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کارگران اٌن کارخانه ، موج خشم و نفرت کارگران حادثۀ دلخراش و فاجعه بار اٌران خودرو و جان باختن و زخمی شدن تعدادی از 

را نسبت به بهره کشی عرٌان و بی رحمانۀ سرماٌه ، در مقابله با کارگران برانگٌخت و موجب انزجار و تنفر وسٌع و گستردۀ 

تحقٌقاً مهم ترٌن  قطعاً ٌکی از اٌن عوامل و. کارگران ، در رو در روٌی با عوامل ستمگری و بی حقوقی کارگران در کارخانه شد 

مدٌر عامل شرکت اٌران خودرو بود که در قبال خشم و عصٌان چند هزار کارگر کارخانه ، " نجم الدٌن " آن ها در شراٌط حاضر ، 

کارگران که در فردای آن روز در داخل کارخانه جمع . ناچار به پاسخ گوٌی شد و تالش کرد تا حتی المقدور کارگران را آرام کند 

دند ، ضمن اعتراض شدٌد به بی تفاوتی عوامل سرماٌه ، از جمله نجم الدٌن ، مدٌر عامل کارخانه ، نسبت به زندگی و شده بو

بند تنظٌم نموده و آن ها را با صداٌی رسا فرٌاد زدند و در مقابل  72سرنوشت کارگران و جان و مال آنان ، خواست های خود را در 

 . ، خواستار تحقق فوری آن ها شدند چشمان بهت زدۀ اٌن گماشتۀ سرماٌه

تن از آنان ، که جز کار و تولٌد و اٌجاد ثروت و رفاه و نعمت و آساٌش  31تن از کارگران و زخمی شدن بٌش از  5مرگ دلخراش 

که در  و پاسخگوٌی به نٌازهای جوامع بشری گناه دٌگری نداشتند ، همۀ وجدان های بٌدار ، به وٌژه وجدان کارگران کارخانه را

جلوی چشمان خود تعدادی از دوستان وهمکارانشان را به شکل درد آوری ازدست داده بودند به شدت جرٌحه دار کرده و بار دٌگر 

 :کارگران را به تفکر و اندٌشٌدن در خصوص وضعٌت اٌن طبقه و بی حقوقی های مطلق آن واداشته است 

از هر طرؾ احاطه کرده است ؟ کارگران چرا باٌد خود تولٌد کنندۀ همۀ اٌن چه وضعٌتی است که کارگران را از همه لحاظ و 

امکانات و رفاه و آساٌش در جوامع انسانی باشند ، اما از هر آنچه که بوی رفاه و آساٌش در جامعه می دهد بی بهره و محروم گردند 

ود ، اما درخواست حتی ابتداٌی ترٌن نٌازهای ؟ چرا پاسخگوٌی به همۀ احتٌاجات و نٌازهای بشری برعهدۀ کارگران گذاشته می ش

پاسخ می گٌرد ؟ در پی سود جوٌی های پاٌان ناپذٌر و فزاٌندۀ سرماٌه . . . اٌن طبقه ، همواره با بی تفاوتی و تحقٌر و سرکوب و 

آنان می گردد و  داران ، با شدت و حدت هرچه تمام تر به کار گرفته می شوند ، اما دستمزدهای به مراتب زٌر خط فقر نصٌب

مضحک اٌنکه حتی همان دستمزدهای آشکارا زٌر خط فقر نٌز از جانب عوامل و کارگزاران سرماٌه ، برای ماه ها و سال های 

قرار دادهای موقت و " متمادی از آن ها درٌػ می گردد و حتی گاه ، اساساً پرداخت نمی شود ؛ قرار دادهای اسارت آور کار با نام 

به آن ها تحمٌل می شود ؛ ، تنها با ٌک اشارۀ کارفرما ، از کارخانه و محل کار خود اخراج می شوند و به برهوت بی " سفٌد امضا 

پرتاب می گردند ؛ همۀ حقوقشان توسط سرماٌه داران و گماشتگان آن ها پاٌمال می . . . کاری و فقر و خانه خرابی و دربدری و 

می شود ؛ نباٌد برای تأمٌن خواست ها و مطالبات برحق و انسانی خود اعتصاب کنند ؛ حق شود ؛ حق اٌجاد تشکل از آن ها گرفته 

را ندارند ؛ حق انتشار آزادانۀ کتاب و نشرٌه و بٌان و حتی اندٌشه از آنان گرفته . . . گرد هم آٌی و تحصن و تجمع و راهپٌماٌی و 

جهانی روز کارگر را برگزار کنند و مشکالت ، آمال و آرزوهای خود شده است ؛ نمی توانند مثل بسٌاری از کشورهای دٌگر مراسم 

و در صورتی هم که به هر ٌک از آن موارد و ستمگری های آشکار و بی پرده اعتراض کنند . . . را در آن به هم اندٌشی بنشٌنند و 

 ! ، چٌزی جز تهدٌد و ارعاب و بازداشت و شالق و زندان ، انتظارشان را نمی کشد 

کی باٌد چنٌن وقاٌعی در کارخانه اتفاق بٌفتد ؟ مسئولٌت تمامی اٌن مصائب و سٌه روزی ها با کٌست ؟ کارگران در راستای تأمٌن تا 

منافع و ترفٌع مقام و اعتبار چه کس ٌا کسانی ، باٌد حتی در ٌک روز تعطٌل ، به اجبار بر سر کارهای خود حاضر شوند و ناباورانه 

 بروند ؟ به قربانگاه سرماٌه 
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و فکر کارگران ، به وٌژه کارگران  اٌن ها و بسٌاری دٌگر، تماماً پرسش هاٌی بود که ٌکبار دٌگر پس از اٌن فاجعه هولناک ، ذهن

در واقع با ٌک چنٌن ذهنٌتی و در ٌک . آگاه و پٌشرو را به خود مشؽول کرده و آنان را به تفکر در اٌن زمٌنه ها و موارد واداشت 

بود که کارگران برخی از پرسش های خود را همراه با شماری از خواست ها و مطالبات خوٌش ، در ارتباط با حادثۀ  چنٌن فضاٌی

آزادي فوري دستگٌر شدگان ؛ خروج نٌروهاي سرکوبگر از شرکت ؛ برگزاري انتخابات آزاد براي اٌجاد تشکل " اخٌرکارخانه ، مثل 

تشکٌل کمٌته اٌمنً با ( همه جا تأکٌد از من است ، مگر اٌنکه مورد آن ذکر شود ) لت ؛ کارگري، بدون دخالت نهادهاي امنٌتً و دو

در بندهاٌی تنظٌم نموده و جهت درٌافت پاسخ به . . . " حضور نماٌندگان کارگران ، تشکٌل کمٌته حقٌقت ٌاب براي مورارد اٌمنً و 

ود را در مقابل چند هزار کارگر خشمگٌن و معترض می دٌد ، در واقع نجم الدٌن ، که خ. نجم الدٌن ، مدٌرعامل شرکت ارائه دادند 

برای فرونشاندن خشم و نفرت کارگران ، و آرام کردنشان ، در برخوردی کامال نقشه مند و حساب شده ، به عقب نشٌنی ای تاکتٌکی 

شورای " د ٌک تشکل کارگری را در قالب دست زد و ضمن اعالم موافقت با پاره ای از خواست ها و مطالبات کارگران ، وعدۀ اٌجا

 ". کمبٌزه با خٌار مٌاد / بزک نمٌر بهار مٌاد . !!! برای شش ماه آٌنده ، به کارگران می دهد " اسالمی کار 

نجم الدٌن ، البته همزمان با اٌن وعدۀ وعٌد ها ، کارهای دٌگری نٌز در ارتباط با ختم ماجرا و منصرؾ کردن کارگران از پٌگٌری 

بدٌن نحو که نٌروهای به اصطالح ضد شورش را به کارخانه فرا خواند تا در کنار وعده های سرخرمن داده شده به . مسئله انجام داد 

کارگران معترض ، در عٌن حال سرکوب آنان را نٌز در دستور کار داشته باشد ؛ درهای کارخانه را به روی کارگران بست و از 

