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اما  ،انگیزوسوووسووهای آیندهی هیا وعد کاذب جای دادن امیدبهاما  باید امیدوار بود.

قرن  تجارب بیش از یک بر مبنایباید ناروشن به لحاظ چگونگی تحقق، و  پشوووانهبی

 را ترسیم کرد. ی جاریاندازهاچشموظایف و  آن یهبالقو توان وایران جنبش کارگری 

سوووایر مزد و کارگر و ی هطبق یجمعیوِ  البووه پراکنوده انبوه توانودمی این جنبش

 این طبقه از جمله پایین روزو دسوووورکار مطالبات  را دربر بگیرد. چراکه بگیرانحقوق

و بسیاری از  در پرداخِ مزدهاخیر أتتناسب آن با معیشِ خانوارها، مزدها، عدمبودن 

مطالبات امروز بخش غالب  ،طبقاتی شکافاعوراض به فقر و طور کلی ، و بهموارد دیگر

اما  ،روزههرتقریباً ی اعوراضووی هاوتجمع هاوجود حرکِ ،آن گواه تمامی مردم اسووِ.

 ر جهِد ی اسِتلاش ،ی حاضراسِ. مقاله ،پراکنده و بدون ارتباط ارگانیک با یکدیگر

 چنان که باید چرا جنبش کارگری ما هنوز»: این پرسش یدوباره طرحیافون پاسخ یا 

 «ایم؟سِ و چرا در موقعیوی این چنین قرار گرفوهنی یافوهتوسعه
 

(4) 

 رولتاریای جهانی و مطالبات یگانهپ ،ی کارگرطبقه

پدید  6881در سووا   شوویکاگو را «یکم ماه مه» اصوولی کارگرانی که یخواسوووه 

سا  پیش از این در ایران  661آوردند و همچنین خواسوه و شعار اصلی کارگرانی که 

یافِ هشوووِ سووواعِ کار روزانه با در»ریزی کردند، ی کارگری را پایههااولین اتحادیه

راه طولانی بوده اسوِ. اما امروز کارگران این سرزمین پ  از پیمودن این  «مزد کافی

اگر شووان  اشووودا  داشوووه و  هاهنوز هم در موقعیوی هسوووندکه بخش بزرگی از آن

زندگی حداقلی ناگزیرند بیش از هشووِ سوواعِ کار کنند و  تأمینبیکار نباشووند، برای 

کدیگر روزانه به رقابِ با یی ههم ناگزیر، برای دسویابی به فرصِ کار اضافگاه، البوه باز

کارگر ایران با جمعیوی ی هکارفرما بپردازند. هنوز هم مشوک  اصلی طبقیا خواهش از 

توجهی از آن از تحصوویلات دانشووگاهی و قاب در حالی که بخش  ،ها نفربالغ بر میلیون

یا محرومیِ  1داشون تشک  مسوق  کارگری، ندسطوح بالایی از تخصص هم برخوردار

هشوِ ساعِ  تحقق از جمله ،ابزاری اسوِ برای دفا  جمعی از منافع طبقاتی خوداز 



 

 
 

 الهیکاظم فرج 3

کار روزانه و مزد کافی! و در این راه تاکنون بارها و بارها بهای سوونگینی پرداخِ کرده 

 اسِ.

 

(2) 

 ایران ی کارگرطبقهی هاو خواسته تولد کارگران صنعتی، هویت
توسط کارگران چاپخانه شک   6881 کارگری ایران در سوا  یاتحادیهین نخسوو

تدریج کارگران شوماری دیگر از صنوف برای دسویابی به مطالبات هگرفِ؛ پ  از آن ب

ی هااز بخش اتحادیه 9 ی صنفی اقدام کردند؛ اما همگرایی هااتحادیه خود به تشوکی 

 و هاشووهرداری و بافنده ،سوواخومانی ،نانوایی ،حمامی ،هاداروسوواز ،کفاشووی ،چاپخانه

بود که سبب شد  6011در سا   «ی کارگری ایرانهاشورای مرکزی اتحادیه»تشکی  

 نعنوابه «ی کارگریهااتحادیه»و  «طبقه» یک عنوانبه نخسوووین بار کارگران  ایران

پهلوی سوووا  حکومِ  61 آن روز معنا پیدا کنند. ییک نهاد مدنی  اثرگذار در جامعه

 ،هامرام اشوووراکی و ممنوعیِ فعالیِ گروه سوورکوب اعما  سوویاسووِ ی هدور ،او 

. اما اسِپویایی جنبش کارگری  رشد وتوقف ی هو در نویجه دور هاو اتحادیه هاتشک 

و افزایش شمار ویژه صنعِ نفِ( به) رضواشواهی گسوورن صونعِی هویژم سومدرنی

را در پی داشِ. در کارگر صونعوی  یطبقه شومار جمعیِافزایش ناگزیر  و هاهکارخان

ساعِ در روز  9، ساعِ کار کارگران به هاسرکوب و هاخشونِی هرغم هماین دوره به

 آمد.می کاهش یافِ که در آن روزگار دسوآورد مهمی به شمار
 

(9) 

 ایران یکارگر جنبشفراز و فرود 
 ،توازن قوا در منطقه و شرایط سیاسی اجوماعی  جهان در شرو  جنگ جهانی دوم

 وقو سووقوط اسوووبداد رضوواشوواهی و آغاز زمامداری  ضووعیف پهلوی دوم را رقم زد؛ تا 

 برایاسووبداد و دیکواتوری، فاووای مناسبی  یو برقراری دوباره 6008کودتای مرداد 

گیری سووندیکاهای کارگری فراهم شوود. شووک ایران و  ی کارگرطبقهرشوود جنبش 
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ای ملاحظهقاب سوووندیکاهایی که خون درخشووویدند، نفوذ و قدرت بسووویج کارگری 

