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، " هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري          کميته"مرکب از    "  ها و فعالين کارگري      شوراي همکاري تشکل   "
اتحاد "،  )"آواي کار (، انجمن فرهنگي حمايتي کارگران          "هاي آزاد کارگري     کميته پيگيري ايجاد تشکل     "

هاي   طلب دانشگاه   خواه و برابري     دانشجويان آزادي "و  "  جمعي از فعاالن کارگري    "،  "هاي کارگري   کميته
هدف محوري تشکيل شوراي همکاري بر بستر يک            .   اعالم موجوديت کرد    ١٣٨۵ بهمن    ٢٧در  "  ايران

تر کردن اتحاد عمل کارگري در مبارزه واحد عليه فشارها و                   تر و عميق     نياز عيني، يعني هرچه گسترده      
 .داري بر بدنه کل کارگران، بنا نهاده شده است اجحافات دولت سرمايه

بديهي است که افتراق و چند دستگي ميان ما کارگران نه تنها ما را هر چه بيشتر براي حفظ منافعمان                                
ما .  کند  داري را براي اعمال نفوذ بر ما تقويت مي              کند؛ بلکه به ميزان بيشتري دولت سرمايه           تضغيف مي 

هاي اقتصادي را به       کننده و عظيم در جامعه هستيم که چرخ            کارگران در مجموع يک نيروي بالقوه تعيين        
اين نيروي بزرگ، تنها در يک اتحاد عمل سراسري و بر محور مطالبات مشترک                       .  آوريم  گردش در مي   

نيروي قدرتمندي که بتواند از حق خود و ساير             .  تواند به يک نيروي بالفعل قوي مبدل گردد            است که مي   
 .زحمتکشان جامعه دفاع کند

ها نه تنها     اين تنوع در ديدگاه   .  هاي متنوعي وجود دارد     طبيعي است که در ميان کارگران، نظرات و ديدگاه          
" شوراي همکاري "از اين رو در     .  کند  مضر نيست که حيات اجتماعي و سياسي ما کارگران را تضمين مي            

ما بر اين    .  شماريم  نهيم و حق تمام کارگران مستقل با هر نظري را محترم مي                    به تنوع نظريات ارج مي      
درست .  اعتقاديم که يک اتحاد عمل سراسري نبايد تنها اختصاص به يک يا چند کميته و محفل داشته باشد                 

اتحاد .  برعکس اتحاد عمل سراسري کارگري بايد بستري براي جذب تمامي نظريات متنوع کارگري باشد                  
ها نيست؛ بلکه بر سر اتحاد عمل و بر بستر توافقات مطالبات عملي مشترک                ما بر محور نظريات و برنامه     

" شوراي همکاري "در  .  دارد"  دموکراسي کارگري "اعتقاد به اصل     "  شوراي همکاري "از اين رو     .  است
کنندگان به    نظريات و مسايل به شکل دموکراتيک و توافق نظر به اجرا گذاشته شده و استقالل شرکت                            

 .شود رسميت شناخته مي
در راستاي تحقق   "  شوراي همکاري "ها و فعالين کارگري، که با اهداف          ما از تمامي نهادها، محافل، کميته     

يک اتحاد عمل سراسري توافق دارند، دعوت به شرکت در مباحثات و از آن فراتر، دعوت به همکاري                            
 .کنيم عملي مي

 .اتحاد ما ضامن پيروزي ما است
 ها و فعالين کارگري شوراي همکاري تشکل

 درباره
شوراي همکاري تشکل ها و فعالين 

 کارگري
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آقاي اشرفي لطفاً درک خودتان را از تشکل         :  مريم محسني 
 :کارگري توضيح دهيد

من اول  .  دست شما درد نکند از اين که زحمت کشيديد          :  محمد اشرفي 
هايي که وجود دارد هميشه     خواهم بگويم که در مبارزات و فعاليت      مي
در مورد موضوعي که ما صحبت مي      .   طرف در يک مبارزه وجود هست      ۲
کنيم، به اصطالح کارگر يا بهتره بگوييم طبقه کارگر و طبقه سرمايه           

 دار، طرفين مبارزه هستند و بحثي که ما داريم در رابطه با تشکل يابي              
کند و ما براي اين که بتوانيم       طبقه کارگر مسلماً اين هدفي را دنبال مي      

بازگو کنيم که چه نيازي هست که کارگران متشکل بشوند بايد برگرديم             
با .  و تحليل کنيم شرايطمان را و اين مبارزه را و طرفين مقابل مبارزه را               

توجه به اين که طرف مقابل ما در مبارزه هزاران ابراز دارد، از احزاب                  
ها و حتي دولت که      داري گرفته تا راديو، تلويزيون، روزنامه       سرمايه

دار هستند که دشمن ما از آن استفاده         ي سرمايه همه ابزارهاي طبقه  
. کند تا بتواند اهداف خودش را، منافع نامشروع خودش را پيش ببرد           مي

ها و ابزارهايي که دارد،     در مقابل اين طبقه با اين قدرت، با اين توانايي         
رديف مقابلش که طبقه کارگر است بايد داراي ابزارهايي باشد که حداقل            
بتواند توازن براي حفظ وضعيت موجود ايجاد کند تا در مرحله اول از بدتر           

ها، يعني توازن که بتواند     براي حفظ حداقل  .  شدن شرايط جلوگيري کند   
شرايط را حداقل از وضعيت کنوني بدتر نکند در حد همان ابزارهايي را                

داري مثالي بهتر است بزنيم، سرمايه    .  داري دارد الزم دارد   که سرمايه 
هاي ي قدرت دارد هم داراي تشکل     هم داراي حزب است، نگهدارنده    

حاال الزم است   .  داري است و دولت را هم در اختيار دارد        صنفي سرمايه 
اش را  يکي تشکل صنفي  .  که طبقه کارگر هم داراي انواع تشکل باشد       

مان بيشتر  ما امروز بحث  .  اش را داشته باشد و دوم سازمان سياسي      
اما براي اين که گمراه نشويم و        .  روي تشکل صنفي طبقه کارگر است      

اش براي اين که انحراف پيدا نکنيم بايد اين را بپذيريم که هر دو نوع              
را الزم دارد و بايد داشته باشد و چون، طبقه کارگر چنان شرايطي را                   

داري دارد  ندارد که بتواند در مقابل آن همه يا هزاراِن ابرازي که سرمايه    
هاي طبقه کارگر هم بايد بيش از حد الزم         مقاومت بکند بنابراين تشکل  

فعاليت بکنند و هم بسيار دقيق عمل کنند تا بتوانند توازن حداقلي را با                
داري ايجاد کنند و اگر قرار بر اين باشد که شرايط را عوض                 سرمايه

کند، يعني وضعيت موجود را تغيير بدهند و به وضعيتي برسند که طبقه               
داري اش را دريافت کند، ببينيد ما گفتيم سرمايه        کارگر بتواند حقوق  

کند اش دفاع کند ابزار توليد مي     براي اين که بيشتر از منافع نامشروع      

گوييم طبقه کارگر براي اين که      کند و اين جا مي    و از آن استفاده مي    
بتواند به حقوق واقعي خودش برسد بايد ابزارهايي را توليد کند و از آن                 

هدف طبقه کارگر را درواقع     .  ابزارها براي رسيدن به هدفش استفاده کند      
هايي را االن مي    حداقل.  توان گفت يک زندگي انساني است      مي

ها باقي بماند بلکه بايد به آن حدي         خواهد ولي نبايد در همين حداقل      
برسد که حقوق خودش را و بقيه انسانها را به صورت کامالً انساني                   

اش اين  براي اين که بتواند به چنين هدفي برسد الزمه          .  برآورده کند 
هايي که بتوانند او را به خواسته       تشکل.  است که داراي تشکل باشد    

ها را و روش و خطوط و مسيري که تشکل         نوع تشکل .  هايش برسانند 
شرايطي را  .  تواند تعيين کند   ها بايد دنبال کنند را نوع هدف مي          

توانند کمک  هايي را که در آن شرايط مي       کند و تشکل  بررسي مي 
در حال حاضر با     .  کنداش برسند را مشخص مي     کنند و به اهداف    

وضعيت ناهنجاري که طبقه کارگر در ايران دارد ما قدمهاي اوليه را                 
درواقع نه اين که ما بلکه قبل از ما هم اين قدمها برداشته شدند                .  داريم

اي که در سالهاي قبل و دهه      اما متأسفانه بسياري آن قدمهاي اوليه     
هاي قبل برداشته شده بود همه پس گرفته شده، همه دستاوردها را پس              

درواقع ما دوباره به يک نقطه اوليه رسيديم که حداقلي که مي           .  گرفتند
بنابراين، ما بايد دوباره از      .  خواهيم ايجاد تشکل براي طبقه کارگر است       

در .  ي صفر شروع کنيم ، کارگران نياز دارند تشکلي داشته باشند           نقطه
مقابل بايد بررسي کنيم که هدف از اين تشکل چيست و به دنبال آن                 

همانطور که عرض کردم    .  حرکت کنيم و براي نوع تشکل و کاربردش         
ابزاري که طبقه کارگر براي رسيدن به          .  تشکل درواقع ابزاري است    

بنابراين بايد  .  اهدافش يعني انساني کردن جامعه از آن استفاده کند             
ها و اهدافش را بررسي کند و به         خواسته.  شرايط فعلي را بررسي کند     

اش ايجاد کند تا بتواند شرايط فعلي را تغيير دهد،           دنبال آن نوع تشکل   
 .وضعيت موجود را تغيير دهد

 سطح از   ۲خيلي ممنون آقاي اشرفي شما به       :  مريم محسني 
يعني از اينجا شروع کرديد که طبقه       .  تشکل اشاره کرديد  

دار از خودش دفاع     ي کارگر بايد در مقابل طبقه سرمايه        
گفتيد .  يابي را توضيح داديد   کند و ازاين جا صورت تشکل     

تواند از خودش دفاع کند چيست؟ تشکل       آن ابزاري که مي   
يک نوع تشکل صنفي که برداشت من اين است که           .  است

اي کارگري است که به آن اشاره         منظورتان تشکل توده  
 نوع تشکل   ۲يعني گفتيد   .  کرديد و يکي هم سازمان سياسي     

 
ميزگرد درباره تشکل يابي طبقه کارگر با حضور 

 محمد اشرفي و سعيد مقدم
 

 مريم محسني: اداره کننده
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احتياج دارد طبقه کارگر يکي سازمان سياسي است و يکي            
شود گفت که تشکل    هم تشکل صنفي است که بيشتر مي       

من حاال سؤالم اين است که       .  اي طبقه کارگر است    توده
. االن در جنبش کارگري يک بحثي است سه نوع تشکل             

اي هم نوع خاصي مورد نظرشان       يعني همان تشکل توده   
با اين ديدگاههايي که وجود دارد که به آن نام ويژه             .  است

مثالً سنديکا، اتحاديه، شورا، انجمن      .  شودهم اطالق مي  
کنيد در حال    شما چه نوع مشخصي را فکر مي         .  صنفي

حاضر مطلوب است براي طبقه کارگر که در آن سطح                
بيند؟ اي داشته باشد؟ يا ترکيبي مي      يابي توده سازمان

 .توضيح دهيد
همانطور که عرض کردم، نوع تشکل را شرايط به ما ديکته         : محمد اشرفي 

اين که کدام تشکل نسبت به تشکل ديگر بهتر است و جوابگو             .  کندمي
شود اينگونه مشخص   توان االن مشخص کرد بلکه مي     هست را نمي  

کند نوع  کرد که روش مبارزه و اهدافي که طبقه کارگر تعقيب مي               
گوييم نوع تشکل   اما وقتي ما مي    .  دهدها را متغير قرار مي     تشکل

الزاماً اين نيست که آن تشکلي که با اسم خاصي درست شده حتماً                   
يک زماني  .  بلکه بستگي به شرايط دارد      .  ترين تشکل باشد   راديکال

بينيد سنديکا بيشترين جوابگويي را دارد و زماني           هست که شما مي    
بينيد که سنديکا ديگر جوابگو نيست بلکه شما بايد کميته              ديگر مي 

تواند، هاي ديگري که مي   کارخانه داشته باشيد بلکه شما بايد تشکل       
فرض را بر اين بگيريم که يک صندوق کمک مالي باشد يا انجمن صنفي         

کند که  نفسه مشخص نمي  ها في نام هر کدام از اين تشکل      .  باشد
تواند راديکال  راديکال است يا رفرميستي است بلکه هم يک سنديکا مي         

اما درنهايت  .  تواند خيلي رفرميستي عمل بکند    باشد و يا يک سنديکا مي     
. ها کارکرد خاصي در زمانها و شرايط خاص دارند        هر کدام از اين تشکل    

کند، رشد مي  رسد که آنقدر جنبش کارگري پيشرفت مي      شرايطي مي 
ها و يا   ها في نفسه مثالً اتحاديه     کند که ديگر بعضي ازاين تشکل      

هاي صنفي ديگر جوابگو نخواهند بود بلکه به آن جا کشيده مي            انجمن
هاي محلي يا نهايتاً      هاي کارخانه، کميته   شود به سمت کميته     

شوراهاي کارگري و يا شوراهاي محلي که آنها در زمان خاصي است که              
ولي در حال حاضر هر     .  کاربردشان در شرايط اعتاليي مشخص مي شود       

از انجمن  .  هايي که شما بتوانيد فکرش را بکنيد         کدام از اين تشکل    
هايي که االن   هاي دومنظوره، تشکل  صنفي گرفته تا سنديکا، کميته     

هاي حمايتي مالي از کارگران و الي آخر، همه         وجود دارند و صندوق   
توانيم از همه آنها استفاده     کنم که مي  شان کاربرد دارند و من فکر مي      

 .کنيم
برداشت .  خيلي ممنون از توضيحات مفيدتان    :  مريم محسني 

من از فرمايشات شما اين بود که نام شکل مطرح نيست و             
يکي هم اين که     .  مضمونش مهم است که راديکال باشد       

برداشتم اين بود که شما درواقع اين حق انتخاب را به خود             
دهيد که آزادانه انتخاب کنند که چه نوع             کارگران مي 

خواهند و از پيش تعيين شده يا ديکته شده            تشکلي مي 
اي بگويند در شرايِط حاضر      بينيد که مثالً االن عده     نمي

اي سنديکا است يا شورا؟ يعني       بهترين نوع تشکل توده    
گذاريم به انتخاب    من برداشتم اين بود که اين را مي           

کارگراني که آنجا هستند که خودشان انتخاب کنند که چه            
اگر توضيحي داريد   .  نوعي را برگزينند برايشان بهتر است      

 .بفرماييد و اگر نه با آقاي مقدم شروع کنيم
بله همين طور است من بحثم اين است که شرايط بايد              :  محمد اشرفي 

کننده باشد نه اين که ما تابع شرايط باشيم يا دنبال رو حوادث                 تعيين
منتها ما اين اجازه را بايد بدهيم که کارگران بر مبناي شرايطي که             .  باشيم

شان را  در محيط کارشان و يا در محيط زندگيشان دارند نوع تشکل              
وظيفه فعالين اينجاست که آگاهي برسانند تا آنها در              .  مشخص کنند 

انتخابشان يا اشتباه نکنند و يا اين که ارتقاء پيدا بکنند ولي حق تحميل يا               
 .تعيين از قبل به صورت قالب را ندارند

آقاي مقدم شما بفرماييد، درک خودتان را از         :  مريم محسني 
 .تشکل کارگري توضيح دهيد

در پاسخ به اين سؤال مي     .  با سالم و خوشامد به همه شما      :  سعيد مقدم 
خواستم بگويم که همانطور که از خود اين سؤال هم معلوم است تشکل               

. يابي براي کارگران است در ميان کارگران       نوعي، سازماندهي و تشکل   
کنند زندگي مي  هايي که کارگران کار و توليد مي        در همه محيط  

کنند و نشو و نما دارند در آن جا براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي و                
ناپذيري در جامعه طبقاتي هر لحظه      سياسي کارگران که به طور اجتناب     

کند و وجود کارگران را تحت     ذهن کارگران را به خودش مشغول مي      
درنتيجه کارگران  .  دهدداري قرار مي  الشعاع مشکالت جامعه سرمايه   

آنها در مواجهه با طبقه     .  در جامعه طبقاتي مجبورند که تشکل داشته باشند       
دار که به خاطر انباشت سرمايه و سود سرشار فشار طاقت              سرمايه

. کند مجبورند که تشکل داشته باشند     فرسايي را به کارگران تحميل مي     
چرا که اگر بخواهند تشکل نداشته باشند و به شکل فردي و پراکنده با                 

طبقه سرمايه .  برنداين طبقه مبارزه بکنند، به هيچ وجه راه به جايي نمي          
هاي خودش را دارد و کامالً         دار براي استثمار اين طبقه تشکل        

دهد يافته اين طبقه را تحت ستم و فشار قرار مي           متشکل و سازمان  
بايد تشکل داشته باشند چرا که      .  کارگران هم متقابالً بايد متشکل بشوند     
باري که  توانند از وضع فالکت   در غير اين صورت، به هيچ وجه نمي        

داران سرمايه.  دار به آنها تحميل کرده نجات پيدا بکنند        طبقه سرمايه 
ها، بينيم که در سراسر دنيا، همه جا، متشکل هستند در تراست           ما مي 

هاي خودشان و روز به روز متشکل       در سنديکاهاي خودشان، در کارتل    
شوند اما متأسفانه هنوز به داليل مختلف کارگران         تر و متمرکزتر مي   

اند در بسياري   که مهمترين آن استبداد و سرکوب طبقاتي است نتوانسته        
به ويژه در کشورهايي با ساختاري مثل       .  از جاها خودشان را متشکل بکنند     

توانند خودشان را متشکل بکنند اما        ايران که به سختي کارگران مي       
بار رها  راهي جز اين ندارند و براي اين که بتوانند از اين وضع فالکت              

هاي طبقاتي  در تشکل .  بشوند و خالص بشوند بايد متشکل بشوند         
هاي سراسري خودشان متشکل بشوند و هم در           خودشان، در تشکل   
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داران در جاي جاي    مبارزه اقتصادي و هم در مبارزه سياسي با سرمايه          

 .زندگي و کارشان رو در رو بشوند تا بتوانند از اين وضعيت خالص شوند
من مايلم اين   .  خيلي ممنون از توضيحات شما    :  مريم محسني 

هايتان جا از شما اين سؤال را بپرسم، البته شما در صحبت          
سراسري، يعني به يک شکل       ‐اشاره کرديد تشکل طبقاتي   

با وجود اين من    .  ويژگي تشکل مورد نظرتون روبرو  شويد       
مايلم که از شما بپرسم دقيقاً ويژگي تشکل مورد نظر شما             

کنيد در  چيست؟ چه مختصاتي دارد؟ آن تشکلي که فکر مي        
شرايط حاضر در ايران براي کارگران ظرف مناسبي است            

يابي چيست؟ البته شما ضرورتش را به خوبي        براي سازمان 
توضيح داديد و کارگران ايران را از کارگران سراسر جهان            

با اين  .  جدا ندانستيد و اين ضرورت را جهاني ارزيابي کرديد        
هاي اين تشکل   کنيد در شرايط حاضر ويژگي    همه فکر مي  

 چيست؟
کنم در شرايط حاضر کارگران به خاطر ستمي         من فکر مي  :  سعيد مقدم 

دار هستند و بر    شود مجبور به مبارزه با طبقه سرمايه       که به آنها مي   
يابي طبقه کارگر براي    اساس اين درک، آن ويژگي مهمي که در تشکل        

هر تشکل  .  من مهم است مستقل بودنش از کارفرمايان و دولت است            
کارگري و طبقاتي که مستقل از دولت و کارفرما باشد به نظر من يک                 

اي طبقه کارگر است که اگر سراسري بشود و هرچه          تشکل طبقاتي توده 
اگر بر عهده من باشد     .  تر بشود به نظر من بهتر است      تر وگسترده وسيع

و من زماني بخواهم با توجه به شرايط مشخصي تشکل ايجاد کنم،                  
براي اين که تشکل شورايي      .  آل من است  تشکل شورايي تشکل ايده    

کنند هايي دارد که کارگران نمايندگان خودشان را انتخاب مي         ويژگي
و هر زمان که خواستند که نمايندگان ديگري را انتخاب کنند به هر دليلي              

توانند نمايندگاني را که انتخاب کردند اگر قبول نداشته باشند عزل             مي
اما اين  .  اين ساختار، ساختاري اصولي است و ساختاري درست است        .  کنند

طبقه کارگر بر اساس ميزان      .  توان به طبقه کارگر تحميل کرد      را نمي 
کند، آگاهي و اطالعاتش و اعتقادش و موقعيتي را که در آن زندگي مي             

اين خيلي مهم است و ارادي نيست، اگر بتواند هر تشکلي را فقط با اين                 
ويژگي که مستقل از دولت و کارفرمايان باشد را تشکيل بدهد، اسم آن               
هرچه باشد، به نظر من اين تشکل مورد قبول و درست توده کارگري                 

 .است
من اين جا    .  خيلي ممنون از توضيحاتتان    :  مريم محسني 

مجبورم يک سؤال ديگر را مطرح کنم و آن هم اين که يک              
هاي تشکل مورد   بحثي در جنبش کارگري است که ويژگي      

دهد، مستقل، کارگري،    پارامتر نشان مي    ۳نظر را با اين      
دهد خود  مستقل وقتي که توضيح مي     .  داريضدسرمايه

 برداشت متفاوت از آن در جنبش کارگري وجود           ۲مستقل  
ديدگاه .  يکي مستقل از دولت و کارفرمايان       .  داشته است 

کند در شرايط حاضر مستقل     ديگري وجود دارد که فکر مي     
اول نظرتان را راجع به اين توضيح       .  از احزاب هم بايد بگذارد    

گوييد مستقل دقيقاً مستقل از      بدهيد که وقتي که شما مي      
آيا به نظر شما    .  چي؟ البته فرموديد مستقل از دولت و کارفرما       

ضرورتي دارد که به مستقل از احزاب تأکيد شود؟ و دوم               
داري که بعضي از جريانهاي کارگري فکر         ويژگي سرمايه 

کنند ويژگي تشکل کارگري بايد گنجانده شود را هم            مي
 تان چيست؟بفرماييد ارزيابي

داري اول بگويم   در مورد اين پسوند يا ويژگي ضد سرمايه        :  سعيد مقدم 
که به نظر من هر تشکل کارگري که مستقل از دولت و کارفرما است به                

درنتيجه به کار بردن پسوند      .  داري است شکل تمام عياري ضدسرمايه   
تواند محدود کننده   اي مي هاي توده داري براي تشکل  ضدسرمايه

تواند جلوي ورود بسياري از کارگران را که هنوز به اين درک             مي.  باشد
تشکلي .  ها بگيرد نرسيدند و از آن تعبيرهاي خاصي دارند به اين تشکل          

در ساختار سياسي و اقتصادي مثل جامعه ايران يک مختصات بخصوصي           
در اين چنين جوامعي هر تشکلي که بخواهد مستقل از دولت و                .  دارد

گيرد و به شکل    کارفرما باشد خود به خود رو در روي سرمايه قرار مي            
به کار بردن اين پسوند در انتهاي هيچ        .  داري است اي ضدسرمايه ويژه

تواند اثبات بکند جز اين که بخواهد جلوي ورود خيلي از              چيز را نمي  
ها بايد  در مورد اين که اين تشکل       .  کارگران را به اين تشکل بگيرد       

هاي توده اي   مستقل از احزاب باشند، من منظورم اين نيست که تشکل         
 .طبقه کارگر بايد وابسته به احزاب باشند

اي طبقه کارگر مطمئناً بايد تصميمات خودشان را           هاي توده تشکل
بايد تصميمات کارگران در رابطه با مبارزات سياسي و           .  خودشان بگيرند 

اي طبقه کارگر    هاي توده شان در درجه اول در تشکل        اقتصادي
ها توانند عناصري در درون آن تشکل      اگرچه احزاب مي  .  گرفته بشود 

اما من تشکل مستقل طبقه     .  داشته باشند و هيچ ايرادي هم بر آن نيست         
کارگر را تنها به اين دليل مستقل از دولت و کارفرمايان گفتم که چون                 

داري و  شود يک ضديت خاصي، احزاب سرمايه        تعبيير خاصي مي   
توانند هر پسوند   احزاب وابسته هيچ ابايي ندارند از اين کلمه و راحت مي          

درنتيجه به کار بردن اين نوع پسوندها براي        .  و هر شعاري را به کار ببرند      
هاي آزادي که روي    هاي مستقل از دولت و کارفرمايان، تشکل      تشکل

پاي خودشان هستند جز به معناي موضع گرفتن در مقابل بسياري از                 
توانند درنهايت به نفع طبقه       هاي حزبي که مي    سازمانها و تشکل   
دهم که وقتي مستقل را     به خاطر اين من ترجيح مي . کارگر باشند نيست 

اگرچه به شدت   .  برم، مستقل از کارفرمايان و دولت بگويم        به کار مي  
هاي کارگري نبايد مستقيماً وابسته به احزاب          اعتقاد دارم که تشکل    

 .باشند
آقاي اشرفي شما در صحبت    .  خيلي متشکر :مريم محسني 

يابي را امر ويژه خود کارگران      هايتان ضمن اين که تشکل    
يعني به نظر   .  رساني صحبت کرديد  برشمرديد ولي از ياري   

رسيد که نقش عنصر آگاهي را دخالت داديد در اين که            مي
تواند تسريع بکند و يا روندي را        يابي را مي  پروژه تشکل 

اي کارگري منجر   هاي توده پيش ببرد که بتواند به تشکل     
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من در اين رابطه مايلم از شما بپرسم لطفاً روند شکل        .  شود

 .گيري تشکل کارگري را توضيح دهيد
همينطور که عرض کردم طبقه کارگر براي مبارزه و به             :  محمد اشرفي 

