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باید امیدوار بود .اما بهجای دادن امید کاذب یا وعدهی آیندهای وسوووسووهانگیز ،اما
بیپشوووانه و ناروشن به لحاظ چگونگی تحقق ،باید بر مبنای تجارب بیش از یک قرن
جنبش کارگری ایران و توان بالقوهی آن وظایف و چشماندازهای جاری را ترسیم کرد.
این جنبش میتوانود انبوه جمعیوِ البووه پراکنودهی طبقهی کارگر و سوووایر مزد و
حقوقبگیران را دربر بگیرد .چراکه مطالبات و دسوووورکار روز این طبقه از جمله پایین
بودن مزدها ،عدمتناسب آن با معیشِ خانوارها ،تأخیر در پرداخِ مزدها و بسیاری از
موارد دیگر ،و بهطور کلی اعوراض به فقر و شکاف طبقاتی ،مطالبات امروز بخش غالب
تمامی مردم اسووِ .گواه آن ،وجود حرکِها وتجمعهای اعوراضووی تقریباً هرروزه ،اما
پراکنده و بدون ارتباط ارگانیک با یکدیگر ،اسِ .مقالهی حاضر ،تلاشی اسِ در جهِ
یافون پاسخ یا طرح دوبارهی این پرسش« :چرا جنبش کارگری ما هنوز چنان که باید
توسعهیافوه نیسِ و چرا در موقعیوی این چنین قرار گرفوهایم؟»

()4
طبقهی کارگر ،پرولتاریای جهانی و مطالبات یگانه
خواسوووهی اصوولی کارگرانی که «یکم ماه مه» شوویکاگو را در سووا  6881پدید
آوردند و همچنین خواسوه و شعار اصلی کارگرانی که  661سا پیش از این در ایران
اولین اتحادیههای کارگری را پایهریزی کردند« ،هشوووِ سووواعِ کار روزانه با دریافِ
مزد کافی» بوده اسوِ .اما امروز کارگران این سرزمین پ از پیمودن این راه طولانی
هنوز هم در موقعیوی هسوووندکه بخش بزرگی از آنها اگر شووان اشووودا داشوووه و
بیکار نباشووند ،برای تأمین زندگی حداقلی ناگزیرند بیش از هشووِ سوواعِ کار کنند و
گاه ،البوه بازهم ناگزیر ،برای دسویابی به فرصِ کار اضافهی روزانه به رقابِ با یکدیگر
یا خواهش از کارفرما بپردازند .هنوز هم مشوک اصلی طبقهی کارگر ایران با جمعیوی
بالغ بر میلیونها نفر ،در حالی که بخش قاب توجهی از آن از تحصوویلات دانشووگاهی و
سطوح بالایی از تخصص هم برخوردارند ،داشون تشک مسوق کارگری 1یا محرومیِ
از ابزاری اسوِ برای دفا جمعی از منافع طبقاتی خود ،از جمله تحقق هشوِ ساعِ
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کار روزانه و مزد کافی! و در این راه تاکنون بارها و بارها بهای سوونگینی پرداخِ کرده
اسِ.

()2
تولد کارگران صنعتی ،هویت و خواستههای طبقهی کارگر ایران
نخسووین اتحادیهی کارگری ایران در سوا  6881توسط کارگران چاپخانه شک
گرفِ؛ پ از آن بهتدریج کارگران شوماری دیگر از صنوف برای دسویابی به مطالبات
خود به تشوکی اتحادیههای صنفی اقدام کردند؛ اما همگرایی  9اتحادیه از بخشهای
چاپخانه ،کفاشووی ،داروسووازها ،حمامی ،نانوایی ،سوواخومانی ،شووهرداری و بافندهها و
تشکی «شورای مرکزی اتحادیههای کارگری ایران» در سا  6011بود که سبب شد
کارگران ایران نخسوووین بار بهعنوان یک «طبقه» و «اتحادیههای کارگری» بهعنوان
یک نهاد مدنی اثرگذار در جامعهی آن روز معنا پیدا کنند 61 .سوووا حکومِ پهلوی
او  ،دورهی اعما سوویاسووِ سوورکوب مرام اشوووراکی و ممنوعیِ فعالیِ گروهها،
تشک ها و اتحادیهها و در نویجه دورهی توقف رشد و پویایی جنبش کارگری اسِ .اما
مدرنیسوم ویژهی رضواشواهی گسوورن صونعِ (بهویژه صنعِ نفِ) و افزایش شمار
کارخانهها و ناگزیر افزایش شومار جمعیِ طبقهی کارگر صونعوی را در پی داشِ .در
این دوره بهرغم همهی خشونِها و سرکوبها ،ساعِ کار کارگران به  9ساعِ در روز
کاهش یافِ که در آن روزگار دسوآورد مهمی به شمار میآمد.

()9
فراز و فرود جنبش کارگری ایران
توازن قوا در منطقه و شرایط سیاسی اجوماعی جهان در شرو جنگ جهانی دوم،
سووقوط اسوووبداد رضوواشوواهی و آغاز زمامداری ضووعیف پهلوی دوم را رقم زد؛ تا وقو
کودتای مرداد  6008و برقراری دوبارهی اسووبداد و دیکواتوری ،فاووای مناسبی برای
رشوود جنبش طبقهی کارگر ایران و شووک گیری سووندیکاهای کارگری فراهم شوود.
