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٨٧ در سال یافق جنبش آارگر  
 

    هشتاد و هفت ماهدهم ارديبهشتپانز                                                                                       نيمحمد حس
   

زادی محمود آمثل مسئله  ( نكته اشاره شده چند  تاريخ ن  آدر نوشته شده و ١۵/١/١٣٨٧يخ درتاراين مقاله : توضيح

  .تحقق نيافته بود و لذا توضيحاتی وجود دارد آه به آن زمان مربوط می گردد) ، وپايان بحران آميته هماهنگیصالحی
  

  موقعيت کنونی جنبش کارگری

است ابتدا نگاهی به روند مبارزه طبقاتی در چند ساله اخير  ضروری ٨٧برای بررسی افق جنبش کارگری در سال 

بدون نگاه واقعی به موقعيت جنبش کارگری،قادر نخواهيم بود افق واقعی آنرا ببينيم و در نتيجه تبيين ما از . داشته باشيم

 تا ٦٠ديد از سال پس از دو دهه رکود وخفقان ش.  به دور از واقعيت خواهد بود٨٧افق جنبش کارگری در آينده و سال 

طی اين چند سال شاهد دهها اعتصاب و اعتراض .  ، جنبش کارگری بار ديگر به حرکت درآمد و به صحنه آمد٨٧

در نتيجه اين اعتراضات و اعتصابات زمين زير پای سرمايه داران لرزيد و از هر امکانی استفاده . کارگری بوده ايم

 سپری شده و نمی توانند ٦٠اما ديگر دوران سرکوبهای سياه دهه . برانندنمودند تا بار ديگر اين جنبش را به عقب 

 در ٨٣پس از مراسم سال. مبارزه طبقاتی به پيش رفته و دست آوردهايی داشته است. روزانه دهها نفر را قتل عام کنند

ين کشاکش طبقاتی چندين سقز و تهاجم به آن دور جديدی از مبارزه برای ايجاد تشکلهای طبقاتی آغاز شد و در جريان ا

اتحاد ... و کميته هماهنگی ... کميته پيگيری . کميته کارگری ايجاد شد و فعالين جنبش کارگری بيشتری به صحنه آمدند

کميته های کارگری، شکل گرفتند و سنديکای شرکت واحد بدون مجوز موجوديت خود را اعالم نمود و اعتصاب 

ادی چهره های علنی و نيمه علنی فعالين کارگری به صحنه آمدند و مراسم روز تعد. بزرگی را در تهران انجام داد

شکل گيری شورای همکاری تشکلها و فعالين . جهانی کارگر از خانه ها بيرون آمد و در خيابانها برگزار گرديد

تراضات تعداد اعتصابات کارگری و اع. کارگری يکی ديگر از دست آوردهای جنبش کارگری در اين دوران بود

کارگران . خيابانی آنها در اين چند سال رشد قابل توجهی داشته و چند گام حکومت سرمايه داران را به عقب راند

نيشکر هفت تپه پس از اعتصاب بزرگشان تالش نمودند تا سنديکای خود را ايجاد نمايند،که با بازداشت نمايندگانشان 

بقاتی است،اما ضروری است ببينيم پيشروی جنبش کارگری به چه همه اينها بيانگر رشد تضادهای ط. روبرو شدند

آيا در دوران اعتالی انقالبی هستيم؟آيا توازن قوا به ما اجازه می دهد تا . مدارجی رسيده و در چه موقعيتی قرار داريم

ر رفته؟چه تاکتيکهای تعرضی را در دستور کار قرار دهيم؟آيا سطح مبارزه کارگران از مدار سرمايه داری فرات

درصدی از کارگران وارد مبارزه عملی وسيعی شده اند؟و باالخره آيا طبقه کارگر در تمام جبهه ها وارد نبرد با 

  سرمايه داری شده است؟

اوال بيشتر مبارزات کارگران در چند سال گذشته در . مبارزه کارگران را از چند جنبه بايد مورد بررسی قرار دهيم

البته نبايد فراموش نماييم که مطالبه طبقه کارگر هميشه .  معوقه و يا تعطيلی کارخانه ها بوده استارتباط با دستمزدهای
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ريشه در بحران سرمايه داری دارد،اما شکل بروز آن و وسعت و دامنه آن مسئله ای بسيار با اهميت و تعيين کننده 

شتر صنايع وجود می داشت، طبيعتا جنبشی همه يعنی اگر همين دستمزدهای معوقه و تعطيلی کارخانه ها در بي. است

به عبارتی ديگر . گير و سراسری بوقوع می پيوست، اما اين وضعيت اقتصادی سيستم سرمايه داری در ايران نيست

اين شکل از بحران دامنگير اکثر صنايع نيست و حکومت سرمايه دارای ايران به پشتوانه بودجه نفتی، از بروز چنين 

ن در مقياس سراسری آن جلوگيری کرده است، اما به هيچ وجه قادر نبوده ونيست تا در کارخانه های شکلی از بحرا

طی چند سال گذشته شاهد دهها اعتراض، تجمع، و بستن جاده ها . تعطيل شده و دارای بحران مشکالت را حل نمايد

در اکثر موارد .  يافت نکردند،بوده ايمتوسط کارگرانی که يا کارخانه شان تعطيل شده بوده و يا دستمزدشان را در

بنابر اين دالرهای نفتی يا در جيب بزرگ . دولت سرمايه دارای ايران راه حلی جز سرکوب برای آن نداشته است

سرمايه داران گم می شود يا صرف هزينه های سرسام آور نظامی می گردد و يا فقط تا حدودی به سر پا نگهداشتن 

هر چند مبارزه طبقه کارگر ايران در چند سال گذشته فقط به کارخانه های . ک کرده استصنايع بزرگ و مادر کم

نيز در جريان بوده، اما ... بحران زده محدود نگرديده و مبارزه برای افزايش دستمزد، برای لغو قرار دادهای موقت و 

بنا بر اين، در ميدان مبارزه . ه استاين مبارزات به مراتب نمودهای کمتری به نسبت کارخانه های بحران زده داشت

بخش کوچکتر طبقه کارگر به شکل گسترده و وسيعی حضور داشته و اکثريت آن در صفوفی عقبتر و با بروزی 

از يکسو مبارزه کل طبقه کارگر در يک سطح نبوده و از سوی ديگر مطالبات آن بيشتر . کمرنگتر حرکت کرده اند

هر چند که در جريان مبارزات کارگران و در گيری هايی که بوقوع . ر زده استحول دريافت دستمزدهای معوقه دو

پيوست، مبارزات رنگ و بوی سياسی به خودش گرفت و اساسا هميشه مطالبات کارگران چاشنی سياسی به همراه 

ج متفاوتی است، مبارزه دارای مدار. دارد، اما اين به معنای يکی دانستن نعل به نعل مبارزه اقتصادی و سياسی نيست

 به مدارج ٥٧مبارزات طبقه کارگر هنوز مثل انقالب . و در جريان تکامل خود می تواند شکل سياسی پيدا کند

  .اعتصابات و تظاهرات سراسری نرسيده و حول محور مطالبات ابتدايی طبقه کارگر حرکت می کند

مبارزات کارگران بدون ارتباط و .  کارگری استيک نکته قابل تعمق ديگر، مسئله مبارزه پراکنده و خودبخودی جنبش

در جريان اعتراض و اعتصاب کارگران يک . تداوم صورت می گيرد و بر اين مبنا دچار ضعف و ناپيگيری است

از . واحد صنعتی، ديگر بخشها به حمايت از آن وارد کارزار نمی گردند و در نتيجه ضربه پذيری آن افزايش می يابد

ما شاهد تعداد زيادی . ارزه کارگران خود آگاه نيست، تداوم نمی يابد و خود جوش و مقطعی استسوی ديگر چون مب

اعتصاب و اعتراض کارگری بوديم که بدون ارتباط با هم و بدون حمايت از يکديگر تحقق يافتند و اين عدم ارتباط 