دست آوردن حقوق خودش و ساختن يک جامعه انساني بايد در دو سطح              
مبارزه کند و بنابراين به دو نوع تشکل نياز دارد تشکل صنفي  و توده اي                
کارگران در رابطه با مصالبات خاصي دنبال ميکند و اگر اين جدا از                    
سازمان سياسي طبقه کارگر باشد يا اين که سازمان سياسي طبقه کارگر              
تشکيل نشود و با تشکل توده اي پيوند نخورد، اين تشکل هاي توده اي               
هيچ وقت ضد سرمايه داري نخواهد بود ما ديديم مبارزات کارگراني را که             
براي مطالبات ضنفي مبارزه کرده اند و در نهايت درون سيستم سرمايه               
داري چيزهايي را به دست آوردند و دوباره پس از چند سال همان ها را از                
دست داده اند يعني تشکل هاي صنفي تا حدودي مي تواند به طبقه                  
کارگر کمک کند که اين طبقه درون جامعه سرمايه داري قدرت چانه زني             
داشته باشد اما اگر آگاهي سياسي از طريق سازمان سياسي طبقه کارگر              
پيوند بخورد با تشکل هاي توده اي کارگران آن وقت مي توان به صورت              
ريشه اي به مطالبات کارگران رسيد هر کدام از اين دو نباشد مبارزه طبقه              
کارگر ناقص است و در صورتي که سازمان سياسي طبقه کارگر وجود                

صنفي باشد، ضد   (نداشته باشد، تشکل هاي توده اي هر چيز که باشد              
فقط درون جامعه سرمايه داري مي تواند مبارزه و            )  سرمايه داري باشد  

چانه زني کند و از طرف ديگر اگر سازمان سياسي وجود داشته باشد اما                 
تشکل هاي توده اي موجود نباشد يا پيوندي بين اين ها بر قرار نشود آن                
ها بدون ترديد به زائده هاي بورژوازي تبديل خواهند شد و توان ياري                

بنابراين طبقه کارگر بايد هم       .  رساني به کارگران را نخواهند داشت        
سازمان سياسي و هم تشکل توده اي داشته باشد و بايد ميان اين دو                   
پيوند محکمي بر قرار شود که از طريق اعضاي دو طرف شکل مي گيرد               
يعني افرادي بايد وجود داشته باشند که بتوانند در هر دو عضويت داشته و              

 .پيوند اين دو را برقرار سازند
من برداشتم از   .  خيلي متشکر از توضيحاتتان   :  مريم محسني 

حرف شما اين بود که کارگران مثل باقي اقشار جامعه حق             
دارند که سازمان سياسي خودشان را داشته و در سياست            
دخالت کنند و اين يک ضرورت است يعني براي اين که               
بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند و همان طور که فرموديد           
در راه اهدافشان گام بردارند، هم بايستي تشکل هاي توده           

اما اين جا من سوال     .  اي داشته باشند و هم سازمان سياسي      
ديگري از شما دارم، شما به طور مشخص چه سبک کاري را            
پيشنهاد مي کنيد براي اين که روند شکل گيري تشکل              

 کارگري در سطح توده اي تسريع بشود؟
شرايط .  ببينيد شرايط ايران حداقل براي ما ويژه است           :  محمد اشرفي 

خاصي که در آن هستيم و با توجه به جهاني سازي و خصوصي سازي که               
وقتي لز آن صحبت مي کنيم فقط اين نيست که کارخانه را خصوصي مي             

اين کارفرما است   .  کنند بلکه از نظر تشکل يابي هم بايد به آن توجه کرد            
حتي نوع رفتار و    .  که تصميم مي گيرد کارگران تشکل داشته باشند يا نه          

وقتي به  .  انديشه کارگر را هم سعي کرده اند به خواست خود شکل دهند            
کارخانه ها نگاه مي کنيد مثل يک پادگان به نظر مي رسد مثل اردوگاه                

کارگر نمي تواند تشکل خود را ايجاد کند          .  کار اجباري به نظر مي آيد      
از طرف ديگر دولت هم از کارفرما حمايت         .  چون کارفرما اجازه نمي دهد    

مي کند بنابراين از دو طرف به کارگران فشار مي آورند و نمي گذارند                  
کارگران متشکل شوند و اين باعث شده که کارگران تمام حقوق خود را از         

بنابراين من احساسم اين    .  دست بدهد و هر روز بيشتر شاهد اجحاف باشد        
است که نمي توانيم به اين اميد بنشينيک که کارگران کارخانه آن قدر                
آگاهيشان باال رود که بتوانند تشکل خود را عليرغم فشارهاي بسيار زياد             

نياز داريم براي شکستن جو پادگاني کارخانه ها از بيرون           .  به وجود آورند  
فشار بياوريم توصيه من اين است که بايد کارگران در بيرون از کارخانه با              
همان افراد کارخانه تشکل هايشان را ايجاد کنند و بتوانند مشکالت                

قسمت ديگر اين که تشمل هايي در محالتي          .  خودشان را بررسي کنند   
که قابل کنترل نيست و کارفرماي خاصي بر آن نظارت ندارد و اين                   
امکان وجود دارد که تشکل هاي محلي ايجاد کرد، کارگران تشکل هاي             
محلي ايجاد کنند و از اين طريق در پيوند با تشکل هايي که مي شود                   
گفت فرا کرخانه  اي هستند مي توان فشار آورد و جو پادگاني را شکست                
يعني اين طور نيست که اگر ما تشکل ها را بيرون از کارخانه ايجاد کنيم،               

نه .  تشکل هاي محلي را ايجاد کنيم بعد فکر کنيم که موفق شده  ايم                
اين ها کاربردشان در حدي است که جو پادگاني کارخانه          .  اين طور نيست  

. را بشکند تا کارگران بتوانند تشکل خودشان را درون کارخانه ايجاد کنند            
بنابراين با شرايط فعلي پيشنهاد من اين است که کارگران بيرن از کارخانه      
تشکل خودشان را ايجاد کنند و تشکل هاي دو منظوره که امروز هم چند              
مورد را داريم ايجاد کنند در محالت تشکل هاي محلي ايجاد شوند تا اين     

 .ها بتوانند در کنار و با کمک هم کارخانه ها را آزاد کنند
به نظرم هر دو شرکت کننده       .  خيلي متشکر :  مريم محسني 

نظرشان اين است که ما براي تشکل يابي طبقه کارگر فقط            
بايد نقش ياري رساننده داشته باشيم و نه اين که خودمان            

بحثي در جنبش    .  به عنوان فعالين کارگري اقدام کنيم        
کارگري است که هم در طيف راديکال و هم در طيف راست             
جنبش کارگري مطرح است و آن اين که بر اين باورند که              
پروسه تشکل يابي کارگري اين است که ايتدا بايد در سطح           
خرد در واحدهاي مختلف کارگران تشکل خود را بسازند بعد           
در يک پروسه طوالني از به هم پيوستن اين ها يک                  
کنفدراسيئني به وجود بيايد که ما اسم آن را مي گذاريم               

منتخها در اين رابطه ديدگاهي      .  تشکل سراسري کارگران  
است که فکر مي کند براي به وجود آممدن تشکل سراسري           
طبقه کارگر بايد فعالين به هم نزديک شوند و در اين جهت             
با هم همکاري نزديک داشته باشند را زير سوال مي برد با              
اين دليل که اين نوعي تشکل يابي از باال است و لزومي به               

 .اين کار نيست
خوب شايد من يکي از استثناها باشم يا شايد اصال من              :  محمد اشرفي 
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بنده اعتقاد دارم که تمام فعالين بايد به هم نزديک شوند به             .  فعال نباشم 

داليل مختلفي که يکي از آن ها اين است که من فکر مي کنم پراکنده                 
اگر به  .  بودن فعالين موجو مانعي است در برابر تشکل يابي طبقه کارگر            

هم نزديک شوند که مثال ما اسمش را اتحاد عمل مي گذاريم اين مانع                
ببنيد فعالين بيشتر کساني هستن که با          .  خود به خود از بين مي رود         

تجربيات گذشته به هر حال همراه با جنبش طبقه کارگر را از يک بحران               
اما تعدادي از اين دوستان وبيشارشان در        .  هاي بسيار شديدي گذشته اند    

همان دوران هاي بحران باقي مانده اند من اسمش را مي گذارم باقي                 
 سال پيش   ۱۵ يا   ۱۰زماني بود در گذشته حدود      .  ماندن در دوران محفلي   

آن موقع اين   .  محفل ها نياز مبرم جنبش کارگري بود به خاطر سرکوب ها  
محفل ها نقش بسيار خوبي داشتند و کارهايي را انجام دادند که باعث شد         

ز ديگر آن محفل ها توان پاسخ گويي به          .اما امر .  روند جنبش قطع نشود   
متاسفانه اين دوستان ما هم چنان در دوران محفلي         .  رشد جنبش را ندارند   

باقي مانده اند و تبديل به مانع شده اند بنابراين اتحاد عمل و جمع شدن                
کنار هم باعث مي شود اين افراد مجبور شوند از افکار محفلي خودشان               
دست بردارند اگر خوب دقت کنيم دوستاني داريم که هر کدام چند نفر را               
دور خودشان جمع کرده اند محفلي درست کردند و محکم چسبيده اند به              
آن واگر شما بخواهيد وارد آن شويد و کار کنيد، سريعا مي روند و يک                  
محفل ديگر مي سازند و نمي توانند با هم کنار بيايند و شما براي از بين                 
بردن اين محفل مجبور هستيد با يک نورافکن زواياي مختلف فعاليت              

آن وقت اين افراد مجبورند با        .  چنين افرادي را به جنبش نشان دهيد        
جنبش کارگري که در حال رشد است جلو  بياينديا اين که به حاشيه رانده            
شوند بنابراين بحثم اين است که ما بايد به هم نزديک بشويم جون                   

حداقل سودي که اتحاد عمل     .  پراکندگي ما مانعي براي تشکل يابي است      
مي رساند اين است که محافلي که مانع از رشد جنبش است را از سر راه                 

بنابراين من با اتحاد عمل حتي اگر اسمش را تشکل يابي از             .  بر مي دارد  
از طرف ديگر فقط اين نيست که فعاالن به هم             .  باال بگذاريم موافقم  

نزديک شوند و ديکته کنند به طبقه کارگر بلکه هر کدام، روابطي که                  
دارند را در سطح گسترده و با صداقت به هم نزديک کنند نه اين که                    

تمام فعالين کارگر يبا تمام        .  اتحاد عمل به ديد بازديد تبديل شود           
نيروهايشان به هم نزديک شوند و راه تشکل يابي از پايين را هموار                   

اما نکته اي که بايد اشاره کنم اين که دوستاني که معتقدند طبقه              .  سازند
کارگر بايد از پايين و خودبه خود متشکل شوند به نظر من اساسا اعتقادي              
به نقش آگاهي ندارند و متوجه نيستند حتي زماني که کارگران در يک                
کارخانه تشکل خود را بسازند نمي توانند بيشتر از مطالبات گروهي خود              
پيشرفتي داشته باشند و نياز است که آگاهي سياسي و تئوريک حتما وارد              
آن کارگاه کوچک شود و به آن ها کمک کند از منافع محدود خود فرا                  

 .روي کنند
آقاي مقدم شما بفرماييد روند     .  خيلي متشکر :  مريم محسني 

تشکل يابي طبقه کارگر چيست و چه سبک کاري را شما              
پيشنهاد مي کنيد براي تسريع روند تشکل يابي؟ به عالوه            
توضيحات خودتان را در مورد سوالي که از آقاي اشرفي              

 پرسيدم نيز بفرماييد؟ 

ببيند در رابطه با اين که روند تشکل يابي طبقه کارگر چه               :  سعيد مقدم 
طور بايد باشد با توجه کنيم ما در يک سيستم آزاد زندگي نمي کنيم که                 
کارگران به شکل آزادانه بتوانند هر طور که خواستند تشکل ايجاد کنند ما             
در يک جامعه بسته اي زندگي مي کنيم که خيلي از مسائل مانع تشکل                
يابي طبقه کارگر است مثل سيستم سياسي بسته، نا آگاهي کارگران واليه           

در نتيجه من فکر مي کنم يک مساله اصل           .  هاي مختلف طبقه کارگر   
است و آن اين که کارگران بايد در مبارزاتشان که به شکل اجتناب ناپذير               
با سرمايه داري جريان دارد بتوانند هر طور که امکانش وجود دارد                   
خودشان را دي يک تشکلي سازمان دهند و به شکل فردي و پراکنده در               
مقابل سرمايه داران قرار نگيرند حاال آن تشکل هر اسمي که مي خواهد              
داشته باشد فقط يک خط قرمز وجود دارد و آن استقالل از کارفرما و                   

در .  و اگر نه به نظر من آن تشکل به پشيزي نمي ارزد               .    دولت است 
نتيجه تشکل هاي طبقه کارگر اگر قرار است که به نيازهاي اتصادي و                
سياسي کارگران جواب بدهد هر جايي که کارگر زندگي و کار مي کند                

آن چه مهم است اين است که کارگران بايد تالش          .  مي تواند به وجود آيد    
کنند در پروسه مبارزه تشکل هايي را که به وجود آمده با هم پيوند بدهند               

اين جا نقش پيشروان و      .  و تا آن جا که ممکن است گسترده تر بکنند            
فعالين کارگري برجسته مي شود و همان طور که آقاي اشرفي اشاره                 
کردند اين طور نيست که کارگران به شکلي خود به خودي اين گنداب                

نقش .  سرمايه را از بين ببرند و بايد با عناصر پيشرو در ارتباط باشند                  
فعالين کارگري در ارتباط دادن و پيوند ايجاد کردن بين اين تشکل ها                

در رابطه با بحثي که درباره نزديکي فعلين مطرح            .  بسيار برجسته است  
کرديد به نظرم اگر ما بپذيريم که اين اراده و خواست ما نيست که همه                 
چيز را تعيين مي کند و اگر ما حرف هايي مي زنيم آن حرفي بيشتر مورد                 
توجه قرار مي گيرد که با واقعيات بيشتر منطبق است آن موقع خيلي از                 

اين که برخي از فعالين الزاما شکل مشخصي از            .  مسائل حل مي شود    
تشکل يابي کارگران را به صورت وحي منزل تنها نوع تشکل يابي طبقه              

کارگران بر اساس نيازهاي خودشان در شرايط       .  کارگر مي دانند غلط است    
مثال در  .  مشخص دست به تشکل يابي در محالت و کارخانه ها مي زنند            

برخي کارخانجات که دچار بحران هستند کارگران نمايندگان خود را               
الزاما اين که فرضا سنديکا بهترين نوع تشکل يابي            .  انتخاب مي کنند  

طبقه کارگر است اساسا حرف درستي نيست بلکه سنديکا هم يکي از                
انواع تشکل يابي است همان طور که مجمع عمومي هم مي تواند نوع                

ما فقط يک اصل داريم و      .  خاصي از تشکل يابي در شرايط مشخص باشد       
آن اين که ما براساس شرايط مشخص بايستي دست به تشکل يابي                 
طبقه کارگر بزنيم و خط قرمز را تاکيد مي کنم استقالل از کارفرما و                   

براي تشکل سراسري همه انواع تشکل ها مي تواند نقش            .  دولت است 
اگر ما اعتقاد داريم که تشکل هاي کارگري         .  بازي کنند و به آن بپيوندند     

بايد به هم بپيوندند چه طور ممکن است ما به عنوان فعالين کارگري از                
ما نبايد اين قدر ز هم جدا         .  اين امر تبعيت نکنيم و جدا از هم باشيم           

گرايشي در جنبش بر اين باور است که تنها خودش خط مشي                .  باشيم
درست دارد و باقي همه سنديکاليست و رفرميست هستند در نتيجه بر اين         
جدايي فعالين پافشاري مي کند ولي با اين وجود نياز به نزديکي ميان                 
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فعالين کارگري کامال حس مي شود و اين نظر در حال رشد است که                   
بايستي به هم نزديک شد و با هم همکاري کرد چون اين نياز طبقه                   

 .کارگراست
بحثي .  من مايلم سوال ديگري از شما بپرسم      :  مريم محسني 

وجود دارد در جنبش کارگري آن هم اين که تشکل توده اي             
طبقه کارگر را به دو نوع پايدار و غيرپايدار تقسيم مي کند              
مثال کميته کارخانه، صندوق همياري، سنديکا و تشکل هايي          
از اين قبيل را که ويژگي پايدار دارد اين را در شرايط فعلي              
گزينه بهتري براي تشکل يابي مي داند تا يک تشکل                
غيرپايدار البته ما مي دانيم که مجمع عمومي چون اراده              
کارگران را در دموکراتيک ترين شکل جاري مي کند اهميت           

به عبارت ديگر بحث اهميت نهادسازي در          .  زيادي دارد 
شرايط فعلي را مطرح مي کند و بر اين باور است که ما بايد               

 شما در اين رابطه چه نظري داريد؟. پاي نهادسازي برويم
من باز بحثم از اين زاويه است که اين ما نيستيم که به اراده               :  سعيد مقدم 

خودمان تشکل مي سازيم دليلش اين است که ما در جامعه بسته حرکت              
مي کنيم بنابراين اين به اراده ما نيست و تشکل ها بر اساس نيازها شکل               
مي گيرند و بحث پايداري و عدم پايداري هم به اراده ما نيست اگر قرار                 
باشد براي نهادسازي و پايدار بودن تشکل ها ما از مطالبات سياسي و                 
اقتصادي کارگران بگذريم و آن ها را ناديده بگيريم براي اين که اين                 
تشکل ها مورد قبول جامعه بسته و مستبد باشد من اصال موافق نيستم               
کارگران بر اساس مطالبات خود تشکل ايجاد مي کنند چه بسا که اين                

من باز تاکيد مي کنم اين تشکل ها بايد خواست           .  تشکل ها پايدار نباشد   
ها ي واقعي کارگران را نمايندگي کند و در بر بگيرد و هر چه بيشتر                    
سراسري بشود حاال اين که چقدر مي تواند پايدار باشد بر اساس ميزان                

 .قدرت و مبارزه کارگران بستگي دارد
آقاي .  خيلي متشکر از توضيحات مفيدتان      :  مريم محسني 

اشرفي شما به اين سوال پاسخ بدهيد  که با توجه به اين که              
فضاي جامعه رو به بسته شدن مي رود اشکال مختلف تشکل           

 يابي طبقه کارگر بايد به چه صورتي باشد؟
حرکت جامعه به سمت بسته شدن فضا دقيقا مربوط به             :  محمد اشرفي 

يعني اگر تشکل کارگري وجود       .  عدم وجود تشکل هاي کارگري دارد       
داشته باشد فضاي جامعه نمي تواند به سمت بسته شدن حرکت کند يعني             

ما براي اين که بتوانيم از بدتر شدن فضا             .  اين ها با هم ارتباط دارد       
جلوگيري کنيم نياز به فعاليت بيشتر داريم تا بتوانيم تشکل ها را در حالت              

من توضيحي  .  بايد توازن را عوض کنيم  . نطفه اي هم که شده ايجاد کنيم 
همان طور که   .  مي خواستم در رابطه با سوال هاي قبلي شما مطرح کنم           

گقتيد برخي از دوستن چه در طيف راست و چه در طيف راديکال معتقد                
هستن که بايستي تشکل ها از پايين ايجاد شوند و اتحاد عمل و همکاري              

واقعيت امر اين است که اين دوستان کي رفته اند       . فعالين مثمر ثمر نيست 
تشکلي را در کارخانه و از پايين ايجاد کنند که ما طرفدارن اتحاد عمل                 

کارگران کي خودشان شروع به تشکل يابي کردند        .  جلويشان را گرفته ايم   
اين دوستان با حواله کردن ما به        .  و ما کمک نکرديم و جلوگيري کرديم       

آينده که صبر کنيد تشکل ها شکل بگيرند و بعد کنفدراسيون تشکيل                
بدهند در واقع مي خواهند از فعاليت ديگران جلوگيري کنند اين دوستان             

فرض بگيريد ما که به اتحاد       .  عدم عمل گرايي خود را توجيه مي کنند         
عمل اعتقاد داريم اشتباه مي کنيم شما برويد کار درست را انجام دهيد ما               

دوستاني .  هم به شما خواهيم پيوست اما موردي را مي خواهم عرض کنم           
که اعتقاد دارند اتحاد از باال هيچ کمکي به جنبش نمي کند من در                    
مقابلشان مي گويم که شوراي همکاري کاري انجام داد که هيچ کدام از              
اين دوستان نمي توانستند انجام دهند و آن برگزاري اول ما مي بود با                 

من .   سال انجام نشده بود     ۲۰تمام ضعف ها اما کاري بود که در اين             
توصيه مي کنم اين دوستان هم بروند کار کنند و مطمئن باشد ما تا جايي               

 .که در توان داريم به شما کمک مي کنيم
. آقاي اشرفي من يک سوال ويژه از شما دارم        :  مريم محسني 

جاي زنان کارگر در تشکل هاي کارگري کجا است؟ با توجه            
به اين که تشکل هاي کارگري موجود را من به شدت مردانه            

 . مي دانم
قسمت آخر صحبتتان واقعا درست است و تشکل هاي            :  محمد اشرفي 

اما اعتقاد من اين است که وقتي         .  کارگري امروز به شدت مردانه است      
اين که در   .  صحبت از کارگر مي کنم بين زن و مرد تفاوت قائل نمي شوم          

جامعه ما هنوز به آن جا نرسيده ايم که زنان کارگر باور کنند که هيچ                   
ما مردها هنوز به    .  تفاوتي با مردان کارگر ندارند اين مشکالت وجود دارد         

 .آن جا نرسيده ايم که واقعا بپذيريم که تفاوتي ميان زن مرد نيست
آقاي مقدم شما در اين رابطه نظرتان            :  مريم محسني 

 چيست؟
به هر حال ما يک شرايط اجتماعي و تاريخي را گذرانديم که            :  سعيد مقدم 

زن هميشه نقش درجه دوم داشته و طبيعي است که اين تأثيراتش را تا به       
کنم که بايد هم فعالين مرد      ولي من فکر مي   .  امروز هم بر جاي بگذارد    

اي را در   و هم فعالين زن اين مسأله را درک کنند و کار مشخص و ويژه             
از خانه گرفته تا کارخانه بايد اين را ما بپذيريم که            .  اين رابطه پيش ببرند   

زنان به عنوان نيمي از جامعه و به ويژه امروزه نيمي از توليد اجتماعي                  
نقش بزرگي در مبارزه طبقه کارگر دارند و اگر اين را عميقاً درک بکنيم و               

بار مبارزاتي که زنان در آن نقش           مشخصاً در اين وضعيت فالکت      
گونه بينيم که اين  کمرنگي دارند در ميان فعالين طبقه کارگر هم مي         

با درک اين قضايا و با       .  است، بايد يک کار مضاعفي در اين رابطه بشود         
من .  کندها جبران اين خالء را مي     شرکت دادن بيشتر آنها در فعاليت     

خواستم بگويم که در اکثر اين سؤاالت همان بحث        يک مطلبي را مي   
يابي طبقه کارگر،   کرديم و تشکل  هايي هم که در رابطه با شورا مي        

هميشه اين هست و متأسفانه من خيلي روي آن تأکيد دارم و کم به آن                 
شود و آن هم اين است که اين فعالين کارگري و کساني که               توجه مي 

اند اين  به يک درک مشخصي از تغيير و تحوالت اجتماعي رسيده              
هاي زنان، از جمله     هاي مختلف از جمله فعاليت     نيست که در زمينه    

ها بايد همراه با     اين.  کننده دارند هاي کارگري نقش تعيين    تشکل
يک واقعيت ملموس و بسيار     .  ها حرکت کنند  واقعيت و در کنار واقعيت    

. کننده حاکميت سياسي بسيار مختنق و مستبد در جامعه است             تعيين
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هاي طبقه کارگر را به آن        گرايانه تشکل توانيم اراده يعني ما نمي   
توانيم نقش ويژه  نمي.  خواهد تغيير بدهيم  مان مي شکلي که اراده  

جداي از آن درک مردساالرانه    .  اي به زنان بدهيم اين يک واقعيتي است       
اي که در جامعه است به هر حال يک تعلقات و منافع طبقاتي در جامعه               

داري منافعش در اين است که زنان هميشه نقش دوم             سرمايه.  است
ها وابسته به   داري در اين است که تشکل      منافع سرمايه .  داشته باشند 

توانيم تنها در کنار اين واقعيت حرکت       کارفرمايان باشند درنتيجه ما مي    
اي، ما اگر اين را نپذيريم و نقش ويژه         .  کنيم و شرايط را تغيير بدهيم      

توانيم داشته باشيم به خودمان بدهيم مطمئناً       بيش از آنچه که واقعاً مي     
همان يأس و دلمردگي که      .  شويمدر آينده دچار يأس و دلمردگي مي       

گيرند که  ها اين ايراد را مي     آقاي اشرفي اشاره به آن کرد که بعضي        
اي دارد و بايد کارگران خودشان اين          ها چه فايده   اين اتحاد عمل   

اي که من گفتم اين     ها را تشکيل دهند که باز هم اين مسأله         تشکل
ما .  هاي کارگري را نگرفته   کسي جلوي تشکل  .  کندجا خودنمايي مي  

هاي کارگري نيستيم و با تمام وجود در         مخالف کار براي ايجاد تشکل    
الشعاع اين مسأله قرار    مان را تحت  کنيم وزندگي اين رابطه کار مي   

ها جلوي سازمان  ايم واقعيت اين است که آيا اين اتحاد عمل          داده
واقعيت اين است که در     .  يابي طبقه کارگر را گرفته است؟ اينطور نيست        

کنم بحث  من فکر مي  .  کندکنار اين کار است و به اين کار کمک مي         
گرايي هم در رابطه با جنبش زنان هم در رابطه با بحث تشکل              اراده

دهد و انگار نه انگار که ما در يک           يابي همه جا خودش را نشان مي       
کنيم که تا يک حدي توانايي        اي حرکت مي   جامعه به شدت بسته    

کارگران، زنان تا زماني که اين را درک نکنند         .  داريم و بيش از آن نيست     
که واقعيات به اراده ما بستگي ندارد بلکه به رشد و تعميق تضادهاي                  
درون سرمايه ارتباط دارد و تا اين رشد نکند و کارگران به اين نتيجه                   

من يک  .  ماندنرسند همه چيز فقط در مرحله هدف و آرمان و آرزو مي             
خواستم در رابطه با آن جامعه بسته بدهم که شما گفتيد             توضيحي مي 

من زياد اعتقاد ندارم، با توجه به        .  شودتر مي جامعه روز به روز بسته     
شود، سرمايه فشار خودش را     تر مي اين که جامعه دارد روز به روز بسته 

تواند نمي.  تواند جامعه را ببندد   آورد اما تا يک حدي مي     آورده و مي  
چرا که اگر مي   .  به دلخواه و تا هر حدي که دلش خواست جامعه را ببندد            

کرد  جامعه بسته باشد يک لحظه درنگ نمي       ۶۰خواست که مثل دهه     
تواند پيش برود همانطور که اين طيف قضيه تا يک           و تا يک حدي مي    

