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 بهمن شفيق، مرتضي افشاري، عباس فرد، امير پيام و يداله خسروشاهي

 
 :امير پيام

 ي سنديكاهايي بحثِ رفيق يداله درباره ها  كه يكي از آنمطرح شد  ي مختلفدر دور اول صحبت چند مسئله
رفيق يداله توضيح داد كه .  يافتندميازمان س) اعم از چپ يا راست(يركارگر غكه به وسيله ي نيروهاي بود 
بورژوايي و  هاي دست ساز دولتي را با تشكليروهاي چپ و راديكال ن دهي كارگري توسط نبايد سازمان هيچ وجه به

 بيشتر تأكيد بروجه ، توسط نيروهايِ غيركارگري دهيِ كارگردر واقع، قصد رفيق يداله از طرح سازمان. درمقايسه ك
 اما . گيرندشكل ميمبارزات و به ابتكارِ خودِ كارگران اين  كه از درون خودجوشِ مبارزات كارگري و تشكالتي است

اي  ه تشكل هرحالبه كه  نظر رفيق عباس اين است. گونه ي ديگري فورموله شدهمين مسئله توسط رفيق عباس به
 و چه از طرف  ها تشكيالتي و جنبش كارگري باشد، چه از طرف چپخارج از ساختارِ  رهبري آن اي كهكارگري
من  كه  اين بحث ديگري است. مي رسند و نتيجه يك نقطهتاريخاً به  ،اجتماعي جديِ  هايمنهاي تفاوت ؛  هارژيم

مستقل ي  هاي تشكل گو وارد رابطه، گفتشويم اين بحث بكنم كه اگر وارد  ؛ اما فكر مي ي آن دارممالحظاتي درباره
  گذشته از اين نكته، من مالحظاتي هم در. طلبد اي را مياگانهدجاساساً گفتگوي و احزاب چپ مي شود كه طبقاتي 
  و شعارِطرحدر شرايط كنوني  كه در اين مورد هم رفيق عباس بدين باور است.  شورا و سنديكا دارم بارابطه 

 در اين مورد هم توضيحاتي داشتم .است  هنگام و نابه جا نابهيي براي كارگران ايران، رهنموديسازمان يابيِ شورا
 . آن بپردازيم، وارد بحث سنديكا و شورا مي شويمكه اگر به
بپردازيم كه عبارت بوده  امروز  به بحث اصليِ از مسائل جنبي پرهيز كنيم ور است كهت كنم كه بهفكر مي  من 

ايجاد و گسترشِ  كارهايِ عمليِ وقعيت كنوني جنبش كارگري، و راهسنديكاي واحد، برآورد از م ي بررسيِ تجربه: از
 . هاي كارگري در ايرانتشكل

اعم از دولتي، در اپوزيسيون، ( افراد و جريانات ، هادر آغاز اعتصاب كارگران شركت واحد بسياري از گروه
 ور خواهد شد و همه ي بخش هاي شعله ـ تماالًح كردند كه اين اعتصاب ـ اتصور مي)  كشوري ويا مقيمِ خارجداخلِ

 و انفعالِ نسبيِ رژيم در مقابله با اعتصاب واحد حاكي از همين  ي دستپاچگيِ اوليه.طبقه كارگر را فراخواهد گرفت
 شركت واحد و ارگرانكقالي باف با مستقيم  ي مذاكره.  آن براي بورژوازي ايران بود انگيزبرآورد و پيامدِ هراس

.  با بروز چنين رويدادهايي نداشت بيني الزم را براي مقابلهحاكي از اين بود كه رژيم پيشي هاي و  چنين وعدههم
 ديگر شهرها گسترش بيابد و ازطرف ديگر با هرروي، وحشت رژيم از اين بود كه اعتصاب واحد از يك طرف به به

كشور فلج شود و اعتراضات   خدماتي، پايتختي يا  ديگر بخش هاي توليد  و سرايت آن بهگسترش خود در تهران
اپوزيسيون هم  هاي مختلف انتظار گسترشِ اعتصاب واحد تنها مختص رژيم نبود، طيف. كارگري عموميت پيدا كند

توقعِ گسترش و پيشرفت آن را داشتند؛ اما اعتصاب شركت واحد گسترش  ـ  ـ كمابيش هاي مختلف الجهتبا انگيزه



، هنوز هيچ نهاد  كه درپي داشت ماه از آن اعتصاب و انتظاراتي9جود گذشت امروز، حتي با و. نيافت و تنها ماند
واحد، شركت  سنديكاي  جز كه به گذشته از اين. ابراز وجود نكرده است و مؤثر طور علنيكارگريِ مستقلِ ديگري به

 ؛ در اين زمينه،هبه وجود نيامدواحدهاي توليد يا خدماتي  يك از در هيچهنوز هيچ نهاد كارگري و مستقل ديگري 
 و هواقع شدحتي شواهدي هم در دست نيست كه نشان گر اين باشد كه پروسه ي شكل گيري چنين نهادهايي 

 گرفت كه محافل هجيت توان چنين نمي) شواهد پراكنده و حتي با تكيه به(از نقطه نظر تحليلي .  استماديت گرفته
 تا از آن اي واحد را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهند ي سنديكمسئله كار محيط هايِفعال در  هاي و گروه

 اي در  هنوز هيچ نشاني از وقوعِ عمليِ چنين پروسه؛ امابياموزند و متناسب با اين تجربه، خود را نيز سازمان بدهند
ه درگر كه با شركت واحد عمالً شروع شا ي تشكل يابيِ توده اي طبقه ك  چرا چنين است؟ چرا پروسه.دست نيست

  ي فعالين كارگريهمه كننده اي است كه امروز  گِرهي و تعيين كنم اين سؤالِبود، توسعه پيدا نكرد؟ من فكر مي
 .ند آن داشته باشبايد بحث و تحليلِ روشن و جامعي نسبت به )اعم از ما و ديگران(

هاي ديگرِ كارگري  ، توسط بخشاشته شدرد كه چرا گام هايي كه توسط كارگران شركت واحد بدر مورد اين
 و گاهاً مخربي بر  تأثيرات كُندكننده شود كه  مشكالت ساختاري عنوان ميدنبال نشد و تداوم نيافت؛ يك سري

كه اغلبِ كارگران ( گسترش كارهاي قراردادي، گرايش نزولي نرخ دستمزدها .دنسازمان يابيِ كارگري مي گذارروند 
  با سبك و سياق جمهوري سازي خصوصي رشد بيكاري، بسيار باال و روبه، درصد) كند دوم و سوم مي را درگيرِ شغل

  عنوان داليلي مطرح مي شوند كه  بورژوايي به كارِقانون  پوششِاز  كارگر و حذف  بخش وسيعي از طبقهاسالمي
افزايش   بين كارگران ي افزايش رقابت را، زمينهميل مي كندح تيكارگر هر تركيبي احساس ناامني را به طور به
 . زند و ترس دامن مي ناامنيتشكل گريزي را در فضايي از رقابت و  دهد و مي

سنديكاي و  شته جلو برداگامي بهتوانستند كه زير فشار همين عوامل قرار داشتند،  كارگران شركت واحد اما
، و خودرا سازمان بدهندزده  بازدارندگي عوامل فوق را دور اگر كارگران شركت واحد توانستند. خودرا احياء كنند

