنونی شان موفق شدند به هدف اعالم شده خود، 
  يعنی متشکل کردن کارگران دست يابند، اشکال در کجای کار است؟ 

ن وجود در رابطه با وضعيت حاضر و وضعيتی که در کل جنبش کارگری در مسير پيشروی مورد انتظار همگا
دارد طيفهايی از فعالين کارگری و برخی گرايشات مدعی منافع طبقه کارگر، وضعيت موجود در عرصه تشکل 
يابی کارگران و حتی کل اوضاع اجتماعی طبقه کارگر را بالفاصله با حاکم بودن فرقه گرايی و سکتاريسم بر ساير 

خی  و راديکال و اجتماعی خواندن خود، پرده گرايشات گره زده و با شکستن کاسه کوزه بر سر سکتاريسم بر
به واقع اينان با تعميم مقوله فرقه و سکت در جنبش . سياهی بر روی واقعيات موجود در جنبش کارگری ميکشند

کارگری، ميدان مبارزه طبقاتی ميان دو طبقه اصلی در جامعه سرمايه داری را که طبقه کارگر يک سوی اصلی آن 
 فرقه های مختلف جا ميزنند، گو اينکه جنبش کارگری جنبش فرقه های مختلف مذهبی است، است ميدان رويارويی

در حاليکه طبقه کارگر به دليل جايگاهش در توليد سرمايه داری  و به اين معنی تعيين کنندگی اش در دنيای معاصر 
.  و دو طبقه اصلی اجتماعيستنه ميدان رقابت فرقه ها، بلکه در بنيادی ترين سطح ميدان کشمکش دو منفعت معين

به همين دليل هر گونه نقدی بر گرايشات موجود در جنبش کارگری و يا هر گونه نقدی به عدم موفقيت اين جنبش 
بمثابه يک کليت اجتماعی، ميبايستی متکی بر ديدن دو منفعت اصلی اجتماعی در ميان گرايشات مختلف در درون 

اين عامل اخير يعنی . ای طبقاتی در شرايط معين تاريخی از سوی ديگر باشدجنبش کارگری از يک سو  و توازن قو
توازن قوای طبقاتی موجود در جامعه به واقع مهمترين فاکتور  موفقيت يا عدم موفقيت تالش طبقه کارگر برای 

لف و غلبه متشکل شدن و يا هر نوع تالش ديگر اين طبقه برای داشتن يک زندگی بهتر است که وجود گرايشات مخت
از اينرو بکار بردن آگاهانه يا . هر کدام از آنها در جنبش کارگری نيز در بنيادی ترين سطح، خود متاثر از آن است

نا آگاهانه تبيين ايدئولوژيک فرقه و سکت برای درک  چرايی عدم پيشروی طبقه کارگر و نقد کميته های شکل 
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 خواندن اين و آن، از يک سو بيانگر عجز منتقدين اينچنينی در  به بعد، از زاويه فرقه و سکت٨٣گرفته از سال 
برخورد به جنبش کارگری و از سوی ديگر چيزی جز خاک پاشيدن بر چشم کارگران برای شناخت کليت اوضاع 

  . حاکم بر خود و بر اين مبنا شناخت راهکارهای برون رفت اين طبقه از وضعيت موجودش نيست
نه روزی فعالين کارگری و کارگران پيشرو طی نزديک به سه سال گذشته که فرصت اما چرا عليرغم تالش شبا

مناسبی نيز برای ايجاد تشکلهای کارگری بوده است، همچنان مسئله تشکل يابی کارگران الينحل باقی مانده است؟ يا 
برای .  فعلی عبور دهدآيا واقعا الينحل است؟ اشکال در کجای کار است و کدام رويکرد ميتواند ما را از وضعيت 

 .پاسخ به اين سواالت به عنوان پايه اصلی بحث اين مقاله، اين نوشته در سه قسمت ارائه خواهد شد
   شرايط عينی پيدايش کميته های پيگيری و هماهنگی و  ضرورت شکل گيری آنها-١ 
   نقش بارز فعاليتهای کميته های پيگيری و هماهنگی در پيشروی جنبش کارگری -٢
     ارتقا جنبش کارگری و ضرورت حياتی تغيير رويکردهای موجود در ميان کارگران پيشرو  و فعالين کارگری-٣

