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دربارهی نویسنده
کاظم فرجالهی در خانوادهای کارگری که از روستتیا ی در استتیاف انتتههاف اه هراف آمده
اودند ،زاده شتتد .دو ستتاب ا د ،اه بع ش ت پ پدر همراه خانواده اه اهواز و لرستتیاف مهاتر
میکند .او دوراف حصیپ را در اروترد گذراند.
ساب  2531اا پا اف دایرسیاف اا هدف کار و حصیپ راهی هراف و پس از مد ی در کارخانهی
شتها

(هییاچی) مش وب اهکار شد .او در ساب  2535در دانشکدهی نداوسیما پذ رفیه و ک

ستاب ا د اه دلیپ ف الی

های نتنهی دانشتیو ی اخراج شتد .هماف ساب در رشیهی ر اضی

دانشترترای راهنما ی حصتیپی پذ رفیه و در ستاب  2531اهعنواف م پم ر اضتتی اه اسیخدام
پرورش ،از ادامتهی ف تالی

آموزشتتی محروم شتتد .او پس از ک دوره کارهای موق

پراکنده اهعنواف کنرتی ار وارد نتن
پتار

و

شد و  12ساب در ننا ع روغ نبا ی ،نراتی ری،

خودرو و شتتمتاری از کتارخانههای قط هستتازی خودرو کار کرد .فرجالهی پس از

اازنشترتی ی نیز کماکاف چند سالی اا قرار دادهای موق

در شرک

های خصونی خدما ی

کار کرد.
فرجالهی از مؤسترتاف انیم فرهن ی حما یی کارگراف (آوای کار) و نزد ک اه دو ساب نیز
اهطور ماموق

درگیر راهاندازی و انیشتتار ماهنامهی نقد نو اود و از ا

روزنامهن اری وارد شد و پس از مد ی اه عضو

هیأ

طر ق اه حوزهی

مد رهی انیم ننهی روزنامهن اراف

آزاد هراف درآمد .از فرجالهی نوشتیهها و گه وگوهای می ددی دراارهی مرا پ کارگری
منیشر شده اس  .نقد اقیصاد سیاسی

شررای سرساسی ،اجتماعی و اقتصادی حاکم بسسار نابهسامان ،دستخوش امواج توفانی و سهمگسن و
گاه به نظر میرسر مستع و در آستانهی تغسسرات ساختاری است .بر بستر نارضایتی عمسق و گستردهی
عمومی و فساد نظاممن  ،فق با اعمال فشار و سرکوب استمرار شسوههای تاکنونی امکانپذیر است .در
این شررررای  ،به لحاظ اجتماعی ،سرررساسررری و اقتصرررادی نه امکانات عملی و بالفعل برای انجام برخی
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آموزش و پرورش درآمد .اما در ستتاب  2511درپی «پاکرتتازی»های گرتتیرده در آموزش و
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رفرمهای لازم وجود دارد و نه در حاکمست در سر ک کلان جلوهای از امکان و اراده برای تغسسر و رفرم
دی ه میشرررود .در مقابل در جبههی مردمِ وسرررسعاً ناراضررری و مسرررتع اعتراض ،نه در مسان کارگران و
زحمتکشران و لایههای فرودست جامعه و نه در لایههای مسانی ،اثری از حضورِ احزاب و سازمانهای
سرساسری مقبول و مؤثر یا ح اقلی از سازمانیافتگی و هر نوع یا س حی از تشکل مستقل صاحبنفوذ و
اثرگذار ،که بالقوه توان لازم برای ایفای نقش داشته باشن  ،دی ه نمیشود .ازاینرو ،در شرای کنونی،
امکران و توان برآمر اجتمراعیِ منتهی به تغسسر توازن قوای موجود به نفع نسروهای ترقیخواه و طبقهی
کارگر دی ه نمیشود .در واقع جامعه درگسر نوعی انس اد و فروبستگی سساسی است و اگرچه هر لحظه
امکان ریزش و شررکسررت انس ر اد وجود دارد؛ اما آنچه محتملتر به نظر میرسر این اسررت که طبقهی
کارگر از آن طرفی نخواه بست.
نقش و وظسفهی طبقهی کارگر و نسروهای باورمن و طرف ار این طبقهی بالقوه انقلابی در این شرای
حاصررلشرر ه ،هزینههای تحمسلشرر ه ،فرصررتهای ازدسررترفته و زمسن خوردنها و برخاسررتنهای
چن بارهی طبقهی کارگر ایران را بررسری کنسم .راه طیش ه پر از آزمون و خ است ،و تجربههایی که
دگر باره چن ان به کارگرفته نش هان  .سرکوب و اختناق و دیکتاتوری و فشار و توطئههای خارجی هم
در کار بوده است .در نق های که هماکنون ایستادهایم متأسفانه شاه یم اگر چسزی هم کاشته ش ه ،آن
نبوده که اکنون برداشرت قابلتوجهی ثمر ده  .البته فراموش نمیکنسم که بارها از اسب افتادهایم اما از
اصررل هرگز .نسروی جوان بسررساری در راه داریم و میدانسم راه مسانبری وجود ن ارد؛ سررخت و زمانبر
است ،اما گریزی نسست مگر «آموختن و آموزان ن و سازمانیافتن و سازماندهی کردن».

ک
نخریی توانهها
اولسن نشانهها و نخستسن نهادهای سرمایهداری در ایران ،به شکلهای بسسار آغازینِ آن ،ان کی بسش
از  055سال پسش از این ،در دوران شاه عباس صفوی ،دی ه ش ه اما از پس ایش اولسن نمودها و نهادهای
م رنسسم و نخستسن کنش های اجتماعی در این حوزه و ظهور نخستسن کارگاهها و کارخانهها و در پیِ
آن شکلگسری کارگران صنعتی (در چاپخانهها و کارخانههای نساجی) بسش از یکص سال میگذرد.
نخسرتن اعتراض به شررای کار به شرکل م رن آن یعنی اعتصراب در  ۹مهر  12۲۱خورشس ی بهدست
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چسست؟ برای یافتن پاسخ لازم است با نگاه به راه پسمودهش ه از آغاز تاکنون ،تجربهها و دستآوردهای
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کارمن ان وزارت امور خارجه صرورت گرفت؛ در نتسجهی این اعتصاب مسرزا جوادخان سع ال وله از
سرمت وزیر امور خارجه برکنار ش و علاءالسل نه به این سمت رسس .نخستسن اعتراض و اعتصابهای
کارگری ،البته با م البات صررررفاً اقتصرررادی ،موفقی که ثبت شررر ه در طول  ۱ماه آخر  1355توسررر
کارگران نانوایی های تهران ،چاپخانه ها و پست ایران انجام گرفته است .این اعتراضهای و اعتصابها
به اشرکال و صرور مختلد در تمامی مقاطع مختلد یک قرن گذشرته با فرازوفرودهایی استمرار داشته
اسررت .اما آن چه که بسش از هر چسز دیگر س رؤالبرانگسز و نسازمن تأمل اسررت چرایی وضررع موجود و
بهطور مشررخچ چرایی سررازماننسافتگی طبقهی کارگر ایران با پسشررسنهی بسش از یکصر سرال مبارزهی
طبقاتیِ کارگران صنعتی و گذر مکرر از تنگناها و بهره جستن از فرصتهاست!
آیا وجود موانع قانونی در مسرررسر سرررازمانیابی و سررررکوب بهتنهایی میتوان وضرررعست موجود را
توضررسک ده ؟ آگاهی ،خواسررت و ارادهی طبقهی کارگر ،کسفست دخالتگریِ عناصررر آگاه و پسشرررو
باشن ؟