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سوووندیکاهایی که خون درخشووویدند ،نفوذ و قدرت بسووویج کارگری قاب ملاحظهای
داشووند و در معادلات سویاسی آن روز جامعه اثرگذار بودند .این سندیکاها از دولِ و
کارفرما مسووق بودند ،اما موأسفانه از احزاب سیاسی خیر! 2و همین تعلق و وابسوگی
علنی به احزاب ،زمینهسواز و توجیه سرکوب و اضمحلا آنها در روزها و ماههای پ
از کودتا شود .در این دوره اولین قانون کار به تصوویب رسوید و در آن سندیکا مجاز و
بهعنوان یک تشوک کارگری درون بنگاه (کارخانه) به رسوومیِ شووناخوه شوود .پ از
کودتا تا فرارسویدن امواج انقلاب  ،6011آن نیروی سووازمانگر که درون طبقه حاووور
داشوووه باشوود و به امر سووازماندهی کارگران به مثابه یک «طبقه برای خود» همِ
گموارد تا حدود زیادی وجود نداشوووِ .در این دوره ،به هر دلی  ،مرکز توجه و میدان
عم یا گروههای هدف فعالان سیاسی و باورمندان عرصهی چپ ،بهطور عمده ،جاهای
دیگری بهجز مح های کار و زیسوِ طبقهی کارگر بوده اسوِ؛ حوا اگر بهطور اسوثنا
در جواهوایی طبقوهی کوارگر و مح کار و زیسوووِ او مورد توجه واقع شوووده ،هدف
عاوووگیری افراد مناسووب در گروه و سووازمانی خا بوده و نه سووازماندهی «طبقهی
کارگر» بهطور عام و به معنای ویژهی کلمه .بههرروی پ از کودتا  81سووا پر فراز و
فرود و پر از ماجراهای خونبار بر جامعهی ایران گذشووِ .نسوویم و موجهای انقلابی و
سووپ توفان انقلاب بهمن فرارسووید و با قدرت تمامی فاووای سوویاسووی جامعه را
درنوردید؛ بسیاری از باورها و جزمیات نادرسِ فروریخِ و برای مدت کوتاهی میدان
برای آموزن و آزمودن شووویوههوا ،بواورهوا و اهوداف موفاوت در راسووووای آموزن و
سازماندهی طبقهی کارگر فراهم آمد .اما این دوره بسیار کوتاه بود .بهزودی و پیش از
آن که آزمونها و آموزنها به نویجهای اثرگذار ،در جریان مبارزهی طبقاتی ،رسووویده
باشد یا فرصِ کاربسِ تجارب و آموخوهها فراهم شده باشد ،آتش جنگی خانمانسوز
و طولانی برافروخوه شود و نیاز به توضوین نیسوِ که آزادی و دموکراسووی در شرایط
جنگی زیر گرفوه میشود .در کمتر از یکسا پ از آغاز جنگ و طی حوادث ناگوار و
تلخ سوا  6011و پ از آن ،شووراها و سندیکاها و دیگر نهادهای کارگری مسوق با
خشووونِ و اجبار یا داوطلبانه از بیم حادثه ،همگی محو و ناپدید شوودند .اندیشوویدن و
پی جویی برای یافون پاسخ این پرسش برای تمامی فعالان این عرصه بسیار لازم اسِ:
چرا هیچ یک از سوندیکاها و دیگر تشک ها و نهادهای کارگری برپا شده سرکوبهای
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سا  6011و پ از آن را تاب نیاوردند؟ آیا فقط با اسوناد به سرکوب و فشار میتوان
این فروپاشی و محوشدن را توضین داد؟ در شیوههای سازماندهی ،پیوندهای سازمانی
و تشوکیلاتی ،اتخاذ تاکویکها و اهداف تعیینشده و در برنامه و عم این نهادها عیب
و ایرادی وجود نداشووِ؟ آیا پیشبینی اسوووفاده از فشووار و اعما محدویِ بیشووور و
بهکارگیری سووورکوب و زور توسوووط جناحها و نهادهای مخولف سووورمایهداری ،امری
عجیوب و غیرممکن و دور از ذهن بود؟ یوا بوهعک بواید طبیعی و محوم دانسووووه
میشوود که جناحهای مخولف سوورمایه و دولِهای موبو آنها در صووورت نیاز به هر
شک ممکن ،ولو اسوفاده از زور و خشونِ دولوی ،از منافع طبقاتی خود دفا خواهند
کرد و به صوووفوف کارگران یورن خواهند برد! برای مقابله و دفع این یورن یا تحم
فشوارها و صودمات وارده ،آیا نباید آمادگی میداشِ و پیشبینی میکرد؟ نقاط ضعف
کجاها بود و آیا میتوانسِ نباشد؟
وظیفهی سوازمانهای سویاسی و احزاب کارگری و همینطور سازمانهای صنفی
این طبقه (اتحادیه و سندیکاها) سازماندهی و موشک کردن کارگران اسِ اما در دو
سووطن و با دو شوویوه ،دیسوویپلین و هدف کاملاً موفاوت .سووازمانهای سوویاسووی -
ایدئولوژیک کارگری (احزاب) و سوازمانهای صنفی  -سیاسی کارگری (اتحادیهها) دو
سازمان مسوق از هم و در عین حا مکم یکدیگرند که نمیتوانند جایگزین یکدیگر
بشوووند؛ این دو نو تشووک در راسوووای امر سووازماندهی طبقه مشووورکاتی دارند و
برحسووب ضوورورت ارتباط منظم سووازمانی با یکدیگر برقرار میکنند اما این ارتباط به
معنای تابعیِ یکی از دیگری و زیر سووو ا رفون اسووووقلا آنها نیسوووِ .تجربههای
مخولف نشووان داده آنجا که در نبود یکی (مثلاً حزب) دیگری تلان کرده در اتخاذ و
بیان مواضوع جای خالی را پر کند نویجهای جز پراکنده شدن اعاا و بازماندن سازمان
صونفی از وظایف اصلی خویش به بار نیامده اسِ .همچنین هرگاه در وظایف و اهداف
این تشک ها تداخ صورت گرفوه و پیوند و رابطهی منطقی این دو نو تشک تبدی
به تابعیِ و وابسوگی شده نویجهی کار انحراف روند مبارزهی طبقاتی از مسیر درسِ
و اصلی آن بوده اسِ .در این حالِ حذف و سرکوب یکی (عمدتاً احزاب) سبب حذف
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و نابودی یا اضوومحلا دیگری شووده اسووِ .طبقهی کارگر ایران ،تشووک ها و مبارزات
کارگری از این منظر آسیب بسیار دیده اسِ.

