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یانداز آت  معضالت و چشمران،ي ایجنبش کارگر  
  لندنناري در سمی سخنرانمتن

   م آذرماه هشتاد و ششهدنوز                                                                                           ی خسروشاهدالهي
 

  
پردازم و صحبتم را  موقعيت کنونی و معضالت موجود جنبش کارگری می وقت محدود، من خيلی گذرا به با توجه به

مشکالت کنونی،  در اين مورد ابتدا به. کنم کارگری در ايران متمرکز می ی اصلی و مشکالت اساسی جنبش حول گره

طور خيلی خالصه نظرم را  ی کوتاهی خواهم داشت و به ها اشاره گران، موانع موجود پيشروی فعاليتمبارزات کار

هايی که طی سه  در پايان ضمن بررسی تشکل. کنم رفت جنبش کارگری از وضعيت کنونی بيان می در مورد برون

  .ه کوتاهی خواهم کردنظرات فعالين کارگری در اين مورد اشار اند، به وجود آورده شده سال گذشته به

داری اسالمی، وضعيت اقتصادی و اجتماعی کارگران نسبت  توضيح نيست که در سايه حاکميت رژيم سرمايه الزم به

عدم امنيت شغلی، بيکاری ميليونی، عدم پرداخت  توان  در اين مورد می. تر شده است  سال گذشته بسيار خراب٥٠به 

که در جامعه (، فقر مطلق يا زندگی در خط مرگ تدريجی، اعتياد و فحشا دستمزدها، کارهای قراردادی و پيمانی

اين معضالت  داری به جواب رژيم سرمايه. ، فروش چشم و کليه، و سرانجام ُجرم خريدن را برشمرد)نهادينه شده است

  .چيزی جز تشديد سرکوب و بگير و ببندها نبوده است

کارگران طی اين دوران نيز اشاره داشت، که همگی شاهد گسترش مبارزات  توان به  ها، می ی اين باوجود همه

ها، همچون جنبش زنان،  کارگری با ديگر جنبش پيوند جنبش. ايم ها بوده ی آن اعتراضات و اعتصابات هرروزه

 توان نمود ها با يکديگر است؛ که می آموختگان نويدبخش همبستگی اين جنبش دانشجويان، معلمين، نويسندگان و دانش

  .های اجتماعی از اقدامات يکديگر مشاهده کرد آن را در حمايت فعالين جنبش

موانع متعددی  توان به ای داشته باشيم؛ می موانع موجود در پيشبرد امر مبارزاتی کارگران نيز اشاره اگر بخواهيم به

رويه  اری حاکم، ورود بید المللی پول از طرف رژيم سرمايه های بانک جهانی و صندوق بين پيشبرد سياست: مانند

توليدکنندگان، اتکاء  گيرنده به نيروی توليد، نگاه صدقه کاالهای مختلف و تعطيلی کارخانجات، عدم توجه حاکمان به

های  کارگری که در عرصه نفت، سرکوب شديد، عدم وجود يک گردان متشکل و سوسياليست از فعالين جنبش به

 پيشروان کارگری باشند، و درنهايت عدم وجود اتحاد سراسری بين واحدهای گوناگون مبارزه در پيوند تنگاتنگ با

  .اشاره داشت) کارگران ِ  سياسیـ  مثابه جنبش اجتماعی به(گوناگون توليدی و خدماتی در سطح جامعه 

تمامی  ها و هجوم افسارگسيخته به تمامی اين مشکالت و موانع، من ريشه اصلی تمامی اين نارسائی لذا با توجه به

داری در ايران و در سطح  ها را ناشی از حاکميت رژيم سرمايه فالکت کشاندن آن دستاوردهای تاکنونی کارگران و به

ام، باوجود چنين حاکميتی  ها بيان داشته ها و صحبت همانطور که از چندين سال پيش در نوشته. دانم المللی می بين

روز قربون  قولی روز به به. تر خواهد شد روز تنگ کشان روز به ی فقر و فالکت کارگران و زحمت برجامعه حلقه
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رسند که مجبور خواهند شد مايحتاج  روزی می با بودن چنين رژيمی براريکه قدرت قطعآ تهيدستان جامعه به. ديروز

  .بينيم اکنون در جامعه می هايی از آن را هم آوری کنند که نمونه ها جمع دانی غذايی خود را ار زباله

دانم؛ و  رفت از موقعيت فعلی را حاکميت کارگران بر سرنوشت اقتصادی و سياسی و اجتماعی خود می راه برون

کارگر  کراتيک طبقهسياسی و دموـ  کار، جنبش اجتماعی  های مستقل در محيط اين مرحله گسترش تشکل برای رسيدن به