تواند پيش برود دقيقاً بسته به يک سري فاکتورها و واقعيت          حدي مي 
شکل مبارزه در   .  هاي ملموس در جامعه است و به اين مبارزه بستگي دارد          

تواند تا  جامعه اگرچه نصفه نيمه است تا ان حدي است که سرمايه نمي            
خواهد جامعه را ببندد و ما هم بايد تابعي از اين              آن جا که دلش مي     

توانيم به اراده خودمان     هاي اجتماعي باشيم و نمي     شرايط و واقعيت  
 .همه چيز را تغيير دهيم

به خصوص  .  خيلي ممنون از توضيحات شما     :  مريم محسني 
در واقع  .  اي که گفتيد که من بايد اصالح کنم          اين نکته 

سرکوب در حال شدت گرفتن است و مقاومت هم همين             
تري است و منظور من هم اين         و اين جمله درست    .  طور

يعني درواقع سرکوب شدت گرفته ولي در عين حال            .  بود
من هم با شما هم     .  مقاومت هم در برابرش شديد شده است      

اي است و    سؤال دارم که کمي حاشيه      ۲من  .  امعقيده
با وجود  اين اگر که دوستان دوست        .  خيلي هم اهميت ندارد   

يکي اين که   .  دارند جواب بدهند به نظرم چيز خوبي باشد         
هايي که هست در مقابل نزديک        يکي ديگر از استدالل    

شدن فعاالن کارگر به هم و ما آن را با اتحاد عمل کارگري               
ي کنوني راه را به جلو      توضيح داديم و فکر کرديم در مرحله      

يکي از  .  برد و ارتقاء جنبش کارگري را در پي دارد            مي
کنند که اين در ادامه ممکن       هايي که مطرح مي   استدالل

انداز روشني ندارد اين    است دچار مشکل شود و زياد چشم      
گويند اين نوع حرکت کردن پراگماتيستي      نظر است که مي   

 .اگر مايليد توضيح بفرماييد. است
گويم اينگونه نيست که ما      من خيلي واضح و آشکار مي       :  سعيد مقدم 

ما دقيقاً مي  .  ندانيم که چه کار مي کنيم و به هم نزد يک شده باشيم              
ايم و من به آن اشاره کردم ولي االن يک          دانيم چرا به هم نزديک شده     

من اعتقاد دارم که طبقه کارگر بايد       .  گويمبار ديگر به شکل واضحي مي     
. اي و طبقاتي بکند   هايش را به هم پيوند بدهد، گسترده و توده        تشکل

متشکل شدن طبقاتي کارگر آرزوي همه کساني است که درد طبقه کارگر            
درنتيجه در اين رابطه طبيعتاً     .  دارند و همين طور آرزوي خود طبقه کارگر       

کنند درست  فعالين هم بايد با اتحاد عمل و هر ابزار ديگري که فکر مي            
است، خودشان را به هم نزديک بکنند براي چه کاري؟ دقيقاً براي اين که          

يابي طبقه کارگر کار بکنند و کارگران را         بهتر بتوانند در رابطه با تشکل     
اگر من فکر مي   .  به هم پيوند دهند و همه نيروها را در اين راستا بگذارند            

هاي مختلف طبقه کارگر و       ها و اليه   کنم که ارتباط بين بخش      
هاي طبقه کارگر ايجاد بکنم چه بهتر است که تشکل ديگري،             فعاليت

آنهايي که مي   .  همه نيروي من در راستاي اين خدمت قرار بگيرد            
خواهند بگويند که شما بي    خواهند شورا را تضعيف بکنند، آنهايي که مي       

خواهيد چه کار   دانيد مي ايد و نمي  جهت در کنار هم جمع شده       
شود پس از اين    چه طوري مي  .  کنندها را مطرح مي   بکنيد اين بحث  

سال ها افراد به طور آگاهانه دور هم جمع بشوند اما ندانند که چه کار مي               
مي خواهيم برويم در خانه کارگران را بزنيم، کارگران را           .  خواهند بکنند 

 ۲پيدا کنيم، در مبارزاتشان شرکت کنيم، برويم جلوي استانداري وقتي              
آيند با آنها قرار بگذاريم، پيشروان را پيدا           روز متفاوت مي   ۲کارگر در   

هاي مختلف کارگري، کارگان     کنيم و بگوييم يک روز بيايند، رشته         
آيند نساجي اصفهان، کارگران نساجي شمال، همه در يک روز مي               

آيا بهتر نيست که آنها يک روز بيايند؟ اين يک وظيفه            .  جلوي استانداري 
پيشرو و فعال کارگري است که همه نيروهايش را بگذارد و در اين راستا               
فعاليت کند که آنها همه يک روز بيايند و مسائلشان را با هم به اشتراک                 

ريزها بگذارند، اشتراک منافع بگيرند و آن را مطرح کنند و از خرده                 
گويد مسأله من   گوييم مثالً تو هم فردا بيا مي       به کارگر مي  .  بکاهند

. اين ناآگاهي را کاهش دهند     !   ماه حقوق  ۲سنوات است، مسأله فالني      
خواهيد بکنيد  دانيد چه کار مي   در نتيجه اين که نمي    .  کارآگاهانه بکنند 
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اين چه  .  ايد ديگر نقد نيست، توهين است       و تنها دور هم جمع شده       

حرفي است که تعدادي از فعالين کارگري که درد جامعه دارند، سالهاست             
کنند، به همين راحتي بگويند که شما نمي        که در جنبش فعاليت مي    

دانيد، شما که مي  .  ايدکنيد تنها دور هم جمع شده      دانيد چه کار مي   
آقاي اشرفي بسيار حرف درستي زد، کار درست را بکنيد و فرق کار                   

کنيم و قبول مي   ما گوش مي  .  درست را با کار ما به ما گوشزد بکنيد         
 کنيم؟کنيد که ما نميکنيم شما چه کار مي

آقاي اشرفي شما توضيحي     .  خيلي ممنون :  مريم محسني 
 داريد؟

 ۴حدود  .   سال قبل  ۳‐۴گردد به   اين بحث مان برمي    :  محمد اشرفي 
سال قبل من به اين نتيجه رسيدم که يک اتحاد عملي بايد در درون                   

هاي قبلي من را نير بررسي کنيد       اگر نوشته .  جنبش کارگري اتفاق بيفتد   
 سال به اين نتيجه رسيدم که در مقابل            ۱‐۲اما بعد از     .  در آنها هست  

تقاضاي اتحاد عمل يک مانع بزرگ وجود دارد و آن مانع بزرگ مداربسته            
البته در  .  اي بود که هر کدام از اين فعالين در درون آن گير افتاده بودند             

ها باقي هايي که از دوران بحران    بخش قبلي صحبتم گفتم که محفل     
ها در درون يک مدار بسته بزرگتر بازيگري          همين محفل .  مانده بود 

 فعال کارگري باشد تمام اين        ۰۱۰۰فرض بگيريد اگر     .  خاصي داشتند 
‐۲۰ نفر هم به     ۱۰۰۰تر که آن     نفر در درون آن مدار بسته بزرگ       ۱۰۰۰
 تا تقسيم شده بودند و در درون همان مدار بسته هر کدام محفل               ۱۰‐۱۵

بلکه بازتابي از دوران    .  بسته خودشان را داشتند و اين اختياري هم نبود          
 بود که به خاطر بسته بودن        ۷۰ و   ۶۰بازتابي از دوران دهه      .  بحران بود 

کرد در درون اين    جامعه، همين بسته بودن انعکاس مستقيمي پيدا مي        
کرد به محفل  مدار بسته و از درون اين مدار بسته انعکاس پيدا مي             

وقتي به اين نتيجه    .  وارهاي بسته، که من اسمش را گذاشته بودم پيله         
زنيم اتحاد عمل اما به نتيجه نمي       رسيدم که چرا اين همه فرياد مي       

رسيم به اين نتيجه رسيدم که ما براي اين که بتوانيم اتحاد عمل پيدا                  
کنيم از يک جاي خاصي، از يک محفلي بايد شروع کنيم که خود آن                  
محفل را از پيله خارج کنيم من در درون کميته پيگيري کار کردم                    

اگر االن در رابطه با کميته پيگيري        .  دوستان ديگر هم اين کار را کردند       
رغم اختالف نظرات شديدي که       شويد علي بررسي کنيد متوجه مي    

. کنندبين گرايشات مختلف کميته پيگيري وجود دارد اما با هم کار مي            
در مرحه بعد   .  وارگي آنجا شکست  يعني آن ساختار محفلي و آن پيله        

هاي ها را وارد کنيم به قسمت     تالشمان اين بود که اين شکستن پيله      
هنوز جاهايي مثل کميته    .  هنوز موفق نشديم  .  ديگر اين مدار بسته بزرگتر    

ها اما باالخره بايد اين   .  کنندپيگيري وجود دارند که جان سختي مي       
کارهاي راه.  ها منفجر بشوند   يعني بايد اين محفل     .  ترکانده شوند 
گذارم گذار از مرحله     فرض بگيريد من اسمش را مي       .  مختلفي دارد 

اين مرحله را اسمش را گذاشتم         .  محفلي به مرحله گسترش تشکل       
دگرديسي .  ام هست هاي قبلي گويم در رشته  باز هم مي  .  دگرديسي

در .  اندازي بکند و از درون آن محفل بيرون بيايد          يعني اين که پوست   
بخش قبلي صحبتم گفتم هر کدام از اين فعالين بايد با نيروهايي که                  

آورند يعني   شان را نمي    وقتي که ارتباطات    .  ارتباط دارند بيايند    

فرستند که ببينند   محفلشان را محکم نگه داشتند فقط يک نفر را مي           
کند و اخبار بيرون را به      بيرون چه خبر است و اين يک نفر نمايندگي مي   

برد که نگران نباشيد اين خبر است، پيله را محکم           اش مي داخل پيله 
حاال که به اين مسأله رسيديم بحث من اين است که ما بايد               .  نگه داريد 

اش در درون جنبش     هاي درون اين مدار بزرگتر را بترکانيم، محفل       
يعني تا زماني که مِن اشرفي به عنوان يک فعال            .  کارگري هضم بشوند  

هايي که دارم را در درون      در درون جنبش کارگري هضم نشوم و رابطه       
بازي ادامه  جنبش کارگري هضم نکنم مطمئن باشيد که همين محفل          

يابي طبقه  بازي يکي از موانع بزرگ تشکل        خواهد يافت و محفل    
درست در درون   .  سازيدوستاني ما داريم متخصص موازي    .  کارگر است 

تا .  اندسازيهمين مدار بزرگ ما دوستاني داريم که متخصص موازي         
اي جمع شدند يک کاري، يک تشکلي را ايجاد         شنوند که يک عده   مي

شما هر کدام از اين     .  کنندکنند سريع يک تشکل در مقابل آن علم مي         
چون ما در   .  ها را که نگاه کنيد معايبي دارند نسبت به تشکل            تشکل

 منظوره يا شترمرغي کاربرد دارد         ۲هاي  دوراني هستيم که تشکل     
. بنابراين معايب دارند اما همين معايب را يکي در مقابل ديگر قرار بدهيد             

 نفر  ۱۰ نفر جمع شدند و يک تشکل ايجاد کردند و             ۱۰خواهيد ديد که    
بنابراين .  ديگر در مقابل آنها تشکلي دقيقاً مثل همان را ايجاد کردند               

هايي سازي جزء همان فسيل و سنگواره        دوستان متخصص موازي   
هاي قبلي باقي ماندن که اينها بايد در درون جنبش          هستند که از بحران   

اند ما مشکل خواهيم    کارگري هضم بشوند و تا زماني که هضم نشده          
 .داشت

من اين  .  خيلي ممنون از توضيحات مفيدتان    :  مريم محسني 
کنم از مسائلي که در        بندي مختصر مي   جا يک جمع   

يکي آنکه فعاالن کارگري    .  ميزگرد بر سر آنها توافق داشتيم     
رساننده دارند براي ايجاد تشکل کارگري و نه         نقش ياري 

اين که اراده فعاالن کاررگري به جاي اراده کارگران قرار             
يابي يعني تأکيد همه دوستان شرکت       بگيرد در تشکل   

رساننده را دارد و    کننده اين بود که عنصر آگاه نقش ياري        
نبايد به جاي اعمال اراده کارگري اعمال اراده فعاالن               

در همين رابطه، آن طرف قضيه هم از             .  کارگري باشد 
يعني در عين حال    .  مرزبندي با خود به خوديسم صحبت شد      

رسانده را دارند اما با خود به       که فعاالن کارگري نقش ياري    
يابي خوديسم مرزبندي شد زيرا آن عنصر آگاهي در تشکل        

يعني از يک طرف مرزبندي با خود       .  کارگري بسيار مهم است   
. گراييبه خوديسم شود واز طرف ديگر مرزبندي با اراده          

يکي ديگر از مسائلي که بر روي آن توافق بود به نظر من مي             
هم .  بندي گفت راديکاليسم است    شود به عنوان جمع    

هايشان بر  آقاي اشرفي وهم آقاي مقدم در صحبت           
راديکاليسم تأکيد کردند که اگر آن تشکلي که ما از آن نام              

بريم تشکل راديکالي نباشد و به تشکلي براي سازش          مي
. طبقاتي و يا رفرميست تبديل بشود آن مورد نظر ما نيست            

٩ 



 

 
حتي آقاي مقدم تا آن جا پيش رفتند که گفتند نباشد بهتر              

يک محور  .  بنابراين به نظرم توافق سر اين هم داريم       .  است
ديگر که صحبت شد، آن نوع تشکلي که سرش بحث شد به            
خاطر ديدگاههايي که در جنبش کارگري بر سر اين مسأله           
است، آن که ما تأکيد داريم اين است که خود کارگران                

بارها آقاي مقدم و آقاي      .  کنندشان را انتخاب مي   تشکل
توانيم هيچ نوع تشکلي را با      اشرفي تأکيد کردند که ما نمي     

پيش فرض خودمان تحميل کنيم بلکه اين خود کارگران            
هستند که باز هم بسته به شرايط کار، محيط و نوع مبارزه            

ممکن است يک جا    .  کنندشان تشکل خود را انتخاب مي      
و از قبل ما    ...  سنديکا باشد، يک جا انجمن صنفي باشد و           

توانيم در اين رابطه اسم ببريم و       هيچ نوع مشخصي را نمي    
 ۳کنم اين   از آن دفاع کنيم که آن بايد تحميل شود فکر مي          

و ديگري هم استقالل از دولت      .  محور مهمي بود که بحث شد     
اگر دوستان صحبتي دارند که اضافه کنند            .  و کارفرما 

 .شويمخوشحال مي
هايتان بنديخواستم اضافه بکنم در يکي از جمع       مي:  محمد اشرفي 

کنند نوع تشکل کارگري را درست است که خود کارگران انتخاب مي            
ها زمان خاص دارند من اين      ولي مسأله اين جاست که بعضي از تشکل       

شورا .  تواند تشکيل شود   شورا در هر شرايطي نمي      .  را توضيح بدهم   
بنابراين زماني که به آنجا برسد       .  مربوط به دوران اعتالي انقالبي است      

... هاي امروزي مانند سنديکا و اتحاديه و        ديگر هيچ کدام از اين تشکل     
مورد .  گيردجوابگو نخواهند بود و جاي همه اينها را شورا است که مي             

ديگري که بود در رابطه با مجمع عمومي يک صحبتي شد من مي                
تواند مثبت واقع شود که     خواهم اين جا بگويم مجمع عمومي زماني مي       

البداهه اين هرج و مرج     چون در مجمع عمومي في    .  البداهه نباشد في
بر مبناي يک نيازي، يک حرکتي، کارگران يا          .  روداست که پيش مي   

. دهندشوند و يک مجمعي را تشکيل مي       اهل محل يک جا جمع مي     

اگر قبل از تشکيل اين مجمع تشکل کارگري حضور و وجود نداشته باشد             
تواند پس مجمع زماني مي   .  تواند از آن مجمع سود ببرد     هر کسي مي  

يک مجمع عمومي مثبت باشد که ماقبلش يک تشکلي وجود داشته باشد            
که مجمع را رهبري کند و بعد از آن مجمع هم باز تشکلي وجود داشته                 

باشد که تصميمات مجمع را اجرايي بکند چون مجمع که دائماً نمي               
تواند مثبت باشد که تشکلي     پس مجمعي عمومي مي   .  تواند باقي بماند  

مورد بعدي، ما   .  ماقبل و بعدش وجود داشته باشد که کارها را پيش ببرد            
برند که اهداف   ها اهدافي را پيش مي    گاهي اوقات در مورد اين تشکل     

اين را نبايد فراموش کنيم که در          .  خاص است مانند کنترل کارگري      
. تواند مثبت باشد  شرايط فعلي جامعه ما بزرگ کردن کنترل کارگري مي        

به دليل اين که ديده شده در جامعه ما بعضي از کارگران کارخانه را                    
داليلش اين است که     .  اما متأسفانه نتوانستند پيش ببرند     .  تصرف کردند 

درست است که يک کارخانه حتي پيش از اين که به وسيله کارگران                  
توانند در جامعه    تصرف بشود و هر چقدر هم خوب پيش ببرند نمي             

توانند  کارخانه خلل ايجاد کنند اما مي      ۲داري با يک کارخانه يا   سرمايه
بنابراين ما اگر در      .  اي را براي بقيه کارخانجات ايجاد کند           تجربه

کارخانجاتي که بحران زده هستند و در کارخانجاتي که به دست کارگران            
تواند براي ما   شوند مسير کنترل کارگري را پيش ببريم مي       تصرف مي 

کنترل کارگري هم   .  هاي بسيار خوبي را به بار بيارود       تجربيات و روش  
تواند نهايت اهداف ما باشد اما در يک مقطعي براي ما مثبت خواهد             نمي
 .بود

هاي بسيار درستي که    خيلي ممنون از بحث   :  مريم محسني 
 .درباره مجمع عمومي مطرح کرديد

 
 

اتحاد طبقاتی ما تنها با 
داشتن تشکل های 
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 نفر از معلمان حـق التدريـسي، در     ۲۰۰ شهريور ماه حدود     ۲۶روز دوشنبه   
اعتراض به وضعيت استخدامي خود، مقابل دفتر رياست جمهوري تجمـع         

اين معلمان که از شهرهاي اصفهان، شيراز، تبريز، پيرانشهر، نقده،          .   کردند
 صبح در ميدان پاستور تهران  ۹به تهران آمده بودند، در ساعت    . . .   قزوين و 

 .اجتماع کردند
 درصد آنها را خانم ها تـشکيل مـي دادنـد،           ۸۰تجمع کنندگان که حدود    

 متر با خود حمل مي کردنـد کـه ايـن       ۱۰پارچه نوشته اي به طول حدود    
 :شعار ها روي آن نوشته شده بود

حق التدريس چند ساله آزمون نياز        ‐استخدام بي آزمون حق مسلم ماست     
نمايندگان از راه دور      ‐نه بيمه اي، نه راحتي، نه حق هيچ شکايتي         ‐نداره

 ‐تجربه ي چند ساله، آزمون نياز نـداره         ‐آمده ايم، چرا جواب نمي دهيد؟     
 .دولت عدالت محور، تبعيض نه، عدالت

 ساعت معلمان معترض از ميدان پاستور حرکت کرده و در    ۱پس از حدود   
مقابل ضلع شمالي ساختمان رياست جمهـوري واقـع در خيابـان پاسـتور               

اين سومين حرکت اعتراضـي معلمـان حـق التدريـسي در             .   تجمع کردند 
اعتراض به شرط قبولي در آزمون براي استخدام بود که ظرف چنـد مـاه                

در دو حرکت اعتراضي گذشته، معلمـان حـق          .   گذشته جريان داشته است   
التدريسي از شهر هاي مختلف به تهران آمده و با اقامت دو روزه ي خـود               
در تهران و تجمع در مقابل مجلـس، دفـتر رياسـت جمهـوري و وزارت                  
 .آموزش و پرورش نسبت به رفتار تبعيض آميز مسئوالن اعتراض کرده اند

بسياري از معلمان معترض تجمع کننده در پويش هاي اعتراضي معلمـان            
در سال تحصيلي گذشته شرکت داشته و مطالبات خود را از ايـن طريـق                
. مطرح کرده و خواستار رسيدگي مسئوالن به اين خواست ها شـده بودنـد            

اما تاکنون دو خواست اساسي اين بخش از معلمان يعني استخدام رسـمي      
 .و افزايش حقوق، همچنان بي پاسخ مانده است

تجمع اعتراضي معلمان حق التدريسي در شرايطي صورت مي گيرد که در            
روز هاي اخير معلمان عضو تشکل هاي غير دولتي و کانون هاي صـنفي              
به جلسات متعدد دادگاه قضايي و هيات تخلفـات اداري، احـضار شـده و                

طي .  احکام متفاوتي از انفصال از خدمت تا تبعيد و اخراج دريافت کرده اند        
 معلـم   ۳۰۰ معلم دستگير شده و براي حدود    ۷۰۰چند ماه گذشته بيش از      
 .پرونده تشکيل شده است

در سال تحصيلي گذشته اعتراضات گسترده اي از سـوي معلمـان بـراي             
در اين تجمع هـاي اعتراضـي      .   بدست آوردن مطالبات خود صورت گرفت     
 هزار نفـر تخميـن زده شـده         ۲۰که گاه شمار افراد شرکت کننده بيش از    

طـرح  " است، فرهنگيان کشورمان مطالبات متعددي را مطرح کرده اند که           
خواست محوري آنان را تشکيل مـي داده       "  نظام هماهنگ پرداخت حقوق   

اگرچه برداشته شدن گزينش براي اسـتخدام معلمـان قـراردادي و          .  است
حذف نگاه ايدئولوژيک بـه جـاي شايـسته سـاالري در ارتقـاء شـغلي و                  

نيز جزو خواسته هاي   ...  رسيدگي به وضعيت نامساعد بسياري از مدارس و     
 . آنان بوده است

 فروردين ماه و    ۲۶ و  ۲۵گفتني است در تجمع اعتراضي معلمان در تاريخ       
.  ارديبهشت ماه سال جاري، شمار زيادي از معلمان دستگير شـدند          ۱۸ و   ۸

با گسترش موج اعتراضي نسبت به دستگيري ها از سوي ساير معلمـان و              
بخش هاي ديگر جامعه، تعدادي از آنها آزاد شدند، امـا بـسياري از آنـان                 

 . مجدداً در ماه هاي اخير دستگير شده و در زندان به سر مي برند
 

 شهريور ٢۶گزارشي از تجمع 
 امعلمان حق التدريسي

 
 
 

 مريم محسني

پيش به سوی ايجاد تشکل های آزاد 
 کارگری
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 نفر کارگر دارد که حدود      ۴۰۰کارخانه توليدي تهران حدود     
.  نفر کارگر قراردادي دارد    ۲۰۰ نفر کارگر استخدامي و      ۲۰۰

قسمت .  اين شرکت تحت پوشش بازنشستگي قرار دارد         
قسمت هاي مختلفي   .  توليد به شکل دو شيفت کار مي کند   

کنترل و خدمات در دست          ‐از کارخانه مثل رستوران     
پيمانکار مي باشد که بيشتر کارگران قراردادي براي              

 . پيمانکار کار مي کنند
 :کارگران عزيز

همان طور که اطالع داريد در هفته هاي گذشته اتفاقاتي            
در شرکت توليدي تهران رخ داده است که براي اطالع              

 :عموم مختصري از آن را شرح مي دهيم
به مديريت قبلي بارها تذکر داده بوديم که وضعيت کارخانه          

وضعيت توليد و کيفيت توليد را بهتر         ‐را سر و سامان دهد    
 .طريقه ي برخورد با کارگران را اصالح نمايد. نمايد

کارگران .  متاسفانه هر چه بيشتر گفتيم کمتر گوش دادند         
توليدي تهران خواستار آسيب رساندن به توليد در هيچ             
شرايطي نبوده و نيستند اما مسائل و مشکالت فراوان              
باعث شد که علي رغم نامه هاي قبلي به مراجع ذي                 
صالح خود کارگران براي قطع دست هاي آلوده از توليد            

بر اين اساس کارگران تصميم گرفتند      .  اقدام به عمل نمايد   
که دسته جمعي عامالن فسادهاي مالي را که در رأس آن            

با .  قرار داشت از کارخانه اخراج نمايند     )  کني(ها مدير عامل  
همکاري کارگران سالن هاي مختلف و شوراي اسالمي           
کار و تمامي پرسنل، کارگران به دور هم جمع شده و به               
سراغ آقاي کني و اطرافيان ايشان رفته و خواست خود را             

با وجود  .  مبني بر خروج ايشان از کارخانه را مطرح نمودند         
مخالفت ايشان اراده دسته جمعي کارگران باعث شد که با           
موفقيت و بدون درگيري ايشان و همراهان به بيرون از             

 .کارخانه هدايت شوند
ما کارگران تصميم گرفته ايم که در هر شرايط چرخه توليد           
را بدون نياز به مدير عامل و امثال آن ها خود اداره کنيم و              
ثابت کرديم که مي توانيم بدون داشتن عواملي که حقوق           
و مزاياي آن ها سرسام آور است با موفقيت توليد را به                

 .پيش بريم
 :همکاران گرامي

ما .  ما کارگران خواستار توليد با کيفيت بهتر هستيم             
کارگران به هيچ عنوان تحقير و توهين را نمي پذيريم و             

ما .  شدت کار را هماهنگ با کيفيت توليد مي خواهيم             
ضمن تشکر از همه کارگران و پرسنل زحمتکش از شوراي          
اسالمي کار تشکر ويژه را داريم و اميدواريم اين حرکت             

ما کارگران نيز با    .  کارگران درس عبرتي باشد براي ديگران     
هوشياري کامل مراقب اوضاع خواهيم بود و ضمن ارجح           
دانستن توليد اعالم مي داريم که ما مي توانيم در صورت            
نياز تمام چرخه توليد و فروش را با اراده جمعي خود اداره              

 .کنيم

 گزارش کارخانه توليدي تهران
 
 
 جمعي از کارگران توليدي تهران 
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از طريق يکي از سايت هاي اينترنتي مطلع شديم، کـارگران کارخانـه ي               
. آزمايش در مرودشت شيراز در اقدامي اعتراضي دست به اعتصاب زده اند           