دو
کو

نخریی

شکپها و فرازوفرود تنبش کارگری در ا راف

اولسن تشرررکرل کرارگری ایران یعنی اتحرادیرهی کارگران چاپخانه در سرررال  12۲1در تهران و در
چراپخرانهای کوچک برپا شررر و پز از آن بهت ریج اتحادیههای دیگری در دیگر صرررنایع آن زمان
تأسررسز شرر  .بسسررت سررال بع  ،بههنگام برقراری حکومت پهلوی اول ( 1351تا  )1325در واقع آغاز
برقراری حکومت قانونِ سساه رضاشاهی و سرکوب ش ی تشکلها و اتحادیهی کارگری آن زمان بود؛
اما در همسن دوران جنبش اتحادیهای و سرن یکایی موفق شر ساعت کار روزانه را به  ۹ساعت کاهش
ده  .با اشررغال ایران بهدسررت متفقسن ( ،1325برکناری رضرراشرراه و روی کار آم ن پهلوی دوم) تا 2۲
مرداد سرال  1332بهرغم تمامی مزاحمتها و ممانعتهای قانونی و فراقانونی ،دورهی اوج شکوفایی و
فعرالسرتهای علنی جنبش کارگری و دوران افزایش پرشرررمار تشرررکلها (اتحادیهها و سرررن یکاها)ی
کارگری بوده اسررت .در این دوره «شررورای مرکزی اتحادیههای کارگری ایران» تشررکسل ش ر  .شررمار
کارگران عضو اتحادیههای زیر پوشش این شورا در سال  1321را بالغ بر  35هزار تن گزارش کردهان .
در یکم ماه مه سرال « 1323شرورای متح هی مرکزی اتحادیهی کارگران و زحمتکشران ایران» تشکسل
ش ر که در دورههایی شررمار اعضررای آن به سررسص ر هزار میرسررس  .مسزان ق رت و نفوذ این سررازمان
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طبقه (یا م عسان این عرصرره) و انحرافات ،خ اها و کاسررتیها در این مسان چق ر میتوانن نقش داشررته
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کارگری به ق ری بود که نماین گی کارگران در شررورای عالی کار به این شررورا داده ش ر و در سررال
 1320ف راسسون جهانی کارگران این شورا را بهعنوان نماین هی کارگران ایران به رسمست شناخت.
از سال  132۱حمله به شورای متح ه مرکزی ،زیر سؤ ال بردن و ایجاد مزاحمت و مح ودیت برای
آن آغاز ش  .در سال  1321با صحنهسازی یا بهرهبرداری از ترور پهلوی دوم فعالست این شورا ممنوع و
غسر قانونی اعلام ش ر  .با تصررویب قانون کار ( )132۲و با به رسررمست شررناختن تشررکلهای کارگری و
بهاصرر لاس سررامان دادن به آنها ،تلاش بسررساری برای اعمال مح ودیت بر جنبش و فعالان کارگری و
فعالستهای سرررن یکایی به عمل آم ؛ اما کماکان تا کودتای مرداد  32و سررررکوب خشرررن و تمامعسار
جنبش اجتماعی در حسن کودتا و پز از آن ،جنبش کارگری و فعالست سرررن یکاها و اتحادیههای آن
پرق رت ادامه داشرته و بهویژه در بخش نفت کمک شرایانی به جنبش ملی و ملیشر ن صنعت نفت به
رهبری دکتر مصررر ق کرده اسرررت .در مورد تعر اد و مسزان نفوذ تشرررکلهای کارگری (اتحادیهها و
بزرگنمایی شرر ه و اغراقآمسز به نظر میرسرر و در سرروی دیگر با حب و بغض و اصرررار در نادی ه
گرفتن بخشهایی از واقعست ،همراه اسرت .در سرایت متعلق به وزارت کار جمهوری اسلامی دربارهی
شمار تشکلهای کارگری این گونه آم ه است« :در سالهای  1323تا  132۲جمعاً ح ود  32سن یکای
کارگری وجود داشررته و اغلب در یک کارخانه تابلوی دو سررن یکا به چشررم میخورده اسررت .پز از
تصرویب قانون کار و بع از آن تا سرال  ،1330فعالستهای سرن یکایی چن ان چشمگسر نبوده و از سال
 1330تا سال  1313رویهم  13سن یکای کارگری در تهران 3۲ ،سن یکای کارگری در شهرستانها و
 01سرن یکای کارفرمایی در تهران و شهرستانها که اکثریت آن در تهران بوده ،تشکسل ش ه است .در
پی اصرلاحاتی که در سال  1313در قانون کار به عمل آم  ،فعالست سن یکاها در س ک حرفه و کارگاه
مح ود گردی  .در پایان سال  131۲تع اد  215سن یکای کارگری و  11۱سن یکای کارفرمایی فعالست
داشرتن  .در پایان سرال  1303تع اد  ۱12سن یکای کارگری 253 ،سن یکای کارفرمایی 11 ،اتحادیهی
کرارگری و یرک اتحرادیرهی کارفرمایی فعال بودهان  .در پایان سرررال  1301جمعاً  121۱سرررن یکای
کارگری و کارفرمایی و  2۱اتحادیهی کارگری و کارفرمایی فعالست داشرررتهان  .از فروردین ماه سرررال
 130۲تا اردیبهشرت ماه  130۹تع اد  ۲۹سرن یکا بر سرن یکاهای قبلی افزوده شر و تع اد سن یکاهای
فعال به  1350بالغ گردی و سرررکز کارگران با توجه به سررروابق و خواسرررت انقلابی خود به تشرررکسل
شروراهای اسرلامی کار مبادرت کردن و بهاسرتثنای تع ادی از سن یکاهای کارگران صنو ،،در مورد
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سرررن یکاها) و شرررمار اعضرررای آنها در این دوره آمارهای مختلفی وجود دارد که گاه در یک سرررو
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سایر سن یکاهای کارگری تج ی انتخابات به عمل نسام و در پایان حکومت قانون کار مصوب 1331
یعنی تا  13اسفن ماه  13۱۹جمعاً  3۱سن یکای کارفرمایی و  2سن یکای کارگری فعالست داشتن ».
م ابق آمار این سایت در پایان سال  1301ح ود  ۹3۲سن یکا و اتحادیهی کارگری در وزارت کار
ثبت شر ه و فعال بوده ان  .با توجه به شررای اجتماعی سرساسیِ حاکم بر ایران تا آخرین سال و ماههای
منتهی به انقلاب  1301قاع تاً بسشترین شمار این نهادها بای از نوع زرد و وابسته باشن  .طی  11ماه پز
از انقلاب (تا اردیبهشرت  )130۹تع اد  ۲۹سرن یکا به این فهرسرت اضرافه ش ه؛ افزون براین ،در همسن
دوره و بر اسراس مشاه ات مس انیِ آگاهان این حوزه ،شمار زیادی شوراهای انقلابی کارگری (کنترل
و م یریت ،هم در بنگاههای صرنعتی و هم در مؤسرسرات خ ماتی و اداری و آموزشی اعم از دولتی یا
خصروصری) نسز برپا شر ه اسرت که البته در فهرسرت سرایت وزارت کار از آنها یاد نمیشود .با تغسسر
ت ریجی شرای اجتماعی سساسی جامعه و استقرار حکومت ج ی و پیآم های آن بر بنگاهها ،از سال
در این دوره شمار قابلتوجهی از تشکل های زرد پسشسن نسز با خروج یا اخراج عناصر وابسته به کارفرما
و دولت یا نهادهای امنستی سابق ،بهطور نسبی از وابستگی رها و مستقل ش ن .
بر اسراس مشراه ات نگارن ه ،با وزش توفانهای سرساهِ سرال  ۱5و پز از آن ،بهاسرتثنای سن یکای
کارگران فلزکار مکانسک تهران و سررن یکاهای رانن گان و کارکنان شرررکت واح اتوبوسرررانی تهران
(هر دو تا مسانهی سرال  )13۱2آخرین بازمان ههای شوراهای انقلابی کارگری و همسنطور سن یکاهای
کارگریِ مستقلِ برخاسته از فضای دوران انقلاب ،بخشی با خشونت و برخوردهای امنستی و گاه خونسن
و بخشری دیگر توسر گروههای فشرار ،برچس ه و سررکوب و تارومار ش ن ؛ گروهی نسز آگاهانه و به
اجبارِ شرررای حاکم ،در عمل خود غسر فعال و تع سل شرر ن  .نام و حوزهی فعالست آن دو سررن یکای
کارگری که تا سرال  13۱۹فعال بودهان در سایت مذکور معلوم نسست احتمالا به کارگران صنو ،غسر
صررنعتی تعلق داشررته ان  .شررور و شرروق و جوش و خروش جنبش کارگری و فعالستهای شرربانهروزی
فعالان این عرصه با وزش توفانهای سال  13۱5بهسرعت فرو خفت و از این رهگذر به جنبش کارگری
هزینه و تلفات انسرانی سنگسنی تحمسل ش  .اما همسن جنبشِ بهش ت سرکوب ش ه در سساهترین روزها
و سرالهای دههی شصت که اعتصاب خسلی صریک و روشن ممنوع و حتی به لحاظ شرعی حرام اعلام
شررر ه بود ،هرازگراهی شررراهر و پذیرای حرکتها و اعتراضهای پراکن ه و گاه حتا اعتصرررابهای
جانداری بوده اسررت (ازجمله اعتصررابهای کارگران شرررکتهای دخانسات ،کوکاکولا ،ایرانخودرو
و.)...
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 130۹به ت ریج بخش قابل توجهی از این شروراهای انقلابی به شورای اسلامی کار استحاله پس ا کردن .
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متأسرفانه با حذ ،ش ن (حذ ،کردن) نسلی از کارگران پسشرو در تن بادهای این دوره و گذشت
چن دهه از شروراهای انقلابی کنترل ،سن یکاهای مستقل کارگری و دیگر دستاوردهای آن دوران جز
آموختههایی ان ک ،اما گرانبها و تلخ ،خاطرههایی آمسخته از حسرت و افسوس و یادهایی خوش از آن
دوره در ذهن ان کشرررماری از پسشرررکسررروتان کارگری ،در عمل و در مس ان مبارزهی طبقاتی چسز
قابلتوجهی بر جای نمان ه است .خاطرهها و آموزهها و تجربههایی که درسهای زیادی برای فراگسری
و آموزش داشته اما متأسفانه اغلب آنها به دلایل مختلد آموخته و به کار گرفته نش هان .
در اینجا دو پرسرش بسسار مهم م رس است که یافتن پاسخ درست برای آنها میتوان برای یافتن
دلایل انسرر اد کنونی جنبش و همچنسن جسررتجوی راهکار خروج از آن راهنمای خوبی باشرر  :الد-
علرت واقعی رشررر و اوج جنبش کررارگری در مق ع از یکسرررال پسش از بهمن 1301تررا خرداد 13۱5
چسسرررت؟ نسروی محرک واقعی و سرررازمانده جنبش در این دورهی کوتاه چه بوده و چه ویژگیهایی
اسرت؛ مهم یافتنِ بسرتر و چرایی موفق بودن این سرکوب و مانا بودن نتایج آن است .پز از سرکوب،
علت سرکون و سرکوت طولانی در امر تشکل یابی طبقه و ایجاد نش ن تشکلهای مستقل کارگری در
دورههای بع ی چسست؟ شسوه و سبک کار در این دو دوره چه ویژگی ها و چه تفاوت هایی دارن ؟

