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 ی جنبش اجتماعی اتحادیه

 یابی کارگرانسازمانضرورت پاسخی مناسب به 

 

رترین شرایط تاریخ حیات خود جنبش کارگری کشور ما در یکی از دشوا

برد. این دشواری عالوه بر ناتوانی کارگران در برآوردن نیازهای ابتدایی به سر می

مصاف با رژیمى استبدادی و  ،بار کنونىزندگی در متن شرایط فالکت

کند بلکه با است که نه تنها حق تشکل مستقل کارگران را  انکار می گر سرکوب

 شکند.میتمام قوا آن را درهم 

آرام اما استوار در جهت  ،جنبش کارگری  38های سال از اولین ماه 

گیرى های موثری بر داشته است. شکلای کارگری گامهاى تودهریزی تشکل پی

هاى اخیر بوده ى این پیکار در سالسندیکای شرکت واحد نخستین طلیعه

یته پیگیری، پاى تالش کارگران شرکت واحد، نهادهایی نظیر کماست. هم

های کارگری، اتحاد بیکاران... یکی پس از دیگری کمیته هماهنگی، اتحاد کمیته

ی وجودی خود ای نبودند اما فلسفهتکوین یافتند. این نهادها اگرچه تشکل توده
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کردند. بعدتر خیز بلند کارگران ای تلقى میهای تودهرا تالش برای ایجاد تشکل

گیرى سندیکای شرکت واحد رعدی در ه شکلداد کنیشکر هفت تپه نشان 

آسمان بی ابر نبود بلکه بازتاب و تجسم شرایطی بود که مبارزه براى برپایى 

 داد.    اى  را در دستور کارگران قرار مىهاى علنى، مستقل و تودهتشکل

در چنین شرایطی چنبش کارگری برای پیشروى در راستاى هدف یاد  

گرانه رژیم اسالمی را خنثی کند چه های سرکوبتکه سیاسشده و براى آن 

پاسخی مناسب تلقی شود. آیا  تواند در این شرایط،باید بکند؟ کدام آرایش می

توسل به قانون و حرکات قانونی کارساز است؟ آیا علنیت با قانونیت برابر است؟ 

های سیاسی های اقتصادی بی توجه به خواستآیا تکیه یک جانبه بر خواست

ها را زیر ضرب های کارگری آنراهگشاست. آیا سیاسی کردن شتابان تشکل

 ،های اجتماعی نظیر زنانی جنبش کارگری با دیگر جنبشبرد؟ رابطهنمی

ى جنبش کارگرى با احزاب چگونه ها... کدام است. و رابطهخلق ،دانشجویان

ته مورد تواند در این نوشهایی از این دست نمیاست؟ این مسایل و پرسش

یک جنبه از این مسایل پرداخته بررسی قرار گیرد، در این نوشته تنها به 

 ی کشور ما.یابی جنبش کارگری در شرایط ویژهشکل مناسب سازمان شود: می

های ها و استراتژیطرح ،یابی جنبش کارگریدر پاسخ به معضل سازمان

کند و فقط خود شاره نمیها ااند. این نوشته به همه این طرحمتعددی ارائه شده

ای کند که از جنس اتحادیهرا به معرفی و مقایسه سه استراتژی محدود می

های دیگری از این قلم  مورد یابی در نوشتههای دیگر سازمانهستند. طرح
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های ارائه (. طرح1جا نیست)ها در اینبررسی قرار گرفته که نیاز به بازگویی آن

 بندی کرد:توان در سه فقره صورترگران را مییابی کاشده برای سازمان

 سندیکای قانونی با نگاه معطوف به باال -1

 سندیکای قانونی  با نگاه معطوف به پایین - 2

 اتحادیه جنبشی اجتماعی  -8

اند. در هایی است که در ایران ارائه شدهبندی ناظر بر بدیلاین تقسیم

( و مختصات دیگری 2ها)فاوت، طرحهای تاریخی متکشورهای دیگر یا در دوره

ی مرکزی ما ها مسالهای وجود دارد که بررسی آنیابی اتحادیهبرای سازمان

جا خود را به بررسی جنبش کارگری در شرایط ویژه ایران محدود نیست. ما این

 کنیم.می

 سندیکای قانونی با نگاه معطوف به باال

ری پیشنهاد  و در عمل تبلیغ هایی که برای سازمانیابی کارگیکی از طرح

سندیکای قانونی با نگاه معطوف به باال است. فعاالن و مدافعان این   ،شده است

نوع سندیکا، خواهان تشکلی هستند که قانون کار یا  قانون اساسی جهمورى 

های جهانی آن را تصریح کرده است. در این مدل از نامهاسالمى و یا مقاوله

نیت این نهاد است؛ و تالش فعاالن کارگری مدافع این نوع سندیکا، اصل بر قانو

سندیکا اقناع رژیم حاکم، برای پذیرش موادی است که خود رژیم در حقوق و 

است. اشاره به بندهایى از قانون کار یا قانون  قانون خود به رسمیت شناخته

گران های جهانی ورد زبان این بخش از کارنامهاساسی و یا موادی از مقاوله

ها اساسا در پى فشار از پایین برای ایجاد سندیکا نیستند بلکه اساسا با است. آن



  /حشمت محسنی ی جنبش اجتماعیاتحادیه
 

 8 

گیرى آن را هموار سازند. کوشند مسیر شکلزنی با مقامات مىنگاه به باال و چانه

قانونی است که همه  -ساختار سندیکای مطلوب این مدل، ساختاری حقوقی

بل دسترس است. مدافعان این نوع مدل های آن در پیشگاه رژیم باز و قاارگان

تعمد دارند که به رژیم حاکم یادآوری کنند که دقیقا در چارچوب قانون دارند 

زیستی هم"گرایی و کنند. این ساختار سندیکایی با اصل سه جانبهفعالیت می

کارگران با کارفرمایان و دولت انطباق ذاتی دارد. این سندیکاها  "آمیزمسالمت

ها را بیان کنند بلکه منافع مشترک آنر از سرمایه را نمایندگی نمیتمایز کا

ی تنگاتنگی با ساختار و یابی به این مدل از سندیکا رابطهکنند. روش دستمی

ی مبارزه به اشکال قانونی هاها در انتخاب شیوهاهداف سندیکای مزبور دارد. آن

اجعه به اماکن دولتی... از توجه دارند و مذاکره با مقامات، طومارنویسی، مر

داران این مدل از سندیکا به شمار های مبارزه طرفاشکال رایج و عمومی شیوه

رود. آنچه که تا این جا گفته شده است خصلت شماتیک دارد، و در این جا می

هایی جا شاید موضع طرفداران این نوع سندیکا با مدل بیان شده فرقیا آن

دهد و مدافعان آن اصلی این نوع سندیکا را بازتاب می داشته باشد. اما مختصات

 شناساند.را می

توان به دیدگاه آقای حسین اکبری مراجعه کرد که به عنوان نمونه می 

کارگران باید با تکیه "گوید:کند. او میکمابیش این مدل از سندیکا را تبلیغ می

ی کار قدیمی و به دانش طبقاتی و تجربیات موجود که در نزد فعاالن صنف

چنین اندیشمندان علم اقتصاد روشنفکران آگاه به قوانین و مقررات کار و هم

داری را بازشناسند و با توجه به واقعیات ی سرمایههای فریبکارانهسیاسی شیوه



  /حشمت محسنی ی جنبش اجتماعیاتحادیه
 

 9 

های مبتنی بر علم و عمل را در جهت مبارزه برای موجود زندگی اجتماعی شیوه

رابطه با حقوق ملت و قانون کار در رابطه با در  قانون اساسیکسب آن چه که 

چنین در راه ایجاد قوانین مترقی و اند و همروابط کار مورد توجه قرار داده

ها توجه نداشته است فعالیت نمایند و این مقدور ضروری که قوانین موجود بدان

نیست مگر در جریان فراهم آمدن تشکیالت توانمند صنفی و اتحادیه کارگری 

یا  آقای  "ها را پذیرفته است.قانون اساسی مبادرت به تشکیل آن 22اصل که 

 "نویسد:می سندیکاهای کارگری ایران هیات موسس نژاد عضومازیار گیالنی

قانون اساسی دایر به آزادی تشکل و خوداری از هر نوع دخالت در کار  17اصل

مرز اتحادیه و دولت رود که آقای گیالنی نژاد حتی تا آنجا پیش می ".هاستآن

ها  سندیکاهای استوار نه تنها معارض حکومت "گوید:کند. او میرا مخدوش می

 عهده گرفته و توانند بخشی از وظایف دولت را بر می نیستند بلکه حتی

بدینسان در پیوستگی توسعه جامعه رو به تکامل نقش موثری داشته 

 (8)".باشند

 سندیکای قانونی  معطوف به پایین

یابی کارگری ارائه  و در عمل تا حدی ح دیگری که در راستاى سازمانطر

 یافته است سندیکای قانونی  معطوف به پایین است.تحقق

کنند. نگاه های کارگر تکیه میمدافعان این مدل از سندیکا اساسا بر توده 

ای ها خواهان تمایز مرزهها نه به باال، بلکه به نیروی خود کارگران است. آنآن

ها از منافع ها هستند. آنهویت کارگران از کارفرمایان و دولت حامی آن

کنند، اما به چارچوب موجود تن کارگران در چارچوب وضع موجود دفاع می
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دهند. سندیکای این مدل سندیکای رزمنده است. و ستیز کار علیه سرمایه نمی

اختاری دموکراتیک، دهد. مدافعان این مدل از سندیکا خواهان سرا سازمان می

های  قانونی است  که مشروعیت خود را نه از رژیم، بلکه از باز و دارای اندام

کند، و در صدد تحمیل خود بر روند انتخابات دموکراتیک و حقوقی اخذ می

ساختارهای قانونی است. این مدل از سندیکا با مدل پیشین در ساختار و آرایش 

در اهداف و مضمون فعالیت از هم متمایزند.  هرچند ،سندیکایی تفاوتی ندارد

ى شرکت واحد است.  مدافعان این ی مطلوب مدافعان این مدل، سندیکانمونه

هاى قانونى مبارزه محدود مدل از سندیکا، خود را تنها به استفاده از شکل

اى غیر قانونى مبارزه نیز سود هکنند بلکه بسته به شرایط از شکل نمى

مدل از سندیکا چه از لحاظ مضمون فعالیت و چه از حیث روش  جویند. این مى

 شوند. مبارزه از مدافعان سندیکای قانونی با نگاه به باال از هم تقکیک می

 

 های جنبشی اجتماعیاتحادیه

طرح سومی که در جنبش کارگری ما ارائه شده اتحادیه علنی اما ثبت  

رود و از نقطه تولید فراتر میدهی کارگران نشده است. در این طرح، سازمان

گیرد. در این طرح، دغدغه اصلی نه قانونی بودن تری را دربر میدامنه وسیع

های تشکل، بلکه حضور موثر آن در عمل است. این طرح اگر چه از مدل

شود ولی هایی متمایز میها در حوزهرود و از آنها فراتر میتاکنونی اتحادیه

ای برخوردار نبوده است. و در سیمای نظری جا افتادهتاکنون در جنبش ما از 

انتقال ادبیات مربوط به این نوع از اتحادیه کوتاهی بسیارى صورت گفته است. 
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ایی طرح های متعددی در این باره نکاتی خام و ابتدتر در نوشتهمن پیش

های مربوط به شمارم و در پرتو بحثام؛ در این جا فرصت را غنیمت می کرده

ی جنبشی اجتماعی نکاتی را به صورت عام و کلی اما در پیوند با شرایط تحادیها

های جدید اجتماعی  بحثی کنم. بحث اتحادیهمشخص جنبش کارگری بیان می

ها مطرح است که از  دهه هفتاد قرن گذشته برای برون رفت از بحران اتحادیه

چالش با بوروکراسی  -ها سه موضوع محوری برجسته بود: الفشد. در این بحث

بندی طبقه و عطف توجه به آن) زنان، کارگران تغییر الیه -ها؛ بدر اتحادیه

های جدید )نظیر رابطه با جنبش -مهاجر، بیکاران، کارگران پاره وقت...(؛ ج

ها و راه در پاسخ به بحران اتحادیه  زنان، محیط زیست، صلح، سبک زندگی...(.

 داد که عبارت بودند از:خود را نشان می برون رفت از آن سه  گرایش

 ،گرایش اول که رویکردی به پایین داشت و خواهان فعال کردن اعضا -1

گیری از کارگران بود. این گرایش در مرزبندى با بوروکراسى حاکم بر  و عضو

اتحادیه، بر خصلت دموکراتیک اتحادیه تاکید داشت. این گرایش اما کماکان 

کرد. جان کلی از جمله کسانی بود که را نمایندگی می درکى سنتی از اتحادیه

 کرد. این گرایش را بیان  می

ی مرکزی و گرایش دوم گرایشی بود که در عین حال که بر هسته  -2

داد و ی طبقه کارگر تاکید داشت، اما دامنه آن را گسترش میبخش برنشسته

کرد. کیم مودی می ای طبقه کارگر را به ترکیب اتحادیه اضافههای حاشیهبخش

یکی از مدافعان این گرایش است که بر این نکته تاکید فراوانی کرده است و  

جوار... در اتحادیه شده است. او های همخواهان جذب بیکاران، جوانان، گروه
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جوار را در اتحادیه های همی جذب شعارهای بیکاران، جوانان، گروهحتی ایده

اهمیت وافری برخوردار است که من بعدا به آن  طرح کرده که برای بحث ما از

 پردازم.می

گرایش سوم گرایشی است که نه تنها دامنه سازماندهی را گسترش  -8

های دهد و  به سوژههای جامعه تسری میدهد بلکه آن را به سایر بخشمی

متعدد و برابر باور دارد. پتر واترمن، یکی از محققانی که در این باره مقاالت 

این نوع  اجتماعیهای ها و ویژگیدی به نگارش در آورده، برخی از خصلتمتعد

 بندی کرده است:  ها را چنین صورتاتحادیه

  ارتباط فشرده با جنبش طبقات زحمتکش که فاقد اتحادیه یا اتحادیه

دار، پذیر هستند )بخش خردکاالیی، کارگران خانگی، دهقانان، زنان خانهنا

 (.ها و متخصصانتکنسین

 های دموکراتیک فراطبقاتی یا غیر پیوند نزدیک با جنبش

های مردمی وابسته به کلیساها، زنان، ساکنان محل، محیط طبقاتی)جنبش

 زیست، حقوق بشر و جنبش صلح و غیره(

 تالش برای ایجاد یک جامعه مدنی قدرتمند و متنوع 

 ک و پیوند با سایر متحدان بالقوه به عنوان شرکای برابر، دموکراتی

مستقل، بدون ادعا برای تحت سلطه در آوردن، پیشاهنگی یا الویت در 

 (4سازماندهی قدرت.)

خصلت اجتماعی گرایش دوم و سوم نسبت به  ،شودکه مالحظه مىچنان

دهند. این نوشته با الهام از سندیکاهای تاکنونی تفاوت معینی را نشان می
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داند. وجه مشخصه از میدیدگاه کیم مودی، گرایش دوم را اصولی و کارس

های جنبشی اجتماعی  نظیر سندیکای قانونی  معطوف به پایین، اتحادیه

ها وحدت کار با سرمایه را سازماندهی پیکار کارگران علیه سرمایه است. آن

کنند. کنند، بلکه برعکس تمایز منافع کار از سرمایه را بیان مینمایندگی نمی

ها جویند. آند و از ادغام شدن در نظام دوری میها ابزار مبارزه طبقاتی انآن

چنین در به کارگیری اشکال مبارزه، فرق چندانی با تشکل یاد شده ندارند و هم

های کند. آن چه اتحادیهها را از سندیکای مزبور جدا نمیاز این نظر مرزی آن

ار و قبل از هر چیز ساخت  ،کندجنبشی اجتماعی را از سندیکای مزبور جدا می

ها است. اگر سندیکای قانونی  معطوف به پایین، کارگران را نیروی ترکیبی آن

های جنبشی اتحادیه دهد،در محل تولید و فراتر از آن در محل کار سازمان می

روند و محیط زیست کارگران را ی تولید و محل کار فراتر میاجتماعی از نقطه

گیرند. آصف بیات این نوع ظر میها در نچون محلی برای سازمانیابی آنهم

کند. او در مشخص می "های کارگری خیابانیاتحادیه"یابی را به عنوان سازمان

ی دیگر برای از میان برداشتن رقابت بین کارگران یک شیوه"گویداین باره می

هایی ها سازمانهای کارگری خیابانی است. اینبخش غیر رسمی، ایجاد اتحادیه

توانند صدها هزار نفر عناصر مجزا از هم را که ظاهرا در این هستند که می

ها ها، کارگاههای غیر رسمی شناورند گردهم آورند. بنگاهاقیانوس پهناور فعالیت

توانند برای بهبود کسب و کار خویش، حمایت از و فروشندگان خیابانی می

های تحادیهبه اساالران دولتی دست داران و دیوانمنافع خود در برابر مغازه

کنیم اجتماعی بودن که مالحظه میچنان .(5)"رسمی و غیررسمی بزنند
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های جنبشی صرفا بر سازماندهی در محل تولید یا محل کار تاکید ندارد اتحادیه

ها نیز ی اجتماعی اتحادیه در محیط زیست آنبلکه عالوه بر آن بر گسترش پایه

تواند این باشد که همدلی و ادیه میمعنای  اجتماعی بودن اتح تاکید دارد.

تواند با جلب حمایت دیگران را با کارگران در محل تولید سازمان دهد. یا می

کارگران همجوار به عنوان نمونه کارگران واحدهای تولیدی جاده ساوه در 

حمایت از  مطالبات یا سازماندهی حرکات اعتراصی مشترک یا با کارگران هم 

 (2ده کارگران معنا دهد.)رشته یا حتی خانوا

های بنابراین اولین تفاوت سندیکای قانونی  معطوف به پایین با اتحادیه 

اجتماعی در ترکیب این دو نوع تشکل نهفته است. اما پرسش مهمی  جنبشی

شود این است که اگر چه دامنه سازماندهی و ترکیب این که بالفاصله مطرح می

ی مرکزی این نوع تشکل ی هستها رابطهام ٬یابدنوع اتحادیه گسترش می

های کلیدی طبقه از همان نقشی اجتماعی با پیرامون آن کدام است. آیا بخش

های طبقه ی بخشآیا همه پزخانه؟در اقتصاد برخوردارند که مثال کارگران کوره

توانند موثر عمل کنند؟ کدام بخش دارای قدرت برابرند و  به یک میزان می

آن  کننده قدرت کارگری اند؟یین کننده و کدام بخش آن تکمیلنیروی کار تع

چون تواند همنیرویی که به لحاظ اقتصادی کارآیی دارد الزاما از نظر سیاسی می

نیروی ضربت جنبش عمل کند؟ در ایران مشخص ما تناسب و روابط بین 

های مختلف اردوی کار و زحمت چگونه است؟ پرداختن به این مسایل در بخش

طلبد. اما بگذارید در این باره به این نوشته ناممکن است و فرصت دیگری می
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چند نکته کوتاه اشاره کنم. قبل از هر چیز باید به این پرسش پاسخ گفت که به 

 گیرد؟طور کلی قدرت اردوی کار از کجا نشات می

 گوید: کیم سایپس در پاسخ به این پرسش و در تایید نظر آرونویتز می

کنم که یک جنبش کارگری حداقل در دوران اولیه تکوین کر میمن ف "

نظم اجتماعی مستقر را به چالش خود نوعی از جنبش اجتماعی است که 

بخشد جایگاه اجتماعی آن است. کشد و مخصوصا آن چه به آن اهمیت می می

ی یافتگى اولیه جنبش کارگری در حوزه تولید، توزیع و مبادلهنمود سازمان

مستقر است. از این رو جنبش کارگری از چیزی برخوردار است که جامعه 

یات از درون اند: توانایی متوقف کردن و عملهای اجتماعی دیگر فاقد آنگروه

(. این موقعیت و همین نیروی 1798مبادله )آرنوویتز،  ،فرآیند تولید، توزیع

 (9.  )"سازدهای کارگری را با اهمیت میاجتماعی بالقوه است که جنبش

و  "جایگاه اجتماعی"کنیم قدرت طبقه کارگر از که مالحظه میچنان

متوقف کردن و عملیات از درون فرآیند تولید، توزیع و "آن در  "توانایی"در

های اجتماعی اتحادیه نهفته است. کیم مودی نیز که بر گسترش پایه "مبادله

کند و اهمیت و نمیهای طبقه را هم ارز ی بخشهمه ،تاکید فراوانی دارد

یابی این بخش از کارگران را نسبت به سایر ی تولید و سازمانجایگاه نقطه

 داند.ی کلیدی مینکته ،هابخش

اما ترکیب و ساختار نیروی کار در ایران چگونه است؟ جدا از این که  

یک چیز در  ،های مختلف طبقه چه نظری داشته باشیمنسبت به تناسب بخش

بخش برنشسته طبقه کارگر در  ،ختار نیروی کار در ایران روشن استپیوند با سا
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بندی به جز غول خفته یعنی کارگران نفت که اگر برخیزد و در زمان -ایران

تواند تاثیرات کارسازی بر سرنوشت جنبش کارگری بر معینی مقاومت کند، می

دار نیست که از همان اهمیتی در اقتصاد ایران در برابر دولت برخور -جای نهاد

در سایر کشورها دارد. این امر به دلیل استقالل مالی نسبی دولت از طبقه 

متولی آن یعنى دولت  و نقش نفت در اقتصاد ایران که بهمسلط اقتصادی است. 

ه است. به عالوه اهمیت سیاسی ویژگی یک رژیم رانتی نفتی را بخشید

ن بیکار، زنان بیکار و چون جواناای طبقه کارگر ایران همهای حاشیه بخش

پوشانی دارند؛ یا مزد های حاشیه تولید همهایی از زحمتکشان که با تودهبخش

و حقوق بگیران بخش خدمات نظیر معلمان و پرستاران بیش از سایر کشورها 

 ها را مشاهده کردیم. ی انقالب ایران نقش سیاسی آنکه در تجربهاست. چنان

ی بین ى جنبشى اجتماعى و رابطههای اتحادیهجا به ترکیب اجتماعتا این

های آن اشاره شد.  اما تمایز میان  این نوع اتحادیه با سندیکای قانونی  الیه

ی شود، بلکه مضمون و فلسفهمعطوف به پایین به همین نکته محدود نمی

ى گیرد. برخی در بحث احیاوجودی این دو مدل از اتحادیه را هم در بر می

ها و حرکت در راستاى تقابل با سرمایه ها بر سیاسی و تعرضی کردن آناتحادیه

 "تهاجم ضروری نهادهای تدافعی"تاکید دارند و به قول استفان مزاروش بر 

اما در چارچوب  ،کوبند. این تفاوت و تمایز را  پتر واترمن  در دو محورمی

کند البه را اضافه میها دو مطکند و بر وظایف تاکنونى اتحادیهبیان می ،دیگری

رود. این دو محور که تا حد معینی از چارچوب  مطالبات حداقلی فراتر می

 اند از:عبارت
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مبارزه بر سر کار مزدوری و مسایل آن، نه صرفا برای مزد و شرایط " -1

آوری گذاری، فنبهتر؛ بلکه برای کنترل کارگران و اتحادیه بر فرآیند کار، سرمایه

های آموزشى و کارآموزی. کاری فرعی و سیاستایی، مقاطعهججدید، جابه

هایی در گفت و گو و عمل مشترک با جماعات دارای چنین مبارزات و استراتژی

منافع مشترک، و برای جلوگیری از بروز شکاف )مثال با طرفداران محیط زیست 

 یابند.ها سامان مىیا زنان( و برای افزایش اعتبار خواست

یل اجتماعی در مقیاس عمومی جامعه به خصوص در انظار طرح مسا -2

ساالری، تدارگرایی، اکثریتکارگران و یا در اتحادیه که مبارزه علیه اق

گیرد. ساالری، اعتقاد به برتری یک جنس، نژادپرستی و غیره را در بر می دیوان

"(3) 

هاى جنبشی اجتماعی  از دیهدهند که اتحااین محورها نشان می

روند و به خصلت کنند و سپس از آن فراتر میهای حداقل شروع می خواست

ی تدافعی امری دهند. البته رفتن به فراسوی مبارزهتدافعی مبارزه تن نمی

گرایانه نیست بلکه محصول منطق پیکار طبقاتی است. برای دفاع از حداقل اراده

ردریک چهارم شرایط کار و زیست شما ناگزیرید از آن فراتر روید. زمانى ف

کند حتی پادشاه آلمان گفته بود کسی که همیشه در حال تدافعی مبارزه می

اى تواند حفظ کند. مضمون مبارزه اتحادیههای موجود را هم نمیهمان حداقل

 کند.    امر ثابتی نیست و در فراز و فرود مبارزه طبقاتی تحول و تغییر پیدا می

 ،سازدع تشکل را از هم  متمایز میمحور دیگری که مرز بین این دو نو

ساختار این دو اتحادیه است. در اولی ما با ساختاری کامال دموکراتیک با اعضا و 
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ایم؛ در ها و نهادهای قانونی و با دفتر و دستک مواجهاساسنامه مشخص و اندام

 "روابط درون آن بر ،ایم که خصلت جنبشی داردرو دومی اما باساختاری روبه

استوار است، ترکیب آن بیش از این که بر اعضا و پرداخت  "امه نانوشتهاساسن

روابط درونی آن از هر  ٬حق عضویت متکى باشد بر فعاالن کارگری تکیه دارد

ها و مناسبات سلسله مراتبی و اقتدارگرایانه به دور است و این روابط نوع شیوه

کند. آغاز مین کارگران را از درون کارخانه و تقویت روابط افقی و مستقیم بی

های مناسبات حاکم بر این نوع اتحادیه به قول واترمن با فرا رفتن از مدل

های دهى هرمی، متمرکز، بوروکراتیک و منجمد؛ و با تشویق مدلسازمان

اى  سامان منعطف، دموکراتیک، افقی، غیرمتمرکز و خودیارانه، در روابط شبکه

ن نوع اتحادیه بیش از آن که از ساختار سازمانی یابد. ساختار تشکیالنی ایمى

ای است که به طور افقی با تر شبکهبیش ،نهادی شده و عمودی  برخوردار باشد

تر به ارتباطات بیش "بندیشبکه"ى واترمن شود. به گفتههم هماهنگ می

 پذیرباز و انعطاف ،های غیر رسمیها به شیوهاین جنبش" اشاره دارد تا نهادها.

ها از سلسله مراتب و بوروکراسی اند و حداقل در بعضی زمینهدهی شدهسازمان

( البته 7. )"کنندو حتی گاه از قرار دادن شرایطی برای عضویت اجتناب می

سان های غیر رسمی یا غیرسلسله مراتبی هماتحادیه جنبش اجتماعی با سازمان

ساختاری برخوردارند، اما های جنبشی اجتماعی عمدتا از چنین نیست. اتحادیه

به عالوه اتحادیه  .(11)ها را دربر گیردتواند آناهی میاین امر مطلق نیست، و گ

جنبشی اجتماعی ضرورتا غیر قانونی نیستند و حتی در کشورهای پیرامونی هم 

توان از اتحادیه کارگری یتوانند خود را ثبت و قانونی کنند. به عنوان نمونه ممی
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چه در این جا مورد تاکید است مناسب بودن این شکل از برد. آننام  فلیپین

دهی در پیوند با شرایط ویژه و ساختار خاص اردوی کار و زحمت ایران سازمان

های است و نه برشماری مختصات عام و فراگیر برای هر نوع ساختار اتحادیه

 اجتماعی. –جنبشی 

ت از باال به پایین، به جای سیستم نظار ٬در اتحادیه جنبشی اجتماعی

در مبارزه؛ ارتباطات بر مبنای و اطاعت کورکورانه  وفاداری انظباط،

شوند و یا دهی میی مشترک سازمان، اعتمادهای متقابل و تجربهسرنوشتی هم

شود و به سطح آیند. این مناسبات از درون کارخانه شروع میبه دست می

یابد.  اگر بخواهیم تمایز و ترش میمحله، منطقه و سرانجام در سراسر کشور گس

 توان گفت:ى جنبشی اتحادیه را در چند مولفه خالصه کنیم میوجه مشخصه

 حقوقی -نامه رسمی تا بر اساس "نامه نانوشتهاساس"تکیه بر  -1

کنندگان، هوادران و دهندگان، مشارکتتکیه بر فعاالن )سازمان -2

 حامیان( تا بر اعضای رسمی

 دهی عمودیهی افقی تا سازماندتکیه بر سازمان -8

 ای تا نهادهای رسمیتکیه بر ارتباطات توده -4

تکیه بر کارکرد هدایت و هماهنگی با خصلت سیال تا رهبری رسمی  -5

 (11و ثابت و از باال به پایین. )

در این جا یادآوری یک نکته ضرورت دارد. ساختار جنبشی تابع  

و فی نفسه بدون توجه به راهبرد استراتژی اتحادیه اجتماعی  است و در خود 

کننده برخوردار نیست. از این رو بین عنصرهای تشکیل آن، از اهمیت تعیین
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دهنده اتحادیه اجتماعی جدید، مضمون فعالیت و ترکیب اجتماعی اتحادیه 

ها به شمار تغیر وابسته به آناند و ساختار جنبش یک مکنندهعناصر تعیین

( از این رو 12. )"کنداختار از استراتژی پیروی میس"رود. به قول چاندلر  می

دانند، چه آگاه اتحادیه می "قانون آهنین اولیگارشی"کسانی که بوروکراسی را 

غیرتاریخی و  جبرباورانه از ساختار را به  ٬گرایانهدرکی ذات ،باشند و چه نه

بر  ها یک ذات موهوم و ثابت، خارج از مناسبات حاکمگذارند.آننمایش می

که به قول  ،دهندها، به اتحادیه نسبت میرغم خواست آنکارگران و حتى علی

سازد. به عالوه اش، خود را متعین و متجلی میاهل منطق در جریان و صیروت

درکی جبرباوارانه را هم منعکس ها با ذاتی کردن بوروکراسی در اتحادیه آن

سازند بلکه ماده اختار را میکنند بدین معنا که این کارگران نیستند که س می

سازد و است که این تشکل را می -یعنی بوروکراسی –مخصوصی در اتحادیه 

ها اند. این درکها در برابر آن مقهور و  بی ارادهی کارگران در اتحادیهتوده

، نفوذ یا عدم نفوذ سیاسی های ویژه درون آنقه، الیه و بخشساخت و بافت طب

مختلف بر طبقه، توازن قوای سیاسی و باالخره شرایط و متن ى هااحزاب و گروه

( 18اند. )ها در آن به فعالیت مشغولگیرند که اتحادیهتاریخی را نادیده می

اى نیست و از زمان ها بحث تازهى بوروکراسی در اتحادیهگفتنى است که مساله

قرن بیستم  کرده است. درها را تهدید میمارکس و انگلس این آفت، اتحادیه

کسی که بر این نکته بسیار پافشاری کرده رابرت میشل سوسیال دموکرات 

آلمانى بود که بعدها به  هواخواهى از فاشیسم گرایش یافت. تز او این بود که 

غلتد و از آن گریزی نیست. کراتیسم در میوهر تشکل و سازمان بزرگی به بور
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های حتی در در دهه .(14)داشتباور زمان با او رایت میلز نیز به چنین تزی هم

مکتبی در امریکا که به مکتب ویسکانسن معروف بود این نظر  اول قرن بیستم

کرد. در دهه پنجاه قرن بیستم  در امریکا تزی رایج شد که به را تئوریزه می

ها اگر چه ممکن است در اتحادیه ٬معروف گشت. بر مبنای این تز "تئوری بلوغ"

اما  در دوران  ،صالح کودکى یا پاگیرى خود دموکراتیک عمل کنندى به اصدوره

غلتند. و جوهر  و ذات خود را متعین بلوغ خود لزوما و ذاتا به بورکراتیسم در می

 سازند. می

یان یک اتحادیه کارگرى رزمنده در واقع تفاوت م ،مدافعان این نظر

نفی که بر مدار سازش چون کوساتو در افریقاى جنوبى را با یک اتحادیه ص هم

به عالوه کسی که در پوشش  گیرند.ایه بنا شده را نادیده مىکار و سرم

کند، کل یک اتحادیه را نفی می ٬ی وجود بوروکراسیو به بهانه "رادیکالیسم"

های بورژوازی های اجتماعی اتحادیه را با رهبران و البیی اعضا و پایهدارد توده

د. به عبارت دیگر تمایزی بین اعضا و رهبران رانو دولت با یک چوب مى

های اجتماعی اتحادیه با رهبران شود. نادیده گرفتن پایهسازشکار قایل نمی

سازشکار، البته تنها مشکل این دیدگاه نیست؛ هم ارز کردن برخی از رهبران 

ن ها نقش فعال و غیر قابل انکاری دارند با رهبراهای از اتحادیهمحلی که در پاره

داران این نظر مرتکب ت که طرفهایی اسدر سطح ملی هم از جمله خبط

شود واقعیت این است چه در طور که کیم مودی متذکر می شوند. همان می

نقش  ،، قرن گذشته، وهاىدر جنگ جهانى دوم، و در دهه جنگ اول و چه

ری، و داغ هاى کارگها در فعالیت، اعتراض و اعتصابهای اجتماعی اتحادیهپایه



  /حشمت محسنی ی جنبش اجتماعیاتحادیه
 

 22 

کردن زیر پای رهبران اتحادیه در مبارزه علیه تعرض سرمایه و دولت حامی آن 

رود. کیم مودی در این های درخشان مبارزات کارگری به شمار مییکی از برگ

ها بیش از آن که از سر گوید فعالیت و مبارزه کارگری در این سالباره می

دیکاها رخ داده باشد از سوی ز سنها و کارگران خارج انیافتهصدقه سازمان

ها به پیش رفته است و به سهم ى  اتحادیهها و کارگران متشکل در بدنه پایه

 خود نتایج مثبتی به بار آورده است.