گٌری کرد و به رانندگان سروٌس هاٌی که کارگران را در شٌفت صبح به کارخانه می آورند دستور داد ورود آن ها به کارخانه جلو

 . آن ها را به خانه هاٌشان باز گردانند ، تا کارگران نتوانند دور هم جمع شوند و به طور جدی مسئله را پٌگٌری و علت ٌابی کنند 

* 

حادثۀ فاجعه بار کشتار کارگران با همۀ سنگٌنی و رقت بار بودن . در حال وقوع بود با اٌن همه تا اٌن جای کار نٌز ، اتفاق مهمی 

خود ، موجب شده بود که چند هزار کارگر، در ٌکی از بزرگ ترٌن شرکت ها و کارخانه های کشور، دور هم جمع شوند و بار دٌگر 

. ، به تفکر بنشٌنند و آن ها را چاره اندٌشی کنند برای حل مشکالت و رفع محرومٌت ها و بی حقوقی های گسترده و مفرط خوٌش 

آنان از جمله فقدان ٌک تشکل استخوان دار و مستقل کارگری را که ساخته و پرداختۀ دست خود کارگران باشد و بتواند توده های 

باب اٌن بی حقوقی و متشکل و متحد کند، به مثابۀ ٌکی ازعلل و اس در همۀ عرصه هاکارگر را برای احقاق حقوق مسلم خوٌش ، 

و اٌن ، تا همٌن جا نٌز ، روٌداد . محرومٌت ، برجسته نموده ، آن را در لٌست خواست ها و مطالبات مورد نظر خود گنجاندند 

مشروط بر اٌنکه کارگران آن را با جدٌت پی گٌری کرده و در ٌکی از بهترٌن شراٌط به دست آمده در سال . شد کوچکی تلقی نمی 

، با اتکا به نٌرو و تواناٌی های کارگری فراوان خوٌش ــ و نه با کسب اجازه از امثال نجم الدٌن ها ــ با قدرت به کرسی های اخٌر 

سال های مدٌدی است که کارگران، به وٌژه در شرکت ها و کارخانه های عظٌمی چون اٌران خودرو تشکل کارگری مستقل . بنشانند 

د کارگران اٌجاد شده باشد و به درد آن ها بخورد ــ ندارند و معدود تشکل های اٌجاد شده در برخی ــ تشکلی که از پاٌٌن و توسط خو

از کارخانه ها و شرکت ها ، مثل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و شرکت نٌشکرهفت تپه، که با همت و عزم و ارادۀ خود کارگران 

. زم برای ادامه کاری و پٌگٌری مسائل در ابعادی گسترده برخوردار نٌستند اٌجاد شده است ، بدون عقبه مانده اند و از پشتوانۀ ال

اٌجاد تشکلی کارگری و مستقل ــ مستقل از دولت و کارفرماٌان و همچنٌن نهاد ها و ارگان های رٌز و درشت سرماٌه ــ تشکلی که با 

کارگران تشکٌل شده باشد و فعالٌت ها و مبارزات آنان را پشتوانۀ بٌش از سی هزار کارگر و با اتکا به قدرت و تواناٌی های بالفعل 

متشکل و هماهنگ نماٌد ، می تواند تحولی در امر تشکل ٌابی کارگران اٌجاد نماٌد و به سهم خود ، دراتحاد و همبستگی طبقاتی 

از اٌن مسئله و اهمٌت آن ، به درستی  لذا کارگران با آگاهی. کارگران و ارتباط هر چه بٌشترآن ها با ٌکدٌگر، مفٌد و مؤثر واقع شود 

اٌن خواست را به عنوان ٌکی از مهمترٌن ِ خواست ها و مطالبات خوٌش ، در اٌن برهه از زمان و اٌن اوضاع و احوال ، طرح 

ثل شرکت م) نموده ، اما به جای مهٌا نمودن مقدمات کار برای برگزاری مجمع و انتخاب نماٌندگان ، جهت اٌجاد قدرتمندانۀ تشکل 

با اتکا به تواناٌی های بالفعل و عظٌم کارگران ، آن را در لٌست تقاضا ها و مطالبات خود گنجانده و ( واحد و شرکت نٌشکر هفت تپه 

برای تحقق و به مرحلۀ اجرا گذاشتن آن ها ، تحوٌل نجم الدٌن ، مدٌر عامل شرکت دادند و از او خواستند که به وٌژه به اٌن خواست 



و نجم الدٌن هم ، به عنوان مدٌرعامل شرکت ، به عکس العملی دست زد که ازٌک عامل ِ سرسپرده . ن توجۀ وٌژه داشته باشد کارگرا

نجم الدٌن در واقع با پذٌرش ظاهری خواست ها و مطالبات . و دور اندٌش سرماٌه ، به وٌژه در آن روزها و لحطات انتظار می رود 

برای شش ماه آٌنده ، در واقع تقاضای " شورای اسالمی کار " نفرۀ آنان و وعدۀ تشکٌل آن در قالب  کارگران ، در اجتماع چند هزار

تا شاٌد که گذشت ". به دنبال نخود سٌاه فرستاد " کارگران را در ٌکی از مهم ترٌن ٌخش آن بی پاسخ گذاشت و عمالً کارگران را 

ارگران ، جهت پٌگٌری مسئله و زٌر سئوال بردن و به محاکمه کشاندن زمان ، خود آب سردی باشد بر شعله های خشم و نفرت ک

 .احتمالی عامالن و مسببٌن اصلی سرکوب و بی حقوقی اٌن طبقه در کارخانه و کشتار فاجعه بار اخٌر آن 

* 

د بر خشم و تنفر آنان اٌن مسئله برای بسٌاری از کارگران ، به وٌژه کارگران آگاه و پٌشرو قابل هضم و پذٌرش نبود و به نوبۀ خو

کارگران در قبال اٌن فاجعه و تمامی بی حقوقی ها و محرومٌت های خوٌش ، خواست ها و مطالباتی دارند که سرماٌه و . افزود 

و اکنون اٌن پاسخ مدٌرت . عوامل آن حتی در ٌک چنٌن شراٌطی بدان تن در نمی دهند و از پاسخگوٌی به آن اجتناب می کنند 

و برای شش " شورای اسالمی کار " با بعضی از آن خواست ها از جمله اٌجاد تشکل موافقت می شود ، اما در قالب :  کارخانه بود

 !!!ماه دٌگر ؟

کارگران آگاه ، به همراه بسٌاری از تشکل ها و فعالٌن کارگری ، اٌن موضع نجم الدٌن و در حقٌقت شارالتانٌسم او را ، داٌر بر 

و دادن وعدۀ سرخرمن به کارگران اٌن کارخانه ، افشا " شورای اسالمی کار " مورد نظر کارگران با  جاٌگزٌنی تشکل شوراٌی

نموده و بعضاً از هم طبقه ای های خود خواسته اند که فرٌب اٌن عامل سرماٌه و حرؾ های او را نخورند و برای به مرحلۀ اجرا 

" به عنوان مثال . فوری آن ، به وٌژه در اٌن مقطع زمانی اقدام نماٌند  و تحقق( اٌجاد تشکل ) درآوردن اٌن خواست مهم کارگری 

ؼٌردولتی "طی بٌانٌه ای ، ضمن طرح برخی از خواست ها و مطالبات کارگری ــ که اٌجاد تشکل" جمعی از کارگران اٌران خودرو

عامل کارخانه خطاب به کارگران اعالم می  از مهم ترٌن موارد آن است ، در پاسخ به حقه بازی مدٌر" وؼٌر کارفرماٌی کارگران 

" کمٌتۀ هماهنگی برای کمک به اٌجاد تشکل های کارگری . " . " ما فرٌب حرؾ های سرخرمن مسئوالن را نمی خورٌم : " کنند که 

وانند تشکلی اٌجاد برای اٌنکه بت" نٌز طی اطالعٌه ای از کارگران اٌران خودرو می خواهد که به فرٌبکاری نجم الدٌن توجه نکنند و 

کنند که پٌگٌر خواست ها و مطالبات آن ها باشد ، باٌد به نٌروی خود باور داشته باشند و به آن تکٌه کنند و با اراده و تصمٌم خود ، 