دم وجود تشكل هاي مستقل كارگري صرفاً ساختاري نيست و داليل ع بايست چنين نتيجه گرفت كه عاملِ  مي
 به درستي ـ در گفتگوي قبلي رفقا عباس و مرتضي ـ. ري هم دارد كه بايد مورد تحقيق و بررسي قرار بگيرندديگ
فعالين چپ در جنبش كارگري ايران سنديكاسازي از طرف ه آورند كه نمون گوشه اي از اين داليل اشاره كردند و به

 جنبش كارگري در  چپِ نگاه فعالينداليلي از اين دست وجود دارد كه به طوركلي، به. ودمنع شده ب  كارگريجنبش
، ر ايران نايافتگي طبقه كارگدر بررسيِ علتِ سازمانمنظور من اين است كه .  كار بر مي گرددمورد تشكل در محيطِ
 جنبش  فعالين و بينش داليل ديگري هم وجود دارد كه به نگاه اند؛ كننده كه نهايتاً تعيينجدا از عوامل ساختاري

عوامل ساختاري را كنار زده ويا  هيچ نيرويي نمي تواند از طريق گفتگو و تحقيقْگرچه .  گرددكارگري برمي
 و در اين زمينه پراتيكِ غيير و تصحيحِ عوامل بينشي ياري رساند توان به تجايگزين كند، اما با گفتگو و تحقيق مي

 .نظريِ خاصي را دنبال كرد
. سنديكاي شركت واحد نيست ي  هنوز آن نگاه تيز و صيقل خورده كارگريهرروي، نگاه فعالين چپِ جنبش به

 مورد نقد و بررسي  رايبينشديدگاهي و  كه عوامل يكي از وظايف فعالين سوسياليست جنبش كارگري اين است
در امرِ تشكل خويش  هاي پرصالبت تري را  تا جنبش كارگري بتواند گام كارهاي مناسب را پيدا كنندداده و راهقرار 
؛ اما منهاي تقدم ازمد آن مي پرم كه در جاي مناسب به ي سنديكا يا شورا من هم نكاتي دار در مورد مسئله.بردارد

 و است كه بايد بيشتر مورد مطالعه» محيطِ كار« ي اساسي تشكل كارگري در ئلهشورا بر سنديكا ويا بالعكس، مس



 چراكه اين مسئله نزد فعالين چپ و سوسياليستِ جنبش كارگري ايران از جذابيت چنداني . قرار بگيردگفتگو
 بازدارنده ي  ي موانع، مسئله جنبش كارگريفِ مربوط بهتلخ هرصورت، در كنار بحث هاي مبه. برخوردار نبوده است

 تگوف كه گبنابراين، پيشنهاد من اين است.  دارد كه نبايد ناديده گرفته شودتشكل يابيِ كارگري جديتِ عمليِ ويژه اي
 . گونه اي هدايت كنيم كه بيشتر به اين مسئله بپردازدرا به

 

 :يداله خسروشاهي
مداوم و گاه  رغم مبارزه ي علي مي فروشند،  كار خودرا نيروي ايراناني كه در كارگردر مقابل اين سؤال كه چرا 

 رژيم : توان پاسخ داد كه، تنها ميندارنددائم و گسترده   هاي طبقاتيِتشكل ايجاد به، گرايش چنداني بسيار شديد
و زنده نان   نهايتاً ـ به ـجمعيت% 70  اساسيِجمهوري اسالمي مجموعاً شرايطي را برجامعه حاكم كرده كه خواستِ

يِ  ي اساسمسئله گرايانه بنمايد، اما حقيقت اين است كه  شايد تقليل.  شودخالصه مي هاي زيستي  حداقلماندن در
شايد . يك لقمه نان است)  باشدمي ي كارگران و زحمت كشان عمدتاً دربرگيرندهكه (جمعيت ايران % 70 ازبيش

حداقل امكانات زيستي  دست آوردن به كه ت بنمايد، اما حقيقت اين اسكي اي سمبلتا اندازه» يك لقمه نان«عبارتِ 
 يك آرزوي دست نيافتني تبديل به ي عظيمي از جمعيت براي توده) با حفظ شئونات انساني و اخالقي و فرهنگي(

 ي مبارزه ي در پروسه ، و گيردنشأت مي» سرمايه«توسط  »استثمار نيروي كار«گرچه اتحاد طبقاتي از . شده است
 ساختارِ چنين نشأت و تحققي است؛ اما  هاي توده اي ـ كارگري، و تشكلمي يابدتحقق ه داران كارگران برعليه سرماي

 يك  و معيارهاي ها را متناسب با ميزان كارينيرو و بقاي  حدي برسد كه جبران كه شدت استثمار به گاه هرآن
  ـنهيا هاي شورش گراحتمال عصياندر ازايِ افزايش ا  ـامكان تشكل يابي كارگران از ، پوشش ندهد ينْعجامعه ي م

، اما گرايشِ به شديدترين اشكال مبارزه  آوريدر ايران با وجودِ روي  كارگران همين دليل است كه به.كاسته مي شود
 و حتي در پاره اي از مواقع مي توان گفت كه كارگر ايراني به بيماريِ تشكل گريزي نيز ؛ سازمان يابي ندارندچنداني به
 . استمبتال شده

ساعت ) 16 طور متوسط يعني به (18 تا 14كارگري را در نظر بگيريم كه با احتساب زمان رفت و آمد، روزانه 
آيا در تب و تاب زندگي معمولْ براي اين كارگر .  است ي خويشبراي خود و خانواده» يك لقمه نان«درگيرِ 

 ؟ بپردازد يابي مسئله ي تشكل و سازمانو به  بينديشدرانش همكاد و ي خو رابطه تا به ماند فرصتي باقي مي
 جاري در  ي يا مادرانه غرورِ پدرانه ساعت كار روزانه نمي تواند 16 رغم كارگري را درنظر بگيريم كه علي

ـ تربيتيجامعه را در روابط و مناسبات خانوادگي خويش بازتوليد كرده و اقتدار انساني  خود را در رابطه با فرزندانش  
 عنوان موجودي اثرگذار خويشتن را به وجود مي آيد كه اين امكان به ـ اً اساسآيا براي اين كارگر ـ . بياورد تبادلبه

 ؟باشدبا ديگران برآورد كند و درصدد دگرگونيِ مناسبات خويش 
دگي  انساني از زنساسحد و اند تا زنده بمانن مي دوان شكارگراني را درنظر بگيريم كه با تمام توان و انرژي

 كه دائم موقت تر نيز (، كاهش دائم دستمزدهاي واقعي، قراردادهاي موقت  يابندهاما بيكاريِ گسترش. داشته باشند
وجود انواع و اقسام ، )زيست و كار و مصرف مربوط به ي حوزه هاي در همه( روزافزون رقابت ، افزايش)؟!دنمي شو

 يابنده ي فرار از  و شدت بسيار شديد گرايشِ، ي اين ها ي همهجه و در نتي؛ خواريِ خُردكاسبي و خرده فروشي و رانت
را چنان  نه رابطه ي خريد و فروش نيروي كار ـ روابط و مناسبات كارگري، ساخت و بافت مناسبات كارگري ـ

طور  در شرايط موجود و به كه گفتگو از تشكل و سازمان پذيري هاندش ك و حتي اضمحالل  سامانيناپايداري، نابه به



ارتش ميليوني :  بيان ديگربه. يك امكانِ واقعي باشد گر حكايتتا يي زيباست آرزو  گربيشتر بيان خودانگيخته
عدم امنيت شغلي كه ناشي از  زيرزميني، »خرده تجارتِ«و » تجارت« ي گسترده و پيچيده ي بيكاران، شبكه

