
   آینده را بسازیم"سبک کار" گذشته "نقد"بیایم با 
  

  غفور کشاورز
  

،آن بـود کـه بـدون در نظـر گـرفتن      ) بـه ایـن طـرف      1383از سـال    ( از نظر من بزرگترین اشتباه فعاالن و پیشروان کارگري ایـران          

در جهـت  مجموعه هایی ماندهی و سازتاسیس  فقط با در نظر گرفتن اعتراضات کارگري ، اقدام          و  در بین کارگران   " کار )سبک(شیوه"

  .ایجاد تشکل کارگري نمودند

کمیتـه همـاهنگی بـراي ایجـاد تـشکل      " و " اتحاد کمیته هاي کارگري" ، " کمیته پیگیري ایجاد تشکل هاي آزاد کارگري       "تاسیس

 سازمان جهانی 98 و 87 نامه با تکیه برامضاي دو مقاوله)فعاالن کارگري(همه ي این عزیزان.  بود نشات دقیقا از همین دیدگاه"کارگري

. .  کوره پزخانه هاي وایگان و –شاهو  (کار از سوي دولت ایران، خیز علنی کارگران شرکت واحد تهران و دیگر اعتصابات موفق کارگري

قطع سالهاي خفقان و قبل از این مي که سالها  این نکته را نیز از نظر نباید دور بداریم البتهو.  اقدام به تاسیس این مجموعه ها نمودند       .)

  علنـی و اعتراضات) از یک طرف( سرکوب براي فعالین کارگري بود و به وجود آمدن فضاي جدیدي در دوران ریاست جمهوري خاتمی              

این ذهنیت غلط را براي برخی از پیشروان به وجود آورد که در ) از طرف دیگر(ناشی از تعدیل ها و فشارهاي اقتصادي سرمایه       کارگري

  .ر دیگر مانعی وجود ندارداین مسی

یعنی کارگران واحد هاي مختلف صنعتی ، تجاري و حتی بخش   . با این پیش فرضها ایجاد تشکل کارگري کار ساده اي محسوب می شد            

 ناماصال چیزي به  دقیقا به این مفهوم بود که پیش فرضها و دیدگاه ها. د تا تشکل هاي خود را برپا سازندشتنکشاورزي آمادگی کامل دا

 سرکوب شدید دولتی اتفاق نمی افتد و مهمتر از همه صاحبان سرمایه و کارفرمایان نیز در مقابل  ، اصال وجود ندارد"استبداد سرمایه "

 سـرکوب : اما پس از مدت کوتاهی بی پایه بودن ایـن دیـدگاه مـشخص گردیـد               . فعالیت کارگران هیچ اقدام و مخالفتی نخواهند کرد       

 از سـوي قـوه قـضایه     اول ماه مه سقز و نادیده گرفتن حکـم برائـت آنهـا   باز ماندن پرونده متهمانت واحد،  سندیکاي شرک وحشیانه

حملـه بـه تجمعـات و    : اما داستان به همین جا خاتمه نیافت.  نمونه ها بودند  اولین  ، سرکوب کارگران پرریس سنندج     جمهوري اسالمی 

 کارگري از محیط کار و جدا کردن این فعاالن از بدنه طبقه کارگرو نهایتـا حملـه        ترور و اخراج فعاالن    –اعتراضات کارگري، دستگیري    

  .شدید به دانشجویان مبارز هوادار جنبش چپ و کارگري دنباله برخورد نظام سرمایه داري و کارفرمایان با جنبش بود

بـه غیـر از سـندیکاي    ( ایجاد کرده ایـم؟ ي"تشکل" سال 3حال بد نیست به پشت سرمان نگاهی بیندازیم و ببینیم آیا در طول این           

  )شرکت واحد که پروسه اي قدیمی تر و روشی متفاوت را درپیش گرفته و بحثی جدا را می طلبد

  !پاسخ من با قاطعیت به این سوال منفی است

ته ایم تـشکل ایجـاد     چرا ما نتوانس  :  بیاییم با طرح این سوال ریشه اي، در حل این معضل اساسی جنبش کارگري گامی برداریم                اکنون

  کنیم؟ 



  ).من دو دلیل اصلی را مانع امر تشکل یابی از سوي فعالین کارگري در ایران می دانم(: پاسخ 

 دلیل اصلی و عمده اي که باعث شده ما در این امر ناکام بمانیم این است که اکثر قریب به اتفاق فعالین و پیشروان کارگري قادر                       یناول

  . طبقه کارگر نیستند از نسل جوان زبان و مخصوصا کارگران"زبان"به درك 

دوم اینکه فعالین شناخت درست و صحیحی از زندگی و کارکارگران ایران نداشته و دلیل من بر این مدعا این است که تا کنـون حتـی       

حیط هـاي کـاري بـر آن هـا،      تاثیر م-  رفتار هاي کارگران- از محیط هاي کار    )از سوي فعاالن و جریانات کارگري      (یک مقاله تحلیلی  

 .منتشر نگردیده فرهنگی طبقه  وساختار خانوادگی

 شناخت زندگی و کار کارگران ، چه مقـوالتی اسـت و شـیوه کـار     -2 ارتباط زبانی و  -1حال بیاییم ببینیم این دو پارامتر یعنی مسئله ُ        

  .فعالین در این رابطه باید چگونه باشد

بـه   زبان وسیله اي ارتباطی اسـت کـه  .  طول تاریخ اجتماعات بشري نقش داشته مقوله زبان است   یکی از اساسی ترین مقوالتی که در      

این تعریف کلی در واقع نشان گر تفـاوت زبـان   . اري ارتباط بین انسان ها می شود    رصورت فیزیکی باعث برقراري ارتباط و یا عدم برق        

وع انگشت می گذارم که از یک زبان واحد نیز می توان درکهـاي مختلفـی            من از این فراتر رفته و بر این موض        . هاي رایج در دنیا است    

  .و نکته گره کار ما نیز در همین جا است. وجود داشته باشد

با پیچیده تر شدن مناسبات تولیدي، روبناهاي فرهنگی ایدوئولوژیک ملتها نیز تغییر کرده، پیچیده تر می شود و از بین ایـن روبناهـا             

