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  نگاهی به جنبش کارگری ايران در دوره اخير      
 
   

دی ماه هشتاد و پنجششم                                                                                            يداله خسروشاهی      
 

  
هدف از اين نوشته بررسی کوتاهی در مورد کوششهای فعالين جنبش کارگری در مورد ايجاد تشکالت مستقل 

  . کارگری طی چند سال اخير است

 در اين مورد ابتدا به چگونگی پيدايش نهادهای مختلف کارگری و موقعيت فعلی اين نهادها می پردازم، سپس ضمن 

  .رم را در آن موارد بيان خواهم کردظنبررسی مسائل مبرم جنبش کارگری، 

   

  فعاليت های غيرعلنی
 و اعدام و زندان و اخراج و تبعيد تعداد زيادی ١٣٦٧ تا ١٣٦٠واقعيت اين است که پس از سرکوب خونين سال های 

از فعالين جنبش کارگری و اعالم غيرقانونی بودن هرگونه تشکل کارگری از طرف رژيم و درموقعيتی که رعب و 

حشت بر جامعه حاکم شده بود، از طريق افراد انجمن های اسالمی مراکز کاری، و توسط حزب جمهوری اسالمی، و

خانه کارگر از دست کارگران خارج و شوراهای اسالمی کار در نبود هرگونه تشکل واقعی کارگری و در غياب 

با پشت سرگذاشتن  اين . ت گذاشته شدندفعالين منتخب کارگران سامان داده شد و افرادی انتصابی  بر اين تشکال

 ،رامآ زمان به اصطالح بازسازی،ری و بخصوص پس از پايان جنگ و دردوران فطرت و به خود آمدن فعالين کارگ

گرچه در زمان جنگ . آرام  اعتراضات کارگری توسط محافل مخفی درون مراکز کاری شروع به شکل گرفتن کرد

  .ب قانون کار اعتراضاتی نيز از طرف اين فعالين سازمان داده شده بودو قبل از آن و بخصوص برای تصوي

طی چندين سال کارگران به دليل پراکندگی، بدون ارتباط با توده کارگران در کميته های مختلف مخفی بال دفاع مانده 

  ..دندو اسير تشکالت مافيايی شوراهای اسالمی کار که در خدمت سرکوبگران کارگران قرار داشتند، بو

   )١(. در همين سالها توسط تعدادی از فعالين کارگری نشرياتی علنی در مورد مسائل کارگری در ايران منتشر شد 

که وجود اين نشريات و بحث حول مسائل مختلف کارگری و دخالت گری نظری فعالين کارگری حول اين مباحث و 

 اين فعالين پس از سالها همديگر را دريابند و حول بخصوص مسئله تشکل يابی کارگران، باعث ايجاد فضايی شد که

  .  مسائل مبرم کارگران ايران به بحث و تبادل نظر بپردازند

در همين مدت فعالين کارگری خارج از کشور ضمن ايجاد تشکالتی در جهت پشتيبانی و حمايت از مبارزات و 

آنها در نشريات کارگری داخل، در مباحث فعالين خواسته های کارگران ايران با ارسال مطالب مورد نظر و انتشار 

جنبش کارگری دخالت کرده و نتيجه چنين مباحثی باعث شد که مسئله ايجاد تشکالت مستقل کارگری به يکی از 

  .مسائل نظری روز جنبش کارگری مبدل شود



  

  فعاليت های علنی
موجود کارگری قيد شده در فصل ششم  پس از سفر مسئولين سازمان جهانی کاربه ايران  جهت بررسی تشکالت 

شعاب بخشی ن کار با مسئولين جبهه مشارکت و اقانون کار و اختالف شديد مسئولين خانه کارگر و شوراهای اسالمی

، )انجمن صنفی رانندگان برون شهری و روزنامه نگاران( از خانه کارگر و اعالم دو تشکل وابسته به اين جبهه 

بش کارگری که قبآل در اصناف مختلف فعاليت داشتند طی نامه ای که به وزارت کار بخشی از فعالين قديمی جن

هيات " که در ادامه اين فعاليت ها . نوشتند خواستار اجازه فعاليت جهت ايجاد انجمن های صنفی و سنديکا شدند

گری به مناسبت های طی همين دوران فعالين کار. اعالم موجوديت علنی کرد" موسس سنديکا ها و انجمن های صنفی

مختلف  از جمله اول ماه مه در سالن های مختلف  و جاده چالوس مراسمی برپا کردند  و اطالعيه های مختلفی را 

ضمن " انجمن فرهنگی کارگری"در همين موقعيت بخش ديگری از فعالين کارگری تحت نام . منتشر نمودند

ری از جمله تشکالت مستقل کارگری و حزب سياسی طبقه برگزاری جلسات و سمينارهايی حول مسائل مختلف کارگ

که در ادامه، اين فعالين نشريه آوای کار . کارگر بحث هايی را با شرکت تعدادی از فعالين هيات موسس به پيش بردند

  . را منتشر نمودند

  

   ابراز وجود علنی فعالين کارگری
غير علنی از طرف کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری مسئله کشتار کارگران خاتون آباد و اعزام يک تيم تحقيق 

 تماس محمود صالحی با مسئول اين ربه ايران و منعکس کردن علنی اين خبراز طرف فعالين کارگری خارج از کشو

کنفدراسيون و بازگويی مشکالت و مسائل کارگران ايران با توجه به وضعيت امنيتی شديدی که برای جلوگيری از 

