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 ی نویسندهدرباره

مده آ کارگری که از روستتیا ی در استتیاف انتتههاف اه  هراف یادر خانواده الهیکاظم فرج

اه اهواز و لرستتیاف مهاتر  همراه خانواده اه  بع شتت پ پدر  ،. دو ستتاب ا د، زاده شتتدنداود

  را در اروترد گذراند.  حصیپدوراف او د. کنمی

 ینهااا پا اف دایرسیاف اا هدف کار و  حصیپ راهی  هراف و پس از مد ی در کارخ 2531ساب 

وسیما پذ رفیه و  ک ی ندادر دانشکده 2535 او در ساب شد. کاراه)هییاچی( مش وب  شتها 

 اضی ر یستاب ا د اه دلیپ ف الی  های نتنهی دانشتیو ی اخراج شتد. هماف ساب در رشیه

اه اسیخدام  عنواف م پم ر اضتتیاه 2531دانشترترای راهنما ی  حصتیپی پذ رفیه و در ستاب 

گرتتیرده در آموزش و  های«پاکرتتازی»درپی  2511در ستتاب اما . آموزش و پرورش درآمد

پس از  ک دوره کارهای موق  و او  .محروم شتتد ی ف تالی  آموزشتتیادامته، از پرورش

نبا ی، نراتی ری، ساب در ننا ع روغ  12 وارد نتن   شد و عنواف  کنرتی  ار پراکنده اه

پس از الهی کار کرد. فرجرو ستتازی خودقط ه هایهری از کتارخانرو و شتتمتاپتار  خود

دادهای موق  در شرک  های خصونی خدما ی کماکاف چند سالی اا قراراازنشترتی ی نیز 

  .کار کرد

 اب نیزدو ساه )آوای کار( و نزد ک  ف انیم  فرهن ی حما یی کارگرافاسترتؤاز م الهیفرج

 یا   طر ق اه حوزهاز  و اود نقد نو یماهنامه انیشتتاراندازی و راهوق  درگیر طور  ماماه

ن اراف انیم  ننهی روزنامه ی  مد رهأو پس از مد ی اه عضو   هی وارد شدن اری روزنامه

 ی مرا پ کارگریوگوهای می ددی دراارهها و گه الهی نوشتیهاز فرجآزاد  هراف درآمد. 

  نقد اقیصاد سیاسیمنیشر شده اس . 

  

 و سامان، دستخوش امواج توفانی و سهمگسنهاقتصادی حاکم بسسار نابو  اجتماعی ،شررای  سرساسی

ی تردهاست. بر بستر نارضایتی عمسق و گس یساختار اتتغسسر یدر آستانهمستع  و رسر  گاه به نظر می

در  .استر پذیامکانتاکنونی  هایشسوه استمرار سرکوب فشار واعمال  فق  با ،من نظام فساد و عمومی

خی برانجام  ات عملی و بالفعل برایامکانبه لحاظ اجتماعی، سرررساسررری و اقتصرررادی نه  ،این شررررای 
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برای تغسسر و رفرم  ای از امکان و ارادهجلوهسرر ک کلان  حاکمست در دروجود دارد و نه لازم  یهارفرم

 مسان کارگران ونه در  اعتراض،  ناراضررری و مسرررتع مردمِ وسرررسعاً ی. در مقابل در جبههشررروددی ه می

های سازمان وحضورِ احزاب اثری از  ،های مسانیلایهدر  و نهجامعه  فرودستهای لایهو کشران زحمت

نفوذ و احبصتشکل مستقل هر نوع یا س حی از  یافتگی وح اقلی از سازمانثر یا ؤمقبول و مسرساسری 

، کنونی  در شرایرو، ازاین .شوددی ه نمی ،داشته باشن توان لازم برای ایفای نقش بالقوه که  ،ارذاثرگ

ی طبقه خواه وترقی تغسسر توازن قوای موجود به نفع نسروهایمنتهی به  امکران و توان برآمر  اجتمراعیِ

هر لحظه  و اگرچهانس اد و فروبستگی سساسی است  نوعیواقع جامعه درگسر  رشود. دکارگر دی ه نمی

ی رسرر  این اسررت که طبقهبه نظر می ترمحتملآنچه اما  ؛وجود دارد انسرر ادشررکسررت  امکان ریزش و

  طرفی نخواه  بست. آن کارگر از

ر این شرای  د ی بالقوه انقلابیباورمن  و طرف ار این طبقهنسروهای ی کارگر و طبقهی نقش و وظسفه

 آوردهایستها و دتاکنون، تجربهش ه از آغاز پسموده برای یافتن پاسخ لازم است با نگاه به راه ؟چسست

های ها و برخاسررتنرفته و زمسن خوردنهای ازدسررتشرر ه، فرصررتتحمسل هایشرر ه، هزینهحاصررل

ایی که هش ه پر از آزمون و خ است، و تجربهی کارگر ایران را بررسری کنسم. راه طیی طبقهچن باره

های خارجی هم و فشار و توطئه یدیکتاتورو ان . سرکوب و اختناق نش ه دگر باره چن ان به کارگرفته

 آن ، هکاشته شهم چسزی  اگر متأسفانه شاه یم ایمایستاده اکنونهم ای کهدر کار بوده است. در نق ه

ایم اما از تادهاف که بارها از اسب کنسمالبته فراموش نمی .ثمر ده  توجهیقابل برداشرت اکنون نبوده که

بر زمان بری وجود ن ارد؛ سررخت ومسان دانسم راهبسررساری در راه داریم و میاصررل هرگز. نسروی جوان 

 .«دهی کردنیافتن و سازمانسازمان آموختن و آموزان ن و»اما گریزی نسست مگر  ،است

 

  ک

 هانخریی  توانه
 های بسسار آغازینِ آن، ان کی بسشداری در ایران، به شکلنهادهای سرمایه نخستسن ها واولسن نشانه

از پس ایش اولسن نمودها و نهادهای  امادی ه ش ه  ،در دوران شاه عباس صفوی ،ینا سال پسش از 055از 

 یِپ ها و درها و کارخانهظهور نخستسن کارگاهو  نخستسن کنش های اجتماعی در این حوزهو  سمم رنس

. گذردص  سال میهای نساجی( بسش از یکها و کارخانهگسری کارگران صنعتی )در چاپخانهن شکلآ

 دستبهخورشس ی  12۲۱مهر  ۹اعتصراب در اعتراض به شررای  کار به شرکل م رن آن یعنی نخسرتن 
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از  مسرزا جوادخان سع ال وله این اعتصاب یدر نتسجه ؛صرورت گرفت وزارت امور خارجه کارمن ان

های .نخستسن اعتراض و اعتصاببه این سمت رسس  السل نهعلاء مت وزیر امور خارجه برکنار ش  وسر

 توسررر  1355ماه آخر  ۱در طول کارگری، البته با م البات صررررفاً اقتصرررادی، موفقی که ثبت شررر ه 

ها ابهای و اعتصگرفته است. این اعتراضکارگران نانوایی های تهران، چاپخانه ها و پست ایران انجام 

به اشرکال و صرور مختلد در تمامی مقاطع مختلد یک قرن گذشرته با فرازوفرودهایی استمرار داشته 

مل اسررت چرایی وضررع موجود و أبرانگسز و نسازمن  تالؤاما آن چه که بسش از هر چسز دیگر سرراسررت. 

