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 و نهایتاً استقرار، 35بهمن  22انقلاب به  35و  6531های سالاجتماعی های جنبشبرآمد 

لف اجتماعی هریک به های مختلایهطبقات و  حاکمیت جمهوری اسلامی منتهی شد.

و میزان آگاهی اجتماعی و طبقاتی خود انتظارات و مطالبات گوناگونی از  حالفراخور 

طبق بر ها نه منو مطالباتی که بخش بزرگی از آنی این برآمد داشتند؛ انتظارات نتیجه

مردمان ارزانی و وفور نعمت،  ی از انبوه که آرزو و توهم بود.، «نتیجه»واقعیت این 

ته بخش ، البکارگر یکشیدند. طبقهمیرا انتظار  اسیعیار و رسیدن به دموکرتمامآزادی 

ود، ای را، به نفع خملاحظهقابلکم تحول دستاگر نه محو استثمار که  نیز ،آنتر آگاه

اف واقعیت برخلکرد. اما دیری نپایید که میطلب  دولت و دارانسرمایه بادر مناسبات 

روزها و نخستین قیام و  یتانه. در آسهای کارگران و مردم انقلابی رخ نمودآرمان

و  با کمک ،در راستای دستیابی به حقوق طبقاتی خود ،های پس از آن، کارگرانماه

هایی از جنبش دانشجویی که حامی جنبش کارگری و پای ثابت مبارزات همیاری بخش

های و بنگاه ی صنعتیگذشته بود، در آن بخش از واحد ها یهای چند دههو اعتراض

نه  اگرها گریخته یا غایب بودند، با ایجاد شوراهای  کارگری آنبزرگ که صاحبان 

ه ورددست آهها را ببنگاهکم مشارکت در اداره و تولید تمامی اقتدار مدیریت که دست

 ند. اما این نیز دیری نپایید! بود

د که جغد شوم بودنگر همچنان حاضر و مطالبه هاخیابانو  هاانبوه مردمان در میدان

ن رانده شد ،جنگ سر رسید و بر سرتاسر ایران سایه افکند. جنگ و شرایط جنگی

حذف و های جنگ و سکوت میدانهایی به بخشها، گسیل خانهمردمان از خیابان به 

 آن، دیگر نه از شوراها و سندیکاها و از سالی دیگر پس بهبسیاری دیگر را سبب شد. 

ما اهای مستقل کارگری اثری برجای مانده بود و نه از مردمان حاضر در خیابان. تشکل

مسکوت  یادر حالی که برخی مناسبات و قوانین گذشته منسوخ  ،هابنگاهو ها کارخانهدر 

و برای بود های کارگران و سیستم سرمایه همچنان برقرار مشکلات و چالش ،بود
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نویس چند پیشی ارائهپس از ری در دست نبود. رسیدگی به دعاوی سند و قانون معتب

وی میز ر« نویس قانون کارپیش»دمی موسوم به ویالبیارتجاعی، سرانجام شیر  بسیار

قرار گرفت؛ چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و گذاری قانوننمایندگان مجلس 