د نظر بدون اٌنکه اجازه دهند که عوامل سرماٌه و حامٌان آن ها ، در کار تشکل ٌابی کارگران دخالت کنند ، دست به اٌجاد تشکل مور

دٌگر تشکل ها و فعاالن کارگری نٌز، هر ٌک ، ضمن مخالفت با موضع گٌری رٌاکارانۀ نجم الدٌن ، افشای فرٌبکاری ." خود بزنند 

مدٌر عامل کارخانه و موضع ارتجاعی اٌن عامل سرماٌه را در اٌن زمٌنه ، به باد انتقاد گرفته و کارگران را از افتادن در چنٌن دامی 

 .رند برحذر می دا

اساسا با مواضع کارگران آگاه و پٌشرو و ساٌر جرٌانات و فعالٌن کارگری " کمٌتۀ هماهنگی برای اٌجاد تشکل کارگری " اما موضع 

موافقت مدٌر عامل اٌران خودرو با خواست " در اطالعٌۀ خود که چند روز بعد از اٌن واقعه ، با عنوان " کمٌته " اٌن . متفاوت است 

انتشار داد با توجٌهاتی بؽاٌت ساده لوحانه و در عٌن حال راست و رفرمٌستی ، در واقع به تأٌٌد موضع ِ " اٌجاد تشکل  کارگران برای

می پردازد و دودوزه بازی و شارالتانٌسم اٌن عامل سرماٌه در کارخانه را " شورای اسالمی کار " نجم الدٌن در خصوص اٌجاد 

و خواست های مورد نظر کارگران ، دستاوردی مهم برای کارگران و جتبش کارگری قلمداد برای فرٌب و به کژراهه بردن اهداؾ 

 . می داند " برگ برنده ای در دست های کارگران " می کند و 

همچنٌن به کارگران معترضی که قضٌه را پی گٌری می کنند و از پاسخ نجم الدٌن ، سخت . . . " کمٌتۀ هماهنگی برای اٌجاد " 

مدٌر عامل با خواست کارگران " چرا که ! سخت نگٌرند و فرصت را ؼنٌمت بشمارند : ناراضی هستند توصٌه می کند که  برآشفته و

واقعاً موافقت کرده است ؟ و واقعاً اکنون برگ !!! ) ؟"  اکنون برگ برنده در دست کارگران است" و !!! . . . ؟"  موافقت کرده است

دلٌل شما برای اٌن ادعاها چٌست ؟ : قرار دارد ؟ ما از اٌن به اصطالح کمٌتۀ کارگری می پرسٌم که برنده ای در دست کارگران 

اٌنکه نجم الدٌن در پٌشگاه چند هزار کارگر خشمگٌن و عصبانی ، با درک موقعٌت و در برخوردی بسٌار حساب شده و نقشه مند ، 



خواست های کارگران موافقت کرده است ؟ آن برگ برنده ای که می گوٌٌد و نه هٌچ چٌز دٌگر ، با برخی از  صرفاً در حد ٌک ادعا

البته اگر بتوان تمامی اٌن قبٌل موضع گٌری ها و . همٌن است ؟ معلوم می شود که شما زٌاد از حد دچار توهم و زودباوری هستٌد 

زلزالت راست روانه و عمٌقاً رفرمٌستی اٌن افراد تو نه " کمٌته " اٌن قبٌل توصٌه ها را تنها به حساب ساده لوحی و زودباوری اٌن 

 مهم نٌست که اسم آن شورای اسالمی کار باشد و ٌا چٌزی دٌگر: " ادامه می دهد " کمٌته " اطالعٌه نوٌس اٌن (  و جرٌانات گذاشت

رد نظر دارٌد ، در عمل پٌاده شما می توانٌد از اٌن فرصت استفاده کنٌد و آنچه را که از شورای واقعی کارگری ، مو" !!! . . . " 

و نوع " کمٌته " و اٌن دٌگر اوج ساده لوحی و سطحی نگری و در عٌن حال عمق اپورتونٌسم و فرصت طلبی اٌن !!! ؟" ! )  کنٌد

ع ، به مثابۀ عالی ترٌن شکل تشکل ٌابی کارگران و در واق"شورا های واقعی کارگری " نگاه و برداشت نوٌسندۀ اٌن اطالعٌه را از

کمٌته " از نظر اٌن . ارگان اعمال ِ قدرت و ارادۀ اٌن طبقه ، در هرمؤسسه و کارخانه ، تا کسب قدرت سٌاسی ، به نماٌش می گذارد

آنچه را که از شوراهای واقعی " بگٌرند اما " شورای اسالمی کار " و نوٌسندۀ اطالعٌۀ مورد بحث ، کارگران می توانند مجوز " 

" مشروط بر اٌنکه امثال نجم الدٌن ها ، ٌا به قول شما : و ما اضافه می کنٌم !!! ؟"  ارند در عمل پٌاده کنندکارگری ، مورد نظر د

برای مدت های مدٌدی در خواب خرگوشی فرورفته باشند و ٌا در . . . و حراست و مقامات امنٌتی کارخانه و " مزدوران سرماٌه 

گران ، چشم خود را به روی همۀ کارها و اقدامات رادٌکال و ضدسرماٌه داری آنان با کار" ضدسرماٌه داری " همراهی و همکاری 

وقتی می گوٌٌم که اٌن جرٌان و به وٌژه نوٌسندۀ . . . ( و .!!! ، ببندند و در واقع کاری به کار آنان نداشته باشند " شورا " در اٌن 

 .اٌن ها ، تزلرالت رفرمٌستی و راست روانه است ٌعنی همٌن  اطالعٌۀ مورد نظر، سخت دچار توهم و ساده لوحی و مضاؾ بر همۀ

به سهم خود ، برای کارگران اٌران خودرو ، " در پاٌان اٌن اطالعٌۀ کمٌک و سرشار از تناقض . . . " کمٌتۀ هماهنگی برای اٌجاد " 

 (همه جا تأکٌد از ماست ". !!! )  دراستفاده از اٌن فرصت ، آرزوی موفقٌت می کند

* 

و نوٌسندۀ اطالعٌۀ مورد نظر بپرسند "کمٌته " حال ، کارگران و به وٌژه کارگران شرکت واحد و نٌشکر هفت تپه ، حق دارند از اٌن 

" شورای اسالمی کار) " آٌا کارگران ــ و در اٌن جا کارگران اٌران خودرو ــ فقط و فقط می توانند و باٌد از اٌن نوع تشکل ها : که 

با شوراهای " شورای اسالمی کار " جاٌگزٌن کردن " ) آنچه مورد نظر دارند " اهداؾ و برنامه های خود ، و ٌا برای پٌشبرد ( 

و ترفندها ، " تاکتٌک ها " استفاده کنند ؟ و ٌا اٌنکه می توانند به اصطالح از اٌنگونه !!! ( واقعی کارگران ، به اصطالح از درون ؟

" کارگری، مثالً سندٌکا نٌز استفاده نماٌند و در واقع ترفندهای مورد نظر خود را در آن جا ها هم  در رابطه با انواع دٌگر تشکل های

" شورای اسالمی کار ) " و نوٌسندۀ اطالعٌۀ مورد نظر ، تنها اٌن نوع تشکل " کمٌته " ؟ به عبارت دٌگر، از نظر اٌن ." پٌاده نماٌند 

کارگران می توانند از انواع دٌگر آن ، مثل سندٌکا نٌز " به کارگران می دهد ، و ٌا اٌنکه  طلبی ها را" فرصت " قابلٌت ِ اٌن گونه ( 

؟ و ٌا "  آرزوی موفقٌت می کنٌد" آٌا شما برای آن ها هم برای اعمال اٌن قبٌل فرصت طلبی ها استفاده کنند ؟ و در اٌن صورت، 

ل هاٌی احتٌاج دارند که قدرت مبارزه آنان را علٌه سرماٌه داری ، در کارگران به تشک: " اٌنکه با جمالت و عبارات مطنطنی چون 