ی ال مبارزهبسش از یکصرر  سرر یایران با پسشررسنه ی کارگرنسافتگی طبقهطور مشررخچ چرایی سررازمانبه

 هاست! فرصتبهره جستن از طبقاتیِ کارگران صنعتی و گذر مکرر از تنگناها و 

توان  وضرررعست موجود را تنهایی مییابی و سررررکوب بهآیا وجود موانع قانونی در مسرررسر سرررازمان

 گریِ عناصررر آگاه و پسشرررولتی کارگر، کسفست دخای طبقهتوضررسک ده ؟ آگاهی، خواسررت و اراده

 توانن  نقش داشررتهها در این مسان چق ر میطبقه )یا م عسان این عرصرره( و انحرافات، خ اها و کاسررتی

 باشن ؟ 

 دو

 و فرازوفرود تنبش کارگری در ا راف ها کو   نخریی   شکپ 

در تهران و در  12۲1ی کارگران چاپخانه در سرررال ایران یعنی اتحرادیره اولسن تشرررکرل کرارگری

صرررنایع آن زمان  دیگر های دیگری درت ریج اتحادیهبه ای کوچک برپا شررر  و پز از آنچراپخرانه

آغاز در واقع ( 1325تا  1351)برقراری حکومت پهلوی اول هنگام به ،. بسسررت سررال بع سررسز شرر أت

ود؛ ی کارگری آن زمان بها و اتحادیهاه رضاشاهی و سرکوب ش ی  تشکلبرقراری حکومت قانونِ سس

کاهش  ساعت ۹کار روزانه را به ساعت ای و سرن یکایی موفق شر  اما در همسن دوران جنبش اتحادیه

 2۲رضرراشرراه و روی کار آم ن پهلوی دوم( تا  برکناری، 1325)دسررت متفقسن با اشررغال ایران بهده . 

ی اوج شکوفایی و دوره های قانونی و فراقانونی،ها و ممانعترغم تمامی مزاحمتبه 1332مرداد سرال 

ها و سرررن یکاها(ی ها )اتحادیهعلنی جنبش کارگری و دوران افزایش پرشرررمار تشرررکل هایفعرالسرت

 شررمار .تشررکسل شرر  «های کارگری ایرانشررورای مرکزی اتحادیه»کارگری بوده اسررت. در این دوره 

. ان تن گزارش کردههزار  35 را بالغ بر 1321در سال های زیر پوشش این شورا ادیهکارگران عضو اتح

 تشکسل «ی کارگران و زحمتکشران ایرانمرکزی اتحادیه یشرورای متح ه» 1323ه سرال م در یکم ماه

. مسزان ق رت و نفوذ این سررازمان رسررس سررسصرر  هزار می هایی شررمار اعضررای آن بهکه در دوره شرر 
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عالی کار به این شررورا داده شرر  و در سررال  بود که نماین گی کارگران در شررورای ه ق ریبکارگری 

 کارگران ایران به رسمست شناخت. یعنوان نماین هف راسسون جهانی کارگران این شورا را به 1320

ال بردن و ایجاد مزاحمت و مح ودیت برای ؤحمله به شورای متح ه مرکزی، زیر س 132۱از سال 

وع و ممن شورااین برداری از ترور پهلوی دوم فعالست سازی یا بهرهصحنه با 1321آغاز ش . در سال آن 

های کارگری و به رسررمست شررناختن تشررکل با ( و132۲) غسر قانونی اعلام شرر . با تصررویب قانون کار

تلاش بسررساری برای اعمال مح ودیت بر جنبش و فعالان کارگری و  ها،آن اصرر لاس سررامان دادن بهبه

 عسارتمام وو سررررکوب خشرررن  32اما کماکان تا کودتای مرداد  ؛سرررن یکایی به عمل آم های فعالست

 آنهای در حسن کودتا و پز از آن، جنبش کارگری و فعالست سرررن یکاها و اتحادیهاجتماعی جنبش 

ت به شر ن صنعت نفه در بخش نفت کمک شرایانی به جنبش ملی و ملیویژبه پرق رت ادامه داشرته و

ها و های کارگری )اتحادیهتشرررکلو مسزان نفوذ ده اسرررت. در مورد تعر اد کررهبری دکتر مصررر ق 

در یک سرررو گاه  ها در این دوره آمارهای مختلفی وجود دارد کهسرررن یکاها( و شرررمار اعضرررای آن

بغض و اصرررار در نادی ه  و در سرروی دیگر با حب و رسرر ر میبه نظ آمسزنمایی شرر ه و اغراقبزرگ

ی هدربار جمهوری اسلامی وزارت کارهمراه اسرت. در سرایت متعلق به  ،هایی از واقعستگرفتن بخش

سن یکای  32جمعاً ح ود  132۲تا  1323 هایدر سال»این گونه آم ه است: های کارگری شمار تشکل

خورده اسررت. پز از کارگری وجود داشررته و اغلب در یک کارخانه تابلوی دو سررن یکا به چشررم می

گسر نبوده و از سال های سرن یکایی چن ان چشم، فعالست1330تصرویب قانون کار و بع  از آن تا سرال 

ها و سن یکای کارگری در شهرستان 3۲ران، سن یکای کارگری در ته 13هم روی 1313تا سال  1330

ت. در تشکسل ش ه اس ،ها که اکثریت آن در تهران بودهسرن یکای کارفرمایی در تهران و شهرستان 01

در قانون کار به عمل آم ، فعالست سن یکاها در س ک حرفه و کارگاه  1313پی اصرلاحاتی که در سال 

سن یکای کارفرمایی فعالست  11۱سن یکای کارگری و  521تع اد  131۲مح ود گردی . در پایان سال 

ی اتحادیه 11سن یکای کارفرمایی،  253سن یکای کارگری،  ۱12تع اد  1303داشرتن . در پایان سرال 

سرررن یکای  121۱جمعاً  1301در پایان سرررال  ان .بوده کارفرمایی فعال یکرارگری و یرک اتحرادیره

ان . از فروردین ماه سرررال کارگری و کارفرمایی فعالست داشرررتهی اتحادیه 2۱کارگری و کارفرمایی و 

سرن یکا بر سرن یکاهای قبلی افزوده شر  و تع اد سن یکاهای  ۲۹تع اد  130۹تا اردیبهشرت ماه  130۲

بالغ گردی  و سرررکز کارگران با توجه به سررروابق و خواسرررت انقلابی خود به تشرررکسل  1350فعال به 

اسرتثنای تع ادی از سن یکاهای کارگران صنو،، در مورد دن  و بهکر شروراهای اسرلامی کار مبادرت

https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/moarafi/tarekh
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 1331سایر سن یکاهای کارگری تج ی  انتخابات به عمل نسام  و در پایان حکومت قانون کار مصوب 

 .«سن یکای کارگری فعالست داشتن  2سن یکای کارفرمایی و  3۱جمعاً  13۱۹اسفن ماه  13یعنی تا 

ی کارگری در وزارت کار سن یکا و اتحادیه ۹3۲ح ود  1301پایان سال م ابق آمار این سایت در 

ی هاماه وان . با توجه به شررای  اجتماعی سرساسیِ حاکم بر ایران تا آخرین سال ثبت شر ه و فعال بوده

ماه پز  11بسشترین شمار این نهادها بای  از نوع زرد و وابسته باشن . طی  قاع تاً 1301منتهی به انقلاب 

در همسن  این،بر؛ افزون سرت اضرافه ش هفهرسرن یکا به این  ۲۹( تع اد 130۹ز انقلاب )تا اردیبهشرت ا

زیادی شوراهای انقلابی کارگری )کنترل  شمار این حوزه، اسراس مشاه ات مس انیِ آگاهان بردوره و 

دولتی یا سرسرات خ ماتی و اداری و آموزشی اعم از ؤم های صرنعتی و هم درو م یریت، هم در بنگاه

غسسر . با تشودنمی ها یاداز آن سرایت وزارت کارسرت فهر که البته در( نسز برپا شر ه اسرت خصروصری

از سال  ها،بنگاه بر آن آم هایپیت ریجی شرای  اجتماعی سساسی جامعه و استقرار حکومت ج ی  و 

. ردن ر استحاله پس ا کت ریج بخش قابل توجهی از این شروراهای انقلابی به شورای اسلامی کاهب 130۹

های زرد پسشسن نسز با خروج یا اخراج عناصر وابسته به کارفرما توجهی از تشکلشمار قابلدر این دوره 

 طور نسبی از وابستگی رها و مستقل ش ن . های امنستی سابق، بهو دولت یا نهاد

سن یکای اسرتثنای به ،و پز از آن ۱5 سرال های سرساهِبا وزش توفان ،نگارن هاسراس مشراه ات  بر

 و سررن یکاهای رانن گان و کارکنان شرررکت واح  اتوبوسرررانی تهران تهران کارگران فلزکار مکانسک

سن یکاهای طور همسنانقلابی کارگری و  شوراهای هایبازمان ه آخرین( 13۱2سرال  یتا مسانه هر دو)

