
 
   ، اشکال مبارزه،٨٧موقعيت جنبش کارگری در سال 

  )قسمت آخر(ها  ها و پيشرفت خواست
  
  

   ٨٧مطالبات کارگری در سال 
  

توانست بطور کلی بی ارتباط با تعرضات  ، نمی٨٧ست که مجموعه مطالبات کارگری در سال  بديهی
برعکس، بسياری از . گر باشددار و دولت اين طبقه، عليه طبقه کار وحشتناک و فزايندۀ طبقه سرمايه

مطالبات کارگری، بطور الينفکی، حال يا مستقيم و بيواسطه، يا بطور غير مستقيم، با شرايط دشواِر 
 .داران بر کارگران، در ارتباط بود تحميلِی سرمايه

  
پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، منع اخراج، بازگشت به کار، ضمانت شغلی، لغو قرار دادهای  

کاری، لغو اضافه کاری اجباری  های پيمان رسمی شدن کارگران قراردادی، برچيده شدن شرکتموقت، 
ها  تری برخوردار گرديد، اين  از اهميت بيشتر و جايگاه مهم٨٧و خواست افزايش دستمزد که در سال 

شوند  یدار عليه طبقه کارگر مطرح م هائی هستند که در برابر تعرض دائمی طبقه سرمايه تمامًا خواست
و کارگران، در هر اعتصاب و اعتراض خويش، بسته به موقعيت هر کارخانه و موسسه توليدی، يک 

دار، با تحميل شرايط سخت و  طبقه سرمايه. اند يا چند خواست از اين دست را در مقابل کارفرما گذاشته
خواست ها را نيز بر دشوار و تشديد استثمار کارگران، در واقع به نوعی، مبرميت طرح اين شعارهاو 

 .کارگران تحميل نمود
  

با اين وجود، توجه به دو نکته بسيار مهم در مورد مطالبات کارگری و نحوۀ مبارزه کارگران برای 
بدون توجه به اين نکات، شناخت ما از موقعيت جنبش کارگری در . ست تحقق اين مطالبات ضروری

 .، فاقد عينيت و دقت کافی خواهد بود٨٧سال 
  
، اين است که بسياری از مطالبات کارگران، ٨٧های کارگری در سال  ولين نکته مهم در مورد خواستا

گردند و عمومًا خصلت دفاعی دارند، اما توده کارگران برای  مطالبات اقتصادی و صنفی محسوب می
در اغلب اند که  تحقق همين مطالبات، ، به مبارزه ای پيگير و رو در روئی با کارفرما روی آورده

 با واکنش نيروهای سرکوب رژيم روبرو شده است و درگيری کارگران را، از  موارد نيز اين مبارزات
حد درگيری با يک کارفرما در يک کارخانه فراتر برده و کارگران را عمًال رو در روی دولت و رژيم 

های  ق خواستبه عبارت ديگر مبارزات کارگران، ولو برای تحق. سياسی حاکم قرار داده است
اند که نتيجۀ مستقيم و بالفصل اين  اقتصادی و صنفی، در غالب موارد، شکل سياسی به  خود گرفته

 .روند، رشد آگاهی سياسی کارگران بوده است
  

البته استفاده کارگران از اشکال علنی و مستقيم مبارزه، مانند تظاهرات، راه پيمائی، اعتصاب، تجمع 
همچنين، اين موضوع . شود  نمی٨٧غال کارخانه و امثال آن، محدود به سال اعتراضی، راه بندان، اش

گيرند،  های اقتصادی و صنفی، شکل سياسی به خود می که مبارزات کارگران ولو برای تحقق خواست
شود و علت اصلی آن هم، رژيم ديکتاتوری   خالصه نمی٨٧اين هم موضوع جديدی نيست و به سال 

، پديدۀ ٨٧اما نکته اين است که در سال . کند است بر مردم حکم روائی میست که سه دهه  عريانی
يابد و  سياسی شدن مبارزه کارگران برای تحقق مطالبه اقتصادی و صنفی، عموميت بيشتری می