 ي ، توده)آنو پوليِ  رغم افزايش اسميِ علي(قراردادهاي موقت است و سرانجام كاهش واقعي و دائم دستمزدها 
  را ي شبانه روز آن هاهمهاند كه و د حداقلْ امكانات زيستي ميآن چنان به دنبال وسيعي از فروشندگان نيروي كار را

 . هاي عالج آن باقي نمي گذاردو راه گيرد و ديگر رمقي براي پي بردن به عمق فاجعه مي
؛ زيرا منهاي   تر استموانعِ بازدارنده، بازدارنده ي  از ميان همه ـقرارداد موقتـ گري  ي تشكل يابيِ كاردر زمينه

د كه با هم آشنا شوند، دوستي  گير مي هااساساً اين امكان را از آنكارگران سلب مي كند،   كه هرگونه امنيتي را ازاين
 و بيمه بيكاري نيست؛ كار قانونت پوشش تحكارگر قرادادي  ازطرف ديگر، . اعتماد متقابل دست يابندكنند و به

.  صوريِ تشكل هاي دولتي هم محروم استتشكلي ندارد، بلكه از حمايتِ گونه بنابراين، نه تنها حق ايجاد هيچ
مي داند؛ تشكيل اين نهاد را يكي از خدمات خود  برد و نام ميرادادي ق ي كارگران از اتحاديه كارگر گرچه اخيراً خانه

 .نداردو واقعي  گونه نمود بيروني تماماً كاغذي است و هيچ» قرادادياتحاديه كارگران «ين است كه اما حقيقت ا
 ، نفر كارگر دارند10كارگاه هاي ايران كم تر از % 65 يادآوري است كه بيش از الزم به ي اين ها، گذشته از همه

 كار شامل قانون اساساً ،)ائم كارفرما در كارگاه د و نظارتحضورازجمله ( ي كارگر و كارفرما  منهاي ويژگيِ رابطهكه
 البته كارگران شركت واحد هم مجوزي براي احيا ويا تشكيلِ . باشندنمي اي  و بيمههيچ گونه تشكلحقِ و 

، موقعيت ي سنديكايي پيشينهداشتن ضمن كه كارگران شركت واحد  سنديكاي خود نداشتند، اما تفاوت در اين است
   برعليه شوراي در مكتبِ مبارزه ، و يك رهبريِ منسجم و آگاه و پرنفوذ؛ العاده حساسخدماتِ شهريِ فوق

 گونه اي بوده است كه حتي  در شركت واحد به كارمبارزه برعليه شوراي اسالميِ. بسيار آموختند نيز كار اسالميِ
 بوده  مبارزه برعليه شوراي اسالمي يرويِ ديگرِ سكهسازمان يابيِ سنديكاي واحد چنين ابراز نظر نمود كه مي توان 
از )  كردكه در پوشش نمايندگيِ كارگران، دولت و كارفرما را نمايندگي مي( مبارزه برعليه شوراي اسالمي .است

 گرفت و تداوم مي  اين مبارزه و هم چنان كه؛از شدغ طور پراكنده و حتي گاهاً فردي آبه 60دهه ي همان آغاز 
 ،جامه ي عمل مي پوشيد و به  يك واقعيت مادينيز  ي بازگشايي سنديكا ، ايده يافتمي و گسترش تر مي شد معيج

 در واحدهاي  ي كارگرانهمه كه است هايي  و زمينه هاها مشخصه طوركلي، اين  به. گرديدبديل ميتو جمعي ملموس 
منهاي   اي كارگران واحد ـ بااين وجود، نبايد فراموش كرد كه سنديك. از آن برخوردار نيستندتوليدي يا خدماتي

 اي قرار دارد كه ديگر  اجتماعي  و اسي يستبادالت اقتصادي،  ي همان شبكهدر مجموعاً شركت ـ اين  هاي ويژگي
 توان  مي گرانه، آموزشي و سازمان هاي آگاهانه»پوشش« اي از  بنابراين، با پاره. قرار دارند نيزواحدها و كارگاه ها

باور  به. ي خدماتي يا توليدي فراهم ساخت هاواحدها و كارگاه كمابيش ـ براي ديگر  ـراهمان شرايط شركت واحد 
 مبارزه برعليه شوراهاي اسالمي، مبارزه برعليه قراردادهاي موقت و خصوصاً پوششيمن اولين گامِ طبقاتيِ چنين 

 . جانبه از كارگران شركت واحد استحمايتِ همه
جهان طي اين اعتصاب دو  هاي تمام اتحاديه. پول دو سال در اعتصاب بودنددر انگلستان كارگران بندر ليور

 ي زمينه كه كارگران ليورپول كمتر بدان پرداختند و سرانجام اما آنچه. ساله از كارگران بندر ليورپول حمايت كردند
جلب  جاي ن ليورپول بهدر واقع، كارگرا.  حمايت كارگرانِ خودِ انگليس بودجلبعدمِ شكست آن ها را فراهم آورد، 
توجه داشتند و بدان اميد  جايي آن ها  و جايهاحزاب  به، ها آنحضور مستقيم و طبقاتيِحمايت كارگران انگليس و 

حزب  كردند كه اگر بندر ليورپول دولتي بود، كارگران اعتصابي چنين تصور مي% 65كه  جااز آن. بسته بودند



 اعتصاب به مطالبات خود دست مي يابند و با موفقيت  ، به جاي آن بنشيند به»كارگر«از قدرت بيفتد و حزب » تُوري«
اعتصابي را نيز از كار اخراج رت رسيد و كارگران د ق به» كارگر«حزب  رغم چنين تصوراتي،  اما علي.پايان مي دهند

ودم كه بايد دور  ها شركت مي كردم و بارها گفته بمن در طي اعتصاب كارگران بندر ليوپول در جلسات آن. كرد
واقع، جوهره در .  آميز داشت المللي هم نگاهي اغراقمايت هاي بينح در مورد دولت و احزاب را خط كشيد و نبايد 

زند تا كارفرما درفشار قرار پرداب ان داخليارگركايت هاي م به جلب حي بايداين بود كه بيش از هرچيزحرف من 
 .ده هاي اعتصاب تن بسپارخواست بگيرد و به

يي با شرايط كارگران ليورپول پيدا كرده  هامتأسفانه در حالِ حاضر وضعيت كارگران شركت واحد مشابهت
 دقيقاً منظورم اين است كه اگر كارگران شركت واحد نتوانند حمايت كارگران داخلِ ايران را جلب كنند، يا  .است
 . جايي نمي برندو راه بهمانند و به بازي گرفته مي شوند  در همين حد باقي مي ويا ؛ انزوا مي روند و سركوب مي شوندبه

 گونه اي است كه ي شرايط و تبادالت اقتصادي، سياسي و اجتماعي در ايران به طوركلي، مجموعه به
در واقع، .  كنند احساس پادرهوايي مي ي جهات متصور در همه نيروي كار در بي هويتي بسر مي برد وگانفروشند

 مانع در مقابلِ مهم ترين)  آن اشاره كردمقبالً بهائلي است كه س ي مكه برآمده از همه ( كارگرانعيِ هويتيِ اجتمابي
 و استطبقاتي كارگران  مهم ترين مانعِ سازمان يابيِ  اجتماعي هويتيِ گرچه بي. هاست آن يابيِ طبقاتيِنيازِ سازمان

يروي كار به هويت اجتماعي و انساني دست  ي فروشندگان نكارگري طبقه هاي بدون وجود و گسترش تشكل
 بايست در محيطِ كارِ  مي ـمطلقاًـ  بدين معني نيست كه منِ كارگر  ـ الزاماًـطبقاتي اجتماعي و نمي يابد؛ اما هويت 