 حتی در عالی ترٌن شکل خودجنبش سندٌکاٌی : " و ٌا ."  سندٌکا که جای اٌن کارها نٌست . . .تٌر کند و به قلب سرماٌه شلٌک نماٌد 

از شکل گٌری و سازمانٌابی هر نوع اعتراض  قرار است طوق بردگی مزدی را بر دست و پای کارگران محکم سازد و!!! ( ؟) ، 

و جمالت و عباراتی از اٌن دست ،آن هم در حساس ترٌن لحظات مبارزۀ ." ضدسرماٌه داری کارگران جلوگٌری به عمل آورد 

شرکت اگر شده حتی برای به کرسی نشاندن و باز پس گٌری حقوق اولٌۀ معٌشتی خود در هفت تپه و ) کارگران با عوامل سرماٌه ، 

، از چنگال قدرت سرماٌه ــ چرا که نه ؟ مگر شما و به وٌژه شما ، حتی اٌن حد از مبارزه را ، مبارزۀ ضدسرماٌه . . . واحد و 

، جهت تعمٌق و گسترش آن ها ، تا مبارزات ضدسرماٌه "برای استفاده از فرصت ها " در ارتقاء آن مبارزات ( داری نمی دانٌد ؟ ــ 

 اخالل می کنٌد ؟ داستان ٌک بام و دو هوا را شنٌده اٌد ؟  داری ، کارشکنی و

آن " و !!! ؟."  حتی درعالی ترٌن شکل خود برای به کجراه بردن مبارزات کارگران درست می شوندسندٌکاها : " شما اعتقاد دارٌد که 

به طرٌق اولی  "شوراهای اسالمی کار" ا مگر ام. . . و ." !!  ها اساساً تشکٌل می شوند ، تا مبارزات کارگران را به سازش بکشانند

به مثابۀ تشکل هاٌی دولتی نبوده اند که دٌگر افشا شده اند وقادر به  شورا های اسالمی کار ،"  مگر از نظر شما؟ اٌن گونه نٌستند 



) درعالم واقع روبرو می شوٌد پس چرا به اٌن فرٌب کاری تن در می دهٌد و وقتی با اٌن دو پدٌده ، ".  فرٌب توده های کارگر نٌستند

حماٌت می کنٌد و شرکت کارگران در آن را راه گشای . . . " ( شورا ) " به نحوی از انحاء از دومی ( الاقل در شراٌط موجود 

چه را که از اٌن فرصت استفاده کنند و آن: " مسئلۀ تشکل ٌابی اٌن طبقه در اٌن برهه از زمان می دانٌد و به آنان توصٌه می کنٌد که 

؟ اما در برخورد به مثالً سندٌکا ، از کارگران می خواهٌد که " از شورای واقعی کارگری مورد نظر دارند ، در عمل پٌاده نماٌند 

هوشنگ دروٌش ، رئٌس " از آن فراری باشند و حتی به آن ها نزدٌک هم نشوند ؟ مگر شما به نقل از " ؼول از بسم هللا"همچون 

مؽاٌرتی مٌان : " . . . نمی گفتٌد که " های اسالمی کشور و نماٌندۀ متعهد و مکتبی و مسئول نظام سرماٌه داری کانون عالی شورا

تا آنجا که به ٌکسانی "  و" . . . " شوراهای اسالمی کار از ٌک سو و انجمن های صنفی و سندٌکاهای در حال تأسٌس از سوی دٌگر نمی بٌنٌد

را نادٌده  ٌک نکته مهماما اٌشان . حق با رئٌس کانون عالی شوراهای اسالمی کار استنقش سندٌکا و شورای اسالمی کار مربوط می شود، 

سرماٌه است و نه تنها سرکوب نمی شود بلکه مورد قبول و توصٌه « خودی»شورای اسالمی کارهرچه باشد ٌک تشکل گرفته و آن اٌن است که

بودن سرکوب هم « ؼٌرخودی » بودن را ندارد بلکه به علت « خودی » درحالی که سندٌکا نه تنها بخت و اقبال . داری حاکم و دولت آن است

 . "می شود

  ( 72آبان  9ٌکسانی ِ سندٌکا و شورای اسالمی کار ، از نظر رئٌس اٌن شورا ـــ کمٌتۀ هماهنگی برای اٌجاد تشکل کارگری ـــ ) 

، که آقای دروٌش ،  ٌک نکتۀ مهم" همان " خدای نا کرده " شده اٌد ؟ نکند " شورای اسالمی کار " حال چه شده است که به ناگهان طرفدار اٌجاد 

شورای اسالمی کار هرچه باشد ، ٌک : " . . . نادٌده گرفته بود شما را وسوسه کرده و موجب تزلزل شما در موضع گٌری اخٌرتان شده است 

.  نٌز هست( مثل آقای نجم الدٌن )  نه تنها سرکوب نمی شود بلکه مورد قبول و توصٌۀ سرماٌه داری حاکم و دولت آناست و < خودی > تشکل 

 ".هللا اعلم ". " بودن ، سرکوب هم می شود < ؼٌر خودی > بودن را ندارد ، بلکه به علت < خودی > در حالی که سندٌکا نه تنها بخت و اقبال 

* 

منظور من البته از بٌان اٌن مطالب و اٌن عبارات در اٌن جا، اٌن نٌست که از سندٌکا، به مثابۀ تنها بدٌل تشکل ٌابی کارگران دفاع 

که با همت و " تشکل شوراٌی کارگری " من سندٌکا را بی بدٌل نمی دانم و به هٌچ وجه آن را به عنوان مثال ، بر ٌک . کرده باشم 

. کارگران تشکٌل شده باشد و قادر به اعمال ارادۀ مستقٌم توده های ِ کارگر علٌه سرماٌه باشد ، ترجٌح نمی دهم  قدرت جمعی و متحد

سندٌکا هم اگر ساختاری شوراٌی داشته باشد و از پاٌٌن و با اتکا به نٌرو و قدرت ارادۀ کارگران و تواناٌی های خود بگذرٌم از اٌنکه 

ال نظر صاحبان سرماٌه و قدرت ــ تشکٌل شده باشد، می تواند به مثابۀ ظرفی برای تشکل ٌابی کارگران آنان ــ و نه دخالت ها و اعم

و به کرسی نشاندن پاره ای از خواست ها و مطالبات آنان ــ به وٌژه در شراٌط کنونی ــ مورد استفاده قرار گٌرد و امر تشکل ٌابی 

را هم در اٌنجا و هر جای دٌگر ( شورا و سندٌکا ) قصد مقاٌسۀ اٌن دو تشکل  من حتی. کارگران را گام هاٌی به جلو سوق دهد 

دارند که می توانند بسته به وضعٌت جامعه ، توازن قوای سٌاسی و  اٌن تشکل ها هرکدام جاٌگاه و ملزومات خاص خود را. ندارم 

نوع تشکل ٌابی و ساختار تشکٌالتی تشکل مورد  طبقاتی و در اٌن رابطه موقعٌت جنبش کارگری ، شراٌط عٌنی و ذهنی کارگران و

 . حسب مورد ، برای پٌشبرد برخی از مسائل جنبش کارگری ، از جانب کارگران مورد استفاده قرار گٌرند . . . نظر و 

گی برای کمٌتۀ هماهن" منظور من در اٌن جا بٌشتر اٌن است که نشان دهم که اٌن به اصطالح تشکل کارگری ، که نام خود را نٌز 

 .، دچار گٌج سری و سردرگمی است ( تشکل ٌابی کارگران ) گذاشته است ، تا چه حد ، حتی در همٌن زمٌنه " اٌجاد تشکل کارگری 

تحت هر شراٌط و موقعٌتی صحبت به مٌان می آورد و به هٌچ عنوان " !  شوراهای ضدسرماٌه داری طبقۀ کارگراٌران" هنگامی از 

اٌن " کمتر از آن رضاٌت نمی دهد و در وقتی دٌگر ، بدون هٌچ توضٌح و تفسٌری ، تنها با ٌک چرخش قلم و تحت هٌچ شراٌطی به 

پس تا به حال ، برای کدام کشور و کدام !! ؟)  را در سرماٌه داری اٌران ، به وٌژه در مراکز کار و تولٌد گونه تشکل های شوراٌی