و در پي آن بوديم که خبر تازه تري از اين اعتراض کـارگري بـه دسـت              
به سايت گوگل مراجعه کرديم، فقط خبر کوتاهي مبني بر اعتصاب        .   آوريم

کارگران مرودشت در اين سـايت وجـود داشـت و مطمئـن شـديم خبـر                  
خبر منعکس شده حاکي از آن       .   اعتصاب کارخانه ي آزمايش درست است     

 نفـر   ۴۰۰ کارگر اخراج شده و      ۱۰۰۰ کارگر اين کارخانه،  ۱۴۰۰بود که از    
 نفر باقي مانده  ۴۰۰از .  بقيه نسبت به اخراج همکاران خود معترض هستند    

بنابراين با داشتن اين اطالعـات حـداقلي روز      .   نفر رسمي هستند  ۲۰۰نيز  
 مرداد خـود را بـه        ۲۷ مرداد به طرف شيراز حرکت کرديم و در تاريخ     ۲۶

اما براي تهيه ي گزارش و گفت و گو بـا کـارگران بـا                .   کارخانه رسانديم 
گزارش زير حاصل گفت و گوي ما با کارگران ايـن    .     موانعي مواجه بوديم  

 :شرکت است
 

شـيراز، در     ‐ جـاده ي اصـفهان     ۷کارخانه ي آزمايش واقع در کيلومـتر         
 نفر کارگر بود، که با تعديل نيرويي    ۱۴۰۰گذشته اي نه چندان دور داراي       

از .   نفر تقليل يافته اسـت  ۴۰۰که انجام گرفته در حال حاضر اين تعداد به          
 قانون اساسي و در راسـتاي داسـتان        ۴۴قرار معلوم به دنبال اجراي اصل       

خصوصي سازي کارخانه از طريق زد و بندهاي معـروف و گـرفتن وام از                
. بانک ها، اين کارخانه به شخصي به نام دکتر داودي واگذار شـده اسـت               

داودي در اولين اقدام پس از تصاحب کارخانه دست به تعـديل نـيرو مـي             
زند و در پي اخراج و بازخريدي کارگران برمي آيد و اعالم  مي کنـد کـه                  

کارگران وقتي از اين   .   کليه ي پرسنل مي توانند با چهار ماه بازخريد شوند         
 ۸۵ اسـفند    ۲۴تصميم مطلع مي شوند در يک حرکت اعتراضي در تاريخ            

اقدام به اعتصاب مي نمايند و تصميم مي گيرند که صداي اعتراض خـود              
را به گوش سايرين نيز برسانند، لذا به محوطه ي بيروني کارخانه رفتـه و            

با اين عمل کارگران هماننـد  .  شيراز را مسدود مي کنند ‐جاده ي اصفهان 
ديگر حرکت هاي اعتراضي نيروي انتظامي بـراي سـرکوب کـارگران در            

اما با ايستادگي آنان پاي استاندار نيز به اين حضور      .   صحنه حاضر مي شود   
با آمدن استاندار کارگران خواسـته هـا و مطالبـات          .   اعتراضي باز مي شود   

خود را از جمله حقوق معوقه و اين که مدير عامل کارخانه قـصد تعطيلـي      
اسـتاندار نـيز بـا      .   کارخانه و بيکار کردن کارگران را دارد، مطرح مي کنند         

دادن وعده و وعيد هاي هميشگي، مثل وام ده ميليوني  و صحبت هايـي               

مبني بر اطمينان خاطر کارگران از اين کـه شـرکت بـه وضـعيت سـابق                  
اما طولي نمي کشد که در همـان       .  برخواهد گشت آن جا را ترک مي کند  

در .   نفر از کارگران را با سالي يک ماه بازخريد  مـي کننـد     ۱۵۰اسفند ماه   
 کارگران مجدداً دسـت بـه اعتـصاب زده و خواهـان              ۸۶ مرداد   ۱۵تاريخ  

در .   دريافت حقوق عقب افتاده ي فروردين و ارديبهشت خـود مـي شـوند             
 نيز در مقابل استانداري تجمع مي کنند و موفق به دريافـت    ۲۵/۵/۸۶روز  

در حال حاضر کارگران با حضور در .  دو ماه حقوق معوقه ي خود مي شوند     
به نظر مـي    .  کارخانه بعد از خوردن ناهار به خانه هاي شان باز مي گردند    

رسد که مدير عامل شرکت قصد تعطيلي کارخانه و اخـراج يـا بـاز خريـد                
کامل کارگران را دارد و اين شرکت اکنون به حالت نيمه تعطيل درآمده و           

 .پرسنل نيز روز خود را در حالي که بيکار هستند سپري مي کنند
در حاشيه ي تعطيلي کارخانه ي آزمايش در همان مرودشت شيراز مطلـع          
شديم که کارخانه ي قند، کارخانه  ي آرد دادلي، مجتمع گوشت پـارس و          
کارخانه ي چرم سازي کارگران خود را با داشـتن سـابقه ي کـاري بـاال                  

 .اخراج کرده اند و هر چهار واحد توليدي ياد شده نيز تعطيل شده اند
 قانون اساسي بار ديگر شاهد تهاجـم   ۴۴با در دستور کار قرار گرفتن اصل        

گسترده تر سرمايه داران به ابتدائي ترين حقوق کارگران از جمله داشـتن              
تحت نام خصوصي سـازي، تعطيلـي       .   حداقل دستمزد بخور و نمير هستيم     

کارخانجات و بيکارسازي کارگران ابعاد گسترده اي به خود گرفتـه اسـت،             
نبود تشکل هاي کارگري مستقل از دولت و کارفرما طبقه ي کارگر ايران    
را با مشکالت عديده اي از جمله دفاع از حقوق اوليه ي خود روبرو کـرده                

تنها تشکل موجود در کارخانه ي آزمايش شوراي اسالمي کار مـي            .   است
ما ضمن تماس با اين شورا خواهان اطالع از وضـعيت کـارگران در     .  باشد

ارتباط با خواسته ها  و نگراني هاي شان مبني بر احتمال تعطيلي کارخانه             
آنان ضمن خودداري از ارائه ي هر گونه اطالعاتي ما را به خانه ي    .   شديم

 .کارگر و کانون رسيدگي به شکايات در وزارت کار ارجاع  دادند
برحسب آخرين اطالعات رسيده کارگران اين شرکت در ادامه ي پيگيري 

 مجدداً اقدام به اعتصاب ۵/۶/۸۶خواسته ها و مطالبات خويش، از تاريخ 
  .نموده اند

گزارشي از اعتصاب 
کارگري شرکت آزمايش 

 مرودشت
 شاهرخ -اصغر

 شوراي همکاري تشکل ها و فعالين کارگري
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، تعديل نيرو در کارخانه فرش البرز شروع           ۸۳در اوايل سال     
کردند و نيروي فعال روي يک دستگاه را از سه نفر به دو نفر                

اين باعث سختي کار، خستگي و پايين آمدن دقت         .  تقليل دادند 
، شرکت را تعطيل و بدون        ۸۳در پايان سال     .  کار شده است  

 .هيچ گونه دليلي اعالم انحالل کردند
 نفر بود که بعد از       ۷۰۰مجموعا تعداد کارگران در اين کارخانه        

 نيز تعدادي   ۸۳ نفر تقليل داده شد و در سال          ۵۶۰ به   ۶۹سال  
 ساله و همچنين به بهانه        ۲۵را به علت سنوات باال و طرح          

 نفر  ۳۰۰سخت و زيان آور بودن کار بازنشست کردند و حدود            
نيز به اجبار کارفرما بازنشستگي پيش از موعد را با احتساب               

و عده اي را نيز با طرح بيمه بيکاري            .   ماه پذيرفتند  ۳سالي  
 .اخراج کردند

 نفر از کارگران اين     ۱۶۴در حال حاضر کارخانه تعطيل است و         
 ماه است   ۳۱ نفر   ۱۶۴اين  .  کارخانه بيکار و بالتکليف هستند     

که حقوقي دريافت نکرده اند و حق بيمه آن ها پرداخت نشده             
است و دفترچه بيمه آن ها فاقد اعتبار مي باشد از طرف ديگر              

 را جزء زمان کاري      ۸۳شرکت بيمه مدت زمان پس از سال          
 .حساب نمي کند

 که با اعالم انحالل شرکت و         ۸۳کارگران که در اواخر سال       
 با اعالم و     ۸۴تعطيل آن غافلگير شده بودند در اوايل سال            

اطالع مشکل خود به شکل کتبي به ارگان هاي مختلف                
اعتراضات مختلف خود   ...   و   ۲استاني از قبيل فرمانداري، تيپ      

را شروع کردند و چندين بار در مقابل فرمانداري و در کارخانه              
تجمع کردند چند بار جاده مقابل کارخانه را بستند و بارها در               

 .داخل کارخانه اعتصاب کردند
 ماه کارخانه در اختيار کارگران بود و کارفرما حتي پول آب،             ۱۶

برق و تلفن را پرداخت نمي کرد و کارگران مجبور شدند                 
 .خودشان با جمع آوري پول هزينه ها را پرداخت کنند

 آقاي مطهري صاحب کارخانه کتبا        ۸۴ دي ماه سال      ۲۳در  

متعهد شده که به ازاي هر سال يک ميليون ششصد هزار                
در همان  .  تومان به هر يک از کارگران بپردازد تا باز خريد شوند          

سال آقاي دکتر روحي نماينده بابلسر در مجلس گفته بود به              
 ميليون تومان اده شود تا رضايت داده و         ۴هر کدام از کارگران     

کارگران در مقابل اين دو پيشنهاد رضايت       .  تسويه حساب کنند  
به تسويه حساب دادند اما اکنون آقاي مطهري از احتساب بيش        
از سالي، سه ماه خودداري مي کند و مسئوليتي در مورد                  

مراجعات مکرر کارگران به    .  وضعيت بيمه کارگران نمي پذيرد     
شرکت تامين اجتماعي بي نتيجه مانده است و آقاي روحي نيز            

 .به بهانه اتمام بودجه از دادن حق کارگران سرباز مي زند
 ۲۲آخرين اعتراض عملي کارگران فرش البرز در روزهاي              

شب قبل از اين تجمع برخي از          .   روي داد   ۸۵شهريور ماه    
که قبل از شروع تجمع     .  کارگران توسط تلفن تهديد شده بودند     

 نفر از کارگران توسط نيروهاي ويژه مورد ضرب و شتم قرار            ۴۰
الزم به ذکر است برخورد      .  گرفتند و دستگير و زنداني شدند       

نيروهاي انتضامي و امنيتي با کارگران فرش البرز در تمام               
 .اعتراضات پيشين نيز به همين صورت بوده است

در حال حاضر مذاکرات بين نمايندگان کارگران با کارفرما و             
فرمانداري از يک سو و با نيروي انتظامي از سوي ديگر ادامه              

خواست کارگران بازگشت به کار است ضمن اين که             .  دارد
کارگران .  معتقدند که مديريت قبلي قادر به اداره کارخانه نيست        

خواهان اين هستند که کارخانه به آنان سپرده شود تا توليد               
 .دوباره راه اندازي شود

 کارگر شرکت فرش البرز نياز به ياري تمام کارگران دارند            ۱۶۴

 .تا بتوانند به سر کار خود باز گردند و به حقوق خود دست يابند

مبارزه کارگران فرش البرز هم 
 چنان ادامه دارد
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 از کارخانه تعريف کن: س 
نميدانم از کجا شروع کنم از سختي کار بگويم ؟ از اخراجها بگويم ؟ از حقوق  :   ج

 پايمال شده يا از زورگوييها ؟
 از سختي کار بگو: س 

کار شرکت سه شيفته و هر شيفت يک سرکارگر دارد از زمـاني کـه شـيفت        :   ج  
 سـاعت سـر پـا       ۸شروع مي شود ما سر دستگاهها که مي رويم به اجبـار بايـد               

بايستيم در حاليکه مي شود حد اقل يک چهـار پايـه چوبـي گذاشـت و رويـش               
نشست و کار را به نحو احسن انجام داد اما از بس که براي کارگر هيـچ ارزشـي            
قائل نيستند و به او به چشم برده نگاه مي کنند و کارگر را بي ارزش و سـرمايه          
را همه چيز مي دانند ، اجازه نشستن نمي دهند و ادعا مي کنند که اگـر کارگـر           

طبـق  .  احساس راحتي کند افکارش عوض مي شود لذا کارگر بايد زجـر بکـشد               
به علت اين سرپا ايستادنهاي مداوم و غير ضروري و بـه           .   کدام اصل؟ نمي دانم   

کارگران به بيماري هاي مختلف از جمله واريـس پـا و          %  ۷۰صرف آزار و اذيت     
کمـي  .  ساييد گي مهره ها ي کمر و کمر درد و واريکوسل و فتق مبتال شده اند           

تعداد کارگران نسبت به ميزان کارهاي محوله باعـث فـشار مـضاعف بـر دوش                 
 .کارگران وهمچنين آزار و اذيت هاي فراوان بخشي از سختي کار است

 هيچ گونه اعتراضي به اين وضعيت نمي کنيد؟) کارگران(آيا شما: س 
چرا، ولي با توجه به قوانين ضد کارگري و الويت در حفظ امنيت سـرمايه نـه       :   ج

تنها اهميت نمي دهند بلکه با تشديد جو پليسي  وگسترش عـدم امنيـت شـغلي          
يکي از کارگرها به نام امـير زارعـي     "  مثال.  وضعيت را  بدترو سخت تر مي کنند   

مدتي پيش که دو هفته بود سر کار مي آمد به وضعيت موجود اعتراض کرد و به             

و بقيه هم از ترس اخراج  و بيکار شـدن حرفـي          .   دليل اعتراض کردن اخراج شد    
 .نمي زنند 

هر ذلتي را بايـد تحمـل        .به نظر شما براي اينکه اخراج نشد        :   س
 کرد؟
درهميـن  .  ولي چاره نيست بايد تحمـل کـرد        .  بله درسته نبايد اينجوري باشد:  ج

 .حال بايد براي ايجاد اتحاد و بدست آوردن حقوق مبارزه کرد 
بعد از اخراج امير زارعي ، مدير داخلي شرکت ناصر پوررسول همـه کارگرهـا ر ا                 
نهديد کرد که مي توانيم همه شما را اخراج کنيم و اينقدر جوان ديپلم و ليسانس           

 .هست که به جاي شما استخدام کنيم 
ولي مي دونيد که اينها فقط تهديد بوده و ايـن کـار شـدني              :   س

نيست که همه نيروهاي آموزش ديده را که براي تربيت و آمـوزش             
آنها مدت مديدي زمان الزم است اخراج کنند و در يک لحظه بـه               

به هر حا هر کس  . جاي آنها نيروهاي آموزش نديده استخدام کنند 
به جاي شما بيايد حق و حقوق مي خواهد وامنيت و ايمني و حرمت            

 انساني مي خواهد يااينطور نيست؟
ولي خوب همه اين را نمي دانند و بر حق و حقوقشان واقـف    .   بله همينطوره   :     ج

 .نيستند 
 فقط امير زارعي را اخراج کردند؟: س
 سـال سـابقه     ۱۲نه خير، يکي ديگر از کارگران به نام احمد رسولي که مدت           :   ج

کار داشت و در اين مدت طوالني زورگوييهـا  و سـختي کـار طاقـت فرسـا و                     

 شرکت شکالت سازي آيدين
اين شرکت در آذزبايجان شرقي شهر تبريز است و داراي دو شعبه است ، يک شعبه اش در جاده تبريز به تهـران سـعيد                     
آباد و شعبه ديگرش در جاده تبريز به اروميه جنب تراکتورسازي به نام شعبه رواسان مي باشد و صاحبان شـرکت پرويـز              

 .بيوک و رسول بيوک هستند 
فقـط  .  ما اطالعاتي جسته و گريخته از اتفاقات داخلي شرکت شنيده بوديم   .  گزارشي که مي خوانيداز شعبه رواسان است  

در حد شنيدن ، ولي موقعيتي در سايه زحمات فعالين کارگري و اعالم حمايت از کارگران پيش آمد کـه مـا بـا شـاهدان                    
زمـاني کـه    .  عيني و کساني که در گود بودند گفتگويي دوستانه داشته باشيم و آن را به صورت يک گزارش ارائه نماييم                  

من به عنوان گزارشگر به فرد مورد نظر مراجعه کردم و خواهان ارائه اطالعاتي در مورد اتفاقـات و تـضييع حقـوق حقـه           
کارگران و مظالمي که در حق آنها اعمال مي شود شدم ، ابتدا از دادن اطالعات خودداري کرد و گفت من هيـچ حرفـي                       

ترس از لو رفتن اطالعات و رسيدن به گوش صاحبان و مدير داخلي شـرکت تمـام وجـودش را فـرا             .  براي گفتن ندارم  
ولي پس از نيم ساعت گفتگو و حصول اطمينان قفل زبانش بازشد به حدي که مي خواست خودش را معرفي            .   گرفته بود 

گزارشي تکان دهنده از شرکت آيدين 
 )داداش برادر ( 

 
 شايان بهرنگ
٢۴/۶/٨۶ 
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بيعدالتي ها را تحمل کرده بود اعتراض کرد وبا مـديران داخلـي شـرکت علـي                   
درگير و تقريبا  )  که خونخوار و ضد کارگر لقب گرفته(   مجلسي و ناصر پور رسول    

اواسط شهريور اخراج شد و به بقيه کارگرها هم گفتند که اگر شما هم اعـتراض            
 .بکنيد فايده اي ندارد چون همه چيز دست خودمان است و همه جا آدم داريم 

 يعني کجا آدم دارند؟: س
 نمي دانم بايد از خودش بپرسيد: ج

آيا شما در مقابل اين همه ظلم وستمي که در حـق شـما روا           :   س
مي دارند جايي رفتيد و شکايت کرديـد؟ حرفتـان را بـه گـوش                

 مسئولين رسانديد؟
 مثال کجا؟: ج

تشکيالت خانه کارگر در تبريز هست و وظيفه اش دفـاع از           :   س
حق و حقوق کارگران است آيا به آنجا مراجعه کرديد اگـر جـواب              

 مثبت است نتيجه اش چه بوده ؟
بله يک بار مراجعه کرديم و اطالع داديم ولي فرداي آن روز سـختگيريهاي               :   ج

انگار در خانه کارگر آدم دارند و به آنها اطالع دادند کـه       .   مدير داخلي بيشتر شد     
ما چه اقداماتي عليه آنها انجام داده بوديم لذا نتيجه گرفتيم که تشکيالت خانـه      

 .کارگر هم از حقوق ما دفاع نمي کند و بر عليه کارگراست 
 .من فکر مي کنم اين طور نيست : س
اين را که مي گويد چـشمهايش      (  هيچ يادم نمي رود .   چرا کامال همينطوره    :   ج

پر از اشک مي شود من هم تحت تاثير قرار گرفتم و بغـض گلـويم را فـشرد ،                     
بلـه يکـي از     )  قدري ساکت شديم سپس در حاليکه گريه مي کـرد ادامـه داد              

کارگرها و همکارمان به نام محمد رضا رنجبر سال گذشته از شرايط  سخت کار    
يعني مثل هزاران قرباني ديگر مظلومانه کشته شد و  .   و نداشتن ايمني فوت شد      

مدير داخلي ناصر پور رسول از طرف صاحبان کارخانه به منزل مقتول رفتـه بـا              
تهديد وايجاد رعب و وحشت حق وحقوقش را پايمال کردند و آب از آب تکـان                
نخورد و دو نفر به نامهاي علي ابوالحسني و علي عليپور بدون دريافـت حـق و                 

 .حقوق از فرط سختي کار از شرکت بيرون رفتند 
مي دانيد که ما براي رساندن صداي اعتراض خود به گـوش            :   س

ديگر هموطنان و همچنين فعالين کارگري بايد تشکيالت مـستقل     
کارگري داشته باشيم و من وشما از اين تشکلهاي کـارگري کـه             
نماينده راستين کارگران و مدافع حقوق آنها هستند حمايت کنيـم           

با اذعان به اينکه قويترين اهرم کـه همـان نـيروي           .  و همکاري   
انساني است دست کارگران است و با اعمال قـدرت و اتحـاد و               

پيوستن به فعالين صديق کارگري نيل به مقاصد و دسـتيابي بـه              
مطالبات و از ميان برداشتن موانع قانوني آسان خواهد شد و دور             

 آيا همينطوره ؟.از انتظار نيست 
حتي از اسم چنين تـشکلهاي وحـشت       )  صاحبان کارخانجات(اينها.  بله قطعا  :   ج

 ارديبهشت روز جهاني کارگر در کـل جهـان بـه       ۱۱بطوريکه اول ماه مه     . دارند  
اين روز و اتفاقاتي که در اين روز افتاده بها داده و ارج مي نهند ولـي متاسـفانه              
اين روز را نمي گذارند کار را تعطيل کنيم به هر حال يک جورهايي مي خواهند          
ما را بکشانند سر کار که مبادا فرصتي پيش يبايد که بـا فراخوانهـاي کـارگري                  
آشنا و با فعالين کارگري همصدا شويم ولي نمي توانند من و خيلي از کـارگران           
امروز فهميديم که کساني هستند که بي ادعا و گمنام از حقوق ما کارگران دفاع               
مي کنند و به فکر ما هستند کافي است کـه مـا آنهـا را بشناسـيم و بـه آنهـا                       

 .بپيونديم و حمايت کنيم تا به خواسته هايمان برسيم 
به نظرم مي آيد که کارگران اين شرکت بايد به فکر تشکيل            :   س

يک تشکل داخلي باشند نماينده خـودرا از بينخودشـان انتخـاب            
 کنند و اين انتخاب هر سال يکبار انجام شود؟

 .بله حتما بايد همين طور باشه : ج
راستي اين همه از مديران داخلـي گفـتي ولـي از صـاحبان           :   س

 خوبند؟ بدند؟. کارخانه نگفتي 
البته نمي توانند خوب باشند چرا که مديران داخلي از دسـتورات آنهـاپيروي          :   ج

مي کنند ولي ما به طور مستقيم از آنها دستوري نمي گيريم يا مـورد تنبيـه يـا                  
بلکه آنها خودشان هم در مقابل اين دو نفـر مـدير داخلـي کـه               .   تشويق نيستيم 

 .خودشان را همه کاره تلقي ميکنند کاره اي نيستند
 چطوري؟: س
 دسـت بـه    ۴۵/۶ است به دستور مديرا داخلي ما ۵/۱۴ الي ۷ساعت کار ما از     :   ج

 يعني روزي نيم ساعت براي آنها کـار مـي کنيـم کـه             ۴۵/۱۴کار مي شويم تا     
 .مهندسين از اين قضيه خبر ندارند 

از اينکه در اين گفتگو شرکت کرديد از شما متشکريم و براي شـما آرزوي               :   س
 .موفقيت و يک کار خوب دارم 

در آينده نزديک از کارخانه اطلس پود و آيدين شعبه سـعيد آبـاد ونـيز کارخانـه          
 .هاي ديگر گزارشاتي تقديم حضورتان خواهم کرد

متحد با هم تشکل های مستقل 
 را بر پا داريم

١٦ 



 

 

لطفاً در ارتباط با تاريخچه ي تأسيس کارخانه ي چيني               ‐س

    گيالن و هم چنين وضعيت کنوني آن توضيح دهيد؟

 توسط بخش خصوصي     ۱۳۵۴کارخانه چيني گيالن در سال          ‐ج

 به  ۵۷اولين تشکل کارگري در اين کارخانه در سال         .  تأسيس گرديد 

. وجود آمد که کارگران شوراي واقعي خود را تشکيل داده بودند             

اعضاي اين شورا کارگران فعالي بودند که ارتباط تنگاتنگي با                

به تدريج با    .  کارگران داشته و از اعتماد آن ها برخوردار بودند            

قدرت گرفتن انجمن هاي اسالمي اين نمايندگان به اشکال مختلف           

کارگران هميشه با   .  و حتي با برخوردهاي فيزيکي حذف گرديدند       

بعد از  .  احترام از نمايندگان و فعالين کارگري آن دوره ياد مي کنند           

فروپاشي اين شورا به دليل جو موجود، کارگران نتوانستند تشکل             

خود را داشته باشند و تحرک خاصي بين آن ها ديده نمي شد و                  

مديريت طي يک انتخابات فرمايشي و فرماليته يک نفر را به عنوان             

اين فرد از هر حيث کامال در          .  نماينده ي کارگران معرفي کرد      

خدمت منافع مديريت بوده و اگر هم گاهي دفاعي از حقوق                  

به تدريج  .  کارگران مي کرده کامالً سطحي و صوري بوده است            

بعضي از عناصر فعال با مطرح کردن پاره اي از مطالبات اساسي                

کارگران ضرورت تشکل مستقل را در اذهان عمومي کارگران مطرح          

 .کردند

در آن شرايط حتي استفاده از تشکل فرمايشي و وابسته اي مانند               

شوراي اسالمي نيز مد نظر کارگران و فعالين بوده چرا که تنها                 

تريبون موجود در آن زمان بوده و بعضي فعالين کارگري که عضو              

شورا شدند، با توجه به شرايط بحراني کارخانه که از سوء استفاده              

هاي کالن مديريت ناشي مي شد توانستند از همان تريبون تا حدي             

 .چهره هاي ضد کارگر را افشا کنند

جهت ارتقاء کيفي و کمي توليد و طي دوره اي که کارخانه در                  

آستانه ي ورشکستگي قرار گرفت، تنها به بدهي اش افزوده شد و              

نهايتاً از صاحبان اصلي آن دعوت به عمل آمد تا دوباره کارخانه را              

بعد از  .  اداره کنند که اين شرايط نيز بيشتر از يک سال دوام نياورد             

 ماه پرداخت نگرديد پرسنل را به بيمه           ۸اين که حقوق کارگران      

 ماه محاسبه   ۲بيکاري معرفي کرده و برايشان سنواتي معادل سالي           

اين دوره ي جديد دوره اي فاجعه        .  که البته پرداخت نشد   .  گرديد

 سال به حالت تعطيل درآمد و طي         ۴آميز بود و کارخانه به مدت        

اين مدت کارخانه از طرف اداره ي تسويه به حراج گذاشته شد اما              

يا خريداري پيدا نشد و يا خريداراني بودند که مبلغ ناچيزي پيشنهاد 

مي کردند که کفاف بازخريد پرسنل را نمي داد به عنوان مثال يکي              

 ميليون تومان را پيشنهاد کرده      ۳۰۰از خريداران رقم يک ميليارد و        

در .  بود که کفاف دو ميليارد هفتصد ميليون سنوات کارکنان نمي داد          

حال که قرار   :  چنين شرايطي چند تن از همکاران پيشنهاد کردند          

است کارخانه با مبلغي چنين ناچيز به فروش رود بهتر است                  

کارکنان به ازاء طلب شان مالکيت کارخانه را در اختيار بگيرند و با              

اين هدف اقدام به تشکيل شرکت تعاوني کرده و اقداماتي جهت              

دريافت و تسويه حساب بدهي هاي شرکت نموده و در حال حاضر   

آخرين مراحل تسويه يعني بدهي به تأمين اجتماعي در حال انجام             

 .است

 کنترل توليد کارخانه توسط کارگران شروع شده         ۳۱/۳/۸۶از تاريخ   

تهيه ي مواد   (و کليه ي هزينه ها نيز به عهده ي کارگران مي باشد             

تهيه ي وسايل اياب و ذهاب، پرداخت حقوق به کارگران که             ‐اوليه

پرداخت بيمه به تأمين        ‐ تومان مي باشد     ۱۰۰۰۰۰فعالً مبلغ    

هر چند بديهي است اگر وامي به کارگران جهت اداره          ..)  اجتماعي و 

کارخانه پرداخت نشود، قادر به اداره کارخانه نبوده و به ناچار                

کارگران در  .  دوباره شاهد چوب حراج زدند به کارخانه خواهند بود        

حال حاضر مصرند که تا آن جا که امکان دارد به اداره ي کارخانه و               

به همين منظور هيئت             .   توليد توسط خودشان ادامه دهند         

گرداننده اي از بين خود انتخاب کرده اند تا مسائل حقوقي و قانوني          

را به پيش ببرند و هر سه ماه يک بار نيز عملکرد سه ماه را به                      

 .صورت کتبي و در قالب يک تراز مالي به اطالع کارگران برسانند

اين اقدام يک   .  با تمام مشکالتي که گريبان گير کارگران مي باشد          

هر .  گام بسيار اساسي به جلو و    تجربه ي کم نظيري مي باشد                 

چند شايد اين موقعيت مدت طوالني نتواند تداوم يابد اما در همين             

گفت و گو با يکي از فعالين کارگري شاغل 

 در کارخانه ي چيني گيالن

 