داشووند و در معادلات سویاسی آن روز جامعه اثرگذار بودند. این سندیکاها از دولِ و 

مین تعلق و وابسوگی و ه 2از احزاب سیاسی خیر!موأسفانه کارفرما مسووق  بودند، اما 

ی پ  هادر روزها و ماه هاسواز و توجیه سرکوب و اضمحلا  آنزمینهعلنی به احزاب، 

از کودتا شود. در این دوره اولین قانون کار به تصوویب رسوید و در آن سندیکا مجاز و 

)کارخانه( به رسوومیِ شووناخوه شوود. پ  از  یک تشوک  کارگری  درون بنگاه عنوانبه

گر که درون طبقه حاووور ، آن نیروی سووازمان6011تا فرارسویدن امواج انقلاب  کودتا

همِ  «طبقه برای خود»ی کارگران به مثابه یک دهسووازمانداشوووه باشوود و به امر 

وجود نداشوووِ. در این دوره، به هر دلی ، مرکز توجه و میدان  تا حدود زیادیگموارد 

عمده، جاهای  طوربهچپ،  ین سیاسی و باورمندان عرصهفعالا ی هدف هاعم  یا گروه

نا اسوث طوربهبوده اسوِ؛ حوا اگر  ی کارگرطبقهی کار و زیسوِ هاجز مح هدیگری ب

و مح  کار و زیسوووِ او مورد توجه واقع شوووده، هدف  ی کوارگرطبقوه در جواهوایی

ی طبقه» یدهسووازمانعاوووگیری  افراد مناسووب در گروه و سووازمانی خا  بوده و نه 

و  فرازسووا  پر  81روی پ  از کودتا هرکلمه. به یعام و به معنای ویژه طوربه «کارگر

ی انقلابی و هانسوویم و موج ایران گذشووِ.ی هبار بر جامعخونو پر از ماجراهای  فرود

رسووید و با قدرت تمامی فاووای سوویاسووی جامعه را انقلاب بهمن فراوفان تسووپ  

و برای مدت کوتاهی میدان   نادرسِ فروریخِ جزمیاتنوردید؛ بسیاری از باورها و در

، بواورهوا و اهوداف موفاوت در راسووووای آموزن و هوان شووویوهدبرای آموزن و آزمو

زودی و پیش از هفراهم آمد. اما این دوره بسیار کوتاه بود. ب ی کارگرطبقهی دهسازمان

طبقاتی، رسووویده  یاثرگذار، در جریان مبارزهای به نویجه هاو آموزن هاآن که آزمون

وز سفراهم شده باشد، آتش جنگی خانمان هایا فرصِ کاربسِ تجارب و آموخوه دباش

و طولانی برافروخوه شود و نیاز به توضوین نیسوِ که آزادی و دموکراسووی در شرایط 

ز آغاز جنگ و طی حوادث ناگوار و تر از یکسا  پ  اکم شود. درمی جنگی زیر گرفوه

شووراها و سندیکاها و دیگر نهادهای کارگری مسوق  با و پ  از آن،  6011 تلخ  سوا 

همگی محو و ناپدید شوودند. اندیشوویدن و  ،خشووونِ و اجبار یا داوطلبانه از بیم حادثه

 م اسِ:سیار لازجویی برای یافون پاسخ این پرسش برای تمامی فعالان این عرصه بپی

 یهای کارگری برپا شده سرکوبهاو نهاد هاچرا هیچ یک از سوندیکاها و دیگر تشک 
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توان می و پ  از آن را تاب نیاوردند؟ آیا فقط با اسوناد به سرکوب و فشار 6011سا  

ی سازمانی های، پیونددهسازمانی هاشدن را توضین داد؟ در شیوهمحواین فروپاشی و 

شده و در برنامه و عم  این نهادها عیب تعیینو اهداف  هاتشوکیلاتی، اتخاذ تاکویکو 

بینی اسوووفاده از فشووار و اعما  محدویِ  بیشووور و پیشو ایرادی وجود نداشووِ؟ آیا 

ی، امری دارسووورمایهی مخولف هاو نهاد هاگیری سووورکوب و زور توسوووط جناحکارهب

 عک  بواید طبیعی و محوم  دانسووووههن بود؟ یوا بوهعجیوب و غیرممکن و دور از ذ

در صووورت نیاز به هر  هاآنبو  ومی های مخولف سوورمایه و دولِهاشوود که جناحمی

شک  ممکن، ولو اسوفاده از زور و خشونِ دولوی، از منافع طبقاتی خود دفا  خواهند 

این یورن یا تحم  کرد و به صوووفوف کارگران یورن خواهند برد! برای مقابله و دفع 

کرد؟ نقاط ضعف می بینیپیشداشِ و می فشوارها و صودمات وارده، آیا نباید آمادگی

 توانسِ نباشد؟می کجاها بود و آیا

ی صنفی هاطور سازمانی سویاسی و احزاب کارگری و همینهاسوازمانی هیفوظ

ی و موشک  کردن کارگران اسِ اما در دو دهسازماناتحادیه و سندیکاها( ) این طبقه

 -ی سوویاسووی هاموفاوت. سووازمانکاملاً سووطن و با دو شوویوه، دیسوویپلین و هدف 

 ( دوها)اتحادیه سیاسی کارگری -ی صنفی ها)احزاب( و سوازمان کارگریولوژیک ئاید

دیگر یک توانند جایگزیننمی هکسازمان مسوق  از هم و در عین حا  مکم  یکدیگرند 

ی طبقه مشووورکاتی دارند و دهسووازمانبشوووند؛ این دو نو  تشووک  در راسوووای امر 

کنند اما این ارتباط به می برحسووب ضوورورت ارتباط منظم  سووازمانی با یکدیگر برقرار