   

  شرايط عينی پيدايش کميته های پيگيری و هماهنگی و  ضرورت شکل گيری آنها
دت کوتاهی جنبش کارگری در ايران، بجز سالهای تا مقطع استيالی کامل رضاخان و پس از آن در دهه بيست و م

 به دليل ديکتاتوريهای حاکم بر ايران، فرصت سازمانيابی خود را در يک بعد گسترده آنچنان که ۵٧در اوايل انقالب 

در ساير نقاط جهان تجربه شده است، بدست نياورد به عبارتی ايندوره ها آنچنان کوتاه بودند که جنبش کارگری 

کسب نمايد تا قادر شود خود را بر وضعيت حاکم بر ايران تحميل کرده نتوانست به اندازه ای قدرت و تعين اجتماعی 

در اين رابطه دو فاکتور ديگر نيز در پايه ای ترين . و ايجاد تشکلهای کارگری را به امری متعارف تبديل نمايد

لهای سطح به مثابه بر آمد اوضاع ايران و شرايط جهانی تاريخ معاصر، تاثيرات مهمی بر عدم شکل گيری تشک

نگاهی به تاريخ جنبش کارگری در دهه بيست و نمايندگان سياسی مدعی اين طبقه در آن . کارگری در ايران گذاشتند

تاريخ  بيانگر سيطره گرايش رفرميستی بر جنبش نو پای کارگری در ايران است که عملکرد آن حتی در تدوين 

. ن کارگران پيشرو توسط عوامل دولت قوام تمام ميشودقانون کار نهايتا به ضرر طبقه کارگر و از ميدان بدر کرد

 مرداد و به حاشيه رانده شدن رفرميسم در ايران، جنبش کارگری متاثر از ٢٨به همين دليل هم است که با کودتای 

  اثری از تشکلهای ۵٧آن نيز موضوعيت خود را در ميان کارگران از دست ميدهد و از آن پس تا مقطع سال 

در عين حال که پس از . ل که قادر شوند همانند دهه بيست کارگران را متشکل نمايند، ديده نميشودکارگری مستق

 مرداد و انجام اصالحات ارضی در دهه چهل که از باال و با هدف شکل دهی هر چه بيشتر به سرمايه ٢٨کودتای 

 نيروی کار  بيگانه با سنتهای مبارزاتی داری ايران و بر اين مبنا تامين نيروی کار صنايع تازه تاسيس انجام گرفت،

کارگران که در روستاها خلع يد شده بودند در صنايع تازه تاسيس مشغول بکار شدند که نسبت به زندگی قبلی خود 

از طرف ديگر در غياب جنبش رفرميستی، چپ مدعی راديکاليزم . در روستاها، از رفاه بااليی برخوردار بودند

يران نيز تحت تاثير شرايط و اوضاع و احوال جهان دو قطبی، اساسا  چپی ضد حاضر در صحنه سياسی ا

امپرياليست بود که رويکرد اصلی آن  بويژه در کشورهای عقب مانده، به در هم شکستن قهر آميز ديکتاتوريهای 

موعه و در رويکرد اين چپ، جنبش کارگری، اساسا زير مج. موجود و قطع وابستگی به امپرياليسم معطوف بود

به اين معنی در رويکرد اين . تابعی از مبارزه برای قطع وابستگی و رهايی از زير يوغ امپرياليسم محسوب ميشد
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چپ، طرح و دستيابی به هر گونه مطالبه اجتماعی امری رفرميستی و پيش پا افتاده تلقی ميشد و هر تالشی برای 

بر بستر اين . ايی از زير يوغ امپرياليسم گره ميخوردبهبود شرايط زندگی کارگران علی العموم به مسئله ره

 و ايجاد شرايط مناسب برای تشکل يابی کارگران  عمده ی تالش چپ غالب ۵٧وضعيت هم بود که در مقطع انقالب 

در آندوره برای تشکل يابی کارگران قبل از آنکه متکی بر نياز طبقه کارگر بمثابه يک طبقه اجتماعی با ساز و کار 

در تقابل با ديکتاتوری حاکم و يا " موجود" اتی خود برای تشکل يابی باشد بر خاسته از تالش جريانات چپ طبق