ا آنچه می تواند جنبش را از اين حالت طبيعت. جنبش را دچار افت نموده و در سير تکاملی آن مانع ايجاد می نمايد

تالشی که طی چند سال گذشته توسط بخشهايی از کارگران . خودبخودی و پراکندگی بيرون بياورد، متشکل شدنش است

هر چند مبارزه برای متشکل شدن . و فعالين جنبش کارگری پيگيری شده و در مقابل نيز با سرکوب مواجه شده است

 تا کنون داشته است،اما به هر شکل تا به حال تحقق نيافته و طبقه کارگر همچنان طبقه ای بی خود دست آورهای زيادی

رابطه مبارزه کارگران با تشکل . تشکل است و اين مسئله شديدا بر روند مبارزه طبقه کارگر تاثير منفی می گذارد

نند سير مبارزات و ارتباط بين آنها را هر چه کارگران متشکلتر شوند، می توا. طبقاتيشان ، يک تاثير متقابل است

اما مبارزه خودبخودی يک روند صعب و طوالنی . بيشتر کنند و در نهايت سرمايه داران را به سرعت عقب برانند



 

 3

متشکل شدن کارگران نه تنها روند مبارزه را تسريع می نمايد، بلکه . است، که چشم انداز مبهمی در آن وجود دارد

  .ی برای آگاهی سوسياليستی در کارگران نيز هستزمينه بسيار مساعد

مجموعه واقعيتهای ذکر شده ما را به موضوع توازن قوا می رساند، به عبارتی ديگر موقعيت طبقه کارگر به عنوان 

مبارزه بين پرولتاريا و . يک نيروی اجتماعی در مقابل سرمايه، هنوز به مدارجی نرسيده تا بتواند دست به تعرض بزند

بايد ديد چه تعداد . ژوازی دقيقا همانند جنگی است که بايد تمام جوانب ان و در نهايت توازن قوا را محاسبه نمودبور

بايد همه امکانات ، موقعيتها و شرايط بررسی . نيرو و تا کجا در شرايط حاضر در مقابل سرمايه داری مبارزه می کنند

ايت کنند و اکثريت آنها در ميدان عملی مبارزه باشند و مطالباتشان، تنها در شرايطی که کارگران از يکديگر حم. شوند

در واقع . به مطالبات سياسی و وسيعی رسيده باشد می توان شرايط را اعتال ديد و تعرض را در دستور کار قرار داد

وجود می آيد و تعرض و تدافع نه بر اساس اراده جريان سياسی خاصی ، بلکه بر مبنای سير واقعی مبارزه طبقاتی ب

بنابر اين طبقه کارگر در . مطالبات طبقه کارگری که به ميدان آمده يکی از پارامترهای با اهميت در اين رابطه است

ممکن است اين سئوال پيش بيايد که مگر . موقعيتی قرار ندارد تا بتواند تاکتيکهای تعرضی در دستور کارش قرار دهد

؟ مگر سير تکاملی که من در اينجا گفتم را طی کرد؟ بله ممکن است در شرايطی  طبقه کارگر متشکل بود ٥٧در سال 

 برآمد نمايد و يا ممکن است جنبش کارگری در يک فاصله زمانی کوتاه و ۵٧جنبش کارگری بدون تشکل همانند سال 

ل بر اين نمی شوند که  وارد مدار اعتال و حتی موقعيت انقالبی شود، اما همه اينها دلي۵٧تحت شرايط خاصی مثل سال 

اعتال . ما وضعيت فعلی جنبش کارگری و عواملی که هر يک به نوبه خود می توانند موثر باشند را در نظر نگيريم

يعنی شرايطی که بخش قابل توجهی از کارگران با مطالبات پيشرو به ميدان آمده باشند ودست باال را در مقابل حکومت 

. ه ها حاضر نباشند مثل گذشته زندگی کنند و حاکمان نيز نتوانند مثل گذشته حکومت کنندتود. سرمايه داری داشته باشند

. تنها در چنان شرايطی است که طبقه کارگر در موقعيت تعرض قرار می گيرد و دولت در موضع ضعف خواهد بود

دهها اعتصاب ، اعتراض ،راه  به بعد بوجود آمده چه تاثيری داشته است؟ ٨٠اما پس همه تغيير و تحوالتی که از سال 

بندان و تجمع چه تاثيری بجا گذاشته؟و مگر همينها را نمی توان دال بر اعتالی جنبش کارگری دانست؟ مبارزات 

همه در راستای مبارزه ضد سرمايه داری هستند که .... کارگران چه برای مطالباتشان و چه برای ايجاد تشکل و

بله مبارزه طبقه . اما موضوع بر سر حدود اين پيشروی و توازن قوا است. هندپيشروی جنبش کارگری را نشان می د

کارگر، باعث گرديده فضای رعب و وحشت و سرکوب دو دهه شکسته شود و سرمايه داران چند گام به عقب رفته اند 

کوب و قدر  هنوز ظرفيتهای سریه داريسرما. اما اين بدان معنا نيست که در موضع ضعف و شکست قرار دارند. 

در واقع هر چند .  بردیقدرتی را در خود دارد، و به زبان ساده تيغش کند شده و کمتر از قبل برش دارد،اما هنوز م

جنبش به مرحله اعتال و تعرض نرسيده است اما در يک روند رو به اعتال حرکت می کند و طی چند سال گذشته 

  .پيشروی نموده است

  ٨٧تشکل های کارگری در سال 

نچه در اولويت مبارزات فعالين و پيشروان جنبش آارگری همچنان باقی خواهد ماند، آمك به ايجاد تشكل به نيروی آ

مبارزه ای آه طی چند سال گذشته انجام شده و با سرآوب دولت سرمايه داران . خود آارگران در محيطهای آار است
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ه دليل رشد تضادهای طبقاتی وتا حدودی متشكل بودن مواجه شده است، طبيعتا نه تنها ادامه خواهد يافت بلكه ب

بسيار مشكل است آه پيش . پيشروان جنبش آارگری در آميته های آارگری پيگيرانه تر و جدی تر تداوم خواهد يافت

بينی نماييم تا چه حدی جنبش آارگری موفق خواهد شد خودش را متشكل نمايد، اما قاطعانه می توانييم بگوييم شرايط 

سير مبارزه طبقاتی اين ضرورت را بيشتر از پيش برجسته نموده و . ی متشكل شدنش از گذشته فراهمتر استبرا

در اين رابطه هر چه فعالين جنبش . مبارزه آارگران شرآت واحد و نيشكر هفت تپه نمونه های بارزی از اين مسئله اند

طبقه آارگر باشند،امكان متشكل شدن آارگران بيشتر آارگری دارای برنامه و سازماندهی بيشتری برای متشكل نمودن 

خواهد بود و چنانچه بيشتر به مسائل حاشيه ای و گروهی خود توجه آنند آمتر قادر خواهند بود به اين مسئله آمك 

هر چند آه روند مبارزه طبقاتی تعيين خواهد آرد آه تا چه حد آارگران می توانند در مقابل حكومت سرمايه . نمايند

بايد در جريان هر . اران پيشروی نمايند، اما در هر شرايطی نقش فعالين و نوع برخوردشان را نمی توان ناديده گرفتد

اعتراض و اعتصاب آارگری ضرورت ايجاد تشكل را بر جسته نمود و در اين رابطه نمی توان تابع الگويی خاص 

.  تشكلی متانسب با ان را در دستور آار قرار دادژگی های هر محيط آارگری بايد  بسته به شرايط و وي. باشيم

هر يك می توانند در خدمت طبقه آارگر قرار گيرند و اين مسئله نه بر اساس انتخاب ... شورا،آميته آارگری،سنديكا و 

  .ما بلكه بسته به شرايط و موقعيت مبارزه بطور آلی و با توجه به شرايط خاص هر محيط آاگری بايد برجسته گردد

يعنی در بسياری از موارد . يجاد تشكلها به نيروی آارگران می تواند فقط به يك محيط آاری مشخص محدود نگرددا