 حمايت و پشتيباني از كارگران و سنديكاي شركت واحد، حتي اگر .باشمشده خودم و با ديگر همكارانم متشكل 
 يابي  و در ارتباط با يكي از كارگران شركت واحد صورت پذيرد، بازهم گام مثبتي در راستاي سازمان طور فرديبه

 به مثابه ي يك  از طرف ديگر، بقايِ سنديكاي شركت واحد هم ـ.طبقاتي و كسب هويت انساني و طبقاتي است
اني و حمايت كارگران داخلي را جلب بتي اين بستگي دارد كه تا چه حد و ميزاني مي تواند پشبه رزمنده ـ يسنديكا
 سنديكاي سياسي در رابطه با مبارزات هاي  دانشجويي و هم چنين پاره اي از گروه بندي گرچه از طرف جريانات .كند
. نيستند» كافي« بودن، »الزم« ضمنِ  هاي سياسي گونه  حمايتاعالم حمايت و پشتيباني شده است؛ اما اينواحد 

 بايست نديكاي كارگري كه زير فشار دستگاه مستبد جمهوري اسالمي قرار دارد، اصوالً ميحمايت اساسي از يك س
اگر سنديكاي شركت واحد بتواند در سطح هرچه  نظر من  به. باشدمشخصي ا أم با رابطهكارگري، طبقاتي و تو

اعم از (كارگري  هاي  با جلب حمايت بزند، ضمن اين كه دست ي كارگري گرانهمايتح يك اقدام به تري وسيع
 تشكل چگونگيِچرايي و  ؛قوي تر كرده است  هاي دفاعي خويش راسپري)  هاشركت در سطح يا محفلي و،فردي

 . تبادل مي گذارد كه خواه ناخواه بارِ تهاجمي داردبه در رابطه هاي مشخص كارگري  نيزخويش را
يكاران، قرارداهاي موقت، كاهش دستمزد بيره ي خ زير مهميز ارتش ذ ـ در ايرانـ هرصورت، اگر كارگران به

ـ نظاميسركوب پليسي ، هاي انساني و اخالقيواقعي، سقوط ارزش  ها مانع سازمان يابي  و غيره قرار دارند، و اين 
 كه سنديكاي شركت واحد  هاي كارگري استگسترش كمي و كيفيِ تشكل» كار« ي تنها چارهبازهم   هاست؛نآ

كمپين يك نهاد كرد كه   سنديكاي شركت واحد پيشلينؤ توان به مسبنابراين، مي. استپيشتاز بوده  در اين زمينه
 ي زمينه ؛در دفاع از بقاي خويش  هاي كارگري سازمان بدهند تا ضمن جلب حمايت ـدر ابعاد گوناگون سراسري ـ

شود و  ري گشوده مييگ هاي دترتيب، جبهه بدين.  افزايش بدهند در ميان كارگراناتحاد و هويت طبقاتي را نيز
 تر و متنوع تر باشد، دست آورد  وسيع اين كمپين دفاعي هرچه باور منبه. خواهد شد تر فشار وارده بر شركت واحد كم



 ويا بكنديك ريال كمك مالي د ح اخراجي هاي شركت واحتي اگر يك كارگر منفرد به. بيشتري خواهد داشت
 هرصورت، به.  راستاي وحدت طبقاتيِ كارگران برداشته شده است خويش را بيان نمايد، گامي دردردياحساس هم
اين .  اي نيست كه فقط به تشكل در محيط كار و سنديكا و غيره محدود باشدامرِ ساده  ي كارگروحدت طبقه

  جوييِ كه متضمن اشكال گوناگون مبارزه اي است كه در ده ها نهاد و تشكل و سازمان خود مي نماياندمسئله
 .است كارگري
 

 :بهمن شفيق
كه فقر،   در اين.  كه درست است مي كنندي اشاره مسائلنظر من رفقا به ، به يابي كارگراندر مورد موانع تشكل

  ي تشكل يابيِبازدارنده  ي فرزندانْقراداد موقت، عدم امنيتِ شغلي و خصوصاً عدم تأمين زندگي خانوادگي و آينده
طي چند سال  كه  اين اشاره كرد؛ منتها رفيق امير بهثي نيستحكنند، ب مي عنوان مانع عمل  و بهدنطبقاتي هست
ها و باوجود يكسان ماندن آن   طي همين سال اما ـ ماوجود نيامده ـ اي به  فاكتورها تغيير اساسي اخير در اين

 يعني اگر .ه ايم بود طبقاتي كارگران در زمينه ي تشكل يابيِاز تالشِمتفاوتي  ي درجهشاهد اي  فاكتورهاي پايه
سمت متشكل شدن  وضعيت سال گذشته را با سه سال قبل و يا با امروز مقايسه كنيم درجات متفاوتي از حركت به

هاي  اي در محيط كار و چه در سطح تشكل هاي توده چه در سطح تشكل. بينيم را در فعالين جنبش كارگري مي
نفر با  و چندين هزار ند هاي خارج از محيط كار شكل گرفت اي بوديم كه تشكلما شاهد دوره. خارج از محيط كار

شاهد بوديم كه مسئله ي تشكل هايِ محيط كار  را  چنين دوره ايامضاهايشان پشت اين حركت قرار گرفتند؛ و هم
ويژه در مقطع زماني  به. اوج خود رسيد كه با تشكيل سنديكاي واحد به گرفت مبارزات كارگري قراردر دستور 
مشابه هم در جاهاي  هاي  بارها از فعالين داخل و خارج شنيده بوديم كه تشكل سنديكاي واحد و بعد از آنتشكيل 
موجوديت در ديگر شركت هاي توليدي ـ خدماتي ويا در شهرهاي ديگر درحال شكل گيري است و به زودي ديگر، 
 .متأسفانه اين وضعيت واقع نشد. اعالم مي كنندخودرا 
 و آن درجه از توانايي جلب نيرو نفوذآن ميزان  نظر من ـ هم تشكل هاي بيرون از محيط كار  بههرصورت، ـ به

وجود آمده بودند  هايي كه براي ايجاد تشكل محيط كار به را كه در آغاز كارشان داشتند امروز ندارند، و هم حركت
انحاءِ  اش به ده است كه با مبارزه پيگيرانه مانتثناس نظر مي رسد كه سنديكاي واحد يك ابه. آن توان را امروز ندارند

 . دهد پيشروي خودش ادامه مي مختلف به
چون همه آن . وجود آمده  فاكتورهايي در اين ميان عوض شده است كه اين تغييرات هم به كنممن فكر مي
كنوني دنبال يك اما اگر بخواهيم در اوضاع . كنند اي را من هم قبول دارم كه هستند و عمل مي فاكتورهاي پايه

 .نظر من دو بحث مهم هست كه بايد به آنها پرداخت راهيابي بگرديم به
  آن  اين معنا كهتغيير به: تغيير كرده استقبل  سال 3نسبت به  اوضاع سياسيِ جامعه ي ايران اول اينكه

م كه  شويجه مياگر دقت كنيم، متو. شود ديد در سطح رژيم را امروز ديگر نمي  سه سال پيشريختگيِ  همدر
 هنگامي تشكيل شد كه رژيم هنوز آرايش سنديكاي واحد در اوج مبارزات انتخاباتيِ رياست جمهوري، و درست به

 سال پيش براي ايجاد و 3 سيِا كه فضايِ سيدقيقاً منظورم اين است.  دوره آينده خود را تعيين نكرده بودسياسيِ
غير از . ها از دست رفت اين فضا براي خيلي از تشكل. بودمناسب تر از امروز   هاي كارگريگسترشِ تشكل

