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 کالبد شکافی يک تجربهٔ موفق از رويکرد جنبشی

 
 

ششن ماه هشتاد ويفروردم ده                                                    ...                        فعاالن کميته هماهنگی
 

 
 خود را به  های دو نوبت موفق شدند خواست  در تهران  و تحصن خود در با تجمع  سازی لرستان  کارگران يخچال

ديگری  مسئلهٔ نه   يا   بود  پايبند خواهندداران عمال نسبت به تعهدات خود اين که آيا سرمايه. داران بقبوالنند سرمايه

 ينا حال حتی اگرهربه اما . مبارزه کارگران تعيين خواهد شد اثر ادامه و پيگيریاول دردرجهٔآينده و درست که درا

  کارگران محسوب می پيروزی  به اين اعتبار و داران  نشينی سرمايه  م نوعی عقبه تعهدات روی کاغذ هم بماند باز

کارگران به مبارزهٔ نتيجهٔ نهايت  در  و آنان  مطالبات کارگران، حرکت  چگونگی   تجمع،  اين های اطالعيه .شود  

.دهيم های پيوست ارجاع می اين جزئيات به اطالعيهرا برای آگاهی ازاين مقاله آمده و خوانندگان  پيوست  

 ها ختیسازی ايفا کردند که با تحمل س کارگران يخچالاين پيروزی را خود تودهٔتعيين کننده درترديد، نقش اصلی و بی

نشينی برای  های خود ونيز مقابله با نيروهای سرکوبگر هيچ راهی را بجز عقب  و پايداری و پای فشاری بر خواست

بر اين بستر و  اما. پيروزی حرکت خود کارگران بودی و مادی اين داران باقی نگذاشتند، بنابراين، بستر اصل سرمايه

. پيروزی داشتنداين نقش چشمگيری در نيز اين حرکت در حاضرکارگری  همين بستر، فعاالن  بر با تکيه دقيقا   

 
بوط به و چه با انجام کارهای تبليغی و تدارکاتی مرها  چه با حضور فعال و مسئوالنهٔ خود در اين تجمع اين فعاالن  

های ديگر جنبش کارگری و  آنان با بخشکت کارگران کوشيدند ضرورت پيوند اين حرکت ضمن هماهنگ کردن حر

برای برپائی يک جنبش سراسری و بدين سان فراهم نمودن  و قراردادی  و اخراجی درجه نخست کارگران بيکار رد

 ، بياناين نوشتههدف از. عمل نشان دهندردح وزمينه ايجاد تشکل کارگران به صورت طبقه را برای کارگران توضي

 اين کار به سازماندهی جنبش کارگری کمکی که باکل فعاالن جنبش کارگری است، باشد  ی اين فعاالن برای   تجربه

.کرده باشند  

:توان خالصه کرد اين تجربه را در ابعاد زير می   
 

شکن و طاقت فرسای زندگی است که حتی بر آورده کردن ه حرکت در آمدن کارگران فشار کمرعامل اصلی در ب -١

که کارگران ارضای نيازهای مادی است اديات وم. ناممکن ساخته است گاه  و های زندگی را دشوار ترين نياز ابتدايی

 نابتدا به ساک امری  مطالباتشان  هرسيدن ببرای  تهران سازی در يخچال تجمعات کارگران . کشاند  به مبارزه میرا

 جان اين تجمعات پيامد. رأس آنها دستمزدهای معوقه بودال مبارزه برای اين مطالبات و دربود بلکه مسبوق به دو سن

  ن و بیاين اصل آهنياگر. شان بود زدن آنان برای رفع نيازهای ابتدايی زندگی آن در وبه لب شدن کارگران و اين در

رسيم که کارگران ابتدا   و چرای زندگی را به عنوان زير بنای تمام شرايط ديگر بپذيريم، آنگاه به اين نتيجه می چون

جمله از ديگر به نيازهای  جريان اين مبارزه  و سپس در کنند  عاش خود مبارزه میم چيز برای امرار هرو پيش از  

 



رسد، و از همين رو در بر خورد اول  يار ساده و بديهی به نظر میاين حکم، بس. رسند  تشکل کارگری می نيازهای 

پيشينه و عملکرد بسياری . اما عمال چنين نيست. ممکن است مورد مخالفت هيچ يک از فعاالن کارگری قرار نگيرد

به  -شیرويکرد جنببه تفکيک از -اين فعاالن با رويکرد گروهی خود. دهد فعاالن کارگری خالف اين را نشان میاز

اين تقدم عنصر و . شمرند کارگران بر تشکل آنان، تشکل را بر مبارزه  مقدم شمرده اند و میجای تقدم مبارزۀ مادی 