ها را بر های این سه مدل از اتحادیهتا این جا تمایزها و برخی شباهت

رابر ما قرار ون پرسشی که در باند. اکنشمردم که در جنبش ما ارائه شده

هاى ساختار طبقه کارگر در ها با ویژگىگیرد این است: کدام یک از این مدل می

تری در برابر فشارهای رژیم تواند از ادامه کاری بیشجامعه ما انطباق دارد و می

اسالمی برخوردار باشد. به نظر من از بین سه مدل ارائه شده، اتحادیه جنبشی 

مشخص کشور ما انطباق دارد. این طرح تنها برگرفته اجتماعی کامال با شرایط 

های کارگری در دنیا نیست، بلکه عالوه بر آن های سایر جنبشاز تجربه

ای است که جنبش کارگری کشور ما در آن برخاسته از شرایط مشخص و ویژه

شرایط در فشرده ترین بیان  به نبرد مرگ و زندگی دست زده است. این

 از: اند عبارت

مذهبی،  –رژیم جمهوری اسالمی به مثابه یک رژیم ایدئولوژیک  -الف

ها را کند آنتابد و با تمام قوا تالش مینهادهای مدنی مستقل از دولت را برنمی

 راهه بکشاند. در نطفه خفه کند یا به بی
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دهد که ما نگاهی به بافت و ساخت طبقه کارگر در کشور ما نشان می -ب

های از نقطه نظر ضعف تمرکز کارگران در شاخهبا یک مشکل ساختاری 

صنعتی، خدماتی و کشاورزی روبه رو ایم؛ و کماکان در ساخت جامعه روابطی 

اند اما بخش عظیمی از وجود دارد که هنوز زیر سلطه کامل سرمایه قرار نگرفته

اند. طبقه کارگر کشور ما از نظر اجتماعی نیروی کار را در خود جذب کرده

مگون و به لحاظ توریع جغرافیای به شدت نامتمرکز است. به عالوه از سخت ناه

ای منظر بافت ملی و جنسی بسیار متنوع است  و  در پراکندگی خرد کننده

ی پاره وقت، بخشی قرار دارد. به لحاظ حقوقی برخی از کارگران قراردادى، بخش

 (15سازند.)تر میهاند که وحدت نداشته کارگران را بازهم شکنند مقاطعه کار ...

ها، ى تولید بدون به میدان آمدن شاخهدهی کارگران در نقطهسازمان -ج

ای، نه تنها های حاشیههای دیگر نظیر زنان، جوانان بیکار، بخشاقشار و الیه

بلکه اگر در امر  ،تواند نیروی موثری را در برابر رژیم سازمان دهدنمی

 ( 12دراز مدت بقای خود را حفظ کند. ) تواند درسازماندهی موفق شود نمی

اگر این محورها را بپذیریم که برخی مختصات نیروی کار ایران را بازتاب 

 دهد نوع سندیکای معطوف به پایین نسبت به اتحادیه جنبش اجتماعیمی

های جنبش کارگرى را بسیج نماید و از کارآیی ی ظرفیتتواند همهنمی

دودیت کارآیی این نوع سندیکا نه به خاطر محدودتری برخوردار است. مح

پذیر آن در زیر ساطور یک رژیم فاشیستی، بلکه عالوه بر آن به ساختار ضربه

های طبقه هم هست. هر خاطر تمرکز در محیط کار و نادیده گرفتن سایر بخش

چند تاکید و تمرکز آن بر سازماندهی در محیط کار نباید تحت هیچ شرایطی 
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شود و ارزش آن را انکار کرد. جدا از شرایط ساختاری که جنبش نادیده گرفته 

زند، نگاهی به شرایط جاری کار و پیکار  و کارگری در آن دست به نبرد می

سازد. آرایش حریفان در حال نبرد نیز، ضروت برپایی تشکل فراگیر را موکد می

 دهد:ی شرایط حاضر  و توازن قوای کنونی نشان میبنابراین وجوه مشخصه

کند؛ بدین جنبش کارگری ما کماکان در چارچوب تدافعی مبارزه می -1

مزد و بهبود شرایط کار، بلکه برای  معنا که عمدتا نه برای افزایش دست

ها، مزدهاى عقب افتاده، جلوگیری از اخراجچون پرداخت دستهایى همخواست

تر کارگران عمدتا نه نپردازد. به عبارت روشتثبیت قرادادهای کار... به نبرد می

تر برای بهبود شرایط و موقعیت خود، بلکه برای جلوگیری از تخریب بیش

 خیزند داران و  رژیم بر میهاى سرمایهشرایط زندگی خود به مقابله با تهاجم

گیرد که جنبش کارگری با استقاده این مبارزه در شرایطی صورت می -2

ی واحد تولیدی یا محل کار و ه در محدودهمبارز از مبارزه قانونی و فراقانونی؛

یک نبرد گریالیی،  ،فراتر از محیط کار؛ و با استفاده از همه اشکال اعتراضی

 برد.موضعی و فرسایشى را به پیش می

رود که از یک طرف جنبش کارگری این مبارزه در شرایطی پیش می -8

ریزی آن را اری پییابد و با فداکیابی را درمینیاز سوزان به تشکل و سازمان

در دستور قرار داده است؛ و از طرف دیگر رژیم اسالمی، با  38مخصوصا از سال 

کند تالش می ،ارزیابی دقیق از این مرحله از برآمد کارگران برای ساختن تشکل

گیری، زندانی و باال حلقه ارتباط فعاالن را با توده کارگران قطع کند و با دست

 گران جنبش کارگری را مختل سازد.ش سازمانبردن هزینه فعالیت نق



  /حشمت محسنی ی جنبش اجتماعیاتحادیه
 

 25 

ترین در چنین شرایطی هر طرح معطوف به سازماندهی باید بتواند بیش

نیرو را گردآوری کند و از سویی دیگر بتواند چاقوی تیز سرکوب رژیم را کند و 

 تواند آن را بی اثر سازد.تا آنجا که می

رابر سندیکای رسمی البته طرح اتحادیه جنبشی اجتماعی اگرچه در ب 

اما در برابر سندیکای معطوف به پایین قرار ندارد. به  ،معطوف به باال قرار دارد

تواند سندیکای معطوف به پایین را اجتماعی می عبارت دیگر اتحادیه جنبشی

ای که مضمون فعالیت تواند به آن محدود شود. هر اتحادیهدر بر گیرد اما نمی

کند در اتحادیه جنبشی اجتماعی جای تولید محدود می ىخود را تنها به نقطه

تواند اتحادیه جنبشی گیرد، در حالی که سندیکای معطوف به پایین نمیمی

 اجتماعی را در بر گیرد.

ترین سیاست این دهی نیاز داریم و خطرناکی اشکال سازمانما به همه

ها را رخورد لوکس آنها را در برابر هم قرار دهیم و یا با باست که این تشکل

نفی کنیم. ما در شرایط کامال تدافعی قرار داریم و به هر ذره از انرژی، مقاومت 

 و فداکاری در جنبش کارگری احتیاج داریم.

مرزبندی با مدل سندیکای قانونی البته تحت هیچ شرایطی نباید به  

شود یا  ایخواهد تودهمعنای نفی مبارزه قانونی به شمار آید.تشکلی که می

تواند از امکانات و ابزارهای قانونی استفاده نکند. بحث بر سر ای بماند نمیتوده

هاى قانونی نیست، بلکه بحث بر سر محدود نفس استفاده از امکانات و ابزار

ی کردن فعالیت خود در چارچوب امکانات و ابزارهای قانونی است. پس مبارزه

نفسه مقدس نیست. گاهی اوقات ک فىی غیرقانونی هیچ یقانونی و مبارزه
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تواند خبط بزرگ به شمار آید. به عالوه قانونی شدن قانونی نکردن مبارزه می

ی مبارزه است نه نقطه عزیمت مبارزه. در هیچ کجای دنیا مسیر تکوین نتیجه

های قانونی عبور نکرده است بلکه بر عکس اول ها از از راهسندیکاها و اتحادیه

اند. قانونی شدن اتحادیه اند و سپس خود را قانونی کردهشکل گرفته هااتحادیه

ل قریب به باال چنین مسیری طی جنبشی اجتماعی در ایران به احتما

 (19کند.) می

ای به آن نیاز های تودهریزی تشکلآنچه که کارگران ایران در دوره پی

یابی این سازمان های متناسب با این شرایط ویژه است. تالش برایدارند تشکل

یابی به آن اگرچه یکی از نیازهای حیاتى مبارزه طبقاتی در نوع تشکل و دست

رود اما بدون تشخیص منطق مبارزه در شرایط سرکوب، ایران به شمار می

های فداکارانه تالش ٬هاریزی این نوع اتحادیهکم در دوران اولیه پیدست

ود. به نظرم منطق و قانون طالیی تواند دود شود و به هوا برکارگران می

دهی و مبارزه در شرایط سرکوب و زیر تسلط یک رژیم وحشی پلیسی سازمان

تر باشد؛ ایتر و تودهیابی باید هرچه گستردهی سازمانعبارت است از: دامنه

تر خصلت عمومی، فراگیر و حداقلی داشته باشد؛ مطالبات باید هرچه بیش

تر خصلت گریالیی، موضعی و موردی داشته ه بیشاشکال مبارزه باید هر چ

تواند از رویارویی با رژیم مخصوصا در دوران اولیه تکوین باشد و تا آنجا که می

تواند خود پرهیز کند. متناسب با آرایش نیرو و گردآوری قوا جنبش کارگری می

فراتر مطالبات خود را تعمیق دهد، اشکال جدید مبارزه را در دستور قرار دهد و 

از آن با تمام قوا رژیم و نظم موجود را به چالش کشد. اما این امر قبل از هر 
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بستگی و به میدان چیز و پیش از هر چیز، مرهون گردآوری نیرو، جلب هم

ی آمدن اردوی کار و زحمت است. جنبش ما بیش از رادیکالیسم در شیوه

نادیده گرفتن این منطق و به تجمع، تشکل و گردآوری نیرو  نیاز دارد.  ،مبارزه

ی یک رژیم فاشیستی جز هرز دادن نیرو و قانون طالیی مبارزه در زیر سلطه

انرژی، جز دریافت ضربات خرد کننده، جز گسست در مبارزه و انتقال تجربه از 

 (13ای در بر ندارد. )نسلی به نسل دیگر نتیجه

ه، و رعایت یابی مناسب و منطبق با شرایط ویژاتخاذ سیاست سازمان

بندی منطق مبارزه در پیکارهای طبقاتی در کشور ما، هنوز به معضل مفصل

گوید. پرسش مرکزی در این باره هایی مختلف جنبش کارگری پاسخ نمیبخش

این است: در شرایط پراکندگی ساختاری اقشار مختلف طبقه کارگر ایران، 

د؟ آیا از طریق دههای گوناگون این جنبش چگونه رخ میبندی بخشمفصل

یا از طریق جذب  ،ها در مبارزههمکاری و توافق رهبران عملی این بخش

و  و یا از طریق توافق پیرامون مطالبات مشترک؟  (17های یک دیگر، )خواست

های ها و امکانات اتصال بخشمایهدست( 21های حمایتی؟ )یا از طریق حرکت

محیط زیست کارگران تا چه اندازه اند ؟ مختلف طبقه کارگر در کشور ما کدام

تواند به محل پیوند بین کارگران تبدیل شود؟ کارگران بیکار تا چه میزان می

های  های متنوع  کارگران را بازی کنند؟ تشکلتوانند نقش میانجی میان الیهمی

های کارگری چگونه همکاری تشکلهم اکنون موجود مخصوصا شورای 

هایی از این دست نیاز ها و پرسشمر قرار گیرند؟ اینتوانند در خدمت این ا می

دهند که باید پاسخ بگیرند؛  امری که متاسفانه چپ ایران سوزانی را نشان می
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چون گردآوری اخبار کارگری و به آن بی اعتنا است. بیل زدن زمین نرم، هم

رود اما اگرچه در جای خود کار با ارزشی به شمار می ،هامنعکس کردن آن

تواند جای خالی پرداختن به این معضالت واقعی و تحت هیچ شرایطی نمی

کننده برای پیشروی جنبش کارگری را پر کند. ما نیاز داریم که از مسیر تعیین

مان تصور روشنی داشته باشیم. دستیابی به درکی درست از راهپیمایی جنبش

یست. برای تحقق این یابی البته الزم است اما به هیچ وجه کافی نمنطق سازمان

ریزی یابی احتیاج داریم. پیامر ما به بیش از یک تصور روشن از منطق سازمان

ی استوار و لحظه به لحظه و آجر به آجر تشکل در شرایط سرکوبِ ایران به اراده

 های منعطف نیاز دارد.تاکتیک
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 منابع:
 کارگر:نگاه کنید به مقاالت من در سایت راه -1

 ابری ملی در میان جنبش کارگرینابر -

 کارگرینابرابرسی جنسی در میان جنبش -

 های کوچک و صنوفیابی کارگران کارگاهضرورت سازمان -

 دهی کارگران در محیط زیستضرورت سازمان  -

و در نقد مواضع منصور حکمت، کاک پوالد، ایرج آذرین، محسن حکیمی،  

رایط سرکوب تشریح شده و دیگران که خصلت غیر فرمال تشکل علنی در ش

 است. 

)همکاری  ها را به اتحادیه صنفی، اتحادیه ائتالفیکیم مودی اتحادیه -2

کند اما در آثار سلیگ پرلمن، احزاب(، و اتحادیه جنبشی اجتماعی تقسیم می

اتحادیه "، "اقتصادی"ویکتوریا بونل و کیم سایپس سه تیپ اتحادیه کارگری  

 اند.به عنوان مثال مطرح شده "جنبش اجتماعی"و  "سیاسی

.  15، ص12اتاق بازرگانی و کارگران، حسین اکبری، اندیشه جامعه شماره -8

رود که مرز اتحادیه و دولت را مخدوش آقای گیالنی نژاد حتی تا آنجا پیش می

ها نیستند بلکه  سندیکاهای استوار نه تنها معارض حکومت "گوید:کند. او میمی

عهده گرفته و بدینسان در  شی از وظایف دولت را برتوانند بخ می حتی

سندیکا  ".پیوستگی توسعه جامعه رو به تکامل نقش موثری داشته باشند

سندیکاهای  مازیار گیالنی نژاد،عضو هیات موسس ،ترین نهاد مدنی مردمی

 .کارگری ایران



  /حشمت محسنی ی جنبش اجتماعیاتحادیه
 

 31 

فرهنگ و  -های جدید اجتماعی، انترناسیونالیسم، ارتباطاتاتحادیه -4

 ستگی در یک چارچوب. پیتر واترمن، برگردان ح.آزاد.همب

ی زنان احمدآباد گجرات های اتحادیهآصف بیات در این باره از تجربه -5

در هند و تجربه مبارزه در آامریکای التین و به طور ویژه آفریقای جنوبی یاد 

 های کارگری که درنویسد: در آمریکای التین فعاالن اتحادیهکند. او میمی

دهی و مشارکت را از ی سازمانتوانند تجربهکنند میهای فقیر زندگی میمحله

های سکونت خویش و آن دسته ساکنانی که فاقد تجربه محل کار خود به محله

باشند منتقل مشابه هستند به ویژه زنان که بازیگران اصلی در محالت می

ین مشارکتی را سازند. شاید ذکر یک نمونه از افریقای جنوبی اهمیت چن

در افریقای جنوبی مبنای  1732-1739های تر سازد. مبارزات سیاسی سالروشن

را فراهم ساخت. سیاهپوستان، از طریق اشکال  "قدرت مردم"مادی ایجاد 

( UDFی متحد مقاومت)مختلف مقاومت، به گفته مورفی موراب رهبر جبهه

نشین خود را ی سیاه پوستهاساختند. محله "ناپذیرحکومت"توانستند خود را 

قدرت "از کنترل دولت آزاد ساختند. سپس خالء قدرت به وجود آمده به وسیله

های های دفاع، سازمانپر شد که اشکالی مانند کمیته "ایتدایی مردم

آموزان دانش -مربیان -کارپردازی، شوراهای نمایندگان دانشجویان، انجمن اولیا

های ما چنین هرگز محله"داشت. به گفته موراب:های خیابانی و به ویژه کمیته

هایی، چنین مشارکتی، چنین نمایندگی مستقیمی را به چشم خود ندیده بحث

پوستان معمولی آفریقای جنوبی بود که نه تنها فعاالن سیاسی بلکه حتی سیاه

-شان مثل یک تکه چوب رام و مطیع بودند دربر میرا که در تمام طول زندگی
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ان، سیاست تعدیل و روکراتیک کردن روند آزاد سازی: مشارکت کارگدم"گرفت. 

 . 124، آصف بیات، برگردان علیرضا طیب، اطالعات سیاسی اقتصادی، ص"توسعه

ی موفق  مبارزه کارگران معدن توان به تحربهبرای یک نمونه موفق می  -2

 زالگایوش داریلهستان در جلب همدلی و اجتماعی کردن حرکت مراجعه کرد. 

بوده است.  تر از جاهای دیگراما در معادن ذغال سنگ ستیزه جدی "نویسد:می

 در ماه دسامبر اعتصابی که انبوهی از کارگران معدن به آن پیوستند به نتیجه

ترین اعتصاب ترین و طوالنیها انجامید. سختحقوق آن ۴۱%رسید و به افزایش 

مدت چهل و شش روز معدن بودریک هنگام پایان رژیم کمونیستی به  معادن از

زد زد "و  " ۰۸اوت "های انداخت. این اعتصاب را اتحادیه )در سیلزی( را از کار

در این اعتصاب کارگران برای دستیابی به برابری  .سازمان داده بودند "کادرا

استخراج مجتمع معدنی یاستشبه  شان در مناطق دیگردستمزد با همکاران

به تازگی در مجتمع  ها راوگلوا( ایستادگی کردند، که آن)یاستشبسکا سپولکا 

 پانصد کارگر خود را زیر زمین محبوس ساختند. شمار .اندمزبور ادغام کرده

فراونی به اعتصاب غذا دست زدند که به بستری شدن چند تن از آنان انجامید. 

 دامان یک شرکت ارتباطات شد تا تصویر ناخوشایندیه معدن دست ب مدیریت

ها پخش کند. اما کارگران معدن دست از پایداری رسانه گران را دراز اعتصاب

ورشو به اعتصاب پیوستند، تا به حدی که این  ها نیز دربرنداشتند. همسران آن

که گستردگی دامنه آن از سال  جنبش چنان کارزار همبستگی را بر انگیخت

 .به این سو سابقه ندشته است %۱۰۱
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که کارگردان کن  های سرشناسی برخوردار شدندحمایت چهرهگران از اعتصاب

بزانسنو،  لوچ، نمایشنامه نویس داریو فو، رهبر سازمان کمونیست انقالبی اولیویه

رئیس گروه کنفدرال چپ متحد اروپائی )هواداران چپ محیط زیست کشورهای 

ئی و شمالی در پارلمان اروپا( فرانسیس ولتز، هجده سناتور ایتالیا اروپای

توان نام برد. سرانجام سندیکائی در تمام اروپا را از آن میان می هایسازمان

ای به امضاء رسید ژانویه توافقنامه %۱به ثمر رسید: در تاریخ  اعتصاب با موفقیت

 .کنندگان را برآورده می ساخت های اعتراضکه خواسته

های جدید در هبندی نظری برای اتحادیتوانیم از یک مفهومآیا ما می -9

افریقای جنوبی و فراسوی آن استفاده کنیم؟ کیم سایپس، برگردان زاگرس 

 جنگلی. 

فرهنگ و  -های جدید اجتماعی، انترناسیونالیسم، ارتباطاتاتحادیه -3

 همبستگی در یک چارچوب. پیتر واترمن، برگردان ح.آزاد.

 .182جامعه شناسی معاصر، کیت نش، محمدتقی دلفروز، ص -7

 جا.همان -11

اتحادیه  اجتماعی جدید: یک مدل جدید اتحادیه برای نظم جدید  -11

 جهانی، پتر واترمن،ح.آزاد.

های اجتماعی دوناتال والپورتا، ماریو دیانی محمد ای بر جنبشمقدمه -12

 .217تقی دلفروز، ص

رفیق تقی روزبه به عنوان یکی از آخرین نمونه از این برخوردها در  -18

خصلت بوروکراتیزه شدن و میل "گویدضرورت مبارزه برای اتحادیه میانکار 
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ها سبب شده که اتخاذ تصمیمات به نوک نیرومند سازش طبقاتی. این ویژگی

گیری در مجامع عمومی به حداقل هرم و رهبران منتقل شده و نقش تصمیم

انه برسد و بورژوازی نیز با دامن زدن به چنین تمرکزی در خرید رهبران و چ

)پیرامون "ال را داشته باشد.های بسته دست باها درپشت دربزنی با آن

 (، تقی روزبه.1های فعالین کارگری)بخش چالش

سال پیش منصور حکمت این نکته را بیان کرده بود  21در ایران حداقل 

کرد. و در همان موقع جواب ای نمیها اشارههر چند هیچ وقت به ماخذ این ایده

افت کرده بود که ناگزیر شد از موضع خود عقب نشیند و اعالم کند خود را دری

ای در ایران بگذارد او از این یابی اتحادیهکه هر کس که آجری بر آجرِ سازمان

سال رفیق روزبه به جای این که حرف  21کند. تازه بعداز امر استقبال می

ای کهنه و هیابی تحویل جنبش کارگری دهد دارد حرفمشخصی برای سازمان

 دهد. را تحویل ما می پاسخ داده شده

های کارگری، ریچارد هایمن ، ح. شناسی اتحادیهمارکسیسم و جامعه -14

جا که ویژه جنبش کارگری. در سنت مارکسیستی تا آن 9ریاحی، بیدار شماره 

ی ذاتی را به عنوانی یک پدیده "قانون آهنین الیگارشی"دانم کسیمن می

توان بر آن فایق آمد مورد تایید قرار نداده هیچ شرایطی نمیاتحادیه که تحت 

امروزه اکثر "گویداست. به عنوان نمونه پری اندرسون در پاسخ به این تز می

ها از ساالرانه )بوروکراتیک( است. آنهای صنفی بریتانیا کهنه و دیواناتحادیه

عداد کمی از شان برخوردار نیستند. شرکت تاعتماد بی چون و چرای اعضای

تنها وسیله صوری که اعضا برای کنترل اتحادیه  -اعضا در انتخابات اتحادیه
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راستی بودن و میان حال بودن بسیاری از رهبران زبانزد است: دست -دارند

های صنفی هم علت این وضع است هم معلول آن. مسلما درست نیست اتحادیه

وجود داشته باشد که به طور  "قانون آهنین الیگارشی"که قانونی جبری به نام

آفریند که در برابر نیازهای ای آمرانه میناپذیری یک بوروکراسی اتحادیهاجتناب

اعضایش بی تفاوت است. این مفهوم صرفا همان چیزی است که الوین 

نامد. هیچ دلیل اساسی وجود ندارد می "عوارض متافیزیکی بوروکراسی"گولدنر

ندازه بزرگ، نتواند از یک دموکراسی با شرکت های صنفی، هر اکه اتحادیه

ها وسیع اعضا متکی بر حق پرس و جوی آنان برخوردار باشند: این که اتحادیه

های کور آورند ناشی از ضرورتچنین دموکراسی را معموال به دست نمی

-یابی نیست بلکه ناشی از محیط سیاسی است که در آن فعالیت میسازمان

های صنفی را باید به کمک گر، فقدان دموکراسی در اتحادیهکنند. به عبارت دی

پری اندرسون، حدود و "داریماهیت نظامی فهمید که در آن مندرج اند:سرمایه

 امکانات عمل اتحادیه صنفی، شاپور اعتماد.

به عنوان نمونه بیش از دوازده میلیون نفر در یک میلیون  و سیصد -15

ی دهی این نیروی عظیم در نقطهد که سازمانانهزار دار قالی به کار مشغول

نماید یا به تولید و از طریق مجمع عمومی اگر نگویم ناممکن سخت دشوار می

 ماند.تر به شوخی میعبارت صریح

 سوسیالیستی بازگشت به سنترفیق امیر پیام در مقاله  -12

ای های مستقل و تودهجنبش کارگری فقدان تشکل ترین ضعفمهم"نویسد: می

توجهی فعالین سوسیالیست به  چنین کمهای کار و همکارگران در محیط

http://www.archives.web.surftown.se/?p=3815
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تالش نقشه مند و  های کار و نیز نبودای کارگران در محیطدهی تودهسازمان

ی . واقعیت این است که با همه"باشدمی هامتمرکز برای ایجاد این تشکل

های کار دارد و تاکیدهای درست دهی کارگران در محیطاهمیتی که سازمان

دهی؛ به بسیاری از فعاالن جنبش کارگری بر ضرورت این سطح از سازمان

های کار و اتصال و پیوند میان یابی کارگران در بیرون از محیطمساله سازمان

با توجه به ویژگی ساختاری طبقه کارگر در  -دوی کارهای مختلف اربخش

 شود.عنایت نمی -ایران

ریاحی، نشر  اتحادیه، دموکراسی، دیکتاتوری، فرانتس نویمان، ح. -19

 بیدار.