ی هانیسوووِ. تجربه هارفون اسووووقلا  آن سووو ا معنای تابعیِ یکی از دیگری و زیر 

حزب( دیگری تلان کرده در اتخاذ و  مثلاً) نبود یکی جا که درآنمخولف نشووان داده 

جز پراکنده شدن اعاا و بازماندن سازمان ای بیان مواضوع جای خالی را پر کند نویجه

اسِ. همچنین هرگاه در وظایف و اهداف  صونفی از وظایف اصلی خویش به بار نیامده

 منطقی این دو نو  تشک  تبدی ی هتداخ  صورت گرفوه و پیوند و رابط هااین تشک 

ِ طبقاتی از مسیر درس یانحراف روند مبارزه کار یشده نویجهسوگی واببه تابعیِ و 

سبب حذف  احزاب(عمدتاً ) بوده اسِ. در این حالِ حذف و سرکوب یکی آنو اصلی 
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و مبارزات  هاکارگر ایران، تشووک ی هو نابودی یا اضوومحلا  دیگری شووده اسووِ. طبق

 بسیار دیده اسِ. کارگری از این منظر آسیب

 

(1) 

 فضای سیاسی و تلاش مجدد گشایشاندکی 
شووانزده سووا  پ  از این حوادث و حذف مخالفان و دگراندیشووان نوبِ به دولِ  

برای  اجوماعی جامعه -فاای سیاسی  سویاسی، یاصولاحات رسوید. با شوعار توسوعه

. شمار زیادی شودمدنی فراهم  یامکان ایجاد برخی نهادهای جامعهو اندکی باز  مدتی

شمار معدودی  روزنامه و نشریات مخولف، اغلب منوقد اما همسو با حاکمیِ و نظام، و

محیطی با ی حمایِ از حقوق کودکان، زنان و زیسوووِهای فرهنگی و کانونهاانجمن

کردند. این تدییر و اندکی باز شدن ی موقِ و دایمی شورو  به فعالیِ هامجوز گرفون

خوردها وی کارگری هم اثرگذار بود؛ البوه این ماجرا گاه با زدهافاای جامعه در محیط

جا جا و آنو گاه با گشوایش و بسوط و زمانی با حصر و بندهایی در این نشوینیعقبو 

ولیبرالی  ی نهاسوا  پیشوبرد سیاسِ هشوِکم دسوِی ههمراه بوده اسوِ. در نویج

 یهاسوویاسووِ یاجرا ی پو  مبنی برالمللبینبانک جهانی و صووندوق ی هشوودتوصوویه

گسورن  ، و«سازندگی» ، توسط دولِهاسازیخصووصویتعدی  سواخواری اقوصواد و 

.. .و قراردادهای موقِ در بازار کاری هها و سوولطقراردادسووازی  هرچه بیشووور موقوی

ی هاتجمع و هاهمه روزه شوواهد برگزاری اعوصووابتقریباً عمومی  یعرصووه تدریجبه

گیری کارگران و ها تلان و پیی مخولف بود. پ  از سا هااعوراضی کارگران در مکان

 هیأتاعاای  6081ی مسوق  کارگری، در بهار هاباورمند به ایجاد تشوک  کنشوگران

تهران، با  رانیاتوبوسسوو  بازگشووایی و احیای سووندیکای کارگران شوورکِ واحد  م

و در شوورایطی ویژه، موفق به برگزاری مجمع  هاو سووخوگیری هاوجود تمام محدودیِ

مدیره و بازرسوان این سوندیکا شدند؛ مجمعی که با توجه به  هیأتعمومی و گزینش 

ی هابقسبیخوب و  یا پدید آورده شده با اسوقبا  نسبواً شورایط و تنگناهای پدیدآمده

رغم اخراج و بازداشووِ شووماری از کارگران  بهمواجه شووده بود. در آغاز کار، و  کارگران

تلاشوگر سوندیکایی، سوندیکای کارگران شورکِ واحد بسوویار خون درخشید؛ شمار 
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بسیار زیادی از کارگران این مجموعه با وجود این که به هر دلی  نخواسوه یا نووانسوه 

ی هاو سوویاسووِ اقداماتد در عم  از بودند در مجمع عمومی سووندیکا شوورکِ کنن

 (ها)کنفران  کردند. در سوووندیکا نیز جلسوووات عمومی هفوگیمی سوووندیکا حمایِ

و خبرها و هماهنگی جهِ  هاگزارن رسوووانی، گرفونآگاهیمنظور تبواد  نظر و بوه

یز در ن شد. بخش یا کمیسیون آموزن سندیکامی .. تشکی .ی بعدی وهاگیریتصمیم

خوبی از خود نشووان  یی سووندیکایی کارنامههای آموزن قانون کار و فعالیِهاحوزه

 داد. 