فعالين و پيشروان آارگری قادر نيستند در يك محيط آاری تشكل خود را ايجاد نمايند و در واقع از حمايت وسيع 

ارگرانی آه در همين رشته صنعتی در ديگر آارخانه ها اما ممكن است بتوانند با ديگر آ.آارگران بر خوردار نيستند

مثال آارگران پيشرو در آارخانه های متعدد داروسازی می توانند با متحد . مشغول بكار هستند، تشكلی را ايجاد نمايند

 سال در چند. شدن و هماهنگی با يكديگر نيروی خود را افزايش دهند و تشكل آارگران داروسازی ها را ايجاد نمايند

گذشته ما شاهد مبارزات زيادی از جانب آارگران صنايع نساجی بوديم، اعتصاب و تجمع آارگران نساجی های چيت 

اما با توجه به سرآوب و اخراجها و سطح مبارزات انها قادر ... جهانشهر آرج، نساجی قائم شهر، پرريس آردستان و 

 آارگران پيشرويی آه در اين آارخانه ها تالش نمودند تشكل خود به ايجاد تشكل پايدار و فراگيری نشدند، اما چنانچه

را ايجاد نمايند با هم، هم گام و متحد می شدند، احتمال ايجاد تشكل آارگران نساج به مراتب زيادتر می شد و ممكن بود 

 می تواند موثر در اين رابطه نقش فعالين آارگری متشكل در آميته های آارگری و شورای همكاری. جامع عمل بپوشد

هر چند انها در پاره ای از موارد با آارگرانی آه اعتصاب و اعتراض نمودند ارتباط گرفتند و ضرورت ايجاد . باشد

تشكل آارگری را برای انها برجسته نمودند، اما با تو جه به شرايط ، چون تعداد آارگرانی آه اقدام به اين آار نمودند 

 سرآوب قرار گرفتند نتوانستد تشكل خود را ايجاد نمايند، اما اگر بين همين تعداد آارگران معدود بود و يا مورد تهديد و

مثال تشكل ( با ديگر آارگران پيشرو در صنايع مشابه ارتباط بر قرار می شد امكان ايجاد تشكل آارگری مشترك

 برای آن ٨٧ان غافل بوديم و در سال اين نكته ای بود آه ما تا حدو دی از . بسيار زياد می شد) آارگران نساجی ها 

همانطور آه در باال تر اشاره نمودم نمی توان الگويی واحد و يكسان برای ايجاد همه تشكلها در . می توانيم مبارزه نمايم

نبايد تصور نماييم آه حتما بايد تشكل در يك محيط آارگری ايجاد گردد و سپس آنها می توانند با ديگر . نظر گرفت

ژه و پليسی در ايران ما را وادار می نمايد آه الگوها و   شرايط وي. ن در صنايع هم رشته خود متحد شوندآارگرا
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 نفر در آارخانه چيت آرج، و همين تعداد در آارخانه ١٠اگر مثال . راههای مختلفی را در دستور آارمان قرار دهيم

ر محيط آارخانه خود تشكلشان را برپا نمايند در نساجی قائم شهر و نساجی آردستان و پرريس آه قادر نبودند د

صورت متحد شدن می توانند تشكل آارگران نساجی ها را ايجاد نمايند و سپس آارگران ديگر در محيط آارشان را 

جهت بر (جذب نمايند و باز هم تاآيد می نمايم آه نقش فعالين آارگری متشكل در آميته های آارگری در اين رابطه

  .می تواند بسيار موثر و تعيين آننده باشد) اط قراری ارتب

بسياری از آارگران . آميته های آارگری از جمله شكلهای ديگری است آه می تواند درمحيطهای آار ايجاد گردد

پيشرو تالش می نمايند تا تشكل فرا گيری در محيط آار ايجاد نمايند، اما با موانعی آه ذآر شد مواجه هستند و تا آنون 

 نفر در محل آار خود آميته آارگری ايجاد نمايند، آه هم ٣ق نشدند تا به هدف خود برسند، آنها می توانند حتی با موف

در واقع يك آميته آارگری . در مبارزات نقش فعالی داشته باشند و هم در راستای ايجاد تشكل فراگير تری فعاليت نمايند

نوعی از تشكل است آه قابليت بال قوه تبديل شدن به تشكل فراگير و هر چند هم آه آوچك باشد در يك محيط آار خود 

آميته های آارگری در شرايط آنونی يكی از قابل دسترسی ترين نوع تشكل . يا آمك آردن به آن را در خود دارد

دهی مبارزه آارگری هستند آه در محيطهای آار و با تعداد اندآی از آارگران می تواند ايجاد گردد و در خدمت سازمان

در جنبش آارگری و در ميان فعالين اين نوع از تشكل آمتر شناخته و . در محيط آار و ايجاد تشكل فراگير قرار گيرد

  .بكار گرفته شده است و ضروری است برای ان نيروی بيشتری گذاشته شود

شرايط بر آمد جنبش و شوراهای آارگری آه يكی از عالی ترين نوع تشكلهای آارگری هستند، در سطح وسيع در 

هر چند آه شوراهای . بخصوص دوره انقالب شكل می گيرند و حتی قادرند قدرت سياسی را نيز در دست گيرند

آارگران از هر نوع تشكل ديگر آارگری پيشرو تر و آاملتر است، اما شرايط شكل گيری آن فضای باز سياسی است 

ضروری است فضايی ايجاد گردد تا آارگران . ارگری ايجاد می گرددآه در دوره انقالب و يا در برآمد وسيع جنبش آ

طبيعتا . بتوانند نمايندگان واقعی خود را آزادانه در محيط آار انتخاب نمايند و تحت تاثير هيچ نيروی پليسی قرار نگيرند

 به شرايط و سطح هر چند آه ما بنا. چنين رويكردی الزمه اش بوجود امدن روحيه انقالبی در ميان آارگران است

جنبش آارگری نمی توانيم شوراهای آارگری را در مقياس سراسری و واقعی آن ايجاد نماييم ، اما در مواردی خاص 

در چند سال گذشته بنا به تدافعی بودن . و استثنايی اين امر ممكن می شود و ارزش زيادی دارد آه نبايد از آن غافل شد

جود بيايند ولی درمواردی معدود آارگران توانستند نمايندگان خود را انتخاب نمايند جنبش آارگری شوراها نتوانسند بو

آارگران توليد دارو و چند آارخانه ديگر از جمله مواردی بودند آه . و شورای خود را هر چند تحت فشار ايجاد نمايند

در مواردی آارگران .  تبديل نمودندطی چند سال گذشته اين امر را تحقق بخشيدند و آنرا به دست آورد جنبش آارگری

هر چند آه نام شورا برآن نگذاشتند اما در عمل اين ) مثل آارخانه نيشكر هفت تپه( با انتخاب نمايندگان واقعی خود

نمايندگان رهبری مبارزات و مذاآرات را در دست داشتند و نمايندگی آنها تداوم داشته و اين خود نوعی هر چند 

ما می توانيم در جريان مبارزات در محيط آارمان ، نمايندگانمان را انتخاب و با . آارگری استضعيف از شوراهای 

هر چند رژيم سرمايه داران هميشه . حمايت آارگران نقش آنها را فراتر از نمايندگانی موقت و آم اختيار ببريم

دن آارگران و ايجاد ضمانتهای حمايتی نمايندگان آارگران را مورد تعرض و سرآوب قرار می دهد، اما با قدرتمند ش

اگر ما قادر باشيم با انتخاب نمايندگانمان در محيطهای آار و . از جانب آنها می توان در مقابل اين تهاجم ايستادگی نمود
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يا در جريان يك اعتراض آارگری نقش آنها را پررنگ و ادامه دار نماييم، در واقع قادر شده ايم شورايی را بوجود 

هر چند آه اين شكل از . ريم آه در آينده می تواند نقش به مراتب بيشتر از آنچه االن به عهده دارد، را بدوش بگيردبياو

