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نبرد پس از . ت متنوعی همراه بوده است با تحوال طی چند سال گذشته  و مستقل کارگری ايران  عروج جنبش نوين

 و اعتصابات قهرمانانه کارگران شرکت واحد تهران در   شکل گيری سنديکا سپس  و٨٣اول ماه در  سقز کارگران 

تشخيص . می دهندخبر   برای خيز سوم  آماده شدن جنبشازها ه  نشان برخی، اکنون به نظر می رسد که٨۴زمستان 

 ايفای  و همچنين جنبش برای جهش ديگری به پيش،  امکان آنها در گرد آوری نيروی  وها و نقشدرست اين نشانه 

ه بحث و تبادل نظر گسترده ای نقش آگاهانه و هدفمند ما فعالين جنبش برای اين آماده سازی، همگی از مسائلی  اند ک

.اينجا تالش می شود تا به اين نشانه ها اشاره شود، اما ابتدا مروری بر تحوالت قبلی. می طلبندرا   

 
 اول مه سقز  

 
در اول  کارگران سقزنبردبدهد حتما ازمورد جنبش نوين ومستقل کارگری ايران نظر هر ناظرمنصفی که بخواهد در

بش کارگری که ن جراست درون بر خالف محافل  . می کندتاين جنبش ثبشروع و آنرا به عنوان آغازگر ٨٣ماه مه 

اولين نامه هيئت  با تحرک کنونی آنرا آغازجنبش و» فترت «يا بقول آنان ند تا پايان دوران رکود طوالنی وتالش دار

ور که شيپسقز بود در  ٨٣ اين اول ماه مه دولت خاتمی تاريخ نگاری کنند؛کارموسسان سنديکاهای کارگری به وزير

 اين محافل   جنبش توسط  حقايق  تحريف  با  که ما منظمَامهم استنظرن اي ازاين تاکيد  .را نواختدوران جديد آغاز

انقالب بويژه حقايق کنونی جنبش را تحريف می کنند، بلکه در هر رجوعی  به تاريخ گذشته و   تنهاآنها نه. مواجه ايم

ه مبارزات گويی تخطئ که   طوری .را فراموش نمی کنند  رهآن دودر کارگران   جنبش شورايی کتمان و  انکار،۵٧

.اين محافل است از وظايف روتين و تعطيل نا پذير ايران بخشیو سنت های سوسياليستی طبقه کارگرراديکال   

 سنت هایه تاريخ مبارزات راديکال وتحريف و تخطئجه ازدرکه هرينائله مهمتر مساين تاکيد ضروری، ازما مستقلا

طبقه اجتماعی برای هر.  کارگران منجرمی شودمبارزات همين امروز  تضعيفياليستی طبقه کارگر مستقيما به سوس

محروم کردن . ی کند رجوع م و سنت های مبارزاتی اش درس های گذشتهد مبارزاتش به تاريخ و تجربيات و پيشبر

 گيرزمين چيزی جزه ها تخطئ  تحريف ها ومينسنت های مبارزاتی اش بواسطه هبخش اعظم تاريخ وازطبقه کارگر

 شفاف سازی آن تاريخبه ديگرالزم است که يکبارشويم  مواجه ميگاه با اين تال شها هربنابراين. کردن اين طبقه نيست

. و سنت های مبارزاتی بپردازيم  

ولت و خانه کارگر و شوراهای با ارتجاع حاکم، سلطه شوم دکارگران سقز توانستند دريک نبرد رو در رو و نابرابر

اين ابراز وجود . اسالمی بر جنبش کارگری را به مصاف طلبيده و ابراز وجود جنبش مستقل کارگری را تثبيت کنند  

 

 



  اميد به برانگيختن به نيروی خود واحيای اعتقاد و بنفس سرکوب شده برای کسب اعتماد نبش ج  اساسیطبقاتی نياز 

 نيروی جمعی و مبارزه مستقيم و اتحاد اتکا کارگران سقز به آن نتيجه  تاثيرات بعدی وجود و اين ابراز .تغيير بود

نگاه تحريف طبقاتی متولد شد، آ سنت اگر روشن است که جنبش نوين کارگری با اتکا به اين  .طبقاتی خودشان بود