نیز گ بزرصنعوی بنگاه  یکبیش مشابه، کارگران وکمحدود دو سا  بعد با روندی 

نیشووکر  کشووِ و صوونعِ» ومعا و بازگشووایی سووندیکای کارگران مجموفق به احی

شوودند. در آن زمان شوومار زیادی از آگاهان و کارگران فعا  در امور صوونفی  «تپههفِ

عطف یا آغاز تحو  و فصلی نو در ی هو نقط میمونگشوایش این دو سوندیکا را بسیار 

 مبارزات کارگران در راسوای تحقق مطالبات و حقوق صنفی و طبقاتی خویش ارزیابی

ندیکا، که در آغاز مورد اعوماد و اسوووقبا  این دو سوواولاً کردند. انوظار این بود که می

ی خود قرار گرفوه بودند، هاشمار زیادی )اگر نگوییم بیشورین شمار( از کارگران واحد

رسوانی و آموزن کارگران کارخانه، با هشیاری، اتحاد و همدلی در مسیر آگاهیضومن 

انجام داده و هر  یم ثری خود اقدامات هاتلوان برای تحقق مطوالبوات کارگران واحد

از این رهگذر کارگران بیشووووری به ثانیاً ی بیشووووری دسوووِ یابند. هاروز به موفقیِ

وگی یافواحد طبقاتی یا به معنای دیگر سووازمانی هسووندیکاها بپیوندند و آگاهی و اراد

دیگر نیز، ی هاو بنگاه هاهکارخانپویا و پیشوورو  کارگران در این دو واحد، و در ادامه در 

 دیگر رقم خورد.ای عینیِ پیدا کند. اما چنین نشد و حوادث به گونه

 

(5) 

 ی کارگریهاتشکل و ناکامی هابینیپیشتحقق نیافتن 
شد، گذشوه می عطف یا آغاز فص  نویی که فرضی هسوا  از آن نقط 61بیش از 

با  .اسِ شده ترشدیدبسیار و تنگناهای اقوصادی  ترعمیق اسِ. بحران عمومی جامعه

ی خدماتی و تولیدی هاو بنگاه هاهکارخاناز دیگر  انبوهیاین که در این دو بنگاه و در 
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جمله حقوق و ت و مطالبات جدی و گاه حیاتی، از)در کو  کشوووور( مشوووکلوا بزرگ

همه روزه تجمعات تقریباً وجود داشوووه اسووِ و هنوز هم دارد و  معوقمطالبات مزدی 

شووده و هنوز می و مناطق مخولف برگزار هادر مکان زمینهاعوراضووی کارگری در این 

، نه روزه و البوه پراکندههمهی هشووود، با این حا  در روند این مبارزات گسوووردمی هم

و  هاکارگران و ایجاد و برپایی تشوووک  یابیسوووازمانشووواهد تقویِ و رشووود جریان 

 یهاایم و نه نفوذ و قدرت این دو سندیکا در واحدسوندیکاهای مسووق  کارگری بوده

کاسوووه شوودن  روز افزون نفوذ و عک ، فروبهانه وأسووفخودشووان تقویِ شووده اسووِ. م

ی این دو سندیکا و حوا انزوای درون واحد و از همه بدتر ظواهر کارگر یارتباط با بدنه

 به بیرون از محیط کار را شاهد هسویم. ایمدیره هیأتی نگاه هاو نشانه

ای بیش از یک قرن امروز در چنین نقطهی هچرا جنبش کارگری ایران با پیشوووین

شاهی دو بار شاهد نظام سومایسواده اسِ؟ چرا طی چه  و سه سا  پ  از فروپاشی 

و  ایمهبودطبقه و برپایی شوماری تشک  مسوق  کارگری  یافوگیسوازماناوج منحنی 

یا حذف  سورکوب و نابودی، سقوط سریع هر دوبار ظرف مدت کوتاهی پ  از برپایی،

ود با وج ها. چرا این تشک ایمکردهگرفوه را تجربه ی شک هاو اضمحلا  تدریجی نهاد

)و  های بعدی در مقاب  فشوووارها و سووورکوبهای اولیه، در گامهواخشوووشدربرخی 

 ؟ اندبودهقدر ناتوان از مقاومِ و بقا ( اینهاکجروی

و از تجارب موج او  این حرکِ یعنی  هاروند شووک  گیری تشووک  از چگونگی و

و  6011نقلاب برپایی انوا  شووراها و سوندیکاهای کارگری در آخرین سا  منوهی به ا

 هاو سووپ  تعطیلی و انحلا  یا حذف داوطلبانه و ناگزیر آن ی بعد از آنهااولین سووا 

برای مطالعه و تحقیق در دسِ نیسِ. در آن زمان  زیادیانه اسوناد و مدار  وأسوفم

حاصوو   ،اندمیان نبودهدر و امکانات ارتباطی امروزه هنوز  ی خبریهاو کانا  هاسووایِ

و نشریات  هاخبرنامهدر قالب عمدتاً تجارب آن دوره، اگر ثبِ و مسووند شوده باشود، 

 باید به مشاهدات اکنون در دسورس نیسوند. ناگزیرها بخش اعظم آنکاغذی اسِ که 

 6011زمانی  یدورهدر  و خاطرات مربوط به این دوره بسنده کرد؛ هامیدانی، مصاحبه

یارها، سووطن آگاهی، سوونِ اسوووفاده از ، معاجوماعی  شووناسووی، روان6011تا خرداد 

ر موجود د اجوماعی -شور ناشی از انقلاب و در ک  فاای سیاسی ی گذشوه، هاتجربه

بود که آموزن و بالا بردن ای کارگری به گونه یمیان کارگران پیشورو و فعالان عرصه
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تشووویق کارگران به ، یعنی و ماندگار م ثرصووحین و  سووطن آگاهی طبقاتی به روشووی

