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مقدمه

فرج الهی تاکید. برای کسانی که مسائل کارگری را در ایران دنبال می کنند، کاظم فرج الهی نام آشنایی است  
به  اعتقاد او، به ویژه در شرایط امروز جامعه که با توجه. معرفی نشود« فعال کارگری»دارد که به عنوان   

 به گستردگی بخش خدمات، درصد باالیی از جمعیت را کارگران و حقوق بگیران تشکیل می دهند، تالش
 برای سازمان یابی در راستای منافع صنفی، وظیفه ای عام و همگانی است که نهایتا می تواند با منافع طبقه ی

بنابراین روشن است که سازمان یابی و سازمان دهی کلیدواژه های. کارگر به  معنای عام آن نیز گره بخورد  



در این گفت وگوی طوالنی،. مهمی هستند که در این گفت وگو نیز بارها و بارها مورد استفاده قرار می گیرند  
از توصیف وضعیت با اشاره به بحران های. بنا به عمومیت بحث به حوزه های مختلفی سرک کشیده می شود  
بگیران به آن ها گرفته، تا توصیف وضعیِت حوزه ی کار و کنش ها و واکنش های کارگران و مزد و حقوق  

البته بحث به همین جا محدود نمی ماند و نسبت میان جنبش کارگری با. تشکل یابی نیروهای کار و موانع آن  
.دیگر جنبش ها و امکان ها و موانع پیوند میان آن ها نیز ضرورتا به بحث گذاشته شده است

توصیفوضعیت:اول

به نظر می رسد که بتوانیم دهه ی نود را، به لحاظ کنش های کارگری، دهه ای متمایز و حتی نوعی :انکار  
 نقطه ی عطف تلقی کنیم، چراکه به رغم وجود انواع کنش ها و مقاومت های کارگری در دهه های پیشین، تنها

 در این دهه است که مسائل مربوط به کارگران آنچنان در سطح عمومی مطرح می شود و همه را درگیر
.می کند که گویی دیگر کسی نمی تواند این حوزه را با سرپوش ایده های انتزاعی انکار کرده و نادیده بگیرد  

 هرچندکه شاید بتوانیم دست کم بخشی از این آگاهی عمومی را به بحران های خود وضعیت نسبت بدهیم که تا
به همین دلیل شاید. آن جا پیش رفته اند که دیگر همگان مجبورند به فرآیندهای منتج به این وضعیت فکر کنند  

 در وهله ی اول الزم باشد که یک توصیفی از وضعیت بدهیم و سپس وارد بحث اصلی بشویم که در این
 وضعیت خاص، ما با چه کنش ها و واکنش هایی از طرف جریانات کارگری و حتی وسیع تر از آن کل مزد و

.حقوق بگیران و تمامی جریانات و گروه هایی که دغدغه هایی در این حوزه دارند، مواجه بوده ایم

دهه ی نود را همان طور که شما هم گفتید، می شود نقطه ی عطفی در جنبش اجتماعی ما: کاظمفرجالهی  
این دهه را می توان دهه ای پر از رویدادهای متضاد و متناقض در عرصه ی اجتماع و. بطور عام دانست  

.بخصوص روابط کارگری و مناسبات کار و سرمایه ارزیابی کرد



هجومبهحقوقنیرویکار

از. از یک سو در این دهه با سنگین ترین تهاجم به حوزه ی حقوق کار و منافع طبقه ی کارگر مواجه بوده ایم  
مطرح شد که رهاورد عبدالرضا« شاگردی-استاد»، در راستای ارزان سازی نیروی کار طرح ۱۳۹۱مهر   

مواجه شدیم که محصول« کارورزی»در همین راستا چهارسال بعد هم با طرح . شیخ، وزیر کار وقت بود  
 نهادی به نام شورای اشتغال و کمیته ی تخصصی آن است که سیاست های مربوط به به کارگماردن نیروی

همچنین به جای افزایش ساالنه ی مزد متناسب با تورم و. کار را در راستای ارزان سازی آن پیش می برد  
یعنی به رغم انواع. هزینه های زندگی، در این دهه کماکان اما با شدتی بیشتر با سرکوب مزد مواجه بوده ایم  

 بحث ها و چانه زنی هایی که در شورای عالی کار درمی گیرد، به بهانه ی پیشگیری از تورم، ایجاد رونق در
 فضای کسب وکار و یا پیشگیری از اخراج نیروی کار توسط کارفرمایان، همواره از افزایش اسمی

تاکید می کنم افزایش اسمی، چراکه اگر به همان میزان تورم. دستمزدها متناسب با تورم جلوگیری شده است  
بنابراین زمانی که. به دستمزدها افزوده شود، در واقع چیزی اضافه نشده و صرفا قدرت خرید حفظ شده است  

 رقم افزایش مزد به اندازه ی افزایش مخارج نیست، معنای عملی اش سرکوب مزد است که در تمام این دهه،
 با توجه به نرخ واقعی تورم، و به ویژه نرخ تورمی که به سبد کاالهای موردنیاز خانوارهای کارگری تعلق

ضمنا در این دهه شاهد افزایش مناطق آزاد تجاری و مناطق. می گیرد بطور مستمر با آن مواجه بوده ایم  
 ویژه ی اقتصادی هم بوده ایم که یکی از ویژگی های آن ها، عالوه بر پوشش قاچاق و ورود بی وریه ی کاالهای

 مصرفی که نتیجه ای جز معطل ماندِن ظرفیت های تولیدی داخل و در نتیجه بیکاری روزافزون نیروی کار
از نظر سیاست های. ندارد، به کارگماری نیروهای کار با شرایطی به مراتب سخت تر از سایر مناطق است  

 تامین اجتماعی هم در این دهه بطور روزافزون خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به نیروهای تحت
 پوشش سازمان تامین اجتماعی کاهش یافته است؛ یعنی افزایش سهم پرداختی بیمه شده، و خارج شدن

از شمول بیمه( بخصوص خارجی)روزافزون داروها و اقالم بهداشتی  .