وجود اين . تحکيم موقعيت ضد امپرياليستی مجموعه اوضاع و احوال اجتماعی آندوره از سوی برخی ديگر بود

اصالحات ارضی  از يک سو  و مجموعه شرايط عينی در ايران يعنی ديکتاتوری، شکست رفرميسم و انجام 

رويکرد چپ موجود در بر خورد به جنبش کارگری در دهه های گذشته که متاثر از تغيير ريل چپ از جنبش 

کارگری به جنبشهای آزاديبخش و استقالل طلبی ضد امپرياليستی در يک بعد جهانی بود طبقه کارگر ايران نتوانست 

  .  يابدبه ايجاد و داشتن تشکلهای پايداری دست

سر بر آوردن کميته پيگيری و کميته هماهنگی نيز در دوره حاضر اساسا محصول مجموعه شرايط و اوضاع و 
 .منبعث از  نبود سنت کار علنی در ميان کارگران مراکز توليدی بوداحوال تاريخی و اجتماعی ايران و بر اين بستر 

 ايران و به اين معنی عدم شکل گيری و ماندگاری وجود طوالنی مدت اختناق و سرکوب شديد در تاريخ معاصر
سنتی فراگير در ميان کارگران برای ايجاد تشکلهای کارگری از يک سو و شرايط بغايت فالکت بار زندگی 
کارگران در بيش از دو دهه گذشته از سوی ديگر، دو عاملی بودند که نقشی اساسی در به ميدان آمدن اين کميته ها 

همين وضعيت باعث شد تا اين کميته ها قبل از اينکه متشکل از رهبران . ز کارگری ايفا کردنددر خارج از مراک
مراکز توليدی و صنعتی برای اقدام هماهنگ و تسهيل تشکل يابی کارگران در اين مراکز باشند تشکلهايی از 

در مراکز توليدی و ) ٨٣ سال(مجموعه فعالينی باشند که در نبود و عدم امکان پذيری  ايجاد تشکلهای کارگری
صنعتی، در بيرون از محيطهای کارگری و با فداکاری در خور تحسينی توسط تعدادی از فعالين کارگری شکل 

  .بگيرند
ها الزاما و فقط با رهبران کارگری در  اما آيا بايد اين فعالين منتظر می نشستند تا شرايطی فراهم گردد که اين کميته

شکل بگيرند تا همه چيز منزه طلبانه به پيش رود؟ آيا اگر اساسا فعالين و پيشروان طبقه مراکز توليدی و صنعتی 
کارگر در طول مبارزه اين طبقه، منزه طلبانه منتظر پيش آمدن شرايط دلخواه برای ايجاد تشکلهای کارگری می 

طرح ! تبری شکل ميگرفت؟نشستند امروزه تشکلی در سطح جهانی وجود ميداشت و يا کمون پاريس و يا انقالب اک
و تبليغ منزه طلبی در جنبش کارگری اساسا يکی از شگردهای بورژوازی برای جلوگيری از انکشاف مبارزه 
طبقاتی بوده است تا معدود کارگران و يا فعالين اين طبقه تالشی را برای ايجاد تشکلهای کارگری و يا مبارزه برای 

از مشقات سرمايه داری در دستور خود نگذارند، تا اين معدود فعالين بهبود شرايط زندگی اين طبقه و خالصی 
  . بمرور قادر نشوند خود را به اکثريتی قدرتمند در ميان کارگران تبديل نمايند

تا فعالی و کارگر پيشرويی بخود جنبيده و چند تايی دور هم جمع شده اند تا تحت شرايط سختی که خود بورژوازی 
تا کارگران نيايند و ! ل کرده کاری را سامان دهند به آنها گفته شده مگر شما طبقه کارگريدبر طبقه کارگر تحمي

امکان انتخاب نماينده های واقعی کارگران را با سرکوب و تحميق از طبقه کارگر سلب ! نباشند شما کاره ای نيستيد
و نه لزوما نماينده عددی (ت طبقه خود کرده اند و از سوی ديگر به معدود کارگرانی که خواسته اند نماينده منفع