 نين ابزارهايی نه تنها توقِع هيچبدون چ. دانم ری می ايجاد حزب کارگران سوسياليست را ضروۀپروس و همچنين آغاز

  .تری به پيش برده خواهد شد بشکل وحشيانه توان داشت، بلکه استثمارشرايط زندگی کارگران را نميی درگونه بهبود

ای، مقدمتًا الزم است که فعالين سوسياليست جنبش کارگری يک منشور  چنين مرحله طرف ديگر برای رسيدن بهاز

در دستور کار قراردادن يک برنامه وسيع مطالباتی برمبنای . جامعه ارائه دهند رگری و مطالباتی را تدوين و بهکا

داری، کارگران  شرايط موجوِد جنبش کارگری و  تأکيد مداوم براين اصل که بدون برچيده شدن نظام سرمايه

های اساسی در  يکی از گام. سازد ا هموارتر میپيروزی نهايی دست نخواهند يافت، راه غلبه بر وضعيت کنونی ر به

ن وجود يک بدو. ی کشور است های مستقل کارگری در مراکز کاری و در سطح همه اين زمينه تدارک و ايجاد تشکل

  .توان داشت بهبود شرايط اسفبار کنونی نمی يک گردان رزمنده در ميدان مبارزه هيچ اميدی بهنيروی بالفعل کارگری و

  .توان چنين بيان کرد های کارگری طی سه سال گذشته را می های بنيادين، سازماندهی تشکل اين نقيصه بهبا توجه 

  .های مختلف و در رابطه با اول ماه مه ـ برگزاری جلسات در سالن١

زاد های آ ايران از طرف اتحاديه منظور بررسی اين مسئله به آباد؛ سفر آنا بيوندی به ـ کشتار کارگران در خاتون٢

تماس محمود . کارگری؛ و اطالِع فعالين کارگری داخل کشور از اين سفر توسِط فعالين کارگری خارج از کشور

او؛ اعالم برگزاری مستقل اول  های آزاد کارگری و گفتن مشکالت و مصائب کارگران به صالحی با مسئول اتحاديه

های وسيع  يری صالحی و شش نفر ديگر و حمايت از طرف فعالين کارگری در شهرستان سقز؛ دستگ٨٣ماه مه سال 

  .های خبری جهان قرار داد که مسئله کارگران ايران را در رأس رسانه المللی از آنها،  داخلی و بين

های  دنبال آن اتحاد کميته های مختلف در مراکز کاری و همچنين اعالم کميته پيگيری و هماهنگی و به ـ ايجاد کميته٣

حاديه کارگران اخراجی و بيکار و در نهايت شورای همکاری فعالين کارگری و اخيرآ اعالم کارگری، اعالم ات

  .اساسنامه کانون حمايت از کارگران در ايران

تپه  ـ اعالم احياء سنديکای واحد؛ اقدام کارگران نقاش برای ايجاد تشکل؛ و همچنين خواست کارگران نيشکر هفت٤

  .پيش برده شده است اتی بوده که در اين مدت بهبرای ايجاد سنديکا از ديگر اقدام

  .اند ها خارج از مراکز کاری شکل گرفته ی تشکل جز سنديکای واحد، همه توان گفت که به در مجموِع اين اقدامات، می

ها خود يک تشکل فراگير  آيا اين کميته: توان اين سئواالت را مطرح کرد کار می در مورد تشکالت خارج از محيط

اند؟ تشکل فراگرايشی يا تشکل يک  يابی در درون مراکز کاری سامان يافته ی هستند و يا برای رفع موانع تشکلکارگر

  گرايش خاص؟ چه نوع تشکلی؟ فعاليت قانونی ويا فراقانونی؟ فعاليت مخفی يا علنی؟ 

  .ای خواهم کرد ها اشاره نظرات فعالين اين کميته همين رابطه بهدر

عملی مطلق خود هرگونه  ، که برای سرپوش گذاشتن بر بی»لغو کارمزدی«ور شوم که گروه در ابتدا بايد يادآ

چراکه اين جمِع بسيار کوچک . جا مورد توجه من نيست کند، در اين يابی کارگران را در مراکز کاری نفی می سازمان
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تشکل «رگری بايد چنين فتوا صادر کرده که تشکل کا پيچی و دعانويسی، سه سالی است که اين با نسخه

کوه  ها و مقاطع حساس درون جامعه، فارغ از وقوع مبارزات راديکال، به باشد؛ اما در پيچ و خم» داری ضدسرمايه

ی جاری  پردازم که در کوران مبارزه هايی می فعاليت جمع لذا من به. اند تا هوای تازه استنشاق نمايند ها روی آورده پايه

يک زندگی انسانی در معرض  ن راه هستی خود را خالصانه در راه رسيدن کارگران بهکارگران نقش داشته و در اي

