
 

 “اتحاد کميته های کارگری”چرا بايداز دعوت 
 ! استقبال واز آن حمايت نمود

 اصالن جواد زاده 
 

 
 

دعوت از فعالين ”، تحت عنوان “اتحاد کميته های کارگری” ، دعوت نامه ای از طرف ٨۵در تاريخ يازدهم آذر ماه 
 .انتشار يافت“ جنبش کارگری

 
ش ها و تحرکات فعاالن کارگری در طی چند سال گذشته برای ايجاد تشکل در اين دعوت نامه، بعد از اشاره  به کوش

های کارگری واين که اين فعاالن، بنا به شرايط و موقعيت و گرايشاتی که داشته اند، به مسئله تشکل يابی وايجاد تشکل 
واقعيت آن است که  ”های کارگری پرداخته اند وشکل خاصی از تشکل را نيز سازمان داده اند، چنين عنوان شده است

تمام اين تالش ها، با وجود مثبت بودن و برداشتن يک گام به جلو، تاکنون نتوانسته به هدف خود يعنی برپائی يک تشکل 
 .“فراگير و حتا فراهم نمودن زمينه های آن برسد

بی شوند وبحث آن را ، گرچه نخواسته اند در اين زمينه وارد علت يا“دعوت از فعالين جنبش کارگری”تهيه کنندگان 
نتوانسته اند به اين هدف خارج از موضوع دعوت نامه دانسته اند، اما درعين حال، دليل اين که چرا اين گرايش ها، 

نزديک شوند ودليل اين که حتا هماهنگی وهمکاری الزم نيز ميان پيشروان فعال جنبش کارگری به وجود نيامده است 
 .ايش های موجود درون جنبش کارگری ذکر نموده اندرا، برخوردهای انحصار طلبانه گر

 
،همکاری “گرايشات راديکال موجود”سپس با اشاره به وجود اختالفات نظری ميان “ دعوت از فعالين جنبش کارگری”

و هماهنگی ميان اين گرايشات و نيز داشتن طرحی برای همکاری منظم حول مبرم ترين مطالبات جنبش کارگری را 
متشکل از نمايندگان گرايشات راديکال کارگری “ شورای همکاری”ه وسپس پيشنهاد نموده است يک ضروری دانست

 “.وظيفه هماهنگی و همکاری در مقابل تهاجم به فعاالن کارگری وکل طبقه کارگر را برعهده بگيرد”ايجاد شود و 
 
هدف ”چنين نوشته است که “ اریشورای همک”در ادامه، پيرامون اهداف تشکيل “ دعوت از فعالين جنبش کارگری”

بالفعل اين شورا، همکاری وهماهنگی هرچه بيشتر اين فعالين خواهد بود وهدف بالقوه اش می تواند ايجاد تشکل فراگير 
: می نويسد “ دعوت از فعاالن جنبش کارگری” در پايان “  اتحاد کميته های کارگری”. “ ضد سرمايه داری باشد

 ما و حرکت درجهت ايجاد تشکل فراگير بين گرايشات راديکال، بايد از حرف به عمل تبديل اتحاد عمل وهمکاری بين”
 “.گردد

 
  و پيرامون دعوت آنان از فعاالن جنبش “ اتحاد کميته های کارگری”پيرامون ابتکار عمل رفقا ودوستان متشکل در 

 اهداف و مضمون اين دعوت نامه را نيز کارگری برا ی هماهنگی وهمکاری، نکات مختلفی را می توان عنوان کرد و
کما اينکه تاکنون، برخی از محافل و تشکل های کارگری . از زوايای گوناگونی می توان مورد تحليل و بررسی قرار داد

نيز به اين دعوت نامه برخورد نموده، به آن پاسخ مثبت داده اند و يا آن را از برخی جنبه ها مثال از جنبه نامشخص 
اما مستقل از تمام اين ها و مستقل از . ع و هدف تشکل مورد نظر دعوت کنندگان، مورد انتقاد  نيز قرار داده اندبودن نو

هر کم وکاستی که احيانا در اين دعوت نامه وجود داشته باشد، يک نکته، مسلم و قطعی است وآن اين است که اين ابتکار 
 پرهزينه ی چند ساله اخير فعاالن کارگری و کارگران پيشرو و عمل، از درون شرايط مشخص کنونی و برپايه تجارب

 . از دل جنبش کارگری در آمده است ومنطبق بر نيازهای مبرم لحظه کنونی جنبش طبقاتی کارگران است
 