  .......شما نمی توانيد و! باشند، گفته اند  چه کسی شما را نماينده کارگران کرده است؟) آنان
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به عبارتی خود بورژوازی از سويی با سرکوب و تحميق طبقه کارگر مانع به ميدان آمدن توده کارگران برای 
ر توسط قلم بدستان آشکار و يا روشنفکران مقهور قدرتش، تالش رهايی از ستم طبقاتی شده و از سوی ديگ

نموده تا با عمده کردن و ايجاد سد فکری  منزه طلبانه ای به نام به ميدان نيامدن طبقه و يا طرح نداشتن بدنه 
ين کارگری و خرده گيری های مفرط و مداوم به معدود فعالين اين طبقه،  آنها را منتظر نگه داشته و خانه نش

  .  نمايد
روشنفکر مقهور قدرت سرمايه کاری به افشای اين امر ندارد که خانه کارگر با گرفتن ژست اپوزوسيون کارگری 
بطور خزنده و بسيار فعال و قدرتمندی  تالش دارد تا خود را از يک تشکل سياه به تشکلی زرد بر اساس نيازهای 

ا سکتاريست و فرقه گرا خواندن فعالين چند تشکل موجود و نه نقد پيشاروی سرمايه داری ايران تبديل نمايد، بلکه ب
  .اصولی آنان،  سعی در بی اعتبار کردن حداقل های بدست آمده  ميکند

مبارزه طبقاتی کارگران،  تحت شديدترين و طاقت فرساترين فشارها از طرف بورژوازی هميشه در طول تاريخ  
يی که در موارد بسياری به شکست نيز منجر شده، نزج يافته و سرمايه را اين نظام، با حداقل ها و کم و کاستی ها

  .به عقب رانده است، کميته پيگيری و هماهنگی و ساير تشکلهای موجود را بايد بر اين بستر ديد و قضاوت کرد
  

  نقش بارز فعاليتهای کميته های پيگيری و هماهنگی  در پيشروی جنبش کارگری
  

از اينکه به تاثيرات شکل گيری و فعاليتهای کميته های پيگيری و هماهنگی در جنبش کارگری ايران بپردازم قبل 

ذکر يک نکته را حائز اهميت ميدانم و آن اينکه طرح بحث تاثير اين کميته ها در عرصه های مختلف مسائل جنبش 

هايی نيست که تمام عمر و هست و نيست خود را کارگری بمعنای نفی و يا کم اهميت جلوه دادن مجموعه تالش انسان

معطوف به پيشروی طبقه کارگر ايران کرده اند، اما چون اين بحث، يک بحث معين در باره اين دو کميته است و 

همچنين به لحاظ محدوديتی هايی که برای همگان قابل درک است، به طور مجردتری به نقش اين کميته ها و 

  . کارگری خواهم پرداخت و اميدوارم که بدين لحاظ سوء تعبيری از آن صورت نگيردتاثيرات آنها در جنبش 

 با اعالم موجوديت کميته پيگيری به يکباره موجی عظيم از طرح و بحث تشکل يابی کارگران، کل ٨٣اواخر سال 

 موجوديت کميته اگر ناظری جنبش کارگری ايران را قبل از اعالم.  را در بر گرفت چپ ايران و کارگران پيشرو

های پيگيری و هماهنگی و پس از آن تحت نظر گرفته باشد بی ترديد اذعان خواهد کرد که جنبش کارگری ايران 

پس از بيش از دو دهه  سرکوب، با اعالم موجوديت اين کميته ها و با اعالم علنی و آگاهانه مطالباتش در يک بعد 

اين يک نقطه عطف . ا پشت سر گذاشته و وارد دوره نوينی گرديدنسبتا وسيع اجتماعی، يک دوره از حيات خود ر

  . بزرگ در جنبش کارگری ايران بود که بالطبع هيچ انسان منصفی آن را انکار نخواهد کرد

با اعالم موجوديت اين کميته ها بود که تابوی مخفی کاری و  ترس و احتياط از طرح علنی و آگاهانه مطالبات 

، بدرجه قابل توجهی در هم شکست و در تداوم فعاليتهای بعدی اين کميته ها باز هم يکیلحاظ پراتکارگری به 

اين اولين و مهم ترين تاثير شکل گيری و شروع فعاليت . پيشرويهای هر چه بيشتری در اين زمينه صورت گرفت