جا که مبارزه کارگران، حتا برای تحقق مطالبات  از آن. شوند ها نيز، از لحاظ کّمی، پرشمارتر می نمونه
فی ، غالبًا شکل سياسی به خود گرفته اند و پروسه رو در رو شدن آن ها با دولت و اقتصادی وصن



رژيم سياسی حاکم، که مدافع منافع تمام کارفرمايان و کل طبقه سرمايه داراست، به شناخت بيشتر 
کارگران ازسيستم موجود کمک می کند و لذا موجب رشدآگاهی سياسی کارگران می شود، ازاينرو ، 

، آگاهی طبقاتی کارگران با سرعت بيشتر و در ابعاد ٨٧ چنين نتيجه گرفت که؛ در سال می توان
نکته مهم ديگر در زمينه . تر از آن، رشد و ارتقاء يافته است های قبل تری نسبت به سال گسترده
  به٨٧ست که، مطالبات کارگران در سال  ترين نکته در اين زمينه اين های کارگری و شايد مهم خواست

دار و دولت اين   صنفی ناشی از شرايِط تحميلی طبقه سرمايه-هيچوجه در محدودۀ مطالبات اقتصادی 
، و ٨٧های سرکوب عليه کارگران در سال  ترين شيوه رغم اعمال خشن به. طبقه بر کارگران، باقی نماند

م سياسی و در ها، کارگران، به طرح يک رشته مطالبات مستقي ها و محدوديت به رغم تمام ممنوعيت
عالوه بر حق اعتصاب و تجمع و اعتراض که . رأس آن حق ايجاد تشکل مستقل کارگری پرداختند

کارگران هيچگاه در انتظار اعطای آن نمانده و هيچ اعتراض ، تجمع و اعتصابی را ملزم به صدور 
حق . اند ه کف آوردهاند و آن  را، در عمل و با مبارزۀ خويش ب جواز سرمايه داران و دولت آن نساخته

درخشيد، نه تنها در سطح بسيار   می٨٧ايجاد تشکل که چون کاکلی بر ليست مطالبات کارگری سال 
تر و پرشورتر و  ، وسيع٨٧تری توسط کارگران به ميان کشيده شد، بلکه کارگران در سال  گسترده
های قانونًا ممنوعه رژيم در تر از گذشته دست به کاِر عملی ساختن اين حق زدند و تمام مرز جسورانه

 .اين زمينه را نيز برهم زدند
  

تر، کارگران در مورد تشکل يابی طبقه کارگر، ضرورت متشکل شدن، اهميت و  های قبل اگر در سال
اندوزند و آگاهی و شناخت خويش را در اين زمينه  نقش تشکيالت ومبارزه متشکل، آرام آرام تجربه می

 اما موضوع، از حّد شناخت و آگاهی نسبت به اين ٨٧کنند، در سال  یدهند و تکميل م ارتقا می
، ٨٧در سال . شود رود و بيش از پيش، به يک مسأله عملی کارگری تبديل می ضرورت، بسی فراتر می

حق ايجاد تشکل مستقل کارگری، نه فقط به مطالبه عمومی کارگران الاقل در سطح واحدهای بزرگ و 
ها و موسسات صنعتی، برای متشکل شدن   بلکه کارگران در بسياری از کارخانهگردد، متوسط تبديل می

ترين نمونه تشکل مستقل کارگری در  برجسته. دارند های عملی مشخصی نيز بر می و ايجاد تشکل، گام
، تشکيل سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه است، که بنا به اهميت مبارزات با شکوه و ٨٧سال 

گيری و پشتکار کارگران برای ايجاد تشکل، حفظ اتحاد و هوشياری و  رگران هفت تپه، پیکم نظير کا
های رژيم برای ممانعت از پاگيری يا برای از هم پاشی آن، جا دارد مکث  خنثی سازی تمامی ترفند