تشکل کارگری تنها با عزيمت . انگيزۀ ذهنی بر عنصر و انگيزۀ عينی بر خالف واقعيت عريان جنبش کارگری است

خارج از اين بستر، کاری بيرون تشکل سازی در . تواند ايجاد شود بستر عينی و خود انگيختۀ مبارزۀ کارگران میاز

.های ناکام گروهی نخواهد داشت ريل مبارزۀ طبقاتی کارگران است و حاصلی جز تکرار تجربهاز  

اين مبارزه را رهبری توانند متشکل شوند و کارگران ميمبارزۀ تودۀبسترآگاهان جنبش کارگری فقط بروان وپيشر -٢

ند که بدنۀ کارگری را مخاطب رهبری کن مبارزۀ اين طبقۀ را  توانند  پيشروان طبقۀ کارگر تنها در صورتی می. ندکن

سازی رو به تودۀ  حرکت کارگران يخچالدرفعاالن حاضر. دۀ خود راهم عقيودهند و نه صرفا کارگران هم  نظرقرار

بدنه و روشنگری بر اين مخاطب قرار دادن و تنها  پس از. خود کارگران داشتند و نه فقط اين يا آن کارگر هم عقيدۀ 

رح نظرات خود در مورد به طآمدند وهم نظر با فعاالن کارگری گردعقيده و  بدنه بود که کارگران هممبارزۀ اينبستر

ين ترتيب، به ا.  و همبستگی با کارگران ديگر برای ايجاد تشکل کارگری پرداختند  و اتحاد چگونگی پيشبرد حرکت

درونی و ارگانيک اساس سوخت و سازبدنۀ کارگری و بر خود را يافت، اما رهبرانی که برحرکت کارگران رهبران

مذاکره جمع نمايندگان اين رهبران دريکی ازحضور  وقتی  که به طوری ، بودند تودۀ کارگران شکل گرفته  مبارزۀ 

ت و نبايد در جمع سازی نيس يخچال اين عنوان که او کارگرتحت( شد به رونمايندگان روازکننده با مخالفت يکی ديگر

 مذاکره شرکت در نيز انداشته باشد م حضور او  اگر اعالم کردند که  ديگر نمايندگان )  داشته باشدنمايندگان حضور

 مذاکره شرکت به اين ترتيب اين رهبر و فعال کارگری با پشتيبانی قاطع کارگران حاضر در تجمع درکرد و نخواهيم

.کرد و طرف مقابل مذاکره نيز مجبور به پذيرش او به عنوان يکی از نمايندگان کارگران شد  

ای در ميان برخی از  از آنرو حائز اهميت است که دغدغه -کوچک و محلی آنهمين مقياس بسيارحتی در -اين تجربه

 به معنی کم بها دادن به نقش رهبری  جنبش کارگریفعاالن کارگری وجود دارد مبنی بر اين که آيا عزيمت از بدنۀ 

 بايد با رهبری و ؟ بدون شک، جنبش کارگری» نيست جنبش همه چيز و هدف نهايی هيچ چيز«و در غلطيدن به تز 

اما مسئله اين . به عبارت ديگر، بدنۀ اين جنبش بايد سر داشته باشد. سرمايه داری سازمان يابد حول هدف مبارزه با 

 تودۀ کارگران و مخاطب  در مبارزۀ شود؟ با عزيمت از بدنه يعنی شرکت فعال چگونه ايجاد می» سر «ين است که ا

جدا از بدنه و سپس درخواست از تودۀ کارگران برای پيوستن به » سر«ادن کل اين توده يا درست کردن يک قرار د

   می گواهی  اول  سازی به حقانيت شق تجمعات کارگران يخچال ربۀ فعاالن کارگری شرکت کننده در؟ تج»سر«اين 

 و به آن  خود نخواهد دانست» سر « از تئوری صرف ساخته شده باشد را که با عزيمت » سر «بدنۀ  کارگری . دهد

  .نخواهد پيوست

عزيمت  مطالبات مشخصا اقتصادليکن کارگران از سياسی است، -ای اقتصادی مبارزهچند مبارزۀ طبقۀ کارگرهر -٣

سازی  يخچال تنها پس از آن که کارگران . رسندگيری با نظام سياسی حاکم ميدروآنجا به عرصۀ سياست و ازکنند  می

کلۀ نيروهای انتظامی و ضد وعوامل او را گروگان گرفتند سرو های اقتصادی خويش با کارفرما برای تحقق خواست  

  و مبارزۀ   اعتراض سازی بلکه در مورد هرگونه اين حکم نه فقظ در مورد حرکت کارگران يخچال. شورش پيدا شد