شوراها بر مبنای سطح جنبش آارگری در شرايط آنونی قادر نيستند مطالبات سياسی و يا مطالبات همه جانبه ای را 

بايد سعی نماييم در . ران را سازماندهی و رهبری می نمايندمطرح نمايند، اما به هر شكل به نوعی مبارزات آارگ

. جريان انتخاب نمايندگانمان در محيط آار ضمانتهايی را بين آارگران برای حمايت در صورت تعرض بكار ببريم

 يكی . به راحتی و هر زمان آه خواست بتواند نمايندگانمان را بازداشت و يا مورد پيگرد قرار دهدیه دارينبايد سرما

از اشكال ايجاد اين ضمانت می تواند توسط خود نمايندگان ايجاد شود و با مشروط نمودن نمايندگيشان به حمايت 

  .آارگران در صورت بازداشت و پيگرد می تواند تحقق يابد

  سنديكای شرآت واحد

لگويی ديگر برای ما با ايجاد سنديكای شرآت واحد توسط آارگران بدون مجوز از دولت و مبارزات واعتصابشان ا

تشكيالت سنديكايی آارگران شرآت واحد در همان . آارگران بوجود آمد، تا در هر جای ممكن از آن استفاده نماييم 

سال اول از الگوهای رفرميستی فاصله گرفت و هم برای رسميت خود و هم در راستای مطالبه افزايش دستمزد اقدام به 

د با سرآوب شديد مواجه شد، اما به ديگر هم طبقه ايها يشان نشان دادند آه می توان مبارزه ای راديكال نمود و هر چن

رويكرد سنديكای شرآت واحد در تاريخ مبارزه طبقاتی . به نيروی خود تشكيالت ساخت و برای مطالبات مبارزه نمود

شرآت واحد را  رانند ه های هر چند دستگاه سرآوب بسياری از. ايران ثبت شده و رهنمون عملی برای ما خواهد بود

  .مد نمايدآتواند مجددا برموقعيت ديگری ميهردرجا است وديكا همچنان پابرسنديكا نمودند اما اين سنبه جداشدن ازوادار

. با گذشت زمان موضع گيری های اخير منصور اسانلو در تناقض با مبارزه راديكال سنديكای شرآت واحد قرار گرفت

آميسيونی متشكل ( يت از سه جانبه گرايی برای تعيين دستمزدها ، عمال سيستم آامال نابرابر تعيين دستمزد ابتدا با حما

از، يك نماينده از جانب آارفرما، يك نماينده از جانب آارفرمای بزرگ يعنی دولت، ويك نماينده دروغين از جانب 

اخيرا نيز با مصاحبه ای آه در زندان با سايت نوروز . فترا پذير ) - نماينده شورا های اسالمی آارخانه ها-آارگران 

شرآت در انتخابات مجلس اسالمی را توصيه نمود و راه نجات مملكت را ) آه البته اميدوارم واقعی نباشد ( انجام داده

 البته در مقابل آقای شهابی ديگر عضو هيئت مديره شرآت واحد ، در يك. رای دادن به دوم خردادی ها دانست

موضعگيری اصولی و راديكال در مقابل اين مصاحبه اظهار نظر نمود و نشان داد آه جناح آارگری و راديكال در 

در نهايت طبيعی است آه اين تناقض در سنديكای شرآت واحد، تداوم و تكامل . سنديكای شرآت واحد هنوز وجود دارد

ت واحد نبايد همه دست اوردهای اين تشكل و در واقع خواهد يافت و فعالين راديكال جنبش آارگری در سنديكای شرآ

سنديكای شرآت واحد تا آنون با . جنبش آارگری را آنار بگذارند وراه رفرميستی احيا گران سنديكا ها را پی بگيرند

مبارزه برای ايجاد تشكل بدون مجوز و به نيروی خود آارگران و با اعتصابی آه اآثر آارگران را تحت تاثير قرار 

داده شناخته شده، و ما اميدواريم از اين پس نيز با چنين رويكردهايی شناخته شود آه می تواند در خدمت پيشروی 

  .جنبش آارگری باشد

اما ما فعالين جنبش آارگری نمی توانيم نسبت به تناقض بوجود امده در سنديكای شرآت واحد بی تفاوت باشيم و 

آنرا تقويت نماييم و در مقابل رفرميسم ان بايد نقد های روشنگرانه ای انجام ضروری است در حد توانمان راديكاليسم 
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فعالين سنديكای شرآت واحد بايد بدانند آه موقعيت و موضعگيری های انها در سطح جنبش در حد خود موثر . دهيم 

  .است و نمی توان نسبت به ان بی تفاوت بود

  آميته های فعالين آارگری

 آميته های فعالين آارگری بيشتر شده و تغيير و تحوالتی در روند فعاليت انها بوجود امده طی سه سال گذشته نقش

رشد مبارزه طبقاتی باعث شد تا فعالين جنبش آارگری نيز بتوانند خود را متشكل نمايند و نقش بيشتری در جنبش . است

يكا ها در حاشيه جنبش آارگری ايجاد شده گرايش راست و رفرميستی آه در قالب احيا گران سند. آارگری ايفا نمايند

. بود، با رشد آميته های آارگری بيش از پيش به حاشيه رفت و نتوانست نقش مهمی در جنبش آارگری ايفا نمايد

آه با تقاضا از اداره آار برای برسميت شناختن خود شروع شده بود، و رويكردی راست در .... رويكرد آميته پيگيری

ايجاد اتحاد آميته های آارگری و . لهای آارگری به نيروی خود آارگران داشت به سرعت آنار زده شدمقابل ايجاد تشك

آميته پيگيری در ابتدای حرآتش هر چند . نقش آميته ها را در روند جنبش آارگری بيشتر نمود... آميته هماهنگی 

ريستی شد آه نمی توانست همه فعالين رويكرد راست را آنار زد اما وجه مشخصه ديگرش رويكرد انحصاری و سكتا

در ابتدای راه اين آميته با نوع بر خوردش بسياری از فعالين آارگری را از خود . جنبش آارگری را در خود جای دهد

اما اين رويكرد هم ثابت نماند و با تغيير و تحوالتی . راند و نتوانست ظرفی برای همه راديكالهای جنبش آارگری باشد

بوجود آمد، بسياری از عناصر سكتاريست از اين آميته خارج شدند و در نتيجه در موقعيتی بهتر از قبل قرار آه در آن 

اما آميته پيگيری در . يك گام به جلو در اين راستا بود... در شورای همكاری ... از جمله شرآت آميته پيگيری . گرفت

استای اتحاد عمل با ديگر فعالين جنبش آارگری گام بر دارد شرايط آنونی تنها ظرفی است آه حد اآثر می تواند در ر

آميته پيگيری بنا به . و نه بيشتر از آن و اين يك نقطه ضعف اين آميته و مانعی برای پيشرويش محسوب می گردد

مالحظات و چار چوب نوشته نشده ای آه دارد قادر نيست ظرفی برای اآثريت فعالين جنبش آارگری باشد و بيشتر 

دمت جنبش آارگری است، اما چند به عنوان يك آميته در خآميته پيگيری هر. می گيردبرعالينی خاص و محدود را درف

  .حد يك آميته باقی می ماند و چشم انداز تبديل شدن به تشكلی فراگيرو پيوستن به ديگر تشكلها را در خود نداردفقط در

شكيل، تعداد اعضای آن به چند برابر ديگر آميته ها رسيد وهدفش آمك آه در مدت آوتاهی پس از ت... آميته هماهنگی 

به ايجاد تشكلهای آارگری به نيروی خود آارگران بود،به سرعت دچار بحرانی شد آه بيش از يك سال است شديدا با 

ميته در رويكرد دو گرايش درون آميته هماهنگی هر چند بطور موقت مانع پيشروی اين آ. آن دست به گريبان است

راستای هدفش شد، اما مباحث علنی فعالين ان و ديگر فعالين جنبش آارگری در ارتباط با تشكل ضد سرمايه داری، 