  .اند خطر قرار داده

  
  .ها ها و انتظار از عمل آن گيری کميته شکل

  
اين اميد ) مجموعًا با امضاِء بيش از هشت هزار نفر(دنبال آن کميته هماهنگی  در ابتدای اعالم کميته پيگيری و به

 که جمع فعالين کارگری خارج از محيط کار قرار است توان و انرژی خود صرف سازماندهی کارگران وجود آمد به

هم پيوستن  وجود آورند و از به کارگران را تشويق و ترغيب نمايند تا تشکل مورد نظر خود را به. در مراکز کاری کند

من در همان ابتدا و ضمن . شور سازماندهی شودآرامی و در سطح ک ای کارگران به ای، تشکل توده های پايه اين تشکل

عنوان يک تشکل سراسری در نظر بگيرند،  ها بخواهند خود را به مصاحبه با نشريه شهروند گفتم که اگر اين تشکل

وجود آيد تا اين موانع را هم از سر راه پيشروی جنبش  راه اصولی را پی نخواهند گرفت و تازه بايستی تشکلی به

با مرور زمان مشخص شد که اين عزيزان راه اصولی را در پيش نگرفته و درصدد هستند که اين . ردکارگری بردا

ايجاد کميته هماهنگی و مصاحبه . عنوان يک تشکل سراسری کارگران اعالم کنند جمع کوچک جدا از کارگران را به

خشت » يته پيگيری سازمان داده شدهکميته هماهنگی در مقابل کم«محسن حکيمی با راديو بی بی سی و ابراز اينکه 

جای پيشبرد امر  به. اوليه را کج گذاشتن بود و شروع انحراف اساسی در پيشبرد کار فعالين کارگری در اين جمع

ای کارگران، در عمل فعالين کميته پيگيری را  های توده گرايانه در جنبش کارگری و نفی چند تشکلی در تشکل وحدت

ز هم ادامه دارد و مانع اساسی راه انداختند که متاسفانه تا امرو ند و يک جنگ حيدری نعمتی بهمقابل خود قلمداد کرد

محيط کار فعالين کارگری خارج از طرف بخشی از مراکز کاری از تشويق سازمانيابی کارگران در پيشبرد امر در

  .شده است

، شورای همکاری فعالين کارگری سامان يافت خوشبختانه با اقداماتی که از طرف بخشی از اين فعالين صورت گرفت

که در برگيرنده همه فعالين خارج از مراکز کار  دهد؛ و قرار است که ايجاد کانون حمايت از کارگران را نويد می

های غيرعملی در يک خط، هدف  جای ارائه اساسنامه اميد اين است که اين عزيزان فعال در جنبش کارگری به. باشد

پيش ببرند؛   تشکل در مراکز کاری اعالم کرده و اين امر حياتی جنبش کارگری امروز را با همه توان بهخود را ايجاد

های متناوب  های کارگران، طی اطالعيه و همچنين با طرح يک برنامه مطالباتی جامع و بازگويی مشکالت و خواسته

محور و مرکزی تبديل  رگران مبدل شده و بهصدای رسای کا ها، به و با هزاران امضاء از کارگران و مدافعين آن

 .رساند  می گوش همه گردند که صدای کارگران را در سطح کشور به

باال همچنان در  های رفرميست اشاره داشت که با نگاهی به سنديکاليست توان به از طرف ديگر در همين زمينه نيز می

ها داده شود و در چارچوب نظام و با متوسل  آن سنديکا بهاند تا اجازه ايجاد  صدد اجازه مسئولين وزارت کار نشسته
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اين . پيش برند های صنفی صرف به قوانين موجود فعاليت خود را در محدود نگهداشتن کارگران برخواسته شدن به

جماعت در نهايت در نظر دارند با رنگ و لعاب زدن بر چهره سرمايه و بزک کردن آن کارگران را همچنان در اين 

کار و ايجاد جبهه  کارگر و شوراهای اسالمی همگرايی با خانه.  استثمارگر در ُقل و زنجير  نگهدارندنظام

  . های وطنی است های پيِش روی اين سنديکاليست ضدامپرياليستی با بخشی از حاکمان از برنامه

ی در جامعه کارگری کار های ماوارء چپ اشاره داشت که معتقدند تحول و دگرگون سنديکاليست توان به همچنان می

ناميدند و امروز ديگران آن را  می» های ويژه گروه«ها آن را  در گذشته آنارشيست. يک اقليت کوچک است

ی اين  در تحليل نهايی اين نظريه يعنی نفی فعاليت سياسی توده کارگران و نقش عمده. کنند نامگذاری می» آهنگ پيش«

يک نقطه نظر مشترک  درنهايت اين دو گرايش به. داری  يوغ نظام سرمايهطبقه در مبارزه برای رهايی انسان از