 -ی صنفیهای پایدار و مسوق  کارگری )سازمانهاآوری به تشک روییافون و سازمان

(، دیدگاه و رون مسولط و هااتحادیه و شووراهای کارخانه سویاسوی یا همان سوندیکا،

ی هطبقاتی و آموز یبا برداشوووی سووطحی از مبارزه مرسوووم نبوده اسووِ، بلکه عملاً

بیش از هر چیز سووازمان دادن حرکات اعوراضووی و  ،«انقلابی هاعوصوواب، مدرسوو»

و هدایِ یا  هواحرکوِس أری کوارگری یوا تلوان برای قرار گرفون در هوااعوصووواب

با این ایده و هدف )با  بر حرکات شووک  گرفوه در دسوووورکار بوده اسووِ؛اری ذگتأثیر

هم هب( که از «توهم»با این  گوییم:بتوانیم اکنون میتوجه به شووورایط عینی آن زمان 

سرانجام حکومِ یا شیوه حکمرانی تدییر خواهد کرد. ادبیات  هاپیوسوون این اعوصاب

و  های گروههای مورد توجوه نیز بیشوووور ادبیات و کلیشوووههواکوار رفووه و ارزنهبو

این چپ آن دوره بوده اسووِ. فعالان و رهبران میدانی عمدتاً ی سوویاسووی  هاسووازمان

کردند، هنگام نمی گرایش و تعلقوات سووویواسوووی خود را پنهان حرکوات کوه غوالبواً

دون ی نوپا، بهای عملی در این تشک هایا در روند آن و پیشبرد سیاسِ گیریتصمیم

توجه به خرد جمعی  موجود، تلان یا حوا بیدر نظر گرفون سوووطن آگاهی کارگران و 

و مواضع سازمان یا گروه سیاسی موبو  یا  هاایدهدر برخی مواقع اصورار بسیار داشوند 

ی مرسوووم در ادبیات این هامورد علاقه خودشووان جا بیفود و اعما  گردد و یا کلیشووه

و ضووورورت   هانهوادها به کار گرفوه شوووود. به همین دلی  برخلاف مقررات و سووونِ

 بق بر رعایِمنط نیز هاباید صونفی باشند و کارکرد و هدایِ آناسواسواً نهادهایی که 

و رهبری  گیریتصمیم یموازین دموکراسی و مراجعه به خرد جمعی باشد، گاه عرصه

جدا  لفظی میان کارگران طرفدار رقابِ و کشمکش و گاه  یصوحنه بهها این تشوک 

شد. به این ترتیب به دلی  می ی سویاسوی مخولف موجود تبدی هاو سوازمان هاگروه

رهبران و گاه حوا معروف بودن یا شوودن کلیِ این نهادها به  شووهره بودن افراد  فعا  و

اولاً  ،هاآنیا عاووویِ در  چپ(عمدتاً ) ی سوویاسوویهاو سووازمان هاگروه هواداری از

یا حمایِ از ها تری به حاور و عاویِ در این تشک کارگران عادی می  و رغبِ کم

ییر شرایط اجوماعی سیاسی  جامعه، کارگران در مواقع بحران و تدثانیاً داشووند.  هاآن

قاا برخی از آنان و احزاب سیاسی، که از هایا هواداری از سازمان ومعروف به عاویِ 
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دیگر تاب و  ی رهبری و هدایِ نهادهای کارگری هم انوخاب شوووده بودند،هوابوه رده

ی سیاسی و امنیو امکان ماندن در محیط کار را نداشوند و کارگران عادی نیز به دلای 

دیدند. چنین شد که با تدییر شرایط نمی را در خود هاتوان دفا  از این تشک  رغبِ یا

و  «سوویاسووی-صوونفی»باید قاعدتاً تمامی این نهادها، که تقریباً  ،سوویاسووی و اجوماعی

ی سیاسی باشند و علی الاصو  باید بووانند در هر شرایط هامسوق  از احزاب و سازمان

هر نظام و حکوموی از حقوق و منافع صونفی اعاای خود دفا  کنند، امکان بقا و در  و

طبقاتی کارگران خالی از حاور  یزندگی و مبارزه یفعالیِ را از دسِ دادند و صحنه

ران کارگبخش بزرگی از از باید توجه داشِ که له أمس. برای در  بهور این دشواینان 

 ؛های سونگین سیاسی و اجوماعی داشِتوان انوظار پرداخِ هزینهنمی عادی و مردم

مدت خود به کوتاهمنافع  مسووووقیم و حوا  تأمینبرای احسووواس امنیِ و  صووورفاًآنان 

احساس خطر کنند یا فکر کنند ه زمینآورند و اگر در این می ی صنفی رویهاتشوک 

 ند.کنمی گیریکنارهشوند یا نمی واردمعمولاً دار اسِ که عاویِ در این نهادها هزینه

 

(6) 

 کار یسخن آخر و نتیجه
مده ع طوربهچنین ارزشووومند، و یی اینهاایران با انبانی پر از تجربه ی کارگرطبقه

ی را یهاان به قدرت را طی کرد و شاید فرصِطلباصلاحتلخ، دوران دسوورسوی نسبی 

 6081شووود در سوووا  از کف داد. چنان که در بالا نیز گفوه  یابیسوووازمواننیز برای 

یش بوسوندیکای کارگران شرکِ واحد اتوبوسرانی تهران و دو سا  بعد، در روندی کم

 صوریی که تهااحیا و بازگشوده شد. رخداد تپههفِمشوابه سوندیکای کارگران نیشکر 

و کارگران باشووود. اما در کنار، در پ  پرده و در  هابنگواه شووود الگویی برای دیگرمی

طور که آرزومندان، قاوووایا آنی آن در نویجوهداد کوه  ی رخوقوایع ی آنحواشووویوه

کردند پیش نرفِ. در جناح چپ و از سوووی باورمندان به نقش می بینانه، تصووورخون

 با این پدیده برخوردهای موفاوتی صورت گرفِ: ی کارگرطبقه

گویان و شوووادبان ی کارگرطبقهدر آغواز کوار گروهی از علاقمندان و دوسووووان 

 دانسوووند و ی کارگرطبقه یابیسووازمانعطفی در روند نقطهبینانه این رخداد را خون
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یی از باورمندان چپ و علاقمندان و هاگروه یا گروهی هدیگر مواجهی هگون سووووودند.