سه
نیروهای چپ تنبش اتیماعی ا راف و سند کاهای کارگری پس از کود ا
کودتای  2۲مرداد  1332و سرکوب خونسن جنبش ملی با سرکوب ش ی حزب توده و سازمانها و
تشررکلهای متنسررب به این حزب یا بهطور کلی با سرررکوب جنبش چآ آن زمانِ ایران همراه بود .در
جریان سرررکوب سررازمانهای چآ ،پرچمهای جنبش پر ق رت کارگری و درخشررش سررازمانیافتگی
کارگران در سررن یکاها نسز دومسنووار فرو افتاد و این دور از انتظار نبود .وابسررتگی بسشررترین شررمار این
سررن یکاها به حزب توده و اشررتهار به حزبی بودن بسشررترین شررمار اعضررای هسات م یرهها نسز بسشررتر و
آشرکارتر از آن بود که این سن یکاها بتوانن بهعنوان تشکلهای صنفی و مستقل کارگری سرکوب و
اختناقِ پز از آن را تاب بساورن  .در نتسجه ،در جریان این سرررکوب و اختناق شررمار زیادی از رهبران
کارگری و اعضرای هسأت م یره های این سرن یکاها بازداشرت و از صحنه حذ ،ش ن یا خود ناگزیر
ش ر ن سررن یکاها را ترک گفته متواری و پنهان شررون ؛ تشررکلها و تحرکات کارگری به محاقی چن
ساله فرو افتادن .
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داشرته اسرت؟ ب) دلایل و چگونگی رخ اد و سررکوب جنبش کارگری در این دوره تقریباً مشررخچ
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دسررتکم چن سررال زمان لازم بود تا چراغهای شررمار مع ودی سررن یکای کارگری (ضررعسد و
کم توان) بتوان دوباره روشن بشود .هر چن که در این رویش دوباره ،در کنار تلاشهای شبانهروزی و
سازمانگرانهی کارگران آگاهِ تازه به مس ان آم ه یا آنان که از امواج سرکوب جان بهدر برده بودن  ،رد
پاهایی از کارشرناسان «سلس اریتی سنتر» آمریکا که پز از کودتا در وزارت کار مأوا گزی ه بودن  ،نسز
دی ه میش ر  .بر اسرراس آمارهای موجود از سررال  1330تا سررال  1313رویهم بسش از  115سررن یکای
کارگری در تهران و شررهرسررتانها ثبت شرر ه و پز از اصررلاس قانون کار در  1313و رسررمست یافتن
سن یکا بهعنوان تشکل کارگری درون کارگاهی ،تا پایان سال  1301ح ود  1255سن یکای کارگری
ثبت شر ه اسرت که به نظر میرس بسشترین شمار آنها از نوع زرد باشن  .به هرروی ،در دورهی پز از
کودتا تا آغاز سال  1301و بهخصوص در دورهی شکوفایی اقتصاد نفتی ،گسترش صنعت و رونق بازار
کارِ ایران و با وجود تلاشهای صررادقانه مع ود گروههای کمشررمار ،حرکتهای اعتراضرریِ کارگری
نش ه است.