مواد و  ازهای بیشتری بخشدست شد و در هر رفت و برگشت هشورای نگهبان دست ب

داران در شورای از حقوق کارگران از آن کاسته شد. لابی سرمایه یبندهای حمایت

 با سرعت و نیروی تمام با چراغ خاموش ولیدارانی که بدون سر و صدا سرمایهنگهبان، 

، حتا همین حقوق حداقلی در تمامی دوران طلایی جنگ به انباشت سرمایه مشغول بودند

برنتافتند و از تصویب آن سر باز زدند. سرانجام نیز نویس را شپیکارگران مندرج در 

ر ایجاد شد و د« مجمع تشخیص مصلحت نظام»مدتی پس از پایان جنگ نهاد موسوم به 

حالا دیگر  کهرا  دم ویالدوباره، این شیر بی ی، پس از حک و اصلاحات6511آبان ماه 

سیر به قابل تف بریده و کاملاًسروته ای مغشوش وپدیدهسان هبهم شده بود بدون اشکم 

قانونی که، گذشته از  ؛تصویب و ابلاغ کرد« قانون کار جمهوری اسلامی ایران»نام 

مندان و قدرت دارانسرمایهبه  شیرینبزرگ و  یآوردره، و کمبودها هاقصی نهمه

ع های مستقل کارگری و ایجاد مانتقدیم کرد: به رسمیت نشناختن سندیکاها و تشکل

های های بعد نیز حداقل پشتیبانیتحولات سال. هاآنقانونی در مسیر ایجاد و فعالیت 

بستری مناسب برای  شدت کاهش داد و در عملرا به قراردادهای کارقانونی از 

کردن کارها و رسمیت یافتن و گسترش قراردادهای موقت کار در تمامی کارها موقتی

 .فراهم کرد هاکارگاهو 

(  تمامی 6531) انقلاب فرهنگی به فرماندر شرایطی رخ داد که رویدادها تمامی این 

از أثر متو پس از بازگشایی نیز تا چند سال  شدندسال تعطیل بیش از دو ها دانشگاه
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ترین حد از پویش و جوشش کمسکوت یا آن روزگار شاهد  حاکم در فضای سیاسی

 6.بودندجنبش دانشجویی 

سازندگی نیز طی شد و نوبت به دولت اصطلاح به جنگ پایان یافت، دوران

حتا  تر،هرچند در سطحی پایین ،کارگر یکوشش و جنبش طبقهاما طلبان رسید. اصلاح

های اعتراضی و تجمع ه بود.جنگ و پس از آن هرگز از نفس نیفتاد هایسالدر 

یت دفاع از امن مه برایدر ادا متأسفانه ،زندگی وشرایط  برای بهبود در آغازها، اعتصاب

س که یکی پ آوردهای گذشتههای زندگی و حفظ دستحداقلتأمین شغلی و اشتغال، 

ه داشت. اکنون با شروع گیری بودند، در تمامی آن دوران ادامبازپسی در حال از دیگر

یابی و ایجاد سازمانتر از هرچیز کوشش برای مهمها و تلاشطلبی این اصلاحدوران 

های مستقل کارگری و سندیکاها جان و رونقی دوباره آغاز کرد. دانشجویان، تشکل

 تدریج جایگاه وهآینده، نیز  ب نیروهای کارهای کارگری و خانوادهاین فرزندان امروزِ 

و  چه در طبیعتجنبش دانشجویی، برحسب آن .فتندیامیموقعیت اجتماعی خود را باز

ساز جامعه است، کنجکاوی، کنشگری و دخالت خود را در امور آیندهانان نهاد جو

طبیعی است که جنبش دانشجویی و روشنفکران و  ؛دیبخشمیمختلف جامعه سامانی تازه 

 ، همیاری و تعامل با جنبشخود و در حمایت درون متعهد در جریان پویش و جوششِ

فراز و فرودها و آزمون و خطاهایی را از سر گذرانده باشد. به دلیلی  انکارگر زنان و

یوندی طبیعی پگرایی ذاتی آن به سبب آرمانجنبش دانشجویی  ،که در بالا نیز گفته شد

چه در  کارگر، یتغییر در وضعیت طبقههرگونه علاوه بر آن، . با جنبش کارگری دارد

و چه در راستای  صورت گیردارگران جهت بهبود و ارتقای شرایط کار و زیست ک

طور هب رفاهی، امورمندی آنان از بهرهتر شدن شرایط کار و کاهش سطح زندگی و سخت

دانشجویان  یمرهروزشرایط زیست  مستقیم و حتا روزانه در خانواده و در نتیجه در

                                                      

ر وضعیت تغیی ها تعطیل نبودند لزوماًاین ابدا بدان معنا نیست که اگر دانشگاه1 

 کرد.معناداری پیدا می
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. اضافه دهای جنبش دانشجویی بینجامواکنشتواند به میاثرگذار است و ناگزیر و بالقوه 