گرايش . موضوعات بسياری را آشكار نمود آه در نهايت گام بزرگی در پيشروی جنبش آارگری به حساب می آيند

بخودی و در تقابل با احزاب سياسی می ديد طی يك حكيمی آه مبارزه ضد سرمايه داری را مساوی با جنبش خود

هر چند ظاهرا هنوز جدايی دو . پروسه مبارزه نظری بين فعالين جنبش آارگری آامال به حاشيه رفت و طرد شد

دفاع از حكيمی از آميته هماهنگی جدا شده اند تا گرايش انجام نشده است اما عمال اينكار انجام شده و اقليت معدودی در 

اما بسيار ضروری است آه اين آميته به سرعت تجديد سازمان آند . حدود بسياری اين بحران را بايد پايان يافته دانست

اين چشم انداز وجود دارد آه به سرعت و در ابتدای . و از بحران طوالنی آه خمودگی بوجود می اورد بيرون بيايد

آميته هماهنگی بنا به شرايط و . ال با برگزاری مجمع عمومی بحران پايان يابد و روند طبيعی خود را از سر گيردس
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در واقع اآنون نيز اين آميته چيزی . موقعيتی آه دارد دارای ظرفيتی باال برای جذب نيروهای آارگری بيشتری است

 تعداد بيشتر اعضايش و هم به دليل شرآت فعالين با نفوذ در اين فراتر از يك آميته ده يا بيست نفره است و هم به دليل

همانطور آه از نام اين آميته مشخص است، هدف . آميته دارای توانی به مراتب بيشتر از يك آميته آارگری است

 بتواند در با پايان يافتن بحران اين اميد بوجود می ايد آه آميته هماهنگی. اصلی آمك به ايجاد تشكلهای آارگری است

آميته هماهنگی آه در بعضی از شهرستانها نيز نفوذ دارد می تواند در . اين راستا فعاليت بيشتر و موثرتری انجام دهد

در اين رابطه . راستای ايجاد تشكلهای آارگری و يا حد اقل طرح آن در جريان مبارزات آارگران نقش زيادی ايفا نمايد

مه ريزی دقيق و منسجم تبليغ ضرورت ايجاد تشكلهای مستقل آارگری را در آميته هماهنگی می تواند با برنا

  .محيطهای آار انجام دهد و طبيعتا نتيجه به مراتب بهتری نسبت به سالهای قبل بگيرد

همانطور آه اشاره نمودم آميته هماهنگی چه بخواهد و چه نخواهد، از حد يك آميته معمولی فراتر رفته و در واقع خود 

. تشكل فعالين آارگری است آه جدا از ديگر تشكلهای طبقاتی آارگران نيست و فقط ويژگی های خود را داردنوعی 

زيرا . با خارج شدن از بحران به سرعت قادر است تعداد اعضای خود را به چند برابر برساند... آميته هماهنگی 

ی و دوستانش به اين آميته نپيوستند و از سوی بسياری از فعالين جنبش آارگری به دليل حضور گرايش انحرافی حكيم

نيز با وجود بحران تقاضاهای بسياری برای ... آميته هماهنگی . ديگر در انتظار پايان يافتن بحران بوده و هستند

به هيچ وجه . عضويت داشت اما چند ماهی است آه بدليل بحران موجود از پذيرفتن اعضای جديد خودداری نموده است

بلكه بل عكس با پيوستن بسياری از . ور نمود آه پيوستن اعضای جديد منافاتی با ايجاد تشكلهای آارگری داردنبايد تص

فعالين جنبش آارگری به اين آميته نيرويی قوی تر و بزرگتر در راستای ايجاد تشكلهای آارگری در محيطهای آار 

ر هر منطقه و شهری داشته باشيم قادريم در همه اگر ما به اندازه آافی فعالين آارگری را د. ايجاد خواهد شد

  .اعتراضات آارگری حضور يابيم و رهنمودهای الزم برای ايجاد تشكل آارگری را به ميان آارگران ببريم

آه در يكی دو "اتحاد آميته های آارگری" به اعتقاد من اين چشم انداز وجود دارد آه بال فاصله پس از پايان بحران

صرف شده و تا حدودی نقش آمرنگی در جنبش يافته ... ل اينكه بيشترين نيرويش در شورای همكاری سال گذشته بدلي

اما انچه آه ظرفيت به مراتب بيشتری برای آميته هماهنگی ايجاد نموده است امكان . بپيوندد.. است به آميته هماهنگی 

آارگرانی آه در محيطهای آارنقش ( ن پيشروپيوستن نه فقط فعالين آارگری، بلكه امكان پيوستن بخشی از آارگرا

با توجه با خالء موجود در جنبش آارگری در . به اين آميته است) پيشرويی در مبارزات و رهبری اعتراضات دارند 

می تواند ظرفی باشد برای بسياری از آارگران پيشرو آه در محيط آارخود .. ارتباط با تشكل فراگير، آميته هماهنگی 

در واقع ارتباطات قابل توجه اعضای آميته هماهنگی می تواند اين مسئله بسيار با .  به ايجاد تشكل نيستندهنوز قادر

البته آارگران پيشرو شامل هزارن نفر و يا حتی بيش از يك ميليون نفرند و در اين مورد . اهميت را به عمل تبديل نمايد

ست آه بهيچ وجه نبايد آميته هماهنگی جای ديگر تشكلهايی طبيعی ا. فقط بخش آوچكی از انها ممكن است جذب شوند

وجود ندارد و .. آه ممكن است در محيط آار بوجود بيايند را بگيرد و اساسا هم اين رويكرد و نگاه در آميته هماهنگی

 منظور فقط امكان پيوستن آارگران پيشرويی است آه بطور پراآنده در آارخانه های مختلف آار می آنند و با

در . پيوستنشان به آميته هماهنگی و با آمك ديگر اعضا امكان ايجاد تشكل در محيط آارشان چند برابر بيشتر می گردد

پل ارتباطی بين آميته و جنبش آارگری به مراتب ... صورت پيوستن بخشی از پيشروان آارگری به آميته هماهنگی 
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در چنين . ل خودبخودی ان نيز می تواند بسيار موثر باشدبزرگتر می گردد و در راستای بيرون اوردن جنبش از شك

موقعيتی امكان ايجاد تشكلها در محيط آار به مراتب بيشتر می گردد و آميته هماهنگی می تواند حضور عملی بيشتری 

  .در جنبش آارگری داشته باشد

 می باشند مشروط بر آنكه بر آنها ٨٧مسائل قابل تحققی در سال ... همه نكات ذآر شده فوق در مورد آميته هماهنگی 

 به وزنه ای در جنبش ٨٧آميته هماهنگی می تواند در سال . آگاه باشيم و برای همه آنها مبارزه ای با برنامه انجام دهيم

  .آارگری تبديل گردد و نقش به مراتب بيشتری از آنچه اآنون دارد را بر عهده بگيرد

حكم زندان او ايجاد شد، در يك سال گذشته هم در زمينه خبر رسانی و هم آه پس از "آميته دفاع از محمود صالحی"

. افشاگری نقش فعالی ايفا نمود و وضعيت محمود صالحی را لحظه به لحظه بگوش مردم و بسياری از آارگران رساند

ايط وی، وضعيتش خالصه نشد و نمی شود و بنا به شر... البته مبارزه برای ازادی محمود صالحی فقط به آميته دفاع 

همواره در راس تبليغات جنبش آارگری قرار داشت در داخل و خارج آشور بيشترين فعاليت برای فشار آوردن به 

او بعنوان يكی از رهبران عملی جنبش آارگری چهره ای جهانی شد و همه اينها در نتيجه فعاليت . رژيم انجام گرديد

سهم ..." آميته دفاع "همانطور آه اشاره نمودم .  ايران انجام گرديدمستمر و ارزشمند همه دلسوزان جنبش آارگری

البته مبارزه برای آزادی از زندان فقط به . قابل توجهی در اين رابطه ايفا نمود آه نمی توان به سادگی از آن گذشت