مايی مستقل در يلين کارگری با اين تيم بوجود آمده بود، دستگيری فعالين کارگری سقز بخاطر قصد به راهپتماس فعا

 نقطه عطفی بود که مهر خود را بر به ميدان آمدن علنی فعالين کارگری، بر حرکت کارگران ١٣٨٣اول ماه مه سال 

ن فعالين در داخل و خارج از کشور و حمايت ايجاد کارزار بسيار وسيع و گسترده در حمايت از اي. نشانه گرفت

اتحاديه ها و نهادهای کارگری در سراسر جهان باعث شد که رژيم دست به عقب نشينی موقت بزند و اين فعالين را 

گرچه به بهانه های مختلف ديگر، هنوز اين فعالين در راهرو های بيداگاههای رژيم در رفت و آمد . از زندان آزاد کند

  .شمشير قوه قضائيه هم چنان بر باالی سر آنها در حال چرخش استهستند و 

  

  اعالم علنی ايجاد کميته ها و سنديکای شرکت واحد
کميته  " د ديگری از فعالين کارگری،در چنين فضايی فعالين انجمن فرهنگی کارگری و آوای کار همگام با تعدا

 امضاء نزديک به چهار هزار نفر سامان داده و فعاليت را با" پيگيری برای ايجاد تشکالت مستقل و آزاد کارگری

پس از اين حرکت جمع . خود را در جهت رفع موانع موجود ايجاد تشکالت کارگری در مراکز کاری اعالم نمودند

را بوجود " کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری" ديگری از فعالين کارگری  با جمع آوری چهار هزار امضاء 

  .ه عمده فعاليت خود را در جهت ايجاد يک اتحاديه ضد سرمايه داری اعالم نمودندآوردند ک



  

از طرف ديگر فعالين کارگری شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که تعدادی از آنها در کميته پيگيری فعال 

هياهو و جنجال بودند، طی چند سال با برگزاری کالس های آموزش تشکل يابی برای احياء سنديکای خود بدون 

اين فعالين طی يک اطالعيه برگزاری مجمع عمومی احياء سنديکا را اعالم کرده و روز انتخابات . فعاليت می کردند

که البته الزم است سازماندهی اين حرکت . که همه از پروسه پيشرفت اين حرکت با اطالع هستيم. را مشخص نمودند

ی و در دل خفقان مطلق، مورد بررسی موشکافانه و تجزيه و تحليل  سال سرکوب جنبش کارگر٢٥ارزشمند  پس از 

ت استفاده کرده، صدر همين جا از فر. قرار گيرد تا درس های آموزنده آن برای کارگران ايران مشخص شود

لو از سااانواده، و بخصوص در اين مقطع که سالروزاعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد را به تمامی آنها و خ

زاد شده، به سهم خود تبريک می گويم و استقامت فرد فرد فعالين اين سنديکا را می ستايم و برايشان در ثبيت زندان آ

  .تشکل خود و تحقق خواسته هايشان آرزوی موفقيت دارم

در تداوم اين فعاليت ها، انجمن صنفی کارگران فلزکار و الکتريک کرمانشاه، جمعی از کارگران ايران خودرو کميته 

اتحاد کميته "که بخش از اين کميته ها در موقعيت فعلی بنام .  ديگری، با دادن اطالعيه هايی ابراز وجود کردندهای

  . بيانيه هايی صادر کرده اند"  های کارگری

که می توان به نقد نو و راه آينده . نين حرکاتی نشرياتی منتشر شد که به مسائل کارگری روی آورده اندچهمزمان با 

  .داشتاشاره 

  

  موقعيت فعلی نهاد های موجود کارگری

  

  هيات موسسان سنديکاها و انجمن های صنفی
اين جمع تاکنون ضمن دادن اطالعيه های متعدد همواره خواهان ايجاد سنديکا يا انجمن صنفی کارگران بوده است که 

. ت مشترک را به پيش ببرنددر آخرين اطالعيه خود از همه فعالين کارگری خواسته که حول اين خواست، يک حرک

مشکل اصلی و اساسی اين جمع بجای تکيه کردن به کارگران چشم اميد داشتن به ارگانهای دولتی همچون وزارت 

کار و دولت است تا اجازه دهند اين فعالين تشکل مورد نظر خود را بوجود آورند و در چارچوب سه جانبه گرايی 

شی باعث شده که اين فعالين قديمی به سمت شوراهای اسالمی بغلطند و در چنين نگر. حرکت خويش را به پيش برند

صدد ايجاد يک همگرايی با آنها برآمده و بجای حمايت از کارگران سقز و دادن اطالعيه در اين مورد، با معين پيمان 

طی . بگذارند.. .وحدت ببندند و بعضی از آنها امضاء خود را در کنار امضاء عالی جنابانی همچون حجاريان و 

اطالعيه هايی از روزه سياسی گنجی حمايت کنند و  بجای رويکرد به فعالين واقعی جنبش کارگری به بخشی از 

اپوزيسيون سرمايه داری روی آورده و نجات کارگران و رهايی آنها را از فالکت کنونی در پيوند با بخش سرمايه 

می تا زمانی که چنين رويکردی داشته باشند قطعآ نه قادر به ايجاد اين عزيزان و فعالين قدي. داران صنعتی بدانند

راه برون رفت اين فعالين پشت کردن به . هيچگونه تشکلی خواهند شد و نه رژيم اجازه ايجاد تشکل به آنها خواهد داد