ل ضمن تحصیناگزیرند   های خودتأمین هزینهبرای  شمار زیادی از دانشجویان ،بر این

بازار آشفته این هایعدالتیبیو  نابسامانید و از ونوقت وارد بازار کار شنیمهطور هب

، رحمیباین بازار ی آیندهخود در اشتغال از وضعیت  نگرانگروهی نیز  .بینندبآسیب 

های کارگری هستند. مصداق واقعی و سازمان و پیوستن به اعتراضات تعامل بهناگزیر 

ی جنبش دانشجویان کشور فرانسه است: وقت و همبستگی قابل بررسی این پیوستگی

ی را تر سن رسیدن به بازنشستگاین کشور برای کسب منافع بیش گرِبیمههای سازمان

کردند دانشجویان، هم در حمایت از تر سختاده و شرایط بازنشسته شدن را افزایش د

شغلی خود، وارد صحنه شده به اعتراضات خیابانی  یوالدین شاغل و هم نگران از آینده

با در  در ارتباط برانگیزچالشی مسألههمین  از بد حادثههای کارگری پیوستند. سازمان

تن چند ده به یغما رف علتاجتماعی، به تأمین ورشکستگی قرار گرفتن سازمان  یآستانه

تر شدن شرایط رسیدن به سخت، و در نتیجه  درپیپیدر دولت های  منابع آن یساله

موسوم به اصلاحات ) این سازمان ای و درمانیِبیمهبازنشستگی و کاهش خدمات 

 ، در مقابل دانشجویان ایرانی که شاغلان آینده هستند وجود دارد.(پارامتریک

در شرایط و  ،هر تغییر تواند دیده شود: یعنیجامعه میعکس این حالت نیز در 

ها اهدانشگدر  ،های تحصیلی دانشجویانهزینه هرگونه افزایش ها ودانشگاهکیفیت 

اکنش تواند ومیو گی و اقتصاد خانوارهای کارگری اثرگذار است زنددر طور مستقیم هب

وار میان اندامهای ارتباطاین نوع  های کارگری را سبب شود.سازمانهای اعتراضو 

های زنان و دانشجویی نیز وجود جنبشطور بین های کارگری و زنان و همینجنبش

 .است این نوشته هایشان فراتر از محدودهبررسی که دارد

قای سطح ارتتواند در راستای میاما این ارتباط و پیوستگی و این همبستگی زمانی 

ه و مفید واقع شود کمؤثر  خاصطور بهکارگری  طور کلی و جنبشبهجنبش اجتماعی 

گر ی میان افراد منفرد با یکدیرابطهدار باشد. یعنی از شکل برنامهمند و ارگانیک، هدف
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میان  سجمنیافته و مسازمانهای کارگری  به ارتباط تشکلها با محفلی افراد و رابطهیا 

ه با در مقایس اولاً هموارههای فردی یا محفلی: چراکه ارتباطدو تشکل ارتقا پیدا کند. 

ر مواردی توانند دمی ؛ ثانیاًیافته و گروهی چندان کارآمد و مفید نیستندسازمانفعالیت 

به  ثالثاً ؛ وها یا بالعکس باشندتشکلزا و سبب انتقال آلودگی از فرد به آسیبحتا 

پایش ابلقمند و درستی هدفبهد توانننمینیافتگی و نبود نظارت و برنامه سازمانعلت

گونه اینودن زا بآسیبدرستی یا نادرستی و میزان مفید یا دقیق تشخیص . البته، باشند

 در عمل غیرممکن یا بسیار دشوار است. روابط

های تشکلطور های کارگری و همینتشکلها و سازمانهای نامهاساسدر 

، در که (یا باید گنجانده بشودمواد یا بندهایی وجود دارد ) معمولاً)و زنان(  دانشجویی