آن دوره، . كارگرهاي شركت واحد كه با هوشياري از اين فضا استفاده كردند و تشكل خودشان را درست كردند



ها را  ديگر هم اين تشكل توليدي و هاي خدماتي ها و شركت شد در خيلي از كارخانه ي مناسبي بود و مي دوره
و همان موانع قانوني مورد اشاره رفقا را كه هم در مقابل كارگران شركت واحد و هم در مقابل كارگران درست كرد 

ـ در اين كه هم  آن پرداخت كه رفيق امير هم به من فكر مي كنم يك فاكتور خيلي مهم ـ. ديگر بود، دور زد
اد تشكل در محيط كار نتوانستند هاي ايج هاي بيرون محيط كار آن توان اوليه را ندارند و هم حركت تشكل

نتيجه برسند اين بود كه ايجاد تشكل در محيط كار براي فعالين سوسياليست جنبش كارگري آن اهميت الزم را  به
اين دليل  چرا اين مهم است؟ به.  خيلي مهم تأكيد كنم يعنوان يك نكته خواهم روي اين مسئله به من مي. نداشت
طور كلي نقش فعالين  كه به يعني اين. بيعي جنبش كارگري در ايران چپ بوده استگيري ط يا جهت» ديفالت«كه 

 فعالين جنبش  كهاين. چپ و سوسياليست در جنبش كارگري ايران هميشه برجسته بوده و امروز هم هست
نداني سرچشمه گرفته باشند، تفاوت چ ن هاي آكارگري از درون خودِ جنبشِ كارگري برخاسته باشند ويا از حاشيه

 ابيِي  و در امر سازمان اند عمدتاً در نيروهاي چپ ريشه داشته  فعالين مبارزات كارگري كهاين استمهم .  كندنمي
 . اندمبارزات كارگري فعال بوده
يابي طبقه كارگر چه از بيرون و چه از   من هر تحركي در جهت سازمان نظردانم كه به اين توضيح را الزم مي

توان منزه طلب بود و ادعا كرد كه فعالي كه داخل  نمي. د تاثيرات خود را خواهد گذاشتدرون محيط كار باش
هرچه فضاي . تواند در اين زمينه فعال باشد و حتما بايد در داخل كارخانه كار كند كارخانه نيست نمي

ـ مبارزاتيِسياسي ؛ و گردد  فراهم تر مي نيز كارامكان ايجاد تشكل در محيط باشد، تر  مناسب كار بيرون از محيط 
 و فضاي عمومي جامعه  بيرون از محيط كارقدرتمند باشند، برفضاي سياسي هاي محيط كار بالعكس، هرچه تشكل

 .در جريان مبارزات سنديكاي واحد ما شاهد اين تاثيرگذاري بوديم .گذارند نيز تاثير مي
.  تشكل محيط كار ضعف مهمي استايجاد كنم اين عدم توجه كافي به من فكر مي. موضوع برگرديم به

ها و  نظرم يك دليل آن هم شكافي است كه بين مبارزه انقالبي و مبارزه براي اصالحات در پراتيك سوسياليست به
كنيم  هاي اوليه فعاليت سوسياليستي نگاه مي سنت براي مقايسه وقتي به. طور كلي شكل گرفت نيروهاي چپ به

بينيم كه يك فعال    مي ـالمللي ايران و چه در جنبش سوسياليستي بينهيچ فرقي هم نمي كند، چه در ـ 
كرد  شروع مي. تشكيالت درست كردن كرد به كرد بالفاصله شروع مي كار مي سوسياليست هرجا كه شروع به

ي توانست سع هر نوعي كه مي هاي كارخانه، اتحاديه، سنديكا و خالصه اين كه به هاي محلي، كميته ايجاد كميته به
 .ها نيست امروز اين جزءِ خصوصيات برجسته و روشن فعاليت سوسياليست. ها را متشكل كند كرد آدم مي

و مواضع عموميِ خودرا  دهيم كه اعالميه بدهيم عنوان چپ ويا سوسياليست بيشتر ترجيح مي به در واقع، ما
 كه ي  كار درست كنيم و مثل همين اي تشكل؛ ولي حاضر نيستيم در يك گوشه بيان كنيم و جامع طور راديكالبه

 استناد قانون كار ما مجاز هستيم  ويا بهكارگران شركت واحد بدان اقدام كردند بگوييم كه به استناد قانون اساسي
دمِ دركِ ع هاي پايه اي هنوز به درستي درك نشده است؛ و اين اهميت اين گام.  وغيرهشكل را ايجاد كنيمت نكه اي

و در همين زمانِ فعلي هم آنهايي  كه هم اكنون و به طور عملي  چرا مانع است؟ براي اين.ستاصحيح مانع بزرگي 
هاي  كنند چپ و يا متاثر از بسترهاي چپ و سوسياليستي هستند و ضعف ها حركت مي كه در اين زمينه

يات رايج چپ و كم نيستند انتقاداتي كه در سطح ادب. گذارد بر امر ايجاد تشكل ها هم تاثير مي سوسياليست
ن بايد اجرا شود، اين قوانين  فالن بند قانومثال اند كه گفتهها شركت واحدي  گيرند كه چرا سوسياليسم، ايراد مي

يعني اين امر كه اگر قرار باشد مبارزه در چهارچوب امكانات قانوني، هر . اند و رژيم ارتجاعي است و غيره ارتجاعي



يك . گيرد اعتنايي قرار مي يابي مستقل كارگران كمك كند مورد بي  تشكل بهند،چند كه اين امكانات ناچيز هم باش
نگراني مجاز است چرا كه مبارزه در چهارچوب  اين . گرايي است ورطه قانون علت اين امر هم ترس از افتادن به

 مبارزه در پر خطر از اين لحاظ كه هرآن امكان آن هست كه. آميز و پر خطر اي است مخاطره قانون مبارزه
كما اين كه اآلن هم گرايشي در جنبش كارگري ايران هست كه اين . گرايي اشتباه گرفته شود چهارچوب با قانون

 .  كند را توصيه مي
يابي مستقل  عنوان فعاليتي كه در درجه اول امر تشكل نظر من آن تبيين متفاوت از فعاليت سوسياليستي به به

رسميت شناختن اين  ـ  را دفاع كند و به  چه سياست و برنامه راديكالي را دارد يا نهمستقل از اين كه طبقه كارگر ـ
من . جلو، در جنبش كارگري ايران ضعيف است كه خود متشكل شدن مستقل طبقه كارگر پيشرفتي است به

اي تصحيح اين  كنم كه بايد برشود، فكر مي ما مربوط مي اما تا جايي كه به. گويم كه اين تعيين كننده است نمي
 يابي كارگري بيشتر مي شود و اهميت تشكل ديدگاه تصحيح شود، ن هردرجه اي كه ايمبارزه كرد و بهگاه ددي
 . تري پيدا مي كند و گسترده كارگر موضوعيت عاجل ترتشكل طبقهله ي ئمس

مربوط  هاي تاكنون در گفتگوها و نوشته خواهم بدان اشاره كنم اين است كه ي ديگري كه مي نكته
تشكل «تأكيدهاي مكرري رويِ   )اضرح جمع مشترك همينحتي در نوشته ها و گفتگوهاي (به تشكل يابي كارگران 