.سته همين سنت و از دسترس خارج کردن آن برای مبارزات کنونی نياين تاريخ چيزی جز تخطئ  

سورانه محمود صالحی اقدام ج .همچنين دستاوردی بين المللی نيز برای طبقه کارگر ايران داشتارگران سقزنبرد ک

 کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری آزاد ديوار کنترل امنيتی و برقراری تماس مستقيم با نماينده زا برای عبور

رگر باعث شد تا برای اولين بار وضع اين طبقه توسط فعالين اش در تهران و ارائه گزارش واقعی از وضع طبقه کا

 واضح است که  فعالين کارگری در خارج در بيست سال گذشته برای .واز درون جنبش در سطح جهان طرح شود

. ند هم داردستاوردهای با ارزشیرتالش می کنند وخستگی ناپذيکارگری و جلب همبستگی با آن بطورمعرفی جنبش 

داخل با شکافتن پرده اختناق به جنبش کارگری جهان مخابره د که وضع جنبش توسط فعالين آن ازبوين اولين باراما ا

 ايجاد تماس بين المللی برای آن از هم بايکسو وبا شروع جنبش مستقل کارگری ازهم اين کارگران سقز  بنابر.می شد

.سوی ديگر، تحرک گسترده ای به جنبش بخشيدند  

 
٨۴زمستان   

 
 ن، جنبش کارگری بحرکت در آ٨۴ نی و بويژه اعتصابات زمستانطوال گيری سنديکای کارگران واحد و نبردشکل 

تشکل توده ساختن  دوران بی تشکلی عبورکرده و با اين تحول جنبش کارگری از.کامال جديدی کردرا وارد فاز آمده

عرضه  سازماندهی توده ای درمحيط کاربه جنبش وط به مربتجربيات عملیکوهی از. ای درمحيط کارعمال آغازشد

 درزمينه های،  وسيعی درس های.  شتاب بخشد خود به تشکل يابی  بی نظير  اين دستاورد  به  اتکا   باشد تا بتواند

تيکی، تبليغات، روابط عمومی، کارو سياست گذاری، اتخاذ روش های مبارزاتی متنوع، مانورهای تاکسازماندهی، 

خانوادها در فعاليت، حاصل قانونی و دخيل کردن  بين المللی با جنبش کارگری، کارعمومی، ارتباطوی افکاررتاثير

 واحد  سنديکای . کارگری است هدايت جنبش توده ای  آوردن و  و بميدان ساسی سازماندهیملزمات اهمه از که شد

روتين به دايمی و  و درهمه حال اتکا  پايين ر ازفشاو و مذاکره  درخشانی از تلفيق کار قانونی و غير قانونی  نمونه

 محتاج چنين  خود عميقا  توده ای   و بسيج جنبش کارگری برای سازماندهی. را به نمايش گذاشت  توده های کارگر

 به را به جنبش کارگری تقديم کردسنديکای کارگران شرکت واحد در شرايطی اين تجر. تجربه عملی ارزنده ای بود

. به اينسو از آن محروم بوده است ۶٠ز سرکوب اوايل دهه که جنبش ما ا  

سنديکايشان عقب نشينی  آنان و فاده از تنها ماندن کارگران واحد بهاستسرکوب بيرحمانه و اگر چه رژيم توانست با 

راه تشکل يابی  دربجا گذاشتند که جنبش ميتواند با اتکا به آنهامين جا آنها آنچنان دستاوردهايی اما تا ه را تحميل کند؛

بارزات جاری معلمان متوان درقيم اين دستاوردها را ميمستغير  و انعکاس مستقيم. جلو برداردخود گامهای بلندی به 

  .کارگران واحد بودندگذشته معلمان مشغول درس آموزی ازسال گويی در. ديد

ستقل توده کارگری يعنی فقدان تشکل های مسنديکای کارگران واحد بروی اساسی ترين و بنيادی ترين ضعف جنبش 

ضرره ای است که تناسب قوارا بشدت به کل های تود فقدان همين تش.پاسخ دادبه همين نيازمحيط کارخم شد وای در  

 



. استآن فعالين کارگری برکز همه توجه و فعاليت و انرژیگرو تمر تغيير داده و رفع آنهم تماما درکارگران   