البته باید تاکید. همچنین در این دهه با اوج فعالیت های البی سرمایه موسوم به خصوصی سازی مواجه هستیم  
برای طبقه ی کار خیلی تفاوتی ندارد که. کنم که نفی خصوصی سازی، به معنای تایید دولتی سازی نیست  

اما آن چه تحت عنوان. مهم قوانین حاکم بر روابط کار است. کارفرما بخش خصوصی باشد یا دولتی  
 خصوصی سازی در ایران اتفاق افتاده، درواقع نوعی فساد سازمان یافته و گسترده ی دولتی است که

 به واسطه ی آن اموال عمومی به حراج گذاشته شده و به قیمت بسیار پایین به بخش خصوصی خاص واگذار
این بخش خصوصی زمانی که کارخانه ها و بنگاه ها را تحویل می گیرد، عمدتا هدفی ندارد جز آن که. می شود  

 موسسه را تعطیل و منحل کرده و اموال آن را تصاحب کند و یا اینکه استثمار و فشار وارده بر نیروی کار
.را افزوده و خدمات و دستمزد آن ها را کاهش دهد

تنها در. در عین حال این دهه، دهه ی خنثی و بی ثمرسازی سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری نیز است  
اما در. شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و نیشکر هفت تپه شاهد پیدایش سندیکای مستقل کارگری بوده ایم  

 نتیجه ی سیاست های اعمال شده و سرکوب و اقدامات پلیسی و امنیتی، همین ها هم ناکارآمد و ایزوله می شوند،
در مقابِل این تهاجم و تعرض هم نوعی سکوت. به طوری که فاقد سیاست سندیکایی و قدرت بسیج می شوند  

در این جا و آن جا، بخصوص در مورد بازنشستگان با تهاجم های. نسبی یا درماندگی دیده می شود  
 سازمان یافته ی سازمان تامین اجتماعی به حقوق بیمه شدگان مواجه هستیم که البته اعتراض هایی به آن

که خود داستانی پرآب وچشم است که چگونه از-صورت می گیرد اما به دلیل پراکندگی و نبود سازمان یافتگی   



تاکنون کاری از پیش- آن جلوگیری کرده و در مقابل آن تشکل های زرد و فرمایشی را تحمیل می کنند  
.نبرده اند

کنشهاوواکنشها

 اما روی دیگر سکه این است که در این دهه، ما افزایش بی نظیر حرکات اعتراضی و گاه سراسری و
.روزافزون طبقه ی کارگر را در سطوح مختلف می بینیم که چنان که خواهم گفت با تناقضی هم همراه است  
 ابتدا اجازه دهید نگاهی به آمار اعتراضات و تجمع های صنفی کارگری بیاندازیم که در رسانه ها ثبت شده

  با تجمعات و اعتصابات کارگری مکرر در هفت تپه، نورد و لوله ساوه و بسیاری از۱۳۹۱در سال . است
  شاهد اعتصاب های دامنه دار و نسبتا سازمان یافته۱۳۹۳ و ۱۳۹۲در سال . کارگاه های کوچک مواجه هستیم

هدف این اعتصاب های مستمر در. در بافق و معادن چادرملو هستیم که حتی کل شهر به تعطیلی کشیده شد  
، بجز بخش معادن۱۳۹۳در سال . این سال ها افزایش حقوق، امنیت شغلی و لغو خصوصی سازی بوده است  

۵۱۵ تعداد اعتراضات به ۱۳۹۴در سال .  تجمع و اعتصاب صنفی در سرتاسر ایران ثبت شده است۳۶۵  
در. می رسد، از جمله اعتصاب قطار شهری اهواز، حوزه ی فوالد و چدن و همینطور معادن زغال سنگ  

از جمله در این سال اعتصاب های.  بنگاه روی داده است۶۵۳ مورد تجمع مجموعا در ۱۲۶۴، ۱۳۹۵سال   
برعکِس معلمان که تحرکات شان دارای سازمان یافتگی بوده است،. سراسری پرستاران و معلمان را داشتیم  

 در مورد پرستاران با آن که تعداد اعتصابات زیاد بوده و موضوعات مشترکی هم داشته اند، یک رشته ی پیوند
در همین سال شمار اعتراضات کارگران که به بیرون از محیط کار هم کشیده. بین آن ها برقرار نشده است  

به عالوه شروع جنبش بازنشستگان و همینطور اعتراض نسبت. می شود، تقریبا سه برابر سال قبل بوده است  
در سال. به الیحه ی اصالح قانون کار را هم شاهد بودیم که توانست مانع از تصویب و اعمال آن شود  

  واحد داشته ایم، از جمله هپکو در اراک، فوالد اهواز، سیمان۶۸۹ اعتراض صنفی در ۱۳۴۰، ۱۳۹۶
  اعتصابات سراسری معلمان، رانندگان۱۳۹۷باز در سال . درود، بازنشستگان و هفت تپه و آذراب اراک

 کامیون، اعتراضات معیشتی کردستان و اعتصاب سراسری بازاریان را داریم که البته این آخری از نوع
اما در کنار نوعی سازمان یافتگی و آگاهی طبقاتی درون هر یک از این واحدها، اما. متفاوتی است  

درواقع نوعی. سازمان یافتگی و ارتباط قابل مالحظه ای بین این اعتصابات گسترده با یکدیگر وجود ندارد  
بجز فوالد اهواز و هفت تپه که از یکدیگر حمایت می کردند، پیوندی میان اعتراضات. پراکندگی وجود دارد  

  هم همچنان۱۳۹۸در نیمه ی اول سال . وجود نداشته است و این تناقضی است که در این دهه دیده می شود
 شاهد افزایش گستره ی این اعتراضات هستیم، اما در نیمه ی دوم این سال به دلیل سرکوب شدید وقایع آبان،

 پاندمی کرونا و فضایی که پس از ترور قاسم سلیمانی بوجود آمد، اعتراضات و تحرکات کاهش
در همین فضا است که شاهد حضور اثرگذار بسیج دانشجویی در بسیاری از مناطق. قابل مالحظه ی می یابد  

 حساس کارگری بخصوص فوالد و هفت تپه هستیم که نقش قابل مالحظه ای در به سکوت کشاندن تجمعات
  مورد بازداشت کارگران در تجمعات صنفی۱۲۳در پناه همین چرخه ی سرکوب، شاهد . صنفی داشتند

  به رغم وجود پاندمی کرونا و محدودیت تجمعات، شاهد افزایش قابل توجه تجمعات۱۳۹۹در سال . هستیم
  مورد مربوط به۸۲ مورد تجمع ثبت شده است و از این میان ۱۹۱۵اعتراضی صنفی هستیم به طوری که 

 پرستاران و کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی بوده است که شاید یکی از دالیل آن وجود پاندمی و فشار
  مورد هم اعتراضات مربوط به بازنشستگان داشته ایم که با توجه۲۶۲. مضاعف وارده بر آن ها بوده است

 شرایط جسمانی و سنی آن ها نشان از افزایش فشار از طرفی و رشد آگاهی از طرف دیگر در میان



۱۴۰۰در مورد سال . بطوری که علی رغم شرایط پاندمی شاهد افزایش به خیابان آمدن شان بودیم. آن هاست  
.هم اگرچه هنوز آمار نهایی نداریم اما در تداوم همین روند افزایش روزافزون اعتراضات را شاهد هستیم

 آن چه می توانیم از این روند نتیجه بگیریم، همان طور که گفتم این است که در این دهه شاهد نوعی تناقض
از یک طرف تجمعات پُرشمار، گسترده و سراسری که نشان از نوعی آگاهی طبقاتی و. هستیم  

 سازمان یافتگی درونی دارد، اما از طرف دیگر نقیض این پدیده، یعنی سازمان نیافتگی در برقراری پیوند
 میان این حرکات که باعث نوعی پراکندگی شده است؛ امری که خود حکایت از ممانعت از سازمان یافتگی،