این خـرده فرهنـگ هـا بـسته بـه         . رون می آید که با خود اصطالحات، واژگان و ادبیات جدیدي را خلق می کند              خرده فرهنگهایی بی  

ما امروز با قدرت می توانیم ادعا کنیم نگرش و گویش حاکم بر ایـن  .شرایطی که در آن زیست و رشد میکنند متفاوت و متنوع هستند         

وقتی از کلمه نسل پیش از خود استفاده . ا کامال با نسل پیش از خود متفاوت استنسل ، برخوردها و واکنش هاي عاطفی و فیزیکی آنه      

 سـال بزرگتـر   5 سـاله چیـزي در حـدود    25 تا 18می کنم منظورم نه متولدین سالهاي پیش از انقالب بلکه جوانانی است که از نسل           

 برخورد چند روزه در کوچه ، بازار، مدارس ، کارخانجات شاید این ادعایی عجیب به نظر بیاید اما واقعیتی است که شما در یک        . هستند

  .دانشگاهها ، به سرعت به آن پی خواهید برد. ، پروژه ها 

 ساله تشکیل می دهند که داراي همان ویژگی هاي زبـانی و فرهنگـی   25 تا 18امروز بخش وسیعی از طبقه کارگر ایران را این جوانان           

 این نکته تاکید کنم که این ویژگی ها دقیقا منعکس کننده مناسبات نامنظم و آشفته طبقاتی در         خاص خود هستند و باید در این جا به        

که از یک سو تمایل به پیوستن به بازار هاي جهانی و سرمایه بین المللی دارد و از سوي دیگر در چنگال سرمایه تجـاري و        . ایران است 

و در این بین شدیدا درگیر مبـارزه طبقـاتی مزدبگیـران بـا صـاحبان         . می زند سنتی و روابط عقب مانده و ماقبل ارتجاعی دست و پا            

  .است) صنعتی و تجاري(سرمایه

به زبانش که بنگریـد مـی بینیـد از    .  متفاوت است، در جهان بینی و در بیان زبانی این جهان بینی57این نسل مشخصا با نسل انقالب     

و اگر بخواهی با این نسل آشفته ارتباط بر قرار کنی بایـد از  .  جامعه کامال متفاوت استواژگانی استفاده می کند که با ادبیات گفتگو در    

طنز قضیه در این جانهفته است که بخشی از فعـاالن چـپ و کـارگري    . چند و چون زبانش آگاه باشی واگر نه شکست شما قطعی است 



گذشته بـه تبلیـغ در بـین کـارگران جـوان      ) ماجراجویانه(یستی و با همان روش هاي آوانتور60 و 50قصد دارند با همان زبان سالهاي    

  .غافل از این که این روش مدتها است که شکست خورده است .پرداخته و آگاهی را به درون جنبش طبقه کارگر ببرند

ان مانده و آن شـکل  با همه ي این توضیحات من باید به نکته دیگري بپردازم که از دید بسیاري از فعاالن و صاحب نظران کارگري پنه                 

 ها نمونه اي از آن ها هستند و بر خالف تصور ما داراي خرده فرهنگ "رپ" اجتماعی در بین جوانان است که   –گیري گروههاي هنري    

چـه کـارگران   (  و بخشی از آن ها نیز بدنه طبقه کارگر ایران را تشکیل می دهند   می باشند ها ، جمع ها و محفل هاي مختص خودشان          

ما باید با این الیه از طبقه کارگر چگونه برخورد کنیم؟ به راحتی از کنار آن بگـذریم و  : سئوال این جا است). چه کارگران فکري بدنی و   

  آن را ته مانده فرهنگ گندیده بورژوازي قلمداد کنیم ؟ یا آن را کم اهمیت دانسته و به آن نپردازیم؟

اگر مـا معتقـد بـه یـک     . است که تا کنون ضربات جدي را به جنبش وارد آورده خطاي قدیمی جنبش چپ و کارگري ایران    ، این روش 

 یعنی ریشه اي باشد ، ما موظفیم ضمن بررسی ریشه هـاي پدیـد              "رادیکال"تحلیل علمی هستیم و اگر این تحلیل علمی ما بایستی           

 به طور بسیار مختصر به معرفی وي ژگی هـاي  من.نحوه ي مشخص برخورد با آن را پیدا کنیم   ) یا هر مقوله ي دیگري    ( آمدن این مقوله  

  .این نسل می پردازم

تمایل به .  و تفریحشان را محدود سازد گریز از مطالعه مخصوصا مطالعه اي که وقت آزاد آن ها را بگیرد-1:  خاص این نسل      هاي ویژگی

ا در بازار کتاب ایران رایج است دقیقا از همین کتابهاي کوچک و بی محتواي که هر صفحه از آنها حاوي تنها یک جمله است و این روزه

  .جا نشات می گیرد

تا این جاي قضیه مسئله ظاهرا کامال  طبیعی .  عالقه وافر به این که تفریح باید جزو ال ینفک زندگی هر روزه ي آنها بعد از کار باشد          -2

 متعددي دیده شده کارگر جـوانی کـه تمـام تـالش و         در موارد : و ضروري است اما دانستن دید آن ها به تفریح و شکل آن مهم است              

زحمت روزانه خود را با هزار مشقت و رنج به دست آورده  و بخش اعظم دسترنجش توسط کارفرما به صورت ارزش اضافی غارت شـده     

ه قصد تحقیر طبقـه  در این جا بر این نکته تاکید می کنم که به هیچ وج. صرف خرید مشروب و همخوابگی با یک زن خیابانی می نماید   

چرا که خود را بخشی از طبقه کارگرکارگر میدانم ، از لحاظ . کارگر را ندارم ، جوان ستیز نیستم و با عینک بد بینی به جامعه نمی نگرم              

 اما آن چـه مثـال آوردم واقعیتـی تلـخ در درون    .. سنی جوان محسوب می گردم و با امید به ایجاد یک زندگی انسانی مبارزه می کنم        

چرا دسترنجی .چرایی آن نیز به همان آگاهی بخشی و ارتباط براي آگاهی بخشیدن به طبقه کارگر بر می گردد    . بخشی از طبقه ما است    

باید این سوال ریشه اي را مطرح کنیم که .  ساعت در چنین مسیري مصرف شود      3 تا   2که با این مشقت به دست می آید باید در طول            

