
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
 آسيب شناسی جنبش کارگری به چه معناست؟

 
 

                                                                                     منصوره بهکيش     ماه هشتاد و پنجدوم اسفند
 

 
ميان آورد که بتوان مسير حرکت جنبش کارگری را مورد بررسی قرار زمانی می توان از آسيب شناسی حرفی به 

يعنی بتوان رويه های انجام شده در گذشته و حال جنبش کارگری و مشکالت . داد و نقاط قوت و ضعف آن را يافت

  .دست به گريبان و فراز و نشيب های آن را به شکلی همه جانبه مورد بازنگری قرار داد

ش کارگری به خاطر برطرف کردن نيازهای مادی روزانه خود و يا خانواده به دريافت کمک اينکه افراد يک جنب

مالی از حوزه هايی غير معمول مبادرت می ورزند، آسيب شناسی جنبش کارگری نيست، بلکه مطرح کردن يک 

ای آسيب شناسی، در حالی که بر. معلول است که می توان برای اثبات و يا رد آن پيگيری های الزم را صورت داد

اگر چنين زمينه ای در جنبش کارگری وجود داشته باشد با حرف و انتقاد و . نياز به شناخت علت های مسأله داريم

به . نصيحت نمی توان از معلول ها جلوگيری کرد و الزم است به دنبال يافتن راه کارهای ريشه ای مسايل بود

 شود و دولت ها به نيازهای مردم بی توجه می شوند، در اين عنوان مثال وقتی يک جامعه ای دچار بحران می

رشد خواهد کرد و فعاليت های ... جامعه قطعًا دزدی، دروغ گويی، پشت هم اندازی، رياکاری، روحيات فردی و 

در اين شرايط بسياری از آدم های . اجتماعی و نفع عمومی يا به کنار خواهد رفت و يا از اساس آن تهی خواهد شد

هستند و نمی شود ... اهر بين مطرح می کنند که آدم های اين جامعه بی فرهنگ، ضعيف النفس، دزد، دروغ گو و ظ

 برخی برای توجيه کارهای اشتباه خود، مثال از همه مردم می آورند که وقتی اين جامعه از   .روی آنها حساب کرد

يلی دارد که ما درست عمل کنيم، ما هم بايد گليم پايه خراب است و نمی توان روی آدم ها حساب کرد ديگر چه دل

در حاليکه همين آدم ها، در لحظاتی از تاريخ، . خود را از آب بيرون بکشيم وگرنه در اين چرخ گردون له می شويم

روحياتی جمعی داشتند، به هم کمک می کردند، به هم پناه می دادند، مراقب هم بودند، منافع جمعی را بر منافع 

رجيح می دادند، ولی زمانی که عرصۀ خصوصی بر عرصۀ عمومی ترجيح داده می شود، بسياری از افراد فردی ت

تالش می کنند که به شکلی فردی به مسايل نگاه کنند و منافع جمع يا گروه و يا حوزه فعاليت خود را ناديده بگيرند و 

 در درون آن، يک سيستم حمايتی وجود يک جنبش همانند يک جامعه است و اگر. به راحتی ديگری را له کنند

نداشته باشد و يا راهکارهای عملی برای رفع نيازهای اوليه اعضای جنبش وجود نداشته باشد، احتمال به انحراف 

کشيدن آن وجود دارد و قطعًا سازمان ها، گروه ها و افرادی وجود دارند که به منظور تخريب جنبش، بخصوص 

گير و جدی باشد تالش خواهند کرد که در آن نفوذ کنند تا به اشکال مختلف آن را به اگر اين جنبش يک حرکت همه 

پس برای آسيب شناسی يک جنبش، الزم است که همۀ ابعاد و مشکالت بوجود آمده ناشی از آن را . انحراف بکشانند

ه مورد انتظار نزديک شناسايی و در جهت حل آن حرکت کرد تا بتوان اين انتظار را داشت که اين جنبش به نتيج

هميشه در هر حرکتی سودجويانی وجود دارند که به روش های مختلف قصد تخريب يک حرکت اجتماعی را . شود

دارند، در حاليکه افراد دلسوز و عالقمند به جنبش، تالش می کنند که مشکالت يک حرکت اجتماعی را به شکلی 