ه محافل راست قرار گرفت، متاسفانه نبرد سنديکای واحد هم تا مدتها مورد بدگمانی و بی د تخطئ موراگر نبرد سقز

ار عميق نشان داد که پيرو اما سنديکای واحد با فروتنی و حوصله و ک. مهری طيف گسترده ای از چپ قرار داشت

  .همان سنت های اصيل مبارزه طبقاتی کارگران استوفادار

 

  ز سومنشانه های خي
 

سالهای قبل وجود فعالين علنی در اگر. فعالين کارگری است بران ووجود سراسری ره اولين نشانه مربوط به ابراز

روشن است .  تامين شده است حدودی نيازهای مهم جنبش بود اما اين نياز به يمن تحرکات گسترده جنبش تا يکی از

 ديگری تامين نسبی آن، اکنون نياز ما با ا ونی هميشه کم است،ميلي ١٩ طبقه  ک ي فعالين علنی برای تعداد ازکه هر

فعالين  رهبران و.ه رهبران و فعالين سراسریجنبش بنيازازاست ميطلبد و آن عبارت الزم را مطرح است که پاسخ 

مه محيط کار و محل اما به عنوان رهبران کل طبقه و ه و نفوذ توده ای در  رداری از پايهسراسری که ضمن برخو

برابر جامعه ائب و منافع عمومی کارگران را در رهبرانی که مص.وجود کنندسطح کالن اجتماعی ابرازکارگران در

ظر  به عنوان سخنگو و سياستمدار طبقه کارگر همه جا حاضر باشند و با اظهار ن.و دولت و طبقات ديگر طرح کنند

طبقه کارگر بدون برخورداری از چنين . يندکی نمايند را نماکارگران  منافع جاری و موضعگيری در مورد مسائل 

.به پيشرويهای بزرگی دست يابند قادر نخواهد بود رهبران سراسری هيچگاه  

مهمترين نمونه آنهم مقاله اخير   اين نياز به چاره انديشی افتاده و به می آيد جنبش کارگری برای پاسخ اکنون به نظر

 دارای تاکيداتی  اين مقاله. می باشد» کارگری ايران  طبقه کارگر و جنبش وضعيت کنونی «منصور اسانلوبا عنوان

اما .  واقع شده استاز اين جهت بدرستی مورد انتقاد و  و سه جانبه گرايی و وفاق ملی بودهنادرست بر اهميت قانون

 در سطی سراسری  و  اينست که منصور اسانلو با ديدگاهی کالن و استراتژيکاين مقاله و هدف اصلی آنجنبه مهم 

 را در مقابل کل  مشقات ونيازهای طبقه کارگراسانلو وضعيت و منصور.ای سنديکای واحد ابراز وجود می کندرو و

برای تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و کنفدراسيون های «همگان می خواهد تا از ومی دهدجامعه قرار

تالشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور برای ايجاد   ۀ از هم و سراسری ملی سنديکايی و دعوت عمومی

به » کميته های دفاع از حقوق کارگران با عهدنامه و منشور واحد در سراسر کشور بر پايه حقوق ملی و جهانی کار

اين نوع  اکنون در موقعيتی است که به  جنبش کارگری ايران که با فقدان چنين رهبرانی مواجه بوده.  حرکت درآيند

.رهبران نيازمند است  

يکسو ايفای نقش خود موفق باشند، ازدرين عرصه سراسری قدم بگذارند وبه ارهبران کارگری چقدرنکه فعالين و اي

مراقبت دلسوزانه ديگر فعالين کارگری قرار گيرند، همفکری ومورد استقبال وحمايت وبه اين مربوط است که چقدر 

و گرايشات  همه بخش ها   کارگر با  طبقه کل  پرچم دار منافع  که چقدر خودشان بطور واقعی و از سو ديگر به اين

 در حقيقت يک معنی مهم رهبر سراسری بودن اينست که بتوان نسبت به خود .دنوسنت های متفاوت و متنوع آن باش

 طبقه حاکم و دولت شانابربر و منافع کل طبقه را درهطبقه کارگراز سطح منافع صنفی و بخشی وگرايشی فراتر رفت

برای منصور اسانلو که به نظر می آيد برای ورود به چنين عرصه آماده می شود بيش از پيش حياتی  .نمايندگی کرد  