 در این ساعات نباید مطالعه کند یا وقت آزادش را صرف فعالیت و تفکر در راه بهبود وضعیت زنـدگی خـود            چرا این کارگر جوان نوعی    

  بنماید؟

لـذا پـذیرفتن   . ضروري موجود اسـت " کارقوانین" این الیه سنی فاقد هر گونه آگاهی طبقاتی ، شناختی از تاریخ ، جامعه و حتی                 -3

  .ن این روابط غیر انسانی از سوي کارگران جوان امري بدیهی استت حقیقی و موجه دانسشرایط موجود مناسبات میان کار و سرمایه و

  راه حل چیست؟

  .  امروز آن ها را فرا بگیریم" زبان"براي نزدیک شدن به کارگران و مشخصا کارگران جوان باید



نی است که در محیط هـاي کـارگري شـاغل    روي سخنم با فعاال(  کارگران"اطمینان"صبر، تحمل و تالش براي شروع جلب     :  گام اول   

  )هستند

  داشتن گوش شنوا براي صحبت هاي عادي ، رایج و روزمره ي آن ها: گام دوم 

  پی بردن به عالیق و سالیق آن ها: گام سوم 

  دوري جستن از هرگونه نصیحت هاي پدرانه و برخورد از باال ، همدري و در کنار کارگران بودن: گام چهارم 

  ارائه راه کارهاي مبارزاتی از دل مبارزات کارگران و استفاده از تجربیات خود آن ها: گام پنجم 

که به صـورت غیـر     (اما براي ایجاد همبستگی بیشتر میان کارگران آن هم در شرایطی که فشار هاي اقتصادي وایجاد تفرقه و بد بینی                   

  مقدمات اتحاد وهمبستگی را در نطفه کور می کندایجاد  هم شده وباعث دوري آن ها از) مستقیم از سوي کارفرمایان به وجود می آید     

  چه باید کرد؟

( تجربه شخصی به من نشان داده جمع کردن کارگران در کنار همدیگر به دلیل صبحانه یا نهار دسته جمعی و ایجـاد سـفره مـشترك               

ات ورزشی و کوهنوردي و در صـورت امکـان ایجـاد      به راه انداختن گشت ها و سفر هاي کوتاه جمعی، ایجاد مسابق           ). سفره هاي پیکی  

  .صندوق هایی مالی یا در سطح باال ترایجاد تعاونی هاي مصرف در این امر بسیار موثر و مفید است

این ها همه شاید در نگاه اول بسیار پیش پا افتاده و مقدماتی به نظر . پس از طی این مراحل است که تازه کار سازماندهی آغاز می شود  

  .سند اما نکات اصلی و اساسی است که تا از آن ها گذار نکنیم هرگز به نتیجه نخواهیم رسیدبر

  شناخت محیط کار و زندگی کارگران: دوم 

این بخش از کار میسر نخواهد شد مگر آن که فعال کارگري در محیط کار حضور دائم و مستمر داشـته باشـد یعنـی در محـیط هـاي              

ر مستمر به صورت عینی در گام اول فعال مزبور را تبدیل به کارگري می کند که مانند میلیون هـا مـزد         این حضو . کارگري شاغل باشد  

و در گام دوم او قادر خواهد بود بر این بستر مادي مبارزه . بگیر دیگر کار و زندگی می کند، نه قهرمان است و نه یک موجود اسطوره اي

  .د سازماندهی کندبراي ایجاد تشکل کارگري را در محیط کار خو

کارگران ایـران در نـوع   . اما فراتر از یک محیط کار خاص ما باید تحلیل و تقسیم بندي کلی از مراکز اشتغال طبقه کارگر داشته باشیم              

  :محیط کارگري مشغول به کار هستند 

  کارخانه ها و کارگاههاي تولیدي -1

   پروژه هاي ساختمانی و تاسیساتی-2

  زار مراکز تجاري و با-3

نکته اساسی در این تقسیم بندي این است که با وجود وجوه اشتراك در استثمار و غارت شدن و پایگاه طبقاتی ، تفاوت هاي مهمی در         

تفاوت هایی که در نوع سازماندهی و رشد آگاهب . محل کار و شیوه ي زندگی و درك کارگران هر کدام از این بخش ها با هم وجود دارد

  .یار مهم و موثر استطبقاتی آن ها بس



 بـا محـیط   -ها حامل سنت قدیمی مبارزه هستند زیرا محیط کاري آن ها با نظم و دیسیپلین خاصی اجین است   کارگران کارخانه    -الف

 .هاي شهري در ارتباط هستند یا اگر کارخانه در بیرون از شهر قرار داشته باشد کارگران اکثرا از شهر به محیط کارخانه وارد می شوند                

اما رشد نا آگاهی در کل طبقه در کارخانـه  . و این به نوعی باز تاب دهنده مبارزات طبقاتی و سیاسی شهر ها در محیط کارخانه ها است    

چرا که تعداد کارگران آن ها کمتر است . کارگاهها در قبال کارخانه ها از قوت کمتري در این موارد به سر می برند. ها هم بی تاثیر نبوده

فی کمتر با مواد قانون کار و حقوق قانونی خود آشنا می باشند و بیشتر این کارگران از الیه هاي غیر صنعتی  زحمتکشان جامعه    و از طر  

  قلمی که بتواند ضمن تشریح ، توضیح و توصیف.  کارگري نیاز دارند"قلم"شدیدا به یک ) کارخانه و کارگاه(کارگران این بخش. هستند

یت کار و مبارزات کارگران و تجارب مبارزاتی آن ها گزارش تهیه کنند و به روانشناسی این مقـوالت بپـردازد        محیط هاي کاري از وضع    

سال ها پیش نوشتن این گزارشات و تحلیل هـایی بـسیار       . ریشه ها را جسته و براي آن ها به کمک خود کارگران راه کار پیدا بنمایند               

واستگاه طبقاتی کارگران ، میزان حقوق آن ها ، وضعیت نوع ملکیت و مالکین کارخانـه و  مرسوم بود که وضعیت تولید ، ساعات کار ، خ       

این گزارش ها عمدتا توسط گروه هاي چپ موسوم به خط سه تهیه و منتشر مـی               .  می پرداختند  مبارزات و تجارب کارگراناین واحد ها     