هيچ کس نمی تواند تعرضات سازمان يافته و فزاينده بورژوازی عليه طبقه کارگر و در همان حال پراکندگی مبارزات 
البته تعرض طبقه حاکم و رژيم سياسی آن عليه طبقه کارگر و عليه جنبش کارگری، امر جديدی . ی را انکار نمايدکارگر
رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی به عنوان پاسدار سفت و سخت منافع طبقه سرمايه دار، از همان روزهای . نيست

د يورش وتعرض قرار داده  و پيوسته به سطح نخستين به قدرت رسيدنش، در اشکال گوناگونی طبقه کارگر را مور
اما آن چه که امروز ما شاهد آن هستيم، تشديد فزاينده ی اين . معيشت کارگری وجنبش کارگری تهاجم برده است

 امنيتی -افزايش اين تعرضات وتشديد فشار بر کارگران به ويژه بعد از روی کار آمدن کابينه نظامی. تعرضات است
حد تحمل کارگران فراتر رفته وجنبش طبقاتی کارگران را که در طی سال های اخير توانسته بود احمدی نژاد، از 

پيشرفت هائی را نصيب خود سازد و گام های مهمی به جلو بردارد، به مرحله حساس و سرنوشت سازی سوق داده 
 . است

 



تحرکات و پويائی جنبش کارگری، رشد . واقعيت آن است که طبقه حاکم از متشکل شدن طبقه کارگر شديدا وحشت دارد
 و ٨٣وتقويت نفوذ گرايش راديکال و سوسياليستی در ميان کارگران، پيشرفت پر شتاب جنبش کارگری در سال های 

 چه در زمينه رشد درجه آگاهی وارتقاء همبستگی در ميان کارگران و چه به ويژه در مورد تشکل های کارگری ٨۴
قه سرمايه دار و رژيم سياسی حافظ منافع اين طبقه را قويا به فکر واداشته وآنان را بيمناک وتشکل يابی طبقه کارگر، طب

 .ساخته است
 

 از شتاب پيشرفت جنبش کارگری کاسته شده است واين در ٨۴ و ٨٣هر چند که در سال جاری، در مقايسه باسال های 
نبش کارگری بوده است اما روند پيشرفت جنبش اساس نتيجه ی اقدامات سرکوبگرانه وتعرضات پی در پی رژيم به ج

رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی برای متوقف ساختن روند پيشرفت و . کارگری ادامه يافته ومتوقف نشده است
شکوفائی جنبش کارگری برای عقب راندن و به شکست کشاندن اين جنبش نوپا، به ابزارهای گوناگونی متوسل شده است 

به عنوان نمونه می توان از .  را عليه جنبش کارگری وعليه طبقه کارگر سازمان داده استو يورش های متعددی
طبقه حاکم که اين قراردادها را بر اکثريت . قراردادهای موقت کارنام برد که بيش از پيش رواج وگسترش يافته است

قرارداد موقت يعنی آن که . ن تعميم دهدقريب به اتفاق کارگران تحميل نموده است، در نظر دارد آن را به عموم کارگرا
کارگری که با قرارداد موقت کار می کند، نه فقط از مزايای قانونی يک . کارگر هيچ گونه تضمينی برای ادامه کار ندارد

هر . کارگر رسمی محروم است ، بلکه همواره برلبه پرتگاه اخراج ايستاده است و با کم ترين اعتراضی، اخراج می شود
مائی در پايان مهلت قرارداد، به راحتی می تواند از تمديد قرارداد آن دسته از کارگرانی که در محيط کار، فعاليت کارفر

عدم تمديد قرارداد، به يکی از راه و . مبارزاتی وآگاه گرانه داشته اند، امتناع نموده وبه همين سادگی آنها را اخراج نمايد
دستمزدهای کارگری نيز بسيار اندک . ه کارگران آگاه و پيشرو تبديل شده استروش های مرسوم اخراج کارگران به ويژ

همين دستمزدهای ناچيز نيز به موقع پرداخت نمی شود و وضعيت . و ناچيز است و در زير خط فقر تعيين می شود
 بيکار سازی خصوصی سازی ها و درنتيجه اخراج ها و. اقتصادی و معيشتی کارگران به وخامت بيشتری گرائيده است

تکليف قانون کا ر وتغيير . صف ميليونی بيکاران هر روزه متراکم تر و سنگين تر می شود. های وسيع نيز ادامه دارد
آن به نفع طبقه سرمايه دار، پس از شانزده سال کشمکش، قرار است يکسره شود و سقف قرارداهای موقت نيز رسما به 