چهار
رو کرد تناح چپ تنبش اتیماعی ا راف اه سازمافدهی کارگری
ا د از کود ای  2551ا اهم 2532
در دههی چهل ،نسروهای موجود در جنبش اجتماعی ایران و بهویژه جریانهای چآ ،پز از گذر
از دوران یأس و فترت ناشری از شکست و سرکوب جنبش ملی در پی کودتا و بازیابی خود ،با جان و
انرژی تازهای به مس ان آم ن  .پز از خانهتکانی و درس گرفتن از کودتا و شرکست جنبش ،نسروهایی
پا به مس ان گذاشرتن که ضرمن داشرتن نق اسراسری بر حزب توده و پافشاری بر تمایز از آن بر پسروی
نکردن از سرساستهای چسن و شوروی نسز تأکس داشتن  .در مسان بسشترین بخش جریانهای چآ ایران
(داخرل و خرارج از کشرررور) مترأثر از انقلرابهرای چسن و کوبا« ،مبارزهی مسرررلحانه با دیکتاتوری و
سررکوب» گفتمان مسرل ش ه بود .در سالهای پایانی دههی چهل و آغازین دههی پنجاه این گفتمان
به شرسوه و رویکرد اصلی و عملی مبارزهی گروهها و جریانات فکری چآ و حتا بخشی از روشنفکران
مذهبی تب یل ش  .در این دوره گرایشهای کارگری ،نزدیک ش ن به طبقهی کارگر و زیست در مسان
طبقه و از این رهگذر کمک به امر سرازماندهی و سرازمانیابی طبقهی کارگر ،صرفتی نسکو و فضسلتی
اخلاقی و حتا به لحاظ تئوریک ضررورتی ای وولوژیک محسروب میش ؛ اما آنچه در عمل رخ میداد
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قابل ملاحظهای که از آگاهی طبقاتی ،سررازمانیافتگی و بالن گی کارگران حکایت داشررته باش ر  ،دی ه
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چسز دیگری بود .ضررررورتهرای زنر گی مخفی در خرانرههرای تسمی و الزامات مبارزهی مسرررلحانهی
سرازمانهای چریکی ،با امر کار سساسی ،زیست در مسان تودهها و سازماندهی طبقهی کارگر به معنای
واقعی کلمه ،دستکم در آن دوران ،سازگاری ن اشت .از اولسن سالهای دههی  05و بهت ریج پز از
آن برای شرررمار قابلتوجهی از فعالان چآ ،بهرغم ارزشگذاری و گرامس اشرررت تمامی ف اکاریها و
قهرمانیهای رهروان مشرری مسررلحانه و چریکی ،ناکارآم ی این شررسوه در مبارزه برای رهایی طبقهی
کارگر و همخوان نبودن آن با شرررای عسنی آن زمانِ جامعهی ایران ابت ا با تردی م رس ش ر و س رکز
بهت ریج ق عست یافت .پز از کنار گذاشتن اسلحه و الزامات مشی مسلحانه و وداع با مبارزهی چریکی
و همچنسن دوریگزینی از آداب و منشهرا و ترک تظراهرات ،سررررگرمیها و عادات جذاب زن گی
روشرنفکرانه ،سبک کار تودهای یعنی رفتن به مسان تودهها و کار و زیستِ منظم و م اوم و ه فمن در
مسان طبقهی کارگر و تلاش در «درون طبقه » ،برای کمک به امر سرررازمانیابی طبقه ،مورد توجه و در
کار سرساسری و سرازمانگری «در مسان و برای طبقهی کارگر» ایجاد ش  ،با همان توش و توان ان ک به
درون کارخانهها رفت و در آستانهی انقلاب بهمن در محس های صنعتی خوش درخشس  .موجی که در
فضررای انقلابی سررال  1301ق رتمن شرر و پز از انقلاب بهمن توسرر انبوهی از جوانان و پوین گان
گرایشهرای مختلد چرآ برا توش و توانی بسشرررتر و البتره ب ون پسوسرررتگی و بهکارگسری تجربههای
سالهای  1325تا ( 1332پسش از کودتا) ،ادامه یافت.

پنج
تناح چپ و سازمافدهی کارگراف ا د از اهم 2532
گرچه پسمودن این راه با آزمونها و خ اها و دادن هزینههای بسرررسار سرررنگسن و گاه خونسنی همراه
بود ،اما برآین این موجهای سرنگسن ،که از دو سره سرال قبل برخاسته و در روزهای انقلاب  01تش ی
شر ه بود و هر روز قوت بسشتری مییافت ،در برپایی و رش و پویایی شمار زیادی از انواع تشکلهای
مسررتقل کارگری دی ه شرر  .شررمار بسررساری شرروراهای انقلابی کارگران (کنترل تولس و م یریت) و
سررن یکاها و اتحادیهها برپا شرر ن و بهرغم همهی نواقچ و بی تجربگیها و خ اها اما ،از نسمهی دوم
سال  1301تا پایان بهار  13۱5درخشس ن ؛ نتایج و آثار آنها در قالب تجربه تا سالهای اخسر نسز کماکان
قابلمشراه ه بوده اسرت .متأسرفانه سسر حوادث ،در این دورهی کوتاه ،آنق ر فرصت ن اد که رهروان
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دسرتورکارِ گروه قابلتوجهی از کنشگران چآ قرار گرفت .موجی منسجم از نسروهای چآِ باورمن به
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این راه دشوار ،در پز این آزمونها و خ اها و پذیرش هزینهها ،آب ی ه شون و با جمعبن یِ تجربهها،
آداب و روشِ «کار در مسان طبقه» و «برای طبقه» (سبک کار) را بهخوبی فراگسرن و در فراین عمل به
ن
نسلهای بع منتقل کنن  .زمستان خسلی زود از راه رسس ؛ زمستانی سرد و سخت پسش از رخت بربست ِ
بهار .و هنگامی که رسرس هنوز بسشترین شمار آن دسته از کنشگران اجتماعی که رهایی انسان و جامعه
از قس اسررتثمار و بردگیِ سرررمایهداری را در پسمایش راه سرروسررسالسسررم و تحقق آن میدانسررتن  ،آنق ر
آموخته و آب ی ه نش ه بودن که باور پس ا کنن  :ه  ،از زیست و کار در مسان تودهها و طبقهی کارگر

ی
و منظور از برپایی و فعالست سرن یکا ،اتحادیه و شوراهای کارگری ،فق سازمافدهی و ارگزار ِ
اعیراضها و اعیصا ها و احیاناً انیشار اخبار و گزارشهای مراوط اه آفها نیر ! برای

کنشرررگران این عرصررره نتسجهگسری و رسرررس ن به این باور که این اق امات و فعالستها فق گامهای
آغاز

و وسیپهای ارای حقق هدف انپی هستن  ،سالها کار و تجربه و آموختن و آموزان ن

ه  ،اصرلی کنشرگران این عرصره در این مرحله گام برداشتن در راستای سازماف اای و کمک اه
امر میشکپ شدف کارگراف اهمثااه «طبقهای ارای خود » است .به گفتهی دیگر ه  ،اصلی

تحقق یا کمک به تحقق امر «آمدف طبقهی کارگر آگاه و ستازماف افیه اه میداف مبارزهی
طبقا ی و ا های نقش در یی ستترنوش ت

خو ش » اسررت؛ نه صرررفاً سررازماندهی و برپاییِ

اعتراضات و اعتصابهای کارگری! یا در بهترین حالت اعتراضاتِ مع و ،به اه ا ،رادیکال سساسی
(ب ون داشررتن چشررمان ازی من قی و مقبول برای آین ه و قابل باور برای انبوه کارگران) .ارتکاب این
خ ای استراتژیک در واقع قرار گرفتن یا قرار دادن وسسله بهجای ه  ،بود .اعتراض به وضع نابهسامان
موجود ،مبارزه برای بهتر ش ر ن شرررای کار و افزایش حقوق ،اعتصرراب و برپایی تشررکلهای اعتراض
صنفی کارگری و حتا کسب ق رت سساسی (در شرای مفروض و استثنایی) همگی وسسلهای هستن در
خ مت بهبود وضررعست زن گی و سررازمانیافتن طبقهی کارگر بهمثابه «طبقهای برای خود» و به مس ان