همین هم باعث این شده این تجمعاِت پراکنده. هم متاثر از قوانین و هم به واسطه ی پرونده های امنیتی دارد  
البته ممکن است دستاوردهایی داشته باشند و امتیازاتی. نتوانند به نتایج قابل مالحظه و پایداری دست یابند  

 بگیرند، اما این دستاوردها به سرعت در سایه ی هجوم های بعدی سرمایه به حوزه ی روابط قانون و حقوق
اگر بخواهیم مقداری عام تر بحث کنیم، حرکت در راستای تحقق مطالبات. طبقه ی کارگر بازستانده می شوند  

 به تأخیرافتاده و حقوق های عقب افتاده، به عنوان یک مبارزه ی عام به یک مبارزه ی سراسری تبدیل شده اما
این برمی گردد به ضعف جنبش کارگری ما که آن سازمان یافتگی را علی رغم. متأسفانه به هم پیوستگی ندارد  

.داشتن پتانسیل الزم، نداشته است

 دهه ی نود از این لحاظ دهه ای است که مسائل و مطالبات کارگری در سطح عام جامعه مطرح شد و حتی
وقتی که حرکات کارگری به خیابان کشیده. گروه های غیرکارگری هم با این قضیه سروکار پیدا کردند  

 می شود، راه بسته می شود و تجمع در محیط هایی غیر از محیط کار صورت می گیرد، یعنی مسئله از طریق
به این معنا. این ها به خانواده ها رفته و خانواده های غیرکارگری هم با این قضیه نوعا سروکار پیدا می کنند  

اما علی رغم آن، اگر نقطه ی عطف را جایی بدانیم که. می توانیم بگوییم که این دهه یک نقطه عطف است  
.آن گاه می توانیم بگوییم که ما هنوز در این نقطه گیر کرده ایم. منحنی تغییر شکل و یا تغییر جهت می یابد  

حتی می توان گفت که در این. یعنی گروه های زیادی امروز نمی خواهند در وضعیت قبلی شان زندگی کنند  
اما اینکه چه نوع زندگی می خواهند و طلب می کنند و. وضعیت امکان ادامه ی زندگی برای شان وجود ندارد  

 چگونه و با چه ابزاری می توانند به زندگی بهتر برسند، راز یا دلیل توقف جنبش اجتماعی ما در معنای عام
.آن است

 بنابراین نقطه ضعف بزرگ این دهه این است که ما به جز موارد اندک، شاهد تقاضا برای افزایش دستمزد
 نیستیم، یعنی مطالبات عمدتا مطالبات تدافعی بوده است و دقیقا به همین دلیل با تحقق اولین بخش کوچک از

در نتیجه این دهه نقطه ی عطف. مطالبات، سکون حاکم می شود تا مرحله ی بعدی که این اتفاق باز رخ بدهد  
هنوز این تغییر جهت تحقق نیافته است. است و ما هنوز در آن نقطه ی تغییرجهت منحنی هستیم .



تشکلیابیوموانعآن

چه برای فراروی از مطالبات. در این جا می رسیم به اهمیت تشکل یابی و نقش تشکل های کارگری :انکار  
 صرفا تدافعی و چه برای آن چه شما رشِد آگاهی طبقاتی در سایه ی سازمان یافتگی می نامید، به هرحال نیازمند

البته که تجارب ارزشمند معلمان و چند نمونه از کارگران را نباید نادیده گرفت،. حدی از تشکل یابی هستیم  
این فرآیند را چطور تحلیل می کنید؟. اما به نظر می رسد جز چند استثناء توفیق زیادی در این امر نداشته ایم

موانع. در پاسخ به این پرسش که چرا تشکل های مستقل نداریم و اساسا موانع تشکل یابی چیست :فرجالهی  
در قانون کار فقط سه نوع تشکل. یک سری موانع قانونی هستند. را عمدتا می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم  

وقتی کارگران. شناسایی شده و تشکل های دیگر، از جمله سندیکای کارگری را اصال به رسمیت نمی شناسد  
 برای ایجاد تشکل های مستقل یا سندیکایی اقدام می کنند، عمال با سنگ اندازی و مخالفت دولت و عوامل

البته برای مثال در نمونه ی شرکت واحد و هفت تپه، به دلیل وجود نهادها از پیش از. حراستی مواجه می شوند  
 انقالب، کارگراِن این دو مجموعه موفق می شدند که علی رغم تمام فشارها، سندیکای گذشته ی خودشان را که

اما کارگران در روند مطالبه گری احساس می کنند حقوق شان پایمال می شود. هرگز منحل نشده بود، احیا کنند  
یعنی کارفرما می تواند. و هر زمان خواسته اند فعالیتی داشته باشند، اخراج شده یا قراردادشان تمدید نمی شود  

 با استفاده از ابزار قرارداد موقت کار که در اختیارش است، بدون توسل به ابزارهای امنیتی، فعالیت
مانع سوم اما مانعی ذهنی. پس مانع دوم، نبود امنیت شغلی است. کارگران در امور صنفی را محدود کند  

یعنی رسیدن به این ذهنیت که برای نیل به اهداف، باید به طور جمعی و سازمان یافته عمل کرد و. است  
رسیدن به این نقطه، حدی از آگاهی طبقاتی را. تشکل یا نهادی موردنیاز است که این امور را پیگیری کند  



تازه وقتی. می خواهد و بطور عمده می توان گفت که طبقه ی کارگر ما در سطح کالن فاقد چنین آگاهی است  
 این آگاهی محقق می شود و مانع ذهنی برطرف می شود، باز می بینیم که در انتخاب نوع تشکل، مشکالتی

این. آیا سندیکا را انتخاب بکنند، یا شوراهای کارگری برپا بشود یا هر نوع دیگری از تشکل. وجود دارد  
بسیاری از کارگران. مانع بعدی، بحث پراکندگی کارگران است. مسئله همواره محل اختالف نظر بوده است  

طبیعتا وقتی. ما در بنگاه های کوچک مقایسی که حتی از شمول قانون کار هم خارج هستند، مشغول به کارند  
اما. تعداد زیادی از کارگران در یک محیط مشغول به کار باشند، استعداد بیش تری برای تشکل یابی دارند  

 نزدیک به نیمی از کارگران ما در بخش هایی از خدمات اشتغال دارند، مانند خدمات پزشکی، اداری و
 آموزشی که حتی خود را کارگر نمی دانند –که این امر ریشه در یک سری توهمات و عقب ماندگی های ذهنی

سرانجام این پرسش مطرح می شود که چرا با وجود پیشینه ی صدساله، سطح آگاهی طبقه ی کارگر. دارد  
گری و دراین چنین است؟ روشن است پیدایش آگاهی امری خودبخودی نیست و در روند مبارزه و مطالبه  