آذر در جنبش  12توان در برگزاری مراسم یک نمونه اخیر را می -13

 کرده است.دانشجویی مشاهده کرد که ضربات مهلکی بر نسل جدید چپ وارد 

 جنبش های دیگربخش هاییک نمونه موفق از تجربه جذب خواست-17

توان به تجربه سولیدارینوش مراجعه کرد. دانیل سینگر در این باره کارگری می

احساس همبستگی قوی که بین کارگران وجود داشت یکی دیگر "نویسدمی

سازی، خانه کشتیازخصوصیات بارز این جنبش بود، به عنوان مثال کارگران کار

زنی زیادی برخوردار نبودند به صورت های پرستاران را که از قدرت جانهخواست

 . "های خود ارائه کردندبخشی از خواست

ساخت اقتصادی و جنبش کارگری، پل . م. سوئیزی، دانیل سینگر ، پیتر 

 .143گرین، ترجمه علی مازندارنی،ص 
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کارگران معادن توان اقدام تی را میهای موفق حرکت حماییکی از نمونه -21

یوش زالگا روزنامه نگار، داری لهستان از جنبش پرستاران یاد کرد. زیر زمینی

اما جنبش  "نویسد: در این باره می سردبیر هفته نامه تریبونا روبوت نیتچا

همه بر اذهان نقش بسته.  ها در ورشو است که بیش ازپرستاران و قابله

پذیرفتن  ، نخست وزیر یروسالو کاچینسکی از۷۸۸۲ژوئن  ۱%هنگامی که در 

 هیئت نمایندگی اعتصاب کنندگان سرباز زد، آنها بر آن شدند تا کاخ دولتی را

اشغال کنند. سحرگاه روز بعد پلیس به زور متوسل شد تا تظاهر کنندگانی را 

 .به حمایت از آنها برخاسته بودند پس براند که

دهکده سفید " ف به وزارتخانه در مرکز پایتخت،اندکی بعد در میدان مشر

 بر پاشد: هیئت های نمایندگی پرستاران سراسر کشور در انتظار شروع "پوشان

مذاکرات با دولت، به نوبت زیر چادرها جای گرفتند. در اوج جنبش تعداد 

را تا سه هزار تن شمرده اند که از همدلی ساکنان ورشو و  اعتصاب کنندگان

برخوردار شدند. مشخصا کارگران معادن زیر  دیه های دیگر نیزحمایت اتحا

تا سپری در برابر یورش نیروهای  به میدان آمدند "۰۸اوت "زمینی عضو اتحادیه 

 .بوجود آورند "دهکده سفید پوشان"انتظامی به 
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 نکاتی درباره حرکت کارگران شرکت واحد

  
عطف را نشان ی وجود دارند که یک نقطه برخی از رویدادها در جنبش کارگر

در  رویدادهابرخوردارند. نقطه عطف بودن این  اهمیت برجسته دهند و از می

توانند تعادل قوا را  ها می معنا فهمیده شود که آن نباید به این جنبش کارگری

اند که در همان توازن قوای  تغییر دهند؛ بلکه گاهی اوقات نشانه این نکته

تواند گام اولیه در راستای تغییر توازن قوا به شمار  روی حرکت میموجود، پیش

رود. این لحظه از نبرد کار و زحمت با سرمایه، الزاما به معنای پیروزی جنبش 

کارگری نباید تلقی شود و بنا به همین دلیل گاهی اوقات پلیس سیاسی دشمن 

از پیشروی جنبش کند  یابد و با تمام قوا تالش می این لحظه را بهتر در می

کارگری جلوگیری به عمل آورده و تعادل قوا را در همان وضع قبلی نگه دارد. 
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توان در حرکت  های مشخص این وضعیت در جنبش کارگری ایران را می نمونه

و  33، حرکت کارکران کفش ملی در سال 36کارگران ذوب آهن در سال 

های یاد شده  حرکت مشاهده کرد. همه 57گران در سال  حرکت سراسری نفت

آرایی مهمی را بین جنبش کارگری و رژیم اسالمی نشان  مصاف و صف

ها اعتصاب و اعتراض کارگری در  ها از ده دادند. هر یک از این حرکت می

تری در موقعیت سیاسی آن لحظه  ای، از اهمیت بیش های حاشیه بخش

بود؟ اهمیت این ها در چه چیز نهفته  برخوردار بودند. اما اهمیت این حرکت

ها در این نکته نهفته بود که کارگران یک رشته اقتصادی استراتژیک در  حرکت

یک لحظه سیاسی مشخص دست به حرکت زده و جدا از این که خود بدان آگاه 

های  پرداخت. این بخش بوده یا نه، به طور مستقیم با رژیم به چالش می

با هم فرق   با ساختار آن جامعهاستراتژیک البته در این یا آن کشور متناسب 

رانی را به این معنا باید یک نقطه عطف  دارند. حرکت کارگران شرکت اتوبوس

به شمار آورد. این حرکت به خاطر اختاللی که در ساختار و شبکه ارتباطی 

ای کارگری را  تواند ایجاد کند و به خاطر این که اولین تشکل توده پایتخت می

سال گذشته  75های کارگری  د یک نقطه عطف در حرکتکند بای ریزی می پی

به شمار آورد. از این رو باید جوانب مختلف این حرکت مورد بررسی قرار گیرد و 

با حوصله و دور از برخورد احساسی به آن مورد نقد قرار گیرد. من به خاطر 

و  توانم اظهار نظر قطعی کنم ولی نگرانی فقدان مدارک الزم در این باره نمی

هایی را در پیوند با این حرکت  دارد که سئوال دغدغه فراوان انسان را وا می

 مطرح کند.
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گیری سندیکای شرکت واحد رعدی در آسمان بی ابر نبود بلکه باید آن  شکل 

را محصول تالش و فعالیت مرحله معینی از تکاپو و حرکت جنبش کارگری به 

شان کشورمان در آن  ان و زحمتکباری که کل کارگر شمار آورد. شرایط فالکت

های  ریزی و بنای تشکل برند به یک  معنا شرایط مساعد برای پی به سر می

های سازمانده نظیر کمیته  گیری تشکل کارگری را فراهم آورده است. شکل

های  پیگیری، کمیته هماهنگی، هیات موسسان سندیکاها، اتحاد کمیته

ترین نیاز کارگران در  مبرمی بودند به این کارگری، اتحاد بیکاران...دقیقا پاسخ

گیری این نهادها در متن فعالیت و تکاپو درونی خود  کنونی. شکل شرایط

، در نتیجه 53خرداد  7جنبش کارگری و شرایط مساعد سیاسی بعداز 

ها از سوی دیکر فضای  برانگیختگی مردم از یک سو و شکاف درون باالیی

آیند.  که این نهادها ثمره و میوه آن به شمار می مناسبی را به وجود آورده بود

گیری سندیکای شرکت واحد اما یک فراز باالتر از  در همین راستا شکل

ها پیشگام مبارزه برای برپایی تشکل در شرایط  داد. آن سازمانیابی را نشان می

سخت فاشیستی بودند آنا علیرغم غیرقانونی بودن سندیکا توانستند به طور 

ها در شرایط دشمنی آشکار خانه  یزی نمایند؛ آن  ر آجر به آجر آن را پی سنجیده

های پلیسی رژیم به معنای واقعی  کارگر و شوراهای اسالمی و در جلوی شاخک

ها با برگزاری مجمع عمومی، با تدوین  کلمه تشکل مستقل به پا کنند. آن

رت عضویت،... به اساسنامه، با دائر کردن کالس آموزش سندیکایی، با صدور کا

ی  ای بنا کردند. واقعی بودن سندیکا از همان لحظه معنای واقعی سندیکای توده

تولد، خشم و واکنش دشمنانه نهادهای کارگری رژیم را برانگیخت و از همان 
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ها و تدابیری برای نابودی این تشکل توسط ایادی رژیم اتخاذ شده  ابتدا اقدام

یکا در اتحادیه خبازان، بریدن زبان اسانلو، اند. حمله به رهبران سند بوده

های رژیم و  دستگیری برخی از اعضای هیات مدیره سندیکا، از جمله اقدام

نهادهای کارگری آن علیه سندیکا بوده است. در این مقاله من به فرازهای مهم 

مایه  کنم، سپس درون میارزه کارگران شرکت واحد با رژیم اسالمی اشاره می

دهم. آنگاه به مدل سندیکای شرکت واحد  م را مورد بررسی قرار میسیاست رژی

کنم. پس  پردازم و در انتها به تاکتیک مقابله با سیاست رژیم اشاره می می

بگذارید به فرازهای مهم حرکت کارگران شرکت واحد نگاهی بیافکنیم. این 

مه تنظیم فرازها به طور دقیق و از نظر زمانی توسط سرویس کارگران نشریه نا

 کند.شده و به خوبی به حوادث مهم اشاره می

 

 روزشمار اعتصاب

 سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

 

کارگران سندیکالیست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعالم "*

ی سندیکای کارگران  ، رییس هیأت مدیره"منصور اُسانلو"اعتصاب برای آزادی 

جمعی شرکت واحد به میدانی رفتند که در  احد و احیای پیمان دستهشرکت و

پایان روز، حاصل کار تنها بازداشت پانصد تا هفتصد نفر از کارگران بود و تعویق 

 چنین پایان یافت. 4681بهمن  8ی مطالبات کارگران. شنبه،  دوباره
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 سندیکا: یبلند برا ییك یلدا
سرانی تهران و حومه، از ابتدای تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبو*

رو شد. فشار به رهبران سندیکا، حمله به دفتر  های بسیاری روبه با دشواری

دریدن، بازداشت اعضای هیأت  بریدن و گونه شکستن و زبان سندیکا و شیشه

جا  های آرام سندیکایی تا آن ی سندیکا و برخوردهای خشن با اعتصاب مدیره

ترین شب سال، منصور اسانلو، ابراهیم مددی،  النیپیش رفت که صبح طو

غیبی، عباس نژندکودکی، رضا ترازی، علی زادحسین و غالمرضا  منصور حیات

ی سندیکا بودند بازداشت شدند.  میرزایی که همگی از اعضای هیأت مدیره

مأموران ضمن بازرسی منازل، اسناد سندیکایی و کامپیوترهای شخصی 

ها با حکمی به امضای قاضی  خود بردند. این بازداشت شدگان را با بازداشت

چه در حکم بازداشت رهبران سندیکایی آمده بود اقدام  محدث انجام گرفت. آن

به تشکیل سندیکای غیرقانونی و تالش برای برهم زدن نظم عمومی از طریق 

 اعتصاب بوده است.

داشتگاه وزارت روز به زندان اوین منتقل شد و دیگران در باز اسانلو همان*

ی سندیکا، روز  یکی از اعضای هیات مدیره "سعید ترابیان"اطالعات ماندند. 

ها  ها، رانندگان اتوبوس در اعتراض به این دستگیری"دی اعالم کرد:  6شنبه 

شنبه دست از کار بکشند و جلوی مناطق  صبح یک 7قصد دارند از ساعت 

از سوی جمعی از کارکنان  ای که . بنابر اطالعیه"شرکت واحد تجمع کنند

ی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتوبوس برقی صادر شد،  گانه مناطق ده
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ی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعم از رانندگان، کارمندان اداری  کلیه

نفر از  و کارگران تعمیرات، با درخواست آزادی بدون قید و شرط هشت

ماه تا  شنبه دهم دی ی اتوبوسرانی، از روز یکی سندیکا شده نمایندگان بازداشت

حرکت درآوردن  های سندیکا، اعالم اعتصاب نامحدود کرده و از به آزادی نماینده

 های برقی تهران خودداری کردند.  های شرکت واحد و اتوبوس اتوبوس

غیر از اسانلو منتشر شد  شدگان به ی بازداشت شنبه گرچه خبر آزادی همه یک*

اس اعالم قبلی، جمعی از رانندگان اتوبوس در تهران دست به اعتصاب اما بر اس

خصوص  زدند. خبرگزاری مهر در همین روز از ترافیک سنگین در شهر تهران، به

های  جایی مسافران توسط اتوموبیل ی جنوبی شهر خبر داد و از جابه نیمه

میادین  اتوبوسرانی، شامل 3و  1و  4های پلیس. مناطق  شخصی و حتی ماشین

سمت جنوب و غرب   عصر از تقاطع انقالب به آباد، و خیابان ولی تجریش و حسن

تری  ها نمود بیش آباد، مراکزی بودند که اعتصاب در آن تهران، آریاشهر و جنت

ها صادر شده بود تا روز  که حکم آزادی آن شدگان با وجود این داشت. بازداشت

ی اعتصاب رانندگان، از زندان آزاد  ادامه دی در زندان ماندند و با 5چهارشنبه، 

شدند و اعتصاب موقتاً پایان یافت. منصور اسانلو تنها سندیکالیستی بود که 

 همچنان در زندان باقی ماند.

ماه؛ فعاالن اجتماعی و سیاسی  دی 1شنبه  با آغاز اعتصاب رانندگان در یک*

م کردند. دانشجویان های رانندگان سندیکالیست اعال حمایت خود را از خواسته

بین  "پایتخت بدون اتوبوس"ای را با عنوان  دانشگاه صنعتی شریف نشریه

دانشجویان پخش کردند، دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی، پوسترهایی در 
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حمایت از سندیکا بر در و دیوار دانشگاه چسباندند و دانشجویان دانشگاه 

ی اعتصاب بود بین دانشجویان پخش هایی که حاوی خبرها امیرکبیر نیز برگه

کردند. انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز و جمعی از دانشجویان 

هایی در حمایت از  ی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی نیز بیانیه دانشکده

 اعتصاب صادر کردند. 

های مؤسسان سندیکاهای کارگری، کانون  ها نیز هیأت در میان تشکل*

آموختگان ایران اسالمی و  دگان ایران، حزب ملت ایران، سازمان دانشنویسن

آمیز اعتراض خود را به  های حمایت نویسان ایران، با انتشار بیانیه کانون وبالگ

ی خود نوشته  بازداشت رهبران سندیکا اعالم کردند. کانون نویسندگان در بیانیه

ادی اندیشه و بیان و به پاس کانون نویسندگان ایران به حکم شرافت و آز"بود: 

مسؤولیت قلم در برابر حقوق فردی و اجتماعی ، پیش از این نیز آزار اعضای 

سندیکا را محکوم و با آنان همدردی کرده بود. اکنون بار دیگر شاهد همان 

گونه رفتارهای ضدآزادی و  دیدگان هستیم. این برخوردهای ضدانسانی با ستم

ی علیه حق تشکل و آزادی بیان در کشور ما، با شده و حذف های حساب سرکوب

های آزاد  یک از موازین انسانی سازگاری ندارد، ما را نیز همانند دیگر تشکل هیچ

آموختگان ایران اسالمی  و سازمان دانش "شدت نگران کرده است. و مستقل به

بیانیه  ی این رفته بود که به نوشته سوی کسانی نشانه ی تند انتقادش را به نیز لبه

ها  بشر هستند ولی در مقابل بازداشت سندیکالیست مدعی دموکراسی و حقوق

 اند.  سکوت کرده
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ی کار کانادا از  های کارگری بریتانیا و کنگره ی اتحادیه که کنگره درحالی*

سوی مرزها اعالم کردند که در کنار کارگران اعتصابی شرکت واحد  آن

امضا صادر شد که در آن آزادی  666ای با  نیهاند، در داخل کشور نیز بیا ایستاده

یابی کارگران و احیای حقوق کارگران خواسته شده بود. در این بیانیه  تشکل

ما خواستار ادای به تکلیف و عمل به شعارهای دولتی هستیم "تأکید شده بود: 

که مدعی رفع محرومیت و تبعیض و اجرای عدالت و ستیز با ظلم است و توجه 

ها و مطالبات رانندگان اتوبوسرانی تهران را محک مناسبی  ن خواستهو برآورد

  "دانیم. برای صدق و کذب این ادعاها می

 "محمدباقر قالیباف"ماه کارگران سندیکایی در دیداری با  دی 44در روز *

خواستار آزادی منصور اسانلو، برکناری نوریان مدیر عامل شرکت واحد و احیای 

ی تالشش را برای  داد همه ند. قالیباف نیز قولجمعی شد پیمان دسته

 های کارگران انجام دهد.  شدن خواست اجرایی

ی سندیکای  گرچه نوریان برکنار شد اما منصور اسانلو، رییس هیأت مدیره*

کارگران شرکت واحد همچنان در زندان ماند و قدمی هم برای احیای 

ماه  ل بود که چهارم بهمنهمین دلی جمعی برداشته نشد. به های دسته پیمان

های شرکت واحد بار دیگر از  ای اعالم کرد سندیکالیست سندیکا با صدور بیانیه

بهمن دست از کار خواهند کشید و تا زمانی که منصور اسانلو آزاد  8روز شنبه 

جمعی  رسمیت شناخته شود و انعقاد پیمان دسته شود، سندیکای کارگری به

 نشینند. هایشان نمی فرمان اتوبوسششم اجرایی شود دیگر پشت 
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نفر از اعضای هیأت  بهمن، چند 3شنبه  در پی صدور این بیانیه روز پنج*

ساعت بازجویی،  41ی سندیکا تلفنی به دادگاه انقالب احضار و پس از  مدیره

شب به زندان اوین منتقل شدند. ابراهیم مددی، سعید  76همگی ساعت 

د داوود رضوی، رضا ترازی، عباس نژندکودکی و غیبی، سی ترابیان، منصور حیات

بهمن  8علی زادحسین افرادی بودند که برای جلوگیری از انجام اعتصاب 

بازداشت شدند. جمعه صبح، پنج نفر دیگر از اعضای سندیکا ناصر غالمی دبیر 

مرام، احمد مرادوند، محمود هژبری و خانی نیز بازداشت  سندیکا، غالم خوش

ی  بهمن، همزمان شد با هجوم مأموران به خانه 5جمعه شب شدند. تاریکی 

غیبی، رضوی و یعقوب  کارگران سندیکایی و بازداشت همسران ترابیان، حیات

 سلیمی. 

 بهمن در تاریخ ثبت شد: 8

های تهران آبستن حوادثی بود که فصل نوینی را در  بهمن خیابان 8صبح *

ن اعتصاب رانندگان شرکت واحد، جنبش سندیکایی ایران گشود. از دقایق آغازی

نیروهای امنیتی و انتظامی به رانندگان اعتصابی حمله کردند و در صورت 

ها را بازداشت کردند. از  ترین مقاومتی سندیکالیست ی کوچک مشاهده

هزاروپانصد کارگر اعتصابی بیش از پانصد نفر بازداشت شدند. عوامل حکومتی با 

کردند با  نهادها بیرون آورده بودند، تالش میهایی که از انبارهای  اتوبوس

نفر از   41جایی مردم از گسترش اخبار اعتصاب جلوگیری کنند.  جابه

دانشجویانی که برای اعالم همبستگی با کارگران به یکی از مناطق رفته بودند 

نیز بازداشت شدند، در میان این افراد سعید حبیبی عضو شورای مرکزی دفتر 
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نژاد دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه رجایی  مجید اشرفتحکیم وحدت، 

و عابد توانچه عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر 

امروز "ای اعالم کرد:  حضور داشتند. پس از سرکوب اعتصاب، سندیکا در بیانیه

برای آزادی ماه اعتصاب ما رانندگان و کارکنان شرکت واحد  شنبه هشتم بهمن

مان باز هم با باتوم و دستگیری  های اولیه دوستان دربند و برای گرفتن خواسته

های تعدادی از ما پاسخ گرفت. برخی از  صدها نفر دیگر از جمله افراد خانواده

های بسیاری  کار کردند و اتوبوس کش را به زور کتک مجبور به رانندگان زحمت

انداختند ... ما برای گرفتن حق و حقوقمان از  کار را هم با رانندگان دیگری به

ی ایران و  ی تهران و همه نشینیم و از شما مردم شریف و آزاده پای نمی

المللی انتظار داریم که از ما حمایت کنید. در تمام این  های کارگری بین سازمان

ایم و اکنون که چنین  مدت ما به حمایت و همبستگی شما تکیه داشته

تر شما  تر و گسترده اند فقط با حمایت قوی به ما هجوم آوردهرحمانه  بی

 "مان را بگیریم. توانیم حقوق می

شدت به قالیباف شهردار تهران،  ی دیگری به بهمن، سندیکا با صدور بیانیه 44*

هایش در دیدار با کارگران سندیکایی،  تاخت و اعالم کرد که او برخالف وعده

کارگران برنداشته است بلکه با تأیید رفتار نیروهای تنها قدمی در جهت منافع  نه

 وعده کرده.  امنیتی عمال خلف

شدگان سندیکایی مقابل دادگاه انقالب  بهمن خانواده بازداشت 47چهارشنبه *

رفتند تا خواهان آزادی کسانشان شوند ولی هیچ پاسخی به ایشان داده نشد. در 

ی سندیکا که  ای هیأت مدیرهروزهای پس از اعتصاب، یعقوب سلیمی از اعض
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همسرش بازداشت شده بود، خودش را معرفی کرد تا همسرش از زندان آزاد 

شود. همچنین حسن محمدی در منزل مادر بیمارش و ابراهیم گوهری مسؤول 

ی  کار برگرداندن کارگران آزادشده هیأت حل اختالف هنگام مذاکره برای به

مرضا میرزایی مسؤول کمیسیون روابط اخراجی بر سر کار، بازداشت شدند. غال

اند در واقع اخراج شده  عمومی سندیکا اعالم کرد کارگرانی که آزاد شده

 کند. ها بر سر کار خودداری می شوند و کارفرما از پذیرفتن آن محسوب می

ساعت آزاد شدند اما امروز کارگران  71گرچه دانشجویان زندانی پس از *

اند و همسران کارگران  زمان جهانی کار تسلیم کردهسندیکایی شکایتی را به سا

 الملل خواهان آزادی همسرانشان شدند. ای برای عفو بین بازداشتی در نامه

پس از بازداشت سراسری کارگران سندیکایی و برخورد قهرآمیز با اعتصاب *

های شیراز و علوم پزشکی،  های اسالمی دانشجویان دانشگاه کارگران انجمن

تکنیک، صنعتی شریف،  یر تهران، چمران اهواز، عالمه طباطبایی، پلیخواجه نص

رجایی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشگاه 

پیام نور تبریز، کانون وحدت اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز، تشکل 

جتماعی و هنر های علوم ا آرمان دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز و دانشکده

 هایی در حمایت از کارگران زندانی صادر کردند.  دانشگاه تهران، بیانیه

با مهرورزی، کارگران و "ای نوشت:  دفتر تحکیم وحدت نیز در بیانیه*

کنند و با  هایشان حمله می هنگام به خانه کنند و شب دانشجویان را بازداشت می

کنند.  رانشان را نیز بازداشت میها، همس ی آن ایجاد رعب و وحشت در خانواده

های  هم از راه راستی، داشتن سندیکا و اعتراض به مشکالت معیشتی، آن به
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روز  صد تن از کارگران در یک قدری خطرناک است که چند آمیز، به مسالمت

 نامه نویسی ؟!  کار مجبور به توبه ی زندان اوین شوند و برای بازگشت به روانه

ی کارگری و تأکید  ضمن اعالم حمایت از مطالبات جامعهدفتر تحکیم وحدت، *

های صنفی و کارگری، خواستار آزادی بی قید  بر حق داشتن سندیکاها و تشکل

بشر  خواهد تا سفیران حقوق و شرط کارگران شرکت واحد است و از دولت می

شهر کرج  های اوین و رجایی ی زندان خود را قبل از کشورهای غربی، روانه

 ".نماید

هایی به  المللی کارگری نیز با ارسال نامه ی بین الملل و کمیته سازمان عفو بین*

رهبران ایران خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. نهضت آزادی ایران، اتحاد 

های مؤسسان  ی مشارکت ایران اسالمی و هیأت خواهان ایران، جبهه دموکراسی

یی به سرکوب کارگران اعتراض ها سندیکاهای کارگری هم با صدور بیانیه

ی آخرش بر علیه سانسور، سرکوب   کردند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه

های فردی و  کارگران را در کنار سرکوب دانشجویان از مصادیق تحدید آزادی

ی کارگر و دو شورای اسالمی کار  اجتماعی دانست و دوازده انجمن عضو خانه

ت کردند که علیرضا محجوب، دبیر این تشکل در در شرایطی از سندیکا حمای

 خواهند باید از ایران بروند.  ای گفته بود کسانی که نام سندیکا را می مصاحبه

نیروهای رادیکال جهانی و رهبران کارگری با کارگران ایران اعالم همبستگی *

تانیا، ها افرادی از ونزوئال، پاکستان، ایتالیا، بلژیک، بری کردند که در میان آن

دانمارک، آلمان، یونان، مکزیک، اسلواکی، اسپانیا، سوئد، آمریکا و اتریش دیده 

 شدند.  می
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فکران  امضا در داخل کشور منتشرشده و دو نامه از سوی روشن 577ای با  نامه

ایرانی خارج از کشور در حمایت از سندیکا نوشته شده است و در نهایت روز 

ماه از سوی کنفدراسیون  بهمن 73ادف با مص 7773ی  فوریه 47چهارشنبه 

عنوان  های جهانی به های آزاد کارگری و فدراسیون اتحادیه المللی اتحادیه بین

گذاری شد و کارگران جهان برای  روز جهانی دفاع از کارگران ایران نام

رسمیت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ایران، آزادکردن منصور  به

ی سندیکای شرکت واحد، پذیرش حق  رگران دستگیرشدهی کا اسانلو و کلیه

رسمیت شناختن حق قرارداد  داشتن سندیکا از طرف مدیریت شرکت واحد، به

ی کارگران و اعضای  ی کلیه افتاده جمعی و پرداخت دستمزدهای عقب دسته

 (4)"آیند. ها می سندیکا، به خیابان

اما برای ارائهه یهک    ،کنند ا منعکس نمیی زوایای چالش کارگران با رژیم ر این فرازها همه

     . رسد تصویر کلی از ماجرا کافی به نظر می

  
 سیاست رژیم برای مقابله با سندیکا شرکت واحد

ایم تدابیر و  که مشاهده کرده از زمان تشکیل سندیکای شرکت واحد چنان

تخاذ داری از سوی رژیم برای درهم شکستن این نهاد ا اقدامات پیگیر و دنباله

های ثابتی  است. رویارویی رژیم با سندیکا اما آهنگ، ابعاد و یا شکل شده 

های وحشیانه علیه اعضای سندیکا توام  نداشته است. این رویاروی گاه با حمله

های توخالی تعقیب   بوده، گاهی با مذاکره با آن و گاه با سردواندن و وعده

دیدند و روز  ایی را تدارک میها اما نبرد نه شده است. همه این تاکتیک می

شود  بهمن این رویارویی قطعی می 8کردند. در  رویارویی مستقیم را نزدیک می



  /حشمت محسنی ی جنبش اجتماعیاتحادیه
 

 51 

های  کارگر و با یورش به خانه 4777و رژیم در روز اعتصاب با دستگری بیش از 

ها به قلع و قمع کارگران  برخی از کارگران و با تعرض به زنان و کودکان آن

داد که این سندیکا خاری در گلوی رژیم  وسیع یورش نشان میپردازد. ابعاد  می

بوده است و رژیم تالش کرده با تدبیرها و ابزارهای الزم این تشکل مستقل 

کارگری را درهم شکند. بدترین تحلیل از سیاست رژیم اسالمی این است که 

ر های خانه کارگ این اقدامات را ناشی از تصادف و حتی نتیجه تقالها و کوشش

شده و با آگاهی و نقشه  "مدیریت"بداند. این سیاست در سطح باالی نظام 

های پنهان  معینی علیه سندیکا به کار بسته شده است. من از نهادها و سیاست

توان گفت که در مرحله معینی از  رژیم اطالعی ندارم؛ اما با قاطعیت می

در  "کت واحدستاد مقابله با سندیکای شر"گیری و فعالیت این تشکل شکل

باالترین سطوح رهبری نظام تشکیل شده است. در اتخاذ سیاست بر علیه 

ها با اعطای امتیاز به کارگران، عقب نشینی در برابر آنان و توافق با  سندیکا، آن

سیاست باال بردن هزینه تشکیل "ورزند و پیرامون  کارگران مخالفت می

ای اجرای این سیاست به قول رسند. بر علیه کارگران به توافق می "سندیکا

در نظر  "تدابیر چند الیه و پیچیده"ای  ذوالقدر یعنی شمشیر آقای خامنه

های آن را  توان برخی از الیه شود. از روی اقدامات رژیم اما می گرفته می

 عبارتند از: هاالیهترین این  بندی کرد. مهم تشخیص داد و صورت

ان سندیکا: یورش وحشیانه لباس دهندگ حمله به رهبران و سازمان -الف

های رژیم تحت حمایت نیروهای انتظامی به اسانلو و بریدن زبان او و  شخصی

حمله به کارگرانی که قصد داشتند در سالن سندیکای خبازان جلسه تشکیل 
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های این سیاست بوده است که کامال با نقشه و  دهند، یکی از محورها و الیه

 شود. شده اجرا می حساب

باف و مذاکره با کارگران اساسا با این هدف صورت  خرید زمان: اعزام قالی -ب

گرفت که کارگران را از اعتصاب بر حذر داشته تا فرصت کافی برای مقابله با 

 کارگران و تدارک کافی علیه آنان فراهم شده باشد.

باف با کارگران تا  شکنان: در فاصله میان مذاکره قالی سازماندهی اعتصاب -ج

آغار اعتصاب کارگران، رژیم توانست رانندگان بسیجی را به عنوان اعتصاب 

شکن وارد صحنه کند و از بازتاب  گستره خبر اعتصاب در سطح شهر جلوگیری 

 به عمل آید.

های کارگری: الیه دیگر این  تعرض و ایجاد رعب و وحشت در خانواده -د

رگران بوده است. کارکرد سیاست تعرض به خانواده یعنی به زنان و کودکان کا

وجودی این حلقه از سیاست رژیم نشان دادن دندان به کارگران بود که تا کجا 

 توانند هزینه این نبرد را باال ببرند. می

های دروغین به نام کارگران شرکت واحد و این  جنگ روانی: پخش اعالمیه -ذ

های  دیگر از الیهها، که اعتصاب اقدام دشمنان نظام است یکی  سخن از زبان آن

کرد  گرانه این حرکت را منعکس نمی این سیاست بود که صرفا خصلت سرکوب

 داد. بلکه تباهی و فساد اخالقی رژیم اسالمی را در توسل به دورغ نشان می

های مهم تهران و دستگیری وسیع  دستگیری وسیع: یورش به ناحیه -ر

یگر این سیاست بود. رژیم رانندگان شرکت واحد از نخستین ساعات صبح الیه د
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 4777نفر کارگر شرکت واحد یک نفر را دستگیر کرده و بنا به روایتی  47از هر 

 اند. نفر در این زمان زندانی شده

با زندانیان: رژیم برای ایجاد تفرقه و برای درهم شکستن  "پیچیده"برخورد -ز

فتار کرده، کند با برخی کارگران زندانی به شدت ر اتحاد کارگران تالش می

برخی دیگر را آزاد کرده و با بلیط مجانی روانه مشهد نماید، برخی را بالتکلیف 

دهد.  و در حالت معلق نگه داشته، و برای برخی دیگر اجازه بازگشت به کار می

های گوناگون و با ایجاد  رژیم در این محور از سیاست خود تالش کرده با تدبیر

ده واحد کارگران جلوگیری نماید و هر بخش از های مختلف از تکوین ارا وضعیت

 کارگران را با مساله مشخصی درگیر سازد.