  د که همين ملی اين دوستان بايستی بياد بياورن. جبهه سرمايه و رويکرد علنی به فعالين واقعی جنبش کارگری است



  

 تير اين متحدين دروغين ١٨در . مذهبی های امضاء کننده تومار حمايت از کارگران، با جنبش دانشجويی چه کردند

جنبش دانشجويی همانند تمامی مسئولين جمهوری اسالمی و همگام با نيروهای سرکوب عمآل در مقابل حرکت 

لذا دل خوش کردن به . صلی خود، جبهه واحد سرمايه خزيدنددانشجويان ايستادند و در روز سرنوشت ساز به جبهه ا

چنين نيروهايی نه آنکه هيچ سودی به کارگران نمی رساند بلکه باعث تضعيف جبهه واحد کارگری شده و عمآل آب 

 .به آسياب دشمن ريختن خواهد بود

  

  کميته های خارج از محيط کار
وجوديت، فعاليت خود را ايجاد تشکالت کارگری در مراکز کاری کميته پيگيری و هماهنگی   که در ابتدای اعالم م

اعالم کرده بودند، به مرور زمان با دور شدن از اهداف اوليه خود به جمعی درخود و بی ارتباط با توده کارگران 

شکوفايی با توجه به برنامه ای که از طرف اين جمع اعالم شده بود اين اميد می رفت که طی مدتی شاهد  .تبديل شدند

انتظار اين بود که از بين هشت هزار امضاء حداقل يکصد نفر از . چند تشکل در شاخه های مختلف کارگری باشيم

اما نه آنکه اين . آنها در جهت ايجاد تشکالت مستقل گامهايی بردارند و با تالش آنها تشکالتی مستقل ابراز وجود کنند

. ری مجمع عمومی مشخص شد که اينها  سودای ديگری در سر دارندانتظار پيش نرفت بلکه پس از مدتی با برگزا

مشخص شد اين جمع در تالشند که  بعنوان يک تشکل  خارج از محيط کاربرای کارگران و به جای آنها تشکلی اعالم 

 دستک  نامه تدوين کردند و با اين دفتر ومبرای خود اساسنامه و مرا. و از کارگران بخواهند که به آنها بپيوندند

چنين برخورد غير واقع بينانه از يک طرف و حرکت .. شروع به دادن اطالعيه بدون پشتوانه کارگری نمودند

سکتاريستی و فرقه گرايانه از طرف ديگر باعث شد که که تعدای از افراد موسس کميته پيگيری خود را کنار بکشند 

 فعالين اين کميته به جمعی بدون هيچگونه پشتوانه در وضعيت فعلی. و شکل ديگری از فعاليت را به پيش ببرند

 .کارگری مبدل شده که تنها هنرشان دادن اطالعيه در موراد مختلف است

 در صدد اين برآمد که خود را بعنوان يک ه دادن اساسنامه و مرامنامه و غيرفعالين کميته هماهنگی گرچه با توجه به

الم شده خود دور شده بودند،  اما فعالين اين کميته در غرب کشور تشکل معرفی کند و بطور واقعی از اهداف اع

تالشی را در جهت دست يابی به اهداف اوليه شروع کرده اند که اميد می رود قادر شوند با فعاليت های خود مشوق 

 .شتر کارگران گردنديسازماندهی کارگران در محيط های کاری شوند و باعث وحدت ب

  

 گری اتحاد کميته های کار

. فعالين کارگری در اين کميته ها گرچه امکان دارد سازمانده حرکت های اعتراضی در بعضی از مراکز کاری باشند

همچون جمعی از کارگران ايرانخودرو، اما نمود بيرونی عملی سازمانيابی کارگران در محيط کار را تاکنون از خود 

از فعالين کارگری جان برکف در ميدان مبارزه ايستاده اند، هنوز اين فعالين در موقعيتی که بخشی . بجا نگذاشته اند

بر طبل مخفی کاری صرف می کوبند و مشخص نيست نتيجه عملکرد عينی سالها مخفی کاری آنها بجز دادن چند 

  تلفيق کارعلنی و غير علنی، قانونی و فراقانونی يکی از دستاوردهای ارزشمند جنبش کارگری است . اطالعيه چيست



  

اگر پس ا ز گذشت اين سالها هنوز اين جمع ها صالح نمی دانند . ه اين دوستان بايستی بر چنين فنونی مسلط باشندک

بشکل علنی فعاليت خود را به جز دادن اطالعيه به پيش ببرند، حداقل فعاليتی که در مراکز کاری خود می توانستند 

که متاسفانه نه آنکه  نمود چنين فعاليتی از . مراکز کاری باشندانجام دهند اين بود که مشوق سازمانيابی کارگران در 

با هدف با لقوه ايجاد تشکل  شورای همکاری"آنها به چشم نمی خورد بلکه اخيرآ با دادن اطالعيه ای در صدد ايجاد 

ند که به اين برآمده اند و از سنديکای شرکت واحد نيز دعوت کرده ا" فراگير ضد سرمايه داری بين گرايشات راديکال

اگر معتقدند که سنديکای واحد هم جزء اين گرايشات راديکال هستند، چرا همانند آنها تالش نمی کنند که . جمع بپيوندند

را از واحد بودن برهانند و از فشار کمر شکنی که " واحد"تشکل مورد نظر خود را در مراکز کاری سازمان دهند و 