ها حمایت، آنی هابرنامهمنافع اعضا یا پیشبرد تأمین  ،هاتشکلراستای نیل به اهداف این 

 های اجتماعیگروه دیگر یهاتشکلهای موازی و همسو یا تشکلهمکاری و ارتباط با 

های نظارت شیوهها نامهاساسکند. در این می را تعریف و حدود و مرزهای آن را تعیین

ود. در شمینهاد ناظر و مسئول پایش نیز تعریف و تعیین  نیزها و همکاریو پایش این 

وجود نظارت و حاکم بودن خرد جمعی  بر چگونگی و حد و  علتاین صورت به 

ر دآمریت دخالت و  یشایبهزمینه یا بدون ایجاد  هاهمکاری گونه روابط و این، اندازه

ها و ارتقای تشکل موجب تقویت و رشد متقابلِ ، غالباًی یکدیگرهاسیاستامور داخلی و 

  شود. میسطح جنبش اجتماعی 

 فاوتمتی اجتماعی طبقههایی که به دو گروه، لایه یا تشکلرابطه و همکاری میان 

 ی فرهنگی ورابطهادل نظر تب و گذشته از حمایتویژه هنگامی که بهتعلق دارند، 

واند تمیی حمایتی جنبههم در میان باشد، اضافه بر و مشاوره انتقال تجربه آموزشی، 

گری به دخالت مطرح باشد. در آن )اجتماعی( هم گری در امورموضوع دخالت نوعاً

، و گاه ضروری هم هستدر جای خود مفید و مثبت  وخودی خود امر مذمومی نیست 

هایی که به آموزش امور پزشکی و سوادآموز یا گروه گری یک گروهدخالت مثلاً
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ری گگاه دخالتاما د. پردازنمیبهداشتی و بالا بردن سطح بهداشت مردم یک منطقه 

های کارفرمایی در امور سازمانها و دولتگری دخالت ، مثلاًباشد هم زاآسیبتواند می

 گریزایی ناشی از دخالتآسیب. هاآنمنظور کنترل و مهار بههای کارگری تشکل

 باشد.  و حتا با حسن نیت شده یا غیرعمدیریزیبرنامهتواند عمدی و می

را  ارگریک ا تشکلی ی بین یک تشکل دانشجویی و یک سندیکارابطهبرای نمونه 

 ای ضروری و در عین حال بسیار ظریف و حساس است و دقت بسیار لازمرابطهکه 

 همکاریو گاه  است حمایت اجتماعی گاه در حد رابطه. این توان بررسی کردمیدارد 

 شودمیفنی و بهداشتی و حقوقی انجام  موضوعات ،هاو ارتقای آگاهیآموزشِ  از نوع

 یبارهبا کارفرما در مشکلات ندر مقاطع بحرانی و پیش آمد مشاوره ای است. گاه و

. ارندنیاز د های مشاوره ایککمبه  هاتشکل غالباً ،اعضا حقوقی و منافع صنفیِمسایل 

ه در این گونی بسیار مهم آن است که هایی بسیار خطیر است و نکتهچنین مشاروه

اوره گری از حد مشو دخالت شوداستقلال تشکل رعایت  موارد دقت بسیار لازم است که

 هایتشکلها و گروه مابی کشیده نشود.قیمبه آمریت و و و راهنمایی خارج نشده 

نسبت به کارگران از سطح بالاتری از سواد و طور معمول هب دانشجویی و روشنفکران

های فرهنگی و بومی یا مسایل و مشکلات ویژگیند؛ اما به مسایل و هست دانش برخوردار

کار آن تشکل کارگری است  ی ای که حوزهمنطقهی هر بنگاه، محیط کار یا ویژه

 یممکن است مشاورهماگرم حوادث گاه آگاهی و اشراف کامل ندارند. در گر

است جاینی مهم و ظریف نکتهتبدیل بشود.  مبارزاتی هایتوصیهبه  های حامیگروه

شده در بالا منطبق یا مناسب با شرایط موجود نباشد به دلایل گفتهها که اگر توصیه

 ار واصرتأثیر کارگری تحت  کننده یا طرف درگیرمذاکرهممکن است نمایندگان 

روشنفکری با نهایت )دانشجو یا  دهندهمشورتو دانش طرف ها آگاهیسطح بالاتر 

که  ،های نادرست یا نامنطبق با شرایط راتوصیهصداقت و حسن نیت( قرار بگیرند و 

پذیر نکه گاه جبرا هایی به بارآیدهزینهبه کار ببندند و خسارت و  هستند،هم زا آسیب
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ها برآمده از توصیه، هم برای پرهیز از خطا که در این موارد دارد . ضروریهم نیست