 بهروز خباز
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مدت عالوه بر کسب تجربه امتيازاتي نيز براي کارگران کسب شده            

 نفر از کارگران با توجه به اين که بيمه          ۵۰و از جمله اين که حدود       

 سال  ۲۵ي آن ها در حال پرداخت مي باشد به شرايط بازنشستگي             

نزديک مي شوند  و خواهند توانست از حقوق بازنشستگي استفاده            

مشکالت فرايند توليد و توزيع و عدم نقدينگي مناسب               .  کنند

کارگران را ناچار خواهد کرد که دوباره تن به فروش کارخانه                 

در حال حاضر خريداري حاضر شده مبالغي در اختيار هيئت          .  بدهند

گرداننده بگذارد و آمادگي خود را جهت خريد کارخانه و پرداخت            

هر .  مطالبات کارگري اعم از سنوات و بدهي ها را اعالم کرده است           

چند چشم اندازي که پيش روي کارگران خواهد بود را مي توان               

) ب(به نقطه ي    )  الف(  ترسيم کرد اما همين قدر که از نقطه ي            

حرکت کرده تجربه ي اداره ي کارخانه را به دست آورده و به                     

آن هم بعد   .  پاره اي از مطالبات خود نيز جامه ي عمل پوشانده اند           

 سال تعطيلي و در شرايطي که بخشي از ماشين آالت و ابزار               ۴از  

فني کارخانه از بين رفته يا به فروش رفته بود قدم بسيار مهمي بوده              

بحثي که در حال حاضر بين کارگران در مورد امکان اداره و يا                  

فروش کارخانه در جريان است اين است که اگر قادر نيستيم                 

خودمان به عنوان سهام دار باقي بمانيم و شرايط براي ادامه ي کار               

مهيا نيست، حداقل کاري که مي توانيم انجام دهيم اين است که                

هنگام فروش کارخانه در قراردادي شفاف خواسته هاي اساسي             

خود را اعم از سنوات و حقوق معوقه منظور کنيم و خريدار متعهد              

 .شود ظرف زماني مشخصي نسبت به تعهدات خود عمل نمايد

خواسته ي ديگري که مي تواند مد نظر باشد حفظ بخشي از سهام              

 .کارخانه و شريک شدن با خريدار جديد مي باشد

بحران فعلي واحدهاي توليدي در ايران را ناشي از چه مي               ‐س

 بينيد؟

ناشي از بحران عمومي سرمايه که در سال هاي اخير شديدتر               ‐ج

شد، سوء مديريت، فقدان دانش الزم کاربردي، عدم مشارکت               

 .کارگران خالق و پويا در امور کارخانه

با توجه به خالء تشکل واقعي کارگران در واحدهاي               ‐س

توليدي، مبارزات کارگران را براي کسب مطالبات خويش روند          

 اين مبارزات را چگونه مي بينيد؟

عليرغم شرايط اختناق آميز و کمبود آگاهي و انسجام نسبي                ‐ج

کارگران و فقدان تشکل هاي واقعي کارگران به طور قطع در آينده             

اي نه چندان دور انسجام و تشکل هاي کارگري شکل بهتري به               

خود خواهد گرفت و دو فاکتور مهم را در اين خصوص نبايد                  

ناديده گرفت، اول حضور و ارتباط تنگاتنگ فعالين کارگري با               

کارگران که سهمي انکار ناپذير دارند و دوم بحران هاي موجود که             

 .کارگران را به طرف تشکل هاي مستقل سمت و سو خواهد داد

هم اکنون دولت فعلي صالحيت شوراهاي اسالمي کار را            ‐س

به جهت بازوي اجرايي خانه کارگر به زير سوال برده، و گفته              

مي شود در حال تدوين اساسنامه اي براي جايگزين کردن آن به            

به طور واقعي مواضع     .  جاي شوراهاي اسالمي کار مي باشد       

فعالين کارگري در اين خصوص چگونه     مي بينيد؟ و به طو ر                

مشخص آيا کارگران در انتخابات آينده ي تشکالت خود ساخته          

ي دولت شرکت خواهند کرد؟ و نقش فعالين کارگري را در اين            

 خصوص چگونه مي بينيد؟

اگر دولت صالحيت شوراهاي اسالمي کار را به عنوان بازوي              ‐ج

اجرايي خانه ي کارگر به زير سؤال برده است از سر دلسوزي و                 

حمايت از کارگران نبوده، بلکه به اين دليل است که ماهيت اين                

شوراها تا حدود زيادي براي کارگران روشن شده و هر چند باز هم             

گاهي اين جا و آن جا ممکن است به دليل عدم آگاهي يا شرايط بِد               

کاري بخواهند همين حداقل را داشته باشند، ولي به طور کلي                 

مطمئناً دولت ناچار است ترفند ديگري به کار برد، چرا که حتي                

خود خانه ي کارگر نيز از اعتبار چنداني نزد کارگران برخوردار               

بنابراين دولت در صدد ايجاد نهادي ديگر است که مطمئناً با           .  نيست

طرح هاي رفرميستي به ميدان خواهد آمد تا بتواند کارگران را از               

. منافع واقعي خود و دسترسي به تشکل واقعي شان دور نگه دارد              

بدون شک وظيفه ي فعالين کارگري افشاي هر نهاد وابسته به                 

 .کارفرما يا دولت مي باشد
آيا کارخانه هايي را سراغ داريد که در آن کميته ي                  ‐س

 کارگري تشکيل شده باشد؟

به .  برخي از کميته هاي کارگري در بعضي مراکز توليدي فعالند           ‐ج

نظر من امروز زمينه و بستر الزم براي ايجاد کميته هاي کارگري                

 .فراهم است

 .در پايان اگر صحبتي با فعالين کارگري داريد بفرماييد ‐س

فعالين کارگري مي بايست با افشاگري و دادن آگاهي هاي الزم             ‐ج

در جهت ايجاد تشکل هاي واقعي گام بردارند و با شناخت از                 

ظرفيت هاي موجود در حيطه ي کاري شان و بررسي شرايط                 

موجود کار، ايده هاي مشخص و واقع بينانه در برخورد با کارفرما              

تحليل هاي واقع بينانه مي تواند پلي باشد به سوي ايجاد  . ارائه دهند 

 .تشکل هاي واقعي
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انتشار بولتن شوراي همکاري تشکل ها و فعالين کارگري، مـي           
تواند مباحثات ميان  جريان هاي کارگري و به ويژه مـبـاحـث               

بولتـن  .   نظري طيف راديکال را به صورت سيستماتيک ارائه دهد 
شوراي همکاري قرار است بحث ها و مسائل کـارگـري را در               
سطح جنبش کارگري پي بگيرد و اين نقطه ي قوت اين بولتـن             
به حساب آمده و تمام فعاالن و نيروهاي جنبش کارگـري مـي              

طيف راديـکـال جـنـبـش         .   توانند در اين بحث ها شرکت کنند      
کارگري تنها با پي گرفتن مسائل روز جنبش از طريق دخـالـت       

امري کـه   .   تمام عناصر آن مي تواند به انسجام خود ياري رساند         
شوراي همکاري از ابتدا و شروع شکل گيري خود بر روي آن              

در حـال حـاضـر الزم        .  دست گذاشته و به دنبال آن بوده است 
است طيف راديکال در هر مرحله ي پيشرفت جنبش، با برجسته           
کردن مسائل پيش روي جنبش کارگري در مـقـطـع زمـانـي                
مشخص از طريق بحث و تعامل ميان نيروهاي راديـکـال بـه               

 ۸۶و تا حدودي از ابتداي سـال         .   انسجام اين طيف ياري رساند    
به عنوان مثال مي تـوان  .   تاکنون به اين مهم پرداخته شده است     

به مقوله ي سه جانبه گرايي در گردهمائي گلگشـت خـور بـه                
 اشاره کرد که اکنـون بـا تـمـرکـز و                ۸۶مناسبت اول ماه مه     

مرزبندي طيف راديکال با اين مقوله، هاله ي حمايت از آن کـم             
رنگ شده، هر چند خاتمه يافته نيست، اما با موضع گيـري بـه               
. جاي طيف راديکال طرفداري از آن بسيار تضعيف شـده اسـت            

 ماه از شکل گيري شوراي همکاري بايد به روند          ۹اکنون پس از    
جاري شدن دمکراسي کارگري درون آن پرداخت و روابط ميـان           
گروه هاي تشکيل دهنده ي شوراي همکاري را مورد تـأ مـل               

مي توان گفت شوراي همکاري به مکانيسمـي  . بيشتري قرار داد 
براي جاري شدن دمکراسي کارگري در شرايط حاضر، در درون        

و مي تواند آن را اين گونه فرموله        .   صفوف خود دست يافته است    
 :کند

در مورد هر اقدام و عمل کارگري، گروه ها و افراد آزاداند در آن              
و هـيـچ مـانـع و           .   پروژه ي مشخص شرکت کنند يا نکنـنـد        

مانند اعالم اعتصاب غذاي    .   محدوديتي در اين رابطه وجود ندارد     
" کميته ي دفاع از محمـود صـالـحـي          "    تير ماه که از سوي       ۲۷

اعالم شد و از ميان گروه هاي تشکيـل دهـنـده ي شـوراي                  
شـرکـت   .   همکاري، دو گروه از اين اعتصاب غذا حمايت نکردند        

نکردن بعضي از گروه ها در پروژه هاي مشخص، لطمه اي بـه              
همانگونه که در اعتصاب    .   اصل اتحاد عمل ميان آن ها نمي زند       

 تير ماه ديديم و بعد از آن در کمپين جهاني حمايت از             ۲۷غذاي  
 مرداد شاهد بوديـم کـه        ۱۸منصور اسانلو و محمود صالحي در       

تمام گروه هاي تشکيل دهنده ي شوراي همکاري، مجـدداً در            
وجود چـنـيـن    .   جهت يک حرکت مشترک کارگري پاي فشردند      

مکانيسمي باعث مي شود عدم تمايل يک گروه يا دو گروه بـه              
مشارکت در اقدام يا عمل کارگري مشخص، لطمه اي به اصـل            

بدين ترتيب اين نحوه ي همکاري مي تـوانـد     . اتحاد عمل نزند 
الگو قرار گرفته و گروه ها، نهادها و محافل کارگري ديگر نـيـز              

سياسـي    ‐در آينده بدون ترس از به خطر افتادن مرزهاي نظري         
خود در اين ائتالف شرکت کنند و نگران لطمه خـوردن و بـه                
. خطر افتادن مرزهاي اصولي و پايه هاي اعتقادي خود نباشـنـد           

اما دمکراسي کارگري تنها عنصر تشکيل دهـنـده ي شـوراي              
دو پايه ي مهم ديگر شوراي همکاري گسترش  .   همکاري نيست 

اتکاء به پايه ي کارگري و هم چنين گسترش سيـاسـت هـاي               
در اين رابطه شوراي همکـاري      .     ائتالفي در شرايط کنوني است    

 .بايد از عملکرد تاکنوني خود بيالني ارائه دهد
 ‐بيالن کار تاکنوني شوراي همکاري، انتشار چندين اطـالعـيـه          

 حرکت مشترک بر پايه ي اتحاد عمـل کـارگـري             ۳شرکت در   
 مـرداد، هـمـه ي                 ۱۸که در دو پروژه ي اول ماه مه و          .   است

گروه هاي تشکيل دهنده ي اين ائتالف کارگري، در آن شرکت           
 گروه در اين اتحاد عمل ۲ تير ماه، ۲۷کرده و در اعتصاب غذاي   

 .شرکت نکردند
هر چند که شوراي همکاري مقدماتي براي امکان دخالت گـري           
کارگري و پيشبرد امر سازمانيابي کارگران فراهم کـرده اسـت،            

 شوراي همکاري و مقوله ي تشکل يابي 
 کارگران

 
  مريم محسني
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ولي نگاهي به بيالن کار شوراي همکاري نشان        مي دهد،                 
شورا هيچگونه فعاليتي در جهت تشکل يابي کارگري نـداشـتـه            
است و اين مهم ترين ضعف عملکرد شوراي همکاري تاکـنـون            

زماني شوراي همکاري مي تواند پايه ي کارگري خود را           .   است
وسعت دهد که به طور مشخص به امر سازمانيـابـي تـوده ي                
کارگران بها دهد و  از اين رهگذر به تشکل يابي کارگري ياري             

 .رساند
اگر بپذيريم، پروژه ي تشکل يابي کارگران، وظيفه ي عاجـل و        
مهم ترين تکليف پيش روي جنبش کارگري در شرايط حـاضـر            
است، بنابراين شوراي همکاري بدون پرداختن بـه مسـئلـه ي            
تشکل يابي کارگران که يکي از ضعف هاي مهم طـبـقـه ي                
کارگر در اين مقطع زماني است، نخواهد توانست به طور واقعـي            
. در ارتقاء جنبش کارگري در شرايط کنوني نقـش ايـفـا کـنـد                

نيرومند شدن جنبش کارگري هدف ناگفته و نانوشته اي اسـت            
که اصل پايه اي و هدف گروه هاي شرکت کننده در شـوراي               

همکاري را تشکيل مي دهد و هر کدام از اين جريانـات آن را                        
مسلماً نيرومندي جنبش کارگري در . سال هاست دنبال مي کنند

حال حاضر، در گروي بوجود آمدن تشکيالت کارگري در ايـران           
بنابراين شوراي همکاري بايد در عرصه ي تشکل يـابـي           .   است

کارگري نقشي فعال به عهده گيرد ولي چنانچه شورا نتواند بـه             
امر تشکل يابي کارگران عمالً ياري رساند، کارنامه ي تاکنونـي           
شوراي همکاري، هيچ امتيازي تلقي نشده و به خودي خود نيـز            

و نتيجه ي مـنـطـقـي        .   عملکرد آن فضيلتي محسوب نمي شود     
ادامه ي چنين روندي اين خواهد بود که سه پايه ي اصلـي اي               
که شوراي همکاري براي ادامه کاري مي بايست به آن تـکـيـه              

امـا  .   کند، فروريخته و در ادامه با اختالل جدي مواجه خواهد شد          
پروژه ي تشکل يابي کارگري از قضا يکي از کانون هاي افتراق            
گروه هاي تشکيل دهنده ي شوراي همکاري است و بر سر آن             

نگاهي به نشريات و بـولـتـن         .   ميان اين  گروه ها توافق نيست      
هاي اين جريان هاي کارگري به خوبي اين افتراق را به نمايش            

 .مي گذارد
مثالً در حالي که ادبيات کميته ي هماهنگي تاکنون بـر وجـه               
راديکال تشکل هاي کارگري تأکيد کرده است، و تا حد بااليـي            
در چند سال گذشته توانسته موجب گسترش راديکالـيـسـم در             
جنبش کارگري گردد، کميته ي پيگيري در پي آن است درکـي            

در کـنـار     .     توده اي از تشکل هـاي کـارگـري ارائـه دهـد                
راديکالسيمي که تاکنون کميته ي هماهنگي در ارتباط با مقولـه           
ي تشکل کارگري پي گير آن بوده است، مسئله ي بسيار مهـم             
جنبش کارگري سازمانيابي توده اي کارگران اسـت،   و بـه                 
واسطه ي آن اهميت مقوله اي را که اين دو کميته تاکنون بـر               

به عبارتي ديـگـر اگـر        .   آن دست گذاشته اند در       مي يابيم        
کميته ي هماهنگي بر وجه راديکال جنبش کـارگـري مـرتـبـاً               
کوبيده است، کميته ي پيگيري بر سازمانيابي توده اي طبقه ي            
کارگر تأکيد کرده که هر دو وجوهي مهم در استراتژي طـيـف              
راديکال در جنبش کارگري است و هر دو کميتـه دو خـط از                 
خطوط مهم و استراتژيک طيف راديکال جنبـش کـارگـري را              

 .نمايندگي مي کنند
اما مسئله ي سا زمانيابي توده اي طبقه ي کارگر مـقـوـلـه اي                 
است که از ابتداي شکل گيري   کميته ي هماهنگي، در ايـن                
کميته بر سر آن توافقي وجود نداشته و عالوه بر اختالف ديدگاه            
در ميان اعضاي اين کميته، در مقاطعي درکي بسيار متفـاوت و             

هر چند که در مقطع کنوني، به نـظـر         .   مغشوش ارائه شده است   
مي رسد اين کميته توانسته از درک مغشوش خود فاصله گرفتـه            
و درکي جديد و مثبت از مقوله ي سازمانيابي کارگري حداقل در            

امروز در کميته   .   ميان بخش قابل توجهي از فعاالن آن ارائه دهد        
ي هماهنگي مبارزات کارگران براي مطالبات روزمره به رسميت         

 . شناخته مي شود
اما ديدگاه هاي متمايز اين دو کميته به هيچ وجه غير قابل جمع             
نبوده و خوشبختانه نقاط اختالف هر دو جريان، هيچکدام خـط            
قرمزهاي آن ها نيست و به راحتي اين دو ديدگاه مي توانند بـه          
هم نزديک شوند و دريک پروژه ي عملي مربوط به تشکل يابي            
کارگري که دغدغه ي اصلي هر جريان جـدي در جـنـبـش                 
کارگري ايران امروز است، با هم شرکت کنند و در کنار يکديگر            

سياسي  افراد     ‐به فعاليت بپردازند بدون اين که به اصول نظري        
هر کدام از اين جريانات خدشه اي وارد شود و هر کدام از مباني              

 .و اصول اعتقادي خود عدول کنند
در توافقات حداقلي، مي توان يک همکاري مشترک مقطعي را           
براي ايجاد گشايش در امر     دير پاي مقوله ي تشکل يـابـي                  

برداشتن گامي کـه    .   کارگران در جنبش کارگري ايران پيش برد      
بولتن شوراي همکاري با دعوت از       .   کامالً عملي و ممکن است    

همه ي فعاالن و دست اندرکاران و صاحب نـظـران جـنـبـش                
کارگري براي تمرکز بر پروژه ي تشکل يابي کارگري، مي تواند           
نقش مهمي در نزديک کردن گرايشات مختلف و ديدگاه هـاي            

امري کـه   .   متفاوت فعاالن کارگري در اين عرصه به عهده گيرد        
کامالً امکان پذير بوده و با متمرکز شدن امـکـانـات جـنـبـش                 
کارگري بر آن مي توان به آن دست يافت و با اتکاء به نيروهاي              

اما شرط آن به کار گرفتن همـه        .   جنبش از اين مرحله عبور کرد     
  .ي امکانات موجود جنبش کارگري است
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بيش از يك قرن است كه ما كارگران با سـرمـايـه داري در            

گاه براي ابتدايي ترين مايحتاج زندگي و گـاه          .   جدال هستيم   

همه اين مـبـارزات در       .   براي كسب قدرت و تعيين سرنوشت     

شرايط مختلف و بر اساس توازن قواي هر دورانـي، شـكـل               

گاه مبارزات مخفي و آرام بـوده و         .   خاص خود را داشته است      

وقتي به تاريخ مـبـارزات      .   گاه نيمه علني و يا علني و رودر رو          

كارگران در تمام دنيا مراجعه مي كنيم ، مي بينيم كه هر جـا               

كارگران متشكل بوده اند و سازماندهي داشته اند موفقتر بـوده           

در بسياري از موارد كـارگـران        .   اند و نتيجه بهتري گرفته اند       

دست به اعتراضات گسترده و حتي شورشها ي بزرگ زده اند،           

اما در مواردي كه فاقـد سـازمـانـدهـي و تشـكـل بـوده                     

 . مبارزاتشان بي نتيجه مانده و يا فروكش كرده است  اند 

بدون تشكلي كه بتواند هزاران كارگر را هماهـنـگ نـمـايـد               

در دنـيـاي     .   چگونه ممكن است يكپارچه و متحد عمل كـرد     

سرمايه داري كه تمام امكانات در دست سرمايه داران است ما           

سـرمـايـه داران      .   نبايد پراكنده و خود به خودي عمل نماييم         

انواع تشكلهاي حزبي،دولتي ، اتحاديه اي ،تبليغي،سيـاسـي و           

خود را دارند كه با قدرت مالي زياد در جهت منافع           . . . .   صنفي و 

 . اما فاقد تشكهاي خاص خود هستيم . آنها عمل مي كنند

در صورت متشكل بودن ما قدرت زيادي خواهيم داشت و بـر            

همين اساس است كه سرمايه داران در وحشت از اين مسئلـه            

است كه به طرق مختلف در راه متشكل شدن ما سنگ مـي              

كه يكي از آنـهـا سـركـوب و           .   اندازند و مانع ايجاد مي كنند     

بسياري از كارگران نيز با توجه به استبداد حاكم         .   خفقان است   

عنوان مي كنند كه متشكل شدن ممكن نيست و با سركـوب            

بله اين واقعيتي است كه يكي از بزرگتريـن         .   مواجه مي شويم    

امـا در    .   موانع در راه متشكل شدن ما شرايط استبدادي است          

همين شرايط نيز عده اي اقدام به متشكل شدن كردند و بـا               

وجود موانع بسيار قدمهاي اول را بر داشته انـد سـنـديـكـاي         

شركت واحد و كميته هايي كه متشكل از پيشروان كـارگـري            

است هر چند بخش بسيار كوچكي از طبقه كارگر را تشكـيـل             

واقعيت ايـن    .   مي دهند ،اما به هر حال يك گام به جلو است            

است كه قدرت استبداد و سركوب نسبي ا ست يعني هر گـاه              

عده اي بيشتر از كارگران متشكل شوند توان نيروي سركـوب           

سرمايه داران كاهش مي يابد وطبيعتا نمي تواند با عده زيادي           

از كارگران رودروشود ،اما در شرايطي كه عده كـمـي از مـا                

كارگران به پاي ايجاد ويا شركت در تشكل كارگري مي آينـد            

، سرمايه داري نيز راحتتر فعالين ما را مورد پيگرد و سـركـوب              

 . قرار مي دهد

اما هميشه براي بسياري از ما كارگران اين سئوال وجود دارد            

كه از كجا وچگونه بايد شروع كرد ؟ در محيط پليسي كارخانه            

. ها كه اخراج امري عادي ا ست چگونه مي توان عمل نـمـود             

 !آن چه کارگران بايد بدانند
 )ضرورت متشکل شدن(

 محمد حسين
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واقعيت اين ا ست كه براي اين مسئله نمي توان نسخه واحدي             