ن کار طبق پيشنهادات به اصطالح اصالحی وزارت کار، تعداد اندک کارگرانی که با تغيير قانو.  روز تقليل پيدا کند٢٩
کارفرمايان از اختيارات بازهم بيشتری . در حال حاضر زير پوشش اين قانون هستند نيز، از شمول آن خارج می شوند

 بی حقوقی کارگران بيش در اخراج کارگران، در تحميل شرايط  دشوار تر بر کارگران برخوردار می شوند و استثمار و
 . از پيش تشديد می شود

 
روشن است که اين سلسله تعرضات واقدامات سرکوبگرانه ی طبقه حاکم عليه کارگران وعليه جنبش کارگری، تاثيرات 

 .منفی و مخربی برمبارزات متحدانه کارگری وبر پيشرفت جنبش کارگری برجای گذاشته است و برجای می گذارد
 

ها می بايستی به تعرض طبقه حاکم عليه جنبش کارگری از طريق تشديد  سرکوب واعمال فشار مستقيم بر افزون بر اين 
هم اکنون فعاالن جنبش کارگری وکارگران پيشرو، بيشتر از . فعاالن جنبش کارگری وکارگران پيشرو نيز اشاره نمود

 حذف و ارعاب علنی فعاالن کارگری وکارگران دستگاه امنيتی و سرکوب رژيم، به. گذشته در معرض فشار و تهديد اند
 امنيتی رژيم -کارفرمايان ومديريت کارخانه ها در حالی که از پشتيبانی کامل نهادهای پليسی. پيشرو روی آورده است

برخوردارند، به محض اين که احساس کنند يک کارگر پيشرو، به کار آگاه گرانه وسازماندهی در ميان کارگران دست 
 يا همين که بفهمند يک فعال کارگری در سازماندهی يک اعتصاب و حرکت اعتراضی دخيل بوده است، فورا می زند،

 .وی را اخراج و موجبات بازداشت وی را فراهم می سازند
 

بدين طريق با قطع ممر درآمد کارگر پيشرو، نه فقط وی را از لحاظ اقتصادی ومعيشتی تحت فشار قرار می دهند، بلکه 
قضائی رژيم نيز اين دسته از کارگران را مرتبا به دادگاه احضار و محاکمه می کند و به حبس وزندان نيز دستگاه 
 امنيتی آن نيز با اعمال تهديد و فشارهای روحی و -در عين حال رژيم جمهوری اسالمی ودستگاه پليسی. م می کندمحکو

روانی وايجاد نا امنی برای کارگر پيشرو واعضاء خانواده وی، همچنين بااستفاده از شنيع ترين و رذيالنه ترين شيوه 
ده، فعالين جنبش کارگری و کارگران پيشرو را مرعوب واز های ممکن برای حذف وتسليم وی، می کوشند تاهر طور ش

حضور در محيط های کارگری محروم سازند ودست آنها را از فعاليت ومبارزه برای تشکل يابی طبقه کارگر کوتاه 
د بنابراين فقط اين نيست که کارگران پيشرويافعاالن جنبش  کارگری تنهاازلحاظ اقتصادی ومعيشتی تحت فشارباشن. کنند

 امنيتی می –وتضمين شغلی نداشته باشند،بلکه اين دسته ازکارگران، دائمأتحت تعقيب و پی گرد وآزاردستگاه پليسی 
 . روانی نيز شديدأ تحت فشارهستندوحتامی توان گفت که امنيت جانی هم ندارند-باشند ، به لحاظ روحی 

 
ش کارگری و طبقه کارگر، که هر يک به سهم خود، راه در برابر تعرضات گوناگون سازمانيافته ی طبقه حاکم عليه جنب

را بر پيشرفت جنبش کارگری مسدود می سازند، مبارزه ی طبقه ی کارگر برای احقاق حقوق خويش و يا حتا مقاومت 



هرچند طبقه حاکم علی رغم تعرضات فزاينده خودعليه کارگران . در برابر اين تعرضات، پراکنده و بی سازمان است
نبش کارگری قادر نشده است راه را به طور کلی بر اعتراضات کارگری مسدود سازد، اما بايد به اين واقعيت وعليه ج

نيز اعتراف نمود که اعتراضات پراکنده موجود، به هبچ وجه، پاسخگوی نيازهای شرايط کنونی برای بستن راه 
 نيست، بلکه بايد مبارزه اعتراضی متحدانه - و به طريق اولی برای پيشرفت جنبش کارگری-تعرضات طبقه سرمايه دار