آم ن طبقهی کارگرِ آگاه اا هدف دخال

در یی سترنوش

خو ش و رها ی از سیم

و نااودی نظام ستترما هداری؛ البته با در نظر داشررتن جمسع شرررای  ،توازن قوای طبقاتی و زمان و
مرحلهی انقلاب .این خ ای بزرگ درتشرخسچ و گزینش راه ،در سررتاسرر دورهای دستکم چهل تا
پنجاه ساله ،در پراتسک کنشگران چآ دی ه ش و هنوز هم کماکان دی ه میشود .دی هایم که بسشترین
شرمار این کنشگران وقتی که در محس های کار (بهطور مشخچ در صنعت) استقرار یافته و بهاص لاس
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و م العه و جمعبن ی تجربساتلازم بود تا دریابن و عمسقاً باور کنن که وظسفهی طبقاتی کارگرانِ آگاه و
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جای پا محکم کردهان (در مقابل زیسرررت و کار منظم و ه فمن در مسان طبقه) ،ب ون نظر داشرررتن به
تمامی مسرایل و ملاحظات ،عموماً و تقریباً تمام نسرو و همتشران مع و ،به سررازماندهی اعتراضها و
اعتصررابها شرر ه؛ و سررکز گزارشدهی و تهسسج و تبلسغ حول آن در تریبونها و رسررانههای فضررای
مجازی .تو گویی صررفاً با برپایی اعتصررابات و بههم پسوسررتن آنها ه  ،نهایی محقق میشررود! معنای
واقعی و ناگفته و نانوشتهی این روش ترجمان این عبارتِ نادرست است« :حرکت (اعتراض) همه چسز
و سازماندهی پای ار هسچ چسز»! بیدلسل نسست که اغلب این کنشگران با پ ی آم ن مسایل و مشکلات
ناشری از حضرورِ همراه با روش کار و برخوردهای نادرسرت ،که بخشی گریزپذیر و بخشی هم ناگزیر
بودهان  ،ناچار محس کار و گاه حتا کشور را ترک کرده ان  .میدانسم که ترک یا انفصال یک کارگر
آگاهِ باسررابقه و باتجربه از محس کار بهطور کلی و در مجموع خود ضررایعهای بز بزرگ بوده که در
سره دههی اخسر به جنبش کارگری تحمسل شر ه اسرت .البته در مرحله ی بع شماری از این دوستان با
دورِ ،اگر نگویسم رهبری ،کنشهای اعتراضری کارگران را داشرتهان  .امری که ،حتا در صورت تحقق،
بهطور کلی به دلسل دوری از محس کار و نبود امکان داشرتن درک درسرت از مسایل و مشکلات غالب ًا
اگر نه زیانبخش دسرتکم بیاثر بوده است .ایجاد هستههای کارگریِ مرتب با هم و ه فمن و تلاش
برای ایجاد تشرررکلهای مسرررتقل کارگری ،بهجز در مق ع قسام سرررال  1301و کوتاه م تی پز از آن،
عموماً و در عمل وظسفه و ه فی ثانوی بوده اسرررت .آگاهانه یا ناآگاهانه و نوشرررته یا نانوشرررته ،به نظر
میرسر برای بسشترین شمار فعالان این عرصه سازمان دادن این «اعتراضات و اعتصابها» و گزارش و
تبلسغ حول آنها به خودی خود ه  ،اصرررلی یا پلکانی بوده کمابسش در خ مت و مع و ،به اه ا،
رادیکال سررساسرری و چه بسهوده اسررت تلاش برای این گونه اه ا ،رادیکال ،هنگامی که ب یل روشررن
طبقاتی ای که توازن قوا و س ک آگاهی طبقاتیِ موجود در آن لحاظ نش ه و برای کارگران نسز مقبول
نباش ر ! اهمست دادن به آموزش و ارتقای س ر ک آگاهی طبقاتی کارگران و تلاش برای متشررکل ش ر ن
طبقرهی کرارگری کره بره حقوق و وظاید طبقاتیِ خودآگاه و آشرررنا باشررر یا به گفتهی دیگر تلاش
برنامهدار و ه فمن برای رسررس ن به وضررعست طبقهای برای خود ،امری اسرراسرراً مغفول بوده یا به دلسل
مشرکلات موجود در مسرسر به محاق رفته و به آین های نامعلوم موکول شر ه اسرت .لازم به تأکس است
بازگوییِ این حقایق و شای ان کی بزرگنمایی یا تأکس بر آنها ،برای آشکارتر ش ن مشکل و درک
بهتر از خ اهای صرررورت گرفته اسرررت و اب اً به معنای کم بها دادن به تلاشهای صرررادقانه و مبارزاتِ
پرهزینهی کارگران آگاه و فعالان عرصرررهی کارگری آن دوران و همچنسن دورهی حاضرررر یا نادی ه
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انجام مصرراحبه ها و دادن انواع رهنمودها و پسام و بسانسه ،به زعم خود ،سررعی در ه ایت و کنترل از راه
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گرفتن عامل سررکوب و اختناق نسسرت؛ بهویژه موضروع اخسر که خود بحث بسرسار مهمی است که در
جای خود نساز به بحث و بررسی مستقل دارد.
برای مثال ،آنچه در مجتمع کشت و صنعت هفتتکه طی پانزده سال گذشته رخ داده نمونه روشنی
از اعوجاج و خ ا در تشخسچ راه و ه  ،است:
پز از سالها سوءم یریت ،مجتمع هفتتکه دچار اختلال در کارکرد و کاهش بازده اقتصادی ش ه
بود و در دههی  ۲5بهگفتهی مسرئولان در ادامهی همسن شسوه م یریت بهکلی زیانده ش  .به این ترتسب
تأخسر در پرداخت مزد از چن روز تا چن ماه .پز از م تی واکنشهای اعتراضیِ پیدرپی کارگران به
این نرابسرررامرانی طبسعی و قرابرل پسشبسنی بود؛ در ادامه و در نتسجهی تلاشها ،اعتراضرررات و مبارزات
پسگسرانهی کارگران ،که البته در راسرتای احقاق حقوق به نتسجهی م لوب هم نرسس  ،اما طی فرآین ی
رو بهجلو ،با دسرتاویز قرار دادن احسای سرن یکای ق یمی ،سرن یکای مستقل کارگران هفتتکه دوباره
رسرررس  .همزمان بروز اختلا ،و چن پارگی در صرررفو ،کارگران و در پی آن طی رون ی تأسررردبار
اختلال در کارکرد و سکز فشل ش ن کامل سن یکا را شاه بودیم .این معنایی ن اشت جز انح اط در
سرسر حرکت و مبارزهی طبقاتی کارگران از سازمانیافتگی نسبی به پراکن گی و بیسازمانی .این رون
و این چن دسرتگی جای بررسری و بحث فراوان دارد اما هرچه هست یکی و فق یکی از عوامل مهم
این رخ اد دخالتهای نادرسرت و توصرسهها و رهنمودهای از راه دوری اسرت که هرچن صادقانه هم
باشن من بق با شرای محس ی و من قهای نبودهان .
با رونق و گسترش موج خصوصیسازی ،مالکست این مجتمع نسز به بخش خصوصی واگذار ش  ،و
بازهم شراه اختلال در رون تولس و بازهم تأخسر در پرداخت مزد و م البات مزدی کارگران و ناگزیر
بازهم اعتصررابها و اعتراض های مکرر خسابانی .سرررانجام شرراه بودیم که ب ون نظر داشررتن به س ر ک
آگراهی و مسزان سرررازمرانیافتگی یا بهگفتهی بهتر سرررازماننسافتگی کارگرانِ این مجتمع [حتا با فرض
وجود آگراهی کرافی در مسران کرارگران هفتتکه ،ب ون در نظر گرفتن ت ابق و توازن آن با کارگران
دیگر مناطق و بنگاهها] یک باره شعار در اختسار گرفتن کارخانه و م یریت آن توس کارگران (کنترل
کرارگری یرا ادارهی شرررورایی مجتمع) داده شررر  .دیگر آن که نهادی موسررروم به «مجمع نماین گان
کارگران» ،که اعضای آن از مسان کارگران بخشهای مختلد کارخانه بهمنظور دیگری برگزی ه ش ه
بودن  ،با بزرگنمایی و اغماضررری غسرمن قی «شرررورای نماین گان کارگران هفتتکه» و در گام بع ی
«شورای کارگری کنترل» نامس ه ش  .این تعمسم و بزرگنمایی غسر واقعی در س حی بالاتر توس برخی
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فعرالران خوشبراور بهعنوان «نق هع د» در جنبش کارگری ایران و فرارسرررس ن فصرررل «شررروراهای
کارگری» بهطور کلی و تحقق آن در هفتتکه بهطور مشرخچ و رسرس ن جنبش به س حی نو و فصلی
تازه باور ،م رس و تبلسغ شرر ! طنز تلخ قضررسه این که این مجمع و نماین گان حاضررر در آن به نوعی با
مسراع ت یا پسشنهاد خود م یریت (بخش خصوصی) و با ه  ،و کارکردی دیگر تشکسل ش ه بود و
در مجموعه رخ ادهای بع یِ این مجتمع برخی از این نماین گان به «شورای اسلامی کار هفتتکه» ،که
توس ر عوامل دولتی و حکومتی برپا و حمایت میش ر  ،پسوسررتن ! گفتن ن ارد که نتسجه و س ررنوشررت
نهایی این روش کار در هفت تکه به کجا انجامس  .هسچ کز هم توضسک ن اد که چرا کارگران هفتتکه
از این «شرورای فرضری» و از «کنترل شورایی مجتمع» حمایت نکردن ؛ و تلاش ش همهچسز با پ ی هی
سرکوب به بوته فراموشی سکرده شود .اما هزینهی این تشخسچ نادرست و طرس نابههنگام شعار کنترل
کارگری و توضسک دربارهی سرنوشت شورایی که قرار بود این کنترل را اعمال کن  ،قابل تأمل است.