اما این حرکت بـه  .  جامع تر و مفصل تري تهیه و منتشر می کرد از جمله جریاناتی بود که گزارش هاي      "نبرد"دربین این گروه ها     . شد

  .مرور زمان و در کوران حوادث رو به فراموشی رفت

 -4)     شـهر یـا روسـتا   (  خواستگاه اجتماعی آن ها-3 سن کارگران    -2 تعداد کارگران    -1: تهیه آمار از کارخانه ها به صورت آمار   

   محل زندگی کارگران-6 مسایل مطرح و مورد عالقه کارگران    -5حد هاي تولیدي مورد نظر     قومیت و تقسیم بندي زبانی در وا

 سطح سواد و تحصیالت کارگران  و موارد مهمی که می تواند در برنامه ریزي در جهت ارتباط و آگاهی بخشی و سازمان یابی آن ها                -7

  .برخورد و نوع سازماندهی در کارخانه و پروژه ها معلوم می شوداز روي این تحقیق ها و گزارش ها است که شیوه . کمک کند

 سندیکاي فـصلی و    "که متاسفانه جز یک بار آن هم در قالب          . جایگاه خاصی در شکل طبقه کارگر ایران دارند        کارگران پروژه اي     -ب

ا یعنی مکان هایی که کارگران پروژه اي در آن پروژه ه.  کار عمده و سازمان یافته اي بر روي آن ها انجام نشده است   "پروژه اي آبادان  

با تجهیز کارگاه توسط پیمانکار آغاز به کار می کنند و پس از اتمام کار نیز عمال کارشان بـه      . ها مشغول به کارند ، مراکز دائمی نیستند       

نکاري خـصوصی و در مـواردي   کارهی پروژه اي عمدتا توسط شرکت هاي پیما     .پایان می رسد و با کلیه پرسنل تصفیه حساب می شود          

شرکت هاي خصوصی در این چند سال اخیر در اختیـار پیمانکـارانی قـرار       .کمتر توسط شرکت هاي پیمانکاري دولتی انجام می پذیرد        

ص این پیمانکاران هیچ فرقی بین نیروهاي متخص. گرفته که فاقد هر گونه باور انسانی یا قایل بودن به حقوق انسانی مزد بگیران هستند

و غیر متخصص قایل نبوده و سعی دارند با باال بردن ساعات کار به صورت نامحدود ارزش اضافی مطلقی را به دست آورند که بی سابقه              

 پرسنل بازنشسته نیروهاي نظامی یـا حتـی   –این الیه جدید از پیمانکاران را نه نیروهاي متخصص بلکه استاد بنایان سابق          . بوده است 

این الیه نو ظهور با تمام قوا می کوشند تا با کثیف ترین روش ها   . ز خود بخش از طبقه کارگر بودند تشکیل می دهند         کسانی که تا دیرو   

 وسـایل  تهیه و به کـار گیـري  در. از زیر قوانین کار شانه خالی کرده و بیمه کارگران ، تکنسین ها و مهندسین خود را پرداخت ننمایند            

پرداخت حقوق ها در پروژه ها بسیار به ندرت سر هر ماه است و گـذران  . ل هزینه را اعمال می نمایند حداقایمنی کار و امکانات رفاهی   



چیزي ) دریافتی در ماه( لذا از حقوق آنها در آخر کار مبلغی به صورت کامل. زندگی مزد بگیران این واحدها از راه گرفتن مساعده است

   .باقی نمی ماند

دهقانان بی زمین یا دهقانان خـرده ملـک   (شاغل در پروژه ها ، روستا ها و ریشه طبقاتی آن ها دهقانی      خواستگاه بسیاري از کارگران     

. و این موضوع خود باعث شده که بخشی از کارگران ساده یا نیمه ماهر این مکاه ها را کارگران فـصلی تـشکیل دهنـد                  . است) کوچک

 آرماتور بندي و -رع مشغولند و نیمه دیگر سال را در پروژه ها به کار بنایی  یعنی کسانی را که نصف سال در روستا ها به کار کشت و ز             

ایـن  .  عامل اصلی عدم ایجاد تشکل کـارگري در پـروژه هـا اسـت       ، خصلت تشکل گریزي ناشی از روحیات خرده مالکی       . جوشکاري  

بین کارگران پروژه می شود چرا که محـور اصـلی   روحیات از این هم فراتر رفته باعث تفرقه ، خیانت به همکاران و هم طبقه اي ها در                

بنا بر این انجام کار آگاه گرانه در بین کارگران این مراکـز بـسیار   . ذهنیت این طبقه فرد گرایی آن هم از نوع عقب مانده و سنتی است      

تباط کارگران و کارمندان پروژه یکی از موارد مهمی که درپروژه ها به چشم می خورد عدم ار            . مشکل تر از کارخانه ها و کارگاهها است       

ها با محیط شهر ها و با اخبار در جریان و روزمره کشور و دنیا است که خود نوعی خمودگی و ایستایی در زمان و مکـان را بـراي مـزد            

ند عمـدتا  حرکت ها و اعتراضات کارگري در پروژه ها یی که کارگران آن خصلت هاي عشایري دار             . بگیران پروژه اي به وجود می آورد      

  .خشن و ویران گر است

 بنگاههاي تجاري یا دکان ها مشغول به کار هستند و تجمع آن هـا  – کارگرانی هستند که در واحد ها ان مراکز تجاري و بازار  رکارگ -ج

 هـاي لبـاس ،   تولیدي کارگران فرش فروشی ها ، کتابفروشی ها ، کفاشی ها ،  . در یک محل کاري کمتر از کارخانه کارگاه و پروژه است          

، سوپر مارکت ها ، نظافت چی هاي و نگهبانان پاساژ ها از جمله این بخـش از مـزد       ) که عمدتا کارگران زن و دختر هستند      ( بوتیک ها   

اما ایـن کـارگران بـه دلیـل     .  نامیده می شوند "شاگرد"بگیران هستند که به اشتباه و از روي ادبیات قدیمی مناسبات تولیدي ایران         

این بخش از طبقه کارگر اولین بخشی بـود  .غلی دچار پراکندگی خاصی هستند و از لحاظ ارتباط با هم بسیار ضعیف هستند             موقعیت ش 