آن زمان که فضای استبدادی حاکم بر جامعه ترک  تا!!! ( صادر می کردٌد ؟مراکز حرؾ می زدٌد و ٌکی پس از دٌگری رهنمود 

برندارد و اٌن ترک ، مجراٌی برای سررٌز و حضور توده ای کارگران در صحنۀ مبارزۀ سٌاسی ضدسرماٌه داری فراهم نکند ، 

تشکل های " زمانی از (  311امه شمارۀ ٌاد آوری دو نکتۀ مهم برای سازمان ٌابی شوراٌی کارگران ــ ن". !!! )  منتفی می داند

در هر اوضاع واحوالی سخن می گوٌد و هٌچ پٌش شرط و پس شرطی هم برای آن قائل نمی شود و "  شوراٌی طبقۀ کارگر اٌران

به " شورای اسالمی کار " زمانی دٌگر ، به ناگهان ــ و البته با توجٌهاتی به ؼاٌت فرصت طلبانه و در عٌن حال مضحک ــ سر از 



گاه به نقل از ٌک نامۀ سرتا پا جعلی و ساختگی ، که مثالً از زبان ٌک کارگر، در . مثابۀ تشکلی دولتی و سرسپرده در می آورد 

در دفاع از کمٌتۀ " دوست مان محمد رضا چالشگر ، در نوشته ای که تحت عنوان ) جعل شده است " سالم دمکرات " ساٌت 

از " کمٌته " انتشار داده است به اٌن دروغ پردازی و متعاقباً سوء استفادۀ همٌن " کل های کارگری هماهنگی برای کمک به اٌجاد تش

فعالٌنی را که بر . ( موجود است . . . " کمٌتۀ هماهنگی برای کمک " اٌن نوشته هم اکنون در آرشٌو ساٌت . آن نٌز اشاراتی دارد 

) تجربه و کمک به امر تشکل ٌابی مستقل و حقٌقتاً ضدسرماٌه داری کارگران  اساس وظٌفۀ کارگری و طبقاتی خوٌش ، برای انتقال

به مٌان آن ها می روند تا کارگران را در حد توان ( تشکل های مستقل از دولت ، کارفرماٌان و نهادهای متعدد و رنگارنگ سرماٌه 

تا آن جا اٌن ) نجات دهند " شورای اسالمی کار " همٌن  ، احٌانا ً از شر اٌجاد تشکل های تا مؽز استخوان وابسته و ضدکارگری مثل

مشتی اصحاب فرقه ، که در جستجوی منافع محقر و سکتی خوٌش ، حرٌم ( " فعالٌن ، به نوعی همٌن کار را در هفت تپه انجام دادند 

جوش ضدسرماٌه داری در همه جا به سالخی هر جنب و " و " جنبش ضدسرماٌه داری کارگران را آماج دخالت خود می سازند

" رفرمٌست چپ " ، " رفرمٌست راست " فرقه گرا " ، " سکت : " جلوه می دهد و به القابی چون . . . و "  کارگران دست می ٌازند

و زمانی دٌگر ، در استقبال . و انواع و اقسام اٌن قبٌل کلمات و مفاهٌم مزٌن می کند " سندٌکالٌست رفرمٌست " ، " سندٌکالٌست " ، 

، ذوق زده می شود و با دستپاچگی هر چه "شورای اسالمی کار" موافقت ظاهری و رٌاکارانۀ ٌک هفت خط حامی سرماٌه از " از 

از اٌن فرصت " . "  برگ برنده ای اکنون در دست های شماست. " شما موفق شده اٌد : تمام تر به کارگران رهنمود می دهد که 

در جاٌی ، تشکلی کارگری را !!! ؟."  استفاده کنٌد و آنچه را که از شوراهای واقعی کارگری ، مورد نظر دارٌد ، در عمل پٌاده کنٌد

که کارگران با خون دل و تالش و فعالٌت بسٌار ، رو در رو با عوامل سرماٌه و با اتکا به نٌرو و تواناٌی های کارگری خود ، از 

بالکل باطل اعالم ( در مٌان نماٌندگان آن . . . اٌجاد کرده اند ، از جمله به خاطر وجود کارگری رفرمٌست و سندٌکالٌست و  پاٌٌن

مورد  می کند و در حساس ترٌن لحظات مبارزه و درگٌری اٌن تشکل با عوامل رنگارنگ و متعدد سرماٌه در منطقه ، به شدت

 :تخطئه و تحقٌر قرار می دهد

اٌن سندٌکا در همٌن مدت کوتاه به . سندٌکای نٌشکر هفت تپه در اٌن گذر طفل ٌکشبه ای را می ماند که ره صد ساله می رود.  . ." 

. " . . . را اٌفاء خواهد کرد شوراهای اسالمی کارو  خانه کارگرسرماٌه داران و به دولت سرماٌه داری ثابت کرده است که فقط نقش 

 هٌچ کاری درمورد دنٌای عظٌم شدت استثمار و مشکالت و بی حقوقی های کارگران نکرده اند، در حالی که هر دو با اٌن هر دو سندٌکا عمالً  "

!! ؟. "  بدٌل قرار دادن خوٌش برای مبارزات کارگران عماًل خطر اٌن مبارزات را از سر دولت سرماٌه داری و صاحبان سرماٌه کوتاه کرده اند

و در جاٌی دٌگر با اٌجاد توهم نسبت به . . . و  ."ا نٌز می بٌنٌم که چگونه به تعطٌل مبارزات کارگران افتخارمی کند سنٌکای هفت تپه ر" و ٌا 

ی برمی آٌد که به "شورای اسالمی کار " همان تشکل های فرٌبکار و آبروباخته و پاشٌدن خاک در چشم توده های کارگر ، در صدد قالب کردن 

با توجه به ماهٌت کاماًل ضد کارگرٌش و نقشی که در سرکوب جنبش کارگری اٌفا کرده است ، دٌگر در بسٌاری " تر  قول خودش در زمانی پٌش

اسم و فقط اسم ٌک تشکل را مبنای قضاوت برای تشکل ٌابی کارگران قرار می دهد و می  گاه."  از موارد ، قادر به اجرای رسالت خود نٌست

و مستقل از اٌن که اعضای تشکٌل دهنده آن می دانند ٌا نمی دانند، می خواهند ٌا . . . شناخته شده و آشناٌی است  ، پدٌده بسٌار سندٌکا"  :گوٌد 

سندٌکا و جنبش سندٌکاٌی و اتحادٌه ای هٌچ تعرٌؾ . . . تشکٌل می شود تا مبارزات ضدسرماٌه داری کارگران را درهم بکوبد  -نمی خواهند 

اگر بخواهد جز اٌن باشد به هٌچ وجه از سوی سرماٌه داران و . . . الت و فلسفه وجودی دٌگری ؼٌر از اٌن ندارند واقعی دٌگر و هٌچ نقش و رس

تا آنجا که به اسم اٌن تشکل مربوط می  ": و زمانی دٌگر و در جاٌی دٌگر می گوٌد  . . .و "  .د و دولت آن ها مورد قبول واقع نمی شو

در ٌک جا ــ البته به درستی ــ رفرمٌسم عرٌان ، بی پرده و  ." آن شورای اسالمی کار باشد ٌا چٌز دٌگرشود، مهم نٌست که اسم 

وقٌح رضا رخشان ، رئٌس هٌات مدٌرۀ سندٌکای کارگران نٌشکر هفت تپه را در همسوٌی با جناحی از سرماٌه و شفٌعی ، مدٌر 

ٌکی از مکارترٌن ر و موقعٌتی دٌگر، با امثال همٌن شفٌعی ها ــ ٌعنی نجم الدٌن ، و در جاٌی دٌگعامل کارخانه ، به باد انتقاد می گٌرد 

ٌکبار، بدون توجه به " . نماٌندگان سرماٌه در شرکت اٌران خودرو ــ الاقل درزمٌنۀ تشکل ٌابی کارگران ــ همسو و همراه می شود