های  تقلیل دادن انتظار و خواست کارگران: اجرای این سیاست در الیه -ه

های کارگران،  آورد همانا تقلیل خواست ای که به بار می مختلف آن نتیجه

خصوصا در شرایط اسفبار تورم ها برای تامین نیازهای مالی، م مشغول کردن آن

 الشعاع قرار گرفتن مساله سندیکا در پرتو مسایل روزمره زندگی. وگرانی و تحت

گیرد که باید  های مختلف آن مسایل دیگری را هم دربر می این سیاست و الیه 

کنم  بندی نمود. تا همین جا فکر می ها را صورت ها فکر کرد و آن پیرامون آن

یاست بر اثر عملکرد خود رژیم روشن شده باشد. هم اکنون رئوس اساسی این س

های  های نامشخص یا با وعده کارگران اخراجی در هزار توی بوروکراسی با جواب

اند و رژیم تا حدود زیادی به اهداف تعیین شده خود دست  توخالی، گرفتار آمده

حیه تواند رو یافته است. سئوال کلیدی این است که اجرای این سیاست می

مبارزاتی کارگران را درهم شکند؟ آیا این سیاست توانسته است بر عنصر 
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یافتگی کارگران اثر مخرب برجای بگذارد. واکنش کارگران اما هنوز ادامه  سازمان

 دهد.      ها کماکان به یا آن شکل خود را نشان می های مبارزاتی آن دارد و ظرفیت

  

 معیار ارزیابی حرکت
یک حرکت و اعتراص کارگری را چگونه و با چه معیارهای  پیروزی و ناکامی

توان سنجید؟ مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست در پیوند با این  می

شوند اما این گاه کارگران پیروز می گه"اند:  مسئله به نکته مهمی اشاره کرده

ی ا تر دوام ندارد. ثمره حقیقی پیکارهای آنان نتیجه پیروزی چند صباحی بیش

 "نیست که بی درنگ حاصل شود، بلکه گسترش پیوسته اتحاد کارگران است.

(7) 

یابی به این یا آن  شود که صرف دست از معیار مارکس و انگلس معلوم می

خواست در این یا آن شرایط معین، معیار اصلی پیروزی یک حرکت محسوب 

باید در محاسبه که بی معنا باشند یا ن شود. معیارهایی از این دست نه این نمی

توانند به معیار اصلی داوری حرکت  یک حرکت در نظر گرفته شوند. اما نمی

یابی به خواست یا رسیدن به نتیجه اگر منجر  تبدیل شوند، چرا که صرف دست

تواند  به فروکش حرکت کارگران یا به انفعال آنان منجر شود خود این امر می

در بر داشته باشد. بنابراین در  تبعات و نتایج معکوس برای جنبش کارگری

بررسی حرکت کارگران شرکت واحد باید دید احساس همبستگی یا به عبارت 

در میان آنان   دیگر تالش برای فعاالن کارکری که آجر به آجر ساخته شده

زنده مانده است یا فروکش کرده است. اگر این حرکت نتواند سنگرهای جدیدی 
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خواست رهایی کارگران زندانی دست یابد، اما بتواند را فتح کند، اگر نتواند به 

احساس همبستگی درونی خود را حفط کند و برای دور دیگری از مبارزه خود 

های دیگر تاثیر  مثبتی برجای بگذارد  را آماده سازد یا بر روی سازمانیابی بخش

 را یک حرکت شکست خورده تلقی کرد. نباید آن

است اما به  ی ارزیابی از حرکت شرکت واحد الزمکاربست معیار باال اگرچه برا

هیچ وجه معیار کاملی برای شرایط مشخصی که جنبش کارگری کشورمان در 

برد نیست. برای ارزیابی و سنجش حرکت کارگران شرکت واحد،  آن به سر می

توان صرفا در محدوده اقدام مشخص کارگران شرکت واحد باقی ماند.  نمی

 اشاره کردم این حرکت نقطه عطفی در جنبش کارگری به طور که در باال همان

را در متن کل  رود و بدین سبب برای ارزیابی از آن الزم است که آن شمار می

یابی مورد بررسی قرار داد. جنبش کارگری  حرکت جنبش کارگری برای سازمان

کند. این جنبش در سطح  گیر عبور می کشور ما دارد از یک سرباالیی نفس

یابی  کند اما در حوزه سازمان ها و مطالبات خود کامال دفاعی مبارزه می تخواس

ای را در مقابل پیشروی رژیم اسالمی و کارفرمایان را یکی  های باز دارنده اهرم

گیری نهادهایی نظیر کمیته  کند. شکل پس از دیگری وارد میدان نبرد می

تحاد بیکاران، هیئت های کارگری، ا هماهنگی، کمیته پیگیری، اتحاد کمیته

ها هستند که  مؤسس سندیکاها و سندیکای شرکت واحد از جمله این اهرم

ای. در این  ها نهادهای سازمانده هستند تا یک تشکل توده بخش غالب آن

شرایط، جایگاه سندیکای شرکت واحد به کلی با نهادهای مزبور فرق دارد. این 

تر است یا  هادهای دیگر رادیکالتفاوت به این معنا نیست که این نهاد از ن
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آید بلکه جایگاه  یابی کارگران به شمار می تشکیالت آن بهترین نوع برای سازمان

متفاوت آن بدین خاطر است که سندیکای شرکت واحد به راستی یک تشکل 

گیری سندیکای شرکت واحد در مجموعه  آید. شکل ای به حساب می توده

ای برخوردار است  اما از موقعیت و نقش ویژه ها و اقدامات جنبش کارگری تالش

ای بودن سندیکای اتوبوسرانی نیست بلکه  این جایگاه ویژه صرفا به خاطر توده

عالوه بر آن در یک بخش استراتژیک مستقر است که عملکرد آن، آثار و تبعات 

بسیار مهمی برای سرنوشت جنبش کارگری دربردارد. از این رو عبور سندیکای 

گیر، آغاز بیرون شدن کارگران از دوره  احد از این سرباالیی نفسشرکت و

ریزهای بعدی است. این  تدافعی به سمت به دست آوردن سنگر به سنگر خاک

حرف بدین معنا نباید فهمیده شود که در صورتی پیروزی کارگران شرکت واحد 

ناسب شویم بلکه بدین معناست که تاثیر به سزایی بر ت وارد دوره تعرضی می

گذارد  قوای موجود میان کارگران از یک سو و کارفرمایان رژیم از سوی دیگر می

دارد  را به نحو موثری  "که خصلت تدافعی"و موقیت کارگران در نبرد جاری

گیری این وضعیت البته از اراده و تشکل کارگران شرکت  بخشد. شکل بهبود می

تواند نقش  ین آن وضعیت میواحد خارج است، اما یکی از عوامل مؤثر در تکو

تری بخشد.  های دیگر را شتاب بیش یابی بخش مؤثری ایفا کند و روند سارمان

اما اعتصاب کارگران شرکت واحد تا چه حد به این امر کمک کرده است؟ برای 

پاسخ دادن به این سئوال باید اطالعات کافی در باره چند مسئله دیگر در پیوند 

 ها پاسخ داد. این مسائل به قرار زیراند: شیم تا بتوان به آنبا این موضوع داشته با

 آیا اعتصاب شرکت واحد با تدارک کافی آعاز شد؟  
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ها و امتناع از دریافت بلیط از  آیا در فاصله بین روشن کردن چراغ اتوبوس

های حد واسط و میانی برای  ها و اقدام مسافران، تا اعتصاب نامحدود؛ حرکت

 گران در نظر گرفته شده بودسازی کار آماده

آیا برای حرکات قانونی و تلفیق آن با حرکات فراقانونی تدابیری در نظر گرفته 

 شده بود؟

 شکنان سیاست روشنی اتخاذ شده بود؟  آیا برای مقابله با اعتصاب

آیا در باره میزان سرکوب رژیم و ابعاد و نحوه مقابله با آن از قبل تدابیری در 

 بود؟  نظر گرفته شده

آیا در برابر باال بردن هزینه اعتصاب از سوی رژیم، تدبیرهای الزم از سوی 

 بینی شده بود؟ کارگران پیش

های کارگران بر مبنای چه ارزیابی  آیا سیاست اعتصاب تا رسیدن به خواسته

 صورت گرفته بود؟ 

آیا شرایط سیاسی که با برآمد احمدی نژاد دچار تغییر و تحول شده است در 

 اتخاذ این تاکتیک مورد مالحظه قرار گرفته بود؟ و.....

دهد که  نگاهی شتابان به درگیری و چالش کارگران با رژیم اسالمی نشان می

برخی از این فاکتورها توسط کارگران در نظر گرفته نشده بودند. با این وجود 

ه دیگر هنوز زود است که در این باره یک ارزیابی قطعی ارائه کرد. من در نوشت

تری از  تر تالش خواهم کرد ارزیابی دقیق  یابی به اطالعات روشن پس از دست

 این حرکت ارائه کنم.
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 مدل سندیکای شرکت واحد
دهد که فعاالن آن مدل  نگاهی به الگوی سندیکای شرکت واحد نشان می

اند. فعاالن شرکت به علت غیر  سندیکای قانونی را راهنمای عمل خود قرار داده

انونی بودن سندیکا و عدم پذیرش آن در قانون کار از توجیه امضای ق

اند.  های سازمان جهانی کار توسط جمهوری اسالمی استفاده کرده نامه مقاوله

فعاالن علنی کار سندیکای شرکت واحد به علت شکاف و منفذی که در این 

ربست این برداری قرار دادند. کا رابطه وجود داشت به خوبی آن را مورد بهره

مدل صرفا با درایت و هوشیاری فعاالن سندیکایی قابل توضیح نیست بلکه باید 

در فضای  53خرداد  7در کنار و در پیوند با آن از شرایط مساعدی که بعد از 

گیری سندیکای  سیاسی جامعه به وجود آمده بود یاد کرد. به عبارت دیگر شکل

اهانه فعاالن سندیکایی در یک رانی محصول تالش پیگیر و آگ شرکت اتوبوس

شرایط سیاسی مساعد قابل توضیح است. تکیه یک جانبه بر روی هر یک از 

تواند  گیری این سندیکا را توضیح دهد نه می تواند شکل عوامل یاد شده نه می

برد مورد  شرایط نامساعدی را که هم اکنون این سندیکا در آن به سر می

ت واحد با همین شرایط مساعد توانسته است مالحظه قرار دهد. سندیکای شرک

به آموزش فعالیت سندیکایی در میان رانندگان بپردازد و با استفاده از 

روشنفکران مدافع جنبش کارگری به ارتقا آگاهی کارگران یاری رساند. این 

سندیکا با اجرای موازین کامل فعالیت سندیکایی نظیر دریافت حق عضویت، 

انتشار خبرنامه...  و با ایجاد نهادهای مختلف کامال به صدور کارت عضویت،  

نمونه تپیک یک سندیکای قانونی نزدیک شده و سعی کرده است منطق یک 
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سندیکای قانونی را رعایت کند. آیا تدابیری که سندیکای شرکت واحد در 

 شرایط مشخص کنونی در ایران اجرا کرده است کاری مؤثر و با دوام است؟

ای پیشاپیش اشاره  که به این سئوال پاسخ دهم ناگزیرم به نکته ینمن قبل از ا

کنم. مبارزه کارگران سندیکای شرکت واحد یک مبارزه درخشان و قهرمانانه و 

رود و در صفحات و روزشمار مبارزات  تاریخی در جنبش کارگری به شمار می

از امکانات  کارگران ایران از جایگاهی ویژه برخوردار است. به عالوه استفاده

قانونی توسط سندیکای شرکت واحد نیز اصلی عام و مورد قبول است که نباید 

چنین دفاع از حق قانونی  تحت هیج شرایطی این وظیفه را فروگذار کرد. هم

شدن سندیکا باید به طور مداوم و پایدار مورد تبلیغ و ترویج قرار گیرد. اما من 

البی یا به عبارت دیگر تا برهم خوردن تردید دارم تا فرا رسیدن اعتالی انق

تناسب قوای سیاسی عمومی بتوان سندیکای قانونی در ایران بر پا کرد. این 

توان آن را به وجود آورد، بلکه به این معناست  حرف به این معنا نیست که نمی

که این سندیکا با توجه به خصلت توتالیتر جمهوری اسالمی به احتمال بسیار 

یابد. عروج گرایش سندیکای قانونی و فرادستی پیدا کردن این دوام و بقا 

گرایش در سندیکای شرکت واحد باعث شده است که فعاالن این سندیکا همه 

شان را در یک سبد بچینند و با دست باز و آشکار به فعالیت  های تخم مرغ

کنم که مدل سندیکای علنی و نه قانونی با توجه به  بپردازند. من فکر می

ختصات رژیم، با توجه به توازن قوای موجود مدل بهتری برای دوام و ادامه م

کاری به شمار آید. این تاکید من نباید بدین معنا فهمیده شود که این باور و 

های نظری معینی استنتاج شده  فرض اعتقادی ایدئولوژیک است که از پیش
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ص از شرایط ویژه است؛ بلکه به این معناست که این اعتقاد از ارزیابی مشخ

توانست در  گیرد. اگر به طور عملی سندیکای قانونی می کشورمان نشات می

کشور ما و در این توازن قوا به وجود آید، دوام یابد و خود را نهادی کند 

ترین مدل پیشنهادی باید کنار گذاشته شود و خود را با  ترین و قوی منسجم

یرد. اما متاسفانه تجربه عملی این واقعیت انطباق دهد و در خدمت آن قرار گ

کند و تجربه عملی همین سندیکای شرکت واحد نشان  بینی را تائید نمی خوش

تر از آنی است  تر و مشکل گذاری تشکل کارگری در ایران سخت دهد که پایه می

توان اتحادیه قانونی  رفت. آیا در شرایط استبداد به طور کلی می که تصور می

من به این سئوال مثبت است در این باره کافی است به تجربه برپا کرد؟ پاسخ 

دیسک در ترکیه، اتحادیه همبستگی در لهستان و اتحادیه کارگری کره جنونی 

 اشاره کرد تا درستی این ادعا روشن شود.

مدل اتحادیه علنی و ثبت نشده یک مدل عام و فراگیر نیست بلکه در شرایط 

گوی مطلوب به کار گرفته شود. حتی بحث من تواند به عنوان یک ال خاصی می

کنم مدل اتحادیه علنی را  در تقابل قرار دادن این دو مدل نیست. من فکر می

نباید در برابر اتحادیه قانونی قرار داد و پیشاپیش خود را محدود کرد. ولی فکر 

کنم ایجاد سندیکای قانونی به مثابه یک استراتژی و به عنوان یک اصل  می

 بندد. بدون توجه به شرایط سیاسی دست وپای ما را می عمومی

های کار نیمه علنی، مخفی و تکیه یک جانبه به عنصر  به عالوه نفی همه حوزه 

خوار چه منطقی دارد.؟ مثال چه  علنی و قانونی در شرایط تسلط یک رژیم آدم

های فعالیت در جلوی چشمان رژیم  و در  ی حوزه نیازی وجود دارد که همه
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معرض دید دشمن عملی شود؟ آیا برای اعضای هیات مدیره و اعضای البدل 

به  "افراد ذخیره"گوارا  ضرورتی نداشت نیروی ذخیره و یا به قول چه

 (6بپردازد.)"گزاری النه"

   

 تاکتیک مقابله با سیاست رژیم
باال بردن هزینه "رژیم اسالمی برای مقابله با سندیکای شرکت واحد از سیاست 

استفاده کرده است. برای خنثی کردن این سیاست رژیم  "ی تشکیل سندیکابرا

 چه باید کرد؟ 

برای پاسخ به این سئوال قبل از هر چیز ضرورت دارد که تصویری از چگونگی 

واکنش مدافعان جنبش کارگری خارج از کشور در قبال حرکت شکوهمند 

سراسری برای کارگران شرکت واحد به دست داد. بعداز حرکت گسترده و 

آزادی فرج سرکوهی، حرکت حمایتی از مبارزه کارگران شرکت واحد یکی از 

رود.  اقدامات نسبتا موفق و موثر در پشتیبانی از مبارزات کارگران به شمار می

ها بیان ظرفیت کامل خارج از  این حرف نه به معنای این است که این حرکت

 تمرکز و  ناهماهنگی آن. پوشی بر عدم  کشور بود و نه به معنای چشم

های همبستگی با  های حمایتی نهادهای کارگری و کمیته جدا از حرکت

 داد. های سیاسی نیز چند نکته را نشان می بندی کارگران ایران، برخورد گروه

های سیاسی با کارگران حرکت شرکت واحد برخورد ابزاری کرده  برخی از گروه

از کارگران شرکت واحد راهنمای  ی پشتیبانی و بیش از این که دغدغه

ها به شمار  شان هدف اصلی آن شان باشد طرح و تبلیغ گروه سیاسی عمل
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های سیاسی در انعکاس اخیار و حمایت از کارگران  رفت. برخی از گروه می

شرکت واحد تالش موثری از خود نشان دادند. برخی نیز جز  انتشار یک یا دو 

گر و تماشاگر صحنه ایفای نقش نمودند.  ام نظارهتر در مق اعالمیه حمایتی، بیش

اند اصال به کل  و باالخره برخی نیز که خیلی داعیه کارگری و رادیکالیزم داشته

اند. در این میانه آنچه که نیاز مبرم بود و طرح آن  ماجرا با سکوت برخورد کرده

ی راهگشا، ها ایده -اما اصال حرفی از آن به میان نیامد –کامال  ضرورت داشت 

فکری و تعامل با کارگران شرکت واحد برای دستیابی به پیروزی و کمک به  هم

موفقیت حرکت بود. چپ مستقر در خارج کشور اکنون مدتی است که به یک 

جریان  صرفا حمایتی از مبارزات کارگران تبدیل شده است. و هرچه زمان 

ایط مبارزه و تشریح گذرد از نقش روشنگری و تبادل نظر در پیوند با شر می

شود، چه رسد به این که به  مسیر راهپیمایی جنبش کارگری دورتر می

های سیاسی دارای  بندی یابی یاری رساند. هر یک از این گروه خودسازمان

امکانات متعدد نظیر تلویزیون، رادیو، سایت، نشریه، تا نهادهایی نظیر کمیته 

المثل  معروف  ند اما مصداق ضربا مرکزی، واحدهای پایه، اعضا و هواداران

 اند. عمل کرده "آفتابه لگن هفت دست شام نهار هیچی"

اما در پیوند با تاکتیک مقابله با سیاست رژیم گقتنی است در شرایطی که رژیم 

کند مقابله با آن چگونه  تر می هزینه برپایی تشکل مستقلی را از حد معینی بیش

ای برای این پرسش ندارم ولی  ه و رفتهتواند صورت بگیرد؟ من جواب شست می

گردد در چنین مواقعی نباید  که به جنبش کارگری بر می جائی کنم تا آن فکر می

ها و مبارزاتی  در میدان تعیین شده توسط حریف دست به مبارزه زد. در چالش
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که خصلت نقطه عطف دارند و این الزاما با آگاهی حریفان در حال نبرد و با 

یت آنها همیشه متناظر نیست، یک نیروی کارگری باید به مقدار توان و ظرف

مهمات و امکانات نبرد خود بیاندیشد و از قبل برآورد نسبتاً درستی از توازن قوا 

داشته باشد. تردیدی نیست که هیچ نیرویی از پیش بر همه جوانب درگیری 

ت نادرست شود تواند اشراف داشته باشد. اما از این حرف نباید این برداش نمی

خودی جریان همه چیز تعیین  که در خود میدان نبرد و در سیر حرکت خودبه

شود یا به قول  شود. اگر تصمیمات مشخص در میدان نبرد تعیین می می

( خود میدان نبرد را باید از 1)"شویم و بعد خواهیم دید، درگیر می"ناپلئون، 

گوارا در این  من تعیین کرد. چهقبل و بر مبنای ارزیابی از نیروهای خودی و دش

بندی کرده  رابطه حرف درستی دارد که این مسئله را به نحو روشنی صورت

بایست خود وقت مناسب برای  کارگران در فعالیت انقالبی می"گوید: است. او می

 (7.)"هر کاری را انتخاب کنند

را  تعیین زمان مناسب نبرد البته همه شرایط و ملزومات یک درگیری موفق

کند ولی بدون آن ناممکن است که به توان به پیروزی دست یافت.  تعیین نمی

دستی و ابتکار اجرای این  نکته بعدی فاعل اتخاذ این سیاست است اگر پیش

سیاست در دست حریف است و امکانات و نیروهای ما آمادگی رویارویی با این 

خودداری ورزید. باز هم  چالش را ندارند در این شرایط قطعا باید از این نبرد

گوارا در این رابطه سخن نغزی دارد که مضمون آن این است تن زدن از  چه

مبارزه در شرایطی که مساعد است و مبارزه در شرایطی که نامساعد است هردو 

 نتایح مخربی در بر دارد.
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عمومی جامعه یکی از بارومترهای برخورد به تاکتیک  -توجه به شرایط سیاسی

رود. این تاکتیک در دوره اعتالی انقالبی  به شمار می "بردن هزینه نبردباال "

تواند همان کارآیی را داشته باشد که در دوره پیشاانقالبی. یا این سیاست  نمی

قدر موثر باشد که در وضعیت وجود  تواند همان ها نمی در شرایط شکاف باالیی

تواند در شرایط  این سیاست نمی تر، اراده واحد در باال. باز هم از این عامل مهم

قدر کارآیی داشته باشد که در وضعیت پراکندگی مردم.  برانگیختگی مردم همان

ها است که باید زمان و مکان درگیری را  باتوجه به همه این فاکتورها و عامل

 تعیین کرد. 

توجه به نکات باال ملزومات برخورد با تاکتیک باال بردن هزینه نبرد را تعیین 

رسد یک از  کند. به نظر می کند اما تاکتیک مقابله با آن را هنوز روشن نمی می

تر از  های موثر در مقابل رژیم سرشکن کردن آن در مقابل توده هر چه وسیع راه

شود هر فرد در مبارزه مالیات  مردم است. سرشکن کردن هزینه نبرد باعث می

تری از خود نشان دهد  ت بیشکمتری بپردازد تا بتواند زیر فشار حریف مقاوم

در چنین شرایطی برآورد میزان فشار حریف و مقاومت نیروهای خودی یکی از 

رود. به عالوه اگر سرشکن کردن فشار دشمن بر  لوازم اتحاذ سیاست به شمار می

توان بر روی حمایت  روی نیروهای خودی باز هم ابعاد باالیی داشته باشد آیا می

ر جنبش کارگری و زحمتکشی حساب باز کرد؟ بگذارید های دیگ و اقدام بخش

ببینیم تحقیقی که پس از حرکت اعتصابی کارگران شرکت واحد انجام گرفته 

 دهد.  چه چیزی را نشان می
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های تهران  در روز دوشنبه یک روز پس از اعتصاب در حالی که وضع خیابان"

ک تحقیق میدانی تابید به ی عادی شده بود و آفتاب مالیمی بر سطح شهر می

ها و مسافران مترو و  دست زدم و از رانندگان اتوبوس، کرایه و مسافران آن

فروشندگان میدان شوش نظرخواهی کردم. مناطقی که مورد نظرخواهی قرار 

های شهرک غرب به  ای آریا شهر به شهرک غرب، اتوبوس گرفت خط کرایه

تیر، مترو هفت تیر به  های شهرک غرب به هفت آباد و بالعکس. کرایه سعادت

داران خیابان شوش، اتوبوس از خیابان مصطفی خمینی به  شوش، مغازه

بهارستان و از بهارستان به میدان رسالت و رانندگان در ایستگاه پایایانی میدان 

 رسالت بودند.

 

 گیری نتیجه
حمایت صددرصد رانندگان و بلیط فروشان از اعتصاب.)فقط یک پیرمرد بلیط 

شهرک غرب از پاسخ خودداری کرد( سطح آگاهی صنفی در میان  فروش در

انگیزی باال بود. همه از کمبود حقوق و مزایا، زیادی ساعت  آنان به طور اعجاب

کار، نداشتن کمک راننده برای گرفتن بلیط و تمیز کردن اتوبوس... نداشتن 

ساعت طول  41ای مواقع زمان حرکت از خانه تا بازگشت بیش از  توالت )در پاره

کشد(. نداشتن شیر آب برای شستن دست و صورت و حمایت صددرصد از  می

سندیکا، مخالفت با شورا )به علت بی عملی(، طوالنی بودن زمان انتظار و کم 

کردند و خواهان  بودن وام... شکایت داشتند و از رهبران سندیکا حمایت می

ها از اعتصاب خبر  توبوسآزادی آنان بودند. در حدود پنجاه درصد مسافران ا
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ها دریافت کرده بودند.  داشتند. اکثریت مطلق آنان خبر اعتصاب را از طریق صف

تعدادی هم منبع خبر خود را از رادیوهای خارجی، تلویزیون ایران و روزنامه 

تر رانندگان  های صبح را نخوانده بودند.( بیش اعالم کردند )اکثریت هنوز روزنامه

ها اطالع  کردند. در مسیر کرایه ی همشهری استفاده می زنامهشرکت واحد از رو

شماری،  درصد بود و در مترو به جز تعداد انگشت 17تا  67از اعتصاب در حدود 

کسی اطالع نداشت. در میان فروشندگان و عابران در خیابان شوش اطالع در 

 درصد بود. 37حدود 

از اعتصاب اطالع داشتند و ها پرسش شد چه آنان که  ی افرادی که از آن همه

کردند. همه نسبت  چه آنان که اطالع نداشتند از رانندگان اعتصابی حمایت می

کردند. بسیاری پس از اطالع  دردی می به سخت بودن شرایط کاری آنان ابراز هم

کنندگان  اند. حتا یک مورد هم با اعتصاب گفتند حتما حق داشته از اعتصاب می

این در حالی است که در اکثر کشورهایی که اعتصاب  مخالفتی صورت نگرفت.

گیرد بخشی از مردم با اعتصاب به علت فشارهایی که به آنان صورت  صورت می

 (3) "کنند.  گیرد مخالفت می می

دهد که حمایت و آگاهی از اقدام کارگران شرکت  بررسی این تحقیق نشان می

ال بوده است )به جز در توان گفت نسبتا با واحد در وضع مطلوب و حتی می

مترو( اما این حمایت )به جز تعداد معدودی از دانشجویان( به اقدام معینی فرا 

های مؤسسان سندیکاهای  هیأتهای اعتراضی  نروئیده است. به عالوه نامه

آموختگان  کارگری، کانون نویسندگان ایران، حزب ملت ایران، سازمان دانش

آمیز باقی  های حمایت یسان ایران...، در حد بیانیهنو ایران اسالمی و کانون وبالگ
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در نتیجه هزینه نبرد تنها و تنها باید بر دوش خود کارگران شرکت واحد  ماند،

دهد که تدابیر و مقاومت کارگران تا چه حد  شد. آینده نشان می سرشکن می

این  توانسته است در برابر تاکتیک رژیم موفق عمل کند. به عالوه تاثیر و نتایج

یابد  یابی کارگران حفظ شده یا ارتقاء می دهد که سازمان چالش و نبرد نشان می

 رود. که دستاوردهای تاکنونی نیز از کف می یا این آن

 ها: یادداشت
 . 74نامه شماره  -التهاب گرم روزهای زمستانی -1

 مانیفست حزب کمونیست، مارکس و انگلس، مترجم حسن مرتضوی. -2

برای افراد مازاد "گوید او می رای نیروی ذخیره از استعاره زنبور عسل استفاده کرده است.گوارا ب چه -3

گزاری زنبور عسل است که در موعد مقرر گروه دومی  باید گروه جدیدی تشکیل داد این اقدام شبیه النه

 .14، ص جنگ پارتیزانی، چه گوارا "کند گزاری می دهد و این گروه در منطقه دیگری النه تشکیل می

انی است اما رهنمود او برای زدهی نیروی ذخیره برای گروه پارتیگوارا ناظر بر سازمان اگرچه بحث چه 

 آید. سازماندهی گروه ذخیره برای رهبری در جنبش کارگری نیز به کار می

 .44، ص 08سوسیالیسم و بحران اعتیار، ارنست مندل، آدینه شماره  -7

 ، نشر بیدار.08ه اباذری، ص دلووی، مترجم فرشی مارکسیسم چه گوارا، میشل -5

- 75ص  18الهی نقد نو شماره  گزارشی از سندیکای شرکت واحد، سیامک طاهری و کاظم فرج-6

77. 
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 ضرورت مبارزه با انحرافات در جنبش کارگری
 

توان آن را جنبش کارگری کشور ما در شرایطی قرار دارد که به یک معنا می

عطف تلقی کرد. نقطه عطف بدین معنا که جنبش کارگری دارد از یک نقطه 

خودی رخ کند. عبور از این معبر دشوار، نه خودبهیک تندپیچ دشوار گذر می

ای است که با خواندن یک ورد بتوان به راحتی از آن دهد و نه امر سادهمی

 گذشت. هر آینه اگر یک رشته عوامل دست به دست هم ندهند و شرایط را

یابی کارگران فراهم نسازند، پراکندگی کارگران در مقیاس برای گذار به سازمان

یابی تواند تداوم داشته باشد. واقعیت این است که فرآیند سازمانسراسری می

رود، کارگران در ایران در مسیری مستقیم، خطی و همواره رو به جلو پیش نمی

 ها همراه است.رویها و پیشنشینیها، عقببلکه با زیکزاک

یابی کارگران عوامل متعدد باید دست به دانند که برای سازمانحاال همه می

دست هم دهد تا این مهم به واقعیت بپیوندد. تا آن جا که به جنبش کارگری بر 

گردد یک رشته عوامل نظیر شرایط عینی، برانگیختگی هویت جمعی، می

ای وجود بندی تشکل تودهطفههای مناسب برای نهای ارتباطی، فرصتشبکه

های دارد. این واقعیت نیازی به استدالل  و احتیاجی به ورود در هزارتوی بحث

ست به تالش پهلوانانه کارگران شرکت ای ندارد. تنها کافیبی و سر وته فرقه
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واحد، هفت تپه، کیان تایر... مراجعه کرد تا گرایش و کنش کارگران را در 

مشاهده کرد. آن چه که از حیث واقعی وجود دارد همین  یابیراستای سازمان

دانیم برای تکوین یابی است. اما به سادگی میسرمایه اصلی برای سازمان

ست اما کافی نیست. باید توجه داشته باشیم ای این امری الزمهای تودهتشکل

یابی کارگران یک عامل، آن هم اراده خود کارگران کافی که برای سازمان

ست؛ بلکه عالوه بر آن خنثی کردن سیاست رژیم، ابتکار فعاالن سیاسی نی

عمومی جامعه نیز هر یک به سهم خود  -کارگری و به عالوه شرایط سیاسی

توان گفت اگر در شرایط کنند. در پیوند با این موضوع مینقش معینی ایفا می

تگی هویت تر در شرایط برانگیخی معینی یا به طور مشخصفرضی و در زمینه

های دیگر نقش مخرب بازی کنند و یا در جهتی معکوس جمعی کارگران، عامل

یابی کارگران اگر نگوییم ناممکن، سخت فعالیت کارگران حرکت کنند سازمان

 شود.  دشوار می

یابی از قوه به عمل در آید ما نیاز داریم که ی عینی سازمانبرای این که زمینه

ی کارآ، منطبق با شرایط اتخاذ کنیم. بدون استراتژی یابیک استراتژی سازمان

-ترین فعالیتنماید. حتی خودانگیختهای دشوار میراهنما، تکوین تشکل توده

های کارگری به تعبیر گرامشی عناصر معینی از آگاهی متناسب با خود را نشان 

-جاها که این دو عامل دست به دست هم میدانیم آندهد. و به تجربه میمی

یابی رود. اتخاذ استراتژی برای سازماندهند میزان موفقیت تا چه حد باال می

ست اما برای تکوین آن کافی نیست. این امر باید با کاربست امری ضروری

المللی گره های کارگری چه در سطح ملی و چه در سطح بینی جنبشتجربه
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تا از طریق برداشتن  های بزرگی را منعکس کندخورد تا خود را غنا بخشد و افق