  .         نفر یا کمتر از شمول قانون کار ضربه خورد5که با قانون خروج کارگاههاي 

  شیوه هاي ارتباط گیري

نشریاتی که بتواند ضمن انعکاس درد ها و رنج هاي کارگران . طبقه کارگر ایران نیاز به تعدادي نامشخص نشریات کم حجم دارد     - الف

این نشریه می تواند یک تک برگـی  . ، مبارزات و تجارب آن ها را منتقل کند و اخبار کارگري را به اطالع دیگر بخش هاي طبقه برساند       

ایـن  ... . ثال کارگران خودرو سازي را در بر بگیرد و یا کارگران کوره پزخانه در یک منطقه خاص ویا فـوالد و    تک برگی که م   . ساده باشد 

نشریه عامل پیوند دهنده و موتور محرکه اي است که کارگران را وادار به حرکت می کند ، آن ها را از رکود و خمودگی خارج می سازد                 

ایـن  . می کند) همبستگی(و دست آخر وادار به عکی العمل.  طبقه آگاه و حساس می سازد و نسبت به حوادث و وقایع دیگر بخش هاي        

را با شرکت و فعالیت کارگران ) از وضعیت کارگران(نشریه در عین حال می توان پلی باشد بین کارگران و فعالین و عدم شناخت فعالین   

  .در نشریه بر طرف سازد

  ویژگی هاي چنین نشریه اي چیست؟



پر داختن به موضوعات ثقیل . چنین نشریه اي باید کم حجم باشد وحاوي  مهم ترین مسایل و موضوعات کارگري باشد             :   اول   در وحله 

مطالـب بایـد   . و سطح باالي تئوریک و بحث هاي روشنفکرانه سم مهلکی است که ارزش و تاثیر چنین نشریه اي را از بین خواهد بـرد  

چنانچه واژه اي استفاده می شود که احتمال دارد کارگران از    . ري ساده و فاقد اصطالحات خاص باشد      خالصه و در عین حال گویا و با نث        

  .درك معنی آن عاجز باشند باید معنی آن در پرانتز توضیح داده شود

در عـین حـال   . حتما باید یکی از بخش هاي تشکیل دهنده آن باشد) اخبار دست اول نه سوخته و تاریخ گذشته      (اخبار کارگري   : دوم  

  .باید دقت شود این نشریه قرار نیست یک خبر نامه صرف باشد

آشنا ساختن کاگران با حقوق اساسی و پایه اي شان شامل مسایل قانون کار و فراتر از آن قوانینی که جاي آن خالی است ونیـاز         : سوم  

، ... اد میـان کـارگران ماننـد ناسیونالیـسم ، مـذهب و     معرفی و توضیح موانع اتح . افشا و معرفی نظام سرمایه داري     . طبقه کارگر است  

  . آشنایی با جنبش کارگري جهان و دستاوردهاي مبارزات نقاط مختلف دنیا

 ضرورت آن در زندگی و مبارزات کارگران چگونه است ونتایج کار تشکل ها در – ، که تشکل چیست "تشکل کارگري"معرفی : چهارم 

  .ن و جهان کارگري ساله طبقه کارگر ایرا150جنبش 

حال ببینیم چنین تک برگی یا نشریه اي کامل تر در طول این مدت براي کارگران انتشار یافته است؟ تنها مورد مشخصی که می توانم              

مثال بزنم که تازه تمام ویژگی هاي باال را در بر نمی گیرد خبرنامه کمیته پیگیري ایجاد تشکل هاي آزاد کارگري است که ان هم حجم                       

  .زیادي را به خود اختصاص داده ویک خبر نامه عمومی کارگري است

با این توضیحات می بینیم جاي یک گام موثردر جنبش کارگري ایران در طول این چند سال چقدر خالی بوده و هیچ اقدامی در جهـت       

  .آن صورت نپذیرفته

یکـی از بهتـرین   ) کردي ، عربی ، ترکی ،بلوچی(هاي مختلف  تک برگی و حتی متون پایه به زبان ملیت   – بولتن   -انتشار اعالمیه  - ب

زیرا این زبانی است که آموزش و حتی در مراحلی سخن گفتن به آن جرم بوده ومهمتر از همـه                    . راههاي ارتباط گیري با کارگران است     

یکی از پیشنهادات . ر صورت می گیرد بسیار راحت تر و بهت  ها زبان مادري این ملتها محسوب می گردد و انتقال مطالب و مفاهیم با آن             

مشخصی که به ما از سوي کارگران فعال وآگاه رسیده ترجمه وچاپ متون ساده تر مارکسیستی ویا حتی خالصه و همـراه بـا شـرح و                

  . که پیشنهاد مشخصی بود" مانیفست کمونیست"مثال کتاب . توضیح آن به این زبان ها است

بیکار سازي و تعدیل گـسترده نیـرو ،   : ن مورد حمله وسیع و بی رحمانه سرمایه داري قرار گرفته          در حال حاضر طبقه کارگر ایرا      –ج  

عدم پرداخت حقوق ، عدم ارائه نام کارگران در لیست بیمه ماهیانه ، عدم پرداخت عیدي و پاداش ، تعطیلی کارخانه ها ، عدم امـضاي                 

، اخراج کارگران مبارز معترض و پیشرو از محیط کار ، دخالت و اعمال نفـوذ       ) هحتی همین قرار داهاي ظالمانه یک تا سه ماه        (قرار داد   

اما هیچ نهاد حقوقی یا هیچ مجموعه اي از وکـال و  . از جمله مواردي است که کارگران ایران با ان مواجهند        ... در دادگاههاي اداره کار و      

ا کارگران فراوانی مواجه شدم که وقتی از کار جریانات کارگري از جملـه             بارها ب . حقوقدانان وجود ندارد تا از آن ها حمایت و دفاع کند          



کمیته هایی که می گویی چه دفاع یا کمکی از نظر حقوقی به کارگر بیکار و یـا             : کمیته هماهنگی آگاهشان ساختم از من می پرسیدند         

  اخراجی می توانن بکنند؟

انگلـس مـی   . بخش مهم ان است این مسئله روز و در دستور کار جنبش و.ذشت این مسئله اي نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گ       