  یا۳۲گاه وقتی جامعه ملتهب است، مثل سال . های سازمان یافته عناصر آگاه طبقه به وجود می آیدپرتو تالش
وقتی احزاب فعال باشند، مثل. وقتی التهاب سیاسی داریم، سرریز آن در میان کارگران هم دیده می شود  

به این ترتیب، عنصر آگاهی در پروسه شکل. ، تشکل ها هم پیدایشان می شود۵۷حزب توده یا گروه های سال   
طبقاتی مستقل از-گریزی از تالش برای ایجاد تشکل های صنفی. می گیرد و وارد طبقه ی کارگر می شود  

البته منظورم از استقالل از احزاب، پرهیز از اظهار عالئق سیاسی. دولت و کارفرما و احزاب نیست  
.نیست

گذرازامرصنفیبهامرسیاسی:دوم

توصیفی که شما از وضعیت به دست دادید با دو نتیجه گیری همراه بود که باید هرکدام شان را مورد: انکار  
به نظر. اول عدم پیوندیافتن مبارزات به رغم سراسری بودن شان؛ و دوم ویژگی تدافعی آن ها. بررسی قرار داد  

به واقع وقتی وجوه سیاسی. می رسد که یک دلیل این وضعیت ناتوانی در گذر امر صنفی به امر سیاسی باشد  
 مسائل دیده نشود از یک سو آن پیوندها برقرار نمی شود و از سوی دیگر فقدان آن دیدگاهی که سازوکارهای

 اصلی مسبب وضعیت کنونی را نشانه رود نهایتا مطالبات را به سهم ها و منافع جزئی تقلیل می دهد که گرچه
.کامال نشان گر حقوق بدیهی گروه ها هستند، اما دست کم پتانسیلی جهِت پیش روی در مطالبات ایجاد نمی کنند  

به واقع به نظر می رسد که اندکی پیشروی سیاسی. شاید این به آخرین نکته ی مدنظر شما هم پیوند داشته باشد  
این است که به نظر می رسد نوعی دوراهی به وجود. در مطالبات با کاهش همراهی بدنه همراه شده است  

یا باقی ماندن در سطح مطالبات صنفی و برخورداری از مواهب همراهی بیشتر بدنه؛ و یا: آمده است  
.فراروی سیاسی از این مطالبات به بهای پذیرش همراهی کمتر بدنه

داریم« مطالبات صنفی»و تعبیری که از « صنف»اجازه دهید اول تکلیف خود را با واژه ی :فرجالهی  
باور نادرستی وجود دارد که صنف را عمدتا به گروه های شغلی پیشاسرمایه داری اطالق. روشن کنیم  

عمدتا به کارگران شاغل در کارهای دستی و« صنوف»در ادبیات کارگری پنجاه سال پیش واژه ی . می کند  
اما ما باید به بار طبقاتی. کارگاه های کوچک یا به رسته های شغلی پراکنده و پیشاسرمایه داری اطالق می شد  

«طبقاتی-مطالبات صنفی»برای همین بهتر است از . این واژه در ارتباط با طبقه ی کارگر توجه کنیم  
درواقع مطالبات صنفی کارگران، مطالباتی هستند که به دلیل کارگربودن بطور عام یا. صحبت کنیم  

افزایش حقوق، امنیت شغلی، شرایط بهتر. شاغل بودن در رشته یا کارگاهی خاص به آن ها تعلق می گیرد  
 محیط کار و… همگی مطالبات مربوط به تمامی طبقه ی کارگر است و تحقق این مطالبات منوط به حرکت

به همین دلیل گروهی. این مطالبات عمدتا مطالباتی اقتصادی اند. وسیع و سازمان یافته ی طبقه ی کارگر است  



برای تحقق. واژه ی صنف را مترادف با مطالبات صرفا اقتصادی می دانند که باز هم برداشتی نادرست است  
 مطالبات صرفا اقتصادی مزد و شرایط محیط کار نیز احتیاج به کار سازمان یافته و متشکلی داریم که هدف

بنابراین حتی برای تحقق کوچکترین مطالبات نیز. آن اجرا یا تغییر برخی از قوانین و برداشت ها است  
مطالبات صنفی یعنی مطالبات حقوقی و طبقاتی. طبقه ی کارگر نیازمند نوعی ورود به سیاست است  

این مطالبات بر حسب اینکه سطح رشدیافتگی جامعه و رشدیافتگی آن طبقه و یا آن بخش از. کارگران  
 کارگران در چه حد باشد، می تواند از افزایش حقوق گرفته، تا اینکه خواهان مشارکت و یا در کنترل گرفتن

منتها اینکه چه موقع، کدام مطالبه مطرح شود، بستگی به. هدایت و مدیریت جامعه باشند را شامل شود  
پس وقتی از مطالبات صنفی صحبت می کنیم. توازن قوا و میزان سازمان یافتگی طبقه ی کارگر دارد  

مثال حوزه ی آموزش را هم می توان از منظر. منظورمان صرفا مطالبات اقتصادی درون محیط کار نیست  
طبیعی است که فرزندان کارگران باید در این جامعه تحصیل کنند و این حق طبیعی شان. صنفی طرح کرد  

کارگر می تواند از دریچه ی سازمان صنفی اش بپرسد چرا باید دانش آموزان و دانشجویان ما برای. است  
 تحصیل هزینه بپردازند و تا این حد هزینه ی تحصیل گران باشد؟ طرح این مطالبه مستلزم ورود به حوزه ی
 سیاست است، اما می بینیم که از موضع صنفی طرح شده است و به احزاب سیاسی بستگی ندارد، هرچند که

نمونه ی بارز دیگر بحث خصوصی سازی. آن ها هم می توانند در این خصوص موضع خود را داشته باشند  
در این جا کارگران خواه ناخواه وارد عرصه ی سیاست می شوند. است که در هپکو و هفت تپه شاهد آن بودیم  

 و براساس منافع خود با آن مخالفت کرده و خواهان لغو مصوبات مربوط به آن می شوند؛ در رابطه با همین
 مسئله هم گروه هایی از کارگران بازداشت می شوند و این امر هم در میان آن ها مطرح می شود که خواهان

تشکل متبوع آن ها نیز باید وارد شده و خواستار آزادی نمایندگان، و فراتر از. آزادی نمایندگان خود بشوند  
بنابراین بار دیگر. آن خواستار آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی رسانه ها و لغو سانسور بطور کلی شود  

 می گویم که ورود به ساحت سیاسی ناگزیر است اما این که چه وقت و چگونه باید وارد این عرصه شد دقت
.و ظرافت زیادی می طلبد

یک نگاِه ورود به عرصه ی سیاست که. درواقع دو تعبیر از ورود به عرصه ی سیاست وجود دارد  
 تشکل های صنفی کارگری معموال دارند این است که نوعی سیاست ورزی و چانه زنی درون ساختار موجود

این تشکل ها ساختارشکن نیستند، یعنی وارد حوزه ی سیاست می شوند و حتی ممکن است. جامعه است  
 به صورت گسترده ای وارد باالترین عرصه ی سیاست نیز شده خواهان مشارکت در مدیریت جامعه بشوند و