  .ای روی آن داشته باشيم ويژه
  

  ٨٧ کارگران در سال سنديکای کارگران شرکت نيشکرهفت تپه، نمونۀ برجسته تشکل توده ای
  
، ايجاد سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه ٨٧ترين نمونه ايجاد تشکل مستقل کارگری در سال  برجسته 

کارگران شرکت نيشکرهفت تپه، به ويژه کارگران فعال و پيشرو اين شرکت، از زمان اعالم . است
ن، در صدد ايجاد يک تشکل موجوديت سنديکای کارگران شرکت واحد و تا حدود زيادی تحت تاثير آ

 کارگران نيشکر ٨۶های اوليه و تدارک مقدمات آن، در سال  پس از يک رشته فعاليت. ای برآمدند توده
. هفت تپه، سعی کردند توسط هيأت موسس سنديکا، تشکل خود را از طريق اداره کار به ثبت برسانند

ا نپذيرفتند، بلکه با احضار و بازداشت ادارۀ کار و ساير نهادهای دولتی نه فقط خواست کارگران ر
ها، سعی کردند کارگران را  اعضای هيأت موسس سنديکا و ارعاب و تهديد و زير فشار گذاشتن آن

گرانه رژيم،  اما هيچيک از اقدامات سرکوب. مرعوب و از ايجاد تشکل مستقل کارگری منصرف سازند
ها برای ايجاد  تشکل بکاهد و يا خللی در تصميم آنگيری و مبارزۀ کارگران برای ايجاد  نتوانست از پی

های بسيار مهم کارگران نيشکر  حق ايجاد تشکل مستقل کارگری، يکی از خواست. سنديکا ايجاد کند
 روز ادامه ۵٠ که در يک مورد ٨٧هفت تپه بود که در تمام اعتصابات کوتاه يا بلند مدت خود در سال 

ها و تظاهرات خيابانی پرشور و کم نظير خويش،  ی، راه پيمائیيافت، و در تمام اجتماعات اعتراض
سال و نيم تالش کارگران پيشرو اين  سرانجام، پس از الاقل يک. گيری و بر آن تأکيد داشتند مصرانه پی



شرکت، پشتکار و پايدارِی رهبران کارگران هفت تپه که از حمايت توده کارگران اين شرکت برخودار 
گزاری يک نشست عمومی که با فراخوان هيأت موسس سنديکای کارگران شرکت بودند و پس از بر

 . اعالم موجوديت کرد٨٧نيشکر هفت تپه برگزار گرديد، اين سنديکا در اول آبان 
  
دستگاه های امنيتی و سرکوب رژيم که نتوانسته بودند کوشش کارگران پيشرو جهت تشکل يابی  

تشکيل سنديکای کارگران هفت تپه ممانعت به عمل آورند، اين کارگران را در نطفه خفه سازند و از 
گرانه خود، عليه کارگران پيشرو و  بار به قصد از هم پاشی و نابودی سنديکا، برشدت اعمال سرکوب

. احضار و بازداشت و تهديد کارگران بيش از پيش تشديد گرديد. اعضای هيأت مديره سنديکا افزودند
 رژيم آشکارا بر اقدامات ارعاب گرانه خود عليه کارگران افزودند و دستگاه اطالعاتی و قضائی

درهمان حال مديريت شرکت نيشکر هفت تپه نيز همزمان با اين اقدامات، در يک هماهنگی برنامه 
های سرکوب رژيم، مذبوحانه تالش نمود تا از طريق بدبين ساختن کارگران نسبت  ريزی شده با ارگان

آن، و همچنين با عَعَلم کردن شورای اسالمی، در ميان کارگران، تفرقه و دو به سنديکا و رهبران 
اما کارگران نيشکر هفت تپه با تحريم گسترده و . دستگی ايجاد کند و اتحاد کارگران را از هم بپاشاند

