
  )فعاالن نقش  هاي كار و محيط (كار سبك
  

 پرداخته است و» كار در جنبش كارگري سبك« اي به موضوع در مقاله» ما«اخيرا نشر كارگري 
 فعاالن هايي در همين رابطه با تعدادي از  مصاحبه -كارگريفعال-متعاقب آن بهروز خباز

اي مطرح شده كه بنا به  مباحث كليديها،  در اين مقاالت و مصاحبه. كارگري انجام داده است جنبش
زدن به اين بحث به  كارگري و به ويژه در شرايط كنوني، دامنكار در جنبش  اهميت مقوله سبك

از اين رو بنده به  .اي برخوردار است كارگري از اهميت ويژه فعاالن يان جهت فراگير شدن آن در م
دانم كه ديدگاه و  هاي كار  وظيفه خود مي حيطعنوان يك كارگر فعال و با پشتوانه سالها حضور در م

 فعاالن برداشت خود را از اين مباحث طي اين چند نوشته پيش رو به اطالع  كارگران فعال و 
اميد آن است كه ساير دوستان همراهي نموده و به جهت اهميت بحث مشاركتي . كارگري برسانم

  .فعال در نقد و بررسي آن داشته باشند
  

* * * * *  
نيت، همبستگي و انتخاب اي طوالني و پر پيچ وخم است كه نيازمند عقال مبارزه طبقاتي، مبارزه

توان  به اين معني كه نمي. هاي كاربردي مناسب با شرايط اجتماعي وسياسي روز است درست شيوه
يت تجربه سالها فعال. از پيش تعيين شده پيش برد هاي كارگري را با يك سري فرمول خاص و فعاليت

كارگران بايد با توجه به كارگري به بنده اثبات كرده است كه در برخورد با مشكالت پيش روي 
به همان . مناسبترين راهكار را انتخاب كرد و همواره تفكري پويا داشت» در مكان -در زمان«مفهوم 

رد نظر خويش تامين حداكثر منافع مو هاي نو براي سبت كه طرف مقابل و حاميانش شيوهن
و از آنجا كه  .كار دست به اقدام مناسب بزنند نيز بايد با توجه به ويژگي محيط گزينند، كارگران برمي

مطالبات و  ران از موهبت ارتباط تنگاتنگ با همكاران خود برخوردار بودهكار، كارگ در محيط
ت، در اين سگره خورده ا آنهاكه مستقيما با معيشت را  ها  اقلي و تالش براي كسب اين خواستهحد

در واقع . شدكار دچار اهمال  يها توان در تحليل محيط ، نميكنند يوپيگيري م مكان به بحث گذاشته



  هاي ريزي تشكل يابي كارگران، بستري براي پي پايگاهي براي سازماندهي وسازمان كار هاي محيط
هاي  ي تشكلها نطفهگيري  ارزات كارگري است و پيش نياز شكلمستقل كارگري و ارتقاء مب

تي را كامال كه مبارزه طبقا اين عناصر فعال. كار است هاي رگري، حضور كارگران فعال در محيطكا
اند را كارگر  هاي كار وارد گود شده اند و با اعتقاد به اهميت حضور در محيط خودآگاه انتخاب كرده

  .ناميم پيشرو مي
بين كارگران ست كه ارتباطي مستقيم ماهاي كار ا حيطحضور توامان كار و فعاليت كارگري در م

ارتباط تنگاتنگ، كارگران پيشرو همچون تسمه  كند و از طريق اين فعال و ساير كارگران برقرار مي
مبارزه طبقاتي در خارج از   كنند و حلقه اتصال ميان ي طبقاتي را به كارگران منتقل مياي، آگاه نقاله

به  كار كارگر فعال با  لمس واقعيت محيط در اين روند .دهند تشكيل مي هاي كار و داخل را محيط
. كند هاي خود دست پيدا مي رصت عملي براي به كارگيري آموختهف يك به پردازد و كسب تجربه مي

فكري كه از  گاه ، جوان و خوشآر از جهت تربيت و آموزش كارگران كا حضور او در محيط
از طرف ديگر بدون دخالت مستقيم كارگر پيشرو  .استعداد سازماندهي برخوردارند، ضرورت دارد