مثال در کشوری. در ارگان های مختلف اجرایی و قانون گذاری مختلف کشور خواهان داشتن نماینده شوند  
تفاوت. مثل برزیل ممکن است کاندید ریاست جمهوری از همین تشکل ها و اتحادیه ها برخاسته باشد  

با احزاب سیاسی و ایدئولوژیک کارگری در این است( اتحادیه ها و سندیکاها)سازمان های صنفی کارگری   
 که احزاب و سازمان های سیاسی مستقیما وارد عرصه ی ایدیولوژی و سیاست، مشارکت در امر سیاسی و

 حتی گرفتن حاکمیت می شوند؛ نیازمند توضیح نیست چون حق طبقه ی کارگر می دانند که حاکمیت داشته
اما تشکل های. البته ما در ایران فعال و متاسفانه احزاب و سازمان سیاسی مستقل کارگری نداریم. باشد  

 صنفی کارگری در راستای تحقق مطالبات خود ناگزیر از ورود به عرصه ی سیاست مذاکره، چانه زنی و
کار سازمان های صنفی کارگری شرکت در مذاکرات و چانه زنی ها. سیاست ورزی با وزیر و وکیل می شوند  

میزان موفقیت آن ها البته بحث دیگری است. و بعضی ائتالفات به شرط داشتن برنامه است .

 الزم به تاکید است سازمان های صنفی کارگری، اتحادیه ها، سندیکاها و حتی شوراهای کارگری ضمن آن که
 باید مستقل از دولت، کارفرما و احزاب سیاسی باشند اما شرط موفقیت و کارآمدی شان داشتن تعامل و ارتباط



در سطح کالن قضیه، احزاب و سازمان های ایدئولوژیک کارگری نیز تنها. متقابل با گروه ها و احزاب است  
یعنی این دو. در تعامل و ارتباط با سازمان های صنفی کارگری می توانند دستاوردهای پایدار داشته باشند  

نباید توقع داشته باشیم که سازمان. مکمل و موثر بر یکدیگرند، اما هیچکدام جای دیگری را نمی گیرند  
 صنفی کارگری در تمام امور جامعه دخالت کرده و موضع گیری کند –امری که ممکن است خیلی ها انتظار

همچنین از یک سازمان سیاسی و ایدئولوژیک هم نمی توان انتظار داشت که در محیط های کار- داشته باشند  
 با سطح آگاهی پایین دست به سازمان دهی بزند، چراکه تحقق مطالبات صنفی نیازمند داشتِن پشتوانه ی وسیع
 کارگرانی است که به رغم داشتن مطالبات مشترک، رشد آگاهی و یا باورهای ایدئولوژیک و وابستگی های

.سیاسی، مذهبی و قومی یکسان ندارند

این امر کامال به میزان سازمان یافتگی و آگاهی. بنابراین شاید دوگانه ی مطرح در سوال شما درست نباشد  
 طبقاتی کارگران عضو در تشکل های صنفی وابسته است که تا چه حد بتوانند در عین حفظ ارتباط با بدنه،

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که به عقیده ی من ساختار. در عرصه ی سیاست نیز وارد شوند  
.درونی تشکل های صنفی برای کارآمدی بیشتر ناگزیر از داشتن نوعی محتوا و مضمون شورایی هستند  
 یعنی اساسنامه هایی داشته باشند که تمام ارکان و مناصب انتخابی باشند، تمام مسئولیت ها قابل نظارت،

یعنی تمام تصمیم ها، گزینش ها و مسئولیت ها برپایه ی خرد جمعی، و نه. بازبینی و جایگزینی باشند  
وقتی این اتفاق بیفتد، حتما همراهی بدنه هم وجود خواهد. گرایش های خاص هرکدام از افراد انجام شوند  

وقتی یک تشکل صنفی دارای قدرت بسیج باال باشد می تواند در عرصه های سیاسی در چارچوب. داشت  
-کارآمدی و مفیدبودن این تشکل ها کامال وابسته به سطح آگاهی صنفی. ساختارهای موجود تاثیرگذارتر باشد

 طبقاتی است که این نیز به سیاست های خود آن تشکل برمی گردد که چقدر اهداف و مطالبات صنفی را در
این هم امری است که باید کمیسیون های مختلف آن سازمان به آن بپردازند. درون خود آموزش داده است .

اگر در یک بنگاه یا سازمان به هر دلیلی. نکته ای که باید به آن توجه کنیم رشد متوازن طبقه ی کارگر است  
 سطح آگاهی باالتر رفته باشد، نباید دچار این توهم و خوشبینی شویم که تعمیم پیدا کرده و خصیصه ی کل

اگر در یک منطقه ی کارگری حوادثی رخ می دهد، تجمعاتی صورت می گیرد و. طبقه ی کارگر است  
 مطالباتی مطرح می شود، نباید دچار خوشبینی شویم که لزوما از طریق همین تجمعات تغییرات مهم و

.اساسی در کل وضعیت خواهیم داشت



پیوندمیانمطالبات،گروههاوطبقات:سوم

به نظر می رسد باور شما این است که به  عوض نگاه بیرونی به مسائل کارگری و برعکس، تحرکات: انکار  
 باید از درون بجوشد، ولی این تحرکات می تواند و باید در سایه ی سازمان دهی رشد کند و خصلت عام

می بینیم. اتفاقا همین جا می توانیم به بحث آن چه که شما به  عنوان نقطه ضعف اشاره کردید وارد شویم. بگیرد  
در  عین  آن  که. که آن پیوندهای الزم میان تحرکاتی که از منطق واحدی تبعیت می کنند برقرار نمی شود  

البته یک بحثی که بدون هیچ تعارفی نمی شود از آن چشم پوشی کرد، بحث. خیلی از حرکات هم سراسری اند  
این امری است که باید در تحلیل ها وارد شود و واقعا بخشی از ضعف سازماندهی ناشی از. سرکوب است  

شاید به همین معنا کل فضای چپ، حتی از پیش از انقالب یک خصلت زیرزمینی به خود. همین است  
 می گیرد که فقط در لحظاتی که یک اتفاقی مثل یک اعتصاب سراسری روی می دهد ناگهان همه می خواهند

اما چون آن مسیری که شما گفتید طی نشده است، آن پیوند میان وضعیت عینی. که به نقطه ی نهایی اش برسد  
 و ذهنی در سایه ی سازمان دهی برقرار نمی شود و در نتیجه آن پیوندهای ارگانیک  میان گروه ها و اقشار

اما به هر حال در این شرایط می بینیم که، مثال بعضی از این اعتصاب هایی که. جامعه هم تجلی پیدا نمی کند  
در یک سطح وسیع تر که شامل هم. خودتان هم اشاره کردید، در بسیاری از وجوهشان اساسا یکی اند  