 سنبا خشونت و برخوردهای امنستی و گاه خون بخشی ،انقلابدوران برخاسته از فضای  مستقلِ کارگریِ

ه و به آگاهان ؛ گروهی نسزسررکوب و تارومار ش ن و برچس ه  ،فشرار هایگروهتوسر   و بخشری دیگر

ی فعالست آن دو سررن یکای نام و حوزهشرر ن . غسر فعال و تع سل  خود در عمل ،اجبارِ شرررای  حاکم

ر کارگران صنو، غس بهدر سایت مذکور معلوم نسست احتمالا ان  بوده فعال 13۱۹تا سرال  کهکارگری 

وزی رشرربانه هایجنبش کارگری و فعالست جوش و خروش شررور و شرروق و .تعلق داشررته ان صررنعتی 

جنبش کارگری  به از این رهگذر سرعت فرو خفت وبه 13۱5های سال فعالان این عرصه با وزش توفان

ترین روزها ش ت سرکوب ش ه در سساههمسن جنبشِ به اما .ش تحمسل هزینه و تلفات انسرانی سنگسنی 

ام اعلبه لحاظ شرعی حرام حتی و ممنوع صریک و روشن  خسلی شصت که اعتصاب یهای دههو سرال

 هایاعتصرررابحتا های پراکن ه و گاه ها و اعتراضشررر ه بود، هرازگراهی شررراهر  و پذیرای حرکت

 خودرو، ایرانهای دخانسات، کوکاکولاهای کارگران شرررکت)ازجمله اعتصرراب داری بوده اسررتجان

 . و...(
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ذشت گدر تن بادهای این دوره و  کردن( نسلی از کارگران پسشرو)حذ، ش ن  حذ، باسرفانه أمت

 ان جزدوردستاوردهای آن  دیگرو  کارگری سن یکاهای مستقل ،شروراهای انقلابی کنترلاز  دهه چن 

ن خوش از آ هاییهایی آمسخته از حسرت و افسوس و یادخاطرهاما گرانبها و تلخ،  ،ان ک هاییآموخته

ی طبقاتی چسز ، در عمل و در مس ان مبارزهان کارگریکسررروتپسشررر شرررماری ازان ک در ذهن دوره

ی فراگسرهای زیادی برای یی که درسهاها و تجربهو آموزه ها. خاطرهاستمان ه ن بر جای توجهیقابل

 . ن انش ه و به کار گرفته آموخته به دلایل مختلدها اغلب آنسفانه أمت اما داشته آموزش و

افتن توان  برای یها میآن رایبسسار مهم م رس است که یافتن پاسخ درست ب پرسرشجا دو در این

 -الد :باشرر راهنمای خوبی  آنجسررتجوی راهکار خروج از همچنسن دلایل انسرر اد کنونی جنبش و 

 13۱5تررا خرداد 1301جنبش کررارگری در مق ع از یکسرررال پسش از بهمن  رشررر  و اوجعلرت واقعی 

هایی کوتاه چه بوده و چه ویژگی یجنبش در این دورهده و سرررازمانچسسرررت؟ نسروی محرک واقعی 

چ مشررخ سررکوب جنبش کارگری در این دوره تقریباًرخ اد و و چگونگی  دلایل ب(؟ ه اسرتداشرت

 رکوب،سپز از  .آن استو مانا بودن نتایج  بودن این سرکوب موفقو چرایی بسرتر  فتنِمهم یا ؛اسرت

ری در های مستقل کارگتشکل نش ن تشکل یابی طبقه و ایجاد امرعلت سرکون و سرکوت طولانی در 

 شسوه و سبک کار در این دو دوره چه ویژگی ها و چه تفاوت هایی دارن ؟ ست؟چسهای بع ی دوره

 

 سه

 نیروهای چپ تنبش اتیماعی ا راف و سند کاهای کارگری پس از کود ا

 ها وو سرکوب خونسن جنبش ملی با سرکوب ش ی  حزب توده و سازمان 1332مرداد  2۲کودتای 

طور کلی با سرررکوب جنبش چآ آن زمانِ ایران همراه بود. در های متنسررب به این حزب یا بهتشررکل

یافتگی های جنبش پر ق رت کارگری و درخشررش سررازمانهای چآ، پرچمسررازمان جریان سرررکوب

شررمار این  وابسررتگی بسشررترین .کارگران در سررن یکاها نسز دومسنووار فرو افتاد و این دور از انتظار نبود

شررتر و ها نسز بسسررن یکاها به حزب توده و اشررتهار به حزبی بودن بسشررترین شررمار اعضررای هسات م یره

وب و های صنفی و مستقل کارگری سرکعنوان تشکلر از آن بود که این سن یکاها بتوانن  بهآشرکارت

اختناقِ پز از آن را تاب بساورن . در نتسجه، در جریان این سرررکوب و اختناق شررمار زیادی از رهبران 

 رهای این سرن یکاها بازداشرت و از صحنه حذ، ش ن  یا خود ناگزیت م یرهأکارگری و اعضرای هس

 ها و تحرکات کارگری به محاقی چن ه متواری و پنهان شررون ؛ تشررکلتشرر ن  سررن یکاها را ترک گف

 ساله فرو افتادن . 
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های شررمار مع ودی سررن یکای کارگری )ضررعسد و زمان لازم بود تا چراغ کم چن  سررالدسررت

و روزی های شبانهتلاشتوان( بتوان  دوباره روشن بشود. هر چن  که در این رویش دوباره، در کنار کم

 ، رد در برده بودنهی کارگران آگاهِ تازه به مس ان آم ه یا آنان که از امواج سرکوب جان بسازمانگرانه

ودن ، نسز وا گزی ه بأآمریکا که پز از کودتا در وزارت کار م «سنتر یسلس اریت»پاهایی از کارشرناسان 

سررن یکای  115بسش از هم روی 1313تا سررال  3301از سررال شرر . بر اسرراس آمارهای موجود دی ه می

و رسررمست یافتن  1313ثبت شرر ه و پز از اصررلاس قانون کار در  هاشررهرسررتان تهران و کارگری در

 سن یکای کارگری 1255ح ود  1301پایان سال  عنوان تشکل کارگری درون کارگاهی، تاسن یکا به

ز از ی پهرروی، در دورهرس  بسشترین شمار آنها از نوع زرد باشن . بهثبت شر ه اسرت که به نظر می

ی شکوفایی اقتصاد نفتی، گسترش صنعت و رونق بازار خصوص در دورهو به 1301کودتا تا آغاز سال 

ضرریِ کارگری های اعتراشررمار، حرکتهای کمهای صررادقانه مع ود گروهکارِ ایران و با وجود تلاش

یافتگی و بالن گی کارگران حکایت داشررته باشرر ، دی ه ای که از آگاهی طبقاتی، سررازمانقابل ملاحظه

 نش ه است. 

 

 چهار

 دهی کارگری رو کرد تناح چپ تنبش اتیماعی ا راف اه سازماف 

 2532 ا اهم   2551ا د از کود ای 
پز از گذر ، چآ هاییژه جریانوبه نسروهای موجود در جنبش اجتماعی ایران و ،ی چهلدر دهه

با جان و  ،بازیابی خودو  کودتا در پی فترت ناشری از شکست و سرکوب جنبش ملیس و أیاز دوران 

تکانی و درس گرفتن از کودتا و شرکست جنبش، نسروهایی خانه پز ازای به مس ان آم ن . انرژی تازه

مس ان گذاشرتن  که ضرمن داشرتن نق  اسراسری بر حزب توده و پافشاری بر تمایز از آن بر پسروی به  پا

چآ ایران  هایمسان بسشترین بخش جریان در کس  داشتن .أت های چسن و شوروی نسزنکردن از سرساست

و مسرررلحانه با دیکتاتوری  یمبارزه» هرای چسن و کوبا،ثر از انقلرابأمتر )داخرل و خرارج از کشرررور(

 پنجاه این گفتمان یچهل و آغازین دهه یهای پایانی دههدر سال .گفتمان مسرل  ش ه بود «سررکوب

فکران روشنبخشی از ها و جریانات فکری چآ و حتا ی گروهمبارزه و عملی شرسوه و رویکرد اصلیبه 