()1
اندکی گشایش فضای سیاسی و تلاش مجدد
شووانزده سووا پ از این حوادث و حذف مخالفان و دگراندیشووان نوبِ به دولِ
اصولاحات رسوید .با شوعار توسوعهی سویاسی ،فاای سیاسی  -اجوماعی جامعه برای
مدتی اندکی باز و امکان ایجاد برخی نهادهای جامعهی مدنی فراهم شود .شمار زیادی
روزنامه و نشریات مخولف ،اغلب منوقد اما همسو با حاکمیِ و نظام ،و شمار معدودی
انجمنهای فرهنگی و کانونهای حمایِ از حقوق کودکان ،زنان و زیسوووِمحیطی با
گرفون مجوزهای موقِ و دایمی شورو به فعالیِ کردند .این تدییر و اندکی باز شدن
فاای جامعه در محیطهای کارگری هم اثرگذار بود؛ البوه این ماجرا گاه با زدوخوردها
و عقبنشوینی و گاه با گشوایش و بسوط و زمانی با حصر و بندهایی در اینجا و آنجا
همراه بوده اسوِ .در نویجهی دسوِکم هشوِ سوا پیشوبرد سیاسِهای نولیبرالی
توصوویهشوودهی بانک جهانی و صووندوق بینالمللی پو مبنی بر اجرای سوویاسووِهای
تعدی سواخواری اقوصواد و خصووصویسازیها ،توسط دولِ «سازندگی» ،و گسورن
هرچه بیشووور موقویسووازی قراردادها و سوولطهی قراردادهای موقِ در بازار کار و...
بهتدریج عرصووهی عمومی تقریباً همه روزه شوواهد برگزاری اعوصووابها و تجمعهای
اعوراضی کارگران در مکانهای مخولف بود .پ از سا ها تلان و پیگیری کارگران و
کنشوگران باورمند به ایجاد تشوک های مسوق کارگری ،در بهار  6081اعاای هیأت
م سوو بازگشووایی و احیای سووندیکای کارگران شوورکِ واحد اتوبوسرانی تهران ،با
وجود تمام محدودیِها و سووخوگیریها و در شوورایطی ویژه ،موفق به برگزاری مجمع
عمومی و گزینش هیأت مدیره و بازرسوان این سوندیکا شدند؛ مجمعی که با توجه به
شورایط و تنگناهای پدیدآمده یا پدید آورده شده با اسوقبا نسبواً خوب و بیسابقهی
کارگران مواجه شووده بود .در آغاز کار ،و بهرغم اخراج و بازداشووِ شووماری از 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
بودند در مجمع عمومی سووندیکا شوورکِ کنند در عم از اقدامات و سوویاسووِهای
سوووندیکا حمایِ میکردند .در سوووندیکا نیز جلسوووات عمومی هفوگی (کنفران ها)
بوهمنظور تبواد نظر و آگاهیرسوووانی ،گرفون گزارنها و خبرها و هماهنگی جهِ
تصمیمگیریهای بعدی و ...تشکی میشد .بخش یا کمیسیون آموزن سندیکا نیز در
حوزههای آموزن قانون کار و فعالیِهای سووندیکایی کارنامهی خوبی از خود نشووان
داد.