 کارگران و هم کل مزد  و  حقوق بگیران باشد، آن امری که معلمان را به حرکت درمی آورد، در بسیاری از
ولی آن پیونِد الزم که. وجوِه خود تفاوت بارزی با آن اتفاقی ندارد که برای کارگر هفت تپه یا هپکو می افتد  

این را چگونه. فراتر از حرف و شعار واقعا بتواند بین این حرکات همبستگی ایجاد کند برقرار نمی شود  



 می شود تحلیل کرد؟ البته در  عین آن که همان طور که شما گفتید، عمده ی حرکات واکنشی و تدافعی بوده
 است، ولی بارقه ها و جرقه هایی نیز در این دهه وجود داشته که می تواند کمی فراتر از آن نقطه ی عطف ما

می توان ادبیاتی را مثال زد که ذیل مسئله ی. را ببرد و شمایی کلی از آن تغییر جهت منحنی را نشان دهد  
 کاالیی سازی جنبه های مختلف حیات اجتماعی و یا حتی بحث خصوصی سازی دارایی های عمومی تولید شده

امروز دیگر بحث خصوصی سازی به آن جا. است، به طوری که دیگر کامال همه گیر و عمومی شده است  
 رسیده که حتی دولتی ها نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند و باالخره ناچار شده اند که حرف هایی بزنند؛

اتفاقا شاید همین هم پتانسیل این را دارد که مازادی تولید. امری که یک دهه قبل حتی قابل تصور هم نبود  
آن معلم در تهران و یا هر شهر دیگری می تواند با. کرده و آن جنبه ی عام را میان تحرکات برقرار کند  

.کارگر هفت تپه و هپکو، یک چیز را هدف بگیرند، حتی بدون آن که یک بار هم یکدیگر را دیده باشند

بطور حتم یکی از دستاوردهای حرکات دهه ی نود. چند مسئله ی مختلف را با هم مطرح کردید:فرجالهی  
کم نبود شب هایی که. اعتراض به خصوصی سازی است که به طور وسیع، سر سفره ی همه ی مردم آورده شد  

 موقع غذاخوردن تلویزیون خانه هم روشن است و یکی از شبکه های داخلی یا خارجی مبارزات کارگرانی
خصوصی سازی در واقع یک نوع فساد در. را نمایش می داد که مشکل اصلی شان خصوصی سازی بود  

اینطور نیست که بگوییم دولت ما خیلی دولت صالحی است و این ثروت را در. سیستم اقتصادی ماست  
دستاورد مهم دهه ی. یا مدیریت دولتی هم درخصوص فساد کم افتضاح به بار نیاورده است! اختیار بگیرد  

 نود پرداختن به مسئله ی خصوصی سازی و مبارزه ی خیلی جدی کارگران با این شکل فساد در مالکیت بر
تا زمانی که مالکیت بر ابزار تولید در اختیار طبقه ی حاکم باشد و تا زمانی که طبقه ی. ابزار تولید بود  

البته این سیستم می تواند یک جاهایی کمتر ظالمانه باشد یا. کارگر تابع باشد، این سیستم مالکیت ظالمانه است  
آن چیزی که در جامعه ی ما به عنوان خصوصی سازی معروف شد،. یک جاهایی اصال غیرانسانی باشد  

 درواقع عقب مانده ترین شکل سلب مالکیت عمومی یا دولتی از ابزار کار و بهره کشی از نیروی کار و یا
 فشل کردن آن است، که به درستی در همه جا هم با آن مقابله شد و به شکلی پیوند دهنده ی پنهان مبارزات

.کارگران شد

سازمان یافتگی طبقه و مبارزات آن نیازمند. گفتید« جوشش از درون»اما درباره ی آن چیزی که شما به آن   
.حضور عناصر آگاه و عنصرآگاهی درون طبقه ی کارگر است، که سازمان یافتگی بتواند از درون بجوشد  

در مقاطعی از تاریخِ این طبقه  شاهد. این بدین معناست ما لزوما با سازمان یافتگی خود به خودی طرف نیستیم  
 رشد و پیدایش تشکل های کارگری بوده ایم که نیروهای آگاه از مدت ها قبل با تمام وجود، هدفمند و برنامه دار

مثال در دهه ی. بخشی  از این اتفاق می تواند ناشی از حضور احزاب باشد. درون آن طبقه زندگی کرده اند  
 سی، زمانی گسترش و بالندگی جنبش کارگری ایران رخ می نماید که فعاالن کارگری، با انگیزه ی شخصی

زبان. یا متاثر از رهنمود یا وظیفه ی حزبی و تشکیالتی، مدت ها با کارگران و درون طبقه زندگی کرده اند  
این کار موجب می شود ارتباطات و تمایالت. آنان را یاد گرفته و مسایل و مشکالت آن ها را درک کرده اند  

.به صرف اینکه بگوییم کارگران متحد شوند که اتحاد شکل نمی گیرد. خرده بورژوایی محو یا مهار شود  
 زمینه ی این اتحاد باید در میان آن ها وجود داشته باشد؛ در بزنگاه ها آموزش دیده و به ضرورت

کارگران می گویند اگر. درک ضرورت سازمان یافتگی، بسیار مهم است. سازمان یافتگی و اتحاد رسیده باشند  
زمانی که کارگر به. حق هم دارند، سرکوب وجود دارد! متحد و سازمان یافته عمل کنیم، ما را اخراج می کنند  

فعال»یک . جرم دم زدن و اعتراض، اخراج می شود یا قراردادش تمدید نمی شود، امنیتش تهدید شده است  
وقتی گروه های اندیشمند و صاحب انگیزه، در ابعاد وسیع در. باید تمام این مسائل را درک کند« کارگری  



البته سندیکای شرکت واحد. محیط های کار حضور داشته باشند، ایده ی سازمان  دهی از درون شکل می گیرد  
در محیطی مانند هفت تپه یا فوالد مطالبات صنفی زیاد شده کارگران پا به. روند دیگری داشته است  

هم سعی« فعاالن کارگری»این زمانی است که . عرصه ی مبارزه می گذارند و محیط هیجانی می شود  
می خواهد آشنا شود، ارتباط برقرار کند،« فعال کارگری. »می کنند با کارگران پیشرو ارتباط برقرار کنند  

بسیاری اوقات در کنار این کمک ها، مسائلی پیش می آید که ممکن است حتی. مشاوره بدهد و کمک کند  
.به همین دلیل تاکید دارم که این اتفاق و جوشش باید در درون شکل بگیرد. فسادآور و لطمه زننده هم باشد  

.کارگران باید طی یک روند به ایده سازمان یابی برسند و عنصر آگاهی به بخشی از وجودشان تبدیل شود  
البته. این نقطه ضعف جنبش چپ ما در چهل سال گذشته است. سازمان دهی نمی تواند از بیرون شکل بگیرد  

، به«یک قرن تالش»در مطلبی با عنوان . پیش از این چهل سال هم کم و بیش این مشکل وجود داشته است  
  بهمن۲۲ ماه قبل تا یک سال بعد از ۶ اگر دیده می شود از ۵۷در انقالب [۱].این قضیه اشاره شده است