. به نسل جديد وجود نخواهد داشت گذشتهدرامكان انتقال تجربيات ارزشمند  مبارزات كارگري 
هايي گزاف از طرف كارگران  كارگر فعال، هزينهكه براي رشد و تربيت هر  كه در حاليشك  بي

پذيري به مبارزات نا  هاي كار زيان جبران حيطصر آگاه از مپرداخت شده است، فاصله گرفتن اين عنا
كه وظيفه مهم  زمند انبوهي از كارگران فعال استدر شرايط فعلي جنبش ما نيا. كند كارگري وارد مي

  . انتقال آگاهي طبقاتي و تجربيات مبارزات گذشته را به محيط كار ايفا كنند
فقدان آگاهي و هرازگاهي كه اكثرا در  هاي كارگري كوتاه مدت و كوتاه برد اگر اميدي به فعاليت

واسطه  حضور بي. دفمند وارد كارزار شويمو ه هاي كاربردي بايستي با برنامه ، نداريم،افتند اتفاق مي
توان  انجامد كه از طريق آن مي كار به توانمندي متقابل كارگران پيشرو  كارگران جوان مي در محيط
وشت سياسي و گري در سرن و شيوه دخالت اهميتارگري، دهي اعتراضات و اعتصابات ك با سازمان

آوردهاي بدست آمده  مبارزات روزمره طبقاتي و همچنين دفاع از دست گيري اقتصادي كارگران، پي
است كه بستر الزم جهت ايجاد از دل همين مبارزات روزمره . دادرا به كارگران جوان آموزش 

  . گيرد هاي مستقل كارگري شكل مي تشكل



  
شدن حول   و انتخاب درست شيوه  متشكل گيري با كارگران گري، نوع ارتباط حوه اين دخالتن 

كار است كه  نقشه راه كارگران پيشرو بوده و فقدان  هاي كار همان سبك مطالبات كارگري در محيط
تاثير تبديل  هاي تاريخ مصرف گذشته و بي آن ممكن است به مرور مبارزات كارگري را به روش

   .كند
. كند كار معني پيدا مي يست كه فعال كارگري صرفا در محيطالبته تاكيد بر حضور مستمر به اين معنا ن 

نافع كارگران باشد، صرفا به هايي كه مرتبط با م بديهي است كه در موقعيت كنوني مبارزات و فعاليت
كارگري خارج از  ن فعاالاز آن بر عهده شود و بخشي  ي كار و كارگران پيشرو محدود نميها محيط
توجه به اهميت تربيت كارگران جوان و انتقال  نقد بنده بر تفكري است كه بي. ستهاي كار ا محيط

اين . كار، بي تفادت است معضل خروج كارگران فعال از محيط در برابر ،تجربيات كارگري به آنان
كار خويش داشته  حيطالها حضوري موثر و كليدي در مكه يك فعال كارگري كه اتفاقا سمسئله 

كار خارج شود  گيرد از محيط از اين محيط به يكباره تصميم مي است، تحت تاثيرات جريانات خارج
اي خطرناك است كه به  ر به حضور در كارخانه نيست، رويهبا اين توجيه كه  فعاليت كارگري منحص

طبيعي است در شرايط . شد ها و كارخانجات از عناصر فعال منجر خواهد مرور به خالي شدن كارگاه
پايان و طاقت فرسا در محيط كار، دستمزد  هاي بي كنوني كه اشتغال به كارگري برابر است با درگيري

توان در مسائل  كار نيز مي ايده كه خارج از محيطناچيز و فرسودگي جسم و روان كارگر، اين 
از اشتغال به كارگري، براي يك زماني كه  فراغت  آن هم.  انگيز است كارگري فعال بود، وسوسه

  .كند كافي جهت مطالعه و نشر فراهم مي كارگر پيشرو  فرصت
  

  :كار سنتي  سبك
، پيگيري 57هاي نخست پس از انقالب  كاري كه در گذشته نه چندان دور و به ويژه در سال سبك
و بررسي فعاالن  كنم، نيازمند نقد كار سنتي ياد مي سبكبنده در اينجا از آن به عنوان  شد و مي