ي كه در فضاي  نظر من با توجه به تغييربه.  بازبينيِ دوباره قرار بگيرد بايست موردشده است كه مي» كار در محيط
 برخوردهاي متفاوت كلي ر طو و به وجود آمدهبه )اي حكومت بندي هو خصوصاً تغييراتي كه در گروه(سياسي جامعه 

اهميت پيدا » بيرون از محيط كار« هاي بازهم تشكل) طرح جديد قانون كار: براي مثال ( جنبش كارگريرژيم با 
با  اين است كه  كار دريطحرون مي هايِ كارگري ب در واقع، اهميت اين تشكل.شد غافل   كنند و نبايد از آنمي

 در  يابيتشكلنوبه خود  صفي را در مقابل اين تحوالت ايجاد كنند كه به هاي جديد رژيم ص درست سياستتشخي
 مستقلي را رون از محيط كار گفتگويي هاي بگرچه بررسي نقش و جايگاه تشكل. كند را تسهيل ميمحيط كار 

امساعدتري از دو سه سال قبل قرار داريم، اين كه ما امروز از نظر سياسي در فضاي بسيار ن  با توجه به اما؛ طلبدمي
ها  توان از اين تشكل جنبش كارگري برسد، اين انتظار را مي هاي بيرون محيط كار به اگر قرار باشد خيري از تشكل

 .داشت كه در سطح سياسي نقش موثري ايفا كنند و بتوانند در مساعدتر كردن شرايط تاثير بگذارند
 

 عباس فرد

 نيست؛ اما  نظرات امير و يداله و بهمنالفِخ كه مهاي من ضمن اين  كه صحبت تذكر استمقدمتاً الزم به
 من از حركت شركت واحد ارزيابيِ .د كن متفاوتي مطرح مي گونه يهمان مباحث را با بيان ديگري و نتيجتاً به

 ي  مسلحانه يمبارزه  كهوقتي: شود  بهتر بيان مي1350 ي خاصي دارم كه با يك مثال از مبارزاتِ خلقيِ دهه
يعني چريك فدايي و (موتور كوچك  كننده اش اين بود كه  شروع شد، تزِ توجيهسازمان چريك هاي فدايي خلق

 حركت در مي آورد و نتيجتاً را به) ق خل يعني تودهاي(موتور بزرگ ) ند كردنيروي مسلحي كه با دولت شاه مبارزه مي
از  وقت هوادار مبارزه ي چريكي و مسلحانه نبودم، اما   گرچه من هيچ.د گرددستگاه مطلقه ي سلطنتي سرنگون مي

هم به طور نظري قابل پيش بيني بود و هم در عمل نيز ديديم كه حركت سازمان چريك هاي فدايي همان ابتدا 
 .د آورد وجوبه  عه ايرانمروشنفكران جادر بين  توده هاي خلق، بلكه  در مياننهجنب و جوش نسبتاً وسيعي خلق  

 .دارد 1349در سال  هاي فدايي خلق  حركت چريك هايي بااريابي من از حركت شركت واحد هم مشابهت



 به عرصه عمل درآمد، نه توده هاي ي گيري سنديكاي شركت واحد و مبارزاتي كه از پيِ چنين تشكلشكل
بيشترين  بردند و سر ميكه در خمودي ب هايي از فعالين جنبش كارگري را بخش، بلكه  ايرانطبقه كارگر
 با يك وضعيت  ي ايراناگر جامعه. ه است اي كشاند تازهبه جنب و جوشزندگيِ روزمره بود،    شانمشغوليت

مثالً  ( ايمواجه نشود، اين جنب و جوش تازه، طي زمانِ نه چندان طوالني) مثالً جنگ، كودتا و غيره(غيرمتعارف 
 ك ي   و مانند آن تبلور پيدا خواهد كرد؛ و زمينه هسته، كانون، انجمن،ته كمي، گروه، در ده ها محفل) سال3 تا 2

ران كه ي بيني هاي رايج در اپوزيسيون ابنابراين، منهاي پيش. را موجب خواهد شد در جنبش كارگري تحول كيفي
 كه نمودني د، مي توان پيش بين كمي روزِ ديگر موكول  سال پيش سرنگوني جمهوري اسالمي را هرروز به28از 

 ي ايران به يك نيروي  جامعهن سياسيزو توا تبادلتعادل،  سال آينده در عرصه ي 5 طي  ـ حداكثرـجنبش كارگري 
مبارزات اخير سنديكاي واحد و حركت سازمان  طوركلي و با توجه به مقايسه بين  به.غيرقابل انكار تبديل خواهد شد

يك ين ارزيابي كرد كه شكل گيري و مبارزات سنديكاي واحد  توان چن سال پيش، مي36چريك فدايي خلق در 
 . شددخواهثبت  همين عنوان نيز به ي ايران  جامعهاست كه در تاريخگام تاريخي در جنبش كارگري 

 بايست اوالً مي:  اصطالح استثنايي آن سنديكاي واحد و موقعيت ويژه يا به ي چرايي و چگونگياما درباره
با شعار و  ، كار با شوراي اسالميِ ي مستمرتشكل خود را ضمن مبارزه كارگران شركت واحد توجه داشته باشيم كه

 اي  ي سنديكايي را جانِ دوباره ساله40 تا 30 ترتيب، يك سنت  شروع كردند؛ و بدينيكاد ي احياي سنخواسته
حتي اگر . وردار نيستنداز آن برخبخش هاي كارگري همه  كه موقعيتي است اين . و از آن نيرو گرفتندبخشيدند

 .  شويم كه سنديكاي واحد بارها تعطيل و بازگشايي شده است، متوجه مي بازگرديم ي سنديكاي واحدتهش گذبه
  كارگري ديگرِ برخوردار بود كه بخش هاي و تواني از قدرت مانور1348سال در اعتصاب سنديكاي شركت واحد 

داراي تاريخاً  در مبارزات كارگري  و استمرارحد به لحاظ قاطعيت هرصورت، سنديكاي شركت وابه. فاقد آن بودند
 . هاي كارگر كمتر شاهد آن هستيمدر ديگر بخشسنتي است كه 

گرچه ما در .  شكندكه مي ، بلكه وسعت بيكاري است نه قرارداد موقت كار را  فروشندگان نيرويكمر امروزه روز 
سؤال )  هاي نسبتاً قابل اعتماد آگاهانه و از كانال طوربه( كارگران ايران نيستيم، اما تاجايي كه در مورد وضعيت

در :  براي مثال. نمي دهد و انسانياجتماعياقتصادي و  شنويم كه كارگر بودن به كارگران هويت ، پاسخ مي كنيممي
در او پدر يا مادر  ساله ي 25 ي ابقه س، ي دامادخانواده موقعيت اقتصادي و اجتماعي ، در پاسخ به ي خاستگاريجلسه

؛ يعني، هويت اقتصادي  گيردمورد اشاره قرار مي ي صنعتي به عنوان مسئله اي فرعي فالن كارخانه و در بهمان رشته
 از  دريافت اجاره ، ي شخصيازطريق مالكيتِ خانه ي كارگري، بلكه سابقه واسطه ي نه به ها و اجتماعي خانواده

  كه تازه اين تصويري است. شودو غيره بيان مي» آزاد«رآمد ناشي از شغل ، داتومبيلمدل ، »طبقه دوم«مستأجر 
 بايست يادآور  مي ي كارگران؛ در مورد توده كندرا ترسيم مي اصطالح مرفه  طبقه كارگر  و بهاي ريشه دارتره بخش 
ـ اجتماعي و مانندامنيت شغلي، هويت اقتصادي به اساساً ــ  مسئله  كهشد دست ب كه قت اين استحقي. سد ر آن نمي 