پيچيد اما بسته به شرايط هر كارخانه و شركتي و بـر اسـاس                

اينكه چه تعداد كارگران همراه خواهند شد مي توان تصـمـيـم             

 مهم اين نيست كه چه نام و شكلي تشكل ما داشته . گرفت

باشد ، بلكه مهم اين است كه بر اساس واقعيتهـا بـتـوانـيـم                  

تشكلي هر چند محدود ايجاد نماييم ويا بسـتـر آنـرا فـراهـم              

در يكجا ممكن است بتوانيم كامال علني وبـه هـمـراه             .   نماييم

بسياري از كارگران همانند رانندگان شركت واحد تشكلي ايجاد         

در موقعيتي ديگر ممكن است ففط كميته اي كه علنـي      .   نماييم

نباشد ايجاد نماييم ، حتي در بسياري از موارد كه قادر نيستـيـم              

تشكلي در محيط كارمان ايجاد نماييم ، ميتوانيم بـه هـمـراه               

ديگر كارگران كه در مناطق مختلف كار مي كنند و تشـكـلـي              

گـاه تصـور مـي        .   دارند ويا ميتوانند ايجاد نمايند ،همراه شويم      

 نفر كمتر و بيشـتـر       ١٠٠گردد كه چه فايده از اينكه مثال حدود         

دور هم جمع شوند وادعا كنند كه تشكلي ايجاد نموده اند ، اين             

عده كم چه كاري از دستشان بر مي آيد ؟ در مقابل دسـتـگـاه                

عريض و طويل سرمايه داران اينها بسـيـار كـوچـكـنـد، امـا                  

بدانيم كه تشكل بزرگ كارگري يك شب بوجود نمي ايـد              بايد

هـمـيـن    .   ،بخصوص كه در شرايط استبدادي قرار داشته باشيم       

افراد معدود و تشكلهاي كوچك و پراكنده بستر مناسبي هستند          

تا در دراز مدت كارگران بيشتري جذب گـردنـد و بـه هـم                   

 . بپيوندند

واقعيت اين است كه در حال حاضر شرايـط بـا گـذشـتـه                 

متفاوت است هر چند هنوز هم موانع بسياري وجود دارد اما مي            

در چند سال گذشتـه     .   توان وبايد به نيروي خود متشكل شويم        

تعدادي فعال كارگري علني به ميدان امده اند و تعدادي كميتـه       

هاي كارگري ايجاد شده اند، چندين مـراسـم كـارگـري در                

خيابانها برگزار شده است و بنا بر اين بايد به اين حركت كه هر              

كارگر بي تشكل ضعيفتريـن و       .   چند هنوز ضعيف باشد پيوست    

در دنياي سرمايه داري كنـونـي       .   ضربه پذيرترين كارگران است   

واضح است كـه    .   نمي توان به انتظار مجوز و قانوني شدن بود          

سرمايه داران شديدا از متشكل شدن مـا مـي هـراسـنـد و                   

اما ما فقط در صورتي كه به       . تشكلهاي ما را غير قانوني ميدانند       

نيروي خود اقدام به متشكل شدن نماييم قادر خـواهـيـم بـود               

بايد اعتراضات پراكنده را هماهنـگ      .   خودمان را تحميل نماييم     

ضروري است هزاران كارگر كه در ستيز دائم با         .   و همراه كنيم    

سرمايه داران در محيطهاي كار وجود دارند به هم نزديك و در            

ما كارگران طبقه اي هستيم كه تمام چـرخ   .   ارتباط قرار بگيرند    

اقتصاد بر دوش ما قرار دارد و ما قادريم كه اقتصاد را از حركت              

. نيروي هيچ انقالبي بدون ما كارگران ممكن نيست          . بازداريم  

بايد نيروي  .   ما ميليونها نفريم كه ميتوانيم دنيا را زير و رو كنيم            

   . خودمان را باور كنيم

 هزار تومان۴۵۰خط فقر 
هزار ۱۸۳حقوق کارگر 
 تومان
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ها با رويکرد     هاي مختلف نئوليبراليست    نزديک به سه دهه است که طرح       

آوردهاي طبقه کارگر در      تهاجمي بيشتر، به تمامي هستي اجتماعي و دست    

گستره جهاني و به دنبال آن در کشورهاي مختلف شروع شده است و                 

سازي يکي از مهمترين محورهاي اين           خصوصي.  همچنان ادامه دارد   

هاي فوق در جهت تسکين بحران           در واقع طرح   .  تهاجم بوده است   

داري به    شود تا باعث گردد مرگ سرمايه       داري اعمال مي    ساختاري سرمايه 

ها در همين حال باعث تشديد و         اين طرح .  هاي دورتري موکول شود     زمانه

تواند   همين دو دليل مي   .  گردد  مضاعف شدن استثمار و سود سرمايه  مي        

هاي جديد نئوليبرالي و به ويژه                براي مبارزه مستقيم با طرح         

 .سازي کافي باشد خصوصي

تواند باعث    داري اگر تسکين داده نشود مي          بحران ساختاري سرمايه   

. کند   پذير مي     تحوالت عظيمي شود که قيام و انقالب را امکان                

داري در پي آزادسازي      سازي به دنبال بحران ساختاري سرمايه        خصوصي

سازي، حمايت از آن      بنابراين پيش برد خصوصي   .  اقتصاد شروع شده است   

توان   بنابراين مي .  و يا سکوت در مقابل آن يعني جلوگيري از بروز انقالب          

سازي، سازش با        گفت، عدم مقاومت و عدم مبارزه با خصوصي               

 :در نتيجه. داري و ضديت با انقالب است سرمايه

… هايي که هدعا دارند انقالبي، فعال، پيشرو، سوسياليست و            تمامي آن 

سازي موضع بگيرند و عليه آن مبارزه           هستند بايد در مقابل خصوصي     

با سکوت و   .  شود  ها ثابت مي    در اين صورت است که ادعاي آن        .  کنند

سازي از سه موضوع اعالم شده        بدون اعالم موضع عبور از کنار خصوصي      

 :نمي تواند خارج باشد

 يا سازشکارند

 يا سانتريست هستند

 .داري ندارند يعني رفرميست هستند يا آلترناتيوي در مقابل سرمايه

 .که هر سه مورد در موضع ضد انقالب قرار دارند

سازي طي چند ماه       پس ار پيش کشيده شدن بحث در مورد خصوصي           

اخير برخي از فعاين به صورت شفاهي و غير رسمي و بر مبناي                       

با .  اند  هاي تئوريکي و جايگاه طبقاتي خود مواضعي ارائه کرده             برداشت

گيري   ها را نسبت به موضع      تکيه به موانع ارائه شده افراد و فعالين و گروه         

توان به چهار گروه زير        سازي مي   گيري در مورد خصوصي     يا عدم موضع  

 :بندي نمود طبقه

دار خصوصي يک     ها و افراد و فعالين اعتقاد دارند سرمايه          اي از گروه    عده

سازي   فاز پيشرفته نسبت به فاز دولتي است که بر اين مبنا خصوصي                

 .گردد عملي است مثبت و حتي انقالبي که باعث رشد عوامل توليد مي

داري است که     سازي مساله داخلي سرمايه     اي اعتقاد دارند خصوصي     عده

چه فاز مثبت باشد يا فاز منفي هيچ ربطي به طبقه کارگر ندارند و طبقه                 

 .ها شود کارگر نبايد وارد اين بازي

داري دولتي    بخش سوم اعتقاد دارند درست است که تفاوتي ميان سرماي          

سازي در واقع بي عملي       و خصوص وجود ندارد ولي افشا نکردن خصوصي       

گويند براي رساندن آگاهي به طبقه کارگر بايد با              اين دسته مي  .  است

سازي آن را افشا کرد و          مشروط کردن قبول يا عدم قبول خصوصي         

 سازی، خصوصی

 چپ شرمگين

 و

  های مشروط سوسياليست

 محمد اشرفی
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 :کنند به صورت زير است تاکتيکي که ارائه مي 

ها به    سازي را مشروط به واگزاري کارخانه        کارگران قبوا يا رد خصوصي     

دهند دولت و متصديان           اينان توضيح مي     .  کارگران قرار دهند     

داري دولتي ناتوان است و بنابراين        کنند که سرمايه    سازي ادعا مي    خصوصي

در .  مجبوريم صنايع و چيزهاي ديگر را به بخش خصوصي واگذار کنيم             

دارند اگر دولت از پيش برد اقتصاد ناتوان است            مقابل اين گروه اعالم مي    

سازي   ها را به کارگران واگذار کنيد و درآمدي که از قبال خصوصي             کارخانه

اين .  هاي خدماتي و اجتماعي هزينه کنيد         گردد را در بخش      انباشت مي 

سازي اين شرط را       دسته بر آنند که چون دولت و متصديان خصوصي            

نخواهند پذيرفت بنابراين در مقابل کارگران مشتشان باز شده و افشا                 

سازي را افشاي دولت و       اين دوستان حداکثر مبارزه با خصوصي     .  گردند  مي

 .دانند داران مي سرمايه

اي که ميان     هاي غير ريشه    دارند با توجه به تفاوت      گروه جهارم اعالم مي   

ها بايد مبارزه     داري خصوصي و دولتي وجود دارد با هر دوي آن              سرمايه

سازي به عنوان نوک       اما به دليل اين که در حال حاضر خصوصي          .  کرد

در .  داري است بايد مورد مقابله و مبارزه همه جانبه قرار گيرد            حمله سرمايه 

سازي ليبراليسم توانسته  مطالبات به دست آمده از قبيل             پوشش خصوصي 

آموزش رايگان، بهداشت و درمان رايگان، خدمات عمومي، تامين                  

که بخشي از حاصل دو      …  اجتماعي، استخدام رسمي، قوانين حمايتي و      

 .قرن مبارزه کارگران بوده است را يکي پس از ديگري باز پس گيرد

سازي فاز پيش رفته است يا              اگر ما امروز بپذيريم که خصوصي          

سازي ارتباطي به کارگران ندارد يا حداکثر براي افشاي                    خصوصي

کنيم مطالبات    سازي را نقد کنيم در واقع اعالم مي          داري خصوصي   سرمايه

به دست آمده طي دو قرن مبارزه طبقه کارگر جهاني بخشي از مطالبات               

بلکه دو قرن مبارزه کارگران در مسير انحرافي بوده           .  طبقه کارگر نيست  

آوردها و    گيري دست   است و نيازي نيست براي جلوگيري از باز پس             

آوردها   داري  و همچنين حفظ دست       گرد ارتجاعي سرمايه    جلوگيري از عقب  

اين است اين خدمت و خوش رقصي ناآگاهانه سه گروه که             .  مبارزه کنيم 

اند و به طور غير مستقيم        داري باخته   دست را در تحليل طبقاتي به سرمايه      

 .اند داري قرار گرفته در صف مدافعان سرمايه

جنبش کارگري و فعالين آن ضمن مبارزه عملي و افشاگرانه در تمامي                

داري بايد در مقابل اين سه          هاي مختلف سرمايه    ها عليه صورت    عرصه

گروه نيز به مبارزه بپردازد و ثابت کند که اين سه گروه با کوتاهي در                    

اند و    داري بوده   سازي به طور غيرمستقيم در خدمت سرمايه        مقابل خصوصي 

سازي را پيش برده و             اند نئوليبراليسم بتواند خصوي         باعث شده  

اگر در مبارزات   .  هاي گذشته را پس بگيرد       آوردهاي مبارزات قرن    دست

جنبش کارگري انحرافي ايجاد نشود به دليل اين که در چالشي مستقيم با              

ناپذيري با    سازي است بدون شک به طور ضروري و اجتناب          خصوصي

 .اي پيدا خواهد کرد آن درگيري مستقيم و گسترده

داري دولتي و خصوصي با توجه به اين که دولت ابزار طبقه حاکم                سرمايه

اما در حال   .  گيرد  داري نشات مي    است هر دو از يک پايه يعني نظام سرمايه        

سازي است که بيشترين يورش را عليه طبقه کارگر             حاضر اين خصوصي  

ناديده گرفتن اين موضوع به روز نبودن مبارزه و پاسيفيسم          .  دهد  ترتيب مي 

با توجه به موارد فوق بايد بيشترين مبارزه و مقاومت          .  رساند  و سازش را مي   

گيري مطالبات روز و       البته با پي   .  سازي صورت بگيرد     عليه خصوصي 

داري در هر دو       مطالباتي که سوسياليسم را به عنوان آلترناتيو سرمايه           

شکلش نشان بدهد با توجه به موارد گفته شده کساني که در مقابل يورش              

کنند که آترناتيوي در       سازي سکوت مي    داري در فالب خصوصي      سرمايه

 .داري ندارند مقابل سرمايه

هاي   مورد بغرنجي که تا امروز باعث شده بسياري از فعالين و تشکل                

سازي نتوانند موضع دقيق و روشني اعالم           کارگري در مقابل خصوصي    

گويند مخالفت    مي.  اند  کنند تابويي است که خود در مقابل خويش قرار داده         

داري دولتي است در نتيجه دست و          سازي حمايت از سرمايه     با خصوصي 

همين باعث شده   .  کنند  بال خود را بسته و در ورطه بي عملي گير مي              

گاه در دستور کار جنبش کارگري قرار نگيرد           سازي هيچ   موضوع خصوصي 

هاي   در حالي که وجود عيني آن مانند موريانه به طور ناپيدا تمام پياه                 

خورد بدون اين که طبقه        آوردهاي طبقه کارگر را مي       مبارزاتي و دست  

آوردهاي   کارگر بتواند دريابد که چگونه و به چه دليل و با چه روشي دست              

تواند در    نه مي .هم چنين بدون اين که بداند چگ      .  دهد  خود را از دست مي    

مقابل اين يورش مقاومت کند يا اين که با چنين وضعي مطالبات واقعي ا               

آيا آموزش رايگان در سطوح مختلف، تامين اجتماعي،          .  ها هستمند   کدام

، بهداشت  )نيروي کار آينده  (خدمات رفاهي، رشد دادن و پرورش کودکان         

 بايد به عنوان مطالبات او شناخته شود يا خير؟… و درمان رايگان و

به طور عيني تمام صنايع بزرگ و کوچک مورد يورش طرح                        

توان حتي يک بخش را پيدا کرد که در            اند نمي   سازي واقع شده    خصوصي

حال حاضر کارگران آن با مواردي مانند تعديل نيرو، بحران ورشکستگي             

ساختگي، اخراج کارگران، فروش کارخانه يا مجتمع و تحميل قراردادهاي           

… و)  برده فروشي (موقت و سفيد امضا، پيمانکاري فروش نيروي کار            

تمامي موارد فوق ابزار مستقيم و غير مستقيم طرح               .  رو نباشند   روبه

توان   در مورد اثبات اين ادعا مي     .  هستند)  سازي  خصوصي(آزادسازي اقتصاد   

صدها کارخانه و مجتمع را از جمله فرش البرز، نيشکر هفت تپه،                     

را مثال زد که متاسفانه هنوز       …  سازي صدرا، کاغذسازي کارون و      کشتي

سازي را فرموله کرده و در دستور روز قرار           اند مبارزه بات خصوصي     نتوانسته

اي واقع    دهند، در حالي که با طرح خصوصي سازي مورد يورش گسترده            
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 .البته بيشتر تقصير اين کوتاهي به عهده فالين وپيشروان است. اند شده 

شود يا    سازي باعث تشديد استثمار مي      بايد از خود بپرسيم آيا خصوصي     

 خير؟

سازي مورد    آيا بايد مطالبات امروزي طبقه کارگر را که توسط خصوصي          

 يورش قرار گرفته و رو به نابودي است را فراموش کنيم؟

سازي به دليل اين که        بحث بر سر اين است که مبارزه با خصوصي           

داري خصوصي و دولتي هر دو از يک پايه هستند مبارزه با کل                سرمايه

پذيريم که      در همين حال مي      .  شود   داري محسوب مي       سرمايه

رساند که از طريق        داري را به اهدافي مي        سازي سرمايه   خصوصي

 .تواند برسد داري دولتي نمي  سرمايه

 :کند داري و هدف را دنبال مي سرمايه

 )داري حفظ نظام سرمايه(حفظ وضعيت موجود 

 )تصرف هر چه بيشتر ارزش اضافي(افزايش سود سرمايه 

داري در هر زمان و شرايطي، روش خاصي             گيريم سرمايه   نتيجه مي 

که بيشتر به اهداف نهايي کمک کند       )  داري دولتي يا خصوصي     سرمايه(

داري تشخيص داده     امروز سرمايه .  کند  به عنوان روش غالب استفاده مي     

داري خصوصي به سود      داري دولتي به زيان و سرمايه        است که سرمايه  

 تغيير روش بدهد      داري اجازه داده    در واقع به سرمايه   .  کليت سرمايه است  

اي تغيير روش را به طبقه کارگر         و با اين تغيي روش از يک طرف هزينه        

اي خود را نسبت به قبل افزايش         تحميل کند و از طرف ديگر توان پايه       

تواند باعث نابودي نظام      هم چنين بحران ساختاري خود را که مي       .  بدهد

 .هاي دورتر موکول کند داري شود به زمان سرمايه

 .سازي عين ضد انقالب است سکوت و بي عملي در مقابل خصوصي

سازي   يابي کارگران همين خصوصي      يکي از عوامل مهم عدم تشکل       

است البته موضوع در اين رابطه آنقدر گسترده است که در حوصله اين              

فقط همين تذکر الزم است که بدانيم يکي از شروط           .  گنجد  مقاله نمي 

خريد کارخانه ها توسط بخش خصوصي نداشتن تشکل کارگري، اخراج          

يا بازخريد کليه کارگران  و قراردادي کردن تمامي کارگران است که               

سازي   فهمانند که با قبول شرايط خصوصي        تماهي اين موارد به ما مي      

امکان ايجاد تشکل کارگري وجود ندارد بنابراين براي  رسيدن  به                 

 .سازي جنگيد تشکل کارگري بايد با خصوصي

سازي در ايران از تمام توان        سازي متصدي خصوصي    سازمان خصوصي 

سازي بين اقشار و سنن مختلف به          داري براي تثبيت و فرهنگ      سرمايه

ها و فرهنگ سراها و         در پارک .  کند  خصوص کودکان استفاده مي    

کند که کودکان يعني نيروهاي کار        محالت مختلف همايش برگزار مي    

سازي مسمومي    اند و ما در مقابل چنين فرهنگ        آينده را هدف قرار داده    

هاي سازمان    اي که در همايش        نمونه شعر کودکانه  .  ايم  سکوت کرده 

 :آوريم شود را در زير مي سازي اجرا مي خصوصي

 

 براي اين که ايران

 مثل روزاي ديروز

 چه کاري چاره سازه

  بگيم همه يک صدا

 براي سرفرازي

 سازي فقط خصوصي

 پسر دختر خوب گل

 ها رو بايد شاد کنيم دل

 هر گوشه از خاکمون

 براي نمره دادن

 با اميد به خدا

 باشيم تو کارها حاضر

 تو توليد و تو صنعت

 چرخه اقتصادي

 با قلبي از نور حق

 کار کنيم با صداقت

 با دانش و اقتدار

  !باهم بگيم يک صدا

 بگيم همه يک صدا

 براي سرفرازي

 سازي فقط خصوصي

 اين کشور دليران

 باشه هميشه پيروز

 يه فکر تازه! آهان

 بلند و رعدآسا

 نيازي براي بي

 سازي فقط خصوصي

 آي پدر و آي مادر

 ايران آباد کنيم

 ارزه يه عالمه مي

 نمره بيست بازم کمه

 کنار هم نه جدا

 دولت باشه يه ناظر

 خدمات و تجارت

 بگرده خيلي راحت

 با گفتن يه يا حق

 دولت کند حمايت

 مقاوم و استوار

  پاينده ايران ما

 بلند و رعدآسا

 نيازي براي بي

 سازي فقط خصوصي
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ايجاد تشکل هاي مستقل و آزاد کارگري از دير باز يکي از آرزوها و خواسته هاي                

در اين چند دهه هر گاه کوچک ترين روزنه اي   .  جنبش کارگري ايران بوده است 

فراهم شده است، فعاالن و دست اندرکاران جنبش کارگري به تکاپو افتاده اند و               

پس از سرنگوني حکومت شاه و به مـدد         .   سنگ بناي اين کار را فراهم ساخته اند       

دستاوردهاي بزرگ کارگران ايران به ويژه کارگران صنايع نفت جنوب، تـهـران،              

تبريز و ساير مناطق که با مبارزات متحدانه خود در سرنگوني رژيم شـاه نـقـش                  

 تشکل هاي آزاد و مستقل کارگري کـه         ۵۹ تا   ۵۷بسزائي ايفاء کردند در سالهاي      

سـنـديـکـاي     .   پايه هاي آنها در کارخانه ها و در مناطق صنعتي بود پديد آمـدنـد              

کارگران پروژه اي آبادان، کانون شوراهاي متحد در تهران که کـارخـانـه هـاي                 

متعددي را در محورهاي جاده قديم کرج و جاده مخصوص پـوشـش مـي داد،                  

کانون شوراهاي شرق تهران که بسياري از کارخانه هاي شرق تهران را در بر مي              

گرفت، خانه کارگر که در آن زمان محل تجمع و گردهمائي کارگران بود و بعدها               

توسط اداره کنندگان فعلي آن به زور اشغال شد، نمونه هائي از سعي و کـوشـش                 

کارگران هوشيار و آگاه بود که ضرورت ايجاد تشکل واقعي کارگري را دريـافـتـه                

ليکن اين تشکل هاي نوپا ديري نپائيد که در فضـاي انسـداد سـيـاسـي             .   بودند

 سرکوب شدند و به جاي آنها تشکل دولتي و فرمايشي خـانـه              ۶۰سالهاي پس از    

خانه کارگر به رغم امکانات بي نـظـيـر          .   کارگر با حمايت مستقيم دولت پديد آمد      

مادي که در اختيارش گذاشته شده بود و بذل و بخشش هائي که بـراي جـذب              

کارگران مي کرد از آنجا که براي سرکوب جنبش کارگري و شناسائـي فـعـاالن             

 پديد آمده بـود،      ۵۹ تا   ۵۷کارگري و از خاطر زدودن تشکل هاي واقعي سالهاي          

هيچگاه نتوانست اعتماد کارگران را جلب کند و اگر امکانات بي همتاي اقتصادي             

آن براي فريب و اغواي کارگران ناآگاه نبود، نمي توانست تعداد انگشت شـمـاري           

 . از کارگران را نيز جلب کند

در اين سالها هر گونه تالش و کوشش کارگران پيشرو براي ايجاد تشکل هـاي                

مستقل از دولت و کارفرما با اخراج آنها از محيط کار و در صورت پـايـمـردي و          

سرسختي آنان براي ايجاد تشکل هاي خود با سرکوب و دستگيري مواجه شـده               

نمونه زنده آن سنديکاي مستقل کارگران شرکت واحد است واين در حالـي          .   است

 سازمان جهاني کـار      ۹۸ و   ۸۷است که جمهوري اسالمي ايران مقاوله نامه هاي         

 ۱مـطـابـق مـاده         .   درباره آزادي تشکل و قراردادهاي جمعي را امضا کرده است   

هر کشور عضو سازمان جهاني کار که اين مقاوله نامه در آن نافذ               " ۸۷مقاوله نامه   

 ماده تنظيم شده است  ۲۱است متعهد مي شود که موارد اين مقاوله نامه را که در             

کارگران و کارفرمايان بدون هيچ تمايزي مي بايد ايـن           : "     ۲طبق ماده   .   اجرا کند 

حق را داشته باشند که تشکل هاي خود را که مقررات تشکيالتي آنها تنها توسط               

خودشان تعيين مي شود به انتخاب خود و بدون کسب اجازه قبلي بر پا کنند يا به                 

مقامات دولـتـي     "    اين مقاوله نامه   ۳ ماده   ۲طبق بند   " چنين تشکل هائي بپيوندند     

همچنين طبـق   "   مي بايد از مداخالتي که اين حق را محدود کنند خودداري کنند           

کارگران مي بايد در مقابـل      "    سازمان جهاني کار   ۹۸مقاوله نامه شماره    ۱ ماده ۱بند

دولت به رغم امضـاي     .   اقدامات ضداتحاديه اي دولت مصونيت کافي داشته باشند       

مقاوله نامه هاي مذکور، در داخل به هيچ وجه اجازه تشکل هاي کارگري را نداده             

است و به جاي آن شوراي اسالمي کار را به عنوان تشکل کارگري بر کـارگـران                 

شوراهاي اسالمي کار گذشته از آنکه نمايندگانش بايد پـيـش     .   تحميل کرده است  

از انتخاب به تاييد وزارت کار و کارفرما برسند، تشکل هائي ايدئولوژيـک يـا در                  

واقع شعبات حزب سياسي بوده و دربرگيرنده برخي از کارگران مسلمان هستند و              

نه تنها مدافع منافع کليه کارگران نيستند بلکه حتي از منافع کارگران مسلمان در              

در شرايط نبود تشکيالت مستقـل  .   برابر سرمايه داران مسلمان نيز دفاع نمي کنند       

و آزاد کارگري چند سالي است که فعاالن کارگري براي تحقق حق مسلم خـود                

يعني ايجاد تشکيالت مستقل کارگري به تکاپو افتاده و چندين کميته کـارگـري      

کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد کارگري، کميته هماهـنـگـي بـراي            :   مانند

ايجاد تشکل کارگري، اتحاد کميته هاي کارگري، اتحاديه سراسـري کـارگـران              

فصـل مشـتـرک      .   اخراجي و بيکار و محافل کارگري مانند آواي کار پديد آمدنـد           

فعاليت اين کميته ها و محافل فرهنگ سازي براي ايجاد تشکل هاي مسـتـقـل                

اين کميته ها همچنين توانستـنـد   .   کارگري و دفاع از مطالبات جاري کارگران بود   

صداي کارگران بخش هاي مختلف را به گوش ساير بخش ها برسانند و کـمـک         

همچنين ايـن  .   بخش هاي مختلف کارگري به يکديگر را تشويق و ترغيب نمايند   

شوراي همکاري و آينده شوراي همکاري و آينده 
  پيش روپيش رو

  
  خردمندخردمند. . دد
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کميته ها و محافل در حد توان محدود خود کوشيدند درحوزه هائي محدود حـق        

داشتن تشکل آزاد کارگري را براي اذهان کارگران روشن کنند و با بي تفـاوتـي             

 ۲‐  ۳مجموع اين عملکردها طي اين      .   آنان نسبت به سرنوشت خود مقابله کنند      

سال سبب گرديده است بخش هائي از کارگران فعال و پيشرو اين کميته ها را                

ليکن بين وظايف انجام گرفته توسط      .   بشناسند و به تدريج با آنها همکاري کنند       

اين کميته ها با اهدافي که براي خود معين کرده بودند هنوز شکاف عـمـيـقـي                  

وجود دارد و ممکن است به علت خرده کاري و پراکنـده کـاري ودر صـورت                   

تثبيت و استمرار اين محافل جداگانه و پيامد ناگريز آن اتخاذ سيـاسـت هـا و                   

ارزيـابـي   .   تاکتيک هاي سکتاريستي و غيرتوده اي اين شکاف هيچگاه پر نشود          

مستمر فعالين اين کميته ها از عملکردشان، بسياري از آنان را برآن داشت تا به               

با فراخوان اتحاد کميتـه     .   فکر اتحاد عمل و در نهايت ايجاد تشکلي واحد بيفتند         

هاي کارگري براي اتحاد عمل، کميته پيگيري، کميته هماهنگي و آواي کار و              

جمعي از دانشجويان هوادار جنبش کارگري گرد هم آمدند و در فضائي صميمي             

اينـان  .   و با عطش فراوان براي همگرائي و اتحاد عمل،  همکاري را آغاز کردند             

بر اين باور بودند که در شرايط فقدان تشکل مستقل و آزاد کارگري مي تـوان                  

 .وبايد با يکديگر همکاري نمود

  ضرورت ايجاد تشکل واحدضرورت ايجاد تشکل واحد

با پيدايش کميته ها و محافل کارگري مذکور گرچه تحرکـاتـي در جـنـبـش                   

کارگري پديد آمد و فعاليت آگاهگرانه اين کميته ها و محافل بدون تاثير نـبـود                

تشتت و پراکندگـي      ‐۱.   ليکن سه مانع عمده بر سر راه فعاليت آنها وجود داشت          

در واقع اين کميته هـا هـمـچـون            .   موازي سازي   ‐۳فقدان سياست واحد      ‐۲