كارگري است تا با توجه به شرايط فعلي جامعه كارگري و مسائل و مشكالتي كه گريبانگير آن است، 
مطابق با اين سبك، كه تحت تاثير . تصحيح و با سبكي مدرن و منطبق بر دنياي جديد جايگزين شود



تشكل كردن كارگران و كار بود، فعاالن كارگري با هدف م كرات جريانات سياسي خارج از محيطتف
، اعتماد كارگران شدهفكري داشتند، وارد كارخانجات  بعضا دنبال كردن منافع جرياني كه به آن تعلق

در صف كارگري اعتصابات  اين فعاالن دراعتراضات و. شدند دار مبارزه آنان مي را جلب و پرچم
تشكلي موقت و مركز  گرفتند ومي نمايندگي كارگران بر عهده مينخست بوده، در مجامع عم

كه فرصتي براي انتقال آگاهي و  در نهايت پيش از آن. ل گرفته بودشدند كه حول يك فرد شك مي
اني آموزش كارگران كارخانه باشد، توسط كارفرما شناسايي، اخراج و تسويه شده يا با تشخيص جري

ه آشيل اين پاشن. ندشد را ترك گفته وارد محيط ديگري مي كار كه به آن وابسته بودند، محيط
تبلور اعتراضات كارگري بر مركزيت يك فرد آوردهاي انكار ناپذيرش،  كار فارغ از دست سبك

رهبريت اعتصاب را بر . ود يك تنه بار همه را بر دوش بكشدخارج از كارخانه بود كه  قرار بموقت از 
خود با اكثريت آرا منتخب آنها روند انتخاب نمايندگان كارگران را سامان دهد و البته  عهده بگيرد،

كه به منظور احياي آن  چه را هاي مصرف و مسكن  و در كل هرآن صندوق همياري و تعاوني. باشد
هر  به و زماني كه اين فعال شريف،. است، يك تنه و  با رهبري خود احيا كند كار شده وارد محيط

هاي با ارزش به يكباره آورد ن دستشد، تمام آ سببي كه خود جاي بحث دارد از آن محيط خارج مي
و .  گشت ان مركزيت موقت، دچار فروپاشي ميرفت و تشكل موقت به واسطه هم از دست مي

كار  در سبك.  نشستند دوباره در انتظار ناجي جديدي مي كارگراني كه ماهيگيري نياموخته بودند،
شد و آن تشكل  ه نميبهايي دادهاي پايدار وماندگار  سنتي به مقوله بستر سازي جهت ايجاد تشكل

تغال چرا كه كارگراني كه اغلب تا پايان دوران اش. موقت فرد محور نيز، به شدت سست و متزلزل بود
در حقيقت . گرفتند حوري نداشتند و در حاشيه قرار ميكردند، نقش م خود در همان كارخانه كار مي

امور را بر عهده تمامي زمام   گرايي جمعو در عوض آموزش آنها و تقويت كه  فعال پيشر تا زماني
  .به اتكا به نيروي خود نداشتندگرفت، كارگران نيز تمايلي  مي

هاي كار  گرفت كه بيشتر در خارج از محيط هايي صرفا مخفي شكل مي كار، هسته در اين نوع سبك
قيت كارگر كار سنتي، عدم پويايي و خال هاي سبك يكي از ضعف. كارآيي داشتند تا در كارخانجات

براي مثال در . داشته استپيشرو در مواجه با مشكالت جديدي است كه در گذشته با آنها برخورد ن
سازي صنايع به طور گسترده  ت كارگري ايران كه دولت به خصوصياي از تاريخ مبارزا آن برهه



. شدند ست رو بروهاي ناشي از اجراي اين قانون،  با شك دست زد، كارگران در مبارزه  با بيكارسازي
امنيت شغلي  خود را  ،در اكثر موارد كارگران در برابر دريافت مبلغي ناچيز تحت عنوان حق سنوات