انداز بزرگ به طور سنجیده و استوار قدم های موثر، با عنایت به همین چشمگام

ای در ها هنوز به معنای تکوین تشکل تودهبر دارد. برخوردار شدن از این عامل

یک کشور معین نیست. بدون استفاده از ضعف دشمن و ایجاد شکاف در صفوف 

یابی کارگران های رژیم استبدادی، سازمانکتیکآن و خنثی و درهم شکستن تا

 گیرد.به سختی پا می

های مهم و اساسی آن چه که تا این جا به آن اشاره شده برشماری عامل 

ای کارگران در مقیاس ای در تکوین تشکل تودههستند که نقش قابل مالحظه

ابی کارگران یکنند. هدف این نوشته، نه تشریح استراتژی سازمانبزرگ ایفا می

های رژیم اسالمی؛ بلکه در این نوشته به ها، نه سیاستاست نه شناسایی ارگان

خواهم توجه کنم که در حد خود و به سهم خود نقش یک عامل دیگر می

یابی جنبش کارگری ایفا کرده است. این عامل مخربی تا کنون در سازمان

 .چیزی جز انحرافات چپ و راست در جنبش کارگری نیست

-دهد که از یک سو حرکتنگاهی به اقدامات  فعاالن جنبش کارگری نشان می

برای  -های کارگرینظیر تکوین شورای همکاری تشکل-های امیدبخش و موثر

شود و از سوی دیگر برخوردهای عروج و برآمد جنبش کارگری سازمان داده می

یابی کارگران از روی سازمانگرایانه کماکان به عنوان مانعی در برابر پیشفرقه

دهد. اکنون پرسش مهم و عاجل در نزد فعاالن خود جان سختی نشان می

کارگری این است که چگونه باید بین اتحاد در مبارزه و اختالف فکری تناسب 

 برقرار کرد؟   
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های منفی بپردازم به بگذارید قبل از این که به طور مستند به گرایش

چون مانعی در ی اخیر همکنم که در چند دههی اشاره ترین انحرافات عمومی

 جنبش کارگری عمل کرده است:

 ترین انحرافاتی که جنبش کارگری کشور ما از آن یکی از جان سخت

برد این باور نادرست است که در شرایط استبداد و یا دیکتاتوری جنبش رنج می

تشکل سازد. مطابق این تواند خود را سازمان دهد و نیروهایش را مکارگری نمی

یابی کارگران محصول آزادی سیاسی است و در فضای دیدگاه سازمان

 گیرند.بالند و پا میها از جمله تشکل کارگری میدموکراتیک است که تشکل

 یابی گرایش انحرافی دیگری که به سهم خود تا کنون مانع سازمان

ر امکانات قانونی دارد. مستقل کارگران شده است این است که تکیه یک جانبه ب

دهی نیروی کارگران در پایین، نگاه به باال دارد و در این گرایش به جای سازمان

ها کند. جوهر فعالیت این گرایش این است که از باالییها بازی میبساط باالیی

انتظار دارد که حقوق کارگران نظیر حق تشکل را به رسمیت بشناسند و 

ها را در نزد حکومت راهم آورد. این نگاه فشار پایینیامکانات اجرای آن را ف

 کند.کند بلکه نرمش و توافق کارگران با مقامات دولتی را تبلیغ میمنعکس نمی

  به مدت طوالنی چه از مقطع –انحراف دیگری که جنبش کارگری ما

 -ی انقالب تاکنون از آن آسیب دیده و  چه از دوره 81شهریور بیست تا سال

شود و با ای به رسمیت شناخته نمیهای تودهت که استقالل تشکلاین اس

شود. هم اکنون های نادرست اهمیت آن نادیده گرفته میتوجیهات و سفسطه

ای از دولت، سرمایه مورد پذیرش قرار گرفته است، اما های تودهاستقالل تشکل



  /حشمت محسنی ی جنبش اجتماعیاتحادیه
 

 70 

اره آن سکوت شود یا در باستقالل آن از احزاب سیاسی کماکان مردود اعالم می

 شود.می

  گرایش انحرافی دیگری که در جنبش کارگری ما به وفور یافت

شود این باور به ظاهر رادیکال است که مبارزه کارگران در عرصه اقتصادی و  می

شود. در این دیدگاه مبارزه استقالل این سطح از مبارزه در خود تحقیر می

ی فراروید و یا به مبارزه علیه جا ارزش دارد که به عرصه سیاساقتصادی تا آن

 داری ارتقاء یابد.سرمایه

  انحراف دیگری که در جنبش ما رایج است این است که هر

شود. این دیدگاه اگرچه ای ضرورتا و ذاتا به بوروکراتیسم منجر می اتحادیه

ای را ای است اما خرافهخواهان روابط و مناسبات دموکراتیک در نهادهای توده

ی مارکسیستی اتحادیه ندارد. این دیدگاه به کند که ربطی به نظریهتبلیغ می

شود و طرحی برای مقابله ظاهر رادیکال در عمل تسلیم بوروکراسی اتحادیه می

گرایانه به بوروکراسی دهد. این دیدگاه نگاهی جبرباوارانه و ذاتبا آن ارائه نمی

گر از جمله شورا را از این های کارگری دیای تشکللوحانهدارد و به نحو ساده

 داند.عارضه معاف می

ی گذشته به سهم هایی که در چند دههترین انحرافپس از برشماری عمده 

های انحرافی یابی کارگران عمل کرده اینک به گرایشخود مانعی در راه سازمان

 پردازم.تری در جنبش کارگری میمشخص
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 سیمای گرایش راست جنبش کارگری

کاری خود با دیگران و با تبلیغ هم گرایش راست  در جنبش کارگریسیمای 

ها تفاوت بین نیروهای سیاسی و طبقاتی را شود. آنمیل به سازش مشخص می

ها را تبلیغ پوشی بر این تمایزات عمال همکاری بین آندهند و با چشمتقلیل می

 کنند.می

و آقای اکبری به عنوان  های هیات موسسان سندیکاهااین روایت را در نوشته

توان سراغ گرفت که مدافع ثابت قدم گرایش یکی از مبلغان این گرایش می

 کند.راست در جنبش کارگری است و سیمای آن را نمایندگی می

برای تشخیص سیمای گرایش راست جنبش کارگری در این نوشته من به 

ی گرایش راست را های سویهکنم. این محورها اگرچه همهچند محور اشاره می

دهد معهذا به روشن شدن چهره عمومی گرایش راست کمک پوشش نمی

 کند. این محورها به قرار زیر اند: می

 مدل سندیکا و مضمون فعالیت آن و روش دستیابی به آن -الف

 های شبه کارگری و موضع در قبال آنتحلیل از ارگان -ب

 کارگریروانه در جنبش ی برخورد به گرایش چپنحوه-ج

 کنمدر این جا به تک تک این محورها به طور اجمالی به نکاتی اشاره می

 مدل سندیکا و مضمون فعالیت آن و روش دستیابی به آن -الف

یابی کارگری پیشنهاد و در سازمان آن چه که گرایش راست در پیوند با

ن و سندیکای قانونی با نگاه معطوف به باال است. فعاال ،ده استبر پیشعمل 

، خواهان تشکلی هستند که قانون کار یا  قانون اساسی گرایش راستمدافعان 
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های جهانی آن را تصریح کرده است. در این نامهجهمورى اسالمى و یا مقاوله

مدل از سندیکا، اصل بر قانونیت این نهاد است؛ و تالش فعاالن کارگری مدافع 

موادی است که خود رژیم در این نوع سندیکا اقناع رژیم حاکم، برای پذیرش 

است. اشاره به بندهایى از قانون کار یا  حقوق و قانون خود به رسمیت شناخته

های جهانی ورد زبان این بخش از نامهقانون اساسی و یا موادی از مقاوله

ها اساسا در پى فشار از پایین برای ایجاد سندیکا نیستند بلکه کارگران است. آن

گیرى آن را کوشند مسیر شکلزنی با مقامات مىباال و چانه اساسا با نگاه به

قانونی  -ساختاری حقوقی ،هموار سازند. ساختار سندیکای مطلوب این مدل

های آن در پیشگاه رژیم باز و قابل دسترس است. مدافعان است که همه ارگان

رچوب این نوع مدل تعمد دارند که به رژیم حاکم یادآوری کنند که دقیقا در چا

گرایی و کنند. این ساختار سندیکایی با اصل سه جانبهقانون دارند فعالیت می

کارگران با کارفرمایان و دولت انطباق ذاتی دارد. این  "آمیززیستی مسالمتهم"

ها کنند بلکه منافع مشترک آنسندیکاها تمایز کار از سرمایه را نمایندگی نمی

جانبه  امر سه"کند که گرا ژیم انتقاد میگرایش راست به ر کنند.را بیان می

 کنند.نمی "ای واقعی تبدیل گرایی را از صورت نمایش به جلوه

ما اعضای هیأت موسسان سندیکاهای کارگری ایمان داریم "گویند: ها میآن 

تواند موجب رشد  ای در کشورعزیزمان ایران، می که جنبش سندیکایی ه اتحادیه

رتقای سطح کمی وکیفی تولیدات ملی، زحمتکشان و وشکوفایی اقتصاد ملی، ا

 "و پایدار شرکای اجتماعی خواهد بود اصولی ی جانبه روابط سهضامن برقراری 
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مضمون ی تنگاتنگی با یابی به این مدل از سندیکا رابطهروش دست

ی مبارزه به هاها در انتخاب شیوهو اهداف سندیکای مزبور دارد. آن فعالیت

ی توجه دارند و مذاکره با مقامات، طومارنویسی، مراجعه به اماکن اشکال قانون

داران این مدل از های مبارزه طرفدولتی... از اشکال رایج و عمومی شیوه

 رود. سندیکا به شمار می

توان به دیدگاه آقای حسین اکبری مراجعه کرد که به عنوان نمونه می 

کند. او را تبلیغ میکمابیش این مدل و روش دستیابی به سندیکا 

کارگران باید با تکیه به دانش طبقاتی و تجربیات موجود که در نزد "گوید: می

چنین فعاالن صنفی کار قدیمی و روشنفکران آگاه به قوانین و مقررات کار و هم

داری را ی سرمایههای فریبکارانهاندیشمندان علم اقتصاد سیاسی شیوه

های مبتنی بر ات موجود زندگی اجتماعی شیوهبازشناسند و با توجه به واقعی

در رابطه با  قانون اساسیعلم و عمل را در جهت مبارزه برای کسب آن چه که 

اند و حقوق ملت و قانون کار در رابطه با روابط کار مورد توجه قرار داده

ها توجه چنین در راه ایجاد قوانین مترقی و ضروری که قوانین موجود بدان هم

است فعالیت نمایند و این مقدور نیست مگر در جریان فراهم آمدن  نداشته

قانون اساسی مبادرت  22تشکیالت توانمند صنفی و اتحادیه کارگری که اصل 

یا آن جا که آقای اکبری بی احتیاطی  .(1)"ها را پذیرفته استبه تشکیل آن

وند با زند باز هم این اقدام را در پیکند و دم از کنترل کارگری میمی

های سندیکایی ایجاد تشکل"گوید: کند. او میطرح می "قراردادهای دوجانبه"

ای این توان و استعداد را در شرایط کنونی دارد تا بتواند ضمن دفاع از و اتحادیه
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ای برقراری کنترل کارگری بر تولید حقوق صنفی و طبقاتی، زمینه را برای گونه

که متضمن منافع کارگران باشد برقرار  عقد قراردادهای دو جانبهاز راه 

سندیکاهای کارگری  هیات موسس نژاد عضویا آقای مازیار گیالنی(. "1)"سازد

داری از هر دقانون اساسی دایر به آزادی تشکل و خو ۷۲اصل"نویسد: می ایران

 عضو هیات موسس آقای گیالنی نژاد ".هاستنوع دخالت در کار آن

رود که مرز اتحادیه و دولت را حتی تا آنجا پیش می سندیکاهای کارگری ایران

ها  سندیکاهای استوار نه تنها معارض حکومت"گوید:کند. او میمخدوش می

عهده گرفته و  توانند بخشی از وظایف دولت را بر می نیستند بلکه حتی

 ".سان در پیوستگی توسعه جامعه رو به تکامل نقش موثری داشته باشند بدین

(8) 

ی قانونی کند، خرافه مبارزهدیگری که گرایش راست را متعین می ویژگی 

ها برای دستیابی به تشکل کارگری تعامل با رژیم، شرکت در است. آن

ی سیاسی و از طریق افزایش به های حاکمیت را در این یا آن لحظه ارگان

اصطالح نمایندگان جامعه کارگری در مجلس یا شوراهای اسالمی کار توهم 

کنند. عبارت مورد عالقه این یب قوانینی به نفع کارگران را تبلیغ میتصو

ها از توسط رژیم است. آن "حقوق سندیکایی"گرایش به رسمیت شناختن 

شوند و مدام دست نیاز به سوی رژیم دراز تکرار این خواست از رژیم خسته نمی

 گویند:ها میکنند. آنمی
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  ، فراخوانی جهت برقراری روابط سه جانبه رودکه طی کار انتظار می از وزارت "

ازکلیه کارگران وکارفرمایان خواسته شود نسبت به ایجاد سندیکاهای خود اقدام 

 ."نمایند 

ای مستقل از حضور ما کارگران به دلیل محرومیت از داشتن تشکیالت اتحادیه"

 لی کار،در پارلمان و دیگر نهاد های مدنی مثل شورای عانمایندگان واقعی خود 

 ...محروم می باشیم... غیرو  های حل اختالف وهیئت

تصریح شده در  ما خواهان به رسمیت شناخته شدن کلیه حقوق سندیکایی"

های بین المللی سازمان جهانی کار که نامهمنشور جهانی سندیکایی و مقاوله

و به رعایت آن متعهد است،  ایران نیز آن را امضا دولت جمهوری سالمی

 "باشیم. می

کار جمهوری اسالمی ایران نیز بخش هایی از آن  در قوانین اساسی و...

انسانی  رسمیت یافته است، بر همین اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه و

مجلس های کارگری بر آن تاکید شده ها و همایشخود که کرارا در قطعنامه

شور را تشکیل ترین جمعیت کزحمتکشان، بیش کارگران و و است. خانه ملت

دهند. ما خواهان ایجاد شرایط مناسب جهت حضور نمایندگان واقعی می

  ..کارگران به نسبت جمعیت کارگری کشور در مجلش شورای اسالمی هستیم .

های کارگری دانیم که از طریق تشکلوظیفه خود می ما کارگران حق و...

های  در سیاستگذاری در ترکیب مدیریت سازمان تامین اجتماعی حضور یافته و

 (4)". . ..آن سهیم باشیم 
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ی مستقل ها بیش از ارادهدر همه این عبارات، برای ایجاد سندیکا، باالیی 

چه که تا این جا گفته شده است خصلت آنکنند.  های کارگر نقش ایفا میتوده

جا موضع ، و شاید در این جا یا آنکندعمومی گرایش راست را مشخص می

هایی داشته باشد. اما مختصات این نوع سندیکا با مدل بیان شده فرق طرفداران

 بندی کرد:های زیر خصلتتوان در مولفهرا می اصلی این نوع سندیکا

سندیکای مبتنی بر همکاری طبقاتی و ادغام شده در سیستم نه  -1 

  استوار بر ستیز کار و سرمایه

آید نه در ظام به دست میسندیکایی  که به روش قانونی در چارچوب ن -2

 .اثر مبارزات کارگران علیه نظام

 

 های شبه کارگری رژیم و موضع در قبال آنتحلیل از ارگان -ب

بندی گرایش راست بهره توان از آن برای خصلتهایی که مییکی از شاخص

های  رژیم اسالمی است. یک نگاه ی برخورد با نهادها و ارگانگرفت نحوه

ها درکی به غایت راست و دهد که آنبیات گرایش راست نشان میاجمالی به اد

خانه "ها مجلس شورای اسالمی را صوری از نهادهای رژیم اسالمی دارند. آن

-ها خواهان شرکت در مدیریت تامین اجتماعینامند. آنمی "پارلمان" یا" ملت

یچ یک از اند یعنی نهادی که پول بیمه کارگران را سر کیسه کرده و تاکنون ه

ها نسبت به وزارت کار توهم اند. آنمدیران آن  توسط کارگران انتخاب نشده

ها اقدامات ضد کارگری کنند، آنها شرکت میپراکنند و در همایش کار آنمی

رژیم را  نه از سرشت ارتجاعی آن، بلکه تا حدی از بی اطالعی کارگران نتیجه 
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ه کارگران نسبت به روابط و مقررات کار که انبودر حالی"گویند گیرند و میمی

بی اطالع هستند نمی توان انتظار داشت مسوولین روابطِ کارِ کشور را به طور 

عادالنه برقرار کنند و به آن پای بند باشند. امروز بیش از همیشه ،کار ِآگاهگرانه 

در بین توده وسیع کارگران در محل های کار و تولید و خدمات اجتماعی 

جدی و کتمان ناپذیر است. هرگاه کارگران نسبت به مواد قانون اساسی ضرورت 

 "و قانون کار و تامین اجتماعی،آگاهی یابند

تر در جایی تالش کرده است مواضع نیروهای مختلف را آقای اکبری پیش 

بندی به نحوی موضع خود را بندی کند. او ضمن دستهپیرامون قانون کار دسته

سازد. آقای اکبری در این باره کارگری روشن میشبههای در قبال ارگان

هایی که در ستیز بر سر قانون کار و چگونگی آن به مواضع و دیدگاه"گوید: می

او این سه دسته را   ."شوندمبارزه پرداختند، عمدتا در سه دسته خالصه می

 کند:چنین توصیف می

طرفین است و نیاز دسته اول، معتقد بود که روابط مبتنی بر اصل تراضی "

به قانون ندارد و اصوال هر قانونی در این رابطه اصل آزادی اراده را از طرفین 

 کند.سلب می

ی ی دوم، روابط و مقررات کار در شکل قانون کار را تنظیم کنندهدسته

دانست و اعتقاد داشت که باید قانون کار مبتنی بر روابط کار و صاحب کار می

ی ایران انقالبی تصویب در قانون اساسی و در شان جامعهاصول پذیرفته شده 

 گردد.
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دسته سوم، معتقد بود که تنظیم روابط و مقررات فی مابین نیروی کار و 

 ".پذیر استصاحب کار طی قانون قبل از انقالب امکان

ها را از نقطه نظر های مختلف آنآقای اکبری پس از برشماری دیدگاه

های اول و سوم طی فرآیند دیدگاه"گوید:د و میکنبندی میارزشی خصلت

مبارزه علیه تصویب قانون کار تدریجا متحد عمل نموده و در مجموع به عنوان 

داری تجاری و لیبرال ایران به کارشکنی در تصویب قانون کار نمایندگان سرمایه

ه کم ب-کردند ولی از آن جا که جنبش قانون کار بسیار نیرومند بود کمعمل می

نویس قانون نشینی در مواردی به نفع حفظ موادی دیگر از آخرین پیشعقب

 ."کار ناچار گردیدند

دیدگاه "گوید: اما در پیوند با دسته دوم اکبری حرف دیگری دارد و می

. "دوم حاصل نظرات کارگران و مدافعان آنان در درون و بیرون از حاکمیت بود

چه کسانی اند؟  "حاکمیت"ر درون پرسش این است که مدافعان کارگران د

در این میانه بخش مدافعان حقوق کار وابسته "گوید:آقای اکبری در پاسخ می

   (5. )"باشندبه حاکمیت عمدتا در خانه کارگر فعلی متمرکز می

آیا خانه کارگر مدافع حقوق کارگران در درون حاکمیت است؟ پاسخ این 

کنند و برای ری فعالیت میی کسانی که در جنبش کارگپرسش را همه

ورزند نه حاال بلکه از  ی مستقل و طبقاتی کارگران تالش میدهی ارادهسازمان

به  –محجوب، کمالی و ربیعی  -ی اشغال خانه کارگر توسط باند تبهکاردوره

دانند. خانه کارگر یک ارگان شبه فاشیستی است که منافع کارگران را تجربه می

کند بلکه سیاست حاکمیت را در میان کارگران به مینزد حاکمیت منعکس ن
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های بعد از انقالب شکار ی سالبرد. بیالن کار خانه کارگر در همهپیش می

فعاالن چپ و مستقل کارگری، درهم شکستن نهادهای مستقل کارگری نظیر 

ی آن بوده شوراها و سندیکاها و بیراهه کشانده اعتراضات یا محدود کردن دامنه

بندان خانه های خون زبان اسانلو توسط قدارههنوز که هنوز است چکه است.

ی ننگی برای محجوب و خانه کارگر به سند رسوایی  و لکه اینکه  -کارگر 

 فرش خیابان خشک نشده است.بر سنگ -رودشمار می

های خبری رژیم رسالت اعتالی یا آقای حسن اکبری برای ایلنا یکی از ارگان

ایلنا با هدف بویژه "گوید:بقه شریف کارگر قایل است  او میسطح آگاهی ط

 حمایت خانه کارگرفعالیت خود را با اعتالی سطح آگاهی طبقه شریف کارگر 

 (7) ."آغاز کرده است

اگر در چند سال گذشته به ادبیات آقای اکبری مراجعه کنیم یک خط ثابت 

جنبش کارگری است. روی در شود و آن گوشزد کردن خطر چپدر آن دیده می

آیا این خطر در چنبش کارگری وجود ندارد؟ در این تردیدی وجود ندارد که 

جنبش کارگری ما صرفا از راست روی ضربه نخورده بلکه از گرایش نابهنگام با 

ها هم آسیب دیده است. اما مشکل آقای اکبری  و زاویه واقعیت برخی از چپ

عمیقا راست برخوردار است. اما حتی تا آنجا ها از یک درونمایه برخورد او با چپ

رود که مصاحبه یکی از اعضای شرکت واحد با یک رادیوی خبری پیش می

کند که کند یا این شبه را ایجاد میتابد وآن را تقبیح میاپوزیسیون را برنمی

سر گرایش چپ به جاهای خطرناک وصل است. او در باره فعالین جنبش لغو 

ای دراین شرایط آخر این حماقت محض نیست که عده ":گویدکارمزدی می
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فعالیت  از دهند ومایه قرار میشعارهای توخالی کنترل کارگری برتولید را دست

ها علیه طبقه کارگر در کارگران برای ایجاد سندیکاها به خیانت آن سندیکایی

ن در روزهائی که کارگرا»گویندکه: نابودی نظام سرمایه داری سخن می راه

های خوزستان را به میدان جنگ و  ر هفت تپه، تمامی شهر شوش و جادهنیشک

گریزهای پراکنده، علیه اشرار دولتی سرمایه تبدیل کرده بودند، ناگهان لیست 

های  های اینترنتی ممهور به چهره سایتمطالبات کارگران دستکاری شد. 

خود را به کار  های طبقاتی واحد، تمامی تالش متمایز، اما منشعب از ریشه

های وسیع کارگر  داری توده شاید طوفان خشم و قهر ضد سرمایه گرفتند تا

هفت تپه را، در شیون و شین بازسازی سندیکا غرق کنند و مطابق دلخواه خود 

 (. ۱۰۲%فعالین جنبش لغو کار مزدی خرداد ماه «)تصویر نمایند

روی از تئوری های ههایی است که ریشه در دنبالای از کج فهمیاین نمونه

قرون گذشته دارد و تقریبا بیش از دو قرن است که تکامل اجتماعی را در هیچ 

 (3). "غش باشدالبته با فرض آنکه بیجای دنیا نفهمیده است ه 

از  فعالین جنبش لغو کار مزدیمنظور اکبری جدا از نادرستی اعتقاد  

زه باور مدافعان این گرایش ی  بی غش کدام است؟ چرا اکبری نقد را از حوواژه

 دهد. ها تسری میی آنبه انگیزه
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 گرایش انحرافی چپ در جنبش کارگری

های این تنها گرایش راست نیست که با سیاست در جنبش کارگری ما

ی مستقل کارگران اختالل یابی ارادهی خود در فرآیند سازمانگرایانهمماشات

چون ها گرایش چپ هم در حد و سهم خود همکند بلکه عالوه بر آنایجاد می

کند. گرایش چپ، با برجسته کردن یابی آنان عمل میمانعی بر سر راه تشکل

اش، در استراتژی تفاوت سیاست خود با دیگران، یا تاکید افراطی بر خودویژگی

یابی کارگران، این تمایز را چنان به یک اصل هویتی تبدیل معطوف به سازمان

که همانا متشکل کردن کارگران  -ی وجود این سیاستخود فلسفه شود کهمی

-رود. در این روایت مرزهای هویت و تاکیدهای سیاسیزیر سئوال می -است

نظری چنان پر رنگ است که هیچ اشتراک نظر یا اتحادی در عمل با دیگران 

ن روانه مدافعان زیادی در میاشود.  واقعیت این است که روایت چپدیده نمی

برخی از طرفداران جنبش کارگری چه به صورت آشکار و چه به صورت ضمنی 

توان برخوردهای فعاالن لغو کار مزدی را نام برد که به دارد. به عنوان نمونه می

گرانه به گرایشات دیگر جنبش کارگری طور پیگیر و پیوسته و با زبان پرخاش

شعارها و اهداف رادیکالی را  کنند. این دسته از رفقا با وجود این کهحمله می

کنند، اما در برخورد با دیگران مدافعان جنبش کارگری از خود تبلیغ می

ها بیش از این که دهند. آنناشکیبایی، برخوردهای افراطی و خصمانه نشان می

روی جنبش کارگری معطوف سازند خشم خود را به دشمن اصلی در برابر پیش

ها را کنند و آنشات جنبش کارگری متمرکز میدر برخی موارد به دیگر گرای

 کنند.داد مییابی جنبش کارگری قلممانع اصلی سازمان
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توان روانه در جنبش کارگری را در محورهای زیر میسیمای گرایش چپ

 شناسایی کرد:

 مخدوش کردن شرایط تدافعی با شرایط تعرضی مبارزه -9

مبارزه سیاسی در هر  نفی استقالل مبارزه اقتصادی و گذار بی واسطه -1

 شرایط

 مخدوش کردن مرز مبارزه برای اصالحات با مبارزه برای انقالب  -8

 های غیر شورایینفی تشکل -4

ها مرز شرایط دهد که آنروانه نشان مییک خوانش اولیه از ادبیات گرایش چپ

کنند. استقالل مبارزه اقتصادی تدافعی با شرایط تعرضی مبارزه را مخدوش می

پذیرند و از پیوند مبارزه اقتصادی با مبارزه سیاسی درک فسه نمیرا فی ن

کنند. مطابق این روایت از مساله، مبارزه اقتصادی تا آن جا معینی را تبلیغ می

ها اهمیت دارد که در خدمت مبارزه سیاسی قرار گیرد و یا به آن فرا روید. آن

ریزند و سایر اشکال م میمرز مبارزه برای اصالحات با مبارزه برای انقالب دره

کنم برخی تابند. در این جا تالش مییابی کارگری غیر از شورا را بر نمیسازمان

 ها را مورد بررسی قرار دهم.های آناستدالل

ها ای که در مواضع گرایش چپ برجسته است این نکته است که آناولین مساله

ریزند. شرایط هم میبندی درمرزهای شرایط مختلف مبارزه را در یک چشم

شود، شرایط مطرح می "اعتال"تدافعی مبارزه نزد گرایش چپ تحت عنوان 

شود و رشد استیصال و عقب نشینی با مقاومت گسترش یابنده مخلوط می

شود. مقاومت در برابر تعرض دشمن، حمله به دشمن و محاصره آن فهمیده می
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کارگری ایران: موقعیت کنونی  جنبش "ایبه عنوان نمونه ناصر پایدار در مقاله

مخدوش کزدن این دو شرایط را چنین به نمایش  "کارهای روزمبارزه و راه

 گوید:گذارد . او از یک طرف می می

شرایط روز مبارزه طبقاتی و موقعیتی که جنبش کارگری ایران در متن این "

مساهله  ی تسامح در درک این شرایط، هر مقدارشرایط احراز کرده است، مساله

اعتال و بلوغ مبارزات در پاسخ به جا و به موقع به نیازهای حاضر 

های های آتی مبارزات توده...تاثیرات بسیار مهلک... بر سرنوشت سالکارگران

 (3)" گذارد.این طبقه بر جای می

اعتال بنا به تعریف که برخی از مختصات آن را لنین برشمرده با گام گذاشتن 

رشد روزافزون روحیات "، "گرایش به سوی انقالب"، "تعرض به مرحله"تدریجی

شود حاال این مختصات را با این عبارت پایدار ... مشخص می"هاانقالبی توده

ها و جنگ و محور اساسی خواسته"گوید: مقایسه کنید که به درستی می

ها و خطر اخراج تعیین ها را همه جا دستمزدهای معوقه، بیکارسازیجدال

سطح نازل مطالبات ". یا در جاهای دیگری در همان مقاله از "رده استک می

آورد. پرسش ... سخن به میان می "موقعیت ضعیف جنبش کارگری"، "کارگران

 "همه جا"در  "هاها و جنگ و جدالخواست"این است که اگر  محور اساسی 

البات برای بدتر نشدن شرایط یا از دست دادن حقوق است نه حتی ارتقاء مط

خوانی دارد؟ آیا در این جا مرز مبارزه تدافعی با هم "اعتال "این امر چگونه با 

 مبارزه تعرضی در هم نریخته است.
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ازای مفهومی ندارد و به مخدوش کردن شرایط تدافعی با تعرضی صرفا مابه

تر در قلمروی ماند، بلکه اثر مهم آن بیشتبلیغ نادرست واقعیت منحصر نمی

شود که در شرایط تدافعی از دهد. این امر باعث میرا نشان میعمل خود 

های مبارزاتی روی آورند که از کارگران انتظار داشته باشیم به آن نوع از تاکتیک

تواند جنبش کارگری را در توازن قوای عمومی فراتر باشد؛ این رویکرد می

کند. و در معرض سرکوب دشمن قرار دهد و ضربات مهلکی بر پیکر آن وارد 

تر از ظرفیت آن دوره دست به نبرد بزند که خود را از امکان شرایط تعرض، نازل

ی هر دو رویکرد چیزی جز شکست برای جنبش روی محروم کند. نتیجهپیش

 آورد.کارگری به بار نمی

شود این روانه جنبش کارگری مشاهده میمحور دیگری که در ادبیات چپ 

گذار از مبارزه اقتصادی به سیاسی به این نتیجه ها از ضرورت است که آن

ها بدون در نظر رسند که در هر شرایطی این مهم قابل تحقق است. آن می

دهند که گرفتن شرایط عمومی جنبش، رهنمودی به جنبش کارگری ارائه می

 ی سیاسی است.  مایه آن گذار بی واسطه و بدون تدارک به عرصهدرون

کنند تبلیغ می "تئوری مراحل"یر پوشش مرزبندی با برخی این گرایش را ز

ی اقتصادی به معنای ای یا تبلیغ مبارزهبدین معنا که پذیرش تشکل اتحادیه

ای بین مبارزه است؛ چرا که مدافعان تشکل اتحادیه "تئوری مراحل"پذیرش 

بندی هستند. از منظر مخالفان اقتصادی و مبارزه سیاسی قایل به مرحله

بندی بین مبارزه اقتصادی و سیاسی در هر نوع جدایی، هرنوع مرحله اتحادیه

غلتیدن به تئوری آسیاب به نوبت است. آیا ایرادی که مخالفان اتحادیه مطرح 
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در جنبش کارگری کشور ما کدام نیروی  کنند در جنبش ما مدافعانی دارد؟می

از بررسی  معینی به چنین تزی باور دارد؟ واقعیت این است صدور این حکم

هایی درون جنبش کارگری ایران برنخاسته است بلکه اگر به بندیمشخص گروه

دقت ردپای این مساله را دنبال کنیم شاید بتوان گفت تعمیم نا به جای تئوری 

دهد. مراحل انقالب به  مساله استقالل مبارزه اقتصادی از سیاسی را نشان می

ی توان پیدا کرد که مدل اتحادیهدر جنبش کارگری ما هیچ نیرویی را نمی

ی سیاسی را بیزنس را تبلیغ کند؛ حتی گرایش راست جنبش کارگری مبارزه

ی اقتصادی با مبارزه سیاسی نیست بلکه کند. بحث بر سر پیوند مبارزهنفی نمی

ی ی ما در جنبش کارگری مبارزهروانهبحث بر سر این است که گرایش چپ

هایی آن را به شرطکند و بدون پیشنفسه تحقیر میاقتصادی را در خود و فی

شناسد. پرسش اساسی در برابر گرایش چپ این است آیا مبارزه رسمیت نمی

اقتصادی را بدون پیوند با مبارزه سیاسی، بدون مبارزه علیه کارمزدی به طور 

شناسد یا نه؟ این آن خطی است که مرز گرایش اصولی مستقل به رسمیت می

کند. به عالوه از ضرورت روانه مشخص میکارگری را با گرایش چپدر جنبش 

توان به این نتیجه رسید که تحت هر پیوند بین مبارزه اقتصادی با سیاسی نمی

شرایطی بتوان این امر را متحقق کرد. این هدف به شرایط و ابزارهایی نیاز دارد 

رایط عمومی و توازن که اگر نخواهیم حرف توخالی و پوچ زده باشیم کامال به ش

( این حرف نباید تحت هیچ شرایطی 1قوای نیروهای در حال نبرد بستگی دارد.)