 



  مطالبات اقتصادی درگير میسربرکارگران ابتدا با کارفرمای خود واعتراض و تجمعی هردر. کارگری صادق است

شوند و   وارد ماجرا می از کارفرماتنها پس از اين مرحله است که دولت و نيروهای سرکوب آن برای حمايت . شوند

 رهايی اقتصادی است که  به تبعبه سخن ديگر، . شوند یحاکم م  سياسی   نظام  با درگيری ردگران وابدين سان کار

. گوئيم هر مبارزۀ طبقاتی يک مبارزۀ سياسی است یبه اين اعتبار است که م. شوند  وارد قلمرو سياست می کارگران

گونه حرکت سياسی از جمله براندازی نظام اما نکتۀ مهم و مورد نظر ما در اينجا آن است که از ديدگاه کارگران هر 

 آن صرفا تاکيد بر. نداردبه توضيح بيشتراين مسئله چنان روشن است که نياز. سياسی تابع رهايی اقتصادی آنان است

 کنند  عکس اين روند حرکت میدانند اما بر را فعال کارگری میاين رو ضروری است که کم نيستند کسانی که خوداز

آن که اين غافل از .رسند به مبارزۀ اقتصادی کارگران ميجه به ضرورت تو حاکم نظام سياسی  مبارزه با  يعنی از ،

ای که  ربط به طبقۀ کارگر و رهايی او نيست، مبارزه بی ضديت با نظام سياسی چيزی جز مبارزۀ فراطبقاتی و گونه

  .کند کارگران را به سياهی لشکر طبقات ديگر بدل می

توانند  ای اساسا علنی است، رهبران آنان نيز فقط به صورت اساسا علنی می جا که مبارزۀ کارگران مبارزهاز آن  -۴

توانند اين نکته را درک کنند که کسی مبارزۀ آنان را عمال   تودۀ کارگران به درستی نمی. اين مبارزه را رهبری کنند

 که خود را با هويت و همانگونه درستی انتظار دارند که به  آنان . داش غير واقعی باش  رهبری کند اما هويتو نظرَا

. رهبران کارگری نيز خود را با هويت و اسم و رسم واقعی معرفی کنندکنند فعاالن و می واقعی معرفی میاسم و رس

گويند،  یهای خود سخن م و گرفتاری و مشقات  آنان به درستی توقع دارند که همان طور که خود از جزئيات زندگی 

اين غيردر.  سخن بگويند هايشان گرفتاری  و زندگی و صراحت از همان روشنی ه  نيز ب ریرهبران کارگ  و االنفع

کسی  که  کرد  احساس خواهند  درستی  به . نخواهند دانست خود را از رهبرانرگران اين فعاالن و، تودۀ کاصورت

ای  داند اما به گونه را فعال کارگری میخود کسی که . ست و حسن نيت آنان را مورد سوء استفاده قرار داده اصداقت

نخواهد ه مورد اعتماد تودۀ کارگران قرارگاکند هيچ خانۀ تيمی زندگی میدرکند که انگاررگران برخورد ميبا تودۀ کا

ه حاوی اين و فعال کارگری در صورت لزوم نبايد مخفی شود و ننکته نه به اين معنی است که رهبرالبته اين . گرفت

در بسياری از اوقات، تودۀ . کنند و يا ضرورت آن را درک نمی کنند   کارگران مخفی کاری نمی است که تودۀ  معنا 

اما مخفی . دهند کنند و انجام می فعاالن کارگری مورد بحث درک میازتر کارآمدوری را بسيار بهترکا کارگران مخفی

. کند نمیعالم انتزاعيات سيرمين سفت واقعيات دارد و درزان پای برهمچون مبارزۀ آنکاری تودۀ کارگران نيز

همچنين اگر شرايط حکم کند که فعاالن و رهبران کارگری مورد اعتماد کارگران مخفی شوند تودۀ کارگران همچون 

. نندک طبقاتی می و آنان اين کار را نه به داليل شخصی بلکه دقيقا به داليل. مردمک چشم از آنان حفاظت خواهند کرد

سازی به  اين رو بود که کارگران يخچالدرست از. دارد مشترک طبقاتی است که آنان را به اين کار وا میدرد و نياز

.کوشيدند فعاالن کارگری حاضر در تجمع را از چشم نيروهای امنيتی و انتظامی مصون نگه دارند طرق مختلف می  

 

 فعاالن کميته هماهنگی در خرم آباد و تهران

١٣٨٦ فروردين، ٨چهارشنبه، : تاريخ   
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