 



.صنفی و فراگرايشی عمل کند است که بتواند فرا  

جنبش کارگری هميشه و و يکپارچگی   وحدت. فتگی ورشد وحدت طلبی طبقاتی استدومين نشانه عبارت از قوام يا

شدت  برکارگران مستقيما وحدت  و ضعف   شدت . و هسته مرکزی قدرت کارگران است همه حال ستون اصلی در

. يکی از عناصر مهم و تعيين کننده تناسب قوای طبقاتی استوحدت طبقاتی  .تاثير ميگذارد ضعف قدرت آنانو

نبش سازمانيافته اما برخوردار چرا که يک ج. ارگران باال تر قرار می گيرد تشکل يابی ک امروحدت طبقاتی حتی از

با دشمن  سيار ضعيفی در رابط موقعيت بدرکدورت آميزب و دارای مناسبات و روابط تلخ وتشکالت متفرق و رقياز

.می گيردقرار  

 داردشبهه فاشيستی قرار ی و طبقاتی برای جنبش کارگری ايران که تحت سيطره يک حکومت استبداداهميت وحدت

مهمی در   مانعقهر ن نه تنها سرکوب وااير در.  بمراتب بيشتر است رزه طبقاتیشرايط متعارف مبا اهميت آن در از

به همين اعتبار کل طبقه کارگر است، همچنين خانه کارگر و ات و طيفهای مستقل جنبش کارگری و همه گرايشبرابر

در . دارند درونی آن قرار طيفهای و   گرايشات و وجود مستقل جنبش ابراز برابردرشوراهای اسالمی با تمام قدرت 

همه  نفوذ گسترده توده ای و مهمتر از و با  جا افتادهتصوير سياسی جنبش کارگری ايران صف آرايی گرايشاتواقع 

الم نشده جنبش مستقل اعيک جبهه عظيم و مقطع عبارت ازاينتصوير واقعی جنبش کارگری در. حال تقابل نيستدر

حکومت آن با همه جناح ها و  و طبقه حاکم    با تخاصمو دربرابرنی اش درکارگری با همه گرايشات و طيفهای درو

مقابل يک جبهه وسيع نگر وجود يک جبهه وسيع کارگری در بيا موقعيتی که.باشد ميو شوراهای اسالمیکارگر خانه

تجربه و  و   عمل برای جدی  محدوديتهای درون جنبش همه به يکسان با گرايشات و طيف های .ضد کارگری است

فضايی . ند مناسب ایتقويت خود نيازمند فضايو وجود ابراز  برای  همه اين گرايشات. رشد و توسعه خود مواجه اند

در   ضد کارگری هه اين جب وجب عقب راندنهر. شود ضد کارگری حاصل مي وسيعجبههکه تنها با عقب راندن اين 

صف اتحاد آن بايد صدها بار بيشتر ازصفی آهنين است که عيار بارزه متحد و يکپارچه و برخوردارازگرو آنچنان م

يک دست و با شالق با سالح گرم در  همزمان   متحد اش بلکه  بورژوازی نه تنها با صف. متحد دشمن طبقاتی باشد

سالح و امکان مقاومت کارگران درمقابل اما همه نيرو و. ددست ديگر کارگران را به تمکين واميداربردگی قانون در

. وحدت طبقاتی  آنان است  

يکپارچه در دو سه   و صف مبارزاتی  ه اتحاد آن بعاجل و حياتیين موقعيت واقعی طبقه کارگرونياز عدم درک هم

مهمی پرش توانست به سکوی غير اينصورت می  زيادی ازجنبش برباد داد که دراتآنچنان انرژی و امکانسال اخير

واقعی می پرداخت تا به درک موقعيت  بايد آيد اين هزينه ای بود که جنبش ميحال به نظربه هر.  تبديل شوندبرای آن

.و الوويتها و نيازهای عاجل خود نايل می آمد  

حدت طلبی ورشد يافتگی وهمزمان شاهد قوام ، وام شاهد سپری شدن دوره ناپختگی وپرهزينه قبلبا مسرت تمامروز

گام » و فعالين کارگری شورای همکاری تشکلها « تشکيل  .فعالين کارگری هستيمبين طيف گسترده ای ازطبقاتی در