جزايري دور افتاده از هم عمل مي کردند دوباره کاري و پراکندگي هـمـچـنـان           

وجود داشت، در برخي مواقع فعاليت مشخص يک کميته را کميته ديگر عـيـنـا                

انجام مي داد و در برخي موارد به علت سياست هاي مختلف در اين کميته هـا،                 

افزون .   فعاليتشان ضد و نقيض بود و اين فعاليت ها همديگر را خنثي مي کردند             

بر اين توان محدود هر يک از اين کميته ها امکان فعاليت پيگيرانه براي اتصال               

اتصال به جنبش کارگري  .   همه جانبه به جنبش کارگري را از آنها سلب مي کرد          

پراکندگي مانع فعاليت پيگيرانه    .   فعاليت متمرکز و برنامه ريزي شده را مي طلبيد        

الزمه غلبه بر خرده کاري سـازمـانـدهـي      .   مي شد و به خرده کاري مي انجاميد       

اما پراکندگي و توان محدود هر يک از اين کميتـه هـا و                .   فعاالن کارگري بود  

از سـوي ديـگـر        .   محافل، امکان سازماندهي مناسب را از آنها سلب مي کـرد          

دورافتادگي اين جزاير منفرد از هم امکان بحث و گفت و شنود همه جانبه براي               

اتخاذ سياست صحيح و مناسب را از بين برده بود و اختالف نظرهاي بين ايـن                 

در درون خود کميته هـا      .   کميته ها بدون شفاف سازي همچنان پا برجا مي ماند         

نيز چنانچه اختالف نظري وجود داشت، توان محدود فکري درون کميته ها اين             

در .   اجازه را نمي داد با يک بحث سازنده و شفاف به حل اين اختالفات بپردازنـد   

يک کالم پراکندگي وعدم شفاف سازي سياست ها که خود از پيامدهاي خـرده              

کاري بود، فعاليت خستگي ناپذير و صادقانه اعضاء اين کميته ها را عقيـم مـي           

گذاشت، کارهاي آگاهگرانه بخشاً بسيار جالب اين کميته هـا بـرد مـحـدودي                 

داشت و دريغا که به دست تمامي بخش هاي کارگري در سراسر کشور نـمـي                 

در ضمن اين کميته ها وظايف کالني براي خود معين کرده بودند که بـا               .   رسيد

توان تشکيالتي آنها تناسب نداشت يعني ظرف و مظروف متناسب نبودند و اين             

وضعيت يکي ازعوامل نا کامي آنها بود که به سرخوردگي فعـاالن درون ايـن                 

ضرورت غلبه بر تشتت و خرده کاري فعاالن درون ايـن            .   کميته ها مي انجاميد   

کميته ها را وا داشت تا در قدم اول ظرفي براي اتحاد عمل مهيا کنند کـه در                    

ليکن اختالف نظر در مـيـان مـوسـسـان            .   اين راستا شوراي همکاري پديد آمد     

شوراي همکاري نسبت به ساختار و وظايف آن و نيز نوع تشکل هاي کارگـري               

نکته اميدوار کننده اينست که در اين ظرف بزرگتر       .   موردنظر همچنان وجود دارد   

يکي از  .   امکان تبادل نظر بيشتر مي شود و بحث ها غناي بيشتري پيدا مي کند             

موارد اختالف نظر وجود ديدگاههاي متفاوت در مورد آينده شوراي همکـاري و     

اي تبـديـل شـود و         برخي مي خواهند در آينده به تشکلي توده  .   ماهيت آنست   

برخي آن را ظـرف    .   تاکتيک هائي که اتخاذ مي کنند در راستاي اين هدف است          

در برگيرنده فعاالن و پيشروان کارگري در نظر مي گـيـرنـد کـه مـخـتـص                      

اختالف نظر ديگري نيز در شوراي همکاري بر سر ساختـار           .   سازماندهي آنانست 

برخي معتقدند از آنجا که شوراي هـمـکـاري تشـکـلـي غـيـر             .   آن وجود دارد  

ايدئولوژيک است و مي تواند در برگيرنده تمامي کارگران با هر گونه رويـکـرد                

فکري باشد مشروط به اينکه براي ايجاد تشکل کارگري مستقل از دولـت و                 

از اين رو ادغام تدريجي کميته هاي مخـتـلـف در يـک                .   کارفرما مبارزه کنند  

ساختار واحد را امکان پذير مي دانند، ليکن عده اي ديگر بر اين اعتقادند از آنجا                

که شوراي همکاري نه تشکلي توده اي بلکه تشکل ويژه فـعـاالن کـارگـري                  

خواهد بود و چون فعاالن کارگري داراي گرايش هاي مختلف فکري هستـنـد،              

لـذا  .   وجود اين گرايش هاي متنوع فکري ساختار واحد را شکننده مـي سـازد               

نتيجه مي گيرند کميته هاي مختلف نبايد وارد يک ساختار واحد شوند چرا کـه                

در آن صورت نه تنها شوراي همکاري فرو مي پاشد بلکه کميته هاي قبلي نيـز                

که در ساختار واحد حل شده اند ازهم مي پاشند، لذا بهترين گزيـنـه را بـراي                    

پايين تر اين رويکـردهـاي      .   شوراي همکاري اتحاد عمل هاي موردي مي دانند       

 .گوناگون بررسي مي شود

  تشکل توده اي يا تشکل نخبه گان کارگريتشکل توده اي يا تشکل نخبه گان کارگري

عده اي بر اين اعتقادند، از آنجا که فضاي بسته جامعه و محيط هاي کـارگـري                 

امکان ايجاد تشکل هاي کارگري در کارخانه و واحدهاي توليدي را سلب نموده             

است و توده کارگران گرچه ممکن است دست به اعتصابات گسترده بـزنـنـد و                 

حتي به شيوه هاي راديکالي از قبيل بستن جاده متوسل شوند، ليکن براي ايجاد              

تشکل هاي علني و توده اي در کارخانه و محل کار پيشقدم نمي شـونـد زيـرا                   

ايجاد تشکل را پرهزينه تر از شرکت در اعتصاب مي دانند، از اين رو مي تـوان                

به عنوان نمـونـه   .   اين تشکل ها را در خارج کارخانه ولي در جوار آن ايجاد نمود            

را . . .   مي توان تشکل هاي کارگران خودروسازي، داروسازي، نساجي، نقاشان و            

که مستلزم به رسميت شناختن آن از سوي مديريت کارخانه نيست بـر آنـهـا                  

اينان دورنماي فعاليت شوراي همکاري را ظرفي مي دانـنـد کـه             .   تحميل کرد 
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اگر چنين باشـد در آن صـورت شـوراي            .   چنين تشکل هائي را دربرمي گيرد     

همکاري ظرفي خواهد بود که توده هاي گسترده کارگران را در بر مي گيـرد و                 

در چنين حالتي ويژگيهاي شوراي هـمـکـاري بـا             .   غير ايدئولوژيک خواهد بود   

حالتي که آن را صرفا ظرف متشکل کننده فعاالن و نخبه گان کارگري در نظـر          

شوراي همکاري اگر بخواهد در برگيـرنـده تـوده           .   مي گيرد تفاوت ماهوي دارد    

هاي گسترده کارگران باشد بايد به سازماندهي صدها و هزاران کـارگـربسـنـده               

نکند و به  متشکل کردن کارگران با تعدادي به مراتب بيشتر از اينها بينـديشـد،        

از لحاظ سياسي نمي تواند در بدو فعاليت خود را          .   بنابراين بايد کار اجتماعي کند    

زيرا .   قلمداد کند . . .   و  "   ضد سرمايه داري  "   ،  "   ضد لغو کار مزدي   " ،  "   سرمايه ستيز " 

واقعيت اين است که کارگر براي آنکه ناني به سفره اش وارد شـود، از خـطـر                    

. اخراج برهد، از بيم کار قراردادي و سفيد امضا به اين تشکل پـنـاه مـي بـرد                    

رويکرد سياسي و مواضع ضد سرمايه داري کارگر نيست که وي را بـه سـمـت       

شوراي همکاري هدايت مي کند بلکه تدريجا او در مي يابد جماعـتـي کـه از                   

جنس خودش هستند و از فقر و درماندگي به ستوه آمده انـد، کـار مـوقـت و              

قراردادي و سفيد امضاء زندگيشان را ناامن ساخته است، براي مقابله با چـنـيـن                

کارگر بـا چشـم      .   شرايطي و در قالب شوراي همکاري به دور هم جمع شده اند           

خود مي بيند بيکار سازي ها و فقر و فالکت ناشي از آن موجب رواج خودکشي،                

تن فروشي و از هم پاشيدگي خانواده هايشان شده است، تصور آنکه در شرايـط               

بيکار شدن چگونه مي تواند کرايه خانه هاي کمرشکن را بپردازد، چهار سـتـون               

بدنش را مي لرزاند، به قيافه کودک خردسال خود نگاه مي کـنـد، انـتـظـارات                   

کودکانه هر چند ناقابل او را نزدخود مجسم مي سازد که در شرايط بيـکـاري و            

نگراني هميشگي از بيکاري که پـدر       .   تنگدستي بيشتر هرگز برآورده نخواهد شد     

و مادر از فرط درماندگي هر روز براي فرزندان بازگو کرده اند به افسردگي خـود                

و اعضاي خانواده انجاميده و جسم و روان آنها را در معرض تهديـد قـرار داده                   

مقايسه اين شرايط نکبت بار با زندگاني سرمايه داران و بريز و بپاش هاي            .   است

آنها که اگر کارگر با چشم خود نمي ديد شايد آن را بزرگنمائي تصور مي کـرد،                  

در چنين شرايطي چنانچه کارگر در محـيـط کـار و              .   خشمگين ترش مي سازد   

 –زندگي شوراي همکاري را ببيند که نه بر اساس آمال و آرزوهاي سـيـاسـي                  

ايدئولوژيک بلکه براي مطالبات ملموس و عيني کارگران گردهم آمده اند، آنهـا             

را هم سرنوشتان خود مي بيند، به آنها روي خوش نشان مي دهد به آنها يـاري                 

مي رساند، در جمع هاي کارگري از آنها به خوبي ياد مي کند، تحقق آمـال و                   

و سرانجام ترديد را کـنـار مـي           . . .   آرزوهاي خود را در موفقيت آنها مي بيند و          

در اين مرحله کارگر هر چند ممکن است دل خوشـي           .   گذارد و به آن مي پيوندد     

از سرمايه دار نداشته باشد و نسبت به تبعيض و اختالف طبقاتي تنفـر داشـتـه                  

باشد ولي بينش ضدسرمايه داري ندارد و مبارزه با سرمايه داران را مـبـارزه بـا                  

سرمايه داري مي انگارد، حتي در يک مرحله باالتر ممکن است پنداشت وي از               

نظام سرمايه داري محدود به سرمايه هاي بخش خصوصي شود و نسـبـت بـه         

سرمايه داري دولتي توهم داشته باشد که در نتيجه تمام هم و غم وي مبارزه با                

خصوصي سازي شود، چنين کارگراني بايد در تشکل هاي کارگري مـتـشـکـل               

شوند و به قدرت نشات گرفته از اتحاد طبقاتي خود در عمل پي ببرند، در چنيـن       

شرايطي با دريافت آگاهي طبقاتي است که سيماي واقعي سرمايه داري را در                

حال اينکه اگـر    .   مي يابند و به تدريج رويکردي ضد سرمايه داري پيدا مي کنند           

در همان ابتدا تشکل کارگري، خود را در چارچوب ضد سرمايه داري مـحـدود         

کند، خود را از پيوستن کارگران مبارزي که فاقد شم ضد سرمايه داري هستـنـد                

محروم مي کند و در نتيجه به محفل کارگران نخبه سرمايه ستيز بدل مي شود،               

که در چنين حالتي شمار اعضاء آن از سه رقمي فراتر نمي رود، تشکلي که خود                

بداند در واقع يک تشـکـل   "   لغو کارمزدي" ، " سرمايه ستيز"، "ضد سرمايه داري"را  

ايدئولوژيک است زيرا بيان اين حقيقت که سرمايه داري تنها و تنها يک بـديـل         

. دارد و آن سوسياليسم است چنان محرز است که نياز به استدالل چنداني نـدارد          

پس .   در واقع نمي توان ضدسرمايه داري بود ولي به سوسياليسم گرايش نداشت           

چنين تشکلي نمي تواند در بـر       .   يعني تشکلي سوسياليستي  "   سرمايه ستيز " تشکل

گيرنده آن دسته از کارگران بيکار و اخراجي باشد که فعال درجه همکاريشان تـا               

اين حد است که براي آنکه ناني وارد سفره شان شود، آخر ماه کرايه خانه شـان                 

را بپردازند تا صاحب خانه جل و پالسشان را به خيابان نريزد و آخرين پرچـيـن                 

هاي زندگيشان ويران نشود مي خواهند براي مقابله با اين وضعيت دسـت در                

دست کارگران هم سرنوشت خود بگذارند تا به خواسته هاي مـلـمـوس خـود                  

برسند،زيرا اين کارگران فعال نمي توانند به عضويت تشکل ايدئولـوژيـک ضـد               

در واقـع   .   سرمايه داري در آيند چون از ماهيت سرمايه داري آگاهي کافي ندارند           

تا زماني که تبليغ و ترويج ضد سرمايه داري در مقياسي گسترده انجام نگرفـتـه             

باشد و اساس نظام سرمايه داري و بديل آن سوسياليسم براي بخش زيـادي از           

کارگران آشکار نشده باشد ايجاد تشکل توده اي ضد سرمايه داري امکان پذيـر              

واقعيت کنوني جامعه ما نشان مي دهد کـه رويـکـرد کـارگـران بـه               .  نيست

سوسياليسم بيش از حد ضعيف است از اين رو نمي توان انتظار داشت کـه در                  

. حال حاضر تشکلي با هويت ضد سرمايه داري بتواند خصلتي توده اي پيدا کنـد             

از سوي ديگر نمي توان ادعا کرد که جنبش خود به خودي طبقه کارگـر داراي                 

بولتن کـمـيـتـه      "   اتحاد کارگري "   رجوع شود به  ( خصلتي ضد سرمايه داري است      

يک نکته حائز اهميت ديگر اينست کـه تشـکـل            ) .   ۲ و   ۱پيگيري شماره هاي    

تشکل مخفي قابليـت تـوده     . کارگري اگر بخواهد توده اي شود بايد علني باشد 

لغـو  " ، "   ضد سرمايه داري " ،  " سرمايه ستيزي " اي شدن را ندارد تشکلي که مدعي        

باشد مي بايد براي سوسياليسم مبارزه کند از اين رو بـه اقـتـضـاي           "   کار مزدي 

شرايط جامعه ما به ناگزير بايد به فعاليت مخفي روي آورد که در آن صـورت             

نمي تواند به صورت گسترده و توده گير فعاليت کند و در حد محفل کـارگـران        

 .نخبه باقي مي ماند

  چشم اندازي مطلوب براي شوراي همکاريچشم اندازي مطلوب براي شوراي همکاري

همانگونه که پيش تر اشاره شد دو ديدگاه مختلف نسبت به سـاخـتـار آيـنـده                   

برخي آن را غير ايدئولوژيک مي دانند که بايد بـه            .   شوراي همکاري وجود دارد   

در نتيجه کميته ها و محافل تشکيل دهنده آن نيز          .   تشکلي توده اي تبديل شود    

که مي بايد چنين رويکردي داشته باشند مي توانند در هم ادغام شوند و يـک                  
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ساختار واحد را تشکيل دهند در اين صورت تدوين اساسنامه اي که بـيـانـگـر                  

برخي ديگر چنين مي پندارنـد کـه         .   چنين رويکردي باشد جزء ضروريات است     

طيف گسترده نظرات و وجود گرايش هاي گوناگون فکري درون کميـتـه هـا                

مانع از ايجاد يک ساختار واحد است بنابراين اتحاد عمل هاي موردي را توصيه              

در نتيجه کميته هاي تشکيل دهنده شورا همچنان به فعاليت مستقل           .   مي کنند 

اين دوستان از اين نکته غافلند که اگر شوراي همـکـاري            .   خود ادامه مي دهند   

غيرايدئولوژيک باشد، تمامي گرايش آن وارد شورا نمي شـود بـلـکـه فصـل                  

مشترک آنها يعني حق داشتن تشکل مستقل از دولت و کارفرما سرلوحه کـار               

البته گرايش هاي مختلف فکري مي توانـنـد بـه            .   شوراي همکاري خواهد بود   

سرمـايـه   " ضد سرمايه داري"   عنوان فراکسيون هاي گوناگون از قبيل فراکسيون     

دوستاني که در شوراي همکاري يـا       .   در شوراي همکاري فعاليت کنند    " .   . .   ستيز

در کميته هاي زيرمجموعه آن فعاليت مي کنند و مخالف ادغام کمـيـتـه هـا                  

هستند متاسفانه با آنارکوسنديکاليست هاي خارج از شورا همنوا شده و حـربـه               

را از آنان به وام گرفته و عليه شوراي همکاري به کار مـي              "   وحدت گرايش ها  " 

به اين دوستان که در فعاليت صادقانه آنان ترديدي نيست توصـيـه مـي                .   برند

شود چنانچه شوراي همکاري با ساختار واحد را قبول ندارند به صورت مستـدل              

و شفاف آن را بيان کنند تا سايرين نيز آگاهانه و شفاف معضالت کـار را در                    

يابند، براي آنها چاره اي بينديشند و راه حلي براي بن بست ها بيـابـنـد ولـي                    

مشفقانه از اين دوستان درخواست مي شود به شوراي همکاري اتهـام نـارواي               

که ساخته و پرداخته آنارکوسنديکاليست هاست وارد نسازند        "   وحدت گرايش ها  " 

اگر علت مخالفت آنارکوسنديکاليست هـا بـا شـوراي             .   و با آنها همنوا نشوند    

در آنست، چرا هنگام شکل گيري کمـيـتـه          "   وحدت گرايش ها  " همکاري وجود   

متبوع خود نه تنها آن را وحدت گرايش ها تلقي نمي کردند بلکه از مـدافـعـان                  

اين در حالي است که گرايش هاي مختلف در آن کميـتـه             .   سرسخت آن بودند  

پاسخ واضح است زيرا در آن زمان مي پنداشتند در بـر پـاشـنـه            .   وجود داشت 

پايين تر به اتهام نارواي وحدت گرايش ها پاسـخ داده            .   ديگري خواهد چرخيد  

نکته اي که بايد مدنظر دوستان درون کميته ها قرار گيرد اينـسـت              .   شده است 

که طيف گسترده نظريات مانع کار مشترک نيست چرا که درحـال حـاضـردر              

يکايک کميته ها نيز طيفي از نظرات وجود دارد ولي وجود اين طيف مانع کـار                

وجود ساختار واحد براي شورا، انرژي آن را متمرکز مي کند و             .   آنها نشده است  

 . از خرده کاري در آن مي کاهد

شوراي همکاري با بهره گيري از امکانات موجود در کميته ها مي بايد دست به          

به فوريت کميته هائي در صنايـع خـودروسـازي، داروئـي،              .   کار اجتماعي بزند  

تشکيل دهد، مسائل و معضالت ويژه هر يک از اين صنايع را در               . . .   غذائي و   

توسل بـه    .   کنار معضل عمومي جنبش کارگري به مطالبات روز آنها بدل سازد          

 .شيوه هاي اکسيوني در اين شرايط مطلوب نيست و توان شورا را هدر مي دهد

  پاسخ به مخالفين تشکيل شوراي همکاريپاسخ به مخالفين تشکيل شوراي همکاري

از بدو تشکيل شوراي همکاري دو دسته انتقاد و از دو موضع مختلف بر شـورا                 

يک دسته از اين انتقادات از موضع اکونوميستي و دنبالـه روي          .   وارد شده است  

 :رئوس اين انتقادات از اين قراراست. از جنبش خود به خودي مطرح شده است

شوراي همکاري بر بستر مبارزات کارگري شکل نگرفته است و اين تشکـل               ‐

 مي بايد بر اساس مطالبات کارگري شکل مي گرفت

کميته ها و محافل تشکيل دهنده مي بايد به صورت منفرد يا بـه صـورت                    ‐

 . محافل جداگانه با جنبش کارگري در مي آميختند

هسـتـنـد کـه       " فرقه ها"جنبش کارگري در ذات خود وحدت دارد، محافل و   ‐

 جنبش کارگري را شقه شقه نموده اند 

 شوراي همکاري وحدت گرايش هاست نه وحدت جنبش کارگري ‐

 اتحاد عمل را راهي براي برون رفت از مشکالت خويش مي دانند ‐

و دسته دوم انتقادات به اين صورت مطرح مي شود که تشکل مقدم بر برنـامـه         

 بوده است

مخالفين پيدايش شوراي همکاري از موضع اکونوميستي ممکن است به داليل           

اساس استدالل آنها اينست که تشکـل در کـوران            .   ديگري نيز متوسل شوند   

مبارزات کارگري پديد مي آيد يعني بايد دست روي دست گذاشت تا جـنـبـش                

ايـن  .   خود به خودي اوج گيرد سپس به دنبال آن روان شد و تشکل ايجاد کرد              

واقعيت که تشکل کارگري مي تواند به خواسته هاي کارگري دامن بـزنـد و                 

تجربه سنديـکـاي    .   توقعات کارگران را افزايش دهداين درتصور آنها نمي گنجد        

واحد نشان داد که پديد آمدن سنديکا و روشنگري هاي آن توقعات کارگران را              

اکونوميست ها که نقـشـي      .   افزايش داد و سپس تحرک در ميان آنان پديد آمد         

براي آگاهي در دامن زدن به جنبش کارگري قائل نيستند هر اقدامي در جهـت               

متشکل کردن کارگران را به پس از عروج جنبش خود به خودي موکول مـي                

انتقاد ديگري که به شوراي همکاري از سوي اکونوميست ها وارد مـي              .   نمايند

شود اينست که آنها معتقدند تشکل بايد بر مبناي مطالبات کـارگـري شـکـل                 

آيا حق داشتن تشکل مستقل و آزاد مطالبه هميشگي کـارگـران نـبـوده       .   گيرد

به خواسته هاي ملـمـوس، روزمـره مـانـنـد           "   مطا لبه" شايد از نظر آنها   .   است

" داشتن تشکـل " تقليل مي يابد، و خواسته    . . .   جلوگيري از اخراج و بيکارسازي و       

که مي تواند انتظارات کارگران را ارتقاء دهد، خواسته کـارگـران نـيـسـت و                    

اتـهـام بـعـدي کـه          .   روشنفکران اين خواسته را به کارگران ديکته مي کننـد         

اکونوميست هاي آنارکوسنديکاليست به شوراي همکاري وارد مي کنند اينسـت           

مي دانند، که برفراز سر کارگران نـه بـر مـتـن               "   وحدت گرايش ها  " که آن را    

مبارزات آنها پديد آمده است، هر کارگر آگاهي که به دانش رهائي کارگر مجهز              

. مـحـسـوب مـي گـردد         "   گرايش هـا " و "   فرقه ها" باشد در قاموس اينها مريد      

مي دانـنـد و      "   وحدت گرايش ها  " برخالف ادعاي اينان که شوراي همکاري را        

تشبيه مي نمايند ، نقطـه آغـاز         "   کنفرانس وحدت " سرنوشت آن را به سرنوشت      

يعنـي ايـن     .   اين شورا بر مبناي توافق گرايش هاي مختلف فکري نبوده است          

گرايش هاي فکري نبودند که از باال نقشه و طرح شوراي همکاري را تـدويـن                

واقعيت اين بود کـه فـعـاالن      .   چنين ادعائي صرفا يک اتهام است.  کرده باشند 

کارگري و کارگران فعال پس از روند شکل گيري کميته هاي مختلف کارگري             

يکديگر را پيدا کردند، اهميت اتحاد عمل آنان را واداشت دست همکـاري بـه                
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سوي يکديگر دراز کنند، حال اگر برخي از اين فعاالن کارگري يـا کـارگـران                 

فعال ممکن است داراي يک گرايش فکري باشند، اين موضوع به هيـچ وجـه                

مشکلي براي اتحاد عمل ايجاد نمي کند بلکه اکونوميست ها را مي آزارد، زيـرا               

مجهز بودن کارگر به عنصر آگاهي براي آنها اسباب دردسر است و به راحـتـي                

اکونوميست ها به محـض     .   نمي توان وي را دنباله رو و گوش به فرمان ساخت          

اينکه با کارگر آگاهي روبه رو مي شوند پاي گرايش ها را به ميان مي کشند يا                 

چگونه مي توان با ذره     .   متوسل مي گردند  "   فرقه ها " براي مقابله با وي به حربه       

بين و در به در در پي يافتن کارگر فعالي بود که گرايش فکري نداشته بـاشـد،                  

مگر مي توان چنين کارگري را يافت؟ انتقاد ديگري که از سوي اکونوميـسـت               

هاي پيگير طرح مي گردد اينست که تشکيل دهندگان شورا به جاي ايـنـکـه                 

خود را به جنبش کارگري متصل کنند وبا خيزش هاي مختلف کـارگـري در                 

آميزند، جدا از جنبش کارگري، اقدام به تشکيل شورا نموده اند و اين شورا هيچ               

گر چه منشاء اين اتـهـام هـمـان نـگـرش               .   ارتباطي با جنبش کارگري ندارد    

اکونوميست ها يعني بي خاصيت بودن تشکل کارگري در دامن زدن به توقعات             

کارگران است، اين اتهام يک حقيقت ديگر را نيز کتمان مي کند و آن اينسـت                

که بسياري از اعضاء تشکيل دهنده شورا از کارگران فعالند، ليکن چون ممکـن              

است برخي از اين کارگران آگاه باشند، آگاه بودن شاخک  حساس اکونوميسـت             

. مي گردنـد  "   گرايش ها " و  "   فرقه ها " ها را تحريک مي کند و آنها دنبال رد پاي           

در ضمن مگر مي توان به صورت پراکنده و با خرده کاري به استقبال جنـبـش                 

خود به خودي رفت، هر گونه ياري رساندن به جنبش خودبه خودي مسـتـلـزم                

 . سازماندهي است

شوراي همکاري فقط آماج حمله اکونوميست ها نيست، بلکه جماعت ديـگـري           

ايدئولوژيک يکسان مي گير ند،       –که تشکل کارگري را با تشکل هاي سياسي         

عنوان مي کنند شوراي همکاري و اجزاء تشکيل دهنده آن تشکيالت را مقـدم              

به عقيده آنها ابتدا مي بايد برنامه اي تنظيم مي شد تا از در              .   بر برنامه کرده اند   