این جملـه دقیقـا بازتـاب و بیـانگر شـیوه ي       . "شیوه مبارزه را ما انتخاب نمی کنیم ، بلکه دشمن آن را به ما تحمیل میکند              ": گوید  

جاد یک مجموعه از حقوقدانان و یا وکالیی که         ای..  حقوقی است که جنبش باید براي تک تک اعضاي طبقه اش تدارك ببیند             "دفاعی"

به مسایل کارگري رسیدگی کنند دقیقا از همین جا ناشی می شود که حمله سرمایه داري به سفره ي خالی زحمتکشان ما را وادار مـی       

 نیز هر تـشکل ضـرورتا   کما این که در فرداي تشکیل تشکل هاي کارگري. کند تا در مبارزه روزمره خود به دفاع از کارگران بر خیزیم           

نیازمند چنین تکیه گاه حقوقی است زیرا حق هر کارگري است که در بازداشتگاه و در برابر دادگاه از خود دفاع حقوقی کند و در ایـن              

جاي چنین نهادینیز در جنبش خالی است و باز فعالین کارگري هیچ اقدامی         . مسیر از کمکهاي حقوقی یک فرد متبحر برخوردار گردد        

  .در این رابطه انجام نداده اند و یا اگر خیزي برداشته اند تا کنون نتیجه اي از آن حاصل نشده است

  خطاي امروز جنبش چیست؟

بدون مقدمه به سراغ این مسئله می روم که فعالین جنبش تنها پس از حرکتهاي اعتراضی کارگري تنها در دفاع از آن حرکت ها است                 

در واقع این اتهام کـه  . د و این به معناي آن است که بدنه ي طبقه کارگر و جنبش از آن ها جلو تر است             که به جنب و جوش در می آین       

سایت ها و وبالگ هاي ما بیشمار.  هستند زیاد دور از واقعیت نیست      " و محکوم کردن   "حمایت"جریانات فعلی کارگري تنها بلند گوي       

ن همین اعالم حمایت ازاعتراضات کارگري و محکوم کردن دستگیري و زندان فعالین کارگري در شبکه اینترنت داریم که تنا راه کار شا

  .کارگري و سرکوب کارگران است

 اعتصابی فـالن نقطـه از    در بین برخی از فعالین کارگري این تصور اشتباه پیش آمده که با رفتن و ارتباط گرفتن با کارگران معترض یا                    

ایم غافل از این که این کارگران مبارز با نگاهی توام بـا شـک و تردیـد و عـدم اعتمـاد بـه ایـن               ایران ما مقدمات کار را فراهم کرده        

 هاي تازه از راه رسیده نگاه می کنند و اصال راز و رمز مبارزه خویش را با او در میان نمی گذارند چه برسد کـه بخواهنـد در    "خارجی"

ال عده اي از فعاالن کارگري به سراغ کارگران اعتصابی یـک واحـد رفتـه        براي مث . سازماندهی تشکل خویش از آن ها کمک بخواهند       

 را بیرون ییکی از رهبران اعتصاب لیست. پس از صحبت هاي مقدماتی و اعالم همبستگی و کمک فعالین  . این اولین برخورد بود   . بودند  

اشخاص و گروههـاي سیاسـی  از جملـه جریانـات     می آورد و نشان مهمانان تازه رسیده می دهد که حاوي دهها امضا و اعالم حمایت            

از ) آن ها که در این بحران سراسري که سرمایه داري را فرا گرفته می خواهند از آب گل آ لود مـاهی بگیرنـد               (راست و سلطنت طلب     

ا نیز شـما را در ردیـف   پیشرو کارگري با زبان بی زبانی به این فعاالن کارگري تازه از راه رسیده می گفت که م          این  . اعتصاب بوده است  

این مسئله نیز طبیعی است چرا که کارگران مبارز هیچ شناخت و پیشینه اي ازایـن یـا               . همه ي این امضا کنندگان می دانیم نه بیشتر        

 بـر  پس باید واقع بینانه به قضیه نگاه کرد که این شیوه جز صرف وقت انرژي هیچ نتیجـه اي را در . همه ي فعالین سراسر ایران ندارند  

این مسئله کامال طبیعی است کـه کـارگران بـا منـی کـه نمـی                 . نخواهد داشت واین شیوه صحیح ارتیاط گیري با طیقه کارگر نیست          

شناسندش اعتماد نخواهند کرد آن هم با جوي که نیروهاي امنیتی به هر طریق و روش می خواهند در بین آن ها نفوذ کرده و به آن ها           



. او. وي"در شرایطی که هر نیروي سیاسی از حزب مشارکت ایران اسالمی تا شاهزاده رضا پهلوي و تلویزیون       آن هم   . ضربه وارد کنند    

  .  می خواهد از حرکت آن ها به نفع خود سو استفاده کند و این حرکت را به انحراف بکشد"آ

خواهد به یاري اش پاسخ مثبت دهد و تشکل برایش بیایم به کارگران حق بدهیم که به تازه واردي که هنوز از راه نرسیده از آن ها می             

  .بسازد اعتماد ننماید

محمـود  . فعال کارگري تنها زمانی می تواند در بخشی از طبقه کارگر تاثیر گذار باشد که آن بخش شناخته شده و مورد اعتمـاد باشـد           

و منصور اسانلو در بین کارگران شرکت واحد تهران  بهزاد سهرابی در بین کارگران کارخانه پرریس –صالحی در بین کارگران خباز سقز 

آن . بهترین مثال هایی که با یورش سرمایه از بدنه طبقه خود جدا شدند و یا آواره و یا راهی کنج زندان شدند          . بهترین مثال ها هستند   

 بـه یـک پیـشرو     تبـدیل گر گرفتند با تاثیري که از شرایط عینی و از خود طبقه کار درمحیط کار ها کسانی بودند در زمان حضور خود      

 اما اگر من فعال کارگري از شرق کشور به هر کدام از شهرهاي نامبرده باال سفر می کردم و با کوله بـاري از تجربـه ي         .کارگري گشتند 

  .ذارممی رفتم ذره اي از این تاثیر را نمی توانستم بگ) خبازان و ریسندگان و شرکت واحدي ها(مبارزه به میان این کارگران