به این معنا فهمیده شود که مبارزه اقتصادی نباید به مبارزه سیاسی فرا روید یا 

در همان سطح در جا زند. بحث من بر سر ضرورت پیوند این دو سطح نیست 
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مات آن متمرکز است. بحث برسر این است که بلکه بر سر منطق، شرایط و ملزو

داری ارزش دارد که هر حد از دستیابی به مطالبات اقتصادی در جامعه سرمایه

پیرامون آن مبارزه صورت گیرد؛ جدا از این که بتوان آن را ارتقاء داد یا نه. آن 

چه مسلم است این ادعا یک تز غیر مستند در جنبش کارگری است. مشکل 

تر از آن در ان اتحادیه البته بی پایه بودن ادعایشان نیست بلکه مهماین مخالف

بین فراز و فرود -بندی در جنبش کارگری عدم فهم و درک تمایز بین مرحله

ی یک دستگاه نظری یا تئوری بندی خطی به مثابهبا اعتقاد به مرحله -آن

ی نفی انههای مختلف در سیر حرکت کارگری به بهمراحل است. انکار مرحله

تئوری مراحل نفهمیدن فرق واقعیت با تئوری است. تئوری مراحل یک نظریه 

کند که توالی منطقی بندی میها را در قالب معینی مفهوماست که واقعیت

مفاهیم با توالی زمانی رخدادها یک به یک متناظر و جبری است. واقعیت اما 

، خطی و متوالی حرکت تر از سیر مستقیمدرهم جوش و ترکیبی و مارپیچی

رود. بر خالف باور مدافعان تئوری مراحل در سطح واقعیت ذهن به شمار می

ی پیشروی، حرکاتی مشاهده شود که خصلت عقبگرد و شاید در یک دوره

 تدافعی دارند یا بر عکس در بطن دوره تدافعی شاید حرکات تعرضی دیده شود. 

در این جا جنبش –اقعیت را بندی در واما ابطال تئوری مراحل، مرحله

کند. عدم تمایز بین این دو سطح از مساله چه به مردود اعالم نمی -کارگری

لحاظ نظریه مارکسیستی و چه به لحاظ عملی نادرست و خطرناک است. 

ست شناخت مراحل مختلف جنبش کارگری را که مارکس مورد بحث قرار  کافی

 داده است به یاد آوریم.
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دهد داری تشخیص می نی را در مبارزه کارگران علیه سرمایهمارکس مراحل معی

کند. مارکس در  و نتیجه نهایی مبارزه را با نقطه عزیمت آن مخدوش نمی

گذرد. مبارزه او علیه  می مراحل مختلف رشدپرولتاریا از " :گوید مانیفست می

پس شود. در ابتدا کارگران یک کارخانه، س اش آغاز می بورژوازی با موجودیت

کنند  داری مبارزه می کارگران یک شاخه صنعتی در یک منطقه، علیه سرمایه

کند. آنان نه مناسبات بورژوایی تولید بلکه خود  که مستقیماً استثمارشان می

کننده بیگانه را  دهند، کاالهای رقابت ابزارهای تولیدی را مورد حمله قرار می

زنند و در حسرت  نه را آتش میشکنند، کارخا ها را می کنند، ماشین نابود می

اند که موقعیت از دست رفته کارگر قرون وسطائی را بازیابند. در این مرحله،  آن

پراکنده در سراسر کشور و تکه پاره در نتیجه رقابت را  یکارگران یک توده

دهند... اما با رشد صنعت، فقط شمار پرولتاریا نیست که افزایش  تشکیل می

گیرد و  شود؛ نیرویش فزونی می های بزرگ متراکم می در تودهیابد، بلکه او  می

کند منافع و اوضاع معیشتی در درون  خود نیز آن را بیش از پیش احساس می

های کارگران منفرد با  شود... درگیری تر می پرولتاریا روز به روز همسان

تر خصلت درگیرهای دو طبقه را به خود  داران منفرد، هر چه بیش سرمایه

ها( را  هایی )اتحادیه کنند ائتالف گیرد. چنین است که کارگران شروع می یم

آورند و در دفاع از مزد کارشان متحداً عمل کنند.  داران به وجود می علیه سرمایه

های احتمالی،  کنند تا در خیزش هائی دائمی تاسیس می آنان خودشان انجمن

هم مبارزه تبدیل به شورش جا جا و آنای داشته باشند. این توشه و آذوقه

 (47) "شود. می
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توان به بحث آقای این تز به لحاظ عملی نیز نادرست است مثال در این باره می

ورز است، کسی که حکیمی  مراجعه کرد. آقای حکیمی که یک فرد اندیشه

هگل جوان را ترجمه یا تاریخ و آگاهی طبقاتی لوکاچ را ویرایش کرده است در 

هایی دارد که ملزومات گذار از مبارزه اقتصادی به سیاسی یا گذار این باره حرف

گیرد. او در این باره سر نادیده میار مرحله تدافعی به مرحله تعرضی را یک

 گوید:  می

نفر  67های کارگران برسد؟ چرا حدود تر خواستهچرا سندیکا نتوانست به بیش"

ند؟ و چرا دو نفر از اعضای هیئت تان هنوز با حکم اخراج، بیکار هستاز همکاران

مدیره روزهای سختی را در زندان می گذرانند؟ آیا فکر می کنید که علت این 

ناکامی و شکست فقط سرکوب است؟ بدون شک، سرکوب عامل بسیار مهمی 

در ناکامی سندیکای شرکت واحد است. اما سندیکا برای مقابله با این سرکوب 

ست تودۀ کارگران شرکت واحد را برای مقابله با چه کار کرد؟ آیا سندیکا توان

این سرکوب بسیج کند؟ انصاف حکم می کند که بپذیریم از زمان اعالم 

موجودیت سندیکا تا زمان سرکوبِ آن فاصله و فرصت بسیارکمی بود و درواقع 

سرکوبگران حتی فرصت مقابله با سرکوب را به کارگران ندادند. اما آیا درهمان 

چند ماهه، سندیکا به جای هدردادن وقت و انرژی خود در مذاکره  فاصلۀ اندک

و چانه زنی با نوریان و سردار طالیی و سرهنگ زمانی و... و درواقع به جای 

دادنِ آدرس غلط به کارگران نمی توانست درجهت بسیج و متشکل کردن تودۀ 

ن نکته کارگران شرکت واحد برای مقابله با سرکوب قدم بردارد؟ آیا فهم ای

دشوار بود که سرکوبگران درهمان زمانِ مذاکره درواقع داشتند نقشۀ سرکوب 
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کشیدند؟ شما نه تنها کارگران شرکت واحد را برای مقابله با سرکوب  شما را می

آماده نکردید بلکه به سرکوبگران فرصت دادید که خود را کامالً آمادۀ سرکوب 

اعتصاب تشویق نکردید بلکه گول عوام کنند. شما نه تنها کارگران را به ادامۀ 

فریبی شهردار تهران را خوردید و از کارگران خواستید به اعتصابشان پایان 

دهند. آیا فکر می کنید سندیکا نیروی بسیج کارگران برای مقابله با سرکوب را 

نفر عضو دارد؟ اگر این ادعا واقعاً  8777اما مگر شما نمی گفتید سندیکا نداشت؟ 

نفر در موقع اعتصاب و سرکوب  8777شت و دارد، کجا بودند این صحت دا

فعاالن سندیکا؟ از دوحال خارج نیست : یا این ادعا صحت نداشت که دراین 

نفر عضو  8777صورت هیئت مدیرۀ سندیکا باید پاسخگو باشد، یا سندیکا واقعاً 

رفت نفر هیچ کاری صورت نگ 8777داشت اما برای بسیج متشکل و متحد این 

 (99)"که بازهم هیئت مدیره باید پاسخگو باشد.

هزار کارگر شرکت واحد کامال از آمادگی مقابله با سرکوب  3111فرض کنیم 

توانست ادامه یابد. اگر رژیم اسالمی برخوردار بودند این اعتصاب تا کجا می

 داد که در عمل دیدیم دست بهسطح مبارزه و نبرد را به فاز باالتری ارتقا می

نفر که آماده اعتصاب بودند از توان مبارزه در فاز باالتر  3111این کار زد آیا این 

ها دارای چنین ظرفیتی بودند باید وارد این هم برخوردار بودند؟ تازه اگر آن

شدند. در این جا ارتقاء مبارزه کامال به شرایط عمومی جنبش مشروط نبرد می

های اردوی کار و زحمت از ر بخششود. و به تجربه دیدیم حمایت دیگمی

کارگران شرکت واحد در بهتر حالت از حمایت زبانی فراتر نرفت. بنابراین بدون 

گرایانه خارج از توان عمومی توجه به شرایط عمومی جنبش به نحو اراده
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کارگران گذار سریع و بی میانجی مبارزه به سطح باالتر نه تنها مبارزه موثری را 

تواند ضربات کاری بر تجربه، اعتماد و توان کارگران وارد که میبرد بلپیش نمی

ها یک بار شبیه این تعبیر گفته ترین انقالبیگوارا این انقالبیآورد. ارنستو چه

هنگام به آن دست زند بود که کسی هنگام تعرض از آن اجتناب کند یا بی

 کند. ضربه جبران ناپذیری بر مبارزه وارد می

شود این است روانه به وفور مشاهده میکه در ادبیات گرایش چپ محور دیگری 

ای است علیه داری مبارزهای توسط کارگران در جامعه سرمایهکه هر مبارزه

جنبش "گوید: داری. به عنوان نمونه ناصر پایدار در این باره مینظام سرمایه

ی روزش اخیر به تمام و کمال ضد کارمزدی است. ولو که محتوای مطالبه

. چرا مبارزه علیه اخراج چند کارگر یک "ممانعت از اخراج چند کارگر باشد

پرداخت دستمزد به کار خانگی مبارزه علیه "ی ضدکارمزدی است؟ چرا مبارزه

ای است علیه داری مبارزهچرا هر مبارزه در نظام سرمایه ؟است "داریسرمایه

و بهبود شرایط طبقه، عصرش  داری؟ چرا مبارزه برای اصالحاتنظام سرمایه

ها و تزهای دارد که ضروری فرضسپری شده است؟ پایدار در این باره پیش

است به آن توجه داشته باشیم. از نظر پایدار مبارزه با مضمون اصالحات به طور 

ها مردود نبود، بلکه تا نیمه دوم قرن نوزده و با کمی ارفاق کلی و در همه دوره

 بیستم کاری با معنا بود. چرا؟تا نیمه اول قرن 

امکان بندی باال، دایر بر ی مارکس در فرمولگوید: اشارهپایدار در این باره می

تا آخرین حد فراوانی در چهارچوب  ی نیروهای مولده جامعه بورژواییتوسعه

نظام بردگی مزدی  یبه دوران گذشتهای مربوط مقدور روابط بورژوایی، اشاره
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ای از دنیا داری دیر زمانی است، که در هیچ نقطهولید سرمایهی تشیوهاست. 

. او پس از این استدالل "چنین امکان و توان و ظرفیتی را با خود به همراه ندارد

ی طبیعی قبول این وضعیت در مورد فاز کنونی انحطاط اولین نتیجه"گوید:می

ل و آلترناتیوی داری، این است که طرح هر نوع راهبرد، تحلیتاریخی سرمایه

های ی تودهیابی بالواسطهبرای جنبش کارگری که متناظر با بسیج و سازمان

این جنبش علیه کارمزدی نباشد، یک راه حل عمیقا کاپیتالیستی برای 

. "کار است ی خرید و فروش نیرویرابطهماندگارسازی این جنبش در داربست 

ای با هر اسم و های تودهمانی برپایی هر نوع سازتوصیه"هر "پس از نظر او 

ی کارگر را به محور ی تحقق مطالبات و انتظارات روز طبقهرسمی که پروسه

تعرض مستقیم علیه کارمزدی پیوند نزند، معنایش در بهترین حالت این است 

ی ی این مطالبات را با پروسهداری و پذیرش مطلوب همهکه نظام سرمایه

خود  پیوند بزند؛  چیزی که مطلقا واقعیت ندارد بازتولید و خودگستری متعارف 

های کارگر، سوای عوام فریبی عریان، هیچ چیز دیگری و القای آن به توده

داری تاریخا این مرحله راپشت سر نهاده است، که بتواند در سرمایهباشد.  نمی

افزایی و حصول های رونق، هم به ملزومات ارزشچهارچوب شرایطی به نام دوره

ی خودپوی اقتصادی خود جواب گوید و هم وضعیت خ سود متناظر با توسعهنر

یا حتی همان سطح موجود را تضمین  معیشتی نیروی کار را بهبود بخشد

 (91)".کند

کم سه تز را  در این جا مورد بحث قرار توان دستدر این عبارات طوالنی می

 داد: 
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 یی نیروهای مولده در جامعه بورژوایامکان توسعه -9

 شود  چه نیروی باعث بهبود معیشت نیروی کار می -1

 تئوری فقر مطلق -8

 بگذارید هریک از این تزها را مورد مالحظه قرار دهیم.

 ی نیروهای مولده در جامعه بورژواییامکان توسعه -الف

ی نیروهای مولده در جامعه بورژوایی به پایدار مدعی است که امکان توسعه

ی نیروهای مولده در اال مدتی است که توسعهدوران گذشته تعلق دارد. ح

 جامعه بورژوایی از رشد باز مانده یا ظرفیت آن به پایان رسیده است. 

ی نخست ببینیم این تز تا چه حد به نظریه مارکسیستی وفادار بگذارید در وهله

تواند به بندی معینی دارد که میدانیم که مارکس در این باره صورتاست؟ می

ی معینی از توسعه، نیروهای در مرحله"گوید: روشنایی بیاندازد. او میبحث ما 

این فقط همان چیز را  -تولیدی مادی جامعه در تعارض با روابط موجود تولید یا

گیرند که در تعارض با روابط مالکیتی قرار می -کندبه زبان حقوقی بیان می

های توسعه به غل ز شکلاند. این روابط اکردهتاکنون در چارچوب آن عمل می

شوند. آن گاه عصری از انقالب اجتماعی آغاز ها بدل میو زنجیرهای این شکل

 (98.)"شودمی

داری نیروهای مولده گوید که در سرمایهکنیم مارکس نمیکه مشاهده میچنان

گوید این مناسبات تولیدی در برابر رشد نیروهای مولده یابد بلکه میتوسعه نمی

تری در یا در مانیفست با صراحت بیش .(94)شودزنجیر آن تبدیل می به غل و

 گوید:زند او میاین باره حرف می
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بورژوازی بدون ایجاد انقالب دایمی در ابزارهای تولید، و از این رهگذر بدون "

ایجاد انقالب در مناسبات تولید، و همراه با آنها کل مناسبات جامعه، نمیتواند 

امه دهد. برعکس، نخستین شرط هستی تمام طبقات پیشین به حیات خویش اد

حفظِ شیوههای کهنِ تولید به شکل ثابت بوده است. ایجاد انقالب پیاپی در 

پایان  قراری ِ بی وقفۀ تمام اوضاع اجتماعی، ناپایداری و بی تولید، آشفتگی بی

سبات کند. تمام منا دوران بورژوازی را از تمام دوران های پیشین متمایز می

ها و نظرات کهنه  داوری ای از پیش شده و ساخت منجمد، همراه با زنجیره تثبیت

پاشند، و هر آنچه به تازگی شکل گرفته است پیش از آن که  و مقدّس، فرو می

  (95)."قوام گیرد منسوخ می شود

ی کافی صراحت دارد و نیازی به واکاوی آن نداریم. در این جا مارکس به اندازه

ای الزم است. این روند خطی، یک دست و دایما ر این جا یادآوری نکتهالبته د

کند. آن چه مسلم است فزاینده  نیست و مسیری  متناقض و متضاد طی می

توان از  میزان سرمایه کنند که میعوامل موثری در این روند نقش ایفا می

ی به هزینه ی به کار گیری ماشین آالت جدید نسبتاستوار، پایین بودن هزینه

 کار  و کاهش قهری نرخ سود نام برد.

داری مورد مالحظه قرار دوم: بگذارید این مساله را از نقطه نظر تاریخ سرمایه

های معینی را پشت سر داری تحوالت  و دوراندانیم که سرمایهدهیم. می

 ها را مندل چنین برشمرده است:ترین مشخصات این دورانگذاشته است مهم
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ی مانوفاکتور : در این دوره با غلبه9343اول از پایان قرن هیجده تا دوره 

انجامد. در این مرحله اما ایم که در تکامل خود به انقالب صنعتی  می مواجه

 هنوز کاردستی غالب است.

یابد. انقالب اول تکنولوژیک در این ادامه می  9311آغاز تا  9343ی دوم از دوره

شود. کشتی بخار، ن بخار به وسیله ماشین ساخته میدهد.  ماشیزمان رخ می

شود، و ذغال اندازی میراه آهن،  صنایع آهن و فوالد در این مرحله اختراع و راه

 دهد.ی اصلی سوخت این دوره را تشکیل میسنگ ماده

یابد. انقالب دوم شروع تا جنگ دوم جهانی ادامه می 9311دوره سوم از 

سوز، موتورهای افتد و موتورهای دروناتفاق می تکنولوژیک در این مقطع

شود. نفت ماده اصلی سوخت این دوره های فوالدی ساخته میالکتریکی کشتی

 رود.به شمار می

یابد. بر اثر انقالب ادامه می 9111ی چهارم از جنگ دوم جهانی آغاز و تا دوره

های مصرفی با های الکترونیک، صنایع اتوموبیل، کاالسوم تکنولوژیک ماشین

ای به عنوان نوع جدیدی از منبع شود. انرژی هستهدوام، پتروشیمی ساخته می

 شود.انرژی شناخته می

افتد پیوند مستقیم بین تحقیقات علمی حادثه دیگری که در این دوره اتفاق می

ای از داری است، به طوری که نوآوری علمی و فنی به رشتهو تولید سرمایه

شود. مارکس به این روند در گرندریسه اشاره داری تبدیل مییهواحدهای سرما

های چهل قرن بیست، این امر شروع شده و به خصوص از کرده اما از سال

آید. پیوند بین تحقیقات انقالب سوم تکنولوژیکی به صورت امر واقعی در می
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ا علمی و نوآوری تکنیکی در صنایع جنگی شکل اصلی به خود گرفت. در این ج

شاخص رشد را در حوزه آزمایشگاه، تعداد دانشمندان و هزینه تحقیقات دنبال 

 کنیم:می

داری در امریکا در آغاز تحت کنترل واحد سرمایه های تحقیقاتیگاهآزمایش

 5411به  9171واحد و در  111،  به 9111جنگ اول، کمتر از صد واحد بودند. در 

که مستقیما در استخدام واحدهای  نیدانشمنداتعداد  9149واحد رسیدند. در 

 4هزار نفر یعنی  833بیست سال بعد به  9179هراز نفر بود، در  33صنعتی بودند  

داری به کار گرفته در تولید سرمایه ی تحقیقاتهزینهشود. سومین آمار برابر می

بیلیون دالر؛ در  5، 9158میلیون دالر، در سال  911این میزان  9113شده است در 

 11 /3، 9131بیلیون و در سال  94، 9175بیلیون دالر و در سال  91، به 9151سال 

 بیلیون رسیده است.

های فنی نیز در تولید به بعد یک سری نوآوری 11های از اواسط سال 

ای از خود داری به کار گرفته شد که در رشد بارآوری تاثیر قابل مالحظه سرمایه

توان به عنوان یک انقالب فنی یاد کرد. وری نمیبرجای گذاشت. اما از این نوآ

کومینیکاسیون، ها عبارتند از تکنیک اطالعاتی، نرم افزار، انترنت تلهاین

 ها و بیوتکنولوژیک. های اپتیک ربوتهای دیجیتال، ساتلیت رشته شبکه

آن چه در این محور الزم است گفته شود این است که فرض کنیم گرایش 

اری از حیث نیروهای مولده خصلت انحطاطی دارند چرا هر دعمومی سرمایه

کند به عنوان نمونه رشد داری معین الزاما سیر انحطاط را طی میکشور سرمایه

 ی معین را چگونه باید توضیح داد؟هند یا برزیل در این دوره
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بدون ایجاد  دارینشدنی است، چرا سرمایهداری انکارسوم: اگر تحول سرمایه

تواند به حیات خود ادامه دهد؟ مارکس در دایمی در ابزارهای تولید نمی انقالب

کند و مساله را با فشار رقابت میان کاپیتال این نکته را به روشنی تبیین می

-داری را وا میدهد، فشاری که واحدهای سرمایههای منفرد توضیح میسرمایه

های که از هزینه سازدرا توانا ها آورانه دست یازند. تا آندارد که به نوآوری فن

کار بکاهند و در رقابت با حریفان خود ورشکست نشوند. اما مارکس  در این باره 

ی کارگران علیه سرمایه است. کند که همانا مبارزهبه عامل دیگری هم اشاره می

کند و لبوویتز در این باره  در پیوند با این موضوع به همین نکته اشاره می

ی کارگران برای برآوردن نیازهای خود به مبارزه سرمایهاگر ]کتاب[ ": گوید می

کند، پس چه نیرویی سرمایه را به پیش به رشد و تکامل بذل توجه نمی

راند؟ سکوت حول مقاومت مزدبگیران، سبب پیدایش یک جایگزین نظری  می

ای منفرد هداری را با تقابل سرمایهشده است که رشد نیروهای مولده در سرمایه

ی مارکس در پیوند با تشریح ورود دهد. این امر در تقابل با دغدغهتوضیح می

چون چیزی ناشی از تعامل با کار زنده، بدون ارجاع به هم"ها ماشین

خورد توجه به سازوکار جا به چشم میچه در ایناست، آن "های دیگر سرمایه

(.  همان 7-776 :1973 مارکساست )داران فردی در ایجاد نوآوری رقابت بین سرمایه

)و پس از آن( در گروندریسه که مارکس از به کارگیری آن در جریان نگارش 

کرده است، به جای یک نتیجه یک توضیح بیرونی، اکراه داشته و آن را رد می

چه در نشیند، آنبررسی درونی مبتنی بر تقابل بین سرمایه و کارمزدی می

ارزیابی میزان تاثیر مبارزات کارگران بر روند تحوالت و رود، جا از دست می این
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کننده در ابزار های تعیینها و نوآوریتحمیل ضرورت دائمی ایجاد دگرگونی

 ."تولیدی است

ی بعدی که ضروری است به آن اشاره شود این مطلب است که چهارم: نکته

تردید بردار  ویژگی این بحث در دوران جدید کدام است. در شرایط کنونی آنچه

داری است. حاال بحث بر سر رشد یا توقف نیست رشد نیروهای مولده در سرمایه

ی و سویه "نابینایی عصری روشنگری"تر پیرامون آن نیست بلکه بحث بیش

متمرکز است. به عنوان نمونه میشل لووی که حول  "گر پیشرفتویران"منفی و 

گوید: ده در این باره چنین میای از خود نشان دااین موضوع حساسیت ویژه

امروز بشر به خاطر پیشرفت فنی نه تنها خود را در معرض تهدید مداوم جنگ "

زیستیِ  بیند، بلکه به سرعت نیز به یک عدم تعادل فاجعه آمیز محیطاتمی می

 (97) "شودسیاره زمین نزدیک می

اند رشد کند به توداری نمیپنجم: این تز که نیروهای مولده در چارچوب سرمایه

تعلق دارد. ما  "وابستگی"ی نیمه فئودال نیمه مستمره و طرفداران نظریه

تر البته با این تز در کنکره هفت کمینترن آشنا بودیم. در این کنگره تز پیش

رغم مخالفت مستدل شود علیامپریالیسم مانع پیشرفتِ کشورهای پیرامون می

( و در ایران خود ما سازمان پیکار 93رسد)های بریتانیا و هند به تصویب میچپ

های طوالنی کرد. بعد از این سالدر اوایل انقالب از چنین تزی جانبداری می

 دهد.های نادرست را تحویل جنبش کارگری میپایدار دارد همان حرف
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بندی کرد باید گفت باور به گرایش خطی پیشرفت اگر بتوان این محورها را جم

ها یا عدم پیشرفت کشورهای پیرامونی به یکسان نادرست ی کشوربرای همه

 توان صحت آن را مالحظه کرد. است و در میدان تجربه نمی

 

 شود  چه نیروی باعث بهبود معیشت نیروی کار می -ب

داری تاریخا این مرحله را پشت سر نهاده است، که سرمایه"گوید پایدار می

افزایی های رونق، هم به ملزومات ارزشهدر چهارچوب شرایطی به نام دور بتواند

ی خودپوی اقتصادی خود جواب گوید و هم و حصول نرخ سود متناظر با توسعه

یا حتی همان سطح موجود را  وضعیت معیشتی نیروی کار را بهبود بخشد

است مطابق با این تفسیر آن  "بتواند"واژه کلیدی در این عبارت ". تضمین کند

وضعیت داری باعث بهبود ی معینی از تاریخ سرمایهنیروی که در مرحله

شود داری بوده است. در این جا معلوم میبوده، خودِ سرمایهمعیشتی نیروی کار 

داری را مجبور کرده که این طبقه کارگر نبوده است که با مبارزه خود، سرمایه

ی و داری است که باناست برخی از حقوق انسانی را بپذیرد بلکه این سرمایه

شود. این ادعا اما با تجربه و تاریخ فاعل بهبود شرایط نیروی کار تلقی می

داری تا زمان طوالنی حق تشکل از جنبش کارگری خوانایی ندارد. تاریخ سرمایه

دانند که بیمه جمله اتحادیه کارگری را به رسمیت نشناخته است. حاال همه می

ی بعداز انی ندارد و به دورهای است که قدمت چندبیکاری و بهداشت پدیده

جنگ دوم جهانی تعلق دارد. این حرف به این معنا نیست که تا پیش از این 

دوره در برخی از کشورها  از این حقوق خبری نبود بلکه منظورم این است که 
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البته در کشورهای  -ای نسبتا عمومی بعد از جنگ جهانی دومبه عنوان پدیده

پذیرفته شده است. و پذیرش این حق  -جا فتادهپیشرفته به عنوان یک حق 

مرهون نبرد مداوم جنبش کارگری و محرومان جامعه بوده است مثل پذیرش 

 حقوق زنان یا سیاهان.  

 

 تئوری فقر مطلق -ج

کند که هر چند با عنوان ی دیگری را هم طرح میپایدار در همان عبارت نکته 

مایه برخوردار است او از همان درون شود اماتئوری معروف فقر مطلق بیان نمی

داری تاریخا این مرحله راپشت سر نهاده است، که بتواند ... سرمایه گویدمی

یا . "وضعیت معیشتی نیروی کار ... یا حتی همان سطح موجود را تضمین کند

در بخش ناچیزی از "گوید در جای دیگر در پیوند با شرایط نیروی کار می

وجود دارد. این جا   "ای از یک رفاه مستهالککاتور پوسیدهکاری"جهان سرمایه 

ما با همان تز فقر مطلق رو به رو هستیم که ربطی به نظریه مارکسیستی 

دستمزد و فروش نیروی کار ندارد. این نه مارکس بلکه مالتوس و السال به 

دل (. من93صحبت به میان آورد) "قانون آهنین دستمزدها"تاسی از او بود که از 

این پندار که دستمزدهای حقیقی کارگران مدام گرایشی "گویددر این باره می

نزولی دارند با اثر مارکس کامال بیگانه است؛ این پندار را مالتوس تدوین کرد، و 

گوید دوباره آن را عنوان سخن می "قانون آهنین دستمزدها"السال که از 

هایی از آثار اقتصادی سمترومان روسدولسکی همه ق"گوید . مندل می"کرد.