، که توسط مديريت شرکت و ٨٧يک پارچۀ به اصطالح انتخابات شورای اسالمی مورخ پنجم اسفند 
دی شده بود، مشت محکمی بر دهان مديريت و تمام حاميان آن  و درشت دولت، سِرهم بنعوامل ريز

ای که به منظور انتخابات شورای اسالمی فراخوان داده شده بود، از مجموع حدود  در جلسه. کوبيدند
 نفر در آن شرکت نموده بودند که ٣٠ کارگر اين شرکت، تنها حدود ۴٠٠٠ پرسنل و نزديک به ۵٠٠٠

کارگران هفت تپه، با تحريم يکپارچه بازی انتخابات !!  نفر کارگر بودند١۵ی تنها نيمی از اين تعداد يعن
شورای اسالمی، نه فقط يک بار ديگردست رد بر سينۀ شورای اسالمی زدند که پيش از آن نيز بارها 
تنفر و انزجار خود را از اين ارگان ابراز نموده و خواستار برچيده شدن آن شده بودند، بلکه همۀ 

کردند و يا  ا که عليه سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و رهبران آن تبليغ و خرابکاری میکسانی ر
برای جای گزينی شورای اسالمی به جای سنديکا و يا حتا ايجاد ارگانی به موازات سنديکا و ايزوله 

 .کردند با وضوح شگرفی رسوا و مفتضح ساختند کردن آن تالش می
  

و جانانه کارگران بر مديريت شرکت و حاميان آن، و در برابر دفاع و در برابر اين تودهنی محکم 
کند،  حمايت کارگران از سنديکا و رهبران آن که از بلوغ سياسی کارگران نيشکر هفت تپه حکايت می

گری  های امنيتی و سرکوب رژيم به آدم ربائی متوسل شدند، ارعاب و فشار و شکنجه و وحشی دستگاه
  .تشديد و احکام سنگين زندان و منع فعاليت برای رهبران سنديکا صادر کردندعليه کارگران را 
گرانه رژيم عليه کارگران هفت تپه، هر چند بسيار شديد، وحشيانه و انتقام جويانه  اقدامات سرکوب

حق ايجاد تشکل کارگری، . است، اما تا اين لحظه نتوانسته است کارگران را از تشکل يابی باز دارد
ست عمومی کارگری است و کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در پراتيک مبارزاتی و با اتکا يک خوا

 عملی کردند و سنديکای خود را تا اين لحظه، عمًال بر ٨٧به نيروی خود، اين خواست خود را در سال 
 .اند رژيم تحميل کرده

  
واست، به بهترين و ، اگر چه طرح مطالبۀ تشکل مستقل کارگری و عملی ساختن اين خ٨٧در سال 
ترين شکلی در فعاليت و مبارزه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و سنديکای کارگران اين  برجسته

يابد، اما اين مطالبه و تالش برای شکل دهی و ايجاد تشکل کارگری به هفت تپه  شرکت تجلی می
ت مطالباتی بسياری از ، رسمًا در ليس٨٧اوًال خواست تشکل مستقل کارگری در سال . شود خالصه نمی

توان از پارس خودرو، ايران خودرو،  ها و واحدهای توليدی قرار گرفت که برای نمونه می کارخانه
ها واحد توليدی  الستيک البرز، ايران برگ، لوله سازی اهواز،عسلويه، يخچال سازی خرم آباد و ده

ها  نمود، ثانيًا در بسياری از کارخانهها از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور ياد  ديگر نظير اين
و موسسات توليدی، از جمله در واحدهای توليدی ياد شده، موضوع تشکل کارگری، فقط در حد طرح 

مسأله به اين صورت است که عالوه بر طرح اين مطالبه، و يا در . شود ماند و به آن خالصه نمی نمی



های متشکل در هر  اين جمع. اند ود را متشکل ساختههائی از کارگان نيز خ عين طرح اين مطالبه، جمع
گيری مطالبات کارگران همان مؤسسه  کارخانه و موسسه توليدی، نه فقط در سازماندهی مبارزات و پی