 بسيار  هماهنگی و بويژه کميته های پيگيری  و شورا  دراين کننده   شرکت  جرياناتا طبع. استاين جهت مهمی در

در نايل ا اهميت تشکيل اين شورا بالفاصله نه در توان و برد عملی آن بلکه ام. مقطع تشکيل شان هستنداز ترضعيف

اين ضرورت و  تحکيم و   تعميق .جنبش کارگری است متنوع  همکاری طيفهای   و  وحدتشدن به درک ضرورت

به آن » شورای همکاری «کارگران آن عرصه ای است که  وحدت طبقاتی  و غنا بخشيدن عملی به  چنين وسعت هم  

 



و روح وحدت   اين درس آموزی غنی ازگذشته .به همين دليل بايد اين شورا را حمايت و تقويت کرد. ه استوارد شد

 نبش يعنی برپايی تشکلهای مستقل توده ایپاسخ به اساسی ترين نياز ج خدمتالزم است که دررا طبقاتی حاصل شده 

  که همه توش  وتوان خود را برای برپايی می تواند و ضروری است» شورای هماهنگی« .قرار داد کارمحيطهایدر

 

.اين تشکلهای بکار گيرد  

هر منفعت ديگری و تاکيد باالتراز دادن منافع طبقاتی  منوط به اين است که ضمن قرار هااما پيشرفت در اين عرصه

.  گرايش سازان باشيمياری کامل مراقب تالشهای غيرسازندهضرورت وحدت طبقاتی؛ با هوشدايمی بر  

ا، امکانی ساختگی و ايجاد تقابل بين آنهد با ايجاد گرايشات من درآوردی وتالش دارنکه آنهايی هستند  ش سازانگراي

هرگونه » تقابل گرايشات «و بر پا کردن » تفکيک گرايشات «گويی بدون امر .  کنندبرای  حيات سياسی خود فراهم

منفعتی برای طراحان هر» تقابل گرايشات « مسئله .دمبارزه طبقاتی از دست می روتی برای شرکت درانگيزه و رقب

 آنرا از  طبقاتی را تغيير داده و  نبرد ههآشکارا جب» تقابل گرايشات  «.سم است داشته باشد اما برای طبقه کارگرنآ 

قل کرده و به خود تضعيفی جنبش ان گرايشات درونی آن منتبه ميطبقاتی به سمت خود جنبش کارگری وسمت دشمن 

ف به تضعيمنجر» تقابل گرايشات«؛ درمقابل کندميقتدارجنبش کارگری را بيشتر اکه وحدت طبقاتیقدرهر .نجامدامي

. می شودباد دادن نيرو و توان آنو بر  

اما همانطور که قبال گفته شد . ندامی دانيم که طيفها و محافل و نظرات و گرايشات متنوع در جنبش کارگری موجود

ل  عمل و صيقک قرار داشته و به يکسان از فضای مناسب برایمقابل يک دشمن مشتررشرايط ايران درهمه اينها د

 یو برسميت شناسی اين تفاوتها و ايجاد فضای مناسب برا اين الزم است با حفظ بنابر. دادن و رشد خود محروم اند

 به همه بنا .  تاکيد کرد يت مشابهو موقع  کمشتر  منافع طبقاتیری متقابل بر و تاثير گذا رفيقانهو نقد جدل بحث و 

 پی گير برپا کنندگان گرو نقد قويت وحدت طبقاتی درعاجل جنبش، تتجربيات دو سه سال گذشته و نيازهای کنونی و

.است» تفکيک و تقابل گرايشات «  

ش اعتراضی کارگری؛ جنب اعتراض   دهها  روزانه  بهمراه .استکارگری توده ای نا نضج جنبش اسومين نشانه هم

است که چار  مهمی د به ضعف های  فی الحال   معلمان  اينکه جنبش ابتدا.  استشد جنبش توده ایر بيانگر معلمان 

د تضعيف شده  به آن، تداوم توهم هرچن و نخبه گرايانهتالش هايی برای زدن رنگ ولعب اسالمیحضور: عبارتند از

 ايجاد همبستگی برایتالش  ه صرفا بخش اجرايی آن، عدم و ناست  نظام جمهوری اسالمی به کارفرمای معلمان که