در مسان  زیست و ی کارگرکارگری، نزدیک ش ن به طبقه هایگرایشدر این دوره ش . تب یل مذهبی 

سلتی صرفتی نسکو و فض ،ی کارگریابی طبقهدهی و سرازمانکمک به امر سرازماناز این رهگذر طبقه و 

 دادنچه در عمل رخ میآ اما ؛ش ضررورتی ای وولوژیک محسروب می به لحاظ تئوریکاخلاقی و حتا 
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ی مسرررلحانه یههرای تسمی و الزامات مبارزهرای زنر گی مخفی در خرانرهچسز دیگری بود. ضررررورت

ای ی کارگر به معنطبقه دهیها و سازمانزیست در مسان توده ،کار سساسی با امر ،کیهای چریسرازمان

ت ریج پز از به و 05 یهای دههاز اولسن سال. ، سازگاری ن اشتکم در آن دوراندست ،واقعی کلمه

 و هاف اکاریاری و گرامس اشرررت تمامی ذگارزش رغمبه توجهی از فعالان چآ،قابل برای شرررمارآن 

 یبرای رهایی طبقه مبارزهدر شررسوه  اینناکارآم ی  ،مشرری مسررلحانه و چریکیرهروان های قهرمانی

 کزسرر و شرر  م رسی ایران ابت ا با تردی  جامعه زمانِ با شرررای  عسنی آنهمخوان نبودن آن و کارگر 

 چریکی یمشی مسلحانه و وداع با مبارزه پز از کنار گذاشتن اسلحه و الزامات ت ریج ق عست یافت.به

زن گی و عادات جذاب  ها، سررررگرمیتظراهراتترک هرا و گزینی از آداب و منشدوری و همچنسن

ها و کار و زیستِ منظم و م اوم و ه فمن  در ای یعنی رفتن به مسان تودهسبک کار توده ،روشرنفکرانه

و در  مورد توجه ،طبقه یابیسرررازمانامر برای کمک به  ،« درون طبقه» دری کارگر و تلاش مسان طبقه

 ی منسجم از نسروهای چآِ باورمن  بهچآ قرار گرفت. موج کنشگرانتوجهی از قابل دسرتورکارِ گروه

ایجاد ش ، با همان توش و توان ان ک به  «ی کارگردر مسان و برای طبقه» کار سرساسری و سرازمانگری

های صنعتی خوش درخشس . موجی که در انقلاب بهمن در محس  یها رفت و در آستانهدرون کارخانه

از جوانان و پوین گان  انبوهی پز از انقلاب بهمن توسرر  و شرر  ق رتمن  1301فضررای انقلابی سررال 

های تجربه کارگسریهو البتره ب ون پسوسرررتگی و ب بسشرررتر یمختلد چرآ برا توش و توان هرایگرایش

 ادامه یافت.  ،(پسش از کودتا) 1332تا  1325های سال

 

 پنج

 2532دهی کارگراف ا د از اهم  تناح چپ و سازماف
و گاه خونسنی همراه سرررنگسن های بسرررسار هزینهدادن و خ اها و  هابا آزمون این راه ودنپسم گرچه

تش ی   01، که از دو سره سرال قبل برخاسته و در روزهای انقلاب های سرنگسنموجاین  اما برآین ، بود

های کلتش انواع رش  و پویایی شمار زیادی از و در برپایی یافت،شر ه بود و هر روز قوت بسشتری می

و  ت(م یریو  تولس  کنترل) کارگران شرروراهای انقلابی بسررساری شررمار .دی ه شرر  مسررتقل کارگری

وم د یاز نسمه ها و خ اها اما،ی نواقچ و بی تجربگیرغم همهبه برپا شرر ن  و هااتحادیهسررن یکاها و 

 ماکانکهای اخسر نسز تا سال ها در قالب تجربهآن آثارنتایج و  درخشس ن ؛ 13۱5تا پایان بهار  1301 سال

ان که رهرو ن ادق ر فرصت ی کوتاه، آنسسر حوادث، در این دوره سرفانهأاسرت. مت بوده مشراه هقابل



 ی کارگردهی طبقهیک قرن تلاش برای سازمانافتادن و بازایستادن: فرو/  ۹

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

 ها،بهبن یِ تجرجمع ون  و باآب ی ه ش ،هاهزینه پذیرش و خ اها و هادر پز این آزمون ،این راه دشوار

به عمل   فراین و در خوبی فراگسرن به را)سبک کار(  «برای طبقه»و  «کار در مسان طبقه»آداب و روشِ 

ربستِن پسش از رخت ب زمستانی سرد و سخت ؛رسس های بع  منتقل کنن . زمستان خسلی زود از راه نسل

 کنشگران اجتماعی که رهایی انسان و جامعهدسته از بسشترین شمار آن  بهار. و هنگامی که رسرس  هنوز

ق ر آن ،دانسررتن داری را در پسمایش راه سرروسررسالسسررم و تحقق آن میسرررمایهو بردگیِ از قس  اسررتثمار 

ی کارگر ها و طبقهه ، از زیست و کار در مسان توده :باور پس ا کنن  آب ی ه نش ه بودن  کهآموخته و 

زارِی دهی و ارگسازمافهای کارگری، فق  شورا و سرن یکا، اتحادیهو فعالست و منظور از برپایی 

برای  !ها نیر های مراوط اه آفانیشار اخبار و گزارش ها و احیاناًها و اعیصا اعیراض

های امگها فق  گسری و رسرررس ن به این باور که این اق امات و فعالستکنشرررگران این عرصررره نتسجه

ها کار و تجربه و آموختن و آموزان ن هستن ، سال ای ارای  حقق هدف انپیآغاز   و وسیپه

آگاه و  ی کارگرانِاتی طبقباور کنن  که وظسفه بن ی تجربساتلازم بود تا دریابن  و عمسقاًجمع و م العه و

ک اه کم اای و سازمافگام برداشتن در راستای ه ، اصرلی کنشرگران این عرصره در این مرحله 

ه ، اصلی  گردی یبه گفته. است « ای ارای خودطبقه» مثااهاه میشکپ شدف کارگرافامر 

ی بارزهاه میداف م  افیهستازماف ی کارگر آگاه وآمدف طبقه» تحقق یا کمک به تحقق امر

رپاییِ دهی و بسررازمان نه صرررفاًاسررت؛  « و ا های نقش در   یی  ستترنوشتت  خو شطبقا ی 

 یاه ا، رادیکال سساس در بهترین حالت اعتراضاتِ مع و، به یا های کارگری!اعتراضات و اعتصاب

اب این . ارتککارگران( هانبو ان ازی من قی و مقبول برای آین ه و قابل باور برای)ب ون داشررتن چشررم

سامان ه. اعتراض به وضع نابجای ه ، بودخ ای استراتژیک در واقع قرار گرفتن یا قرار دادن وسسله به

 تراضاع هایافزایش حقوق، اعتصرراب و برپایی تشررکلبهتر شرر ن شرررای  کار و مبارزه برای  موجود،

ای هستن  در استثنایی( همگی وسسله )در شرای  مفروض و صنفی کارگری و حتا کسب ق رت سساسی

و به مس ان  «ای برای خودطبقه» مثابهبه ی کارگریافتن طبقهسررازمان خ مت بهبود وضررعست زن گی و

سیم  رها ی از دخال  در   یی  سترنوش  خو ش و اا هدف آگاه ی کارگرِطبقهآم ن 

مان و زتوازن قوای طبقاتی و شرررای ، جمسع ؛ البته با در نظر داشررتن داریو نااودی نظام ستترما ه

ا تکم چهل دست ایدوره اسررتدر سرردرتشرخسچ و گزینش راه، انقلاب. این خ ای بزرگ  یمرحله

سشترین ب که مایدی ه .شودکماکان دی ه میدر پراتسک کنشگران چآ دی ه ش  و هنوز هم  ،پنجاه ساله

اص لاس به واستقرار یافته در صنعت(  مشخچ طوربه) های کاردر محس  وقتی که این کنشگرانشرمار 
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به  نب ون نظر داشرررت )در مقابل زیسرررت و کار منظم و ه فمن  در مسان طبقه(، ان کرده جای پا محکم

 ها ودهی اعتراضمع و، به سررازمان شرانهمت تمام نسرو و و تقریباً عموماً تمامی مسرایل و ملاحظات،

های فضررای ها و رسررانهسج و تبلسغ حول آن در تریبونستهدهی و گزارش ها شرر ه؛ و سررکزاعتصرراب

! معنای دشرروها ه ، نهایی محقق میهم پسوسررتن آنبا برپایی اعتصررابات و به تو گویی صررفاًمجازی. 