گری مجرب و شناخته اين کميته ها بود که از طرف ديگر به سهم خود باعث گرديد امروزه رهبران و فعالين کار

شده ای در يک بعد سراسری و مرتبط با هم وجود داشته باشند و به شکل آگاهانه ای  سعی در ارتقا مبارزات 

در اين سطح يعنی به ميدان آمدن کارگرانی با بينش و آگاهی طبقاتی که طی سالهای گذشته . کارگری موجود بنمايند
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 کرده اند، جنبش کارگری ايران امروزه دارای چنان غنايی شده است قدم به قدم خود را بر وضعيت موجود تحميل

که بخشهای مهمی از بورژوازی در وحشت از تبديل اين رهبران به اکثريتی عظيم در ميان کارگران، اينجا و آنجا 

ن و رهبران، پرچم دفاع از کارگران را بر افراشته و تالش می کنند تا بدين ترتيب از نفوذ هر چه بيشتر اين  فعالي

در اين ميان خانه کارگر نيز از قافله عقب نمانده و بطور محسوس و آشکاری . در ميان طبقه کارگر جلوگيری نمايد

تالش دارد تا با گرفتن  ژست اپوزوسيون کارگری و از اين رهگذر جلب رهبران عملی کارگری بخود، از ميزان 

  .  در ميان آنان بکاهدبرندگی و بويژه طرح خواسته های آگاهانه طبقاتی

هر چند که پس از سه سال از تشکيل اين کميته ها  هنوز پيشروی طبقه کارگر ايران به آنجا نرسيده است که اين 

رهبران و فعالين، افق مطالبات آگاهانه طبقاتيشان را به اکثريتی عظيم در ميان طبقه خود تبديل کرده و قادر شوند 

دانه ای کارفرمايان و دولت را وادار به عقب نشينی نمايند اما همين درجه از در يک سطح عمومی تر و قدرتمن

بدون شکل گيری کميته ) که هر روزه وجود دارد( پيشروی طبقه کارگر در سطح مبارزه آگاهانه و نه خودبخوديش 

  . نمی رسيدهای پيگيری و هماهنگی اگر چه غير ممکن  نمی بود اما بی ترديد به اينجا که امروزه رسيده، 

از سوی ديگر اين کميته ها و بويژه کميته پيگيری درست در مقطعی شروع به شکل گرفتن کردند که نماينده 

 ٨٧سازمان جهانی کار به ايران آمده  و طی نشست سه جانبه ای در وزارت کار توافق شده بود تا مقاوله نامه های 

به عبارتی اين نشست سه جانبه و توافق انجام گرفته که با . د سازمان جهانی کار  وارد قانون کار ايران بشو٩٨و 

حضور نمايندگانی از خانه کارگر صورت گرفته بود قبل از هر چيز در پی آن بود تا با زدن سر و ته مقاوله نامه 

تا  و بر روی کاغذ نشان دهد که ايران کشوری است که معاهدات بين المللی کارگری را اجرا ميکند ٩٨ و ٨٧های 

از اين رهگذر سرمايه داری ايران قادر شود بعنوان يک سرمايه داری متعارف وارد حوزه انباشت دهکده جهانی 

سرمايه بشود، به يک معنا  اين تالش در واقع بخشی از مجموعه تالشهايی بود که در سطح کالن تری از جانب 

روع شده و در پی آن بود تا سرمايه داری ايران طيفهای مهمی از بورژوازی ايران و سرمايه جهانی از دو خرداد ش

  . را بدون دادن هزينه ای سنگين از وضعيت موجودش عبور دهد

اتفاقا اصلی ترين هدف ايجاد کميته پيگيری که قبل از هر چيز مد نظر بود و طی بحثهای اوليه شکل گيری اين 

صرف جمع آوری امضا در اعتراض به "ه کميته مطرح و اساسا کميته پيگيری حول آن شکل گرفت، اين بود ک

و بايستی کميته ای تحت عنوان کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری ايجاد کرد تا " وزارت کار کافی نيست

 سازمان جهانی کار به شکل  دلخواه ٩٨ و ٨٧بصورت سازمانيافته و پيگيرانه ای اجازه داده نشود مقاوله نامه های 