تا چه زمانی بايستی ما شاهد چنين نگرشهايی باشيم، اينک که تعدادی از . بکاهندرژيم بر اين فعالين وارد می آورد 

لوها، صالحی ها، مرادی ها، حسينی ها،  صحنه مبارزه هستند، اينک که اسافعالين کارگری با نام و نشان در جلو

انه تقديم طبقه کارگر کرده بجلو صحنه آمده و زندگی خود را صادقانه و خالص... حيات غيبی ها، مددی ها، ترابيها و

اند، دل خوش کردن به دادن اطالعيه غيرعلنی صرف نه آنکه گره ای از مشکالت عديده کارگران باز نمی کند بلکه 

چرا نبايستی تالش چند ساله اين کميته ها . انرژی و توان بخشی از کارگران را با چنين شيوه هايی بهدر می دهد

چون واحد در يکی از مراکز کاری شود؟  آنگاه اين کميته ها انتظار دارند که فعالين حداقل باعث ايجاد يک تشکل هم

 .واحد هم به آنها بپيوندند و خود را درگير اين سردرگمی آنها کنند

  

  چه می توان کرد؟
 اگر فعالين تشکالت خارج از محيط کار از کميته پيگيری گرفته تا هماهنگی و اتحاد کميته های کارگری و ديگران،

ع کارگران باشد، در مرحله اول ف ثمربخش باشند و عملکردشان بنبطور واقعی بخواهند در زمينه مسائل کارگری

از اينکه بخواهند خود را نماينده و آقا باالسر . الزم است که در شيوه نگرش خود نسبت به کارگران تغيير روش دهند

در مرحله بعد . ارگری با هر نام و نشان درست کنند، پرهيز نمايندکارگران بدانند و به جای آنها و برای آنها تشکل ک

در ابتدا به خود رهايی . اين فعالين بطور واقعی و ملموس  می توانند به دو صورت  به کارگران ياری رسانند

و می خود قرار دهند ئاين را جزء دستور کار دا.  باشندکارگران کمک کرده و مشوق آنها برای ساماندهی خويش

در کنار اين حرکت با تمامی توان تالش کنند که تمامی فعالين کارگری . برنامه ای عملی برای آن در نظر بگيرند

سندگان،  فعالين جنبش زنان و روشنفکران معتقد به رهايی طبقه کارگر از قيد يخارج از محيط کار، دانشجويان، نو

در مقاطع مختلف با . ارزات و خواسته های کارگران متحد کننداستثمار را حول يک پالتفرم  پشتيبانی و حمايتی ازمب

ايجاد تشکالت مستقل کارگری، : جمع آوری امضاء از همين فعالين روی نکات اصلی و گره ای  طبقه کارگرهم چون

ز بريهای جنسی در مراکارب رفع نا سال،١٨تثبيت امنيت شغلی، کاريا پرداخت  حقوق بيکاری به تمامی افراد باالی 

کاری و جامعه، پرداخت دستمزد برابر در مقابل کار برابر، لغو کارهای قراردادی و پيمانی، پرداخت به موقع 

دستمزدها، عدم دخالت نيروهای نظامی در مسائل کارگری، لغو تمامی احکام دادگاه ها بر عليه فعالين کارگری و 

  ت از اعتراضات جنبش دانشجويی و اعتراضات عدم پيگيری مجدد آنها، آزادی تمامی کارگران زندانی، حماي



  

بجای امضاء . را در سطح جامعه مطرح نمايند... تهيدستان جامعه، منع کار کودکان، داشتن يک نشريه کارگری و 

گذاشتن پای بيانيه های حمايتی کارگزاران سرمايه، خود بطور جمعی و مستقل بيانيه بدهند و با نام و نشان به ميدان 

آنگاه که در مقاطع مختلف و در هر بيانيه امضاء هزاران نفر از فعالين جنبش کارگری  برای . د شوندمبارزه وار

تحقق خواست کارگران در سطح ملی انعکاس يابد، در تداوم آن، هم ضربه پذيری فعالين کارگری به حداقل می رسد 

چنين روشی خواهد بود برای آشنا کردن و هم اينکه اهرم فشاری خواهد شد بر رژيم درجهت تحقق خواسته ها و هم

  )٢. (کارگران به حقوق خود و متحد کردن آنها برای جلوگيری از هجوم سرمايه داران به دستاوردهای آنان

اميد اين است که  تداوم حرکت مستقل فعالين کارگری و نمود بيرونی  آن در سطح جامعه به پايگاه  جبهه متحد خود 

اين مرکز می تواند  در بر گيرنده تمامی  فعالين کارگری، فعالين جنبش زنان، معلمين، . رهايی کارگران مبدل شود

چنين نيروی متحدی . دانشجويان، نويسندگان ،پرستاران و روشنفکران حامی کارگران و اقشار تهيدست جامعه باشد

ران را در سطح جامعه منعکس نمايد می تواند از طريق دادن اطالعيه ها و بيانيه ها، خواسته ها  و نارسائيهای کارگ

فعالين کارگری خارج از محيط کار با تغيير . و به ارگان واقعی پشيبانی و حمايت از کارگران در ايران مبدل گردد

خط ريل نظری و عملی خود قادرخواهد بود در آينده به مرکز ثقل حاميان جنبش کارگری مبدل شده و سنگری مقاوم 

   .رمايه داران بوجود آورنددر مقابل جبهه متحد س

  