دانشجويان زندانی در حد محمود صالحی خالصه نشد و تبليغاتی آه در مورد تمامی ديگر زندانيان ، از اسانلو گرفته تا 

طبيعتا مدافعان سرمايه داری فقط در مقابل افشا گری و تغيير شرايط بوده آه تا . خود موثر و ارزشمند بوده است

پس از . است... اما نكته قابل بحث در اينجا نقش آميته دفاع . حدودی مجبور به عقب نشينی هايی در اين زمينه شده اند

شهايی آه اين آميته برای ازادی صالحی انجام داد، در ابتدای سال و با اتمام مدت محكوميت همه افشا گری ها و تال

محمود صالحی، فراخوان تجمعی از طرف اين آميته در مقابل زندان سنندج و سپس در مقابل دادسرا داده شد آه با 

 بزرگترين گام ممكن در راستای وجود شرايط تعطيالت و مشكل خبر رسانی با استقبال نسبتا خوبی مواجه گرديد و

اين آميته توانست تا حدودی ديگر فعالين آارگری را از ديگر . فشار آوردن برای آزادی محمود صالحی برداشته شد

طبيعتا اين شكل از . شهرها نيز به تجمع فرا بخواند و بدين شكل همبستگی بيشتری بين فعالين آارگری شكل گرفت

بايد الگو و چشم انداز ... لحی ادامه خواهد يافت، اما آنچه را آه در رابطه با آميته دفاع مبارزه تا ازادی محمود صا

پس از آزادی محمود صالحی اين آميته می . قرار داد، نقش اين آميته در ارتباط با زندانی بودن يك فعال آارگری است

اگر ما . ابهی را در اين رابطه می توان ايجاد نمود تواند به آميته دفاع از آارگران زندانی تبديل گردد و يا الگوهای مش

بتوانيم آميته دفاع از آارگران زندانی داشته باشيم تا همانند آميته دفاع از محمود صالحی و حتی فراتر از آن بتواند 

ته مبارزه برای الب. برای آزادی آارگران زندانی فعاليت نمايد گام بزرگی در راستای مقابله با تهاجم رژيم بر داشته ايم

آزادی محمود صالحی آه خود به يكی از محورهای مبارزه جنبش آارگری تبديل شده است را بايد تا ازادی او پيگيری 

با ايجاد . نمود و در نهايت با تكامل اين الگو می توان ابزار قوی تری در مبارزه عليه سرمايه داران بوجود بياوريم

 می توانيم سپر دفاعی برای فعالين جنبش آارگری ايجاد نماييم و ٨٧زندانی در سال آميته ای برای دفاع از آارگران 

  .اين يك گام عملی با ارزش و رو به جلو در جنبش آارگری خواهد بود

در واقع نه در حد واندازه واقعی نامی آه دارد بلكه بعنوان يكی از آميته های "اتحاديه آارگران اخراجی و بيكار" 



 

 10

اول رويكردی است آه با فاصله گرفتن از ديگر . ی، در اين مدت فعاليتش با دو مشخصه بايد شناخته شودفعالين آارگر

حاضر نشدند به اين ... آنها در ابتدای فعاليتشان و با ايجاد شورای همكاری. آميته ها و فعالين آارگری شناخته می شود

و بخصوص در جريان اول ... پروسه حرآت شورای همكاری با وجود انكه در . شورا بپيوندند و با آن همكاری نمايند

ماه مه سال گذشته اين شورا ثابت نمود آه می تواند در خدمت جنبش آارگری، منشاء اثر باشد، اما تا آنون به شورا 

ين نپيوسته واز طرف ديگر هيچگونه همكاری و اتحاد عملی از جانب انها با ديگر فعالين جنبش آارگری ديده نشده و ا

نقطه ضعف اين تشكل به حساب می آيد و فقط بايد اميدوار بود آه فعالين اين تشكل بتوانند با اين رويكرد برخورد نمايند 

از سوی ديگر با ابتكار آنها در خصوص جمع آوری امضاء برای . و رويكرد جنبشی را مبنای حرآت خود قرار دهند

ری ايجاد نمودند، آه نه تنها بايد مورد حمايت ديگران قرار گيرد، افزايش دستمزد مناسب حرآت مثبتی در جنبش آارگ

بلكه می تواند الگويی باشد برای اين سبك ابتكاراتی آه در جنبش آارگری منشاء اثر است و آارگران بسياری را دخيل 

سياری پای در اين ابتكار دايره عمل را از فعالين جنبش آارگری فراتر برد و آارگران ب. حرآت جنبشی می نمايد

  .خواست افزايش دستمزد را امضاء آرده و می آنند

 ٨٧اما در سال . همچنان ظرف اتحاد عمل فعالين آارگری باقی خواهد ماند"شورای همكاری تشكلها وفعالين آارگری"

باور با شكل گيری شورای همكاری بسياری بر اين . چشم انداز قوی تر شدن اين اتحاد عمل و گسترش ان وجود دارد

اما با وجود تمام مشكالت و موانع اين . بودند آه اين همكاری و اتحاد عمل دوامی نخواهد داشت و شكست خواهد خورد

با گذشت زمان شورا جای پای خود را محكم نموده و اين . شورا در حد خود در رابطه با اتحاد عمل موثر و مفيد بود

برای . د عمل فعالين آارگری باشد تا حدود قابل توجهی بوجود امده استميتواند مرآز اتحا... باور آه شورای همكاری 

برگزاری مراسم اول ماه مه، بيشتر نگاهها به جانب شورای همكاری متمرآز می شود و در واقع هر روز نقش عملی 

  .اين شورا در جنبش آارگری می تواند بيشتر از پيش باشد

 ميتواند فعال بماند بلكه با برجسته نمودن ضرورت اتحاد عمل و بحث شورای همكاری نه فقط در جبهه مبارزه عملی

پيرامون ان می تواند هر چه بيشتر فعالين آارگری را بيكديگر نزديك نمايد و عده بيشتری از فعالين آارگری را می 

  .تواند جذب خود آند

...  رژيم به دانشجويان، شورای همكاریاز سوی ديگر با توجه به پليسی تر شدن شرايط و تجربه تهاجم دستگاه امنيتی

در چنين . و ديگر آميته های آارگری بيشتر از پيش در معرض تهاجم قرار دارند آه نبايد از اين مسئله غافل بود

شرايطی ضرورت تلفيق بيشتر آار مخفی با فعاليت علنی برجسته می شود و برای تداوم فعاليت نمی توان همه آس و 

همانطور آه قبال هم اشاره نمودم، بنا به مسئله توازن قوا آه هنوز به نفع ما نيست و متشكل . لنی نمودهمه فعاليتها را ع

اتخاذ تاآتيكهايی . نبودن آارگران، همواره ما ضربه پذير هستيم و اين واقعيت را در هر گام عمليمان نبايد فراموش آنيم

به همين نسبت آه جناح راديكال . قابل تهاجم محفوظ نگه ميداردمتناسب با واقعيت و توانمان ما را هر چه بيشتر در م

بنا بر اين بايد بر مبنای . جنبش آارگری فعالتر و قوی تر شده، حساسيت حاميان سرمايه داری نيز بيشتر می گردد

 سطح جنبش آارگری حرآت نماييم و همواره رعايت مسائل امنيتی را حتی در تشكلهای آارگری و شورای همكاری

  .فراموش ننماييم

  جنبش آارگری در آردستان
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بدون شك جنبش آارگری در آردستان پيشتاز جنبش آارگری در ايران است و گرايش سوسياليستی در جنبش آارگری 

جنبش آارگری در آردستان جای پای محكمی دارد آه حاصل مبارزه حاد طبقاتی و نفوذ . نفوذ قابل توجهی دارد

سالها فعاليت و سازماندهی و مبارزه عيله جريانات انحرافی و ناسيوناليست جنبش آارگری . گرايش سوسياليستی است

اما هنوز در موقعيت تعرض و تهاجم همه جانبه به سرمايه . را بيش از پيش دارای بار راديكال و انقالبی نموده است