 و بر روی کاغذ و در راستای تامين سياستهای بخشهای مهمی از بورژوازی ايران و سرمايه سرمايه داری ايران

  . جهانی، وارد قانون کار بشود

امروز و پس از سه سال ميتوان ادعا کرد که کميته های پيگيری و هماهنگی، ضمن براه انداختن يک کمپين قوی 

اوم و کوبنده آلترناتيو تشکلهای واقعی کارگری، بنوبه اعتراضی از طريق جمع آوری هزاران امضا و با طرح مد

خود موفق به سد کردن پروسه ای شدند که با توافق سه جانبه در وزارت کار، در حال حقنه شدن به طبقه کارگر 

از طرف ديگر در همين چهارچوب يعنی مبارزه برای جا انداختن روند يک رويکرد کارگری نسبت به . ايران بود

لهای کارگری، کميته های پيگيری و هماهنگی نقشی بسيار تاثير گذار در بی اعتبار کردن خانه کارگر از ايجاد تشک
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فعالين همين . يک طرف و اعتبار بخشيدن به تنها تشکل ايجاد شده،  يعنی سنديکای کارگران شرکت واحد ايفا کردند

دن از سفره های خالی شان، ضمن تاخت و تاز کميته ها بودند که با تمام توان و با مشقات فراوان و هزينه کر

پيگيرانه و مداوم به خانه کارگر و بی اعتبار کردن آن در ميان کارگران، بعنوان پشت جبهه سنديکای کارگران 

شرکت واحد وارد عمل شده و عالوه بر اعتبار بخشيدن به اين سنديکا، کمکهای مالی و معنوی شايانی نيز به 

هر چند که رهبری سنديکای شرکت واحد آنرا به روی خود نمی آورد و هيچ جايی نه . ردندکارگران شرکت واحد ک

تنها هيچ اشاره ای به جانفشانيها  و از خود گذشتگی های فعالين اين کميته ها نميکند بلکه با بی تفاوتی نسبت به 

د را تافته جدا بافته ای بنمايد، اما مبارزات کارگران در ساير بخشها و عدم حمايت از آنها تالش وافر  دارد تا خو

واقعيت اينست که اين کميته ها نقشی حياتی در حمايت از سنديکای شرکت واحد و جلب افکار عمومی به سوی آن 

  .ايفا کردند

 به اين طرف و خارج کردن مراسم اول ماه مه از دست خانه کارگر يکی ٨٣برپايی مراسمهای اول ماه مه از سال 

اوردهای با ارزش فعاليتهای اين کميته هاست، برپايی مراسم اول ماه مه از سوی اين کميته ها و ابراز ديگر از دست

هر چند نه با شرکت توده وسيع (وجود مستقل کارگران در سطح علنی در اين روز در طی سالهای گذشته 

با فراخوان خانه کارگر و تحت ، امروزه چنان فضايی را ايجاد کرده است که امسال مراسم اول ماه مه )کارگران

سيطره آن، در تهران بيش از نيم ساعت دوام نياورد و هزاران کارگر با  رژه قدرتمند خود  که امکان هر گونه 

تعرض گسترده ای را از نيروهای امنيتی سلب کرده بود، همچون سيلی خروشان براه افتاده و با سر دادن شعارهايی 

ج ميزد تنها گوشه کوچکی از پتانسيل موجود در جنبش کارگری ايران را به نمايش که آگاهی طبقاتی در آنها مو

گذاشتند و نشان دادند که با هر درجه تغيير توازن قوا در جامعه،  خواست های آگاهانه طبقاتی کارگران بيش از پيش 

  .    به اصلی ترين رويکرد اين طبقه در يک بعد وسيع توده ای منجر خواهد شد

که ديروز و امروز و از مقطع تشکيل اين کميته ها چه در درون اين کميته ها و چه در بعد وسيعتری در کسانی 

را با منزه طلبی دايه ای مهربان ...." فغان از سکتاريسم و فرقه گرايی و رفرميسم و"بيرون از اين کميته ها، شيپور 

ی جز تضعيف اين کميته ها و فعالين آن دستور کار تر از مادر، در اين کميته ها بدست گرفته و بطور مداوم کار