  . در انتها نظرم را در باره چند مورد از مسائل مبرم جنبش کارگری بيان می کنم

  

  موانع موجود تشکل يابی کارگران 
ر ايجاد تشکالت مورد نظر خود باشند، يکی از موانع اساسی و مشکل واقعی کارگران که اجازه نمی دهد آنها به فک

وجود کارهای قراردادی و پيمانی و خيل عظيم . عدم احساس امنيت شغلی در ميان اکثريت قريب به اتفاق آنها است

بيکاران آماده به کار از يکطرف و دستمزد ناچيز و بخور و نمير از طرف ديگر باعث شده که فکر نان شب غبار 

تا زمانی که کارگران احساس نکنند که فردا قادر . ارگران قادر به ديدن گامی بجلو نباشندضخيمی بوجود آورد که ک

به ادامه کار و فروش نيروی کار خويش هستند، تا زمانی که ميليونها کارگر پشت درب مراکز کاری منتظر بکار 

 بقاء در ميان کارگران وجود گيری خود از کارفرمايان نشسته اند و تا زمانی که حتا رقابت کاری در محيط برای

دارد، آنها اين فرصت را نخواهند يافت که به مسائل ديگر همچون اتحاد و تشکل فکر کنند و آن را در دستور کار 

رساندن کارگران به چنين فالکتی، نياز واقعی سرمايه داری هار است که نمود مشخص آن را در . خود قرار دهند

کار قراردادی، دستمزد پائين، نيروی ميليونی بيکار، ايجاد رقابت در محيط . توان ديدپيش نويس تغيير قانون کار می 

تا آنها قادر . کار، همه ابزارهايی است که با استفاده از نيروی سرکوب قوه نظامی در خدمت سرمايه داران قرار دارد

آيند  و با توسل به آنها کارگران را شوند منويات سازمان تجارت جهانی را به پيش برند و به عضويت اين سازمان در

  .به بردگان بی مزد که حتا تا دوسال دستمزدشان را پرداخت نمی کنند، مبدل نمايند

  



  

تدا به ذهن همه خطور می کند، وحدت و تشکالت بنچه در اآاما با چه ابزاری؟ .  تغيير يابدعآ چنين شرايطی بايدطق

  يابی چگونه است؟ببينم وضع کارگران برای تشکل . کارگران است

ول غ کارگاههای زير ده نفر و کمتر مش در صدشان در٩٦ز کاری کارگاهی، کی دانيم که کارگران مشغول در مرام

در صنايع متوسط . که اگر حرف تشکل را بزنند فورآ اخراج می شوند. کارند که جملگی کارگران قراردادی هستند

بخاطر قاچاق و ورود بی رويه توليدات ... نعت چينی سازی وهمچون نساجی ها، صنايع کفش، صنايع الکتريک، ص

در صنايع بزرگ . يا تعطيل شده و يا در حال تعطيل شدن هستند. از خارج اين صنايع با بحران واقعی روبرو هستند

 اين از طرف ديگر در بيشتر. ايجاد هرگونه تشکل بر مبنای قانون کار ممنوع می باشد و کارگران اجازه تشکل ندارند

نای مصوبه مجلس کارگران قراردادی حتا از دريافت حقوق ببشکل قراردادی مشغول کارند و برمصنايع کارگران 

در بعضی از صنايع که کارگران قادر به ايجاد تشکل مورد نظر خود . چه رسد به ايجاد تشکل. بيکاری محروم هستند

ا بر آنها گسترده  و از هرگونه حرکتی در جهت تشکل هستند، شورای های اسالمی کار همچون اختاپوس الشه خود ر

گر و وزارت کار، مانند کارخانه ايرانخودرو و صنايع نفت که در اولی با تبانی خانه کار. يابی جلوگيری می کنند

وز انتخابات تعطيل کردند و در نفت مسئولين خانه کارگر و وزارت کار هر دو مجمع عمومی را رکارخانه را در 

  . کارگر نفت را دستگير کردند١٢٠ده اعالم نمودند و در اين رابطه بيش از منحل ش

بايستی در اين مورد فکری اساسی کرد تا . ا با توجه به چنين وضعيتی وظيفه فعالين کارگری  صد چندان می شودذل

زم است چگونگی ال. کارگران را از موقعيت اسفناک کنونی که بخاطر عملکرد چندين ساله اين رژيم است نجات داد

را .. سازمان يابی کارگران موقت در کارگاههای کوچک، کارگران بيکار، کارگران شاغل در صنايع بزرگ و

نمی توان نشست و همواره از وجود چنين . مورد بررسی قرار داد و با يک برنامه مشخص به اين سمت حرکت کرد

  . گامهای اساسی نيز برداشتالزم است برای تغيير آن. مشکالتی سخن گفت و مطلب نوشت

  

  توازن قوای درون جامعه
در ابتدا بايستی اذعان داشت که طبقه کارگر ايران از لحاظ سياسی و رسيدن به ضرورت سازمانيابی گامهای بسيار 

  . اساسی  به جلوبرداشته و از لحاظ نظری بطور عينی در حال اعتال است

ی خطرها با اسم و رسم واقعی اين چنين در جلو صحنه مبارزه نبوده در هيچ مقطعی فعالين کارگری با پذيرش تمام

طرح مسائل کارگری ايران و بعد حمايتهای بين المللی از مبارزات و خواسته های کارگران ايران در تاريخ . اند