يابنده قابل   شديد و شدت رقابتي پسِ گسترشي از كارگران از لعنتي هم براي درصد روبهآوردن همين قرارداد موقتِ
 .همراه است پنهان يا هاي آشكار امتياز دادن  با توسل بهاز موارد؛ رقابتي كه حتي در بسياري  يابي استدست

 يعني اين مملكت داراي اين امكان است كه در ؛ خيزي استزمين نفتبايد توجه داشته باشيم كه ايران سر
خصوص  روست كه در حاكميت شاه و به ازهمين.  كند را از خارج وارد مصرفيكاالهاي گوناگون، نفتصدور ازاي 

 چراكه ارزش ويا. شته استبرمناسبات توليدي دافراگير  اي  سلطهمناسبات تجاريازپسِ استقرار جمهوري اسالمي 



 هرروي، در به. است» مازاد طبيعي«عمدتاً ناشي از  باشد، »كار« كه حاصل درآمد حاصل از فروش نفت بيش از اين
 اي از براي خيل گسترده داريِ ايران و خصوصاً در حاكميت جمهوري اسالمي هميشه اين امكان  سرمايهجامعه ي
درحقيقت، امروزه .  گذران كنند ـنيز ـ اي غيرمولد از طريق درآمدهوجود داشته كه ) اعم از كارگر و غيره(جمعيت 

 اي هم از طريق درآمدهاي »كمك هزينه« خويش،  كارِروز بخش قابل توجهي از كارگران، ضمن فروشِ نيروي
خرده تجاريِ خويش در امر  دهنده نيست، بلكه بنا به ماهيتِ  و سازمانغيرمولد بدست مي آورند كه نه تنها كارگري

هرصورت، شكلِ فروشندگيِ   به. ـ حتي ـ به عنوان يك عاملِ بازدارنده ي دورني نيز عمل مي كندطبقاتي  يابيتشكل
 تواند به عنوان عاملِ نمي  گرچه اين مسئله. است» خدماتي«باشد، » توليدي« كه  از اين كار در ايران بيشنيروي

 و   و نقشِ ارادهندي مي كشاندزمان يابي را به كُ ي ساعمل كند، اما اغلب پروسهبازدارنده ي سازمان يابي طبقاتي 
  تا حدي گسترده گاه ـ اين مسئله ـ.  كند مي تربيشتر و پراهميت دهندگان مبارزات كارگري را گاهيِ فعالين و سازمانآ

 .د ميان آورسخني به )معناي كالسيك آن به( ي كارگري  ي خودانگيخته توان از مبارزهشود كه ديگر نمي و جدي مي
 ترين آن ها براي كارگران و ؛ ولي رايج اندـ بسيار متنوع و گوناگون  شكل بروز حاظبه غيرمولد ـ هرحال، درآمدهاي  به
 بخشي  دادنِ اجاره  به ياب، خُرد، خريد و فروش كاالهاي كم گريِاَشكالِ گوناگون واسطه: اند از عبارتكشان  متحز

 . ي پول، مسافركشي بهرهاز منزل شخصي،
 درآمدهاي  يمسئله شكل گيري سنديكاي واحد اين است كه ه مهم در مورد چراييِد العاكي از نكات فوقي

 كم ترين صدق ممكن را داشته ، ويژه رانندگان اين شركتدر مورد كارگران شركت واحد و به جنبي و غيرمولد
وزانه، با احتساب صرف وقت براي  كارِ ر12 چراكه اكثر كارگران و خصوصاً رانندگان شركت واحد در قالب .است

 از طرف . جنبي ندارند هاي غيرمولدِ  ساعت درگيرِ كار هستند و اساساً وقتي براي فعاليت18 ـ عمالً رفت و آمد ـ
  ودهد را مي ي زيستي هاكفاف حداقل است كه تنها  و محدود چنان ناچيزديگر، دستمزد كارگران شركت واحد آن

 .گذارد غيره باقي نمي فروشي و اللي و خرده براي د اي»مايه« اساساً
داشته هم گواهينامه ي پايه يك و  بربيايداتوبوس رانندگي  ي از عهده نظر برسد كه اگر كسي شايد چنين به

اما واقعيت چيز ديگري .  تواند در شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به عنوان راننده استخدام شود، ميباشد
صدها نفر . پيچيده و فرساينده است العاده  فوق) ويژه در شهري همانند تهرانبه(ي اتوبوس شهري است، زيرا رانندگ

.  انده رفتي دنبال شغل ديگرمدتي استعفا داده و به اند و پس از ه استخدام شركت واحد درآمدبا همين برآورد به
را  مجموعه اي  خطاي بدون برنامهناخواسته و از پسِ يك آزمون و كه رانندگان شركت واحد واقعيت اين است

 و ؛ اندگون، در شركت واحد رسوب كرده و باقي مانده سان و روحيات هم هم  هاي منش دليل به دهندكه تشكيل مي
مابقي  ي  ارانندگان شركت واحد و تا اندازهبيان ديگر،   به. محكمي باهم دارند وبه همين دليل هم روابط دوستانه 

ين شركت وارد و پس از مدتي  اي هستند كه به ها هزار كارگر اي از ده غربال شده ي جموعهمكارگران اين شركت، 
 و رفيق بازيخاستگاه شهري و عمدتاً كارگري،  تحمل كارِ سخت، سادگي، سرسختي، عادت به.  انداز آن خارج شده

گان اين شركتِ خدمات غيرتمندي از خصوصيات بارز، مثبت و قابل ذكر كارگران شركت واحد و خصوصاً رانند
 كه از نيستمسئله اي  در درون كارگران شركت واحد،  رابطه هم پيوستگي و استحكامِبه ساني،  هماين. شهري است
 اما كارِ سخت، زمان طوالنيِ كار، دستمزد ناچيز و هنر رانندگيِ اتوبوس در .باشدبوده   نيز پنهان چشم كارفرما

 و هم سان را تحمل نكه اين مجموعه ي نسبتاً هم گو كند ميدار  اين وا را بهشهري ديوانه كارفرماي شركت واحد
 .شكست خورده است و رفاقت  اين به هم پيوستگيشكستنِجهتِ دري كارفرما  ي دوز و كلك هاهرحال، همه  به.كند



رفت كه حتي  جا پيش ، تاآن ترمنظور جذب راننده و كنار گذاشتن كارگران با سابقه كارفرماي شركت واحد به
 ،جابه جايي مسافرضمن  داخل  شهر فرستاد تا  ناچيز بهليماتع ها را با پاره اي تآن استخدام كرد و »ايه دوپ«راننده ي 
نوان مكانيزم  ع به ـناخواسته  ـ تر كارگران قديم بستگيِبا اتوبوس در تهران را نيز بياموزند؛ و در رابطه با همرانندگي 
اما تازه استخدام شدگان در اكثرِ موارد نتوانستند مشكالت، شدت كارِ و دسمتزد ناچيز . عمل كنند كننده تخريب

شرايط شركت واحد را دوام  هايي هم شركت واحد را تحمل كنند و در جستجوي شغلِ ديگري برآمدند؛ و آن
 . ادغام شدند ترگانِ قديمي ي رفيقانه ي راننددر رابطه، آوردند

كارگران شركت  ي  كار و زندگي، منش و شخصيت، مناسبات و تبادالتِ مجموعهجوانب مختلفِ با توجه به
 اي جز اين چاره  ـ اساساً  كارگر شركت واحد ـگرفت كه  توان چنين نتيجه، مي)كه در پاراگراف باال تصوير شد(واحد 