  .رسی نماييمداری قرار ندارد و ضروری است راههای پيشروی هر چه بيشتر را بطور واقعی بر

يكی از عواملی آه می تواند جنبش آارگری را در مقابل سرمايه داری مقاوم نمايد و امكان پيشروی به ان بدهد بی شك 

هر چند در آردستان گرايش سوسياليستی خود بخشی از جنبش آارگری را متشكل نموده است، اما . متشكل شدن است

ای آارگری ايجاد گردد آه بسياری از آارگران را حول مطالبات با توجه به شرايط ضروری است تشكلهای توده 

آميته هماهنگی در آردستان اعضای قابل توجهی دارد اما اين آميته نمی تواند جای همه . اقتصاديشان بسيج نمايد

 هر چند آه. تشكلهای ضروری آارگران را بگيرد و بيشتر امكان قويی در خدمت متشكل نمودن ديگر آارگران است

سطح جنبش آارگری در آردستان باالتر از ديگر مناطق است اما ويژگی های ديگری نيز وجود دارد آه بدون در نظر 

آردستان منطقه ای صنعتی نيست ودر آنجا فقط . گرفتن انها، ايجاد تشكلهای توده ای در آردستان ممكن نخواهد بود

تراضات و اعتصابات بسياری داشتند اما همچنان فاقد تشكل هر چند در همين آارخانه ها اع. چند آارخانه وجود دارد

در آنجا می توان تشكل آارگران نساجی را به آمك فعالين . می باشند و داشتن چند نماينده برای انها آافی نيست

ی و همچنين در ديگر آارخانه ها امكان آمك به ايجاد تشكل آارگر. آارگری و آميته همانگی منطقه غرب ايجاد نمود

اما انچه آه به ويژگی های منطقه آردستان باز می گردد همانا صنعتی نبودن اين منطقه . فراهمتر از ديگر مناطق است

بسياری از آارگران آه حتی نيروهای متخصصی هم هستند برای آار مهاجرتهای فصلی به ديگر مناطق انجام . است

بيكاری پنهان بسياری از . اتی پراآنده در شهر هستندبسياری آارگران بيكار و عده ای آارگران خدم. می دهند

آارگران را برای امرار معاش به دست فروشی و يا شغلهای آاذب آشانده و خيل عظيمی از نيمه پرولتر ها را بوجود 

تعداد زيادی از آارگران در روستاها با اجاره زمين های آشاورزی و يا آار بروی زمين ديگران . اورده است

ان می گذرد و آشاورزان تهی دست بسياری نيز در آنار آارگران وجود دارند آه دارای منافع نزديكی به اموراتش

بنا به اين ويژگی ، با وجود سطح باالی مبارزه در آردستان بيشتر آارگران متشكل نيستند و در نتيجه . آارگران هستند

همانطور آه گرايش سوسياليستی به درستی و بر .  داردبه روند مبارزه انها لطمه وارد شده و پراآندگی زيادی وجود

مبنای رويكرد انقالبيش آلتر ناتيو جنبش را در آردستان حكومت شوراها قرار داده است، ضروری است امكان تحقق 

هر چند در آردستان آارگران صنعتی زيادی وجود . انرا با توجه به شرايط و ويژگی های آردستان بررسی نماييم

و اين نقطه ضعف جنبش آارگری انجا است، اما همانطور آه گفته شد سطح باالی جنبش آارگری می تواند اين ندارند 

اين شورا ها می توانند ظرف . می شود در محالت آارگری، شوراهای محالت ايجاد نمود. نقطه ضعف را جبران نمايد

ين شوراهايی، آارگران پراآنده را منسجم و متحد چن. مناسبی برای مبارزه و پيگری مطالبات آارگران پراآنده باشند

اين شوراها می توانند فراتر از مطالبات محل حرآت آنند و . می نمايد و می تواند مطالبات عمومی انها را مطرح نمايد

 ايجاد چنين شوراهايی. را نيز پيگيری نمايند... مطالباتی مثل افزايش مناسب دستمزد و لغو قرار دادهای موقت و 

حتی . ارتباط بين آارگران را افزايش می دهد و نيروی قابل توجهی را بسيج می نمايد تا به صحنه عملی مبارزه بيايند
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. مبارزه برای ايجاد شوراهای محال ت در ميان آارگران تحرك ايجاد خواهد آرد و تاثير مثبتی بر انها بجا می گذارد

در آردستان دارد شديدا نيازمند چنين ظرفی است تا بتواند پراآندگی مبارزه طبقاتی در آردستان بنا به شرايطی آه 

بسياری از آارگران حتی دارای شغل رسمی در اين منطقه نيستند وعده ای . ناشی از غير صنعتی بودن را جبران نمايد

 برای امرار معاش عده ای. آارگران باربری هستند آه در استخدام قاچاچی ها قراردارند و اساسا آارشان قانونی نيست

و بدست اوردن لقمه نانی مبادرت به خريد و فروش گازوييل و بنزين قاچاق می آنند،اينها نيمه پرولتر هايی هستند آه 

آارگران زيادی در آردستان چند ماهی را در ديگر استانها آار می آنند و . راه چاره ديگری برای امرار معاش ندارند 

مشغول بكارند و خانواده هايشان در ...  بعنوان آرماتوربند، قالب بند،آارگر ساده و بيشتر در پروژه های عمرانی

. تعداد بيكاران نيز در آردستان زياد است. آردستانند و خودشان در مدت بيكاری و استراحت در آردستان هستند

تان می تواند ظرف مناسبی طبيعتا همه اينها را نمی توان درمحيط آارشان متشكل نمود و شوراهای محالت در آردس

اما اراده گرايانه نمی توان همه اينها را تحقق بخشيد و بايد ويژگی های هر محل و شهری را نيز در . برای آنها باشد

ممكن است در يك شهر آوچك بتوان يك شورای آارگری شهر ايجاد نمود و يا در بعضی شهر ها و . نظر داشت

ورايی ايجاد نماييم،زيراصرفا اراده گرايانه نمی توان در همه مناطق آردستان محالت ممكن است قادر نباشيم تا ش

در بعضی مناطق زمينه الزم برای ايجاد شوراها وجود ندارد و ضروری است جنبش پيشروی . شورا ها را ايجاد نمود

  .بيشتری انجام دهد تا بستر مساعد ان بوجود بيايد، لذا بايد ابتكار ديگری بكار گيريم

يته های آارگری محالت ويا شهر های آوچك و روستا ها می توانند جايگزين خوبی برای ان موارد و مناطقی باشند آم

آميته های آارگری محالت و يا هر منطقه ای در دسترس ترين . آه بلفعل امكان ايجاد شوراهای آارگری وجود ندارند

 تشكل است آه هم می تواند با شورا ها همكاری نمايد و شكل بر قراری ارتباط بين فعالين آارگری است و خود نوعی

طبيعتا آميته آارگری تشكلی است آه در مقايسه با شورا در سطحی پايينتری قرار دارد و بر ايند . هم با ديگر آميته ها

ت رای و دخالت همه آارگران در يك منطقه نيست، اما ظرفی است آه با توجه به شرايط می تواند بخوبی در خدم

هم می تواند در تالش و . از يكسو می تواند هم مخفی باشد و هم نيمه مخفی و نيمه علنی . جنبش آارگری قرار گيرد

در اين رابطه آميته . مبارزه برای ايجاد شورا باشد و هم خود نوعی تشكل است آه در وضعيت فعلی بكار می ايد 

آميته منطقه غرب .  توانند نقش قابل توجهی داشته باشندهماهنگی منطقه غرب و يا ديگر فعالين جنبش آارگری می

آميته هماهنگی ، ممكن است بتواند تعداد بيشتری آميته رادر مناطق آردستان ايجاد نمايد و البته چه اين آميته ها در 

د ايفا آميته هماهنگی باشند و چه مستقل از ان در نهايت در خدمت به پيشروی جنبش آارگری سهم بسزايی می توانن