حدود دو سا بعد با روندی کموبیش مشابه ،کارگران یک بنگاه صنعوی بزرگ نیز
موفق به احیا و بازگشووایی سووندیکای کارگران مجومع «کشووِ و صوونعِ نیشووکر
هفِتپه» شوودند .در آن زمان شوومار زیادی از آگاهان و کارگران فعا در امور صوونفی
گشوایش این دو سوندیکا را بسیار میمون و نقطهی عطف یا آغاز تحو و فصلی نو در
مبارزات کارگران در راسوای تحقق مطالبات و حقوق صنفی و طبقاتی خویش ارزیابی
میکردند .انوظار این بود که اولاً این دو سووندیکا ،که در آغاز مورد اعوماد و اسوووقبا
شمار زیادی (اگر نگوییم بیشورین شمار) از کارگران واحدها ی خود قرار گرفوه بودند،
ضومن آگاهیرسوانی و آموزن کارگران کارخانه ،با هشیاری ،اتحاد و همدلی در مسیر
تلوان برای تحقق مطوالبوات کارگران واحدهای خود اقدامات م ثری انجام داده و هر
روز به موفقیِهای بیشووووری دسوووِ یابند .ثانیاً از این رهگذر کارگران بیشووووری به
سووندیکاها بپیوندند و آگاهی و ارادهی واحد طبقاتی یا به معنای دیگر سووازمانیافوگی
پویا و پیشوورو کارگران در این دو واحد ،و در ادامه در کارخانهها و بنگاههای دیگر نیز،
عینیِ پیدا کند .اما چنین نشد و حوادث به گونهای دیگر رقم خورد.

()5
تحقق نیافتن پیشبینیها و ناکامی تشکلهای کارگری
بیش از  61سوا از آن نقطهی عطف یا آغاز فص نویی که فرض میشد ،گذشوه
اسِ .بحران عمومی جامعه عمیقتر و تنگناهای اقوصادی بسیار شدیدتر شده اسِ .با
این که در این دو بنگاه و در انبوهی از دیگر کارخانهها و بنگاههای خدماتی و تولیدی
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بزرگ (در کو کشوووور) مشوووکلوات و مطالبات جدی و گاه حیاتی ،ازجمله حقوق و
مطالبات مزدی معوق وجود داشوووه اسووِ و هنوز هم دارد و تقریباً همه روزه تجمعات
اعوراضووی کارگری در این زمینه در مکانها و مناطق مخولف برگزار میشووده و هنوز
هم میشووود ،با این حا در روند این مبارزات گسوووردهی همهروزه و البوه پراکنده ،نه
شووواهد تقویِ و رشووود جریان سوووازمانیابی کارگران و ایجاد و برپایی تشوووک ها و
سوندیکاهای مسووق کارگری بودهایم و نه نفوذ و قدرت این دو سندیکا در واحدهای
خودشووان تقویِ شووده اسووِ .موأسووفانه بهعک  ،فروکاسوووه شوودن روز افزون نفوذ و
ارتباط با بدنهی کارگری این دو سندیکا و حوا انزوای درون واحد و از همه بدتر ظواهر
و نشانههای نگاه هیأت مدیرهای به بیرون از محیط کار را شاهد هسویم.
چرا جنبش کارگری ایران با پیشوووینهی بیش از یک قرن امروز در چنین نقطهای
ایسواده اسِ؟ چرا طی چه و سه سا پ از فروپاشی نظام سومشاهی دو بار شاهد
اوج منحنی سوازمانیافوگی طبقه و برپایی شوماری تشک مسوق کارگری بودهایم و
هر دوبار ظرف مدت کوتاهی پ از برپایی ،سورکوب و نابودی ،سقوط سریع یا حذف
و اضمحلا تدریجی نهادهای شک گرفوه را تجربه کردهایم .چرا این تشک ها با وجود
برخی درخشوووشهوای اولیه ،در گامهای بعدی در مقاب فشوووارها و سووورکوبها (و
کجرویها) اینقدر ناتوان از مقاومِ و بقا بودهاند؟
از چگونگی و روند شووک گیری تشووک ها و از تجارب موج او این حرکِ یعنی
برپایی انوا شووراها و سوندیکاهای کارگری در آخرین سا منوهی به انقلاب  6011و
اولین سووا های بعد از آن و سووپ تعطیلی و انحلا یا حذف داوطلبانه و ناگزیر آنها
موأسوفانه اسوناد و مدار زیادی برای مطالعه و تحقیق در دسِ نیسِ .در آن زمان
سووایِها و کانا های خبری و امکانات ارتباطی امروزه هنوز در میان نبودهاند ،حاصو
تجارب آن دوره ،اگر ثبِ و مسووند شوده باشود ،عمدتاً در قالب خبرنامهها و نشریات
کاغذی اسِ که بخش اعظم آنها اکنون در دسورس نیسوند .ناگزیر باید به مشاهدات
میدانی ،مصاحبهها و خاطرات مربوط به این دوره بسنده کرد؛ در دورهی زمانی 6011
تا خرداد  ،6011روانشووناسووی اجوماعی ،معیارها ،سووطن آگاهی ،سوونِ اسوووفاده از
تجربههای گذشوه ،شور ناشی از انقلاب و در ک فاای سیاسی  -اجوماعی موجود در
میان کارگران پیشورو و فعالان عرصهی کارگری به گونهای بود که آموزن و بالا بردن

8

9

کاظم فرجالهی

سووطن آگاهی طبقاتی به روشووی صووحین و م ثر و ماندگار ،یعنی تشووویق کارگران به
سازمانیافون و رویآوری به تشک های پایدار و مسوق کارگری (سازمانهای صنفی-
سویاسوی یا همان سوندیکا ،اتحادیه و شووراهای کارخانهها) ،دیدگاه و رون مسولط و
مرسوووم نبوده اسووِ ،بلکه عملاً با برداشوووی سووطحی از مبارزهی طبقاتی و آموزهی
«اعوصوواب ،مدرسووهی انقلاب» ،بیش از هر چیز سووازمان دادن حرکات اعوراضووی و
اعوصوووابهوای کوارگری یوا تلوان برای قرار گرفون در رأس حرکوِهوا و هدایِ یا
تأثیرگذاری بر حرکات شووک گرفوه در دسوووورکار بوده اسووِ؛ با این ایده و هدف (با