ام بردارند و قطعًا برای بهبود حرکت های اجتماعی نياز به سازنده بررسی کنند و در جهت رشد و بالندگی آن گ

           .چنين بررسی هايی وجود دارد

  : من در زير نمونه ای از سؤاالتی را که برای آسيب شناسی جنبش کارگری الزم است را مطرح می کنم

  چه زمانی يک حرکت اجتماعی تبديل به يک جنبش می شود؟

  ث به وجود آمدن جنبش کارگری می شود؟در شرايط حاضر چه عواملی باع

  با اجرای طرح خصوصی سازی شرکت های دولتی، شرايط کار کارگران بهبود يافته است؟ 

  چند کارخانه تا به حال مشمول طرح خصوصی سازی شده است؟

  چند نفر از کارگران در اجرای طرح خصوصی سازی از کار بيکار و بی خانمان شده اند؟

  رگران توانسته اند با پيگيری و مبارزات خود به سر کار برگردند؟چند از نفر از کا

  آمار دقيقی از بيکاری کارگران در راستای سياست های نئوليبرالی رژيم وجود دارد؟

  تا چه ميزان جنبش کارگری موفق شده است که با سياست های خصوصی سازی مبارزه کند؟

  ی حمايت کرده اند؟ تا چه ميزان نيروهای سياسی از جنبش های کارگر

  تا چه ميزان جنبش های کارگری موفق شده است که مشکالت کارگری را تا به پايان پيگيری نمايد؟

  تا چه ميزان نيروهای سياسی با آمار و ارقام اين سياست ها را برای کارگران آشکار نموده اند؟

  ودن مشکالت کارگری را نشان دهند؟تا چه ميزان جنبش کارگری و نيروهای سياسی موفق شده اند همه گير ب

  تا چه ميزان نيروهای سياسی در هر يک از حرکت های سياسی و يا اجتماعی حضور دارند؟

  تا چه ميزان جنبش های کارگری پراکنده موفق شده اند پشتيبان ساير جنبش های کارگری باشند؟

  بش همه گير تبديل شده اند؟تا چه ميزان جنبش های کارگری پراکنده با هم متحد شده و به يک جن

  تا چه ميزان کارگران تمايل دارند که اعتراضات خود را به صورت جمعی ابراز نمايند؟

  تا چه ميزان همبستگی ميان کارگران وجود دارد؟

  چه عواملی از همبستگی جنبش کارگری جلوگيری می کند؟

  سياسی و يا اجتماعی مدافع جنبش های کارگری وجود دارد؟تا چه ميزان همبستگی ميان فعالين 

  عوامل نبود يک حرکت همه گير جنبش کارگری به منظور رفع نياز مشکالت کارگری در چيست؟

  آيا تالش کرده ايم که اين مسايل را به صورت ريشه ای بررسی کنيم؟

رت هستند و فقط می خواهند فعاليت های حوزه مشکل اصلی نيروهای سياسی اين است که هر کدام به دنبال کسب قد

شايد اطالعات . خود را نشان دهند و مشکالت و نارسايی های اين فعاليت ها را به صورت آشکار مطرح نمی کنند

واقعی نيز از حرکت های کارگری پراکنده وجود ندارد و برای همين يا اتهام می زنيم و يا به نوعی می خواهيم خود 

  . مرا تبرئه کني

زمانی می توانيم به شکل واقعی با اين سياست ها مبارزه کنيم که به شکل ملموس مسير حرکت اتفاقاتی را که در 

اينکه به صورت جداگانه فقط اخباری ارايه يا حتی آن حرکت . کشور رخ می دهد به صورت مستدل نشان دهيم

ی دارد و می خواهد زندگی خود و خانواده اش را کارگر حق زندگ. تحليل شود، دردی را از کارگر دوا نخواهد کرد



زمانی می تواند به صورت محکم با اين سياست ها مبارزه کند که بداند غير از او افراد ديگری هم با . نجات دهد

  .مشکالت مشابه وجود دارند و زمانی می توانند موفق شوند که با يکديگر متحد شده و در يک مسير حرکت کنند

ه دشمنان داخلی و خارجی برای حفظ قدرت و يا برای به قدرت رسيدن خود از هر وسيله ای برای به مسلم است ک

در ايران به دليل فشارها و تنگناهای مختلفی که حکومت بر ما تحميل . انحراف کشيدن جنبش ها استفاده می کنند