موانع ذهنی کنش راف
همانطور که در بالا هم گفته شر جنبش و تشرکلهای کارگری ایران بسش از یکص سال پسشسنه
دارن  .پسشررسنهای که در آن هم رش ر و شررکوفایی و اعتلای جنبش و درخشررش تشررکلها و هم افول و
نزول جنبش و سرررکوب و تلاشرری تشررکلها و داغ و درفش کارگران آگاه و فعالان امور صررنفی بارها
تکرار شر ه اسررت .اما با وجود این پسشررسنهی طولانی و پرتلاطم و با گذشررت نزدیک به پنج دهه غلبهی
پررنر

و مر اوم رویکرد کرارگری در بسنش چآ ایران ،به لحاظ آگاهی طبقاتی و سرررازماننسافتگی

طبقهی کارگر متأسفانه با چنسن وضع تأسدباری روبرو هستسم .پرسش اصلی «چرایی» وضعست کنونی
یا چرایی سررازماننسافتگی طبقهی کارگریسررت که بسش از یک قرن پسشررسنه حضررور و کنش اجتماعی
دارد .آگاهان امر و فعالان این حوزه در پاسررخ به این چرایی بهطور عم ه به دو دسررته مانع مهم اشرراره
میکنن  :موانع قانونی موجود در راه ایجاد تشکل های کارگری و از جمله فصل ششم قانون کار و مانع
دوم سررکوب و اختناق و سایهی سنگسن نگاه امنستی به اعتراضات و تشکلهای کارگری .روشن است
که این دو مانع بسسار مؤثر هستن اما تمامی وضعست موجود را توضسک نمیدهن  .در بسساری از کشورها
و جوامع (اگر نگویسم تمامی آنها) که هم اکنون تشرکلهای کارگریِ مستقل (یا بهطور نسبی مستقل)
حضررور رسررمی و فعالست دارن  ،طبقهی کارگر در آغاز فراین شررکلگسری بهعنوان یک طبقهی برای

| نقد اقتصاد سیاسی |

شش

 / 13فروافتادن و بازایستادن :یک قرن تلاش برای سازماندهی طبقهی کارگر

خود ،برای برپایی این تشکلها با انواع مشکلات و سرکوبها درگسر بوده و هزینههای بسسار داده است.
اصررولاً این توقع که سررسسررتم سرررمایهداری در مقابل سررازمانیابی طبقهی کارگر سررکوت کرده و موانع
قرانونی و پلسسررری و امنستی ایجراد نکنر و در صرررورت نسراز و امکان دسرررت به خشرررونت نزن انتظار
بیجاییسرت .سرسستم سرمایهداری بهمنظور حفظ و تأمسن و گسترش منافع خود همسشه و در همه جا و
در همهی عرصرهها با هر نوع حرکت و سازمانیافتگی که سبب به خ ر افتادن این منافع بشود با ش ت
و بیرحمی تمام مقابله کرده و باز هم در صورت نساز ،و وجود توازن قوای مناسب ،مقابله خواه کرد.
تجربههای تاریخی جنبش جهانی کارگران و هم چنسن جنبش کارگری در ایران در دوره های مختلد
در این زمسنه بهخوبی گویاست .پز مانع سومی نسز در کار است که کماهمستتر از دوتای اول نسست؛
مانع ذهنیِ عموم کارگران بهنوعی و ذهنست کنشرگران عرصه کارگری به نوعی دیگر .یک مانع ذهنی
بسرسار مهم اینسرت که شرمار زیادی از کنشرگران و به نسبتی کمتر کارگران عادی اصولا ایجاد تشکل
برخوردهای امنستی و همچنسن موانع قانونی بهصررراحت میگوین فعلاً که موانع قانونی و امنستی س ر راه
ایجاد تشررکل های پای ار اسررت با برگزاری مجامع عمومی تصررمسمگسری میکنسم و با سررازمان دادن و
برگزاری اعتراضها و اعتصرابها مبارزه را به پسش میبریم و در زمانی که فضررا مناسرربتر ش تشکل
هرای پای ار ایجاد می کنسم .باورمن ان این دی گاه گویا منتظرن مردم عادی شرررورش کنن و فضرررای
مناسرب ایجاد بشرود سرکز این دوسرتان برون و تشکل پای ار برپا کنن  .مانع ذهنی دیگر این است که
برخی کارگران آگاه و کنشرگران در امور صنفی اغلب فراموش میکنن که مبارزهی طبقاتی امر ساده
و راحت و مسرسری آسران و بیدردسرر نسسررت ،هزینه هم دارد و از پسچوخمها ،گرهگاهها و بزنگاههای
گوناگون و پرشرماری گذر میکن ؛ که البته ،برای این گذر اضافه بر تبلسغ و تهسسج و در صورت لزوم
اسرتفاده از رسرانهها ،شرکسبایی و درایت و اسرتواری و فرصرتشرناسی نسز لازم است .لازم است دانسته
باشرسم که تشکل کارگری را از همان اول اعلام نمیکنن که میخواهسم بسازیم و هنوز نساخته و نضج
نگرفته ماشررسن تولس بسانسه باشر و در هر فرصررت و مناسرربت با رب و بی رب بسانسه صرادر کن  .برپایی
تشررکل به هایوهوی و تبلسغ عمومی نساز ن ارد ،وقتی سرراخته ش ر و خوب عمل کرد خودش صرر ا و
موجودیتش را اعلام خواه کرد .البته این امر هسچ تناقضرری با علنی بودن تشررکلهای صررنفی کارگری
ن ارد .لازم اسرت به خاطر داشرته باشسم که :اولاً معنای علنی بودن تشکل کارگری این نسست که هرچه
هسرت و نسست در ویترین برای تماشای عموم قرار داد .ثانساً ضروریست ب انسم و ملکهی ذهنمان باش
کره چره میخواهسم و برای آن چسزی کره میخواهسم چه بای بکنسم ،چه زمانی و چگونه عمل کنسم و
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های صرررنفی و مسرررتقل کارگری را اولویت اول خود نمس انن  .حتا برخی با بزرگنمایی سررررکوب و