مثل توازن قوای طبقاتی و سٌاسی و موقعٌت عٌنی و ) ن کننده شراٌط و اوضاع و احوال جامعه و بسٌاری از پارامترهای مهم و تعٌٌ

. . . و " شوراهای ضدسرماٌه داری طبقۀ کارگر اٌران " و " رادٌکالٌسم ضدسرماٌه داری "در برج عاج . . . ( ذهنی کارگران و 

استفاده از اٌن فرصت برای " و " ارشورای اسالمی ک" و بار دٌگر ، به ناگهان طرفدار . خود نشسته و به پاٌٌن نگاه هم نمی کند 



نفس قبوالندن تشکل کارگری به اٌن مزدور سرماٌه " و" پٌاده کردن آنچه که از شورای واقعی کارگری ، مورد نظر است ، می شود 

ر آن و تأسؾ بار تر اٌنکه ، کارگران را نٌز به شرکت د"  ٌک قدم به پٌش می داند!!! ( ؟)  حتی به صورت وعدۀ تشکٌل آنرا 

 .و الی آخر " !!! تشوٌق و تهٌٌج می نماٌد 

فقط لحظاتی تصور کنٌم که بخش هاٌی از طبقۀ کارگر ــ مثالً همٌن کارگران نٌشکر هفت تپه ــ راضی شوند که به رهنمود های اٌن 

ماٌه داری طبقۀ کارگر تشکل ضدسر" چه کار باٌد بکنند ؟ به توصٌۀ . به اصطالح تشکل کارگری بها داده و به آن ها عمل کنند 

را به مثابۀ تشکلی دولتی و وابسته به سرماٌه ، در دستور کار " شورای اسالمی کار " جامۀ عمل بپوشانند و ٌا اٌنکه تشکٌل " اٌران 

کدام گزٌنه  ؟ باالخره باٌد دنبال. . . تا استبداد از کشور رخت بربندد و فضای جامعه ترک بردارد و " خود قرار دهند و منتظر بمانند 

بروند ؟ اٌن ٌا آن ؟ اٌنها و بسٌاری دٌگر ، البته تماماً نشانۀ گٌج سری و سردرگمی جرٌانی است که چند سال آزگار ، به جای 

برخوردی صبورانه ، متٌن عٌنی و آگاه ، و نه صرفاً رمانتٌک و نٌک اندٌشانه ، در جنبش کارگری اٌران دست و پا می زند و جا و 

در قالب رهنمود و توصٌه و پند و اندرز ، به هر طرؾ  توهمات و در بهترٌن شراٌط آرزو های خود راقت و بی وقت بی جا ، و و

 . کارگران پٌشکش شان . می پراکند ، بدون اٌنکه مسئله حتی برای خودش روشن باشد 

نوٌسندۀ اطالعٌۀ مورد نظر ، بٌشتر در عالم  و به وٌژه" کمٌته " اٌن ها و بسٌاری دٌگر البته تماماً حکاٌت از آن دارند که اٌن 

 ............ .تخٌالت و رؤٌاهای خود سٌر و سلوک می کند ، تا عالم واقعٌت و 

" شرکت کارگران در شورای اسالمی کار و استفاده از فرصت ، برای پٌاده کردن آنچه مورد نظر دارند" نگاهی به همٌن فراخوان 

باشد به " ضد سرماٌه داری شوراهای طبقۀ کارگر اٌران " قطعاً نباٌد چٌزی جز اهداؾ " کمٌته " ن که با توجه به نقطۀ نظرات اٌ

" به عنوان مثال ، نوٌسندۀ اطالعٌۀ . ، منظور ما را تا حدودی روشن می کند "کمٌته " عنوان ٌک نمونه از رؤٌا پردازی های اٌن 

) شوراٌی تودۀ کارگران اٌران خودرو ــ حتی تحت نام شورای اسالمی کار ــ تشکل " جوری از . . . " کمٌتۀ هماهنگی برای اٌجاد 

شورای واقعی استفاده از فرصت برای پٌاده کردن آنچه را که از " و !!! ( ؟" شورای اسالمی کار" تشکل شوراٌی ، تحت نام 

و گماشتگان سرماٌه ــ همان مکارانی که می  سخن به مٌان می آورد که تو گوٌی عوامل( فتح از درون " )  مورد نظر دارند کارگری

دانند چگونه در ٌک اجتماع چند هزار نفره از کارگران معترض و خشمگٌن ، تنها حرؾ تحوٌل کارگران بدهند و حتی اطالعٌه 

ر حال فتح اٌن را نٌز بفرٌبند ــ در تمام اٌن مدت ، که کارگران دارند مبارزۀ ضد سرماٌه داری می کنند و د" کمٌته " نوٌس اٌن 

او می . تشکل دولتی و وابسته ، از درون هستند ، آن جا بی کار نشسته و تنها شاهد و ناظر بی طرؾ اٌن فتح الفتوح خواهند ماند 

و " مزدور" منظور ادعای صرؾ و بی پاٌه و فربکارانۀ نجم الدٌن مدٌر عامل ) کارگران باٌد بتوانند با اٌن برگ برنده : " . . . گوٌد 

اٌن است که " خوب بازی کردن کارگران ، با اٌن برگ برنده " و منظور وی البته از ." خوب بازی کنند ( ضد کارگر کارخانه است 

ؼافل از اٌنکه صاحبان سرماٌه . پٌشنهادی نجم الدٌن ، شرکت کنند و به تدرٌج آن را به تصرؾ درآورند " شورای اسالمی کار ِ" در 

کاندٌداهای عضوٌت در اٌن " و شراٌطی را برای" شورای اسالمی کار " را برای قع وظاٌؾ و اختٌاراتیواو حامٌان آنان ، در 

پٌش بٌنی کرده اند که به احتمال قرٌب به ٌقٌن ، انتخاب نماٌندگان واقعی  قانون کار، در  و نه تازه انتخاب شوندگان ِ آن" شورا"

 . کارگران را در چنٌن شوراٌی منتفی می سازد 

و در حال تولٌد بوده و از ِقَبل تحمٌل شراٌط " سرپا " ادمان باشد که ما دارٌم در مورد کارخانه ای صحبت می کنٌم که به اصطالح ٌ

بسٌار سخت و نا امن کار به کارگران و در نتٌجه به خطر انداختن زندگی و سالمتی آنان ، که از جانب سرماٌه و گماشتگانی مثل نجم 

گران می شود ، پی در پی در حال شکستن رکورد تولٌد خودرو در کارخانه بوده و از جمله به همٌن دالٌل ، الدٌن، متوجۀ کار

و اٌن البته فرق می کند با شرکت ها . همواره در معرض نگاه و توجۀ بسٌاری از دولتمردان و مقامات امنٌتی کشور قرار داشته است 

شوراهای اسالمی " در اطالعٌۀ خود با استناد به آن ، اٌجاد " کمٌته " تعطٌلی که اٌن  و کارخانه های بحران زده ، تعطٌل و ٌا نٌمه

اسم تشکل : " . . . و ٌا شرکت در آن را در شراٌط و اوضاع و احوال موجود ، برای اٌن کارخانه مجاز اعالم می نماٌد " کار 

همان شورای اسالمی کار نقش مهمی در مبارزات کارگران آن اما . کارگران نساجی کردستان در سنندج هم شورای اسالمی کار بود 

 . . . ".  کارخانه داشت



تحت رهبری ٌک چنٌن " ، در آن کارخانۀ بحران زده ، " اعتصاب پرقدرت دو ماهه " وانگهی ، هم اکنون ، نزدٌک به شش سال از 

از کارخانه ها و مراکز کار و تولٌد ، به دالٌل مختلؾ و در طول اٌن مدت تعداد زٌادی . می گذرد " ( شورای اسالمی کار ) "تشکلی 

ــ به تعطٌلی کشانده شده و فقر و فالکت . . . مهم تر از همه به خاطر زٌاده طلبی ها و حرص و ولع پاٌان ناپذٌر سرماٌه داران و 

ارگران زٌادی را به جرٌان فعالٌت و عظٌم و مضاعفی را دامنگٌر طبقۀ کارگر اٌران نموده اند ، که همٌن مسئله به نوبۀ خود ، ک