ها یهتوصدهنده باشد، و هم به کاربستن این مشورتگروه  ییافتهسازمانو  خرد جمعی

ه ک ستمهم و لازم ابسیار بشود؛ واگذار خرد جمعی طرف کارگری تأیید به  اکیداً

وع ی تشکل یا سندیکای متبویژهی کمیتهها را در نهاد یا توصیهنمایندگان کارگری 

نجش س تطبیق با شرایط داخلی خود و و پس از بگذارندبررسی  بهو کنند خود مطرح 

ی مذکور اجرای یخرد جمعی توصیهتأیید در صورت  ، فقطترین شمار اعضانظر بیش

داری ثبت و نگه ،گونه مصوباتاینبرای پایش درستی یا نادرستی  همچنین،بشود. 

دیده شده که به کار بستن و اجرای  ارهاها تا حد امکان ضروری است. بسهصورت جل

حال با اصرار و پافشاری طرف )مصلحانه  ظاهر درست و عمیقاًبههای توصیه

و منطبق با شرایط وان با خرد جمعی یا نااما ناهمخ (دهنده یا بدون آنمشورت

یا شکست یک حرکت را به دنبال  محلی، در عمل زیان و تفرقه های فرهنگی وویژگی

ی اصلی و مرکزی سندیکا یا هستهها ممکن است موقعیتگونه اینداشته است. در 

)گروه  گرمداخلهقانع یا مجذوب نمایندگان تشکل کارگری حاضر در میدان 

 هک ه باشنددبه اجرا درآور در حالی را با شرایط و تصمیم نامنطبقشده دهنده( مشورت

با ایمان  هستنتوان خرد جمعی(با ناهمخوانی کارگری به دلیل قانع نشدن )تشکل  یبدنه

آمده حرکت را ناکام کرده و به و ناهماهنگی پیش کندپارچگی لازم عمل یکو 

 ی اصلی و رهبران تشکل کارگریجا ضروری است هسته. در اینباشدشکست کشانده 

 و به خردکنند ، مقاومت یا ناهمخوان های مصلحانه، اما نادرستپافشاریدر مقابل این 

هنگام بهتشخیص  روشن است کهی جمعی تشکل خود گردن و احترام بگذارند؛ ارادهو 

 گیری امر آسانی نیست.های تصمیمی جمعی در بزنگاهاین خرد و اراده

آموز است و درسشکستی که در اثر حرکت ناشی از خرد جمعی پدید آید  

پذیرتر از خسارت شکست حرکتی است که هرچند منطقی اما فراتر جبرانخسارت آن 

دهنده و مشورتو متفاوت از خرد و تصمیم جمعی خود کارگران بوده است. گروه 
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هاد و پیشن پافشاری بر نظرگر نیز در این موارد باید با دقت و جدیت تمام از مداخله

ده درست( پرهیز کر ر کاملاً)حتا در مورد یک تصمیم به نظ بیآمقیمو آمریت یا  خود

، به خرد و ندی حرکت را، حتا اگر نادرست و خلاف مصلحت بداامور و ادامه یو اداره

ار بااهمیت د. بسینتصمیم جمعی کارگران و سندیکا و تشکل کارگری مربوطه واگذار ک

مثابه بهدانشجویی، و محافل  هاطور خاص تشکلبههای حامی کارگران و گروهاست که 

 اندیشی ونیکهمراه با دانشجویی و کارگری  هایجنبشواسط و رابط بین  یحلقه

شاور حامی و میا گروه ، همواره این نکته را در نظر داشته باشند که یک تشکل حمایت

خودخوانده یا معلم و ی نمایندههای کارگری هستند و نه وکیل و سندیکاها و تشکل

 ها.آنقیم 