شود گردآوری کرده و فقط یک مارکس را که به نظریه دستمزد که مربوط می
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نکته را یافته است که در مورد امکان افزایش دستمزدهای حقیقی در صورت 

تواند دستاویزی برای گمراهی به دست کننده باروری میازدیاد تعیین

 (91.)"دهد

مارکس "گوید کند و میی دیگری طرح میمقالهمندل نکته جالبی را هم در  

داری وضعیت کارگران در به طور قطعی این امر که در شیوه تولید سرمایه

(. اگر شرایط 11) "یابد را رد کرده استراستای یک خط مستقیم بهبود می

دهد و یا در راستای یک خط مستقیم کارگران مدام گرایش نزولی نشان نمی

 کند؟بندی از این مساله حق مطلب را ادا میس کدام صورتیابد پبهبود نمی

ی انسان به علت خصلت نامحدود و منعطف نیازهایش از همه"گوید:مارکس می

حیوانات دیگر متمایز است... میزان و سطح نیازهای زندگی انسان که ارزش 

ی ارزش نیروی کار او است خود در معرض دهندهها تشکیلکامل و کلی آن

. اما نیروی کار مگر یک کاال نظیر کاالهای دیگر "و سقوط قرار دارد صعود

 نیست؟ 

مایکل لبوویتز کسی که به نحو درخشانی نظریه کارمزدی مارکس را تبیین 

 گوید:کرده است می

 "ویژه"ها از ضرورت، یک کاالی نیروی کار به دلیل خصلت متغیر درک انسان

دیگر، ارزش این کاال شامل چیزی است کاالیی متفاوت از همه کاالهای  -است

 –این عنصر تاریخی "نامید:  "اجتماعی –عنصر تاریخی "را که مارکس آن

تواند گسترش یافته یا محدود گردد یا آن که اجتماعی مستتر در ارزش کار می
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حد و مرز به کلی  از میان برخاسته و منهدم شود و در نتیجه چیزی جز 

 ."به جای نماند جسمانی صرف

برای برآوردن نیازهای رفع نشده اجتماعی خویش و برای "گوید: کارگراناو می

-یابی به یک سهم کمی معین در ثروت عمومی رو به رشد مبارزه میدست"

ها برای افزایش سطح دستمزدها در جهت مخالف (. آن312 :1971مارکس) "کنند

برای تعیین سطح است که مبارزه طبقاتی   آورند. پس روشنسرمایه فشار می

 (19)"دستمزدها بسیار مهم است.

اگر این تاکیدات درست را در کنار هم قرار دهیم یگ گرایش رازآلود و  

داری وجود ندارد که سطح زندگی کارگران را مدام کاهش ناشناخته در سرمایه

 -ی معین استی درجه نازل مبارزه طبقاتی در یک دورهدهد. این امر نتیجه

و با گسترش مبارزه طبقاتی دستمزد و سطح زندگی کارگران  -ی مانظیر دوره

 تواند رو به افزایش بگذارد. می

ی بعد از دانند که در دورهاین تز به لحاظ تاریخی نیز نادرست است  همه می

های جنگ دوم و با تکوین دولت رفاه حقوق کارگران نه تنها نسبت به دوره

تر هم شده است. دستیابی به این که بیشتاریخی دیگر کمتر نبوده است بل

دار واریز کردن همان قدر اشتباه حقوق را به پای لطف و مرحمت طبقه سرمایه

 گوید:است که انکار واقعیت آن.  مندل در باره این دوره می

-ی طوالنی دیگری که با جنگ جهانی دوم شروع شد و هنوز ادامه دارد،چرخه"

برخالف  -بنامیم 9141-9131یا  9141-9175ی اجازه بدهید آن را چرخه

شود [ نه با رکود اقتصادی، بلکه با رونق اقتصادی مشخص می9198-9141ی] چرخه
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داری و به دلیل این رونق اقتصادی فضای مذاکره و گفتگو بین طبقه سرمایه

گسترش یافته است. بنابراین در نتیجه این امر امکان تقویت نظام بر پایه سازش 

المللی در اروپای غربی و آید، این سیاست در مقیاس بینگران به وجود میبا کار

ای نزدیک به چندین کند و ممکن است در آیندهامریکای شمالی عمل می

داری جدید بر کشور در اردوپای شرقی نیز گسترش یابد. این سیاست سرمایه

کار جنبش طلب و نیروهای محافظه پایه همکاری نزدیک بین بورژوازی توسعه

کارگری استوار است و اساسا با فرایند باال بردن معیارهای زندگی کارگران تداوم 

 (11)"یابد.می

اما این بحث به لحاظ عملی چه نتایجی در بر دارد؟ اوال مبارزه و کشاکش  بر 

شود. ثانیا سر سهم در توزیع سود به بهانه مبارزه علیه سود ناچیز شمرده نمی

ی اتحادیه الزم است اما شود ثالثا مبارزهایی اتحادیه انکار نمیمبارزه برای برپ

کافی نیست رابعا تکوین عامل تاریخی بر بستر همین مبارزه محدود و اقتصادی 

ها نکاتی است گیرد. اینگیرد و اعتماد به نفس کارگران شکل میاست که پا می

 گوید: یها را بر شمرده است او مکه الکس کالینیکوس به خوبی آن

ی مالتوس را "قانون آهنین دستمزدها"ی رایج، مارکسبرخالف افسانه"

پذیرد، قانونی که بر طبق آن درآمدهای کارگران به حداقل بخور و نمیر  نمی

معیشت جسمانی گرایش دارد...برعکس، شاید بتوان سهم سودها را )ولذا 

سمانی ایجاد هایی که این حداقل جدستمزدها را( در هر جایی در محدوده

ی تثبیت درجه"آورند، تعیین کرد:کند و ارزش خالصی که کارگران پدید می می
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سازد... قضیه ی مداوم میان سرمایه و کار محرز میواقعی سود را فقط مبارزه

 ."کندی مورد نظر حل میی نیروهای رزمندهخود را در مسئله

های کارگری به اتحادیهرساند که در این تحلیل... مارکس را به این جا می

یافته باشند، در مبارزه نگرد، زیرا هر قدر کارگران بهتر سازمانی مثبت میدیده

های کارگری به جای گیرند. با این همه، اتحادیهبر سر توزیع، بهتر نتیجه می

جنگند؛ تسلطِ آمدهای آن میداری فقط با پیبرانداختن تمامی استثمار سرمایه

گذاری، و قدرت حاصل از آن برای افزایش نرخ بیکاری و ر سرمایهداران بسرمایه

های داران درهم سیتزیزنی کارگران، به سرمایهسان تضعیف موقعیت چانهبدین

 ."بخشدصرفا توزیعی امتیازی بنیادی می

برای این سطح از مبارزه و تشکل متناسب با  کالینکوس صرفا نقشی بازدارنده 

کنندگی هم قایل ی نفیی اثباتی و سویهبرای آن جنبه آن قایل نیست، بلکه

 گوید:است.  او در ادامه می

ها در افزودن های کارگری نقش آنترین کارکرد اتحادیهاز دیدگاه مارکس مهم"

ی ی مبارزههاست. تجربهبه اعتماد به نفس کارگران و تحکیم تشکیالت آن

تا محدود، به کارگران یاری های اقتصادی نسبطبقاتی، حتی بر سر موضوع

های خودآگاهی رساند تا خود را از صورت قربانیان محض استثمار به فاعل می

ی دگرگونی افزون خواهان به عهده گرفتن وظیفهکنند که به نحو دم دیگرگون

تطابق دگرگونی در اوضاع "بدین سان، فرآیند اخیر را باید به عنوان-انداجتماعی

 (18. )"دگرگونی دریافت-انسانی یا خودو احوال و فعالیت 
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 های غیر شورایینفی تشکل

روانه در جنبش کارگری کشور ما های سیمای گرایش چپیکی دیگر از جلوه 

ها از شورا البته درک معینی دارند ضدیت با هر نوع تشکل غیرشورایی است. آن

ر دموکراتیکی که ها ساختاگیری نامید. از نظر آنتوان آن را روش تصمیمکه می

شود یا تصمیماتی که در کند شورا نامیده مینمایندگان خود را تعیین می

گردد. در حالی که هر شورای شود شورا اطالق میمجمع عمومی اتخاذ می

کند اما هر مجمع عمومی شورا نیست. یا شورا واقعی به مجمع عمومی اتکا می

وار است و از ساختار دموکراتیک ی فعال کارگران استبنا به تعریف بر اراده

برخوردار است اما هر ساختار دموکراتیکی شورا نیست. شورا قبل از هر چیز و 

پیش از هر چیز بر کنترل کارگران بر روند تولید استوار است. فروکاستن این 

دهد و وظیفه به موازین اداری قبل از هرچیز ضدیت با شورا را نشان می

کند. متاسفانه ما در را در میان کارگران تبلیغ میمفهومی کژدیسه و ابتر 

جنبش کارگری با تبلیغ ایده شورا و نمایش برتری آن نسبت با سایر اشکال 

های دیگر رو نیستم بلکه با ضدیت طرفداران شورا با تشکلتجمع کارگری روبه

های کارگری را در برابر هم مواجه هستیم. یک خط اصولی بنا بر تعریف تشکل

ها را در تکوین اراده مستقل طبقه کارگر ضروری ی آندهد بلکه همهار نمیقر

یاری را مختل داند. تیم ورزشی خاصیتی دارد که کارکرد صندوق هممی

کند. تعاونی کارگری تحت هیچ شرایطی کند، بلکه آن را تکمیل می نمی

ر برابر شورا تواند جایگزین اتحادیه شود؛ و به طریق اولی اتحادیه نباید د نمی
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قرار گیرد جهان چون خط و خال و چشم و ابرو ست که هر چیزی به جای 

ی معینی دارد که در دهی وظیفهخویش نیکوست. هریک از این سطوح سازمان

آورد و به تجمع تاریخی طبقه های پراکنده کارگران را گرد میمسیر خود اراده

تحت هیچ شرایطی نباید  های مختلف کارگریرساند. گرایشکارگر یاری می

تر از هر ها باید استوارتر و منسجمی نظری خود را معلق کنند بلکه آنهمبارز

زمانی، بحث و تبادل نظر و جدل فکری را سازمان دهند و بر مسیر راهپیمایی 

ها نباید جایگاه مبارزه نظری یا حتی جنبش کارگری روشنایی بیافکنند. اما آن

بی را با همکاری طبقاتی در سطح اقتصادی مخدوش های حزریزی تشکلپی

کنند. این توقع البته برای چپ ایرانی که مادرزاد  و تا مغز استخوان فرقه است 

شود که با یک نفر ها گفته میانتظار عبثی است. بی سبب نیست در باره ما چپ

ت سازیم و با دو نفر انشعاب. به راستی این حرف سرگذشت ما را روایحزب می

های روانه در کشور ما با این تئوریکند؟ متاسفانه گرایش راست و چپنمی

رسانند بلکه بار خاطر آن را یابی یاری نمینادرست نه تنها به این فرآیند سازمان

 سازند. فراهم می
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 مصاحبه مجله آرش با حشمت محسنی

 
  به نظر شما سطح آگاهی طبقاتی کارگران ایران در چه مرحله ای است؟

پاسخ به این پرسش کاری است سخت دشوار. چرا که در ایران ما با کارهای 

زنامه ها یا مجالتی که به نحوی از میدانی یا نظرسنجی در میان کارگران یا رو

شش دهد انحاء آرزوها، گرایشات و سطح افکار آنان را در مقیاس سراسری پو

چگونه سپری می دانیم کارگران ساعات فراغت خود را محروم هستیم. ما نمی

خوانند. به زیارت ای میآید یا چه روزنامهها خوش شان میکنند از کدام فیلم

های ها و محلت آن ها به چه میزان است، پاتوقطح تحصیالروند یا نه. سمی

کنند به چه میزان و کدام اند، از چه سنت های قومی یا مذهبی بر که تجمع می

خوردارند، تا چه حد ریشه روستایی دارند و یا فرهنگ شهرنشنی به چه میزان 

تی امر براس "سطح آگاهی طبقاتی کارگران"نهادی شده است... بنابراین تعیین 

دانیم و همان طور که گرامشی به درستی یادآور دشواری است. اما به تجربه می

شده است آگاهی کارگران یک آگاهی متناقض است عناصری از آگاهی در نفی 
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-وضع موجود با عناصری از آگاهی که درچارچوب وضع موجود اند با هم هم

یو از جنبش کارگری در زیستی دارند. به عالوه اگر یک ارزیابی عینی و ابژکت

های قابل توجهی از کنیم که بخشیط کنونی به دست دهیم، مالحظه میشرا

گیری از آگاهی  میزان چشمی درخواستی به به واسطه مبارزه کارگران،

، وی کردن نهادهای شبه کارگری رژیمای برخوردارند. بی اعتنایی و منز اتحادیه

و هفت تپه( این مدعا کا )شرکت واحد برداشتن گام های عملی در برپایی سندی

 کند. را تایید می

 

در این مرحله از جنبش طبقه کارگر ایران، پیشنهادهای عملی و ملموس شما برای تشکل یابی 
  این طبقه چیست؟

است. های جنبش اجتماعی ای تشکل یابی طبقه کارگر اتحادیهپیشنهاد من بر

رود و از نقطه تولید فراتر می کارگران دهیدر طرح پیشنهادی من، سازمان

تری را دربر می گیرد. در این طرح، دغدغه اصلی نه قانونی بودن دامنه وسیع

ها های تاکنونی اتحادیهی آن در عمل است. این طرح از مدلتشکل، بلکه کارآی

های جدید هایی متمایز می شود. بحث اتحادیهها در حوزهرود و از آنفراتر می

برای برون رفت از بحران  است که از دهه هفتاد قرن گذشته اجتماعی بحثی

 ها سه موضوع محوری برجسته بود: ها مطرح شد. در این بحثاتحادیه

 چالش با بوروکراسی در اتحادیه ها؛  -الف 

تغییر الیه بندی طبقه و عطف توجه به آن) زنان، کارگران مهاجر، بیکاران،  -ب

 کارگران پاره وقت...(؛ 
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ت، صلح، سبک های جدید )نظیر زنان، محیط زیسبطه با جنبشرا -ج

 زندگی...(. 

علیه سرمایه را در های جنبش اجتماعی، سازماندهی پیکار کارگران اتحادیه

کنند، بلکه ت کار با سرمایه را نمایندگی نمیها وحددهد. آندستور قرار می

ها ابزار مبارزه طبقاتی کنند. آن منافع کار از سرمایه را بیان می برعکس تمایز

های جنبش اجتماعی از جویند. اتحادیهو از ادغام شدن در نظام دوری می اند

چیز در ساختار و سندیکاهای کالسیک تا حدی متمایز اند این تمایز، قبل از هر 

کارگران را در محل تولید و  ،ها است. اگر سندیکای کالسیکنیروی ترکیبی آن

های جنبش اجتماعی از دهد، اتحادیهر سازمان میمحل کا فراتر از آن در

هم چون  ی تولید و محل کار فراتر می روند و محیط زیست کارگران را نقطه

یابی گیرند. آصف بیات این نوع سازمانها در نظر میمحلی برای سازمانیابی آن

او در این باره  کند.مشخص می "های کارگری خیابانیاتحادیه"را به عنوان 

ران بخش غیر ی دیگر برای از میان برداشتن رقابت بین کارگیک شیوه"گوید می

هایی هستند که ها سازمانرگری خیابانی است. اینهای کارسمی، ایجاد اتحادیه

را در این اقیانوس پهناور توانند صدها هزار نفر عناصر مجزا از هم را که ظاهمی

ها و فروشندگان ها، کارگاهبنگاهرسمی شناورند گردهم آورند. های غیر فعالیت

د در توانند برای بهبود کسب و کار خویش، حمایت از منافع خوخیابانی می

ررسمی های رسمی و غیساالران دولتی دست به اتحادیهداران و دیوانبرابر مغازه

های جنبشی صرفا بر کنیم اجتماعی بودن اتحادیهچنان که مالحظه می "بزنند.

بلکه عالوه بر آن بر  محل تولید یا محل کار تاکید ندارد دهی درسازمان
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 ها نیز تاکید دارد. آن ی اجتماعی اتحادیه در محیط زیستگسترش پایه

ساختار این نوع اتحادیه  ،سازدری که مرز این تشکل را متمایز میمحور دیگ

 با اعضا و اساسنامه مشخص واست. در اولی ما با ساختاری کامال دموکراتیک 

ها و نهادهای قانونی و با دفتر و دستک مواجه ایم؛ در دومی اما باساختاری اندام

 "اساسنامه نانوشته "روابط درون آن بر ،ایم که خصلت جنبشی دارد-رو -روبه

استوار است، ترکیب آن بیش از این که بر اعضا و پرداخت حق عضویت متکی 

ها و آن از هر نوع شیوه ، روابط درونیباشد بر فعاالن کارگری تکیه دارد

مناسبات سلسله مراتبی و اقتدارگرایانه به دور است و این روابط را از درون 

کند. مناسبات قی و مستقیم بین کارگران آغاز میکارخانه و تقویت روابط اف

دهی های سازمانه قول واترمن با فرا رفتن از مدلحاکم بر این نوع اتحادیه ب

های منعطف، اتیک و منجمد؛ و با تشویق مدلوکرمتمرکز، بور ،هرمی

یابد. ای سامان می، در روابط شبکهدموکراتیک، افقی، غیرمتمرکز و خودیارانه

ساختار تشکیالنی این نوع اتحادیه بیش از آن که از ساختار سازمانی نهادی 

که به طور افقی با هم  ای استتر شبکه، بیششده و عمودی برخوردار باشد

اشاره تر به ارتباطات بیش "بندیشبکه"ی واترمن شود. به گفتهیهماهنگ م

پذیر باز و انعطاف ،های غیر رسمیها به شیوهاین جنبش"دارد تا نهادها. 

ها از سلسله مراتب و بوروکراسی اند و حداقل در بعضی زمینهدهی شدهسازمان

اتحادیه  . البته"کنندادن شرایطی برای عضویت اجتناب میو حتی گاه از قرار د

مراتبی هم سان نیست. های غیر رسمی یا غیرسلسلهجنبش اجتماعی با سازمان

ما این امر اجتماعی عمدتا از چنین ساختاری برخوردارند، ا های جنبشاتحادیه
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تواند ساختار دیگری را هم دربر گیرد. به عالوه مطلق نیست، و گاهی می

و حتی در کشورهای نونی نیستند اتحادیه جنبش اجتماعی ضرورتا غیر قا

توان از قانونی کنند. به عنوان نمونه می توانند خود را ثبت و پیرامونی هم می

ست مناسب اتحادیه کارگری فلیپین نام برد. آن چه در این جا مورد تاکید ا

دهی در پیوند با شرایط ویژه و ساختار خاص اردوی بودن این شکل از سازمان

اگیر برای هر نوع است و نه برشماری مختصات عام و فر کار و زحمت ایران

 اجتماعی.  های جنبشساختار اتحادیه

 ،انظباط ،به جای سیستم نظارت از باال به پایین ،در اتحادیه جنبش اجتماعی

، ه؛ ارتباطات بر مبنای هم سرنوشتیوفاداری و اطاعت کورکورانه در مبارز

شوند و یا به دست می دهی میزمانی متقابل و تجربه ی مشترک سااعتمادها

شود و به سطح محله، منطقه و مناسبات از درون کارخانه شروع میآیند. این 

ی . اگر بخواهیم تمایز و وجه مشخصهیابددر سراسر کشور گسترش میسرانجام 

 توان گفت: ه را در چند مولفه خالصه کنیم میجنبشی اتحادی

 حقوقی  –تا بر اساس نامه رسمی  "اساس نامه نانوشته"تکیه بر  -%

تکیه بر فعاالن )سازمان دهندگان، مشارکت کنندگان، هوادران و حامیان( تا  -۷

 ی رسمی بر اعضا

 عمودی دهی تکیه بر سازمان دهی افقی تا سازمان -۱

 ای تا نهادهای رسمی تکیه بر ارتباطات توده -۴

تا رهبری رسمی و ثابت  تکیه بر کارکرد هدایت و هماهنگی با خصلت سیال -۵

 و از باال به پایین. 
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 های مختلف به میان آورد؟توان سخنی از گرایشمرحله از جنبش کارگری ایران، می آیا در این

های پیشنهادی بت است ما هم اکنون پیرامون بدیلپاسخ این پرسش قطعا مث

فری در امر سازمانیابی در جنبش کارگری با گرایشات مختلف و حتی متنا

کنند. مدافعان این نوع تشکل برخی از سندیکای قانونی دفاع می مواجه ایم.

کنند. آن چه که گرایش راست یگرایش راست جنبش کارگری را نمایندگی م

برد، سندیکای کارگری پیشنهاد و در عمل پیش می در پیوند با سازمانیابی

رایش راست، خواهان قانونی با نگاه معطوف به باال است. فعاالن و مدافعان گ

های جهمورى اسالمى و یا مقاوله نامه تشکلی اند که قانون کار یا قانون اساسی

جهانی آن را تصریح کرده است. در این مدل از سندیکا، اصل بر قانونیت این 

نهاد است؛ و تالش فعاالن کارگری مدافع این نوع سندیکا اقناع رژیم حاکم، 

رژیم در حقوق و قانون خود به رسمیت  برای پذیرش موادی است که خود

شناخته است. اشاره به بندهایى از قانون کار یا قانون اساسی و یا موادی از 

ها اساسا در پى مقاوله نامه های جهانی ورد زبان این بخش از کارگران است. آن

با به باال و چانه زنی فشار از پایین برای ایجاد سندیکا نیستند بلکه اساسا با نگاه 

گیرى آن را هموار سازند. ساختار سندیکای کوشند مسیر شکلمقامات مى

های آن در ه همه ارگانقانونی است ک -مطلوب این مدل، ساختاری حقوقی 

پیشگاه رژیم باز و قابل دسترس است. مدافعان این نوع مدل تعمد دارند که به 

کنند. فعالیت می در چارچوب قانون دارندرژیم حاکم یادآوری کنند که دقیقا 

 "آمیزهمزیستی مسالمت"گرایی و ساختار سندیکایی با اصل سه جانبهاین 
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کارگران با کارفرمایان و دولت انطباق ذاتی دارد. این سندیکاها تمایز کار از 

د. ها را بیان می کننکنند بلکه منافع مشترک آنسرمایه را نمایندگی نمی

گرایی را از صورت امر سه جانبه"که چرا  کندگرایش راست به رژیم انتقاد می

 ند. کنمی "ای واقعی تبدیلنمایش به جلوه

ها در جنبش کارگری ما صرفا گرایش راست وجود ندارد بلکه عالوه بر آن

گرایش چپ هم وجود دارد. گرایش چپ، با برجسته کردن تفاوت سیاست خود 

تراتژی معطوف به اش، در اسان، یا تاکید افراطی بر خودویژگیبا دیگر

کند که ا چنان به یک اصل هویتی تبدیل میسازمانیابی کارگران، این تمایز ر

زیر  -کردن کارگران است که همانا متشکل -ی وجود این سیاستخود فلسفه

نظری چنان -رود. در این روایت مرزهای هویت و تاکیدهای سیاسیسئوال می

شود. در عمل با دیگران دیده نمی تحادیر رنگ است که هیچ اشتراک نظر یا اپُ

واقعیت این است که روایت چپ روانه مدافعان زیادی در میان برخی از 

رت ضمنی دارد. به طرفداران جنبش کارگری چه به صورت آشکار و چه به صو

 توان برخوردهای فعاالن لغو کار مزدی را نام برد که به طورعنوان نمونه می

رایشات دیگر جنبش کارگری حمله گرانه به گپرخاشپیگیر و پیوسته و با زبان 

تبلیغ  کنند. این دسته از رفقا با وجود این که شعارها و اهداف رادیکالی رامی

کنند، اما در برخورد با دیگران مدافعان جنبش کارگری از خود ناشکیبایی، می

د ها بیش از این که خشم خودهند. آنخوردهای افراطی و خصمانه نشان میبر

را به دشمن اصلی در برابر پیش روی جنبش کارگری معطوف سازند در برخی 

نند و آن ها را مانع اصلی کر گرایشات جنبش کارگری متمرکز میموارد به دیگ
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رایش چپ کنند. یک خوانش از ادبیات گداد مییابی جنبش کارگری قلمسازمان

یط تعرضی مبارزه را ها مرز شرایط تدافعی با شرادهد که آنروانه نشان می

پذیرند و از پیوند ل مبارزه اقتصادی را فی نفسه نمیکنند. استقالمخدوش می

کنند. مطابق این زه سیاسی درک معینی را تبلیغ میمبارزه اقتصادی با مبار

روایت از مساله، مبارزه اقتصادی تا آن جا اهمیت دارد که در خدمت مبارزه 

ت با مبارزه ها مرز مبارزه برای اصالحارا روید. آنار گیرد و یا به آن فسیاسی قر

یابی کارگری غیر از شورا را بر ریزند و سایر اشکال سازمانبرای انقالب درهم می

 نمی تابند. 

توان مشاهده کرد طرفداران ی دیگری را که در جنبش کارگری میگرایش

دارند که فاقد ین تشکل کمیته کارخانه است. این گرایش البته درک معینی از ا

گیرد. به الن و کارگران پیشرو را در بر میتر فعاای است و بیشخصلت توده

دارد که مجمع عمومی را تبلیغ  عالوه گرایش دیگر در جنبش کارگری وجود

توان در جنبش کارگری های دیگری که میکند. و باالخره از جمله گرایشمی

نحاء مخالف فعالیت نحوی از ا است که به 5سراغ گرفت گرایش موسوم به خط 

 های توده ای اند. احزاب در تشکل

 

ها و سندیکاهای کارگری ایران، مساله آگاهی طبقاتی چه مقدار اصوال در مبارزه صنفی اتحادیه
 کند؟ نقش بازی می

فهمم این مقوله ناظر است بر درک طبقه آن طور که من از آگاهی طبقاتی می

طبقه و دولت مدافع آن، بیان منافع عمومی این کلیت  از کلیت خود در تمایز از

در تمایز با منافع طبقه بورژوا به شکل متحد خود و برپایی سازمان سیاسی 
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توان از وجود آگاهی با هم و در ترکیب با هم باشند میکارگری. اگر این عناصر 

شرایط  دانیم که در ایران و دره میان آورد. و به تجربه عینی میطبقاتی سخن ب

ای آگاهی معینی ی اتحادیهوجود ندارند. اما در سطح مبارزه کنونی این عوامل

ز آگاهی اخودی عناصری ی خودبهوجود دارد. به قول گرامشی هر مبارزه

ای پیش فرض ت. بنابراین فعلیت آگاهی اتحادیهمنطبق با خود برخوردار اس

ی اتحادیه از لوازم مبارزه دون وجود آن یکیاست. چرا که ب مبارزه اتحادیه ای

ای غایب است. به عالوه اگر در سطح مفهومی بتوان این دو را از هم متمایز کرد 

در سطح واقعیت این کار شدنی نیست. واقعیت همیشه ترکیب و برآیند عوامل 

به معنای آن  ای یهن است که صرف وجود آگاهی اتحاداست. پرسش کلیدی ای

ی اند پاسخ من به این پرسش منف راطبقاتی برخوداست که کارگران از آگاهی 

ای را در خود دارد اما به آن محدود هاست آگاهی طبقاتی آگاهی اتحادی

توان در ن رو رد پای آگاهی طبقاتی را نمیرود از اید و از آن فراتر میشو نمی

ای ارتقا یافته رد مگر این که با مبارزه اتحادیهای جستجو کمبارزات اتحادیه

 رو باشیم. روبه

 

های مبارزاتی طبقه داری مذهبی در ایران را با روشارتباط ساختار قدرت سیاسی سرمایه
 کنید؟ کارگر، چگونه ارزیابی می

ن نیست. معهذا تا در این پرسش ابهامی نهفته است و مراد آن کامال برایم روش

لوژیک رژیم توانم بگویم خود خصلت مذهبی و ایدئوفهمم میآن جا که من می

های رژیم در واحدهای اقتصادی تا سال ایدئولوژیک -اسالمی و دوایر سیاسی
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ساختند. لیه حاکمیت را مخدوش میمعینی یکی از موانعی بودند که مبارزه ع

واقعیت این است که بخش اعظم کارگران ایران به مذهب باور دارند و داعیه 

زتولید ایمان مذهبی آنان و با مذهبی بودن حاکمیت نقش قابل توجهی در تولید

کرد. و خود این امر تردیدهای جدی حداقل در دوران اولیه حیات این بازی می

کرد. نکته دیگری که حایز اهمیت است مالکیت ران ایجاد میرژیم در میان کارگ

دولت بر بخش اعظم بنگاه و واحدهای اقتصادی موجود است. این خصوصیت به 

گذارد. در این بارزه کارگران با رژیم بر جای میدر مسهم خود اثرات معینی 

ی عامل فوق هر درگیری حتی اقتصادی محض، درگیری با ها به واسطهبنگاه

دهد. نکته مهم دیگر سازمان ی مبارزه را افزایش میشود و هزینهدولت تلقی می

..( دهی نهادهای کارگری )نظیر خانه کارگر، انجمن اسالمی و شوراهای اسالمی.

نقش مخربی  ۰۸در ساختار قدرت سیاسی رژیم اسالمی است. این نهادها تا سال 

و در نهایت در بیراهه کشاندن مطالبات آن، جلوگیری از مبارزات کارگران 

 اند. سرکوب آنان ایفا کرده

معهذا جنبش کارگری در مبارزه خود هم از اشکال قانونی نظیر مراجعه به 

ب، و هم از اشکال فراقانونی نظیر تحصن، اعتصامقامات، طومار نویسی... 