شوراهای . "مبارزه سوق داده و رشد و گسترش مبارزات بخش های مختلؾ اٌن طبقه را در اقصی نقاط اٌران موجب گشته است 

گران و به عنوان تشکلی دولتی و وابسته به سرماٌه ، در تمامی اٌن موارد و در همه جا و همه حال ، در مقابل تودۀ کار" اسالمی کار

مبارزات آنان ــ که عمدتاً مسائل و خواست های اقتصادی و معٌشتی را نشانه رفته بود ــ قرار داشته و به ؼٌر از مواردی معدود ، آن 

هم صرفاً در کارخانه های بحران زده ــ اعم از تعطٌل ٌا نٌمه تعطٌل ، مثل همٌن نساجی کردستان ، ــ در بقٌۀ موارد ، کاری جز 

 . کارشکنی در ارتباط با مبارزات کارگران و اٌجاد سد و مانع در برابر آنان انجام نداده اند  جاسوسی و

به " شورای اسالمی کار " نوشته هاٌی را در مذمت و تقبٌح " نٌز تا مدت ها بعد از آن تارٌخ ، . . . " کمٌتۀ هماهنگی برای اٌجاد " 

به مثابۀ تشکل ،  شورا های اسالمی کار: " . . . " و از جمله معتقد بوده است که انتشارداده است " دولتی و وابسته"مثابۀ تشکلی 

 ." دٌگر افشا شده اند وقادر به فرٌب توده های کارگر نٌستندهاٌی دولتی ، 

از  در ٌکی از بهترٌن شراٌط ممکن برای به کرسی نشاندن خواست ها و مطالبات کارگران ،" کمٌته " حال چطور شده است که اٌن 

" جمله اٌجاد تشکلی مستقل و متکی به خود ، به ناگهان ، آن هم بعد از وعدۀ سرخرمن نجم الدٌن مدٌر عامل کارخانه ، داٌر بر اٌجاد 

، برای شش ماه دٌگر ، در صدد مخدوش کردن مرز مٌان تشکل های واقعی کارگری و تشکل های وابسته و " شورای اسالمی کار

. . .  تا آنجا که به اسم اٌن تشکل مربوط می شود مهم نٌست که اسم آن چه باشد: " ن نتٌجه رسٌده است که دولتی ، برآمده و به اٌ

چرا " .  حتی به صورت وعدۀ شورای اسالمی کار هم ٌک قدم به پٌش استنفس قبوالندن تشکل کارگری ، به اٌن مزدور سرماٌه ، 

 !!! ؟. . . و "  م شورای اسالمی کار بوده استاسم تشکل کارگران نساجی کردستان در سنندج ه" که 

تعٌٌن روش خود ، از عبارت است از ( فرصت طلبی ) اپورتونٌسم : " و به راستی چه خوب گفت ٌکی از رهبران کارگران که 

منافع اساسی  فراموش کردن؛  تطبٌق حاصل کردن با حوادث روز و با تؽٌٌرات ِ وارده در جزئٌات سٌاسی؛  واقعه ای تا واقعۀ دٌگر

فدا کردن اٌن منافع در مقابل منافع آنی ؛  کارگران و خصاٌص اصلی کلٌۀ رژٌم سرماٌه داری و کلٌۀ تکامل تدرٌجی سرماٌه داری

منتظره و پٌش بٌنی نشده و هر مسئله ای که تا حدی تازگی داشته باشد ؛ هر تؽٌٌری در حوادث که کمی ؼٌر . . .  واقعی ٌا فرصی

" ( تعٌٌن روش ، از واقعه ای تا واقعۀ دٌگر ) " و اگر اٌن ها همه ، به نوعی فرصت طلبی آشکار و اپورتونٌسم . . . " باشد ؛ و 

 نٌست پس چٌست ؟ 

* 

اشاره کنٌم ، تا " می کار شورای اسال" بی مناسبت نٌست در همٌن جا به گوشه هاٌی ــ و البته فقط به گوشه هاٌی ــ از شراٌط تشکٌل 

به وٌژه ساده لوحانی که استفاده از شرکت در چنٌن تشکل هاٌی را به کارگران توصٌه می کنند ، تا حدودی به خود آٌند و ٌا الاقل از 

 . اٌن پس در صدد ارائۀ چنٌن رهنمود های مشعشعی به کارگران نباشند و در بهترٌن شراٌط ، آن ها را پٌش خود نگه دارند 

مجاز و پذٌرفته شدۀ سرماٌه و قانون کار آن ، برای تشکل ٌابی کارگران ، " سه مورد " ٌکی از " شورای اسالمی کار " می دانٌم که 

به انتخاب مجمع عمومی و . . . به منظور تأمٌن قسط اسالمی و همکاری در تهٌۀ برنامه ها و اٌجاد هماهنگی در پٌشرفت امور " 

 (  ...، فصل اول از بخش شوراهای اسالمی کار و  3، مادۀ  4تبصرۀ . ) ، می باشد  واحد" نماٌندۀ مدٌرٌت ِ

همکاری با : " را اٌنگونه توضٌح می دهد "  شورای اسالمی کار" وظاٌؾ و اختٌارات اٌن بخش از اٌن قانون،  31از مادۀ ( ه ) بند 

آٌا کارگران می خواهند که به پٌشنهاد مدٌرٌت کارخانه ، مبنی بر " .  احدمدٌرٌت ، در تهٌۀ برنامه ها ، به منظور پٌشبرد امور هر و

گردن نهند و پس از سال ها دور بودن از ٌک تشکل واقعی کارگری ، مجدداً به اٌجاد تشکلی رضاٌت " شورای اسالمی کار " اٌجاد 

ران می خواهند تا به وٌژه در شراٌط حساس و تعٌٌن دهند که صرفاً مجری اوامر مدٌرٌت ، برای پٌشبرد مسائل آنان باشد ؟ آٌا کارگ



کنندۀ کنونی ، درمورد ٌکی ازمهم ترٌن خواست ها و مطالبات کارگران در سال های اخٌر ، بار دٌگر پای تشکلی را به کارخانه باز 

 کنند که جز همکاری طبقاتی مٌان کارگران و کارفرماٌان ، حرؾ دٌگری برای گفتن ندارد ؟ 

، نٌازی به اجتماعی از کارگران معترض و طرح خواسته های "شورای اسالمی کار " اٌنکه ، برای اٌجاد تشکلی با نام  بگذرٌم از

وزارت کار را موظؾ کرده است در واحد هاٌی که " همٌن بخش از قانون کار ،  35مادۀ !! آنان ، به صورت ضرب العجلی ، نبود 

 . "کٌل شورای اسالمی کار اقدام نماٌد نفر شاؼل دائم دارند ، به تش 15بٌش از 

اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والٌت فقٌه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری : " اٌن بخش از قانون کار 7از ماده  (ج ) بند

و متعاقباً در " و نه انتخاب شوندگان ، بر شمرده " کاندٌداهای عضوٌت در شورای اسالمی کارشراٌط ِ " را ، جزء " اسالمی اٌران 

تشخٌص صالحٌت کاندٌداهای عضوٌت در اٌن شوراها را ، در چارچوب شراٌط مذکور در مادۀ " تبصره ای در همٌن مادۀ قانونی ، 

نماٌنۀ منتخب مجمع کارکنان  - 1و . / نماٌندۀ وزارت خانۀ مربوطه  - 7. / نماٌندۀ وزارت کار  - 3: فوق ، برعهدۀ هٌاتی مرکب از 

کارگری را که می خواهد فقط کاندٌدای عضوٌت در اٌن شورا بشود ، تا پٌگٌر : و اٌن ، به زبان ساده ٌعنی اٌنکه . می گذارد " 

ری خود را به موارد ٌاد شده در بند ج اعالم نموده و اعتقاد و التزام و وفادا" مسائل و مشکالت کارگران در کارخانه باشد ، اول باٌد 

نماٌندۀ وزارت کار ، نماٌندۀ وزارت خانۀ ) از طرٌق هٌات ٌاد شده " اعتقاد و التزام و وفاداری "تازه پس ازآن ، منتظر بماند تا اٌن 