توجه به شووورایط عینی آن زمان اکنون میتوانیم بگوییم :با این «توهم») که از بههم
پیوسوون این اعوصابها سرانجام حکومِ یا شیوه حکمرانی تدییر خواهد کرد .ادبیات
بوهکوار رفووه و ارزنهوای مورد توجوه نیز بیشوووور ادبیات و کلیشوووههای گروهها و
سووازمانهای سوویاسووی عمدتاً چپ آن دوره بوده اسووِ .فعالان و رهبران میدانی این
حرکوات کوه غوالبواً گرایش و تعلقوات سووویواسوووی خود را پنهان نمیکردند ،هنگام
تصمیمگیری یا در روند آن و پیشبرد سیاسِهای عملی در این تشک های نوپا ،بدون
در نظر گرفون سوووطن آگاهی کارگران و بیتوجه به خرد جمعی موجود ،تلان یا حوا
در برخی مواقع اصورار بسیار داشوند ایدهها و مواضع سازمان یا گروه سیاسی موبو یا
مورد علاقه خودشووان جا بیفود و اعما گردد و یا کلیشووههای مرسوووم در ادبیات این
نهوادها به کار گرفوه شوووود .به همین دلی برخلاف مقررات و سووونِها و ضووورورت
نهادهایی که اسواسواً باید صونفی باشند و کارکرد و هدایِ آنها نیز منطبق بر رعایِ
موازین دموکراسی و مراجعه به خرد جمعی باشد ،گاه عرصهی تصمیمگیری و رهبری
این تشوک ها به صوحنهی رقابِ و کشمکش و گاه جدا لفظی میان کارگران طرفدار
گروهها و سوازمانهای سویاسوی مخولف موجود تبدی می شد .به این ترتیب به دلی
شووهره بودن افراد فعا و رهبران و گاه حوا معروف بودن یا شوودن کلیِ این نهادها به
هواداری از گروهها و سووازمانهای سوویاسووی (عمدتاً چپ) یا عاووویِ در آنها ،اولاً
کارگران عادی می و رغبِ کمتری به حاور و عاویِ در این تشک ها یا حمایِ از
آنها داشووند .ثانیاً در مواقع بحران و تد ییر شرایط اجوماعی سیاسی جامعه ،کارگران
معروف به عاویِ و یا هواداری از سازمانها و احزاب سیاسی ،که ازقاا برخی از آنان
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بوه ردههوای رهبری و هدایِ نهادهای کارگری هم انوخاب شوووده بودند ،دیگر تاب و
امکان ماندن در محیط کار را نداشوند و کارگران عادی نیز به دلای سیاسی و امنیوی
رغبِ یا توان دفا از این تشک ها را در خود نمیدیدند .چنین شد که با تدییر شرایط
اجوماعی و سوویاسووی ،تقریباً تمامی این نهادها ،که قاعدتاً باید «صوونفی-سوویاسووی» و
مسوق از احزاب و سازمانهای سیاسی باشند و علی الاصو باید بووانند در هر شرایط
و در هر نظام و حکوموی از حقوق و منافع صونفی اعاای خود دفا کنند ،امکان بقا و
فعالیِ را از دسِ دادند و صحنهی زندگی و مبارزهی طبقاتی کارگران خالی از حاور
اینان شود .برای در بهور این مسأله باید توجه داشِ که از بخش بزرگی از کارگران
و مردم عادی نمیتوان انوظار پرداخِ هزینههای سونگین سیاسی و اجوماعی داشِ؛
آنان صووورفاً برای احسووواس امنیِ و تأمین منافع مسووووقیم و حوا کوتاهمدت خود به
تشوک های صنفی روی میآورند و اگر در این زمینه احساس خطر کنند یا فکر کنند
که عاویِ در این نهادها هزینهدار اسِ معمولاً وارد نمیشوند یا کنارهگیری میکنند.

()6
سخن آخر و نتیجهی کار
طبقهی کارگر ایران با انبانی پر از تجربههایی اینچنین ارزشووومند ،و بهطور عمده
تلخ ،دوران دسوورسوی نسبی اصلاحطلبان به قدرت را طی کرد و شاید فرصِهایی را
نیز برای سوووازموانیابی از کف داد .چنان که در بالا نیز گفوه شووود در سوووا 6081
سوندیکای کارگران شرکِ واحد اتوبوسرانی تهران و دو سا بعد ،در روندی کموبیش
مشوابه سوندیکای کارگران نیشکر هفِتپه احیا و بازگشوده شد .رخدادهایی که تصور
میشووود الگویی برای دیگر بنگواهها و کارگران باشووود .اما در کنار ،در پ پرده و در
حواشووویوهی آن وقوایعی رخ داد کوه در نویجوهی آن قاوووایا آنطور که آرزومندان،
خونبینانه ،تصووور میکردند پیش نرفِ .در جناح چپ و از سوووی باورمندان به نقش
طبقهی کارگر با این پدیده برخوردهای موفاوتی صورت گرفِ:
در آغواز کوار گروهی از علاقمندان و دوسووووان طبقهی کارگر شوووادبانگویان و
خونبینانه این رخداد را نقطهعطفی در روند سووازمانیابی طبقهی کارگر دانسوووند و
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سووووودند .گونهی دیگر مواجههی گروه یا گروههایی از باورمندان چپ و علاقمندان و
دوسوان طبقه بودکه نگرشی موفاوت دارند .نگرشی که سندیکا را نهادی رفرمیسوی و
موعلق یوا نهایواً در خدمِ بورژوازی میداند؛ نهادی که به منظور انقیاد طبقهی کارگر
و حفظ نظام سورمایهداری سواخوه شده یا میشود .اینان در آغاز فعالان سندیکایی را
مورد نکوهش و بودگویی و در اداموه کو این حرکوِ را مورد انوقادهای تند و بهزعم
خود رادیکوا قرار داده و در چوارچوب و راسووووووای بقوای بورژوازی ارزیوابی کردنوود.