ای و در حمايت و  اند ، بلکه در زمينه مبارزات فرا کارخانه و کارخانه نقش بسيار مهمی ايفا نموده
در اين زمينه نيز . اند ها نيز فعال بوده های کارگران در ساير کارخانه پشتيبانی از مبارزات و خواست

حمايت کارگران . توان به موارد زير اشاره نمود های زيادی وجود دارد که از جمله می ها و نمونه مثال
ها از کارگران سنندج، لوله سازی اهواز، کارگران شرکت واحد، حمايت  هفت تپه و سنديکای آن

ارگران نساجی کردستان، کارخانه شاهو، ريسندگی پرديس و شرکت فرش ماشينی غرب نمايندگان ک
بافت از الستيک البرز، حمايت کارگران ايران خودرو، از کارگران کيان تاير، هفت تپه، فوالد، لوله 

. دکن سازی اهواز و دخالت فعال تقريبًا در تمام مواردی که به کارگران و جنبش کارگری ارتباط پيدا می
ها نمونه ديگر، نشانه ارتقاء آگاهی سياسی و طبقاتی کارگران است و تقويت اتحاد و رشد  ها و ده اين

ها در سال  گيری و فعاليت اين تشکل عالوه بر شکل. همبستگی در ميان کارگران را باز تاب می دهد
های کارخانه اگر چه در  کميته. های کارگری نيز اشاره نمود های کارخانه يا کميته ، بايد به کميته٨٧

توانند علنی باشند و به حکم شرايط حاکم بر جامعه، بايد به صورت مخفی يا با تلفيق  لحظه حاضر نمی
های  ها، مانند تشکل کار مخفی و علنی فعاليت کنند، و از همين رو افزايش يا کاهش اين گونه تشکل

باشند، اما از  اند، قابل مشاهده و شمارش نمی دههای ديگری که علنًا اعالم موجوديت نمو علنی و يا تشکل
، و با ٨٧روی حجم باالی اعتصابات و اجتماعات اعتراضی و ديگر اشکال مبارزه کارگری در سال 

پيمائی يا اجتماع اعتراضی کارگری مستلزم درجه معينی از  توجه به اينکه هر اعتصاب، هر راه
، تعداد باز هم بيشتری ازکارگران پيشرو ٨٧د که در سال توان به اين مسأله پی بر ست، می سازماندهی

ها  اند و يا خود را در اين گونه کميته های کارخانه تالش ورزيده و فعاالن کارگری برای ايجاد کميته
 .اند متشکل ساخته

  
ر ها، بايد به تحرکات فعاالن کارگری و هواداران طبقه کارگر، برای ايجاد و يا فعاليت د به تمام اين

هائی اشاره نمود که هدف خويش را دفاع از کارگران قرار داده و يا در راه ياری  ها و تشکل کميته
تر و  های کارگری در محيط های کار و در راه اتحاد عمل کارگری، مصم رساندن به ايجاد تشکل

های مهم  فعاليتها، در کليه رويدادها و  اين گونه تشکل. اند تر از گذشته، به فعاليت پرداخته مجدانه
های گوناگونی برای  اند و با ابزارها و به شيوه ، آگاهانه، مداخله و مشارکت داشته٨٧کارگری در سال 

هرچند نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که اين . اند پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران، نيرو گذاشته
ط با کارگران در محل کار و توليد ها کماکان از يک نقطه ضعف بزرگ، يعنی ضعف ارتبا گونه تشکل

ها و  ست که موجوديت و فعاليت اينگونه کميته برند، اما بديهی و فقدان پشتوانۀ کارگری کافی رنج می
رساند، در عين حال خود  ها، در عين آنکه به رشد و ارتقاء آگاهی در صفوف کارگران کمک می تشکل
  .باشد شرفت جنبش طبقاتی کارگران میای از رشد و ارتقاء آگاهی کارگران و پي نشانه

  
  