دوسوان طبقه بودکه نگرشی موفاوت دارند. نگرشی که سندیکا را نهادی رفرمیسوی و 

گر کاری هداند؛ نهادی که به منظور انقیاد طبقمی ِ بورژوازیدر خدم موعلق یوا نهایواً

سندیکایی را ن افعالاینان در آغاز  شود.می ی سواخوه شده یادارسورمایهو حفظ نظام 

زعم بهمورد نکوهش و بودگویی و در اداموه کو  این حرکوِ را مورد انوقادهای تند و 

راسووووووای بقوای بورژوازی ارزیوابی کردنوود. خود رادیکوا  قرار داده و در چوارچوب و 

کلی این  تأییدی نو  سوووم مربوط به دوسوووان منوقدی اسووِ که ضوومن هابرخورد

 یافوگیسازمانشکلی از  عنوانبهکارگر و پذیرن سندیکا ی هطبق یابیسازمان یشیوه

. دشکن به این دو مورد خا  پرداخونبا انوقادهایی جدی و ساخوار و تشوک  کارگری،

یی از حرکات سووندیکای کارگران هااین دوسوووان با نقد آن دسوووه از رفوارها و شووک 

 یکارانه اسِ، و با ارایه، که به زعم آنان رفرمیسووی و سازنتپههفِشورکِ واحد یا 

و تشوووویق و هورا کشووویدن یا انوقاد و  تأییدیا بهور بگوییم  هاخدمات و کمکای پاره

ی هکوشوووش کردند با فعالان و رهبران سوووندیکایی رابط، هامحکوم کردن در رسوووانه

عم با هدف ، به ز م ثرو  تردوسووی برقرار کنند. دوسوی به منظور برقراری رابطه عمیق

دیگر سرخ و رادیکالیزه کردن ی هخودشوان، مشواوره دادن و اصولاح حرکِ یا به گفو

از  اننوظاراتی که خودشتفکر با توجه به تصور و ا یسوندیکا. این دوسوان یا این شیوه

یی از حرکِ و هاشووویوه تشوووک  کارگری دارند و با توجه به یک عنوانبهسوووندیکا 

گیری که برای سووندیکا )هر سووندیکای کارگری( مد نظر دارند، در مقالات و موضووع

د و کننمی دهند، توصیهمی .. بر حسوب مورد به فعالان سوندیکایی مشواوره.و هابیانیه

پافشواری و اصوراری که، به دلی  اشویاق دوسوان  .کنندمی ن اصورارگاه بر پیشوبرد آ

که  این افود.نمی م ثر و تشووویق و مقبو  شوودن، در عم  کم هم تأییدسووندیکایی به 

ی اجرایی یک سندیکا را نقد کنند هاگروهی یا افرادی با هر دیدگاه عملکرد یا سیاسِ

 اشند به خودی خود هیچ ایراد ندارد.یی داشووه بهاو در مورد آن نظر بدهند و توصویه

از  جاسووِ که این دوسوووان از محیط واقعی کار دور هسوووند و در  درسووویایراد آن

اضافه برآن تفاوت  .توانند داشووه باشوندنمی مسوای  و سوطن آگاهی و فاوای موجود

برای یک سووندیکای کارگری مد نظر دارد  وظایفی که این دیدگاه دیدگاه وجود دارد،
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و  .بیشور به وظایف و کارکردهای یک حزب سیاسی نزدیک اسِ تا یک تشک  صنفی