برخوردهای نو سوووم مربوط به دوسوووان منوقدی اسووِ که ضوومن تأیید کلی این
شیوهی سازمانیابی طبقهی کارگر و پذیرن سندیکا بهعنوان شکلی از سازمانیافوگی
و تشوک کارگری ،با انوقادهایی جدی و ساخوارشکن به این دو مورد خا پرداخوند.
این دوسوووان با نقد آن دسوووه از رفوارها و شووک هایی از حرکات سووندیکای کارگران
شورکِ واحد یا هفِتپه ،که به زعم آنان رفرمیسووی و سازنکارانه اسِ ،و با ارایهی
پارهای خدمات و کمکها یا بهور بگوییم تأیید و تشوووویق و هورا کشووویدن یا انوقاد و
محکوم کردن در رسوووانهها ،کوشوووش کردند با فعالان و رهبران سوووندیکایی رابطهی
دوسووی برقرار کنند .دوسوی به منظور برقراری رابطه عمیقتر و م ثر با هدف ،به زعم
خودشوان ،مشواوره دادن و اصولاح حرکِ یا به گفوهی دیگر سرخ و رادیکالیزه کردن
سوندیکا .این دوسوان یا این شیوهی تفکر با توجه به تصور و انوظاراتی که خودشان از
سوووندیکا بهعنوان یک تشوووک کارگری دارند و با توجه به شووویوههایی از حرکِ و
موضووعگیری که برای سووندیکا (هر سووندیکای کارگری) مد نظر دارند ،در مقالات و
بیانیهها و ...بر حسوب مورد به فعالان سوندیکایی مشواوره میدهند ،توصیه میکنند و
گاه بر پیشوبرد آن اصورار میکنند .پافشواری و اصوراری که ،به دلی اشویاق دوسوان
سووندیکایی به تأیید و تشووویق و مقبو شوودن ،در عم کم هم م ثر نمیافود .این که
گروهی یا افرادی با هر دیدگاه عملکرد یا سیاسِهای اجرایی یک سندیکا را نقد کنند
و در مورد آن نظر بدهند و توصویههایی داشووه باشند به خودی خود هیچ ایراد ندارد.
ایراد آنجاسووِ که این دوسوووان از محیط واقعی کار دور هسوووند و در درسوووی از
مسوای و سوطن آگاهی و فاوای موجود نمیتوانند داشووه باشوند .اضافه برآن تفاوت
دیدگاه وجود دارد ،وظایفی که این دیدگاه برای یک سووندیکای کارگری مد نظر دارد
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بیشور به وظایف و کارکردهای یک حزب سیاسی نزدیک اسِ تا یک تشک صنفی .و
بواز هم از آنجوا که در عم تفکیک روشووونی بین کارکرد و وظایف یک حزب و یک
سوندیکا قای نیسووند ،به رغم صوداقِشوان ،اما در عم پیشوبرد و اجرای مشاوره و
توصویههای این دوسووان در کنار دیگر عوام بازدارندهی امر تشک یابی کارگران ،در
روند حیات و فعالیِ یک سندیکای کارگری آن هم در شرایط امروزی ایران ،میتواند
آسوویبهایی جدی و مخرب وارد کند .ازجملهی آسوویبهای این دیدگاه میتوان این
موارد را برشمرد:
الف) تشوودید فاووای ترس و اضووطراب و احسوواس ناامنی و گاه تحمی هزینههای
پلیسوی و امنیوی به اعاوای سوندیکا .ب) دورشدن و فاصله گرفون اعاا از سندیکا و
انزوای هیأت مدیره یا رهبران .ج) تدییر تمرکز توجه هیأت مدیرهها و رهبران سندیکا
از «اهداف اصلی و مسای داخلی و مشکلات اعاای سندیکا» به «تأمین رضایِ خاطر
و کسوووب تأیید و تشوووویق افکار و محاف خارج از سوووندیکا» (منظور بیش از هرچیز
رسانههای دنیای مجازی اسِ).