تـشکل  .  و نپرداختن به جزییات و مقدماتی است که کلیات بر آن قرار گرفته اسـت "کلیات"خطاي امروز ما بر کوبیدن دائمی بر طبل        

  .کلیتی است که هیچ کدام از بستر ها ، و راه هاي رسیدن وساختن جزییات آن هرگز مورد بررسی قرار نگرفته

یکار و اخراجی صحبت می کنیم دقیقا باید مشخص کنیم چنین تشکلی از چه بستري ، با چه            وقتی از تشکل کارگران ب     ما وظیفه داریم  

مشخصاتی و با چه شکلی ایجاد می گردد و از همه مهمتر آن را به عرصه عمل برده می شود و با کار روزانه ساخته و پرداخته و آبدیده                

  .می گردد

  بحث بر سر اساسنامه در کمیته هماهنگی

ماه با مطالعه ي مطالب سایت کمیته هماهنگی و با ارتباطی که با دوستانی که در این کمیته داشته ام پی بردم که کمیتـه و   در این چند    

 بخشی از اعضاي کمیته معتقدند اگر چنانچه امروز کمیته دچار ناکامی شده و به .اعضایش درگیر بحث تغییر یا عدم تغییر اساسنامه اند

 در مقدمه ي اساسنامه است و این که با این مسئله طبقـه کـارگر را گـزینش             "ضد سرمایه داري  "ویژگی  هدف خود دست نیافته ذکر    

و بخش دیگري در ضمن پایفشاري بر ضـد سـرمایه داري بـودن        .کرده و اثر مهر ضد سرمایه داري روي پیشانی را معیار قرار می دهد             

  .هر اعتراض کارگري تاکید کنندکمیته سعی می کنند با تمام قدرت بر ضد سرمایه داري بودن 

ما وقتی به سراغ کـارگران مـی رویـم اول بـه     : دسته اول به شدت معتقدند باید اساسنامه از واژه ضد سرمایه داري پاك شود چرا که   

 کنیم پسشانی آن ها نگاه می کنیم و اگر ضد سرمایه داري فکر نمی کردند هرگز در ساختن تشکل کارگري روي آن ها حسابی باز نمی    

و یا آین دسته معتقدند بسیاري از کارگران و فعاالن کارگري با دیدن     . وآن ها را پس زده و در ردیف رفرمیست ها به حساب می آوریم             

  .مفهوم ضد سرمایه داري در اساسنامه از پیوستن به آن خودداري می کنند

 آیا واقعا دلیل نپیوستن کارگران !رفقا: م از این عزیزان می پرسم من در همان ابتداي کار در دنباله بحث هاي قبلی که در اول مقاله کرد

و فعالین کارگري به کمیته هماهنگی تنها همین موضوع بوده؟ آیا امروز کل فعالین کارگري ایران تنها به این دلیل که اساسنامه کمیته                     

 در سـاختن تـشکل و   " لغو کار مـزدي "رجریان موسوم بههماهنگی با بار ضد سرمایه داري همراه بوده و یا باال تر ازآن به دلیل حضو             



پیوند با طبقه کارگرناکام مانده؟ پس اگر چنین است چرا همین کارگران و فعالین به کمیته پیگیري یا اتحاد کمیتـه هـاي کـارگري یـا        

  کمیته اقدام کارگري نپیوستند وامر تشکل سازي را در آن ها دنبال نکردند؟

 یـا حتـی معنـی    "کـار مـزدي  " یا "سرمایه داري"کنم آیا واقعا بخش وسیعی از طبقه کارگر ایران اصال معنی از شما سوال می    ! رفقا

 که با برخورد با واژه ضـد سـرمایه   )با توجه با توضیحاتی که در مورد وضع آگاهی در طبقه کارگر ایران دادیم             ( را می دانند   "استثمار"

تنها همین واژه و محتـوي آن بـوده   ...  هفت تپه و -آیا دلیل نپیوستن کارگران شاهو. ریزندداري به یاد جریان خاصی بیفتند و از ما بگ      

رفیق اول بگو تو ضد سرمایه :  فراتر از آن ، کدام یک از اعضاي کمیته هماهنگی در برخورد با کارگران ابتدا ارزآن ها سوال کرده است؟

   و دور شوند؟داري هستی یا رفرمیست؟ که کارگران ار کمیته بگریزند

بر سر این موضوع یا حضور جریانی خاص        ) در سراسر ایران  (آن کسانی که در بدو ورود و در بحث هاي ابتدایی            ! بیاییم واقع بین باشیم   

فعالینی بودند که بیشتر دغدغه هاي صرفا سیاسی داشتند و بـه یـک      . بحث داشتند و جدال تئوریک داشتند توده ي کارگران نبودند         

ی خاص چسبیده بودند و تا آن جا که من اطالع دارم هرگز به کمیته که جاي خود دارد به جنبش کارگري هم ملحق نشده و                 فکر تاریخ 

در محافل شان و در زیر عکس هاي تار عنکبوت گرفته ي مائو و کارلوس ماریگال و خاطرات قهرمانی هاي آوانتوریستی چریکـی شـان     

  .کارگر و فعالین کارگري این حضرات هستند باید بگویم سخت در اشتباه هستید اگر منظور شما از طبقه . باقی ماندند

 تشکل "اگر بنا به اعتقاد این دوستان مفاهیمی چون ضد سرمایه داري و مقدمه چینی براي ایجاد: حال سوال دیگري را مطرح می کنم 

ین لغو کار مزدي از کمیته رفتند اما باز شرایط مثل سـابق    از اساسنامه برداشته و فعال     "سراسري وضد سرمایه داري طبقه کارگر ایران      

باقی ماند و باز این بحران گریبان کمیته را رها نکرد چه باید کرد؟ من صادقانه به شما قول می دهم شما به دنبـال مقـصر دیگـري در                    

یچ تغییري نداده اید ، کما این کـه مـن     کمیته خواهید گشت تا تمام تقصیر ها را به گردنش بیندازید در حالی که در سبک کار خود ه                  

این هـا همـه   . بیایید واقع بین باشیم  .اصال سبک کار مشخصی را نه در کمیته هماهنگی و نه در هیچ جریان کارگري دیگري نمی بینم   