ايجاد آميته ها وشوراهای آارگری را در مناطق آردستان بهيچ وجه نبايد دور از دسترس و يا آم اهميت قلمداد . نمايند

در صورت ايجاد شورا ها و آميته ها محالت و شهرها و روستا ها جنبش آارگری دارای ريشه ای قوی و محكم . نمود

در آردستان امادگی ذهنی برای . قوا را به نفع آارگران می تواند تغيير دهدخواهد شد و در اينده مبارزه طبقاتی توازن 

با توجه به غير . تشكل پذيری آارگران وجود دارد و بيشتر بايد اشكال مناسبی با توجه به شرايط و محيط برای ان يافت

 تا حدود بسياری اين صنعتی بودن و پراآندگی آارگران در آردستان الگوی ايجاد آميته های آارگری می تواند

  .پراآندگی را به حد اقل رسانده و به آارگران تحرك ببخشد

  افق زنان آارگر در جنبش زنان 



 

 13

 به بعد پيشروی ها و نمودهای اجتماعی قابل ٨٠جنبش زنان در ايران همانند جنبش آارگری و ديگر جنبشها از سال 

ايش از جنبش آارگری دور آرده است، موقعيت پوپوليستی اما انچه اين جنبش را جدا از ويژگيه. توجهی داشته است

هر چند آه گرايشات مختلفی در اين جنبش وجود دارد و فعالين سوسياليست نيز در آن نقش قابل توجهی دارند . آن است

نيروهايی آه . اما بدليل نداشتن صف مستقل و ظرف تشكيال تی خاص خود، موقعيت محسوس و برجسته ای ندارند

سترده ی جريانات پوپوليستی راتشكيل می دهند و حتی گرايشات ليبرالی آه نگاه غير طبقاتی را در جنبش زنان طيف گ

تبليغ می نمايند به عنوان مدافعان آمپين يك ميليون امضاء صف ارايی نموده اند و در نتيجه از موقعيت متشكلتر و با 

يليون امضاء از اصالحات در چارچوب نظام فراتر نمی رود و مطالبات مدافعان آمپين يك م. برنامه تری برخوردارند

اما زنان آارگر نيازمند طرح مطالباتی . فقط بخشا قوانين حقوقی را زير سئوال برده و نمی تواند فراتر از آن برود

ن مطالبه اي. می توان حول مطالبه لغو حجاب اجباری بسيج شد. بسيار فراتر از آنچه آمپينی ها مطرح می آنند هستند

از سوی ديگر . ای است آه هم فراتر از اصالحات در قوانين اسالمی است و هم مطالبه ای اجتماعی و واقعی است

مطالبه زنان آارگر و رهايی زنان بطور آلی ريشه در ساختار و روابط سرمايه داری دارد، آه تحت حاآميت قوانين 

 در صد زنان ١٤در ايران حدود . يده تری به خود گرفته استقضايی ايران اين مسئله شكل و ابعاد به مراتب پيچ

بسياری از زنان نيز با وجود آار برابر دستمزد بسيار نازلتری . شاغلند و اين آمار عمق فاجعه را نشان می دهد 

قتصادی بر اين مبنا طرح مطالبه شرايط ا. دريافت می آنند و از شرايط به مراتب بد تری به نسبت مردان بر خوردارند

برابر با مردان نيز نه تنها مطالبه اآثريت زنان می باشد، بلكه مناسبات و روابط سرمايه داری را نيز زير سئوال می 

اين واقعيت آه سرمايه داری حتی در پيشرفته ترين شكل خود قادر نيست وضعيت اقتصادی زنان را آامال با .برد 

 داری ايران چند برابر محسوستر و پررنگتر است و لذا می توان با مردان برابر نمايد، در شرايط حاآميت سرمايه

مقابل نظريه پردازان ليبرال جنبش زنان ايجاد نمود و برای رهايی واقعی ان در اين مورد نيز صف مستقلی دربسيج زن

ن را بوجود اورده چشم انداز مبارزه در جنبش زنان اين امكا. زنان به همراه جنبش آارگری مبارزه ای را سازمان داد

  .تا گسست از ليبراليسم در دستور آار فعالين سوسياليست قرار گيرد و در جنبش زنان با رويكردی ديگر فعاليت نمايند

هر چند تعداد زنان آارگر متشكل در آميته های آارگری زياد نيست اما با يك رويكرد مناسب می توان بخشی از 

 آارگر اختصاص داد تا به موازات مبارزه برای جنبش آارگری به مسائل جنبش فعاليت آميته ها را برای جنبش زنان

زنانی آه خود فعال آارگريند با . زنان نيز پرداخته شود و بدين شكل نگاه طبقاتی بودن جنبش زنان را پررنگ نمود

جنبش آارگری و  ( سازماندهی بخشی از تشكل فعالين آارگری آميته ها می توانند در هر دو جبهه مبارزه طبقاتی

بسياری ديگر از زنان آارگر و . فعاليت نمايند و بدين شكل بار راديكال مبارزه آارگری را افزايش دهند) جنبش زنان

مزد بگير آه بطور مستقل ويا در جمعهای دمكراتيك فعاليت دارند، با ارتباط گيری هر چه بيشتر با جنبش آارگری و 

نبايد بين جنبش . ها قادرند بار مبارزه جنبش زنان را هر چه بيشتر راديكال نمايندفعالين آارگری متشكل در آميته 

زنان و جنبش آارگری ديوار چينی آشيد و نبايد تصور نمود آه اين دو مبارزه می تواند جدا از هم و بدون ارتباط با هم 

ارگری فاصله بيشتری داشته باشد، هر چه جنبشهای دمكراتيك و از جمله جنبش زنان از جنبش آ. جريان داشته باشد

ارتباط جنبش زنان با جنبش آارگری نه تنها استقالل جنبش زنان را زير . امكان نفوذ ليبراليسم در آن بيشتر خواهد بود

حمايت متقابل جنبشهای آارگری و جنبش زنان از يكديگر . سوال نمی برد، بلكه باعث تقويت هر دو جنبش خواهد شد
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از . جنبش زنان برای پيشرويش می بايست در چند جبهه مبارزه نمايد.  آمك قابل توجهی خواهد نمودبه پيشروی هر دو

يكسو مبارزه برای لغو قوانين ارتجاعی ، از سوی ديگر مبارزه برای برابری اقتصادی با مردان و باالخره مبارزه در 

ليبراليسم . و نابودی مناسبات سرمايه داری استداخل جنبش زنان برای ثابت نمودن اين واقعيت آه رهايی زنان در گر

تمام تالش خود را می آند تا جنبش زنان را از جنبش آارگری جدا نمايد و هر گونه رنگ و بوی طبقاتی را از آن 

 ليبرال فمينيستها با ارائه تئوری زنان بمثابه يك طبقه، سعی دارند آنها را جدا از مناسبات واقعی طبقاتی موجود. بگيرد

بايد هر چه بيشتر اين واقعيت را ثابت . نشان دهند و مانع ان شوند آه زنان در مبارزه طبقاتی رو به رشد شرآت نمايند

نمود آه زنان آارگر قادرند هم در جنبش زنان فعال باشند و هم در جنبش آارگری و اين دو را نه متناقض هم بلكه 

  .مكمل يكديگر بايد دانست

نماينده داشته باشند و ضمن "شورای همكاری تشكل ها و فعالين آارگری"د در جمعهايی مثل زنان آارگر می توانن

آنها می توانند با اتحاد عمل با فعالين جنبش آارگری، . استقالل تشكيالتی خود با فعالين آارگری نيز در ارتباط باشند

 نمود آه جنبش آارگری جنبشی مردانه نيست جنبش زنان را تقويت نمايند و بايد هر چه بيشتر اين واقعيت را برجسته

  .و بايد آارگران بدانند آه بدون حضور زنان در جنبش آارگری موفقيت ممكن نمی باشد

  

  محمد حسين

  ٨٧ فروردين ١۵

  

  

 