جوا که در عم  تفکیک روشووونی بین کارکرد و وظایف یک حزب و یک بواز هم از آن

اما در عم  پیشوبرد و اجرای مشاوره و  ،شوانسوندیکا قای  نیسووند، به رغم صوداقِ

یابی کارگران، در تشک امر ی هم  بازدارندی این دوسووان در کنار دیگر عواهاتوصویه

د توانمی روند حیات و فعالیِ یک سندیکای کارگری آن هم در شرایط امروزی ایران،

توان این دیدگاه میهای این ی آسوویبجملهاز وارد کند. یی جدی و مخربهاآسوویب

 :موارد را برشمرد

ی های ترس و اضووطراب و احسوواس ناامنی و گاه تحمی  هزینهالف( تشوودید فاووا

و فاصله گرفون اعاا از سندیکا و  شدنپلیسوی و امنیوی به اعاوای سوندیکا. ب( دور

و رهبران سندیکا  هامدیره هیأتمدیره یا رهبران. ج( تدییر تمرکز  توجه  هیأتانزوای 

 رضایِ خاطر تأمین»به  «اهداف اصلی و مسای  داخلی و مشکلات اعاای سندیکا»از 

)منظور بیش از هرچیز  «و تشوووویق افکار و محاف  خارج از سوووندیکا تأییدو کسوووب 

   ی دنیای مجازی اسِ(.هارسانه

و  هاگروه ، برخوردهایی هم از سووووی طبقات،آسووویبهمزموان با این سوووه نو  

 آن در تااد و یافوگیسوازمانو  ی کارگرطبقهگیرد که با منافع می نهادهایی صوورت

کارگران  (: اخراج و معلق کردنی کارگرطبقه)دشوومنان و بدخواهان  مخالف هسوووند

بسیار رایجی اسِ که با هدف ایجاد یا افزایش ی هاز کار شیو فعا  صنفی و سندیکایی

شاری . فشودانجام می ی پلیسی و امنیویهابا فشارم أتوفشار روانی و کمبودهای مالی 

بر دون کارگران و فعالان سووندیکایی سوونگینی کرده و قدم که چونان بخوکی همواره 

کند. می دارهزینه گروهی و طبقاتی  کارگران را دشوووار و یگذاردن در مسوویر مبارزه

دن پروری کارگر طبقهی همیشگی و گاه موفق کارفرمایان و دشمنان هایکی از شوگرد

دبینی نسووبِ به یکدیگر در عوام  نفوذی و جاسووس در سووندیکا و ایجاد انشوقاق و ب

ز ا ییهاو فعا  در امور صوونفی( اسووِ. بدترین نو  برخورد) میان کارگران سووندیکایی

فعا  در امور صنفی و  تجس  در امور شخصی و رفوارهای فردی  کارگران این دسوِ

سازی و سرانجام بازداشِ و موهم پروندهسندیکایی و از این طریق یافون نقاط ضعف و 

ی صووونفی و های هم به فعالیِمسووووقیم ارتباط یی کههان  فعالان اسووِ به جرمکرد

 شود.می ی سنگین خومهاکارگری ندارد؛ این روند گاه به محکومیِ
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جنبش کارگری  شده در بالا امروزعوام  و رخدادهای گفوه یمجموعهی هدر نویج

اکنده سامان و پرهناب در وضوعیوی کماکانرغم پوانسوی  بسویار بالایی که دارد به ایران

های ِموفقی پ  از یادشدههردو سندیکای کارگری  بار این که تأسفبرد و می سورهب

کارگری و  یبا بدنهاند  ارتباط  نفوذ و کاهش نسووبیدر وضووعیِ  ،اولیه درخشووان

 .ندگرفوکارگری قرار  یاز بدنهآن رهبران تدریجی دوری 

توان می های زیادینمونه ،بالا )ج( بندهای )ب( و در اشاره شده رداانه در مووأسفم

 اما برای آگاهی بیشور صلاح.اسِ و نه این نوشوه  در هاآن نه مجا  ذکر شومرد که بر

و اخبار و  هاتوان به کانا  خبری هردو سوووندیکا مراجعه کرد. با دقِ در مون پیاممی

 نگاه و ی، شیوههای هدف  بیانیههاو گروهن امخاطبو  هابندی موضو دسووهو  هابیانیه

اقدامات ی هسندیکا و نویج اقدامات انجام شوده از سووی ،ای مسوبرخورد سوندیکا به 

ا مثلً منوخبزمانی  یکه در یک دوره طور تقریبی برآورد کردتوان بهمیانجام شوووده 

 مسای  و مشکلات ،منافع ،هاو بیانیه هاصد خبرصد روز، موضو  و مخاطب چند دریک

صد به خارج از و چند در سِصد کارگریدرون واحد و اعاوای سندیکا اسِ، چند در

در  جز صوودور بیانیه،هب ،سووندیکا ،معین ییا در یک دوره .شووودیسووندیکا مربوط م

راسووای تحقق مطالبات یا ح  مشکلات اعاا چه اقدامات عملی را سازمان داده و چه 

 . نوایجی به بار آمده اسِ

زم مسووولهای موجود جنبش کارگری پوانسووی  مندی ازبهرهی پایانی آن که نکوه

 .اسِ هارونها و تلقیبرخی بازنگری در  و آموزی از تجاربدرس

 

ی ایدئولوژیک سووویاسوووی هاتشوووک  -دو قسوووم هسووووند: الفی کارگری هابه باور این قلم تشوووک 6 

پذیرن و وفاداری به یک بینش ی هبر پای های سیاسی و احزاب کارگری( که عاویِ در آنها)سوازمان

کسب قدرت سیاسی و  گیرد و سواخوار و عملکرد حزبی دارند.می سویاسوی و ایدئولوژی خا  صوورت

این ای ترین اصوو  برنامهمهم غالباً به سوووسوویالیسوومی دارسوورمایهگذار از  یا سوووسوویالیسووم برقراری

ی کارگری و...(. عاویِ در این هایا اتحادیه ها)سندیکا سیاسی –ی صنفی هاتشک  -سِ. بهاتشوک 

ی سوویاسووی اعاا یا هاخا  اسوِ. ایدئولوژی و گرایشای اشوودا  به شود  و حرفه یبرپایه هاتشوک 

 قرار س ا مهم نیسوِ و هنگام پذیرن مورد  سوی اصوولاًی سویاهادر احزاب و سوازمان هاعاوویِ آن

اصوولی این  یهدف و وظیفه ،صوونفی اعاووا حقوق و منافع کوشووش برای تحقق و حمایِ از گیرد.نمی
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از زاویه و با صرفاً ، در هر سطحی، هااین تشک  ورزیسیاسِسیاسِ و  یسوِ. ورود به عرصههاتشوک 

 هاکاری که دراسوواسوونامهوو تحقق این منافع، با مراجعه به خرد جمعی و تصووویب در سوواز تأمینهدف 

از دولِ،  هااسوووقلا  کام  آنها گیرد. شوورط موفقیِ و سوولامِ این تشووک می صووورت تعیین شووده،

سیاسی را با اسم  -ی صنفی هاتشک  انوا معمولاً کارفرما و احزاب سویاسوی اسوِ. در ادبیات کارگری 