  نتيجه گيری
  

رغم ادامه و تشديد تعرضات طبقه  دهد که علی  نشان می٨٧بررسی ما از جنبش کارگری در سال 
تر و  تر، متشکل ای جسورانه دار و دولت اين طبقه عليه طبقه کارگر، کارگران با روحيه سرمايه

گارگران در مبارزه عليه . اند ت به مقاومت و اعتراض زدهتردر برابر اين تعرضات دس درابعادی وسيع
داران، از اشکال متنوع مبارزاتی، به ويژه اشکال مستقيم و علنی مبارزه مانند  کارفرمايان و سرمايه

اند و  پيمائی و ايجاد راه بندان و امثال آن سود جسته اعتصاب، اجتماعات اعتراضی، تظاهرات، راه
اند و از همين رهگذر، کارگران نه  ها کشانده ، به سطح خيابان٨۶ از سال مبارزات خويش را، بيش

تری به گوش ساير اقشار مردم رسانده و حمايت بيشتری  فقط، صدای اعتراض خويش را در ابعاد وسيع
های کارگری نيز با کارگران  اند، بلکه در عين حال شمار زيادتری از اعضاء خانواده را جلب کرده



شمار اعتصابات . اند  به رو در روئی مستقيم با دولت و نيروهای سرکوب آن کشانده شدههمراه شده و
،اجتماعات و اشکال اعتراضی و راديکال مبارزه وهمچنين شمار کارگران شرکت کننده در اين 

 ٨٧عالوه بر اين در سال . تر از آن افزايش يافته است های قبل اعتصابات و اعترضات، نسبت به سال
گيری ادامه می يابند نيز  داد اعتصابات طوالنی مدت و تجمعات اعتراضی که با استمرار و پیبر تع

مبارزات کارگران حتی برای تحقق مطالبات اقتصادی و صنفی، در اغلب موارد با . افزوده شده است
ميزان آگاهی . واکنش شديد نيروهای سرکوب رژيم روبرو شد و عمومًا شکل سياسی به خود گرفت

طبقه کارگر ايران در سال . اسی و همبستگی در صفوف کارگران آشکارا با رشد و ارتقاء همراه بودسي
ترين خواست سياسی خود، در  ترين و برجسته ، حق ايجاد تشکل مستقل کارگری را به مثابه مهم٨٧

تی کارگران جنبش طبقا! دار و دولت اين طبقه قرار داد و پيگيرانه برای آن جنگيد برابر طبقه سرمايه
های مهمی ديگری به پيش برداشت و سنديکای کارگران شرکت  به لحاظ تشکل يابی کارگران، گام

 !نيشکر هفت تپه، چون خاری بر چشم طبقه حاکم فرو نشست
  

،به لحاظ رشدآگاهی سياسی و تشکل يابی کارگران، نه فقط با سال ٨٧جنبش کارگری در پايان سال 
ای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه ، قابل مقايسه نيست، های پيش ازبازگشائی سنديک

بلکه حتا باسال های مابين بازگشائی اين سنديکا و اعالم موجوديت سنديکای کارگران شرکت نيشکر 
 .هفت تپه نيز قابل مقايسه نمی باشد ودر مسير بالندگی خود، به پيشرفت های جديدی نائل گشته است

  
ترين بخش کارگری يعنی در صنعت نفت متأسفانه تحرک چندانی   اگر که در مهمدر سالی که گذشت،

ها ستاره اما در  ده! شود و ستارۀ بزرِگ نفت عجالتًا خاموش، يا بسيار بسيار کم سوست ديده نمی
الستيک البرز، لوله سازی اهواز، ايران خودرو، ايران صدرا، پارس خود رو، يخچال سازی، عسلويه 

در اين ميان اما درخشش ستاره هفت تپه در آسمان جنبش کارگری بی .  روشن استو امثال آن
  .همتاست

  
  

 
٨٨   نيمه دوم ارديبهشت۵۴٩ شماره –) اقليت ( نقل از کارارگان سازمان فدائيان   