 فعاالن  در آن زمان عناصر آگاه و. از دست داده، به خيل عظيم كارگران قرارداد موقت پيوستند
نقش  ارد دردر اكثر مو سازي نداشتند و عليه خصوصي هشبرد مبارزيكارگري برنامه مشخصي براي پ

آوردهاي گذشته  نگونه نظاره گر  از دست رفتن دستكردند  و اي ر تنها اطالع رساني ميگ گزارش
كارگري در اين سالها نتوانستند مبارزات كارگران واحدهاي مختلف كارگري  فعاالن متاسفانه . بودند

فعاالن گاه حتي در برخي از موارد . دهند كردند به هم پيوند فاقا مطالبات مشتركي را دنبال ميرا كه ات
، در مبارزات كارگري دخالت كرده و با نفوذ ميان ي وابسته به جريانهاي فكري وسياسي خاص

دخالت آنها از جهت . كردند كه بعضا غيرواقعي بود رض، اخبار و گزارشاتي را تهيه ميكارگران معت
  .نافع كارگران، تاثيري مخرب داشتاولويت منفعت جرياني كه به آن وابسته بودند بر م

ن صورت كه كارگر فعالي هاي كار پايدار مانده است، به اي كار همچنان  در محيط اين نوع سبك
خود، طي يك روند دو  كار جديد ميشود و ضمن اعتماد سازي متقابل بين كارگران و وارد محيط

كه در رسد  اي مي ت زمان  به مرحلهشاما به مرور و با گذ .پردازد مي انكارگربه سازماندهي  طرفه
هاي كار بزرگتر نيز كه جمعي از  در محيط. كند گيري يك جانبه مي تمامي امور اقدام به تصميم

. شود گيري به عهده آن چند نفر گذاشته مي آن حضور دارند، اين مركزيت تصميمكارگران فعال در
اين نوع سبك كار چنين ضرورتي را ايجاب بلكه شرايط . اين اتفاق صرفا خواسته كارگر فعال نيست

  .كند مي
. هاي كارگري متشكل شوند ها و جمع كارگري موفق شدند، در قالب كميتهن اما در دهه گذشته فعاال

بي مابين آنها و كارگران در هاي كار ارتباطات خو حضور برخي از اين فعاالن  در محيطبه جهت 
هاي  عملي مربوط به فعاليت هاي كاربردي و ر شد و در اثر اين ارتباطات، بحثهاي كار برقرا محيط

كار مناسب در  ها وفعاالن  به علت نداشتن سبك اما به مرور زمان اين كميته. رفتكارگري صورت گ
.  هاي كار از دست دادند هاي ارتباطي خود را با محيط هاي كار و كارگران، حلقه مواجه با محيط

ارگري در اي براي فعاليت ك ها، از آن جهت كه عمال برنامه ارگران فعال در اين كميتهخي از كبر
كارگري و كارگران  فعاالن كار خود نداشتند، درگير روزمرگي شده و در نتيجه ارتباط ميان  محيط



. ها يتهها تاثير بگذارند و نه كم ران توانستند بر روند رشد  كميتهاين كارگ گونه نه اين. تدوام نيافت
  اين جدايي شد؟ موجببراستي چه عواملي 

كار سنتي با اين شكست مواجه شدند و حال بايد به  رگري به دليل تكيه بر سبككا فعاالناز نظر بنده  
  كار سنتي را بشكنند؟ قديمي سبك نتوانستند پوسته ضخيم و فعاالن اين پرسش پاسخ گفت كه چرا 

  دخيل عبارت بودند از  عوامل
  فعاالن  ميانها وتفكرات سياسي متفاوت در  د ديدگاهوجو. 1
اكثر اين . هستند كارگري عمدتا داراي گرايشات متفاوت بوده و فعاالننمي توان انكار كرد كه  

هاي  گيري تشكل ماندهي حول مطالبات كارگري و شكلاي براي ساز گرايشات، اساسا برنامه
تر و  زمان يافتهحضور سا 60و اوايل دهه  50در طي دهه كه  جرياناتاين . كارگري ندارند