 ايستادگي مطالبات خويش، روي گذاردكمبودها و نيازهايش را با صراحت هرچه بيشتر در مقابل كارفرما بندارد كه 
 مبارزه  اي ازدر چنين دستگاه و شبكه. ، و نگرانيِ چندان زيادي هم در مورد عدم تمديد قراردادش نداشته باشدكند
 و به واسطه ي  ؛ يابندو بقيه فعالين سنديكاي شركت واحد پرورش ميصي همانند اسانلو اشخا تبادل است كه و

  كارگري دهي، در امر سازمانه ي شرايط سياسي و اقتصادي و اجتماعي از مجموعشدريافت خردمندانه ي خوي
ضمن تناسب با شرايط كارگران شركت واحد، اساساً نوين هستند و قابليتِ آموزش  كنند كه مي هايي را ابداع روش

  . باشنداي كارگري را دارا مي هو انكشاف در ديگر بخش
كارگران شركت  كه سنديكاي واحد اين است گيريِ شكل ي  زمينهي قابل تذكر و تأكيد در مورد پيش نكته
با هم داشتند، از  ي ا ي و غيرقانوني، مناسبات دوستانه با موانع قانون  قبل از تشكيل سنديكا و مقابله حتي ـواحد ـ

 طور بهاز طرف ديگر، . ته شده بودند گونه ي خاصي به هم باف، و بهك مي كردندكم هم جهات گوناگون و متقابالً به
 ها سپرده  ي آن عهدههاي سنديكا به غلب مسؤليت كه امؤكد بايد تأكيد كرد كه منصور اسانلو با كمك ديگر فعاليني

پيش از .  عمل درآوردند نويني را طرح كرده و به يابي و سازمان دهيِ كارگري شيوه ي در سازمانشد،  درحقيقت
 شد سياسي و غيره تقسيم مي ، اجتماعي، اقتصادي كارگري بهندگيِ زي اخيرِ سنديكاي واحد، مسائل مربوط به تجربه

البته با كمك يك گروه سي تا چهل ( اما اسانلو . شدندمختلف زيست و زندگي ازهم تفكيك مي هاي جنبهو عمالً 
هاي  ها و آرمان ، دريافت ي خواست هاهمه عمالً ـ توانست با حضور در بافت زندگي كارگران شركت واحد ـ) نفره

هرروي، احترام بسيار زيادي كه  به.  درآورد  تبادلتصوير بكشد و به به ها گيِ عمليِ بسياري از آنخودش را در زند
، حاصل تصادف نيست، و از منش و ديدگاه و عمل او در ميان  اندكارگران شركت واحد براي اسانلو قائل

يابيِ مبارزات  در امر سازمان بزرگي آورد ، دستمل ي ارتباط و ع اين شيوه. گيردكارگري نشأت مي هاي خانواده
ين شركت واحد، ايجاد  اسانلو و فعال آورد ديگرِابتكار و دست. مرسوم و معمول نبود كه پيش از اين كارگري است

تا پيش از اين تشكيل . ستاه  ي آنه د خصوص براي خانواحد و به هاي آموزشي براي كارگران شركت واكالس
اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و مانند آن را بياموزاند،  كارگران مسائل ي كه به اولتي و علنيهاي غيرد كالس

 شد، بيشتر رفع اسي تشكيل مي ها در درون احزاب و گروه هاي سيموضوعيت عملي نداشت؛ و گاهاً كه اين كالس
 .انرگر ي كاكليف بود تا يك گامِ معين عملي در راستاي آموزشِ مبارزاتيِ تودهت

 تحت نام  كهنهرِ خروشاني را ماديت دادند ، ي مبارزات چهار جويبارِ ابتكار و رهبريِ اسانلو طوركلي، به به
 اين . سر مي گذاردهاي رشدش را پشتِ اكنون يكي از تندپيچ سنديكاي شركت واحد هويت اجتماعي پيدا كرد و هم

ويژگيِ مناسبات درونيِ ) 2شركت واحد؛  ي  تعطيل شدهديكايِ ي مبارزاتيِ سنسابقه) 1:  اند ازچهار جويبار عبارت



 و خانوادگيِ فعالينِ  ارتباط گسترده) 3 كارگر و كارفرما در اين ناوگانِ خدمات شهري؛  ي رابطه چنينكارگران و هم
  ايِ و سرانجام، آموزشِ مسائلِ پايه4)كارگران اين شركت؛  ي مبارزات كارگري در شركت واحد با توده

ـ اقتصادي ـ سياسيقوقيح   مبارزاتي و سازمانيِ آوردهايِاگر ابتكارات و دست بار من به.  يشان هد و خانوان كارگرا به 
رِ فعالين مبارزات كارگري قرار بگيرند،  در اختيا گسترده طور به درستي فورموله شوند و  بهشركت واحدكارگران 

كه عمدتاً صرفِ  ( ساله  اُفتِ دو ويا حداكثر سه س از يك دوره، پ لحاظ سازمان يابيجنبش كارگري در ايرانْ به
  ي  زمينه  به تواند ـ مي حتيـ كه گردد با رونقي مواجه مي، ) شودبازنگري و بازآموزي در نهادهاي مخفيِ كارگري مي

بش كارگري و ين جن ي فعالهمه اي است كه در مقابل اين مسئله. سوساليستي تبديل شودـ   در جنبش كارگرياعتال
 . زندپاسيفيزم را دامن مي آن،  پراتيك به ي عدمِ توجه باور منقرار دارد؛ و به) ازجمله ما(سوسياليستي 

لو در اسان جايگاه و نقشِ شخصِ  ياز شرايط و مناسبات نسبتاً خاصِ شركت واحد كه بگذريم، درباره
لو بدون همكاريِ  ـ اساناوالً: براز نظر كرد كهين ا توان چن سنديكاي شركت واحد و مبارزات  آن مي گيريِشكل

ترين و مند ارزش ـدوماً. كارِ چنداني از پيش ببرد توانست سنديكا تبديل شدند، نمي مسؤلين به كه بعداً فعاليني 
ماعي در زندگي  ي كارگر و دخالت گري اجت كار و رهبريِ اسانلو در ايجاد ارتباط با توده يرين جنبه تهنرمندانه

 كادرهاي فعالي را  جمعي اسانلو از طريق آموزش نظري و تأكيدِ عملي بر خِرَد سوماً ـ .شود  كه نمايان ميستها آن
تشكل كارگري  )برخالف تجارب تلخ و مكررِ گذشته   ( بارتربيت كرد كه با حضورشان در رهبري باعث شدند كه اين

ـ نيز ، ميعملي و   نظري هايزشآمو ي حتي منهاي مسئله ـ چهارماً. خوردن زمين از سر به ـ نتيجه گرفت  توان چنين 
 نمود كه عي بعيد مي هاي سياسي و اجتماكه بدون هوشياري و درايت اسانلو در شناخت امكانات و فرصت

ايفا كرد از  اي را ـ اسانلو همان نقش ويژه پنجماً.  گرفت شكل مي اشي فعليسنديكاي شركت واحد با خاصه ها
 . كاهددر ايران مي»  جنبشِ خودانگيخته«از كارآييِ مفهومِ كالسيكِ  خيزد و و مناسبات توليد برميويژگيِ روابط 
 دليل اين گفتگو ادامه دارد و صرفاً به) 2 انجام شده است؛ 2006 آگوست 20اين گفتگو در تاريخ ) 1: تذكر

 . بندي شده است قسمت مطلبحمح
 