 حرکت )اعتراض( همه چسز»ی این روش ترجمان این عبارتِ نادرست است: واقعی و ناگفته و نانوشته

دلسل نسست که اغلب این کنشگران با پ ی  آم ن مسایل و مشکلات بی !«دهی پای ار هسچ چسزو سازمان

 های نادرسرت، که بخشی گریزپذیر و بخشی هم ناگزیرناشری از حضرورِ همراه با روش کار و برخورد

ر دانسم که ترک یا انفصال یک کارگان ، ناچار محس  کار و گاه حتا کشور را ترک کرده ان . میبوده

بوده که در  ای بز بزرگضررایعه طور کلی و در مجموع خودبه تجربه از محس  کاربا وآگاهِ باسررابقه 

ا شماری از این دوستان بدر مرحله ی بع  . البته شر ه اسرتاخسر به جنبش کارگری تحمسل  یسره دهه

ها و دادن انواع رهنمودها و پسام و بسانسه، به زعم خود، سررعی در ه ایت و کنترل از راه انجام مصرراحبه

 ان . امری که، حتا در صورت تحقق،داشرتهرا های اعتراضری کارگران دورِ، اگر نگویسم رهبری، کنش

 داشرتن درک درسرت از مسایل و مشکلات غالباً بود امکان به دلسل دوری از محس  کار و ن طور کلیبه

های کارگریِ مرتب  با هم و ه فمن  و تلاش ایجاد هستهاثر بوده است. کم بیدسرت بخشزیان اگر نه

و کوتاه م تی پز از آن،  1301جز در مق ع قسام سرررال هب، کارگریمسرررتقل های برای ایجاد تشرررکل

ظر به نآگاهانه یا ناآگاهانه و نوشرررته یا نانوشرررته، ه فی ثانوی بوده اسرررت. وظسفه و و در عمل  عموماً

ش و و گزار «هااعتراضات و اعتصاب» سازمان دادن اینبرای بسشترین شمار فعالان این عرصه  رسر می

 ا، اهمع و، به  در خ مت و کمابسش بوده اصرررلی یا پلکانی ه ، ها به خودی خودتبلسغ حول آن

وشررن ر ب یل هنگامی که ،رادیکال این گونه اه ا،و چه بسهوده اسررت تلاش برای  رادیکال سررساسرری

در آن لحاظ نش ه و برای کارگران نسز مقبول  موجود س ک آگاهی طبقاتیِکه توازن قوا و  ای طبقاتی

کارگران و تلاش برای متشررکل شرر ن  و ارتقای سرر ک آگاهی طبقاتی اهمست دادن به آموزشنباشرر ! 

 ر تلاشدیگ یباشررر  یا به گفتهبره حقوق و وظاید طبقاتیِ خودآگاه و آشرررنا ی کره ی کرارگرطبقره

سل بوده یا به دلمغفول  اسرراسرراً امری ،ای برای خودرسررس ن به وضررعست طبقهدار و ه فمن  برای برنامه

  است کسأت شر ه اسرت. لازم بهای نامعلوم موکول به آین ه وبه محاق رفته موجود در مسرسر مشرکلات 

درک  کل ومش برای آشکارتر ش ن ،هاآن تأکس  بر یا نماییزگوییِ این حقایق و شای  ان کی بزرگبا

 و مبارزاتِ ی صرررادقانههابه معنای کم بها دادن به تلاش اب اً اسرررت و از خ اهای صرررورت گرفتهبهتر 

 نادی هیا  ی حاضررررو همچنسن دوره کارگری آن دوران یکارگران آگاه و فعالان عرصررره یهزینهپر
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که در  است یمهم بسرساربحث  که خود اخسرویژه موضروع سررکوب و اختناق نسسرت؛ به عامل گرفتن

  مستقل دارد. جای خود نساز به بحث و بررسی

نی گذشته رخ داده نمونه روش پانزده سال تکه طیهفت آنچه در مجتمع کشت و صنعتبرای مثال،  

 اعوجاج و خ ا در تشخسچ راه و ه ، است:  از

تکه دچار اختلال در کارکرد و کاهش بازده اقتصادی ش ه هفت ها سوءم یریت، مجتمعپز از سال

 رتسببه این ت .ده ش زیان کلیبه ی همسن شسوه م یریتی مسرئولان در ادامهگفتهبه ۲5 یبود و در دهه

به  درپی کارگرانهای اعتراضیِ پیپز از م تی واکنش .ماه خسر در پرداخت مزد از چن  روز تا چن أت

ت ها، اعتراضرررات و مبارزاتلاش یبسنی بود؛ در ادامه و در نتسجهپسش این نرابسرررامرانی طبسعی و قرابرل

آین ی م لوب هم نرسس ، اما طی فر یکارگران، که البته در راسرتای احقاق حقوق به نتسجه یپسگسرانه

تکه دوباره ویز قرار دادن احسای سرن یکای ق یمی، سرن یکای مستقل کارگران هفتجلو، با دسرتابه رو

(. سرکز نوبت برخوردها و پسگردهای قضایی و امنستی با کارگران فعال سن یکایی 13۲۱) شرودبرپا می

ر باسررردأت پارگی در صرررفو، کارگران و در پی آن طی رون یچن  رسرررس . همزمان بروز اختلا، و

کارکرد و سکز فشل ش ن کامل سن یکا را شاه  بودیم. این معنایی ن اشت جز انح اط در اختلال در 

سازمانی. این رون  یافتگی نسبی به پراکن گی و بیی طبقاتی کارگران از سازمانسرسر حرکت و مبارزه

و این چن  دسرتگی جای بررسری و بحث فراوان دارد اما هرچه هست یکی و فق  یکی از عوامل مهم 

قانه هم دهای از راه دوری اسرت که هرچن  صاها و رهنمودهای نادرسرت و توصرسهن رخ اد دخالتای

 ان . نبوده ایباشن  من بق با شرای  محس ی و من قه

 وسازی، مالکست این مجتمع نسز به بخش خصوصی واگذار ش ، خصوصی با رونق و گسترش موج

خسر در پرداخت مزد و م البات مزدی کارگران و ناگزیر أت اختلال در رون  تولس  و بازهمشراه  بازهم 

 ک به سرر نهای مکرر خسابانی. سرررانجام شرراه  بودیم که ب ون نظر داشررتها و اعتراضبازهم اعتصرراب

رض نسافتگی کارگرانِ این مجتمع ]حتا با فبهتر سرررازمان یگفتهبه یافتگی یاآگراهی و مسزان سرررازمران

تکه، ب ون در نظر گرفتن ت ابق و توازن آن با کارگران هفت گرانوجود آگراهی کرافی در مسران کرار

باره شعار در اختسار گرفتن کارخانه و م یریت آن توس  کارگران )کنترل ها[ یکدیگر مناطق و بنگاه

مجمع نماین گان » آن که نهادی موسررروم به دیگرشرررورایی مجتمع( داده شررر .  یکرارگری یرا اداره

 ه منظور دیگری برگزی ه شبه های مختلد کارخانهاز مسان کارگران بخش ، که اعضای آن«کارگران

 یع ب در گام و «تکههفت شرررورای نماین گان کارگران» نمایی و اغماضررری غسرمن قیبودن ، با بزرگ

خی نمایی غسر واقعی در س حی بالاتر توس  برنامس ه ش . این تعمسم و بزرگ «شورای کارگری کنترل»
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شررروراهای » در جنبش کارگری ایران و فرارسرررس ن فصرررل «ع دنق ه»عنوان ور بهبرافعرالران خوش

طور مشرخچ و رسرس ن جنبش به س حی نو و فصلی تکه بههفت طور کلی و تحقق آن دربه «کارگری