شدت تحت تاثير فضاي سياسي حاكم به در اوج فعاليت خود  ،داشتند هاي كار در محيطتري  رنگ پر
هاي كارگري را در  و نيز تشكل اعتصابات ،جريانات سياسي اعتراضاتمتاسفانه اين . بر كشور بودند

و بازماندگان آنها نيز در دوران جديد به همان  كردند جهت اهداف جريان سياسي خود پيگيري مي
 كار سنتي و سبكارزشمند وردهاي آ دستبرخي از و نبايد توان  نمي البته. اند دار ماندهشيوه وفا

  . پوشي كرد مچشگذشته در مبارزات كارگري  اين نيروهامثبت گري  همچنين دخالت
  مناطق جغرافيايي كشور در كارگري فعاالنپراكندگي . 2

در مناطقي از كشور حضور داشتند كه داراي فرهنگ، آگاهي سياسي، طبقاتي فعاالن هر كدام از 
كار همچون پروژه، كارگاه، كارخانه،  هاي از محيط فعاالنبخشي از . واعتقادات مذهبي متفاوت بود
يا  هاي كار به دور بوده و ند و تعدادي ديگر  اساسا از محيطمده بودآد صنايع كوچك و بزرگ گر

  .مدت زمان زيادي از اين محيط ها فاصله گرفته بودند
هاي شبانه روزي و فضاي خوبي كه در آن دوران شكل گرفته بود، به  رغم تالش اين دو دسته،  علي

هر يك به واسطه تجربيات شخصي و گرايش سياسي . گرفتند ر بيش از پيش از يكديگر فاصله ميمرو
تر اساسا تعريف واحدي از  ناتوان بود و از آن مهم فعاالن خود، از درك و شناخت شرايط ديگر 

ها و گاه حتي روزها  بارها شاهد بودم كه نتيجه ساعت. ار در مبارزات كارگري وجود نداشت سبك 
كمتر كسي شرايط و  چراكه. انجاميد ميبحث و جدل بر سر تشكل و مسائل كارگري  به شكست 



ييد كار مورد تا اكثريت با تعصب بر سبك. شناخت مي هاي ديگر را به رسميت هاي طرف ويژگي
تك شت مشترك نداشتند و در اين ميان اي بود، تمايلي به يك بردا خويش كه به شدت سنتي و سليقه

كردند، ناچار به  ي خوبي نيز مطرح ميها كاري جديد بودند و اتفاقا ايده كه خواهان سبك يصداهاي
آن همه تشتت و در شرايطي كه فعاليت كارگري به شدت امنيتي و در نهايت با وجود . اموشي شدندخ

  .ها پراكنده شدند كارگري از كميته فعاالن شده بود، 
كاري بود كه در موقعيت فعلي  بيات گذشته، بايستي به دنبال سبكدر حال حاضر و با نگاه به تجر

وجه به نقاط ضعف و حذف و ت كار سنتي در كنار نقد اساسي بر سبك. باشد كارايي الزم را داشته
با شناخت كافي وتحليل همه جانبه  كارگري بايستيفعاالن مثبت آن، جنبه اشتباهات گذشته و تقويت 

از وضعيت موجود جنبش كارگري و مشكالتي كه كارگران درگير آن هستند و توجه به شرايط 
ب كنند كه مورد كاري را انتخا تاثير آن بر وضعيت كارگران، سبك اجتماعي وسياسي كشور و

هاي  و سرانجام با حضور در محيط. باشدهاي كار  هاي محيط پذيرش كارگران و متناسب با ويژگي
از طرف ديگر چون در حال حاضر حضور . كار را به نسل جديد كارگران آموزش دهند كار، سبك

امكان  ها همچون قراردادشان موقت است و ها و پروژه عمده كارگران در كارخانجات، كارگاه
هاي  كار نبايد صرفا معطوف به محيط وجود ندارد، اين سبكهاي كار  دسترسي به بسياري از محيط

  .باشدهاي كار را نيز داشته  دهي كارگران را در بيرون از محيطكار باشد و لزوما  بايستي امكان سازمان
  