 یک باره این تعداد تشکل ، شورای کارگری و سندیکا به وجود می آید، بجز فضای انقالبی، ناشی از کار
عده ای به سوی طبقه ی کارگر رفته و.  و قبل از آن صورت گرفته۵۵سازمان دهی شده ای است که از سال   

البته منظور این نیست که متخصصی که فعال کارگری است هم. همه ی پیوندهای دیگر را قطع کرده اند  
اینکه افراد. آن مهندس هم می تواند در خیل کارگران خود را بیابد. مانند یک کارگر ساده کار و زندگی کند  

 متخصص هم خود را کارگر بدانند در محیط های صنعتی نسبتا پذیرفته شده است؛ اما در محیط های اداری
تا زمانی که انگیزه. مانند معلمان، بیمارستان ها و… کمتر؛ برای سازمان یافتگی باید این دیوار از میان برود  

یابی و عناصرآگاهی در درون شکل نگیرد، تشکل هایی هم که ممکن است شکل بگیرند پویایی الزمسازمان  
اما شاهد چنین. تشکل کارگری باید گسترش یابد و با انبوه کارگران پیوند برقرار کند. را نخواهند داشت  

 چیزی نیستیم، متاسفانه آن چند تشکل هم بعد از یک درخشش اولیه، عقیم شدند و اکنون حتی همان پتانسیل
اما سرکوب. روشن است که مسئله ی امنیت شغلی و سرکوب را هم باید در نظر گرفت. اولیه را هم ندارند  

اگر براین باوریم که سرکوب تنها و عامل اصلی. و ایجاد تفرقه از ذات سرمایه داری جدایی  ناپذیرند  
 وضعیت کنونی است، پس باید فعالیت را متوقف کنیم و منتظر یک ناجی باشیم که بیاید حکومت را تغییر

با تاکید بر اینکه سرکوب عامل بازدارنده ی مهمی است، اما. دهد تا کارگران اجازه ی سازمان یابی پیدا کنند  
اگر سندیکای واحدی ایجاد شد یا هفت تپه ای، علی رغم. به هر حال باید در شرایط موجود کار و زندگی کرد  

 تمام انتقاداتی که به وضعیت موجودشان می توان داشت، توانستند عامل سرکوب و ناامنی را پس بزنند، پس
.می توان با وجود سرکوب هم کار کرد

https://virgool.io/d/jqeemkdsfycg/edit#_ftn1


شما به یک سری جوشش ها و درخشش های اولیه اشاره  کردید که خیلی زود فروغ خود را از دست: انکار  
مثال. به نظر  می رسد که فاصله ای که به آن اشاره کردید در سطوح مختلف خود را بازتولید می کند. می دهند  

بدیهی ست که همین مسئله و.  درصد نیروی کار ما موقتی هستند۹۰چندسال پیش وزیر کار وقت گفت که   
کمتر دیده می شود که کارگر رسمی در. فقدان امنیت شغلی خود مانع مضاعفی برای سازماندهی است  

یا مثال خیلی از مزدوحقوق بگیران چون خود را کارگر تلقی. مطالبات خود کارگر موقتی شده را لحاظ کند  
چه چیزی سبب می شود این سلسله مراتب و فاصله ها بروز پیدا. نمی کنند، کمتر با کارگران همبسته می شوند  

کند؟

نئولیبرالیسم در سطح جهانی، از همان دوره ی تاچر و. باید به صورت کلی تر به قضیه نگاه کرد: فرجالهی  
 با سیاست هایی که منتهی به تضعیف سازمان یافتگی طبقه ی کارگر انگلستان شد، کار موقت را در ابعاد

این در حالی است که طبقه ی کارگر در آن زمان می توانست با یک اعتصاب. وسیع به وجود آورده است  
نئولیبرالیسم پس از تاچر، موقتی سازی کار را برای جهان. طوالنی حتی نخست وزیر را عوض کند  

این شیوه ی استخدام نیروی کار به شدت در دنیا ترویج پیدا کرد و توانست در. سرمایه داری به ارمغان آورد  
اکنون در برهه ای هستیم که تعداد. پس این فقط مختص به کشور ما نیست. سازمان یافتگی اختالل ایجاد کند  

  به بعد دیگر۷۳حتی می توان گفت از سال . کارگران رسمی در هر سازمان، بیشتر از انگشتان دست نیست
  گذشته و اکنون همان کارگران رسمی آن دوره۷۳ سال هم از سال ۲۷. هیچگونه استخدام رسمی نداشته ایم

بنابراین این که مهندسان، معلمان و پرستاران یا همان کارگران یقه سفید، خود را کارگر. هم بازنشسته شده اند  
 نمی دانند جایی است که چپ در حوزه ی اندیشه در آن دچار ضعف می شود و نتوانسته که نشان دهد منافع

مخصوصا برای این. برای این مشکل به کار فرهنگی و تئوری نیاز داریم. آن ها در ایجاد همبستگی است  



در ایران تعداد زیادی کارگر رشته ی برق، تکنسین برق و. گروه که با فضای مجازی هم بسیار آمیخته اند  
چرا نمی توان سندیکایی برای آنان خارج از محیط کار تشکیل داد؟ ما قبل از انقالب. مهندس برق داریم  

 سندیکایی تحت عنوان سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک داشتیم که البته االن کاریکاتوری از آن جعل
اگر بخواهیم به صورت ایده ای خام مطرح کنیم شاید بتوان گفت کافی است تنها پنجاه نفر از برق کارها. شده  

قطعا موانعی بر سر راهشان. و تاسیساتی ها جمع شوند و یک انجمن صنفی، سندیکا یا کانون تشکیل دهند  
ضمن اینکه.  نفر در این کار ثابت قدم باشند و عقیده ی انجام آن را داشته باشند۵۰است، اما کافی است همان   

یکی از مشکالت جنبش چپ ما این است که هرجا کوچک ترین تحرکی در. نخواهند بالفاصله انقالب کنند  
با چند اعتصاب کارگری که. این جنبش به وجود بیاید، دوست دارند خیلی زود آن را به انقالب منتهی کنند  

اتفاقا همین تفکر هم باعث می شود عده ای به جنبش. نمی توان ساختار جامعه یا حاکمیت را عوض کرد  
.بسیاری از تحصیل کرده ها و صاحبان اندیشه نیز حوصله ی یک کار طوالنی و مداوم را ندارند. نپیوندند  

بسیاری از تشکل  هایی که بعد از شکل گیری. می خواهند زود به نتیجه برسند و کارشان در رسانه ها دیده شود  
 اولیه، درخشش اولیه  ای داشتند هم تحت  تاثیر همین فضا و عطش نتیجه یابی، خیلی زود از مسیر اصلی

باورمندی به. منحرف شده اند به گونه ای که بعد از چندسال دیگر نمی توان گفت این همان تشکل اولیه است  
باید راه و مشکالت را. ضرورت سازمان یافتگی یک بحث است و اقدام درست در این راه بحثی دیگر است  