مبارزه متحدانه تر و مقاومت متشکل تر، حتا در شرايط کنونی هم ممکن و . تر ومقاومت متشکل تری را سازمان داد
شدنی است، اگرکه فعاالن جنبش کارگری و کارگران پيشرو و گرايش های راديکال درون جنبش کرگری، نيروی خود 

مادام که هنوز طبقه کارگر در تشکل های طبقاتی خود متشکل نشده است، گرايشات . کز سازندرا مجتمع و متمر
راديکال درون جنبش کارگری، از طريق اتحاد عمل های کارگری حول خواست های مشترک کارگری، نه فقط قادر 

، بلکه در عين حال از اين خواهند بود، مبارزات متشکل تری را سازمان دهند ودر برابر تعرضات طبقه حاکم بايستند
 .طريق  می توانند راه را برای پيشرفت جنبش کارگری نيز بگشايند

 
 .خواست ها ومطالبات زيادی هست که خواست عموم کارگران است ومی توان حول آنها دست به اتحادعمل زد

امنيت شغلی . مه گير می شوددر شرايط کنونی همان طور که همه کارگران شاهد هستند، قراردادهای موقت کار، دارد ه
فعاالن کارگری به جرم اعتصاب وايجاد تشکل اخراج می شوند وبه . اخراج وبيکاری بيداد می کند. کارگران صفر است

مطالباتی نظير الغاء قراردادهای . مطالباتی که فعاالن  کارگری می توانند حول آنها گرد آيند، کم نيست. زندان می افتند
ی، منع اخراج، يا کار يا بيمه بيکاری، حق اعتصاب، حق ايجاد تشکل های مستقل کارگری وخواست موقت، تضمين شغل

 . هائی نظير اين ها، که خواست همه کارگران است، می توانند زمينه اتحاد عمل کارگری باشند
 

.  مل های موردی زدافزون بر اين ها، حول بسياری از مسائل وموضوعات ديگر کارگری نيز می توان دست به اتحاد ع
چرا فرضا سال آينده، گرايش ها و تشکل های کارگری نتوانند در اول ماه مه يک مراسم مشترک برگزار نمايند؟ من 

 به اين طرف، گام ٨٣قبال هم گفته ام وهنوز هم براين باورهستم  که جنبش طبقاتی کارگران، از اول ماه مه سقز در سال 
ا پيشرفت های چشم گيری همراه بوده است ورژيم جمهوری اسالمی نيز به رغم های مهمی به جلو برداشته و ب

تعرضات پی درپی عليه جنبش کارگری و به رغم تمام بگير و ببندها و يورش های فزاينده عليه فعاالن کارگری، قادر 
 جنبش کارگری نيز نمی با اين همه بايد گفت که.  بازگرداند٨٣نخواهد بود جنبش طبقاتی کارگران را به قبل از سال 

يا بايد راه را برای پيشرفت وتکامل  خود باز کند، و يا طبقه حاکم اين . تواند در شرايط و وضعيت کنونی اش در جا بزند
 . ، امادرهرحال عقب خواهد راند٨٣جنبش را ولو نه به شرايط  قبل از 

 
يش از اين آسيب ببيند و قبل از آن که جنبش کارگری بنابراين قبل از آن که جنبش کارگری در اثر تعرضات طبقه حاکم ب

مبارزات منفرد و . در اثر اين تعرضات مجبوربه عقب نشينی شود، بايد با آن به مقابله متشکل و سازمانيافته پرداخت
گری  اما اتحاد عمل کار. پراکنده  کنونی فاقد اين خصوصيت است و قادر نيست راه را بر تعرض طبقه سرمايه دار ببندد

يک اقدام ضروری و ظرف مناسبی است که می تواند راه رابرای کاستن از دامنه اين پراکندگی  و برای متشکل ساختن 
 . مبارزا ت اعتراضی کارگری باز کند

 
طبقه کارگر برای دست يابی به  خواست های خود و برای ايجاد تشکل های طبقاتی خود، هيچ راه ديگری ندارد جز آن 

بديهی ست که اين جنگ و رودر .  سرمايه دار و دولت پاسدار منافع اين طبقه، در گير شود وبا آن بجنگدکه با طبقه
مسئله بسيار مهم در لحظه کنونی اين است که اوال فعاالن جنبش کارگری .  روئی می تواند از مراحل مختلفی عبور کند

ثانيا  .  ی خود را برای اتحاد عمل کارگری متمرکز سازندو کارگران پيشرو تا آنجا که ممکن است و بازو در بازو، نيرو
امروز مسئله . در اين جنگ و رودر روئی، تا جائی که ممکن است، طبقه  کارگر بايد ميزان تلفات خود را پائين بياورد