  هاي فكري كارگران ضرورت شناخت اليه
هاي همچون  توجه به ويژگي هاي كارگري، ي در محيطهاي مختلف كارگر اليه دربحث بررسي

  . ميزان تحصيالت، سن كارگران و محل سكونت آنها اهميت دارد
  

  تحصيالت
شوند، به نسبت  هاي كار مي اي از كارگران جواني كه در سالهاي اخير وارد محيط در صد قابل توجه

فاده از تكنولوژي توانا و مشتاق كارگران قديم از سطح تحصيالت باالتري برخور دارند و در است
از اين كارگران جوان با مطالعه اخبار  زياديترنت موجب شده كه تعداد امكان استفاده از اين. هستند



انشان دارد، درك و قدرت تحليل روز كارگري و مطالبي كه پيوستگي مستقيم با منافع آنها و همكار
پيگير اخبار مربوط  به  قوانين كار،  اشند وخوبي نسبت به مسائل كارگري و سياسي روز داشته ب

شاغل، محاسبه سنوات، بندي م قههاي مربوط به افزايش دستمزد، طب ها، روابط كار، فرمول بخشنامه
  .باشند... كاري و  عيدي، اضافه

شود،  ن كارگران در ميان همكارانشان مييكي از عواملي كه موجب محبوبيت و مورد اعتماد واقع شد
در جمعي كه متوسط زير ديپلم هستند، كارگراني كه مدرك تحصيلي . الت استسطح تحصي

خوشبختانه . شوند حتي به عنوان نماينده انتخاب مي باالتري داشته باشند مورد استقبال قرار گرفته و
  .تر است هاي كار به جذب آنها متمايل تعداد اين كارگران فوق ديپلم و باالتر روزافزون است و محيط

        
  گاهي اجتماعي وسياسيآ
گذارند ،  مي كارگراني كه به  اهميت رعايت مسائل ايمني واقف هستند، به حقوق همكاران احترام 

گرا هستند و نسبت به مسائل حقوق بشري در جامعه حساس بوده و در مورد آزادي زنان،  اخالق
كه صرفا خود را با مسائل صنفي ي آنهاي ،تفاوت نيستند ان، اعتراضات اجتماعي و سياسي بيآزادي بي

ان مسائل كنند، اين بخش از كارگر جتماعي و سياسي را نيز پيگيري ميكنند و اخبار ا مشغول نمي
. كنند و ساير كارگران را درگير بحث مي هاي كار را به داخل منتقل كرده مربوط به بيرون از محيط

براي نمونه در وقت .  گيرند ن بخش  قرار ميهاي اي كارگران نيز معموال تحت تاثير اطالعات وتحليل
كارگران عدم استقالل نقطه ضعف اين دسته از . انتخابات اين افراد بر راي كارگران اثر گذار هستند

  .شود آلت دست شوند هاي سياسي است كه موجب مي گيري آنها از جهت
  

  هاي كار از نظر سني بافت محيط
وان، جايگزين كارگران كارگران ج. جديد كارگران هستيمگسست مابين نسل قديم وامروزه شاهد  

  . هاي كار در حال تغيير است اند و در عين حال شرايط كار نيز در محيط قديمي شده
را شاهد ) مستقل و يا دولتي(هاي كارگري كارگران قديمي اكثرا استخدام رسمي بوده، فعاليت تشكل 

به اينترنت آشنايي ندارند و در در مسائل . لم هستندبوده، از نظر ميزان تحصيالت متوسط  زير ديپ



 محدودعموال به محيط كار خويش اعتراضات آنها م. سياسي و اجتماعي نگرش محافظه كار دارند
 در حالي كه اين كارگران داراي تخصص كاري و تجربه مبارزاتي هم در عرصه سياسي و .شود مي

 كاري كمتري داشته و متاسفانه از تجربيات هم صنفي هستند، كارگران جوان به نسبت مهارت
آنها  درگير قراردادهاي موقت  و سفيد امضاء بوده و از حداقل . اند بهره ارزشمند مبارزات كارگري بي
با اين وجود به علت تحصيالت و سواد اجتماعي بيشتر و استفاده از . امنيت شغلي برخوردار نيستند