  . بهانه هایی است که عدم درك ما را از شرایط عینی ، از نداشتن سبک کار و پا در هوا بودنمان را می پوشاند 

این طیف معتقد است در هر اعتـراض   .  معرفی کند  "ضد سرمایه داري  "طیفی از فعالین کمیته نیز می کوشد تا هر اعتراض کارگري را             

کارگري مفهوم و مضمون مبارزه براي سر نگونی سرمایه داري وجود دارد و این مفهوم باید در مبارزات کارگران از دل شـرایط عینـی                      

 خورشـیدي بـه   70تجربه اعتراضات و مبارزات طبقه کارگر از سالهاي نیمه دهه . دل آن تشکل بیرون بیاید  ساخته و پرداخته شود واز      

این طرف نشان داده که بسیاري از کارگران معترض بعد از رسیدن به خواست هایشان و یا با طوالنی شدن روند مبارزه شان مبـارزه را              

نه ارتقا . اعتراض به قول این عزیزان ضد سرمایه داري در یک نقطه مشخص متوقف شدهبنا بر این این . در همان جا متوقف ساختنه اند

. بلکه کامال متوقف شده و اگر دوباره شروعی داشته باشد از همان نقطه اول و سر خط است نـه بیـشتر                   . پیدا کرده و نه رادیکال شده       

. اسـت ... کارگران برقخوزستان و رفتگران مـشهد و        اصفهان ،    کارخانه جات ریسندگی و بافندگی       "چیت ري "نمونه بارز آن مبارزات     

پس از این همه مبارزه بر سر تعطیلی کارخانه یا عدم پرداخت دستمزد هاي معوقه چه اتفاقی در راستاي رادیکالیسم مبارزه در آن هـا    

   در راستاي ایجاد تشکا مشاهده می کنید؟می بینیم؟ و یا اصال مبارزه اي رادر بین کارگران این واحد ها  می بینید؟ آیا حرکتی را



وتا آگاهی در طبقه وجود نداشته باشد حرکـت خـود   .  هستند "آگاهی طبقاتی "این امري است طبیعی زیرا که این زحمتکشان فاقد        

 من اصال قـصد  .و در شرایطی مانند ایران اصال به سوي تشکل سازي پیش نخواهد رفت           . انگیخته کارگران رشد نکرده و ارتقا نمی یابد       

چرا بدون استناد به ایـن فـرد و آثـار    .  را در این جا پیش بکشم و بر سر آن بحث کنم       "چه باید کرد؟  " و کتاب    "لنین"ندارم تا بحث    

از درون کارگرانی کـه بـا   . کالسیک و تنها با استفاده از تجربیاتی که از جنبش کارگري ایران پیش رو داریم این بحث را ادامه می دهم         

مـن  . هی و مشخص مبارزه می کنند و کارگرانی که تنها بر روي جبر مادي مبارزه شان را شروع می کنند چـه تفـاوتی وجـود دارد          آگا

فورا با میارزات .  مثال می زنم که در همان ابتداي کاربه ئنبال تشکیل شورا هاي کارگري رفت         1357کارگران نفت گر جنوب را در سال        

این کارگران که سرمایه را می شناختند و آگاهی طبقاتی داشتند فورا ماهیت دولت راست               . همبستگی کرد مردم ارتباط گرفت و اعالم      

حال جنـبش نفـت گـران     . گراي و مزدور سرمایه داري بازرگان را تشخیص دادند و در برابر توطئه هاي بازرگان ها و نزیه ها ایستادند                   

اصال قصدم کم اهمیت جلوه دادن اعتراضات امروز طبقه کارگر ایران ( مقایسه کنیم 86 تا 70جنوب را با دهها اعتراض کارگري سالهاي   

 استثماري که – زندگی روزمره کارگران –بستر مادي .  فکر میکنم توضیحی احتیاج نباشد).نیست چرا که آن ها را نقطه شروع می دانم

ـ اما تا این ذهن جهت گیري مشخص از واقع. سازدهمه و همه عینیتی است که ذهنیت کارگران را می       ... در جریان است و      ات جامعـه  ی

 ایـن بخـش از   . نرسد هرگز رشد نکرده و خصلت ضد سرمایه داري پیدا نخواهد کرد      وآگاهی طبقاتی  نداشته باشد و به درك ریشه اي      

 تشکل کارگران بیکارواخراجی براي مثال طرح. فعالین کمیته نیز علی رغم نقد خوبی که شروع کردند متاسفانه دچار کلی گویی شدند   

ومشخصا در مقدمه مجموعه ي علیه کار مـزدي  از سوي این عزیزان مطرح گشته و مطالب و نوشته هاي بهرام دزکی و محسن حکیمی     

مطـرح نگردیـده   ) از سوي این دوسـتان (  و در این مورد "عملی" مطرح شده اما با گذشت این مدت زمان هیچ گونه توضیح   2شماره  

 جزییات یا اطالعاتی در مورد کارگرانی که دچار این معضل هستند ، دیدگاههایشان ، محل تجمع و پاتوق هایشان و بـسیاري از         وریز و 

وتنها به تکرار این موضوع پرداخته شـده کـه   . اطالعات پایه اي که می تواند به ما در امر متشکل کردن شان کمک کند را ارائه ندادند           

  . . .ر و اخراجی برپا گردد و باز تکرار باید تشکل کارگران بیکا

 سال کار در بین طبقه ام بود و ضربات و ناکامی هایی که در اثـر کمبـود   8رفقا من سعی کردم تا با طرح این مسایل که ازتجربه من در    

ري یا هیچ فعال کارگري  یا هیچ جریان کارگهدفم تخریب کمیته هماهنگی  یا. هاي فوق الذکرخوردم را براي شما طرح وبازگشایی کنم

نیست و با وجود آن که عضو هیچکدام از این مجموعه ها نیستم شدیدا براي رفقایی که در آن ها فعالند و زندگی خود را در راه آرمان                 

سب با ما وظیفه داریم تا با نقد گوشه گوشه ي مبارزات خود سبک کاري متنا    . سترگ طبقه کارگر هزینه می کنند شدیده احترام قائلم          

  .به امید روزي که پیروزي و بهروزي پرولتاریاي ایران و جهان را شاهد باشیم. شرایط پیکار طبقاتی در ایران را ارائه نماییم 
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