نی سنديکای کارگران واحد  به عضويت رسمی کنفدراسيون کارگران حمل و نقل جها. جنبش کارگری بی سابقه است

ارتباط مستقيم جنبش . اخبار کارگری ايران به سرلوحه رسانه های گروهی بين المللی مبدل شده است. درآمده است

در هيچ دورانی  اين همه حرکت . کارگری و فعالين جلو صحنه آن با نهادهای بين المللی کارگری برقرار شده است

اما از طرف ديگر . صحنه مبارزه علنی با رژيم نبوده انداعتراضی از جانب کارگران بوقوع نپيوسته و کارگران در 

ستی اين واقعيت را نيز پذيرفت که مشخصه فعاليت عينی کارگران، پراکنده، ناهماهنگ، مقطعی، غير همبسته و يبا

  هنوز . پس از اين همه سالها هنوزتشکالت مستقل کارگری حتا در يک بخش آن سازمانيابی نشده است. متفرق است



  

ارگران اتوبوس رانی ساير شهرها از تجربه عينی موجود و حرکت کارگران واحد در تهران استفاده نکرده و حتا ک

  .در صدد ايجاد فدراسيون کارگران اتوبوس رانی در سطح کشور برنيامده اند

ت   می توان گف٦٠لذا با توجه به موقعيت کنونی و مقايسه  وضعيت معيشتی و رفاهی کارگران نسبت به سال 

دفاع جهت حفظ شغل، جلوگيری . کارگران به تمامی معنا دربعد اقتصادی و اجتماعی در يک حالت دفاعی قرار دارند

از تعطيلی محل کار، پرداخت به موقع دستمزدها، جلوگيری از سرکوب مداوم هر حرکت اعتراضی خود، زندگی 

همه و همه نشانه ... ه خاطر مخارج سنگين و زير خط مرگ تدريجی، دستمزدهای پائين و ناچيز، چند شغله بودن ب

اينکه مثآل بخشی از کارگران، اول ماه مه را مستقآل برپا می . های حرکت تدافعی کارگران در موقعيت فعلی است

نه در غرب کشور از يت هايی در اين زميکنند و يا حرکت باشکوه کارگران شرکت واحد برای احياء سنديکا و يا فعال

ی کارگران است کامآل حرفی است اصولی، اما اين را نمی شود به کل حرکت کارگران در ايران تعميم حرکات تهاجم

.  را می توان حرکت تهاجمی آنها به حساب آورد١٣٦٠ تا حدود سال ١٣٥٧حرکت کارگران از اوائل سال . داد

کارگران کارخانه ها در . نبودندشوراها در بسياری از مراکز کاری با اختيار کامل حاکم شدند و به کسی جوابگو 

اختيار داشتند و به حريم سرمايه تجاوز کرده بودند، مديران را خود انتخاب می کردند و در بسياری از صنايع 

اما در . در آن زمان توازن قوا بنفع کارگران بود که در نهايت رژيم سرنگون شد. بزرگ، توليد را بدست گرفته بودند

اهد خواست افزايش دستمزد بر مبنای تورم واقعی، طرح طبقه بندی مشاغل، انعقاد پيمانهای موقعيت فعلی حتا ما ش

که البته الزمه رسيدن به چنين خواسته هايی وجود يک تشکل مستقل در .  از طرف کارگران نيستيم... دسته جمعی و

 واحد ما شاهد شکوفايی چنين که در اين مورد همچنان که اشاره شد بجز شرکت. محيط کار يا در سطح جامعه است

  . حرکاتی نبوده ايم

  

  نوع تشکل
موضوع ديگری که همواره مورد بحث و بررسی فعالين کارگری قرار دارد، بحث روی نوع تشکل در مراکز 

گروهی ايجاد سنديکا و انجمن صنفی را مورد توجه قرار می دهند، جمعی تکيه بر ايجاد .مختلف کاری بوده است

 ، بخشی ديگر از فعالين کارگری موضوع کميته های کارخانجات را از اهم فعاليت های خود می دانند شورا می کنند

گرچه پشت هرواژه ای مفاهيم مشخصی .. ر قرار داه اندظد تشکل ضد سرمايه داری را مورد نو عده ای مسئله ايجا

يک نسخه برای کل کارگران ايران، نه خوابيده، اما تکيه بر يک نوع تشکل و پافشاری روی آن و همچنين پيچيدن 

اينکه کمکی به بهبود شرايط موجود تشکل يابی کارگران نمی کند، بلکه ضمن آنکه يک درگيری غير ضروری در 

بطوريکه آنها  برای ايجاد . ميان فعالين کارگری بوجود می آورد، باعث سردرگمی در ميان کارگران خواهد شد

هايی در اين مورد دچار ابهام و گاهی چند دسته گی در محيط کار شده و اين به تشکل مورد نظر خود  و تصميم ن

  . تشکل يابی آنها صدماتی وارد خواهد کرد

مخرج مشترک همه . آنچه مورد تاييد و تآکيد همه فعالين جنبش کارگری است متشکل و متحد شدن کارگران است

  اکز کاری و در سطح سراسری خود را متشکل کنند و به نوشته ها و بحث و  گفتگوها اين است که کارگران درمر



  

همه . عنوان يک طبقه متحد با استقالل و خودمختاری کامل وارد ميدان مبارزه با عاملين رنگارنگ سرمايه شوند