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س ر ک آگاهی موجود و تعادل هزینهها و فای هها را نسز بسررنجسم .مانع ذهنی بزرگ دیگر این اسررت که
هنوز شرررمار بسرررسار بزرگی از کارگران (در بخشهای صرررنعت و خ مات) اصرررولاً ضررررورت وجود
تشرکلهای صرنفی و فوای آن را تشخسچ نمیدهن و برای حل بسساری از مشکلات خود ،که مشکلی
اجتمراعی اسرررت و راهحل اجتماعی و دسرررتهجمعی(گروهی) را طلب میکن  ،به راهحلهای فردی و
شررخصرری متوسررل میشررون  .مشررکل ومانع سررختتری که گاه کنشررگران کارگری به ویژه خارج از
محس های کار به آن بیتوجه هسررتن این اسررت که شرررای و جوّ حاکم بر جامعهی کارگری امروز با
فضای جامعهی ایران در دهه های اول و دوم این س ه به لحاظ وجود حساسست ،سخت گسری و ذهنست
منفی نسربت به امر سرازمانیابی کارگران و ایجاد تشکل های کارگری بسسار متفاوت و ب تر است .در
دهه های نخستسن این س ه متأثر از پسروزیها و دستاوردهای جنبش جهانی چآ و پسشرفتهای جنبش
کررارگری در عرصرررهی بسنالمللی و همچنسن در نتسجررهی حضرررور و مبررارزات و تلرراشهررای منظم و
ب بسنی نسربت به امر تشکلیابی کارگران و فعالستهای سازمانگرانه در محس های کار کمتر و گرایش
به تشکلیابی و کارهای اتحادیهای و سن یکایی بسشتر بوده است 1.اما در نتسجهی انقلاب  01و حوادث
سرررالهای نخسرررتسنِ پز از آن و متأثر از مجموعهی حوادث رخ داده از جمله هزینههای سرررنگسن که
سرسستم و نگاه پلسسی و امنستی تحمسل کرده ،خ اها و شکستهای رخ داده و همسنطور سوءاستفادهها
1در آثار و م ارک حاوی تجارب جنبش کارگری ایران مانن «خاطرات دوران سررکریشرر ه» بهقلم یوسررد افتخاری یا
«شررروق یرک خسز بلنر » برهقلم جلسرل محمودی و ...موارد جالبی دی ه میشرررود که با توجه به شررررای ویژهی آن دوره
درسآموز است:
«بسن سررالهای  135۲تا  1315حزب کمونسسررت ایران تع ادی از کادر های فعال کارگری خود را به اصررفهان و خوزسررتان
گسررسل میکن تا به سررازماندهی کارگران مراکز صررنعتی این شررهرها بکردازن  .از جمله جعفر پسشررهوری ،محم اسررماعسلی
(تنها) و نصررراله کامرانی .دو نفر آخر ضررمن سررکونت در شررهر و اشررتغال به کار در «کارخانه ی وطن» به سررازماندهی
کارگران این کارخانه و رهبری اعتصرررابِ موفقِ اردیبهشرررت  1315کارگران پرداختن  .اعتصرررابی که به بهبود شررررای کار
کارگران اصفهان منجر ش ».
مورد دیگر «یک کادر حزبی (توده) باتجربه به اصرفهان فرستاده میشود .با توجه به زمسنهی مساع و کارهای آگاهگرانهای
که پسش از آن انجام شررر ه بود این شرررخچ با برگزاری کلاس یا دوره های آموزش سرررن یکایی و دیگر تلاشها در م ت
کوتاهی موفق به برپایی شمار قابلملاجظهای سن یکاهای کارگری در کارخانهها و سازماندهی کارگران میشود.
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سرازمانیافتهی احزاب و سازمان های سساسی کارگری و چآ در جامعه ،شرای آمادهتر و حساسست و
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و خسانتهای صررورتگرفته ،حسرراسررست هایی وجود دارد که در نتسجه کارهای جمعی و فعالستهای
گروهی چن ان مورد اقبال قرار نمیگسرد ،نسرربت به تشررکل های کارگری و ایجاد سررن یکا ب گمانی
وجود دارد و توصسهها و رهنمودهای خارج از محس کار نسز چن ان به کار نمیآی .
این موضروع که مسان شرماری از کارگران کنشرگر بر سرر انتخاب نوع تشرکل صرنفی توافق وجود
ن ارد مانع کوچکی نسست! برخی سن یکا و اتحادیه را رفرمسستی و بورژوایی میدانن و تشکل مناسب
را فق شروراهای کارگری می دانن و این در حالسسرت که شماری دیگر توازن قوا و س ک و مرحلهی
جنبش کارگری (و جنبش اجتماعی) را متناسررب با خواسررت ای هی شررورا و برپایی آن نمیدانن  .مانع
ذهنی مهم دیگر را در شررای نامناسب کار و نبود امنست شغلی کارگران در سایهی قراردادهای موقت
کار و این تصررور کاملاً نادرسررت بای دی که تشررکلهای کارگری برای کارگران موقت و در زمانهی
موقتی بودن مشاغل محلی از اعراب ن ارد .مق متر از دو مانع قانون و برخوردهای پلسسی و امنستی فایق
که :افزون بر استفاده از امکانات م رن و رسانههای فضای مجازی حضور و زیست ه فمن و برنامهدار
در مسان طبقه میتوان و بای که کارسرراز باشرر  .نکتهی مهم اینسررت که برای حرکت بهسرروی ایجاد
تشکل ضرورتی ن ارد که حتماً منتظر پس ا ش ن بهانه و یا بروز مشکل و بحران در بنگاهها و محس های
کار نشرسرت که در سرایه یا کنار مبارزه برای حل آن مشکل یا بحران در مورد ضرورت برپایی تشکل
نسز سخن گفت .برپایی تشکل میتوان ه  ،اول و اصلی گفتوگوها و تلاشها باش .