تازه باور، م رس و تبلسغ شرر ! طنز تلخ قضررسه این که این مجمع و نماین گان حاضررر در آن به نوعی با 

کارکردی دیگر تشکسل ش ه بود و و هاد خود م یریت )بخش خصوصی( و با ه ، مسراع ت یا پسشن

، که «تکهشورای اسلامی کار هفت»از این نماین گان به  برخیهای بع یِ این مجتمع در مجموعه رخ اد

رنوشررت که نتسجه و سرر گفتن ن اردشرر ، پسوسررتن ! توسرر  عوامل دولتی و حکومتی برپا و حمایت می

تکه نهایی این روش کار در هفت تکه به کجا انجامس . هسچ کز هم توضسک ن اد که چرا کارگران هفت

 ی هچسز با پ یهمهو تلاش ش  حمایت نکردن ؛  «کنترل شورایی مجتمع»و از  «شرورای فرضری»از این 

عار کنترل هنگام شهست و طرس ناباین تشخسچ نادر ی. اما هزینهشودسرکوب به بوته فراموشی سکرده 

  أمل است.، قابل تسرنوشت شورایی که قرار بود این کنترل را اعمال کن ی دربارهکارگری و توضسک 

 

 شش

 موانع ذهنی کنش راف
سشسنه ص  سال پهای کارگری ایران بسش از یکبالا هم گفته شر  جنبش و تشرکل طور که درهمان

 ها و هم افول ورشرر  و شررکوفایی و اعتلای جنبش و درخشررش تشررکل ای که در آن همدارن . پسشررسنه

 رهااها و داغ و درفش کارگران آگاه و فعالان امور صررنفی بنزول جنبش و سرررکوب و تلاشرری تشررکل

 یغلبه ههپنج دبه ی طولانی و پرتلاطم و با گذشررت نزدیک تکرار شرر ه اسررت. اما با وجود این پسشررسنه

گی نسافتپررنر  و مر اوم رویکرد کرارگری در بسنش چآ ایران، به لحاظ آگاهی طبقاتی و سرررازمان

وضعست کنونی  «چرایی» باری روبرو هستسم. پرسش اصلیسدأت با چنسن وضع سفانهأمت ی کارگرطبقه

اجتماعی  حضررور و کنشی کارگریسررت که بسش از یک قرن پسشررسنه نسافتگی طبقهیا چرایی سررازمان

طور عم ه به دو دسررته مانع مهم اشرراره ارد. آگاهان امر و فعالان این حوزه در پاسررخ به این چرایی بهد

های کارگری و از جمله فصل ششم قانون کار و مانع کنن : موانع قانونی موجود در راه ایجاد تشکلمی

شن است رگری. روهای کانگاه امنستی به اعتراضات و تشکل سنگسن یدوم سررکوب و اختناق و سایه

شورها کدهن . در بسساری از ثر هستن  اما تمامی وضعست موجود را توضسک نمیؤکه این دو مانع بسسار م

مستقل(  طور نسبیهای کارگریِ مستقل )یا بهکه هم اکنون تشرکل (هاآن و جوامع )اگر نگویسم تمامی

ی برای عنوان یک طبقهگسری بهشررکل فراین  ی کارگر در آغازحضررور رسررمی و فعالست دارن ، طبقه
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داده است.  های بسسارها درگسر بوده و هزینهها با انواع مشکلات و سرکوبخود، برای برپایی این تشکل

نع ی کارگر سررکوت کرده و موایابی طبقهداری در مقابل سررازماناین توقع که سررسسررتم سرررمایه اصررولاً

 ورت نسراز و امکان دسرررت به خشرررونت نزن  انتظارقرانونی و پلسسررری و امنستی ایجراد نکنر  و در صررر

مسن و گسترش منافع خود همسشه و در همه جا و أمنظور حفظ و تبه داریسرت. سرسستم سرمایهجاییبی

یافتگی که سبب به خ ر افتادن این منافع بشود با ش ت ها با هر نوع حرکت و سازمانی عرصرههمهدر 

 .ردخواه  کمقابله هم در صورت نساز، و وجود توازن قوای مناسب، رحمی تمام مقابله کرده و باز و بی

 در دوره های مختلد جنبش جهانی کارگران و هم چنسن جنبش کارگری در ایران های تاریخیتجربه

سست؛ تر از دوتای اول ناهمستخوبی گویاست. پز مانع سومی نسز در کار است که کمهدر این زمسنه ب

 به نوعی دیگر. یک مانع ذهنیعرصه کارگری نوعی و ذهنست کنشرگران کارگران بهمانع ذهنیِ عموم 

کل تر کارگران عادی اصولا ایجاد تششرمار زیادی از کنشرگران و به نسبتی کماینسرت که  بسرسار مهم

 نمایی سررررکوب وبا بزرگ های صرررنفی و مسرررتقل کارگری را اولویت اول خود نمس انن . حتا برخی

 گوین  فعلاً که موانع قانونی و امنستی سرر  راهصررراحت میتی و همچنسن موانع قانونی بهبرخوردهای امنس

 کنسم و با سررازمان دادن وگسری میایجاد تشررکل های پای ار اسررت با برگزاری مجامع عمومی تصررمسم

ل شکتر ش  تبریم و در زمانی که فضررا مناسرربها مبارزه را به پسش میها و اعتصراببرگزاری اعتراض

هرای پای ار ایجاد می کنسم. باورمن ان این دی گاه گویا منتظرن  مردم عادی شرررورش کنن  و فضرررای 

ست که مانع ذهنی دیگر این ا مناسرب ایجاد بشرود سرکز این دوسرتان برون  و تشکل پای ار برپا کنن .

امر ساده  یی طبقاتکنن  که مبارزهامور صنفی اغلب فراموش می کارگران آگاه و کنشرگران دربرخی 

های ها و بزنگاهگاهها، گرهوخمو از پسچ ، هزینه هم دارددردسرر نسسررتآسران و بی یو راحت و مسرسر

ر صورت لزوم سج و دسبرای این گذر اضافه بر تبلسغ و ته البته، ؛ کهکن گوناگون و پرشرماری گذر می

ه نسز لازم است. لازم است دانستشرناسی ها، شرکسبایی و درایت و اسرتواری و فرصرتاسرتفاده از رسرانه

ج ضن خواهسم بسازیم و هنوز نساخته وکنن  که میباشرسم که تشکل کارگری را از همان اول اعلام نمی

ادر کن . برپایی بسانسه صرر رب  و بی رب  نگرفته ماشررسن تولس  بسانسه باشرر  و در هر فرصررت و مناسرربت با

د، وقتی سرراخته شرر  و خوب عمل کرد خودش صرر ا و وهوی و تبلسغ عمومی نساز ن ارهای تشررکل به

ارگری های صررنفی کالبته این امر هسچ تناقضرری با علنی بودن تشررکل .موجودیتش را اعلام خواه  کرد

معنای علنی بودن تشکل کارگری این نسست که هرچه  اولاً به خاطر داشرته باشسم که:ن ارد. لازم اسرت 

مان باش  ی ذهنو ملکه ب انسمضروریست  وم قرار داد. ثانساًهسرت و نسست در ویترین برای تماشای عم

خواهسم چه بای  بکنسم، چه زمانی و چگونه عمل کنسم و خواهسم و برای آن چسزی کره میچره می کره
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ه این اسررت ک دیگر بزرگذهنی  مانعها را نسز بسررنجسم. ها و فای هسرر ک آگاهی موجود و تعادل هزینه

ضررررورت وجود  صرررنعت و خ مات( اصرررولاً هایبخشدر ) از کارگرانهنوز شرررمار بسرررسار بزرگی 

شکلی ، که مخود برای حل بسساری از مشکلات و دهن های صرنفی و فوای  آن را تشخسچ نمیتشرکل

های فردی و حلراه کن ، بهجمعی)گروهی( را طلب میحل اجتماعی و دسرررتهاجتمراعی اسرررت و راه

تری که گاه کنشررگران کارگری به ویژه خارج از مشررکل ومانع سررخت شررون .شررخصرری متوسررل می

ا کارگری امروز ب یحاکم بر جامعه توجه هسررتن  این اسررت که شرررای  و جوّهای کار به آن بیمحس 