تو خود حدٌث مفصل بخوان از " و !!!! تأٌٌد و تصدٌق شود و به اصطالح ، احراز گردد ( مربوطه و نماٌندۀ منتخب مجمع کارکنان 

 . "اٌن مجمل 

سال است که در بسٌار از کارخانه ها و مراکز کار و تولٌد ، در معرض  11حدود " شورای اسالمی کار " گذشته از همۀ اٌن ها ، 

ان وابسته به سرماٌه را و خود کارگران بهتر از هرکس و هر جرٌانی ، اٌن نهاد تا مؽزاستخو. نگاه و قضاوت کارگران بوده است 

پاچه " کارگران در طول تمامی اٌن سال ها ، همواره رو در روی اٌن نهاد بوده و چٌزی جز . می شناسند و با آن آشناٌی دارند 

" شورای اسالمی کار " به عنوان نمونه ، . برای مدٌرٌت و گماشتگان سرماٌه و جاسوسی علٌه کارگران ، از آن ندٌده اند " خواری 

شورا " در شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت نٌشکر هفت تپه ، کار را به جاٌی رساند که کارگران اٌن شرکت ها از هر چه نام 

ست بٌزار شده اند و متأسفانه با اٌن پٌش زمٌنۀ منفی ، نسبت به شوراهای واقعی و منتخب کارگران ، به مثابۀ ٌکی از عالی ترٌن و "

اٌن نهاد به اصطالح کارگری ، طی سال ها فعالٌت در اٌن دو . ٌابی کارگران ،قضاوت می کنند دموکراتٌک ترٌن شکل تشکل 

نه تنها هٌچ قدم مثبتی در راستای احقاق حقوق و منافع کارگران ( و البته اکثرٌت قرٌب به اتفاق شرکت ها و کارخانه ها ) شرکت 

و در روی کارگران قرار گرفته و بر ضد منافع و خواست های اٌن طبقه برنداشته ، بلکه همان گونه که اشاره شد ، در همه جا ، ر

بی جهت نٌست که امروزه هٌچ ٌک از گراٌشات و جرٌان های درون جنبش کارگری ، حتی راست ترٌن آن ها ، . اقدام کرده است 

، "شوراها " اٌن به اصطالح . دارند تواناٌی دفاع علنی و آشکار از اٌن نهاد و ارگان ساخته و پرداختۀ دست سرماٌه داران را ن

 . امروزه در نزد کارگران و فعالٌن همۀ گراٌشات جنبش کارگرى از هٌچ جاٌگاهى برخوردار نٌستند 

موافقت مدٌر عامل اٌران خودرو با " درست در ٌک چنٌن شراٌطی ، به بهانۀ "  ...کمٌتۀ هماهنگی برای اٌجاد " و تأسؾ بار اٌنکه 

، به دفاع از اٌن تشکل منفور و مضمحل شده در مٌان کارگران و جنبش کارگری اقدام می کند "  برای اٌجاد تشکل خواست کارگران

به " و طی اطالعٌه ای سر تا پا رفرمٌستی و فرصت طلبانه ، کارگران اٌران خودرو را به شرکت در چنٌن تشکلی فرا می خواند و 

 ". فرصت ، آرزوی موفقٌت می کند  سهم خود نٌز برای استفادۀ کارگران از اٌن

" صحبت می کند و از اٌن " موافقت مدٌر عامل اٌران خودرو ، با خواست کارگران ، برای اٌجاد تشکل " جوری از " کمٌته " اطالعٌه نوٌس اٌن 

با اٌن مضمون نقش بسته بود که  اظهار رضاٌت می نماٌد که انگار زمانی جزء تشکلی نبوده است که در سرلوحۀ اساسنامۀ آن جمالتی" موافقت 

در دنٌای امروز، کارگران تشکل . امروزه حق اٌجاد تشکل، ٌکی از بدٌهی ترٌن و شناخته شده ترٌن حقوق مسلم کارگران در سراسر دنٌاست" : 

ی، بدون اجازه از دولت اقدام می آنان هرزمان که الزم ببٌنند به اٌجاد تشکل های کارگر.های خود را با کسب اجازه از دولت ها اٌجاد نمی کنند

 . . . " نماٌند

تحت نجم الدٌن ، همٌن شورای اسالمی کار و وعدۀ تحقق آن را در شش ماه آٌنده ، " استدالل محوری وی نٌز برای اٌن کار البته اٌن است که 

که همواره مورد تنفر و انزجار کارگران بوده " شورا  "او در واقع می خواهد بگوٌد که اٌن شورا با آن ٌکی ". است . . .  فشار کارگران پذٌرفته



اما او ، در نظر نمی گٌرد که اوالً اٌن اعمال . اٌن را کارگران با قدرت ، به سرماٌه و عوامل او در کارخانه تحمٌل کرده اند . است فرق دارد 

سٌار مهم است که ــ اگر کارگران تا اٌن حد قدرت دارند ــ قدرت در چه فضا و اوضاع و احوالی صورت گرفته است و در ثانی ــ و اٌن البته ب

مقدمات که به راستی دارند و اٌن را در عمل نٌز نشان داده اند ــ چرا با همان قدرت و ارادۀ جمعی ــ همٌن حاال ــ برای مهٌا نمودن شراٌط و 

آنچه که از شورای واقعی کارگری مورد نظر " ر خود را با هر کار ِ برگزاری مجمع عمومی کارگران کارخانه و انتخابات آن ، تشکل مورد نظ

ن ــ عٌناً مانند شرکت واحد و شرکت نٌشکر هفت تپه ــ اٌجاد نمی کنند و با همان قدرت و توان ، به عوامل سرماٌه تحمٌل نمی نماٌند ؟ اٌ" دارند 

زٌاد حرؾ می زند : " را که خود می گوٌد هم پاٌبند نٌست و به قول معروؾ  به آنچه" ...کمٌتۀ هماهنگی برای اٌجاد " ها همه نشانۀ آن است که 

 ." ، تا چٌزی نگفته باشد 

اگر بخواهند از فرصتی که به جهت فاجعۀ دلخراش و اسفناک جان باختن و مجروح شدن  واقعٌت اٌنکه کارگران اٌران خودرو،

ستفاده کنند و ٌکی از مهم ترٌن خواست ها و مطالبات ِ به وٌژه سال های تعدادی از همکارانشان در کارخانه براٌشان پٌش آمده است ا

کمٌتۀ هماهنگی برای " اخٌر جنبش کارگری و کارگران اٌن کارخانه را متحقق کنند ، باٌد آن کاری را بکنند که هم نجم الدٌن و هم 

بدون اٌنکه کاری با نجم الدٌن و : و آن اٌنکه . کرده اندآن را به فراموشی سپرده و ٌا فرصت طلبانه در مورد آن سکوت " ...اٌجاد

، در اولٌن فرصت ممکن ، تارٌخ برگزاری مجمع عمومی را تعٌٌن ، پس از فراهم نمودن مقدمات کار اعوان و تنصار او داشته باشند

اٌن عٌناً همان مسٌری . د را اٌجاد نماٌند، تشکل مورد نظر خوو از اٌن طرٌق ن شده برگزار کنندنماٌند و انتخابات را در تارٌخ تعٌٌ

کارگران اٌران خودرو . کارگری مورد نظر خود طی کرده انداست که کارگران شرکت واحد و نٌشکر هفت تپه برای اٌجاد تشکل 

چرا که . ماه دٌگر  نٌز می توانند از اٌن راه به نتٌجه برسند و نه راه کسب اجازه از امثال نجم الدٌن ها و وعدۀ تشکٌل آن برای شش

است و پر واضح است که چنٌن بوده " مورد نظر کارگران " کرده اند آن تشکلی نخواهد بود کهدر آن صورت تشکلی را هم که اٌجاد 

کارگران اگر می خواهند از مصائب و . را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند، مشکلی را از آنان حل نخواهد کرد و کارگران تشکلی

 . ، راهی جز اٌن ندارندراٌط کنونیت فراوان و عدٌدۀ خوٌش رها گردند ، به وٌژه در شمشکال
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