معتقد بر اين اصل هستند که تشکل بايستی مستقل از دولت، کارفرمايان، نهادهای مختلف سرمايه داران و احزاب 

همت آنها در يک مجمع عمومی و يا کنگره کارگری با اساسنامه ه بدست خود کارگران و ب. ون جامعه باشدمختلف در

همه توافق دارند که اين منتخبين فقط تا زمانی نمايندگی کارگران را بعهده دارند . مشخص مورد تآييد جمع، بوجود آيد

همه بر اين . ده کنند آنها از اين سمت خلع خواهند شدکه مورد تآييد کارگران بوده و هر زمان که جمع کارگران ارا

مسئله مهر تآييد می زنند که اين تشکل دربر گيرنده تمامی کارگران مستقل از ايده ها و اعتقادات آنها در يک مرکز 

هيچ ممانعتی برای هيچ کارگری به هر دليل و بهانه جهت . کاری يک شهر و استان و يا در سطح سراسری می باشد

 سياسی، طبقاتی، توده ای، دموکراتيک، علنی، مطالباتی، مستقل - اين جنبشی است اجتماعی .ضو شدن وجود نداردع

و وحدت گرايانه، که اهم فعاليت خود را جهت رفع مشکالت آنی با چشم انداز نفی استثمار انسان از انسان به پيش می 

دئولوژيک يا مذهبی کند، سياست گريزی را نيزمردود می بدون آنکه خود را وابسته به هيچ نهاد سياسی، اي. برد

بلکه ابزاری است در دست . بر اين مبنا  اشکال سازمان يابی کارگران فی نفسه نمی توانند هدف باشند.  شمارد

  .کارگران برای دفاع از منافع بی واسطه و با واسطه خويش

لين کارگری خارج از محيط کار چگونگی ايجاد اگر چنين معيارهايی مورد پذيرش جمع است، چرا مجموعه فعا

تشکل به هر نام را بعهده خود کارگران در مراکز مختلف کاری محول نمی کنند؟ چرا خود را محق می بينند که بجای 

آيا هنوز کارگران را در آن حد ارزيابی نمی کنند که حتا در . کارگران تصميم بگيريند و برای آنها نسخه پيچی کنند

ميم بگيرند؟ لذا برای دوری گزيدن از اين اختالف نظر و به هدر کالت محيط کار قادر باشند خود تصيجاد تشمورد ا

ت ايجاد تشکالت مستقل را رق سازمانيابی کارگران باشند، ضرودادن نيرو در اين زمينه بهتر است اين فعالين مشو

 مراکز کاری زمينه ايجاد تشکالت را در بخشهای در سطح وسيع تبليغ و ترويج کنند، ضمن ارتباط با فعالين درون

  .مختلف کارگری بوجود آورند

  

  تاکيد برای تقدم حمايت های داخلی
اين درست است که حمايت های بين المللی از مبارزات کارگران در ايران نيروی فشاری خواهد بود بر مسئولين 

 مورد مسائل کارگری را برسميت بشناسند و از سرکوب جمهوری اسالمی تا قوانين و مقاوله نامه های بين المللی در

و تا زمانی که اين رژيم هست و جنبش کارگری در سطح ملی قادر با ايجاد تشکل . و ارعاب کارگران دست بردارند

مورد نظر خود نشده که بتواند مستقيمآ با نهادهای کارگری در سطح جهان ارتباط برقرار کند و خواسته ها و 

گران را با آنها در ميان گذارد، حمايت های بين المللی همچنان بايستی ادامه داشته باشد و اين کوچکترين مشکالت کار

صدای کارگران را در سطح . وظيفه ای است که فعالين جنبش کارگری در خارج از کشور بايستی به پيش ببرند

اما همه ما متوجه اين . ان ايران بدست آورندرجهان بگوش طبقه کارگر برسانند و پشتيبانی آنها را از مبارزات کارگ

  موضوع بوده و هستيم که  اکثر نهادهای بين المللی کارگری در سطح جهان با توجه به سياست دولتهای خود اين 

  



  

بايستی اين انتظار را داشته باشيم که ممکن است در مقطعی بنا بر ضرورتهايی بخشی . حمايت ها را به پيش می برند

  دهای بين المللی يا اصوآل از حمايت کارگران ايران دست بکشند و يا در موارد خاص خيلی کمرنگ اعالم از اين نها

  .  حمايت کنند

. لذا الزم است که فعالين کارگری تمامی توان و انرژی خود را صرف کسب حمايت کارگران از يکديگر کنند

ران تکيه بر حمايتهای داخلی و عکس العمل ساير استراتژی فعالين جنبش کارگری در ارتباط با  مبارزات کارگ

در تمامی زمينه ها چه . کارگران و ديگر اقشار درون جامعه از خواسته ها و مبارزات کارگران در ايران است

پشتيبانی از مبارزات يکديگرچه جمع آوری کمکهای مالی برای کارگرانی که به خاطر ايجاد تشکالت کارگری از 

می بينيم که دولت در . د و به زندان فرستاده می شوند، جنبش کارگری بايستی بر خود تکيه کندکار بيکار می شون

مواقعی به اجبار و بشکل دستوری يکروز از دستمزد کارگران را کسر و به عنوان کمک به لبنان و فلسطين و غيرو 

مراکز مختلف کاری و محل سکونت اختصاص می دهد، آيا فعالين کارگری قادر نيستند با مراجعه به کارگران در 