ماند اثرات و پی آمدهای این مبارزه با ساختار راهبندان... سود برده است. می

رژیم سیاسی. از آن جا که رژیم اسالمی یک رژیم رانتیر نفتی است، از آن جا 

 از مالیات مردم خارج که بخش قابل توجه درآمد آن بیرون از اقتصاد متعارف و

بخشد امر استقالل قابل توجهی بدان می شود، از آن جا که همینتامین می

ال متنوع آن تا زمانی که به های مبارزه قانونی و فراقانونی و اشکبنابراین روش
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م وارد نمی ماند ضربات کاری به رژیهای غیر کلیدی اقتصاد محدود میشاخه

ظیر نفت و گاز برق های کلیدی اقتصاد نی بخشنکند. اگر غول خفته یع

سراسری، سیستم حمل و نقل... وارد میدان نبرد علیه رژیم اسالمی نشوند، اگر 

دند، ما کماکان با عدم کارایی های استراتژیک به وقوع نپیوناعتصابات در شاخه

رو هستیم . این امر نباید تحت هیچ شرایطی به این معنا فهمیده شود ها روبهآن

یرضروی و بی فایده است بلکه باید به این معنا فهمیده که این مبارزه امری غ

نباید از  کند وی طبقاتی ایفا مین مبارزه اثرات محدودی در مبارزهشود که ای

 ی اثر گذاری آن درک آرمانی داشته باشیم. ابعاد و دامنه

 

می  به نظر شما در شرایط امروز قدرت سیاسی حاکم بر ایران، مبارزه برای افزایش دستمزد
های دیگر اجتماعی دیگر کمک کند؟ یا مبارزه برای حق یابی کارگران و جنبشتواند به تشکل

 تشکل؟ 

جود واقعیت این است که یک مسیر عام و فراگیر برای سازمانیابی کارگران و

ایش دستمزد شعله بر تواند از متن پیکار برای افزندارد . مبارزه برای تشکل می

یابی کارگری ریق نبرد برای حق تشکل به سازمانط توان ازکشد. گاهی می

های ی طبقاتی، به سنتمبارزه سطح ن امر به مقطع تاریخی، بهدست یافت. ای

مبارزاتی، به شرایط مشخص پیکار طبقاتی بستگی دارد.. مثال در فرانسه و 

د چرا که این حق های غیرقانونی به دست آمآلمان حق تشکل از مبارزه اتحادیه

مت بلکه نتیجه این های حاکم نبود. حق تشکل نه نقطه عزید پذیرش دولتمور

ها بعد از عبور از میان آتش و خون حق تشکل را به دست آوردند پیکار بود. آن
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تشکل و نهادی کردن آن البته و آن را نهادی کردند. دیالکتیک مبارزه برای 

برای تشکل مبارزه سطح واقعیت  ای نیست به میزانی که دری یک طرفهجاده

شود و به درجه ای که در سطح تر میشود نهادی و قانونی کردن آن آسانمی

تر کان گسترس و تثبیت تشکل بیشفرمال و حقوقی این حق پذیرفته شود ام

گذارند و به یک ی متقابل بر هم اثر مییک رابطه شود. این دو درفراهم می

 رسانند. دیگر سوخت می

فراگیر  ور ما مساله دستمزد اگر نگوییم خواست محوری، عام وهم اکنون در کش

و فوری توانیم بگوییم یکی از خواست های بی واسطه طبقه است اما قاطعانه می

. از این رو این خواست از ظرفیت و این پتانسیل دهدکارگران را تشکیل می

یق بستر برخوردار است که به محل اجماع کارگران در تبدیل شود و از این طر

 مناسبی برای تشکل سراسری فراهم آورد. 

 

در کشوری که کارکنان واحدهای اقتصادی بخش اعظم نیروی کار را تشکیل میدهند و غالبا از 
شمول قانون کار خارج هستند، مبارزه برای افزایش دستمزد و ایجاد تشکل های کارگری 

 مستقل، از چه راه های باید پیش برود؟ 

 همان قانونی که در پیوند با ارتش ذخیره بیکاران با بخش واقعیت این است

ی بخش مشمول قانون کار با کسانی که از شاغل حاکم است به نحوی بر رابطه

دایره شمول آن خارج اند صادق است. هر چه شرایط کارگران خارج از شمول 

شود. ارتقا نی بخش مشمول قانون کار تضعیف میکار بدتر باشد قدرت چانه ز

های متوسط شرایط کار و شکاف بین بخش موقعیت شغلی تابعی است از سطح
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رود. می مختلف طبقه به معنای تضعیف شرایط عمومی کل کارگران به شمار

تواند در این وضعیت تاثیرات معینی برجای ها میمعهذا قدرت رزمندگی اتحادیه

البی دارد. او ج نهاد. مثال مارکس در مزد و بها سود به این نکات اشاراتی

ها قطعا بر سطح مزدها تاثیر دارند و به طور عمومی بر طول و گوید اتحادیه می

ها به شرایط اقتصادی وابسته است و نایی آنشدت روز کار یا شرایط کار، اما توا

یاب است موقعیت چانه به خصوص به شرایط بازار کار. وقتی که کار نسبتا کم

تر ن از بابت از دست دادن کارشان کمون کارگراتر است چها قویزنی اتحادیه

ا با کارگران جدید با مشکالت هرند و کارفرمایان در جایگزینی آنوحشت دا

ر است قدرت تکار فراوان نیروی ستند؛ بر عکس وقتی کهرو ه-به-تری روبیش

دهند در ارگرانی که کار خود را از دست میتر؛ چون کچانی زنی، نسبتا ضعیف

ن به سهولت کارگران رو هستند و کارفرمایا-به-کار جدید با مشکل رویافتن 

ها در تحادیهتر باشد این رو هر چه ارتش ذخیره کار وسیعکنند. از اتازه پیدا می

تر اند گرچه این رابطه، صرفا یک رابطه مکانیکی شان ناتواندستیابی به اهداف

با اثرات تضعیف کننده نیست. چون یک سازمان رزمنده و آگاه در مقابله 

 بیکاری بسیار تواناتر عمل کند. 

شوند و در کارگرانی که مشغول قانون کار نمیاما مساله کلیدی این است 

ع تشکل در محل کار های کوچک مشغول به کارند این امر برپایی هر نوکارگاه

دیه سازد. از این رو اتحادیه در محله یا به قول آصف بیات اتحارا بی معنا می

تواند ی محیط زندگی راه اصلی است که میدهی بر مبناخیابانی یعنی سازمان
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اوال به تشکل بیانجامد و ثانیا با توسل به این تشکل در حد خود بر تعیین سطح 

 دستمزد اثر بگذارد. 

 

 آیا تعیین دستمزد بدون وجود تشکل های مستقل کارگری می تواند معنایی داشته باشد؟ 

است که تعیین دستمزد به عواملی متعددی بستگی دارد که یکی از واقعیت این 

ها تشکل مستقل کارگری است. وقتی ارتش ذخیره بیکاران گسترده باشد آن

توان به راحتی در تعیین دستمزد نقش با وجود تشکل کارگری نمی حتی

ها برای تاثیرگزاری بر گوید که توانایی اتحادیهقاطعی ایفا کرد. مارکس می

یکاری باال است سطح دستمزد وابسته به شرایط اقتصادی است: وقتی که ب

. او در تر است نسبت به زمانی که بیکاری کم استها ضعیفقدرت چانه زنی آن

ای بر تغییر مزدها ش ذخیره ی کار تاثیر قابل مالحظهگوید ارتکتاب سرمایه می

است تر این دو متغیر ظریف ی بینرابطه "مزد، بها، سود". اما. در کنداعمال می

ارزش کار به عرضه و "گوید:جا که میکند آنو به عامل دیگری هم اشاره می

  "تقاضا بستگی دارد.

توان اقداماتی به نفع کارگران صورت داد این اقدامات با تشکل میبا این وجود 

 را مارکس چنین فهرست کرده است: 

توانند با درخواست مزد ارگران میها باال می روند کهنگامی که قیمت -الف

 تر از سطح زندگی خود دفاع کنند، بیش

توانند با افزایش متناسب مزدهای ها مییابد آنوقتی بارآوری افزایش می -ب

 خود را حفظ کنند،  "نسبی"واقعی موقعیت اجتماعی 
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دهند روز کار یا شدت آن را افزایش می داران طولوقتی که سرمایه -ج

 ر مجبور سازند، تها را به پرداخت مزد بیشتوانند در مقابل، آنها میاتحادیه

مقاومت ی رکود ند در مقابل کاهش دستمزد در دورهتوانو سرانجام می -د

علیه "ها به یک معنا مبارزه دفاعی است که طی آن کارگران کنند. تمام این

 دهند. واکنش نشان می "قدام قبلی سرمایها

 

های کارگری و ی اتحادیهای از فعاالن کارگری در باره رابطهبه بحثی که میان عدهنظرتان راجع 
  است چیست؟ داری)یا کارمزدی( مطرحمبارزه علیه سرمایه
و صد  کنندای دفاع میکسانی هستیم که از تشکل اتحادیه من هم از جمله

داری سرمایه کنند. مبارزه علیهتای مبارزه علیه سرمایه پیکار میالبته در راس

آماجی است که تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل شود و به پرده محاق روانه 

شود. معهذا از نظر من دفاع از پیکار علیه سرمایه نباید تحت هیچ شرایطی 

مبارزه برای اتحادیه کارگری را مردود اعالم کند. متاسفانه کسانی که مدافع لغو 

دهند. و بدتر از آن با اتحادیه به م قرار میین دو را در تقابل با هکارمزدی اند ا

خود را صرف ضدیت خیزند و بخش قابل توجهی از فعالیت فکری دشمنی برمی

دهند. به نظر من مبارزه برای مطالبات اقتصادی تحت هیچ با آن اختصاص می

های یه تعطیل شود، مبارزه برای خواستشرایطی نباید به بهانه مبارزه با سرما

ی سیاسی مردود اعالم شود این سطح از مبارزه اید به بهانه مبارزهرفاهی نب

داری از آن هر مبارزه سیاسی یا ضد سرمایهمنطق معینی دارد که بدون 

های این سطح از سازد. بنابراین بر شالودهای خود را محروم میوانه تودهپشت

سطح از مبارزه . اگر چه این های دیگر را بنا کردتوان سطحمبارزه است که می
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های دیگر مبارزه نیاز را ته تاریخ تصور کرد ما به سطح الزم است اما نباید آن

های دیگر بدون سطح اقتصادی سطح ریزیم. اما باید توجه داشته باشیم پیداری

بی اثر است. به عالوه مدافعان لغو کارمزدی دستگاه مفهومی عجیب و غریبی 

داری داری را مبارزه علیه نظام سرمایهه سرمایهها هر مبارزه در جامعدارند آن

. و فکر فهمند. فرقی بین مبارزه تدافعی با مبارزه تهاجمی قایل نیستندمی

توانند مبارزه اقتصادی را به مبارزه سیاسی تبدیل لحظه میکنند در هر  می

کنند. این منطق البته ربطی به مارکسیسم ندارد و با افکار آنارشیستی همخونی 

تواند اختالل ایجاد کند. از این رو مبارزه با رد. و در پیکار کارگران البته میدا

فشارند امری ای میاین گرایش تا آن جا که بر این مواضع چپ و اندر قیچی پ

الزم و برای پیشروی جنبش کارگری حیاتی است. همان طور که مبارزه با 

 رود.مار میکارگری یک نیاز مبرم به ش گرایش راست درون چنبش

  

ی فعاالن چپ داخل و خارج کشور و جنبش کارگری ایران را در حال حاضر چگونه رابطه
 کنید؟ارزیابی می

حمایت  -%توان در سه حوزه مورد بررسی قرار داد می به نظر من این رابطه را

از مبارزات کارگران، انعکاس آن نزد جنبش کارگری کشورهای دیگر و جلب 

 از این مبارزه.  پشتیبانی آنان

 و گفت و شنید.  ی متقابلده با فعاالن کارگری در یک رابطههمفکری و مراو -۷

 نبش کارگری سایر کشورها برای فعاالن کارگری داخل. های جربهجانتقال ت -۱

تی را نشان ی مثبول بیالن جنبش خارج کشور کارنامهدر پیوند با محور ا
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ا حد زیادی در این باره کوشش شده است. توان گفت تدهد و در مجموع می می

رج کشور بیالن موفقی را نشان در محور دوم و سوم اما کارنامه چپ خا

های راهگشا پیرامون جنبش کارگری داخل با وجود دهد. کار عمقی و ایده  نمی

است جز چند مورد عدم سرکوب مستقیم در خارج امری نایاب و یا کمیاب بوده 

ی جنبش کارگری کشورهای دیگر چیز قابل عرضه در خارج هااز انتقال تجربه

گرایان و تخریبی برعکس تا بخواهیم برخوردهای فرقهکشور تولید نشده است. 

گیری جز اثرات بسیار مخرب چیزی دندان در خارج کشور صورت گرفته که

برای فعاالن داخل دربر نداشته است. آخرین نمونه انشعاب فاجعه بار و حقیری 

رود. که جز یک نمونه از این دست به شمار می ر سازمان ما رخ دادهکه د

 سردرگمی، بی اعتمادی حاصلی در بر ندارد. 

 

کنید؟ و چه های اجتماعی دیگر را چگونه ارزیابی میی جنبش کارگری با جنبشرابطه
 پیشنهاداتی برای تقویت روابط آن ها دارید؟ 

ها در همکاری و پیوند بین این جنبش یهای امیدبخشهم اکنون در ایران بارقه

های کارگری مراجعه ی شورای همکاری تشکلشود کافیست به تجربهدیده می

کنیم که به نحوی عناصر اولیه همکاری جنبش دانشجویی با جنبش کارگری 

نشان داد که  در آن فراهم شده بود. این تجربه متاسفانه گسترش نیافت معهذا

یابند و ضرورت همکاری با یک دیگر را درمیا دارند هدست کم فعاالن جنبش

 دارند.وانع آن را از پیش پای خود بر میم

های مساعدی وجود دارد بخش قابل توجه بافت جنبش در این باره البته زمینه

دوی کار و به ار ءهای اجتماعی به کسانی تعلق دارد که خود به نحوی از انحا
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قش ها نبندی بین این جنبشوانند در مفصلتها میزحمت تعلق دارند. و آن

ون هر جنبش به تقویت گفتمان توانند در درها میموثری ایفا کنند. به عالوه آن

ی این رند. بدون آن که چارچوب و محدودهخواهانه کمک شایانی ارزانی داترقی

ها را نقض کنند. به عنوان نمونه تالش برای جا انداختن یک روایت از جنبش

نبش وم ملت مدنی در بین جنبش ملی زمینه مساعدی برای همکاری جمفه

سازد. البته باید توجه داشت که جنبش کارگری با جنبش ملی فراهم می

های جامعه پشتیبانی کند و از مبارزات آن ید از نفی ستم بر سایر الیهکارگری با

بارزه نمی ها قاطعانه دفاع نماید. هر چند این جنبش برای رفع ستم طبقاتی م

گری در کنند اما این امر نباید تحت هیچ شرایطی به بی توجهی جنبش کار

ال و جا انداختن شود. تنها با دفاع فعها روا میبرابر ستمی باشد که بر آن

توانند با یک دیگر پیوند ها میخواهانه است که این جنبشهای ترقیگفتمان

 برقرار کنند. 

 

های کارگری ایران از دولت احزاب و نهادهای ل جنبش و تشکلی استقالدرک شما از مقوله
داری چیست؟ و به نظر شما جنبش کارگری ایران تا کجا و چگونه و در چه ابعاد و سرمایه

  المللی حساب کند؟های بینتواند روی حمایتساختاری می
شود که با شرکت مستقل کارگری به تشکلی اطالق می به نظر من تشکل

شکل مستقل، نه، آزادانه و آگاهانه خود کارگران شکل گرفته باشد. تداوطلبا

دهد و به ی خود حساب پس میهای تشکیل دهندهتشکلی است که به توده

ای اعماق هقل، تشکلی است که اساسا به تودهدهد. تشکل مستپاسخ میها  آن

مستقل  تشکل آورد.ها به دست میکند و اقتدار خود را از اراده آنتکیه می
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ران گآورند بلکه این خود کاردیگران برای کارگران به وجود نمیتشکلی است 

نمایند. یا اصال فعالیت آن را معلق را ایجاد کرده، هدایت و رهبری میاند که آن 

یا تداوم می بخشند. تشکل مستقل تشکلی است که سازوکار درونی آن آزاد از 

و تنها اراده کارگران را بیان است حقوقی این یا آن دولت  -اتوریته سیاسی

را به مثابه ی کارگران سازمان کند. تشکل مستقل، تشکلی است که کارگران  می

اسی چه چپ و چه راست به شمار ی هیچ حزب سی"تسمه نقاله"دهد و می

رود. هر چند که با فعالیت هیچ حزب سیاسی در درون تشکل نیز مخالفتی نمی

کسانی در جنبش کارگری یافت  -وجود تجربه شوروی با-ندارد. متاسفانه هنوز 

پذیرند اما استقالل از حزب استقالل از دولت و سرمایه را می می شوند که

 ند. تابنمیبرسیاسی خود را 

گر وحشی نیاز حیاتی به رگری به خاطر وجود یک رژیم سرکوبجنبش کا

بدون  رسدیر کشورها دارد و بعید به نظر میحمایت جنبش کارگری سا

ی موفقی علیه جمهوری اسالمی سازمان دهد. ها بتواند مبارزهپشتیبانی آن

کشورها  برای این امر همکاری جنبش کارگری کشور ما با جنبش کارگری سایر

المللی یا عضویت در نهادهای کارگری بین ی متحدتواند در شکل جبههمی

ها ود از مبارزات آند بلکه به سهم خها نیاندیشباشد و تنها به حمایت آن

حمایت کند. این رابطه باید دو طرفه و با استقالل کامل در تعیین سیاست توام 

باشد. تحت هیچ شرایطی مثال به بهانه کمک مالی یا هر محمل دیگر استقالل 

 خود را وا نهد. 
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 ی جنبش اجتماعیدر دفاع از اتحادیه
 

داری باید در سه ی سرمایهی درهم شکستن ساختار سلطهجنبش کارگری برا

ی نظری باید ی نظری، سیاسی و اقتصادی دست به مبارزه بزند. در حوزهعرصه

را در برابر فرهنگ مسلط بنیان نهد. در  "خرده فرهنگ"یک گفتمان بدیل یا 

روی سیاسی باید موانع مداخله و مشارکت فعال و موثرِ اکثریت قلم

ی ی قدرت دولتی درهم بشکند. و در حوزهوندگان را در عرصهاستثمارش

 کار و زندگی و علیه بنیاد کارمزدی مبارزه کند.  اقتصادی برای بهبود شرایط

روى و پیروزى  کارگران در پیکار طبقاتى علیه بورژوازى در گرو آن پیش 

ه پیش است که این مبارزه در هر سه سطح یاد شده هم زمان و به طور موازی ب

سم مهلکی است که جنبش  "آسیاب به نوبت"رود؛ و سیاست الویت یا تئوری 

آورد و شرایط فرودستی آن را هر دم کارگری را در برابر سرمایه به زانو در می

 کند. تولید و بازتولید می
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این سه سطح از مبارزه را دیوار چین یا مرز عبورناپذیری از یک دیگر جدا 

تواند به سطحى دیگر ی معینی، میر یک سطح، در مرحلهکند و مبارزه دنمی

ذا هر سطح از فرا بروید یا در آن واحد به نحوى ترکیبی به پیش رود. معه

هاى معینی برخوردار است که گانه این مبارزه از استقالل و الزام سطوح سه

های جبران ناپذیری بر جنبش کارگری تواند ضربهنادیده گرفتن منطق آن می

 رد کند. وا

ى سطوح یاد شده هدف نوشتار حاضر نیست، بلکه هاى همهتبیین مولفه

کوشد با تمرکز بر منطق مبارزه اقتصادی، تزهایی را در پیوند با تشکل مى

 اى مطرح کند.اتحادیه

ی ای است که کارگران را به عنوان فروشندهمبارزه در سطح اقتصادی مبارزه( %

ریزی ی تشکل طبقاتی را پایهترتیب شالودهو بدیندهد نیروی کار سازمان می

تواند کارگران کند. این سطح از مبارزه در تداوم و در متن پیکار طبقاتی میمی

چون تولید کننده و نیرویی متشکل سازد که علیه بنیاد کارمزدی مبارزه را هم

ای واسطهى زنده و بی کند. معهذا نقطه عزیمت این مبارزه،  در تالش و مبارزه

است که برای بهبود شرایط کار و زندگى کارگران جریان دارد. مبارزه اقتصادی 

ی سیاسی یا مبارزه علیه کارمزدی فرا بروید. اما تحت هیچ تواند به مبارزهمی

ی رفاهی کارگران تخطئه شود. کسانی که به بهانه شرایطی نباید نفس مبارزه

ه مبارزه سیاسی یا لغو کارمزدی، و یا فرا نرفتن مبارزه از چارچوب رفاهی ب

واسطه با مبارزه علیه بنیادهاى نظم هاى بىى براى درخواستپیوند مبارزه

کنند؛ تصور روشنی از ی رفاهی کارگران را نفی میضرورت مبارزه ٬موجود
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ی جزمی خود پافشاری کنند ریزی تشکل طبقاتی ندارند و اگر بر این ایده پایه

بستگى و اتحاد طبقاتى کارگران آسیب برسانند. ند به همتواندر عمل مى

های بنابراین شرط عضویت کارگران در تشکل طبقاتی نه دفاع از درخواست

 های حداقلی کارگران است.حداکثری بلکه توان و ظرفیت مبارزه براى خواست

کارگران نه همه یک نظر و ایدئولوژی دارند و نه به یک حزب سیاسی تعلق ( ۷

ها اصال در حزبی مستقیم یا غیر مستقیم شرکت دارند. رند و نه غالب آندا

تر از های مبارزاتی، و چه به لحاظ فکرى گوناگونتوانایی کارگران چه از حیث

ی این تنوع و اند که در یک حزب واحد جای بگیرند. اما به رغم همهآن

، در سطح ى در میان کارگرانگوناگونی و ناموزونى رشد آگاهى طبقات

 واسطه و رفاهی به نحو روشنی اشتراک دارند.های بی خواست

مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگى کارگران اگر چه ضرورتی است ( ۱

داری یابی کارگران در مبارزه علیه سرمایهتردیدناپذیر، معهذا برای سازمان

داری نظام سرمایهناکافی است. فراتر از آن، این مبارزه در معرض خطر ادغام در 

قرار دارد. اما لزوم هشیاری در برابر خطر ادغام مبارزات جارى کارگران در درون 

ای برای نفی همین مبارزه درچارچوب نظام موجود تلقی سیستم، نباید بهانه

 شود.

تشکل اقتصادی کارگران برای این که در نظمِ مستقر ادغام نشود باید از ( ۴

یاسی مستقل باشد. تشکل مستقل کارگری به تشکلی دولت، سرمایه و احزاب س

ى خود کارگران شود که اوال، با شرکت داوطلبانه، آزادانه و آگاهانهاطالق می

دهد و شکل گرفته باشد؛ ثانیا، تشکلی است که به اعضاى خود حساب پس می
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ثالثا،  آورد؛ها به دست میگو است و اقتدار خود را از اراده آنها پاسخدر برابر آن

تشکلی است که کارگران خود آن را ایجاد کرده، هدایت و رهبری آن را به 

زنند؛ رابعا، سازوکار درونی آن، از اش را رقم مىدست دارند و خود سرنوشت

حقوقی این یا آن دولت مستقل بوده و تنها اراده کارگران را  -ى سیاسیاتوریته

ی کارگران ه کارگران را به مثابهکند. به عبارت دیگر، تشکلی است کبیان می

ی هیچ حزب سیاسی، چه چپ و چه راست، به "تسمه نقاله"دهد و سازمان می

رود. هر چند این امر مانع از فعالیت کارگران وابسته به این یا آن شمار نمی

با وجود  -حزب سیاسى در درون تشکل مستقل کارگرى نیست. متاسفانه هنوز

انی در جنبش کارگری که استقالل تشکل کارگرى هستند  کس -تجربه شوروی

ود پذیرند اما استقالل آن را از حزب سیاسی خاز دولت و سرمایه را می

   .تابند برنمى

های جنبش کارگری نه به یک نوع خاص اتحادیه کارگری نظیر سایر تشکل (۵

 شود و نه صرفا در قالب این یا آن شکل یا ساختار تشکیالتی معینمنحصر می

اند، برخی به هاى موجود کامال در سیستم ادغام شدهگنجد. برخی از اتحادیهمى

احزاب سیاسی معینی وابسته اند، و برخی نیز از استقالل معینی نسبت به 

هاى هاى اتحادیهى انواع و شکلاحزاب سیاسی برخوردارند. کسانی که همه

تى پیکار اقتصادى رانند، در عمل بر ضرورت حیاکارگرى را به یک چوب مى

بندند. تشریح منطق فعالیت یابى آن چشم فرو مىهاى سازمانکارگران و الزام

اتحادیه کارگری امری است ضروری و تردیدناپذیر؛ معهذا بدون عطف توجه به 

ی اخیر پیرامون نوسازی و تجدید آرایش ها و استراتژهایی که در چند دههبحث
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الن و مدافعان  جنبش کارگری صورت گرفته هاى کارگرى در بین فعااتحادیه

سازد. یکی اى خود را از غنای الزم محروم مىیابى اتحادیهاست، منطق سازمان

ی جنبش اجتماعی است که این نوشته در مقام دفاع ها اتحادیهاز این استراتژی

 از آن قرار دارد.

رن گذشته ی جنبش اجتماعی، بحثی است که از دهه هفتاد قبحث اتحادیه( ۲

سه موضوع محوری  ها مطرح شد. در این بحثبرای برون رفت از بحران اتحادیه

تغییر  -ها؛ بچالش با بوروکراسی حاکم بر اتحادیه –برجسته بود: الف 

بندی طبقه و عطف توجه به آن )زنان، کارگران مهاجر، بیکاران، کارگران  الیه

نظیر زنان، محیط زیست، صلح، های جدید )رابطه با جنبش -پاره وقت...(؛ ج

ى جنبش اجتماعی بر ی اتحادیهسبک زندگی...(.  در پاسخ به این مسایل ایده

 ی عملی جنبش کارگرى در برخی از کشورها تکوین یافت.بستر تجربه

اند از: اول، های جنبش اجتماعی عبارتى اتحادیهترین وجوه مشخصهمهم (۲

اند و مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه های جنبش اجتماعی ابزاراتحادیه

ها در مقابل فرآیند کنند. به این اعتبار، آنتمایز منافع کار از سرمایه را بیان می

های جنبشی ها در نظام مسلط قرار دارند. دوم، آن چه اتحادیهادغام اتحادیه

نیروی کند، قبل از هر چیز ساختار و ترکیب اجتماعی را از سندیکاها جدا می

ها است. اگر سندیکاهای متعارف، کارگران را در محل تولید و یا کار سازمان آن

ی تولید و محل کار فراتر های جنبش اجتماعی از نقطهدهند، اتحادیهمی

ها در یابی آنچون سکویى برای سازمانروند و محیط زیست کارگران را هم می

اجتماعی خصلت جنبشی دارد.  های جنبشگیرند. سوم، ساختار اتحادیهبر می
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استوار است و بافت آن بیش از آن که بر  "اساسنامه نانوشته"روابط درون آن بر 

اعضا و پرداخت حق عضویت متکی باشد بر فعاالن کارگری استوار است؛ روابط 

درونی آن از هر نوع مناسبات سلسله مراتبی و اقتدارگرایانه به دور است و این 

کارخانه و تقویت روابط افقی و مستقیم بین کارگران آغاز  روابط را از درون

دهی هرمی، های سازمانکند؛ مناسبات حاکم بر این نوع اتحادیه از مدل می

های منعطف، رود، و با تشویق مدلمتمرکز، بوروکراتیک و منجمد فراتر می

ابد؛ یای سامان میدموکراتیک، غیرمتمرکز، افقی و خودیارانه، در روابط شبکه

ساختار تشکیالتی این نوع اتحادیه، بیش از آن که سازمانی نهادی شده و 

                           شود.ای است که به طور افقی با هم هماهنگ میعمودی باشد، شبکه

ها، برخی بر سیاسی و تعرضی کردن در بحث احیا و تجدید سازمان اتحادیه

رمایه تاکید دارند و به قول استفان مزاروش ها و حرکت در راستای تقابل با سآن

های جنبش اجتماعی از کوبند. اتحادیهمی "تهاجم ضروری نهادهای تدافعی"بر 

روند و به خصلت کنند و سپس از آن فراتر میهای حداقلى شروع میخواست

ی تدافعی امری سپارند. البته رفتن به فراسوی مبارزهتدافعی مبارزه تن نمى

ایانه نیست بلکه تابعى از تناسب قواى نیروهاى اجتماعى در متن گراراده

 پیکارهاى طبقاتى است. 

های جنبش اجتماعی(، در یابى نیروى کار )اتحادیهاین شکل از سازمان( ۰

هاى ساختار گر از یک سو و ویژگىشرایط حاکمیت یک رژیم پلیسى و سرکوب

ترى براى انطباق با شرایط نیروى کار در ایران از سوى دیگر، ظرفیت بیش

موجود و تضمین بقا و ادامه کارى تشکل کارگرى در کشور ما دارد. این سخن 
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چون امرى اى همیابى اتحادیهالبته به معناى تلقى این شکل از سازمان

هاى هاى سازمانى را در لحظهفراتاریخى و مطلق نیست، و تنوع و تغییر شکل

دهى افقى است که سازمان گیرد. راست اینىمختلف پیکار طبقاتى نادیده نم

ی ماهیت و مضمون فعالیت یک تشکل بیان چیزی زیادی را در باره نفسهفى

ای را هایی با ساختار شبکهدهد که تشکلى مبارزه نشان میکند. تجربهنمی

 سر رفرمیستی دارند.توان سراغ گرفت که مضمون فعالیتى یکمی

ی علیه ی را در برابر مبارزه اقتصادی، و یا مبارزهکسانی که مبارزه سیاس( ۱

ی برای بهبود شرایط طبقه کارگر، یا شورا را در برابر کارمزدی را در برابر مبارزه

های اقتصادی را در دهند؛ یا برعکس کسانی که دفاع از خواستاتحادیه قرارمی

مبارزه فراقانونی قرار ی قانونی را در تقابل با برابر سیاسی شدن اتحادیه یا مبارزه

رسانند و منافع این یا سان به جنبش کارگری آسیب مىدهند هر یک به یکمی

  دهند.آن بخش از طبقه کارگر را نسبت به منافع کل طبقه ترجیح می

 

 
 