  .های سياسی و پراتيک و عمل انقالبی اين طبقه کارگر از کانال انکار توانايی ناتوان قلمداد کردن طبقه: رسند می

گروهی بر . در مورد نوع تشکل نيز در ميان فعالين کارگری خارج از مراکز کاری اختالف نظرهايی وجود دارد

  .فشارند های کارخانه و غيره پای می جمعی بر مجمع عمومی و شورا و انجمن صنفی و کميته. کنند سنديکا تکيه می

  . يک نوع تشکل خاص ناديده انگاشتن توان کارگران و فعالين کارگری جهت سازماندهی خويش استبه نظرم تکيه بر

ن و عدم تکيه بر سازمانيابی کارگران برمبنای واقعيت درون هر از طرفی بردن اين اختالف نظری در درون کارگرا

پردازی صالحيت  مرکز کاری و عدم درک اين مسئله که خود کارگران جهت انتخاب نوع تشکل از هر نظريه

مثآل طرح کنندگان مجمع . بيشتری دارند، باعث سردرگمی و تضعيف پيشبرد امر سازمانيابی کارگران خواهد شد

ها شکل گرفته و  نگری در بين اين گرچه اخيرآ يک واقع. پردازان هستند وب و منظم جزِء چنين نظريهعمومی متنا

شوند  اما هنوز افرادی پيدا می. اند ها برگزاری مجمع عمومی منظم را ساختار زمان اعتصاب قلمداد کرده بعضی از آن

يابی برای ايجاد تشکالت مورد  راهرول نظتبادساختارميگيرند، نه نظرکه مجمع عمومی را يک تشکل کارگری در

  .نظر کارگران

های مختلف و ازجمله امر  ی اقدام کارگری در زمينه ترين و باالترين شيوه ترين و بنيادی ای که مجمع عمومی پايه اين

حدت يک و اما آنجا که اين ابزار رسيدن کارگران به. جا سازمانيابی کارگران است، حرفی است کامآل اصولی و به

تشکلی را در ميان کارگران  شود، يک ديد کامآل انحرافی است و در نهايت بی عنوان يک تشکل مطرح می عمومی به

اين واقعيت  پافشاری چندين ساله روی اين نظر و عدم تحقق آن هنوز باعث نشده که اين عزيزان به. کند تبليغ می

کرده  ک انحراف نظری در جنبش کارگری را با خود حمل میببرند که طرح اين نظريه از ابتدا اشتباه بوده و ي پی

نفسه هدف نيستند، بلکه وسائلی هستند برای دفاع از منافع آنی و  بنابراين بايد پذيرفت که اشکال سازمانيابی فی. است

  .انداز انهدام استثمار انسان از انسان سياسی و با چشمـ  عنوان يک جنبش اجتماعی آتی کارگران به

ميد است که اين بخش از فعالين با گذر از اين نظر انحرافی و با تبليغ و ترويج سازماندهی کارگران حول تشکل لذا ا

 .نظری مثبت دست يابند يک هم مورد نظر خود، در اين زمينه با ساير فعالين کارگری به

ارگری خارج از مراکز کاری وجود در مورد کار قانونی و فراقانونی ويا علنی و مخفی نيز اختالفاتی در بين فعالين ک

ترين اقدام  ای جانبه بر هريک از اين دو جنبه، پايه نظر من تلفيق کار قانونی و فراقانونی و عدم تکيه يک به. دارد

  .کنند کارگران است، که خوِد فعالين کارگری مراکز کاری با استادی و مهارت کامل از آن استفاده می
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ام، براساس گسترش تشکل در درون مراکز کاری  های قبلی خود مطرح کرده وشتهاز طرف ديگر همانطورکه در ن

ای، مطالباتی، طبقاتی، علنی، وحدت گرايانه، دموکراتيک  عنوان يک جنبش توده سياسی کارگران به ـ  تشکل اجتماعی

جانبه  بندی همه و پاینرمش در پيشبرد اهداف . کند و مستقل شکل خواهد گرفت که منافع کل کارگران را نمايندگی می

همچنين الزم است براين امر مهم نيز تأکيد کنم که در . های واقعی هرعمل کارگری است اصول طبقاتی از ويژگی به

همچنان که تلفيق کار علنی و مخفی از ملزومات . ها همواره مبارزه قانونی تابع مبارزه فراقانونی است فرايند فعاليت

  .آيد حساب می ای اقدامات کارگری به مخفی ازفعاليت علنی جزء اصول پايهعيت کامل کارراقدام کارگری وتاباساسی ه

  

  
  

  ی خسروشاهدالهي
  اول دسامبر دوهزار و هفت

 

 