 کارهائی اتخاذ شيوه ها و راه. ادامه کاری فعاالن جنبش کارگری و کارگران پيشرو، يک مسئله بسيار مهم وحياتی ست
پيشرفت . که بتواند ادامه کاری فعالين و پيشروان کارگری را تضمين نمايد، از اهميت فوق العاده ای برخوردار است

اما برای آن که امر تشکل يابی کارگری کم . جنبش کارگری، بدون تلفات و بدون درد، البته خواب و خيالی بيش نيست
 حتما راه حل هائی وجود دارد که برای کارگران آگاه و پيشروان کارگری نيز درد تر و با تلفات کم تر به انجام برسد،

جنبش کارگری چه در سطح ايران و چه در مقياس جهانی، سرشار از تجارب و راه کارهائی است که . ناشناخته نيست
رگر آگاهی استفاده از هيچ کا. امروز مسئله تلفيق کار علنی و کار مخفی مسئله بسيار مهمی است. بايد از آنها آموخت

اما اتکاء . امکانات علنی را ، تا آن جا که ممکن است و تا آنجا که به پيشرفت جنبش کارگری کمک می کند نفی نمی کند
يک سويه بر کار علنی ، آن هم درشرايط اختناق زده ی کنونی ، وبدتر از آن، غرق شدن در علنی کاری، می تواند 

امروز چه بسا ضروری است که با توجه به شرايط موجود، بر . ش کارگری وارد سازدلطمات جبران ناپذيری به جنب
ميان اين دوعرصه از فعاليت يعنی کار علنی و کار مخفی بايد تلفيق . جنبه مخفی برخی از فعاليت ها بيشتر تاکيد شود

 مطمئن تری پيش برد و راه را بر وتوازن معقولی ايجاد نمود به نحوی که بتوان امر تشکل يابی کارگران رابا گام های
دست اندازی و تعرض دستگاه امنيتی رژيم به جان کارگران پيشرو و فعاالن جنبش کارگری تا حد امکان مسدود ساخت 



اتحادعمل کارگری که با . وکوشش رژيم را برای حذف کارگران پيشرو از محيط های کار وفعاليت کارگری، خنثا نمود
گرايش . ور مهم سازماندهی شود، قادر خواهد شد راه را بر پيشرفت جنبش کارگری هموار سازددر نظر گرفتن اين فاکت

های درون جنبش کارگری با مقدم شمردن منافع طبقاتی طبقه کارگر بر منافع گرايش خود، قادر خواهند شد اتحادعمل 
اه را برای پيشرفت بيشتر جنبش های گسترده ومبارزات متشکلی را سازمان دهند، از پراکندگی موجود بکاهند ور

 .کارگری بگشايند
 
با نقد برخوردهای انحصار گرايانه، قائل گشتن به “ دعوت از فعالين جنبش کارگری”و “ اتحاد کميته های کارگری”

 .چنين تقدمی را نيز نويد داده است
نيز نام “ ير ضد سرمايه داریتشکل فراگ”نکات ديگری نيز مطرح شده واز “ اتحاد کميته های کارگری”دردعوت نامه 
چه نوع تشکلی است، هدف آن چيست وچگونه قرار است “ تشکل فراگير ضد سرمايه داری” اينکه اين . برده شده است

نا روشن  مانده است و من عامدا در اينجا به “ اتحاد کميته های کارگری”ايجاد شود، اينها نکاتی است که در دعوت نامه 
مبهم بودن هدف و نوع تشکل سراسری و . را که در مقاله مستقل ديگری به آن  خواهم پرداختآن اشاره ای نکردم چ

چگونگی ايجاد آن، که روشن شدن اين ها تا حدود زيادی درگرو کار وفعاليت مشترک و مباحثات نظری گرايشاتی است 
خطئه کردن اين حرکت و يا عدم همکاری که دست اتحاد برای عمل، به سوی هم دراز کرده اند، نبايد به بهانه ای برای ت

هدف بالفعل تهيه کنندگان دعوت نامه، اتحاد عمل کارگری در برابر . ومشارکت در اتحاد عمل کارگری تبديل شود
اين تاکتيک، نياز مبرم وحياتی لحظه کنونی جنبش کارگری و برخاسته از شرايط . تعرضات طبقه سرمايه دار حاکم است

 .    که بايد به استقبال آن رفت و از آن  حمايت نمودمشخص اين جنبش است
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