از نظر آنـهـا رويـکـرد          .   غلتيدن شوراي همکاري به رفرميسم جلوگيري شود      

شوراي همکاري نه ايجاد تشکلي توده اي بلکه جماعتي از کارگـران حـتـمـا                 

در .   روشنفکر است که بايد براي تجمع خود برنامه اي سياسي داشته بـاشـنـد               

نتيجه آنها در نمي يابند که مرزبندي با رفرميسم يک روند نسبتا طوالني اسـت   

   .     و با صدور يک قطعنامه انجام نمي گيرد

اتحاد تنها راه پيروزی ما 
 !!!کارگران است

در تشکل های طبقاتی خود 
 !!!متحد شويم
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به دنبال اعتصاب شش روزه بيش از پنج هزار کارگر کارخانه نيشکر هفـت         
تپه در شمال استان خوزستان از شهرهای اهواز، شوشتر، انديمشک، شوش،           

، کارگران به اعتصاب موفقیت آمیز خود مشروط بـه در یافـت          لو دزفو 
هزاران کارگر اعتصابی اين کارخانـه،      .   حقوق عقب افتاده خود، پایان دادند     

در اعتراض به دريافت نکردن حقوق دو ماه اخير خود، دست بـه اعتـصاب           
مديريت کارخانه به اعتصابيون قول داد که حقوق آنان در اسـرع         .   زده بودند 

 روز برای دريافت حقوق معوقـه    ۱۰وقت پرداخت خواهد شد و کارگران نيز     
کارخانه نيشکر هفت تپه دارای کارخانـه هـای جنبـی         .   خود مهلت داده اند   

خوراک دام است کـه        مانند کاغذ پارس هفت تپه، دستمال کاغذی حرير و        
هر کدام از آنها دو تا سه هزار نيروی کار دارند و اکنون با بحران اقتـصادی               

کارخانـه هـای    .   کارخانه نيشکر هفت تپه، آنها نيز دچار مـشکل شـده انـد            
مجاور نیز در همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه مدیران خود را بـا              

 . اعتصاب تهدید کردند
بدیهی است که این اعتصاب درس های ارزنده ای بـرای کـل جنبـش                

مـسلم اسـت کـه ایـن آخـرین اعتـصاب             .  کارگری در بر خواهد داشت    
کارگری نه در کارخانه نيشکر هفت تپه و نه سایر نقـاط ایـران نخواهـد          

تا زمانی که دولت سرمایه داری در قدرت اسـت؛ اسـتثمار کـارگران               .   بود
و تا زمانی که کارگران استثمار شوند؛ به مبـارزه خـود            .   ادامه خواهد یافت  

ایـن  .   اسـت  اعتـصاب کـارگری   در محور این مبارزات    .   ادامه خواهند داد  
کارگران جهان در سراسـر     .   اقدام کارگری تنها منحصر به ایران نمی باشد       

حیات سیاسی خود از این ابزار در مقابل دولت سـرمایه داری اسـتفاده         
 . کرده اند

از اینرو ارزیابی مفهوم اعتصاب کارگری برای ما کارگران حائز اهمیـت           
 .نوشته زیر ادای سهمی در این راستا است. است

هر مبارزه کارگری که فراتر از اهداف محدود اقتـصادی و سياسـی بـرود،             
قدرتی که در مقابـل     .   حامل اشکال و نطفه های اوليه قدرت کارگری است        

به قول يکی از وزرای سـرمایه دار         .  قدرت سرمایه داری قرار می گیرد    
هر اعتصاب کارگری نطفه يک دگرگونـی اجتمـاعی  را در خـود               " اروپايی  
 "!دارد

گرچه، سازماندهی يک اعتصاب محلی با هدف اقتصادی جزئی آغـاز  مـی         
مانند درخواست دستمزدهای عقب افتاده و یا افـزایش دسـتمزد و             ( شود  
اعتـصاب،  .  ، اما بخشی از قدرت سرمايه داری را زير سؤال مـی بـرد      ) غیره

عملی است که کارگران را رو در رو در مقابل مديريت سرمایه داری  قـرار       
هـر چـه دلـت      :  "کارگران با اين اقدام به مديريت می گويند کـه         .   می دهد 

همچنين کارگران با اين عمل کل حقـوق     " !  خواست نمی توانی انجام دهی    
دولت سرمایه داری را در اعمال کنترل در کارخانه، مورد سؤال قـرار مـی         

» قـوانين «يک اعتصاب بر محور يک سلسله مطالبات جزئـی، کـل       .   دهند
» آزادی کـار  «قوانينی نظـير    .  سرمايه داری را نيز بی اعتبار اعالم می کند      

که توسط مبلغان دولت سرمايه داری موعظه می شود، در عمل به قوانيـن             
زيرا کـه   .    کارگران توسط سرمايه داران ترجمه می شود     »   آزادی استثمار « 

به محض وقوع يک اعتصاب ساده، مديريت کارخانه با توسـل بـه نـيروی               
ضربتی کليه حقوق ابتدايی، از جمله حـق رفـت و آمـد بـه کارخانـه را از                     

تنها لحظاتی پس از آغاز يک اعتصاب، کارگران در       .   کارگران سلب می کند   
توسط دولـت سـرمايه داری نادرسـت         »   آزادی کار « می يابند که تبليغات     

نه تنها حق اعتراض به محيط نامساعد و وضـعيت کـار از کـارگران              .   است
پس از هـر   .  سلب می شود، که حتی رهبران آنان اخراج، دستگير می گردند   

را »  قانون کـار  «و »  آزادی کار « اعتصابی کارگران بالفاصله مفهوم واقعی      
در هر وضعيت  »  نيروی کار«برای خريد »   آزادی سرمايه « :   درک می کنند  

که کارگران را   »  قانون سرمايه «و شکلی که مورد عالقه و نياز آنان است؛   

 مستحکم ومصمم مبارزه را تا به آخر برسانيم
 
 
 
 

 رضا مهدوی
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مبنی بر معيارهايی، با اعمال زور، مجبور به پذيرش کليه شرط های آنان می            

 !کند
اما در صورت بروز يک اعتصاب گسترده تر، سراسری و عمومی، تـضاد بيـن             

بـرای  .  در شکل عريان تر و واضح تری ظاهر می گردد   » سرمايه«و » کار« 
نمونه چنانچه يک اعتصاب از کارخانه ئی آغاز گشته و به محـالت، کارخانـه            
ها و ادارات مجاور گسترش يابد؛ زمانی که اعتصاب کارخانه از يک اعتـصاب           

فراتر رود و کارگران، کارخانـه را نـه تنهـا بـه               )   دست از کار کشيدن   ( عادی  
امر مديريت آن را بـر عهـده گيرنـد،           »   فعال« اشغال خود گيرند، بلکه بطور      

اعتصاب به نتيجه منطقی و نهايی خود  می رسد و يک سؤال محوری طـرح             
کارخانه، اقتصاد و دولـت اسـت، کـارگران يـا            »   ارباب« چه کسی   :   می گردد 

 سرمايه داران؟
کارخانـه هـستند و نـه       »  ارباب«کارگران، در عمل در می يابند که خود آنها          

اما، تنها راه تضمين تداوم اين وضعيت، سـازماندهی       .  مديران و سرمايه داران  
سنتاً پاسخگوی ايـن نيـاز مقطعـی         »  کميته اعتصاب « ايجاد  .   کارگری است 
نقش ايجاد جمع آوری منابع مالی، خوراک  »  کميته اعتصاب«.  کارگران است 

اما اينهـا تنهـا    .  و پوشاک و غيره را برای اعتصاب کنندگان بر عهده می گيرد  
اين کميته به کميـسيون هـای متعـددی بـر            .   نيست»   کميته اعتصاب « کار  

ما .    اساس نياز مادی، معنوی و سياسی و تشکيالتی کارگران تقسيم می شود       
. خـواهيم بـود   »  قـدرت کـارگری   «در اين مقطع شاهد نخستين نطفه های         

» اطالعات« کميسيون های مالی، خوراک، پوشاک، اطالعات، تفريح و حتی          
، عمومی گردد، بالفاصله بخـش هـای    »اعتصاب«چنانچه .  به وجود می آيند 

توليدی، برنامه ريزی اقتصادی، امور خارجی نيز به دنبال کميسيون ها شـکل             
. را تجربه می کننـد    »   قدرت« در اينجا کارگران نخستين آزمايش      .   می گيرند 

تحميلی جامعه سرمایه   »   تقسيم کار « کميته اعتصاب برای از ميان برداشتن       
، به شکل روزانه جلـسات عمومـی      »مجريان«و »   برنامه ريزان « داری  بين    

گذاشته تا تمام کارگران و خانواده های آنان در کليه امور تصميم گيری قـرار         
 .گيرند

چنين تشکل دمکراتيک و مبارزی نه تنهـا مطالبـات اعتـصاب کننـدگان را                 
تحقق خواهد بخشيد که نخستين گام را برای رهايی کارگران از اعمال زور و              

يعنی نخـستين گـام     .  اجحافات مديريت و مسئوالن کارخانه، بر خواهد داشت   
و »  قـوانين بـازار   « و رهـايی از شـر        »   از خـود بيگـانگی    « در راستای الغاء    

 .»سرمايه«
زمانی که يک اعتصاب محلی، برای سازماندهی خود، دست به ايجاد کميتـه          
اعتصاب دمکراتيکی می زند؛ زمانی که اين قبيل کميته ها نه تنهـا در يـک           
کارخانه که در يک منطقه به وجود بيايد؛ زمانی که اين کميته هـا از طريـق           
هيئت نمايندگی اين نهادها با يکديگر ارتباط برقرار کنند و مرکزيت بيابند؛ در         

اين نطفه اوليه دولت  .   خواهيم بود شوراهای کارگری  آن صورت ما شاهد تّولد    
 .کارگری  است

گرچه هر اعتصاب گسترده و دراز مـدت، حامـل نطفـه هـای اوليـه قـدرت                   
زيرا که  .   کارگری است، اما برای تحقق نهايی آن، به عوامل ديگری نياز است           

تفاوت مهمی بين مبارزه عليه دولت سـرمايه داری و تحقـق نهـايی قـدرت               
آنچه اين دو وضعيت را بهـم پيونـد  مـی دهـد سـطح                .  کارگران وجود دارد  

بدون يـک سلـسله تـصميم       .   سياسی درون جنبش کارگری است    »   آگاهی« 

گيری آگاهانه، هيچ اعتصابی به خودی خود سرمايه داری را تهديـد بنياديـن              
» شـورا «ی به شکل خودجوش بـه يـک     »  کميته اعتصاب « هيچ  .   نمی کند 

 .تبديل نمی شود
بـر  .   يکی از خصوصيات بارز دگرگونی اجتماعی نيز در همين امر نهفته اسـت            

خالف کليه دگرگونی اجتماعی گذشته که قدرت  به طبقاتی انتقال يافتند که         
، طبقه کارگر تنها طبقه ئی در تاريـخ     ) طبقات دارا ( صاحب ثروت جامعه بودند     

است که صرفاً پس از قدرت سياسی و رهايی خود به ثروت ملی و مناسـبات          
بدون دگرگونی بنيادين در دولت سـرمایه داری،        .   توليدی دست خواهد يافت   

 . طبقه کارگر قادر به نظارت و کنترل کامل بر امور کارخانه ها نخواهد بود
بـرای  .  اما، اینها نياز به برنامه ريزی و عمل مرکـزی سياسـی خـاص دارد               

سازماندهی برنامه ی اقتصادی برنامه ريزی شده نياز به اقدامات حساب شده            
بنابراین هر اعتصابی برای به نتیجـه رسـیدن نهـایی؛ نیـاز بـه                .   است

حرکت مشخص برنامه ريزی شده ئی دارد کـه ماننـد زنجـيری بهـم پيونـد                
هر گسستی در اين سلسله عمليات، تحوالت آتی را متوقف می           .   خورده  باشد  

 .کند و کارگران را به جای اول خود سوق می دهد
در جامعه  »   قدرت دوگانه « بديهی است که پس ازاعتصاب عمومی، مسئله ی         

وضعيت عيـنی ئـی     .  قدرت سرمایه داری  يا قدرت کارگری :   طرح می گردد  
بحـران عيـنی و     :  که منجر به اعتالی تحوالت می گردد از اين قـرار اسـت         

کسادی، تورم، بيکاری و هرج و مـرج        ( دائمی در روابط توليدی سرمايه داری       
کـشمکش  (؛ بحران سياسی در درون دولت سـرمایه داری         ) در توليد و غيره   

های درونی، بی اعتمادی به مدیریت جامعه ، تفرقه، عدم وجود يکپارچگی            
به ويـژه در درون قـشرهای پـائینی و           ( ؛ نارضايتی عمومی مردم     ) و وحدت 

؛ بی اعتمادی طبقه کارگر به سياستمداران، کسب اعتماد به نفس           ) زحمتکشان
طبقه ی کارگر در نتيجه مبارزات پيروزمند، پيگير و دراز مدت؛ شـکل گـيری          

 .پيشروی کارگری منسجم و متعهد، آگاه و با اعتماد به نفس کافی
چنانچه اغلب وضعيت عينی ذکر شده ايجاد گردد، هر جرقـه ئـی در جامعـه                 

هـر اعتـصابی کـه حـتی از مطالبـات            .  منجر به دگرگونی عمومی می گردد     
قـدرت  «طـرح مـسئله     »  دروازه«اقتصادی جزئی آغاز گردد، بالفاصـله بـه         

ضرورت دفاع همه جانبـه از اعتـصاب توسـط فعـالین و           .  می رسد»  دوگانه
سایر بخش های کارگری از یکسو و مقابله با اعتصاب برای فـرو نـشاندن         
شعله های اعتصاب توسط مجموعه نیروهای حافظ منافع سرمایه داری از            

 . سوی دیگر از همینجا سرچشمه میگیرد
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يك دليل عمده كه سبب دامن زدن به بحث هايي حول سه جانبه گرايي           
شده است به گمانم اين است كه اين بـار ايـن حكايـت در درون خـود                    

) در كمال حيرت و نابـاوري سـايرين       ( جنبش و از سوي بخشي از فعالين        
 .                                                                       بازگو شده است

اين مساله ضرورت ارائه نظرها وتحليل هايي را پيرامون آن و هم چنيـن              
مروري بر سياست هاي اقتصادي دولت خاتمي براي نمونه سياست دولت  

كه نتيجه اي جز اخـراج و خانـه خرابـي بـراي                 –حول نوسازي صنايع    
و نگاهي بر عملكرد هيئت موسسان سـنديكا در       ‐كارگران در پي نداشت   

 .                                                                       آن  سالها را پيشاروي ما قرار داده است
عنوان شدن موضوع سه جانبه گرايي و داشتن حتي كورسوي اميدي بـه              
اين كه كه تحقق كامل آن گرهي از معضالت طبقه كارگر را باز ميكنـد                
از جانب آنها كه باب اين موضوع را در درون جنبش گشوده اند را ميتوان           

 :  دو گونه تفسير كرد
دولت در هر شكلش ائم از دموكراتيك يا توتاليتر، درتوسعه يافته ترين            ) ۱

جوامع تا در حال توسعه ، برآمده از طبقـه مـسلط بـوده  و منـافع او را                   
اين مساله آنقدر بديهي هست كه براي طبقه كـارگر و           .   نمايندگي ميكند   

فعالين جنبشي ،كه استثمار و سركوب را قرن هاست با گوشت و پوسـت              
 .خود لمس كرده اند نيازي به بازگويي ندارد

آن همچنيـن     ‐از اين رو ، مطرح كردن سه جانبه گرايي در درون جنبش    
. شايد از توهمي در ميان بخشي از فعالين حكايت مي كند              ‐! ! سربلندانه  

 ؟!!آن هم كدام بخش
آيا اين سنديكاي اتوبوسراني نبود كه آماج سركوبهاي وحشيانه در سـال             

  قرار گرفت؟۸۴
با شروع پروژه ي دو خرداد كه هدف خود را گامي به پيش بـراي ادغـام        
در سرمايه ي جهاني قرار داده بود،وضعيت كارگران از جهـت دسـتمزد ،               
بيمه و امنيت شغلي نه تنها بهبودي نيافت ، كه در راستاي ادامه سياست              
هاي ضد كارگري كه براي برنامه هاي توسعه دولت هاشـمي الزم بـود،              

 .وخيم تر ميشد
قانون حمايـت از    «   دولت خاتمي اليحه  اي را تحت عنوان          ۱۳۸۰سال  

 »بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور
اليحه كه بـه   ) د(بند .   تقديم مجلس كرد كه توسط مجلس تصويب شد 

نيرو هاي انساني مازاد واحد هاي مشمول اين قـانون بـا          «   : اين شرح بود  

پيشنهاد مدير واحد  و با تاييد كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانـه               
هاي صنايع و معادن ، كار و امور اجتماعي و سازمان مـديريت و برنامـه          
ريزي كشور مشمول تعديل گرديده و در مقابل پرداخت حقـوق مقـرر در              

از كـارگران را    %   ۱۰بـه صـراحت اخـراج       »   . قانون كار بازخريد ميگردند   
 .قانوني قلمداد كرد

انها كه از ماهيت دخالتگريهاي دولت در در اين زمينه با خبر بودند هيـچ              
اميدي نداشتند كه اين قانون تنها بخش نساجي را در بـر گرفتـه و بـه                   

ديري نپاييد كه بر يپـش بيـني هـاي آنـان صـحه               .   همين محدود شود  
 . گذاشته شد و اين روند به ديگر صنايع كشيده شد

 سيه روزي ، بدبختي و دست و پـا زدن ميليـون هـا انـسان در فقـر و                      
گرسنگي هزينه اي بود كه براي پيش برد سياست هاي اقتصادي اي كه        

 ،با دولت هاشمي اغاز شد ، قطع نشدن و ادامه          ۶۰از سالهاي پاياني دهه     
 . ي اين روند تا حال طبقه كارگر بايد مي پرداخت

باز هم به ياد بياوريم سال اول رياست جمهوري احمدي نژاد راكه واحـد            
!!! هاي توليدي را اكيدا از ريخت و پاش وهزينه هاي اضافي و بي مـورد           

بر حذر ميدارد و نهايتا اين سياست اين بار هم با راهكـار تعـديل نـيروي            
 .انساني جامه ي عمل به تن ميكند

 اهيات موسسان سنديكاها در نامه اي به خالقي ،وزيـر          ۸۳  در مهر سال    
اگر اداره ي وزارت كـار متكـي بـر حفـظ            «  كار و امور اجتماعي نوشت   

استقالل و حضور نمايندگان برگزيدهي كـارگران در اجـراي اصـل سـه            
 بدون مراجعه به افكـار عمومـي         ايجاد گروه سه جانبه ملي    جانبه گرايي ،  

كارگران از طريق برقراري مجامع عمومي و انتخاب نمايندگان موقت بـه            
 قانون كار با اهداف وزارت كار مغايـر          ۶منظور شركت در بازنگري فصل      

 گانـه فـوق هيئـت       ۵با عنايـت بـه مـوارد         »در ادامه آمده است    «است
از شـما   موسسان سنديكاهاي كارگري و كارگران امضا كننده ايـن نامـه          

وزير كار و امور اجتماعي ميخواهند براي تحقق مقاوله نامـه هـاي بيـن            
 كه در همسويي كامل با حقـوق ملـت منـدرج در در قـانون                  المللي كار 

اساسي جمهوري نيز هست ظي برنامه اي بـه تـامين نظـرات كـارگران                
 « قانون كاراقدام فرماييد ۶كشور در فرايند اصالح فصل 

بديهي است هيئت موسسان  اعتقادي به قدرت طبقه كارگر نداشـته كـه      
 كه از نهاد هاي خائن و پيش برنده ي ILOچنين رسوا،به دامن دولت و     

برعكس، .سيا ست هاي بورژوازي در سراسر دنياست چنگ انداخته است           

 سه جانبه گرايي
 

 ناهيد صراف 
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بخش آگاه و فعال جنبش كارگري از آن رو كه در پشت نقاب بي طرفانه             
ي دولت ،نماينده ي بورژوازي سركوبگر را مي بينـد هيـچ عنـايتي را از                 
جانب اوطلب نمي كند و در اين نزاع طبقاتي در مقابل چنـگ و دندانـي             
كه بورژوازي نشانش مي دهد نگاه هاي ذليالنه و ملتمسانه به او تحويل      

 .نميدهد
سياست سه جانبه گرايي از سياست هايي بود كه مستقيما توسط سازمان            

مـسلم اسـت    .   بين المللي كارتدوين و زير نظر اين سازمان كنترل ميشود         
،پس از بسته شدن دفتر اين سازمان در ايران ، اوايل انقـالب ،جمهـوري         
اسالمي در سال هاي اخير در راستاي از بيـن بـردن محـدوديت هـاي                  

 شـروع بـه الس زدن        ILOموجود در ارتباط با سرمايه داري جهاني با     
كرده و هرازگاه هيئت هاي نمايندگي از اين سو و آن سـو گـسيل مـي                  
شوند تا براي پيش برد بهتر كار به پاي ميز مذاكره بنشينند در اين ميـان            
تنها چيزي كه نه تنها مهم نيست كه وسـيله و د سـت مايـه دو طـرف                   

 . سرمايه داري ميشود كارگر و حقوق اوست
تفسير ديگرو نزديك تر به واقعيت، نفوذ جريانـات راسـت در جنبـش            ) ۲ 

بي شك ليبراليسم هر بار بـا نقـابي در عرصـه ي جنبـش                .   كارگريست
سنديكاليـسم و   .   كارگري براي پيش برد اهداف خود ظـاهر مـي شـود              

. رفرميسم اين بار زنگ خطر را در جنبش كارگري به صدا در آورده اسـت    
بي شك براي بخش آگاه جنبش چهره كريه سرمايه داري با هر اسـم و                
ظاهري كه باشد به خوبي شناخته شده است از اين رو آگاه كـردن تـوده            
ي كارگران ،افكندن نقاب از چهره بورژوازي و جلوگيري از دامن زدن از           
توهماتي از اين دست كه مطرح شدن مسئله ي پوچ و ياوه اي كه نظيـر              
سه جانبـه گرايـي گـره ايـي از معـضالت آنـان بـاز ميكند،وظيفـه ي                     
خطيريست كه بخش آگاه و راديكال جنبش كارگري بايد بر دوش هـاي             

به خصوص در شرايط حساس فعلـي متمركـز سـاختن           . خود احساس كند  
نيروي خود برآن بخش از بدنه كارگري كـه تـشكل مربوطـشان نظيـر                
سنديكا  تن به رفرميسم داده و فرو رفتن بيشترش در منجالب رفرميسم           
و راست روي احتمال قريب به يقين است مي بايستي از الويت برخـوردار              

 .باشد
به ميان كشاندن بحث سه جانبه گرايي در درون جنبش توسط جرياناتـي           

امـا ايـن    .آغاز شده كه از راديكاليسم جنبش كارگري خار به چشم دارنـد         
يكي نيز تحفه نويي نيست كه رفرميسم راست و خائن از بقچه ي كهنـه       

 . ي خود بيرون كشيده است

از همه ي اين حرفها به كنار ، تجربه ي عملي خـود كـارگران نقـش و                   
؛در اوضـاع     جايگاه دولت رادراين مناسبات به خوبي آشكار كـرده اسـت            

كنوني از شوراهاي اسـالمي كـار گرفتـه تـا هرنهـاد رسـمي و دولتـي                    
ديگر،تعداد نمايندگان كارفرمايان هميشه از نماينـدگان كـارگران بيـشتر           
است ؛ بحث نميكنم  كه آيا كارگرحاضر در چنين نهادهـايي نماينـده ي               
واقعي كارگران است يا خيرو روي اين هم بحث نمي كنم كه نماينده ي          
كارگران حال چه واقعي يا غيرواقعي ،چه يك نماينده يا بيـشتر تـاثير يـا             
 .تغييري بر عملكردها و سياست هاي ضد كارگري خواهد داشت يا خير

سه جانبه گرايي صورتي از چانه زني بر سر منـافع دو طـرف اسـت كـه                   
نماينده ي كارگران ، نماينده كارفرما و نماينده دولت با هم به پـاي ميـز             
مذاكره بنشينند،نمونه ي آن تامين اجتماعي است كه ادعا شده است كـه            
سه جانبه گرايي به شكل كاملي در آنجا تحقق پيدا كرده اسـت بـا ايـن                  
اوصاف كارگران چه ميزان از وضعيت تامين اجتمـاعي موجـود احـساس             
رضايت دارند؛از آن جا كه دولت نماينده وپيش برنـده ي سياسـت هـاي             
طبقه ي حاكمه اي است كه منافع خود را در سركوب و استثمار كارگران              
ميبيند حتي يك در صد اميد به اين كه دولت در اين مـذاكرات بيطـرف              

يـا سـاده دلـي        –تا چه رسد به اينكه جانب كـارگران را بگـيرد               ‐بماند
ازاين رو  تاكيد بـر      . محض از سر نا آگاهي است و يا ديدگاهي رفرميستي         

اهميت سه جانبه گرايي و تحقق كامل آن را از خواسته هاي خود عنـوان               
كردن از سوي بعضي فعالين  بويي جز بوي متعفـن سياسـت سـازش و               

 .آشتي طبقاتي نمي دهد 
                                         

جنبش كارگري ايران در شرايط حساسي قرار دارد از يك سو مي بايستي             
حفـظ    ‐نيرو و توان خود را بر مـسائل اساسـي و اسـتراتژيك جنبـش                  

راديكاليسم موجود، مبارزه براي ايجاد تشكل هاي مستقل، آگاهي بخشي          
متمركز كرده  و در جبهه اي ديگر براي مقابله با نفـوذ      ‐. . .به توده كارگر  

جريانات راست و رفرميست سازشكارو سياست آشتي طلبانه ي آنان كـه            
در تقابل با رسا لت طبقاتي كارگران قرار دارد ،مبارزه ي پيگيري در پيش           
رو دارد تا اجازه ندهد كه اين جريان بخشي از بدنه ي جنبش را بـا خـود         

 .همراه كند

تشکل های مستقل از کارفرما و 
 !!!دولت

 !!!اين است خواسته ما
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