دست به چنين اقدامی بزنند؟ قطعآ در چنين مواردی بسياری از کارگران و ساير اقشار جامعه به اين امر حياتی جواب 

کاری که فعالين شرکت واحد انجام دادند و در سطح علنی صندوق همياری کارگری را اعالم . مثبت خواهند داد

 ساير کارگران در بخشهای مختلف کارگری قرار گيرد  که اين نوع فعاليت می تواند به کردند می تواند سرلوحه کار

  .يکی از هدفهای فعالين کارگری در خارج از محيط کار مبدل شده  و برای آن برنامه ريزی کنند

 که الزم متکی بودن کارگران به هم و حمايت از مبارزات يکديگر از مسائل پايه ای و بنيادين جنبش کارگری است

  .است به سرلوحه فعاليت عملی فعالين جنبش کارگری تبديل گردد

لذا تا زمانی که کارگران متکی به قدرت يکپارچه و متحد خود نشوند، تا زمانی که حمايت های داخلی از حرکات 

 رژيم از اعتراضی و خواسته های کارگران بر حمايت های بين المللی افزونی نگيرد، نمی توان انتظار داشت که

  .سرکوب و تحت فشار قرار دادن فعالين کارگری دست بردارد و به دستاوردهای موجود جنبش کارگری هجوم نبرد

با نگاهی به فعاليت عملی در حمايت از حرکت کارگران شرکت واحد متوجه می شويم که دراين مورد ضعف اساسی 

آنطور که شايسته بود ازمبارزات کارگران واحد ) بجز بخشی از دانشجويان( درداخل کشور . وجود داشته است

جمعهای فعال کارگری بيشتر حمايت خود را محدود به  دادن اطالعيه . حمايت عملی چشم گيری صورت نپذيرفت

حتا ديديم که گروهی در روز موعود برای لذت بردن از هوای کوهستانی طی اطالعيه ای . های پشتيبانی کردند

برای سرپوش گذاشتن بر پاسيفيسم مطلق خود طی مطالبی به حرکت کارگران . در شهر نيستنداعالم کردند که امروز 

اين جريان . واحد خرده گرفتند و چون اين حرکت در محدوه تنگ نظری آنها  پيش نرفته بود به تضيف آن پرداختند

ی ميان مطالبات با از يکسو مطالبات نجومی و غير دسترسی  مطرح می کند و از سوی ديگر چون هيچ تناسب

واقعيات و شرايط موجود نيست، دچار ذهنی گرايی افراطی شده و عملکرد ديگران را نيز محکوم به بيهودگی می 

همچنين افراد ديگری که هيچ ربطی به جنبش کارگری ندارند،شرکت فعالين سنديکای واحد در سمينار سازمان . کند

  . جهانی کار را نادرست قلمداد کردند

  



  

دعوت . اين جماعت از آن بی خبرند اين است که فعالين شرکت واحد در حال تثبيت سنديکای خود هستندآنچه 

مسئولين سازمان جهانی کارازاين فعالين و آنهم به اسم سنديکا و دادن جواب مثبت به اين دعوت از طرف هيات 

آيا اگر . ر نزد نهادهای بين المللی استمديره سنديکا دقيقآ در جهت تثبيت خود به عنوان يک تشکل مستقل کارگری د

در ماه ژوئن مسئولين سازمان جهانی کارازسنديکای واحد دعوت کند که به کنفرانس ساليانه اين سازمان برود، آيا 

 سال گذشته سرکوبگران کارگران ٢٥آنها نبايستی به اين دعوت جواب مثبت بدهند؟ آيا بايستی اجازه دهند همچون 

  ان کارگران ايران در چنين کنفرانسهايی شرکت کنند؟بعنوان نمايندگ

 نبايستی انتظار داشت که حرکات و عملکرد فعالين جنبش کارگری منطبق با ذهنيات ما پيش رود و آنجا که خارج از 

  .(*)دازيمرف عملکرد اصولی فعالين کارگری بپاين نگرشهای غير واقعی بود به آن خرده بگيريم و به تضعي

تئوری و نگرشی که بخواهد . ی برعمل و نمود بيرونی آن منتج از واقعيات درون جنبش کارگری استتطبيق تئور

مکانيکی و به شکل دستوری خود را وارد عمل جنبش کارگری کند، آنگاه که با جواب مثبتی از درون روبرو نگردد 

  نه آنکه بر عملکرد . يابی قرار دهدبايستی به خود برگردد و اشکال را در طرح تئوری در اين مقطع خاص مورد ارز

  

فعالين کارگری بتازد و برای پيشبرد حرکت آنها  از بيرون نسخه دلخواه خود را ارائه دهد و انتظار داشته باشد که 

  . بايستی چنين شود

 اميد است فعالين جنبش کارگری با درک دقيق موقعيت کنونی و برنامه ريزی برای برون رفت کارگران از وضعيت

اسفناک موجود ضمن ايجاد يک جبهه واحد کارگری، با نفی نگرش خود محور بينی و سکتاريستی، دست در دست 

هم برای رفع  مشکالت امروز طبقه کارگر و در جهت به قدرت رساندن کارگران در تمامی سطوح اجتماعی، 

دار کارگران را بر کل جامعه به اقتصادی و سياسی، به يک برنامه عمل مشترک دست يافته و پرچم ظفر نمون اقت

  .احتزاز در آورند

  .به اميد آنروز

  يداله خسروشاهی
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