هه
ضرور

اسیقپاب شکپ کارگری از احزا

سیاسی

ضرررورت وجود انواع تشررکلهای کارگری شررامل تشررکلهای سررساسرری ای وولوژیک (حزب و
سرازمانهای سساسی) و تشکلهای صنفی سساسی (سن یکا یا اتحادیهها) برکسی پوشس ه نسست و نساز به
توضرسک ن ارد .اما استقلال این دو نهاد از یک یگر و در عسن حال چگونگی راب ه یا نسبت مسان این دو
بحث مفصل و دامنه داریست که در این نوشته به آن اشاره میشود.
شرکل گسری و پذیرش عضرو یا پسوسرتن اعضرا به یک حزب یا سرازمان سرساسیِ کارگری بر پایهی
باورمن ی به یک بسنش سرساسری و ای وولوژی خاص صرورت میگسرد .روشرن است که کسب ق رت
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آم ن بر این موانع ذهنی اسرت این درست همان جایی است که بای درک کنی و ملکهی ذهنت باش
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سرساسری و اداره یا ه ایت جامعه بر مبنای آن ای وولوژی و دی گاه سرساسی و در صورت لزوم و وجود
شرای لازم تغسسر ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه بخشی از برنامهی این گونه نهادهاست .شکلگسری
سرازمانها و تشرکلهای صرنفیِ کارگری (صرنفی  -سرساسری عبارت بهتر و گویاتری است) و پسوستن
کارگران به سرررن یکاها صررررفاً بر پایه منافع صرررنفی کارگران و ب ون توجه به علایق و باورمن یهای
سررساسرری و ای وولوژیک یا جنسررست و قومست و نژاد آنهاسررت .این تأکس اب اً به این معنا نسسررت که
تشرکل های صرنفی با سرساست سروکار ن ارن و وارد این حوزه نمیشون یا اعضای این تشکلها نبای
دی گاه و باورهای سرساسی و ای وولوژیک داشته باشن ؛ داشتن دی گاه سساسی یا باور به هر ای وولوژی
امر خصوصی هر یک از اعضا است و مورد سؤال یا اعتنا نبای قرار گسرد .یک سازمان صنفی کارگری
در راسرتای بسان و طرس منافع اعضررای خود و تأمسن این منافع و دفاع از آنها در جامعهی سرررمایهداری
ناگزیر اسرت ،در چارچوب اسراسرنامهی خود ،وارد حوزهی سساست بشود؛ با مقامات و نهادهایی وارد
اعضررایش را تعرید و تأمسن میکنن یا کوشررن ه برای لغو قوانسنی باش ر که به زیان منافع اعضررای آن
سررازمان و تشررکل اسررت .اما ورود و نگاه این سررازمانها به عرصررهی سررساسررت از زاویهی تأمسن منافع
اعضاست و نه از زاویهی بسنش سساسی خاص یا در اختسار گرفتن ق رت سساسی یا تغسسر ساختار جامعه.
هرچن که نمونههایی ان ک وجود دارد که در شرررای اجتماعی  -سررساسرری خاصرری اتحادیهها ،ب ون
لحاظ کردن ای وولوژی ،وارد این حوزه هم شررر هان  .طبقهی کارگر برای رسرررس ن به اه ا ،خود و
تعالی جامعه هم به تشکلهای صنفی و هم به نهادهای سساسی و ای وولوژیک نسازمن است .این دو نوع
تشررکل مکمل هم هسررتن اما دو کارکرد و دو عرصررهی متفاوت دارن و هسچگاه نمیتوانن جایگزین
یک یگر بشون .
در زمسنهی استقلالِ سازمان های صنفی کارگری از کارفرمایان و همچنسن از دولت و حکومت همه
اتفاقنظر دارن  .اما راب هی بسن تشرکل های صنفی و احزاب سساسی کارگری امر مهمی است که اغلب
به سرکوت و ابهام واگذار میشرود .از نظر نگارن ه نق هی شرروعِ تضعسد و تلاشی یک تشکل صنفی
کارگری زمانسسرت که متصرد یا وابسته به یک حزب (هر حزب) سساسی بشود .وابستگی یا اشتهار به
وابسته بودن یک اتحادیه یا یک سن یکای کارگری به یک حزب سساسی معسن یا اشتهار به گرایش به
یک ای وولوژی یا باور سرساسی خاص سبب دورش ن کارگرانی میشود که این گرایش را ن ارن یا با
آن مشکل دارن  .اهمست این قضسه آن گاه روشن میشود که ب انسم بسشترین شمار کارگران نه ضرورتاً
آرمانخواه هسرتن و نه باورمن به حزب و سرساسرتی خاص .و فق برای یافتن احسرراس امنست و داشتن
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مذاکره و چانه زنی بشرود؛ خواهان و تلاشرگر ت وین و تصرویب قانون یا قوانسن خاصری باش که منافع
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پشرتسبان در دفاع از منافع خود به سرن یکا یا اتحادیهها رویآور شر ه به عضویت آنها در میآین  .باز
هم لازم به تأ کس اسرت که این گفته ب ان معنا نسسرت که کارگرانی که باورهای سرساسی یا ای وولوژی
خاصری دارن نمیتوانن یا نبای در تشکل های صنفی عضو شون یا در آنها فعالست کنن  .عکز قضسه
صادق است؛ این گروه از کارگران میتوانن و بای در تشکلهای صنفی حضور داشته و فعال باشن و
در تصرمسمگسریها و اتخاذ سساستهای اجرایی ،م ابق با اساسنامهی آن تشکل ،نظر خود را که طبسعت ًا
متاثر از باورهای سساسی ای وولوژیک آن هاست ،ب ون داشتن کلسشه و برچسب حزبی و ب ون اصرار بر
پذیرش آن ،اعلام و از آن دفاع کنن  .اگر این نظرات و راهکارها م ابق با اسررراسرررنامه و تأمسنکنن هی
منافع اعضرا باشر و با اسرت لال و در فضایی مناسب م رس شود تأیس و اجرایی خواه ش  .در غسر این
صررورت اصرررار بر پذیرش این دیگاهها موجب انزوای فرد در تشررکل و در صررورت اجرا سرربب ایجاد
تفرقه و تشرتت و در ادامه اضمحلال تشکل صنفی خواه ش ؛ امر تأسدباری که بارها رخ داده است.
زیان این گونه وابسررتگیهاسررت .این نکته نسز قابل تأمل اسررت که خسلی ب یهی اسررت اگر در جامعهای
بسش از یک حزب سساسی طرف ار طبقهی کا رگر وجود داشته باش ؛ در صورت اصالت دادن به تبعست
تشررکل های صررنفی از احزاب کارگری ،سررن یکاهای کارگری این جامعه به ک ام یک از این احزاب
بای وابسررته باشررن ؟ ممکن اسررت هر حزب سررن یکای کارگران طرف اران خود را ایجاد کن ! در این
صورت این نهادها دیگر صنفی نسستن بلکه فق اتحادیهی کارگران طرف ار فلان حزب سساسی خواهن
بود .در صرورت اصالت دادن به این تبعست یک پرسش اساسی دیگر نسز م رس است :آیا این به معنای
زیر سرؤال بردن توان و درک طبقهی کارگر در تشخسچ و تعسسن منافع طبقاتی خویش نسست؟آیا باور
نر اریم کره طبقرهی کرارگر برایر در رونر مبرارزهی طبقراتی خویش و آزمون و خ راهرای مکرر برره
خودآگاهی و تکامل برسر ؟ تحمسل یک باور یا یک تاکتسک حتا صر درصر درست و بهنفع طبقهی
کارگر به یک تشرکل صرنفی ،زمانی که این باور من بق با آگاهی و تجربهی زیسرته و فضرای سررساسی
اجتماعی حاکم بر جامعه و همسنطور فضرای حاکم بر تشکل صنفی مورد نظر نباش  ،باعث میشود در
ادامهی حرکت های اجتماعی و در کوران حوادث ،نسروی اجتماعی لازم پای این تصمسم نایست و توان
مقاومت و دفاع از آن را ن اشته باش و در چنسن وضعستی نتسجهی عکز حاصل میشود.
**
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سرررنوشررت تلخ سررن یکاهای کارگری وابسررته به حزب توده پز از کودتای  1332نمونهی گویایی از
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ه  ،نگارش این متن بسش از هر چسز طرس تجربه ها و سکز پرسشها بوده و چن ان در مقام پاسخ
نسست .واکاوی مختصر راه پسموده ش ه است و تأمل در این که در مقاطع مختلد و در بزنگاهها ،آیا ما
(نسروهای حاضررر در صررحنه) واقعاً کار دیگری نمیتوانسررتسم بکنسم؟آیا مسررسر طیشر ه و تاکتسکهای
اتخاذش ه خالی از خ ا بودهان و فق ب حادثه ما را به اینجا کشان ه؟ منتقل نش ن تجربه بسن نسلهای
مختلد کارگری و بی یا کمتجربگی و درک و تشررخسچ نادرسررت شرررای  ،کار بسررت شررسوههای
نامناسررب ،ناشررکسبایی و بزرگنمایی غسر معقول دسررتروردها یا پسشرررفتهای کوچک در رسررس ن ما به
نق هی امروز مؤثر نبوده اسررت؟ آیا طبقهی کارگر و مبارزهی کارگران برای رسررس ن به وضررعست بهتر
فق در بخش صرنعت وجود دارد؟ در لحظه و شررای حاضرر که اردوی سرمایه ،متاثر از توازن قوای
موجود و زیادهخواهی ذاتی سررمایهداری ،قصر عقبنشرسنی و فراهمکردن داوطلبانهی شرای مساع
برای سرازمانگری و ایجاد تشرکلهای مستقل کارگری را ن ارد و در بن بست یا شرای انس اد هستسم،
مستقل کارگری کاملاً منتفی است؟ و به قول آن فعال کارگری مقسم خارج فعلاً بای با برگزاری مجامع
عمومی تصرمسم گسری و ...بکنسم تا اوضراع مساع فراهم گردد و پز از آن به سوی تشکلهای پای ار
برویم؟ آیا بازهم حرکت همه چسز اسررت و تلاش برای سررازمانیافتگی پای ار یا نسرربتاً پای ار هسچ؟ این
اوضررراع مسررراعر چره زمرانی و چگونه فراهم میگردد و چه نسرو یا نسروهایی در فراهم کردنش مؤثر
هسرتن ؟ یا این که در همسن اوضراع و شرای نامساع موجود بای در جستجوی راه و راهکاری تازه و
مناسررب بود؟ بهطور حتم نسررل کارگران جوان بهویژه دانشآموختگان جوانی که بهت ریج وارد بازار
کار میشون با استفاده از تجارب و شکستهای پسشسن راهکارهای تازه خواهن یافت.
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آیا واقعاً هسچ گونه امکانی برای ارتقای سرر ک جنبش کارگری وجود ن ارد؟ بحث ایجاد تشررکلهای