همزموان با این سوووه نو آسووویب ،برخوردهایی هم از سووووی طبقات ،گروهها و
نهادهایی صوورت میگیرد که با منافع طبقهی کارگر و سوازمانیافوگی آن در تااد و
مخالف هسوووند (دشوومنان و بدخواهان طبقهی کارگر) :اخراج و معلق کردن کارگران
فعا صنفی و سندیکایی از کار شیوهی بسیار رایجی اسِ که با هدف ایجاد یا افزایش
فشار روانی و کمبودهای مالی توأم با فشارهای پلیسی و امنیوی انجام میشود .فشاری
که چونان بخوکی همواره بر دون کارگران و فعالان سووندیکایی سوونگینی کرده و قدم
گذاردن در مسوویر مبارزهی گروهی و طبقاتی کارگران را دشوووار و هزینهدار میکند.
یکی از شوگردهای همیشگی و گاه موفق کارفرمایان و دشمنان طبقهی کارگر پروردن
عوام نفوذی و جاسووس در سووندیکا و ایجاد انشوقاق و بدبینی نسووبِ به یکدیگر در
میان کارگران سووندیکایی (و فعا در امور صوونفی) اسووِ .بدترین نو برخوردهایی از
این دسوِ تجس در امور شخصی و رفوارهای فردی کارگران فعا در امور صنفی و
سندیکایی و از این طریق یافون نقاط ضعف و پروندهسازی و سرانجام بازداشِ و موهم
کردن فعالان اسووِ به جرمهایی که ارتباط مسووووقیمی هم به فعالیِهای صووونفی و
کارگری ندارد؛ این روند گاه به محکومیِهای سنگین خوم میشود.
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در نویجهی مجموعهی عوام و رخدادهای گفوهشده در بالا امروز جنبش کارگری
ایران بهرغم پوانسوی بسویار بالایی که دارد کماکان در وضوعیوی نابهسامان و پراکنده
بهسور میبرد و تأسف بار این که هردو سندیکای کارگری یادشده پ از موفقیِهای
درخشووان اولیه ،در وضووعیِ کاهش نسووبی نفوذ و ارتباط اند با بدنهی کارگری و
دوری تدریجی رهبران آن از بدنهی کارگری قرار گرفوند.
موأسفانه در موارد اشاره شده در بندهای (ب) و (ج) بالا ،نمونههای زیادی میتوان
برشومرد که نه مجا ذکر آنها در این نوشوه اسِ و نه صلاح .اما برای آگاهی بیشور
می توان به کانا خبری هردو سوووندیکا مراجعه کرد .با دقِ در مون پیامها و اخبار و
بیانیهها و دسووهبندی موضو ها و مخاطبان و گروههای هدف بیانیهها ،شیوهی نگاه و
برخورد سوندیکا به مسوای  ،اقدامات انجام شوده از سووی سندیکا و نویجهی اقدامات
انجام شوووده میتوان بهطور تقریبی برآورد کرد که در یک دورهی زمانی منوخب مثلًا
یکصد روز ،موضو و مخاطب چند درصد خبرها و بیانیهها ،منافع ،مسای و مشکلات
درون واحد و اعاوای سندیکا اسِ ،چند درصد کارگریسِ و چند درصد به خارج از
سووندیکا مربوط میشووود .یا در یک دورهی معین ،سووندیکا ،بهجز صوودور بیانیه ،در
راسووای تحقق مطالبات یا ح مشکلات اعاا چه اقدامات عملی را سازمان داده و چه
نوایجی به بار آمده اسِ.
نکوهی پایانی آن که بهرهمندی از پوانسووی های موجود جنبش کارگری مسووولزم
درسآموزی از تجارب و بازنگری در برخی تلقیها و رونها اسِ.

6به باور این قلم تشوووک های کارگری دو قسوووم هسووووند :الف -تشوووک های ایدئولوژیک سووویاسوووی
(سوازمانهای سیاسی و احزاب کارگری) که عاویِ در آنها بر پایهی پذیرن و وفاداری به یک بینش
سویاسوی و ایدئولوژی خا صوورت میگیرد و سواخوار و عملکرد حزبی دارند .کسب قدرت سیاسی و
برقراری سوووسوویالیسووم یا گذار از سوورمایهداری به سوووسوویالیسووم غالباً مهمترین اصوو برنامهای این
تشوک هاسِ .ب -تشک های صنفی – سیاسی (سندیکاها یا اتحادیههای کارگری و .)...عاویِ در این
تشوک ها برپایهی اشوودا به شود و حرفهای خا اسوِ .ایدئولوژی و گرایشهای سوویاسووی اعاا یا
عاوویِ آنها در احزاب و سوازمانهای سویاسوی اصوولاً مهم نیسوِ و هنگام پذیرن مورد س ا قرار
نمیگیرد .کوشووش برای تحقق و حمایِ از حقوق و منافع صوونفی اعاووا ،هدف و وظیفهی اصوولی این
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تشوک هاسوِ .ورود به عرصهی سیاسِ و سیاسِورزی این تشک ها ،در هر سطحی ،صرفاً از زاویه و با
هدف تأمین و تحقق این منافع ،با مراجعه به خرد جمعی و تصووویب در سووازوکاری که دراسوواسوونامهها
تعیین شووده ،صووورت میگیرد .شوورط موفقیِ و سوولامِ این تشووک ها اسوووقلا کام آنها از دولِ،
کارفرما و احزاب سویاسوی اسوِ .در ادبیات کارگری معمولاً انوا تشک های صنفی  -سیاسی را با اسم
عام «تشک مسوق کارگری» یاد میکنند.