 کنند.می یاد «تشک  مسوق  کارگری»م عا

، سووندیکاها و...( از احزاب و های صوونفی سوویاسووی  کارگری )اتحادیههاضوورورت اسوووقلا  سووازمان8 

در جنبش کارگری  گذشوه همواره یو مهمی اسِ که از چند دهه طولانیبحث  ی سویاسویهاسوازمان

اساس ایدئولوژی ی سیاسی و احزاب کارگری برهاایران مطرح بوده اسِ. روشن اسِ که تمامی سازمان

ری گدخالِبرای خود قائ  هسوند خود را مجاز و موظف به  ی کارگرطبقهتبع رسالوی که در مورد و به

ی هاکارگران و تشک  دانند. اضافه بر این، غالباًها میو مبارزات کارگران و هدایِ و رشد آن هادر تشک 

ی مخولف به کمک نیاز دارند؛ هاخم مبارزات خود به دلای  و در سووطوح و عرصووه کارگری نیز در چم و

ای یابد. ایرادهمی تبلور و تحقق ی کارگرطبقهجهانی  یی به این نیازها در قالب همبسووووگیگوپاسوووخ

مان ازشود یک سمی گاه لازم کند که: الف(می و پیچیدگی این بحث آن جاهایی خود را نمایان احومالی

کارگری مورد مشورت قرار بگیرد. ممکن اسِ در  سویاسی یا یک حزب از سوی یک تشک  )سندیکای(

یا  نظری یدلی  ضووعف در حوزهی مسوووق  کارگری بههانمایندگان یا رهبران تشووک  هااین مشووورت

رند قرار گرفوه و نظری را بپذی تأثیردانش سیاسی و تجربه، که دور از انوظار هم نیسِ، خیلی زود تحِ 

موناسب با سطن اشوراف نداشون به محیط کار، مثلاً دهنده اما به هر دلی  رغم صوداقِ مشوورتکه، به

؛ سپ  در نهاد مربوطه با پافشاری بر اجرای نباشددر آن مقطع آگاهی عموم اعاوا یا به صولاح سندیکا 

آن را به اجرا درآورند. تحقق حالِ اجعه به خرد جمعی، و مرای آن، یا بدون رعایِ موازین اسوواسوونامه

نفوذ و کنور  توسووط یک  اسوووقلا ، و بالاتر از آنعدمگری  ناموجه یا اطلاق صووفِ وابسوووگی و دخالِ

شود که این اتفاق بارها تکرار شود می سر و انحرافیابد و سبب دردمی سوازمان سویاسی، زمانی عینیِ

ی مهم  درون سووندیکا، کارگران پیشوورویی که هاگیریتصوومیمدایم رخ بدهد. ب(. در هنگام  طوربهیا 

تشکیلاتی به جریان خاصی دارند و در  سویاسوی معینی هسووند یا وابسووگی سیاسی  هایگرایشدارای 

فوه و از از نظر و سیاسِ حزب هم هسِ، گ وأثرعین حا  عاوو سندیکا هم هسوند، نظر خود را، که م

از کارگران عاووو ای کنند. این که پارهمی ی سووندیکای اصوورارهاآن دفا  یا بر پیشووبرد آن در تصوومیم

سویاسوی خاصوی باشوند یا، در یک حالِ فرضی، عاو یک سازمان یا حزب  هایسوندیکا دارای گرایش

سوندیکا با  سویاسوی هم باشوند در نف  خود هیچ ایرادی ندارد. و این که در مورد مسوای  و مشوکلات

شده را اجرایی دادهی هاسازمان یا حزب موبو  خود مشورت کنند و در سندیکا هم سعی کنند رهنمود

 عنوانهبالبوه  ،ی سندیکاییهاکنند هم ایرادی نیسِ و این که نظر و سیاسِ حزب را در مورد سیاسِ

ه کند کمی یک نظر و نه نظر حزب، بیان کنند باز هم ایرادی نیسوووِ. ایراد و اشوووکا  زمانی بروز پیدا

 و که حزبای برای تبلیدات حزبی خود تبدی  کنند. تصوووور کنیم در جامعهای سوووندیکا را به عرصوووه

در این  ی سویاسوی موعددی وجود داشووه باشود و همگی بخواهند همین کار را انجام دهند،هاسوازمان
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سیاسی  یی احزاب نخواهد شود؟ و انبوه کارگران که انگیزههارقابِ یصوورت فاوای سوندیکا عرصوه

، گیریتصوومیمبار دیگر زمانی اسووِ که در یک بزنگاه زیانندارند آن جا را تر  نخواهند کرد؟ شووک  

با اصرار و اعما  فشار به دلی  این که حزب موبو  چنین رهنمودی داده، کارگران عاو آن حزب صورفاً 

ی  سندیکا، رهنمود یا تبانی و دور زدن مقررات سوندیکا در این موارد، بخواهند بدون توجه به خرد جمع

وابسوووگی  تأییددر عم  به معنی  اجرا درآید. تکرار این وقایع ینظر حزب به مرحلهیا سوویاسووِ مورد

ِ که در این صورت شمار زیادی از سوسوندیکا به حزب یا جریان نفوذ حزب در سوندیکاسوِ و طبیعی

راتیک سازوکار دموک بینیپیشاعاوا سندیکا را تر  خواهند کرد. تنها ضامن پیشگیری از این وضعیِ 

ر اضافه ب سِ ومراجعه به آرا و خرد جمعی سندیکای مهم در اساسنامه مبونی بر هاگیریتصومیمبرای 

 یی به بدنه ملزم باشند.گوپاسخمسئولان به  یاعاا به رعایِ اساسنامه و همه یاین همه