های اول و دوم این س ه به لحاظ وجود حساسست، سخت گسری و ذهنست ی ایران در دههجامعه فضای

ر است. در تکل های کارگری بسسار متفاوت و ب یابی کارگران و ایجاد تشمنفی نسربت به امر سرازمان

نبش های جهای جنبش جهانی چآ و پسشرفتاوردها و دستثر از پسروزیأدهه های نخستسن این س ه مت

هررای منظم و حضرررور و مبررارزات و تلرراش یالمللی و همچنسن در نتسجررهبسن یکررارگری در عرصررره

تر و حساسست و های سساسی کارگری و چآ در جامعه، شرای  آمادهسازمانی احزاب و یافتهسرازمان

تر و گرایش مهای کار کهای سازمانگرانه در محس یابی کارگران و فعالستب بسنی نسربت به امر تشکل

و حوادث  01انقلاب  یاما در نتسجه 1بسشتر بوده است. ای و سن یکایییابی و کارهای اتحادیهبه تشکل

ی سرررنگسن که هاحوادث رخ داده از جمله هزینه یثر از مجموعهأهای نخسرررتسنِ پز از آن و متسرررال

ها تفادهسوءاس طورهای رخ داده و همسنها و شکستکرده، خ ا پلسسی و امنستی تحمسلسرسستم و نگاه 

                                                      

قلم یوسررد افتخاری یا به «شرر هخاطرات دوران سررکری»و م ارک حاوی  تجارب جنبش کارگری ایران  مانن   آثاردر 1 

آن دوره  یشرررود که با توجه به شررررای  ویژه...   موارد جالبی دی ه میو جلسرل محمودی قلمبره «شررروق یرک خسز بلنر »

 آموز است: درس

ع ادی از کادر های فعال کارگری خود را به اصررفهان و خوزسررتان حزب کمونسسررت ایران ت 1315تا  135۲های بسن سررال»

 سلیوری، محم  اسررماعدهی کارگران مراکز صررنعتی این شررهرها بکردازن . از جمله جعفر پسشررهکن  تا به سررازمانگسررسل می

دهی زمانبه سررا «کارخانه ی وطن»)تنها( و نصررراله کامرانی. دو نفر آخر ضررمن سررکونت در شررهر و اشررتغال به کار در 

کارگران پرداختن . اعتصرررابی که به بهبود شررررای  کار  1315کارگران این کارخانه و رهبری اعتصرررابِ موفقِ اردیبهشرررت 

   .«کارگران اصفهان منجر ش 

ای گرانهاهمساع  و کارهای آگ یشود. با توجه به زمسنهتجربه به اصرفهان فرستاده می)توده( با یک کادر حزبی»مورد دیگر 

 ها در م تپسش از آن انجام شررر ه بود این شرررخچ با برگزاری کلاس یا دوره های آموزش سرررن یکایی و دیگر تلاشکه 

  شود.دهی کارگران میها و سازمانهای سن یکاهای کارگری در کارخانملاجظهکوتاهی موفق به برپایی شمار قابل
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 ایهگرفته، حسرراسررست هایی وجود دارد که در نتسجه کارهای جمعی و فعالستصررورت هایو خسانت

گسرد، نسرربت به تشررکل های کارگری و ایجاد سررن یکا ب گمانی گروهی چن ان مورد اقبال قرار نمی

 آی . های خارج از محس  کار نسز چن ان به کار نمیها و رهنمودوجود دارد و توصسه

این موضروع که مسان شرماری از کارگران کنشرگر بر سرر انتخاب نوع تشرکل صرنفی توافق وجود 

کل مناسب دانن  و تشکی نسست! برخی سن یکا و اتحادیه را رفرمسستی و بورژوایی مین ارد مانع کوچ

 یدانن  و این در حالسسرت که شماری دیگر توازن قوا و س ک و مرحلهرا فق  شروراهای کارگری می

. مانع دانن شررورا و برپایی آن نمی ی( را متناسررب با خواسررت ای هاجتماعی )و جنبش کارگری جنبش

ت قراردادهای موق یمهم دیگر را در شررای  نامناسب کار و نبود امنست شغلی کارگران در سایهذهنی 

 یمانهزدر های کارگری برای کارگران موقت و که تشررکلبای  دی  نادرسررت  کار و این تصررور کاملاً

فایق  امنستی های پلسسی وتر از دو مانع قانون و برخوردموقتی بودن مشاغل محلی از اعراب ن ارد. مق م

 ی ذهنت باش بای  درک کنی و ملکه این موانع ذهنی اسرت این درست همان جایی است که رآم ن ب

دار های فضای مجازی حضور و زیست ه فمن  و برنامهبر استفاده از امکانات م رن و رسانه فزونا که:

ی ایجاد سرروهبرای حرکت بسررت که اینی مهم نکتهتوان  و بای  که کارسرراز باشرر . در مسان طبقه می

های ها و محس بنگاهبهانه و یا بروز مشکل و بحران در پس ا ش ن منتظر  ضرورتی ن ارد که حتماًتشکل 

در سرایه یا کنار مبارزه برای حل آن مشکل یا بحران در مورد ضرورت برپایی تشکل  کهنشرسرت کار 

 ها باش .گوها و تلاشوه ، اول و اصلی گفتتوان  سخن گفت. برپایی تشکل مینسز 

 

 هه  

 کارگری از احزا  سیاسی ضرور  اسیقپاب  شکپ
 

های سررساسرری ای وولوژیک )حزب و های کارگری شررامل تشررکلضرررورت وجود انواع تشررکل

و نساز به  ها( برکسی پوشس ه نسستهای صنفی سساسی )سن یکا یا اتحادیههای سساسی( و تشکلسرازمان

و در عسن حال چگونگی راب ه یا نسبت مسان این دو  از یک یگر استقلال این دو نهادتوضرسک ن ارد. اما 

 شود.می اشارهبه آن  نوشتهبحث مفصل و دامنه داریست که در این 

ی گسری و پذیرش عضرو یا پسوسرتن اعضرا به یک حزب یا سرازمان سرساسیِ کارگری بر پایهشرکل

گسرد. روشرن است که کسب ق رت باورمن ی به یک بسنش سرساسری و ای وولوژی خاص صرورت می
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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 

گسری این گونه نهادهاست. شکل یتغسسر ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه بخشی از برنامهشرای  لازم 

سرساسری عبارت بهتر و گویاتری است( و پسوستن  -)صرنفی  های صرنفیِ کارگریها و تشرکلسرازمان

های بر پایه منافع صرررنفی کارگران و ب ون توجه به علایق و باورمن ی کارگران به سرررن یکاها صررررفاً

ه به این معنا نسسررت ک کس  اب اًأهاسررت. این تولوژیک یا جنسررست و قومست و نژاد آنوی و ای سررساسرر

ها نبای  شون  یا اعضای این تشکلهای صرنفی با سرساست سروکار ن ارن  و وارد این حوزه نمیتشرکل

 وولوژی یدی گاه و باورهای سرساسی و ای وولوژیک داشته باشن ؛ داشتن دی گاه سساسی یا باور به هر ا

 گسرد. یک سازمان صنفی کارگریقرار نبای  ال یا اعتنا ؤامر خصوصی هر یک از اعضا است و مورد س

 داریسرررمایه یها در جامعهمسن این منافع و دفاع از آنأدر راسرتای بسان و طرس منافع اعضررای خود و ت

هایی وارد ا مقامات و نهادسساست بشود؛ ب یخود، وارد حوزه یناگزیر اسرت، در چارچوب اسراسرنامه

مذاکره و چانه زنی بشرود؛ خواهان و تلاشرگر ت وین و تصرویب قانون یا قوانسن خاصری باش  که منافع 

کنن  یا کوشررن ه برای لغو قوانسنی باشرر  که به زیان منافع اعضررای آن مسن میأاعضررایش را تعرید و ت

مسن منافع أت یسررساسررت از زاویه یعرصرره ها بهسررازمان و تشررکل اسررت. اما ورود و نگاه این سررازمان

بسنش سساسی خاص یا در اختسار گرفتن ق رت سساسی یا تغسسر ساختار جامعه.  یاعضاست و نه از زاویه

ها، ب ون سررساسرری خاصرری اتحادیه - هایی ان ک وجود دارد که در شرررای  اجتماعیهرچن  که نمونه

ی کارگر برای رسرررس ن به اه ا، خود و ن . طبقهالحاظ کردن ای وولوژی، وارد این حوزه هم شررر ه

ای وولوژیک نسازمن  است. این دو نوع  و های صنفی و هم به نهادهای سساسیتعالی جامعه هم به تشکل

ن توانن  جایگزیگاه نمیمتفاوت دارن  و هسچ یتشررکل مکمل هم هسررتن  اما دو کارکرد و دو عرصرره

 یک یگر بشون . 