8ضوورورت اسوووقلا سووازمانهای صوونفی سوویاسووی کارگری (اتحادیهها ،سووندیکاها و )...از احزاب و
سوازمانهای سویاسوی بحث طولانی و مهمی اسِ که از چند دههی گذشوه همواره در جنبش کارگری
ایران مطرح بوده اسِ .روشن اسِ که تمامی سازمانهای سیاسی و احزاب کارگری براساس ایدئولوژی
و بهتبع رسالوی که در مورد طبقهی کارگر برای خود قائ هسوند خود را مجاز و موظف به دخالِگری
در تشک ها و مبارزات کارگران و هدایِ و رشد آنها میدانند .اضافه بر این ،غالباً کارگران و تشک های
کارگری نیز در چم و خم مبارزات خود به دلای و در سووطوح و عرصووههای مخولف به کمک نیاز دارند؛
پاسوووخگویی به این نیازها در قالب همبسووووگی جهانی طبقهی کارگر تبلور و تحقق مییابد .ایرادهای
احومالی و پیچیدگی این بحث آن جاهایی خود را نمایان میکند که :الف) گاه لازم میشود یک سازمان
سویاسی یا یک حزب از سوی یک تشک (سندیکای) کارگری مورد مشورت قرار بگیرد .ممکن اسِ در
این مشووورتها نمایندگان یا رهبران تشووک های مسوووق کارگری بهدلی ضووعف در حوزهی نظری یا
دانش سیاسی و تجربه ،که دور از انوظار هم نیسِ ،خیلی زود تحِ تأثیر قرار گرفوه و نظری را بپذیرند
که ،بهرغم صوداقِ مشوورتدهنده اما به هر دلی مثلاً اشوراف نداشون به محیط کار ،موناسب با سطن
آگاهی عموم اعاوا یا به صولاح سندیکا در آن مقطع نباشد؛ سپ در نهاد مربوطه با پافشاری بر اجرای
آن ،یا بدون رعایِ موازین اسوواسوونامهای و مراجعه به خرد جمعی ،آن را به اجرا درآورند .تحقق حالِ
دخالِگری ناموجه یا اطلاق صووفِ وابسوووگی و عدماسوووقلا  ،و بالاتر از آن نفوذ و کنور توسووط یک
سوازمان سویاسی ،زمانی عینیِ مییابد و سبب دردسر و انحراف میشود که این اتفاق بارها تکرار شود
یا بهطور دایم رخ بدهد .ب) .در هنگام تصوومیمگیریهای مهم درون سووندیکا ،کارگران پیشوورویی که
دارای گرایشهای سویاسوی معینی هسووند یا وابسووگی سیاسی تشکیلاتی به جریان خاصی دارند و در
عین حا عاوو سندیکا هم هسوند ،نظر خود را ،که موأثر از نظر و سیاسِ حزب هم هسِ ،گفوه و از
آن دفا یا بر پیشووبرد آن در تصوومیمهای سووندیکای اصوورار میکنند .این که پارهای از کارگران عاووو
سوندیکا دارای گرایشهای سویاسوی خاصوی باشوند یا ،در یک حالِ فرضی ،عاو یک سازمان یا حزب
سویاسوی هم باشوند در نف خود هیچ ایرادی ندارد .و این که در مورد مسوای و مشوکلات سوندیکا با
سازمان یا حزب موبو خود مشورت کنند و در سندیکا هم سعی کنند رهنمودهای دادهشده را اجرایی
کنند هم ایرادی نیسِ و این که نظر و سیاسِ حزب را در مورد سیاسِهای سندیکایی ،البوه بهعنوان
یک نظر و نه نظر حزب ،بیان کنند باز هم ایرادی نیسوووِ .ایراد و اشوووکا زمانی بروز پیدا میکند که
سوووندیکا را به عرصوووهای برای تبلیدات حزبی خود تبدی کنند .تصوووور کنیم در جامعهای که حزب و
سوازمانهای سویاسوی موعددی وجود داشووه باشود و همگی بخواهند همین کار را انجام دهند ،در این
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صوورت فاوای سوندیکا عرصوهی رقابِهای احزاب نخواهد شود؟ و انبوه کارگران که انگیزهی سیاسی
ندارند آن جا را تر نخواهند کرد؟ شووک زیانبار دیگر زمانی اسووِ که در یک بزنگاه تصوومیمگیری،
صورفاً به دلی این که حزب موبو چنین رهنمودی داده ،کارگران عاو آن حزب با اصرار و اعما فشار
یا تبانی و دور زدن مقررات سوندیکا در این موارد ،بخواهند بدون توجه به خرد جمعی سندیکا ،رهنمود
یا سوویاسووِ موردنظر حزب به مرحلهی اجرا درآید .تکرار این وقایع در عم به معنی تأیید وابسوووگی
سوندیکا به حزب یا جریان نفوذ حزب در سوندیکاسوِ و طبیعیسوِ که در این صورت شمار زیادی از
اعاوا سندیکا را تر خواهند کرد .تنها ضامن پیشگیری از این وضعیِ پیشبینی سازوکار دموکراتیک
برای تصومیمگیریهای مهم در اساسنامه مبونی بر مراجعه به آرا و خرد جمعی سندیکاسِ و اضافه بر
این همهی اعاا به رعایِ اساسنامه و همهی مسئولان به پاسخگویی به بدنه ملزم باشند.