زندگی شان نبوده است، يا واقعا درکی از مبارزه طبقاتی و پيچ و خم های آن ندارند و يا چنان مقهور قدرت 

برخی ديگر هم بودند که از بيرون از اين کميته ها، . بورژوازی شده اند که قادر به ديدن واقعيات موجود نيستند

ا نا آگاهانه و به محض ايجاد اين کميته ها، توقع بسيار بااليی را از آنها دامن زدند و بعضا با عنوان کردن آگاهانه ي

، انتظاری را مبنی بر ايجاد "چه قدرت عظيمی به ميدان آمده"تعداد امضاهای جمع آوری شده و اينکه بدين ترتيب 

ن زدند، بدون اينکه به لحاظ عينی تعريفی از مبانی و فوری تشکلهای کارگری توسط اين کميته ها علی العموم دام

اين رويکردها و بحثهای غير . پيش شرطهای ايجاد تشکلهای کارگری بدست بدهند و يا حداقل به آن توجه بنمايند

مسئوالنه ديگری که علی العموم از بيرون از اين کميته ها بر سر آنها سر ريز شد بمرور و تا به امروز، بدرجه 

يی فضايی را ايجاد کرده است که گويا اين کميته ها بجز هرز دادن بخشی از پتانسيل فعالين کارگری، کاری باال

 طبقه آارگر بوده یاز منافع تشكيل اين آميته ها برانکرده اند و يا فراتر از اين گويا مضرات تشکيل آنها بيشتر 

 !!!!است
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 اين آميته ها و يا نفی نقد فعاليتهای آنها و تنگ کردن یای دفاع از وضعيت و رويكرد امروزبحث فوق به معن

بستر منافع آل عرصه بر منتقدين فعاليتهای اين کميته ها نيست، بلکه بحث بر سر آنست که بايد اين آميته ها را بر 

ت تنها در اين صور.  آردی اين مبارزه ديد و نقد و بررسیها ی مبارزات آن و نيز پيچيدگیطبقه آارگر، پيشرو

 ديگر گام ین دست يافت و از پله اي بر پله ا از رويكرد اين آميته ها و فعالين آی اصولیاست آه ميتوان به نقد

  .  رو به جلو سوق دادیر را با قدرت و توان هر چه بيشترگذاشت، موقعيت ها را تشخيص داد و مبارزه طبقه آارگ

ت جنبش کارگری ايران و بمثابه عينيت يافتگی آن به کميته های پيگيری و هماهنگی در پايان يک دوره از حيا

 خود  و در اندازه ینه طبقاتی را نواختند و به نوبه منصه ظهور رسيده و طی چند سال گذشته مارش مبارزه آگاها

و توان شان، خواسته های آگاهانه طبقاتی کارگران را به جلوی صحنه تحوالت اجتماعی ايران راندند، بطوريکه 

 ميتوان گفت که در شرايط امروز  و به عنوان استثنايی در تاريخ ايران، هيچ تحولی در جامعه  بدون به جرات

تامين حداکثر منافع طبقه کارگر و يا در بدبينانه ترين حالت بدون دادن امتيازاتی مهم به اين طبقه امکانپذير 

  . نخواهد بود

 است و ٨٣نوينی در جنبش کارگری ايران و متفاوت با سال  طبقه آارگر، شروع دوره ی آگاهانه از سویاين پيشرو

 بر خود فرا ميخواند تا با خالقيت و ابتکاری فراتر از آن ٨٣فعالين و رهبران کارگری را حياتی تر از مقطع سال 

ت سال که اين کميته ها را ايجاد کردند، آستينها  را باال زده و ضمن تثبيت دستاوردهای موجود و انرژی و طراو

  . گرفتن از آنها، متضمن پيشرويهای هر چه تاريخ سازتری برای طبقه کارگر باشند

  

   زادهعظيمجعفر

١٩/۴/١٣٨۶  

  .........ادامه دارد
با پوزش از خوانندگان گرامی از تاخير در ارائه بخش دوم اين مقاله، به اطالع ميرساند آه ادامه آن نيز  بدليل پاره ای گرفتاريها با 

  . مدتی تاخير ارائه خواهد شد

  

  

 