فرمولبندی  عمومی اين جنبش،بستر گرفتن در  قرار بی ميلی برای  و بخش های جنبش کارگری  ديگر با ارتباط  و

مزد بگيران و حقوق بگيران  و دريافتی همگانی که خواست همه  افزايش حقوقمطالبه نادرست مطالبات که به جای 

 .همبستگیا اتحاد وزند ترقابت دامن مي ازشود که به نوعیمي آن با دريافتی های باالتر صحبت سازی انهمساست از

 و تعيين حداقل دستمزد و باال گرفتن   بويژه با همزمان شدن حرکت معلمان با پايان سال، درست مطالباتفرمولبندی

  همگانی برای افزايش دستمزدها  که به يک جنبش از اين امکان برخوردار بود،هااعتراضات برای افزايش دستمزد

دی نادرست اما اين فرمولبن. شوده همه بخش های جنبش کارگری منجربه تقويت متقابل مبارز تبديل شده وحقوق هاو

  اين ضعف ها متاسفانه جنبش کنونی .سر افزايش دستمزدها از کل جنبش کارگری جدا کردخرج جنبش معلمان را بر

 

 



صورت تداوم به تضعيف بيشتر آن گری ايران عقب تر نگه داشته و در عمومی جنبش کاراستانداردهایرا ازمعلمان 

  .منجر خواهد شد

تضادهای طبقاتی ها وگسترش شکافتشديد عمق ويگری و در در جای د کهی آن ضعف ها نهاما اهميت جنبش معلمان

مفتخوران  ودالالن  آقازاده ها و و  و نظاميان  دولتيان و   متوسطو طبقه سرمايه   صاحبان  محدوده ج از خار.است

  بگير و کارکن جامعه که   بگير و حقوق  در بين اکثريت عظيم جمعيت يعنی همان ميليونها مزدو مديران؛  حکومتی

ين هم. توليد کنندگان مستقيم همه ثروت موجود در ايران هستند فقر و فالکت و بی حقوقی و بی حرمتی بيداد می کند

 بيان ی منجر می شود که مستقل از ابهامات و اشکاالتموقعييت فرودست و بی چيز به حرکت های توده ای کارگر

 به اين معنا، جنبش معلمان فرياد اعتراض مزد . قرار گيرند  بايد مورد حمايت ديگر بخش های جنبش کارگریشان

واحد در فريادی که پس از نبرد کارگران شرکت . ستانسانی خود ادستان جامعه ايران به موقعيت غيربگيران و فرو

ادامه اول ماه مه سقز در. بلند کرد سرهابعاد دهها و صدها هزارنفر، اينبار نه درابعاد هزاران نفره که در٨۴زمستان 

. ليان درونی جنبش کارگری برای سربرکشيدنهای عظيم توده ای استغ اکنون جنبش معلمان نشانگر٨۴ان و زمست  

برابر طبقه حاکم و دولتشان دررا طبقه کارگرموضع  نه تنها به خودی خود گ توده ایراين جنبش ها و تحرکات بز

 توده ای یها برپايی حرکت  مناسبی برایموقعيتسوسياليستی را در  و؛ بلکه همچنين فعالين کارگری تقويت می کند

.آگاه به منافع خود قرارمی دهد  

وحدت طلبی  و فعالين کارگری، قوام يافتگی ومربوط به ابراز وجود سراسری رهبران، عناصرکه گفته شدهمانطور

گرد آوری نيرو طم درونی جنبش برای آماده شدن وتال ای کارگری، نشانه هايی هستند ازنضج جنبش تودهطبقاتی، و

کارگری فعالين  همه  هدفمند ونه آگاها  تالش  حال مستلزم عين دراما عملی شدن اينها . ی به پيشبسمت جهش ديگر

رفت و هر درجه پيشبا .  نيروی واحد است  به يک تبديل شان  اين عناصر و نشانه ها وپيوند زدن بهمتقويت وبرای 

 سراسری  برای ايجاد تشکلهای سوم پيش خواهيم رفت که چيزی جز يک جنبش خيزیاين جهت، ما بسوموفقيت در

. با آرزوی آنروز.گری نخواهد بودمحيط های کاردرتوده ای مستقل   
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