  .و راديكال تر هستند تر سياسي روز حساس بت به مسائل اجتماعي وتكنولوژي، نس
در آن دسته از . جوان استكارگري از بين بردن گسست ميان كارگران قديمي و فعاالن از وظايف 
ها كه اكثرا تر يمي در آن اشتغال دارند، جوانكار كه تركيبي از كارگران جوان و قد محيطهاي

يت از نسل جديد ها تمايلي به حما ستند و قديمياي ناشي از اعتراض هقراردادي هستند، نگران پيامده
و هر سال از تعداد آنها كاسته اين كارگران عمدتا رسمي كه در اقليت بوده . دهند كارگران نشان نمي

فعال كارگري . كاري كه از آن بازنشسته مي شوند، احساس مسئوليت ندارند شود، نسبت به محيط مي
مبارزاتي خود تشويق  ذشته كارگران را به انتقال تجاربنسل گ بايد اين شكاف را از ميان بردارد و

هر دو دسته از اين كارگران  بايد بدانند كه بدون اتحاد و حمايت از يكديگر به مطالبات . كند
كارگران قديمي و جوان،  شود كه حضور يك واسطه موجب مي. هند يافتمشترك دست پيدا نخوا

  .م تجربه كنندمبارزات جدي و موفقي را دوشادوش ه
  

  مناطق جغرافيايي
هايي منحصر به خود همچون  كنند، با ويژگي فيايي كه كارگران در آن زندگي ميمنطقه جغرا 

براي مثال . كارگران اثرگذار استروستايي يا شهري در ميزان آگاهي مذهب، فرهنگ و بافت 
كشور مورد استقبال  هاي مذهبي در برخي از مناطق انجمنهاي اسالمي، بسيج كارگري و هيات

هاي  محيط. ها و كارخانجات ندارند كارگران قرار دارند و در مناطق ديگر نقش پر رنگي در كارگاه
ور، كارگران كه در مناطقي از كش نعتي شدن همگون نيستند و در حاليكار نيز از جهت رشد و ص
 اي ديگر  اكثريت طقهو پيشينه كارگري دارند، در مننشيني قرار دارند تحت تاثير فرهنگ شهر

ده و به كارگري دهند كه سبك زندگي قديم خود را رها كر كارگران را روستايياني تشكيل مي



 - ه همزمان به كشاورزيكنند ك رخي مناطق حتي كارگراني زندگي ميدر ب. اند اشتغال پيدا كرده
رد و تجربيات آنها جات در يك سطح قرار ندا بديهي است كه آگاهي اين دسته. ندپرداز كارگري مي

يك نمونه از اين عدم همگوني مناطق جنوبي كشور است كه به . در مسائل كارگري متفاوت است
جهت كثرت كارگران در پروژه هاي نفتي، گاز و پتروشيمي، فرهنگ مختص به خود را دارد و با 

  . ساير مناطق كشور قابل قياس نيست
تر  اي با رشد صنعتي پايين د با وجود سكونت در منطقهگران كركار. كردستان نيز كامال متمايز است

نسبت به مركز، از سطح آگاهي كارگري، اجتماعي و سياسي بااليي برخوردارند و اين آگاهي در بين 
از . هاي كارگري فراهم كرده است زمينه و بستر مناسبي را براي ايجاد تشكل ،كارگران كردستان

فعاالن در اين مقاله ممكن نيست، كارگران كرد و به ويژه طرف ديگر به علل بسيار كه شرح آن 
حت كارگري تبينند و در مسائل مربوط به  از ديد سياسي مي كارگري مشكالت و مسائل كارگري را

ر سايه جريانات در حقيقت در اين منطقه مبارزات كارگران د. كنند شعاع جريانات سياسي فعاليت مي
  .گيري يك تشكل مستقل غير ممكن است ين شرايطي شكلاست و تحت چن سياسي قرار گرفته

  
خواهيم  كار اين بحث را دنبال اي محيطه در ادامه و به طور مفصل در آينده نزديك با بررسي ويژگي
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