ی جنبش عاجز هستند و به همين  از شناخت واقع کرده است، بسياری از نيروهای سياسی و حتی خود کارگرارن

    .دليل رشد کمی و کيفی الزم را نکرده است

 سال است که به صورت روزمره زندگی می کنيم و تالش نمی کنيم که با مسايل به شکلی ريشه ای برخورد ٢٨

نابع خبری شما م. يا به هم انگ می زنيم و يا برای رفع انگ های دوستان به انگ های دشمنان روی می آوريم. کنيم

ما را در نظر بگيريد چقدر تحليل های واقعی در آن وجود دارد؟ هر کدام تالش می کنند که برای رسيدن به قدرت، 

ما در حال حاضر شاهديم که به علت بسته بودن تمام منابع خبری . فقط مسايل حوزه فعاليت خودشان را مطرح کنند

 جنبش ها، به راحتی دچار انحراف مسير می شويم و فقط اخبار و ارتباط گيری مؤثر با جنبش های داخلی و ساير

رسيده از طرف گروهای خاصی به دست ما می رسد و اين خبرها به شيوه ای طراحی می شوند که مسير حرکت 

... ای آقايان نوری زاده و سازگارا ويک نمونه اش صدای آمريکا و راه کاره. جنبش ها را به انحراف می کشانند

     . برای بسياری از نيروهای سياسی بريده حجت شده استاست که

متأسفانه سياست های نئوليبرالی تعريف شده نيست و همين امر باعث می شود که در شناخت خود در بسياری از 

همين اشتباهات نيز باعث می شود که . موارد دچار اشتباه شويم و حتی در بسياری از موارد به بيراهه کشيده شويم

اری از نيروهای فعال سياسی يا دچار يک نوع بی عملی می شوند و يا در صورت انجام عمل به سازش با بسي

  . شرايط موجود تن می دهند

يک نمونه از اين سازش ها، عقب گرد بخشی از جنبش زنان ايران است که حتی با اتخاذ سياست های راست روانه، 

يکی از علت های آن نيز مشکالت . سياری را به دنبال خود بکشاندتوانسته جذابيت زيادی پيدا کند و نيروهای ب

بسيار مردم در اين زمينه است ولی اصل حرکت، چه دستاوردی خواهد داشت و چقدر جنبش زنان را به عقب 

  خواهد کشاند معلوم نيست؟ 

بزرگ تر در راه در کشور ما بسيار رايج است که خيلی سريع مردم سوار موج می شوند و زمانی که يک موج 

بسياری از افراد و . مردم عادت ندارند که به شکلی ريشه ای مسايل را بررسی کنند. باشد همه به دنبال آن می افتند

سازمان ها نيز تالش می کنند که در اين جنبش ها نفوذ کنند، ولی اينکه چقدر می توانند موفق شوند به دو عامل 

  :بستگی دارد

  .اين جنبش چقدر عميق است و دارای چه اصولی است که به راحتی نتوان در آن نفوذ کرد -١

    .اين جنبش چقدر ضعف دارد که با هر فشاری، چقدر می توان آن را از مسير اصلی منحرف کرد -٢

 های نئو به نظر می رسد که برای جلوگيری از به انحراف کشيده شدن جريان های کارگری الزم است که سياست

يعنی بايستی آنقدر کار شود که در اذهان افراد نهادينه شود . ليبرالی به شکلی بسيار ساده و ملموس آموزش داده شود

  .و امکان نفوذ و انحراف مسير در آن به سادگی صورت نگيرد



های يکی از عواملی که بتوان از به انحراف کشيده شدن جنبش های کارگری جلوگيری کرد، بررسی حرکت 

مثًال می توان به عنوان نمونه چند حرکت کارگری را در . کارگری از ابتدا تا انتها در واحد زمانی مشخص است

طی يک دورۀ مشخص مورد بررسی قرار داد و نقاط قوت و ضعف و نتايج به دست آمده از آن حرکت 

  . دادرگری قرار اختيار همۀ جنبش های کا شناسايی کرد و اين تجربيات را در  را

   

   

  منصوره بهکيش

٢٩/١١/١٣٨۵  
  کارگران ايرانحمايت ازيت اتحاد بين المللی درسا: منبع

  
  
  

  