های صنفی کارگری از کارفرمایان و همچنسن از دولت و حکومت همه سازمان استقلالِ یزمسنه در

های صنفی و احزاب سساسی کارگری امر مهمی است که اغلب ی بسن تشرکلنظر دارن . اما راب هاتفاق

ی شرروعِ تضعسد و تلاشی یک تشکل صنفی شرود. از نظر نگارن ه نق هبه سرکوت و ابهام واگذار می

ار به )هر حزب( سساسی بشود. وابستگی یا اشته که متصرد یا وابسته به یک حزب کارگری زمانسسرت

وابسته بودن یک اتحادیه یا یک سن یکای کارگری به یک حزب سساسی معسن یا اشتهار به گرایش به 

ا شود که این گرایش را ن ارن  یا بیک ای وولوژی یا باور سرساسی خاص سبب دورش ن کارگرانی می

رورتاً ضشود که ب انسم بسشترین شمار کارگران نه ن . اهمست این قضسه آن گاه روشن میآن مشکل دار

برای یافتن احسرراس امنست و داشتن  و فق آرمانخواه هسرتن  و نه باورمن  به حزب و سرساسرتی خاص. 
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 . باز ینآها در میآور شر ه به عضویت آنها رویپشرتسبان در دفاع از منافع خود به سرن یکا یا اتحادیه

کس  اسرت که این گفته ب ان معنا نسسرت که کارگرانی که باورهای سرساسی یا ای وولوژی أهم لازم به ت

های صنفی عضو شون  یا در آنها فعالست کنن . عکز قضسه توانن  یا نبای  در تشکلخاصری دارن  نمی

اشن  و داشته و فعال بهای صنفی حضور توانن  و بای  در تشکلصادق است؛ این گروه از کارگران می

 عتاً آن تشکل، نظر خود را که طبس یا اساسنامهبهای اجرایی، م ابق ها و اتخاذ سساستگسریدر تصرمسم

هاست، ب ون داشتن کلسشه و برچسب حزبی و ب ون اصرار بر متاثر از باورهای سساسی ای وولوژیک آن

 ی هکننمسنأها م ابق با اسررراسرررنامه و تاهکارپذیرش آن، اعلام و از آن دفاع کنن . اگر این نظرات و ر

یس  و اجرایی خواه  ش . در غسر این أمنافع اعضرا باشر  و با اسرت لال و در فضایی مناسب م رس شود ت

ها موجب انزوای فرد در تشررکل و در صررورت اجرا سرربب ایجاد صررورت اصرررار بر پذیرش این دیگاه

. باری که بارها رخ داده استسدأامر ت؛ ی خواه  ش تفرقه و تشرتت و در ادامه اضمحلال تشکل صنف

گویایی از  ینمونه 1332سرررنوشررت تلخ سررن یکاهای کارگری وابسررته به حزب توده پز از کودتای 

ای مل اسررت که خسلی ب یهی اسررت اگر در جامعهأهاسررت. این نکته نسز قابل تزیان این گونه وابسررتگی

رگر وجود داشته باش ؛ در صورت اصالت دادن به تبعست ی کابسش از یک حزب سساسی طرف ار طبقه

یک از این احزاب  های صررنفی از احزاب کارگری، سررن یکاهای کارگری این جامعه به ک امتشررکل

بای  وابسررته باشررن ؟ ممکن اسررت هر حزب سررن یکای کارگران طرف اران خود را ایجاد کن ! در این 

خواهن   ی کارگران طرف ار فلان حزب سساسیق  اتحادیهها دیگر صنفی نسستن  بلکه فصورت این نهاد

بود. در صرورت اصالت دادن به این تبعست یک پرسش اساسی دیگر نسز م رس است: آیا این به معنای 

یا باور آی کارگر در تشخسچ و تعسسن منافع طبقاتی خویش نسست؟ال بردن توان و درک طبقهؤزیر سر

ی طبقراتی خویش و آزمون و خ راهرای مکرر برره ونر  مبرارزهی کرارگر برایرر  در رنر اریم کره طبقره

ی ع طبقهنفخودآگاهی و تکامل برسر ؟ تحمسل یک باور یا یک تاکتسک حتا صر درصر  درست و به

ای سررساسی ی زیسرته و فضررکارگر به یک تشرکل صرنفی، زمانی که این باور من بق با آگاهی و تجربه

شود در اکم بر تشکل صنفی مورد نظر نباش ، باعث میطور فضرای حاجتماعی حاکم بر جامعه و همسن

های اجتماعی و در کوران حوادث، نسروی اجتماعی لازم پای این تصمسم نایست  و توان ی حرکتادامه

  شود.ی عکز حاصل میمقاومت و دفاع از آن را ن اشته باش  و در چنسن وضعستی نتسجه

** 
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خ و چن ان در مقام پاس بوده هاپرسشتجربه ها و سکز ه ، نگارش این متن بسش از هر چسز طرس 

 ما ها، آیادر این که در مقاطع مختلد و در بزنگاه تأمل نسست. واکاوی مختصر راه پسموده ش ه است و

های سکشرر ه و تاکتمسررسر طی آیا؟سمبکن سمتوانسررتنمی یکار دیگر واقعاً (نسروهای حاضررر در صررحنه)

های سلمنتقل نش ن تجربه بسن نجا کشان ه؟ ان  و فق  ب  حادثه ما را به ایناتخاذش ه خالی از خ ا بوده

های درک و تشررخسچ نادرسررت شرررای ، کار بسررت شررسوهتجربگی و مختلد کارگری و بی یا کم

ا به های کوچک در رسررس ن منمایی غسر معقول دسررتروردها یا پسشرررفتنامناسررب، ناشررکسبایی و بزرگ

 کارگران برای رسررس ن به وضررعست بهتر یی کارگر و مبارزهه اسررت؟ آیا طبقهثر نبودؤم ی امروزنق ه

فق  در بخش صرنعت وجود دارد؟ در لحظه و شررای  حاضرر که اردوی سرمایه، متاثر از توازن قوای 

شرای  مساع   یکردن داوطلبانهنشرسنی و فراهمعقب داری، قصر خواهی ذاتی سررمایهموجود و زیاده

م، بست یا شرای  انس اد هستسهای مستقل کارگری را ن ارد و در بنی و ایجاد تشرکلبرای سرازمانگر

های هسچ گونه امکانی برای ارتقای سرر ک جنبش کارگری وجود ن ارد؟ بحث ایجاد تشررکل آیا واقعاً

گزاری مجامع بای  با بر خارج فعلاًمقسم منتفی است؟ و به قول آن فعال کارگری  مستقل کارگری کاملاً

پای ار  هایگسری و... بکنسم تا اوضراع مساع  فراهم گردد و پز از آن به سوی تشکلعمومی تصرمسم

ر هسچ؟ این پای ا یافتگی پای ار یا نسرربتاًسررازمان یبرویم؟ آیا بازهم حرکت همه چسز اسررت و تلاش برا

ثر ؤیا نسروهایی در فراهم کردنش م گردد و چه نسرواوضررراع مسررراعر  چره زمرانی و چگونه فراهم می

هسرتن ؟ یا این که در همسن اوضراع و شرای  نامساع  موجود بای  در جستجوی راه و راهکاری تازه و 

ازار ت ریج وارد بهکه ب آموختگان جوانیدانش ویژهطور حتم نسررل کارگران جوان بهمناسررب بود؟ به

 .خواهن  یافتهای تازه سشسن راهکارهای پشون  با استفاده از تجارب و شکستکار می