  کسانی که به دنبال فعالیت کارگری بودند به معنای واقعی کلمه خود را وقف۳۰ و ۵۰در دهه ی . شناخت
نمی گویم که کارگر نباید در مسائلی. به همین دلیل هم آن تشکل  های کارگری شکل گرفتند. این کار می  کردند  

اما باید از بستر خود به این نوع. که کارگری نیست دخالت کند یا به مسایل دموکراتیک جامعه نپردازد  
برخی از فعاالن دانشجویی که می خواهند به جنبش بپیوندند شعار می دهند که مطالبات. مسائل ورود کند  

اما باید در. این گزاره فی نفسه درست است. صنفی، از مبارزات و مطالبات طبقاتی و سیاسی جدا نیستند  
ما باید. پیونددادن آن ها به یکدیگر دقت و مهارت داشت، وگرنه این شعار شکلی تصنعی پیدا می کند  

 باورهایی را بشکنیم که باعث ایجاد فاصله میان کارگران و انواع مزد وحقوق بگیرانی شده که فکر می کنند
متاسفانه، به جای این که چنین باوری را گسترش دهیم، سعی کرده ایم در حوزه ی. نسبتی با کارگران ندارند  

دلیل اصلی. این پاشنه آشیل ماست. تبلیغات مسائلی را مطرح کنیم که باعث فاصله ی بیشتر با بدنه شده است  
.جداشدن تشکل ها از بدنه، علی رغم آن درخشش های اولیه



کلیشدنمطالبات:چهارم

مسئله ی اصلی نه بر سر نفس همبستگی، بلکه. بد نیست همین شرایط ایجاد همبستگی ها را بسط دهیم: انکار  
مثال در. بر سر نوع همبستگی و شرایط امکان ایجاد همبستگی های واقعی، فراتر از بیانیه و شعار است  

اما در همان دانشگاها کمتر. دانشگاه زیاد می بینیم که حرف از همبستگِی حتی جهانی با کارگران می شود  
 نسبتی میان جریان دانشجویی با کارگری در همان دانشگاه کار می کند و یا حتی کارگرانی همزمان درس

باقی بمانیم هم مثال همان« منافع مشترک»یا حتی اگر صرفا در چارچوب . می خوانند برقرار می شود  
 اعضای تشکل ها و سندیکاهای کارگری باالخره فرزند دانشجو دارند و از این جهت مطالبات دانشگاه برای

یا کارگر زن در عین حال که مسائل کارگری دارد مسائل مربوط به زنان نیز دارد و. آن ها معنی دار می شود  
بنابراین مسئله این است که حتی. بدین سان در خود حوزه ی کارگری نیز از خیلی جهان دچار فرودستی است  

 اگر بخواهیم به قول شما دخالت های بیرونی را هم نفی کنیم، از منظر منافع مشترک نیز زمینه بطور بالقوه
شاید. برای خیلی از پیوندها برقرار است، اما این ها بالفعل نمی شوند هرچندکه بسیاری شعار آن را می دهند  

 بتوان در این جا نقش رسانه را نیز برجسته کرد که در  عین آنکه کشیده شدِن مسئله به سطح عمومی تاثیر
 زیادی در شناخته شدن مطالبات، دیده شدن تجمعات و تحصن ها و حتی شاید باال بردن آگاهی عمومی دارد، اما

 از طرف دیگر گاهی خود همین هم به تهدید تبدیل می شود و فضای آن منجر به قطع ارتباط افراد با



پس بار دیگر مسئله این است که چطور می شود هم پیوندها را برقرار کرد و هم به نوعی. واقعیت ها می شود  
مثال شما به این خطر اشاره کردید که با صحبت. باشد که حالت خطرناک، تصنعی و حتی خیالی پیدا نکند  

بنابراین سوال پابرجا می ماند که پس چگونه. از مسائلی که بی واسطه سیاسی هستند کارگران همراه نشوند  
 این مسائل صنفی حالت سیاسی تری به خود بگیرد و همانطور که شما گفتید در سطح همان جرقه های اولیه

.باقی نماند

تکنولوژی اساسا. ابتدا بگویم که من اصال براین باور نیستم که نباید از فضای رسانه استفاده کرد :فرجالهی  
اما باید استفاده ای درست و بهنگام و متناسب با سطح سازمان یافتگی، سطح. یک دستاورد بشر است  

.مطالبات و آگاهی محیط باشد و شما باید همیشه در نظر داشته باشید که از این فضا سواستفاده هم خواهد شد  
 اگر ممکن است تصویر یک تجمع، تحصن و یا نشست داخلی در بیرون منتشرشود، به تناسب آن باید بدانیم

تشکل کارگری یک تشکل عام و علنی است که در آن امکان. که تصویر ما را کسان دیگری هم خواهند دید  
بنابراین به جد می گویم که تشکل. حضور همه ی عناصر، از جمله پلیس یا همکاران پلیس وجود دارد  

البته به قول رفیق مان، زنده یاد دکتر رئیس دانا نهاد خانواده هم یک. کارگری نمی تواند غیرعلنی و مخفی باشد  
بخشی  از. نهاد علنی است، اما شما تمام مناسبات و مسائل خانواده را نمی توانید در تابلوی اعالنات بزنید  

پس من از. بنابراین بحث اصلی تلفیق کار علنی و غیرعلنی است. مسائل هم مربوط به خود شما است  
ما تداوم. ادبیاتی استفاده می کنم که اگر اتفاقی افتاد، بتوانم بایستم و پاسخ گو باشم و به بقیه هم لطمه نخورد  

یک مبارزه ی طوالنی و گسترده، دست کم. یکی دو فرد در این جا مطرح نیست. کار را باید در نظر بگیریم  
نه باید چنان عجول باشیم که بخواهیم یک شبه و. در سطح سرزمینی که درآن زیست می کنیم در پیش است  

 به وسیله ی یک سندیکا، که به نادرست می خواهیم همه کاره و چندمنظوره اش کنیم، تمامی مطالبات و اهداف
.طبقاتی مان تحقق ببخشیم، و نه آنقدر تنگ نظر و مالحظه کار که گویی درجا می زنیم

اگر فضای مجازی نبود، هرگز مبارزه علیه. پس طبیعی است که از فضای مجازی هم استفاده می کنیم  
اما این هم هست که مِن کارگِر فعال، باید در. فسادی به نام خصوصی سازی در سطح عام مطرح نمی شد  

آزمون و خطا و آموزش به ما. فضای مجازی و یا مصاحبه ها حواس خود را جمع کنم و هر حرفی نزنم  
.نمی خواهم در حوزه امنیتی حرف بزنم، در همان محیط کار می گویم. کمک می کند که خطا را کاهش دهیم  

بدل زدن یا ناکارآمدکردن تاکتیک های مطالباتی را هم در. چون فقط بگیروببند و میز محاکمه نیست  
.کارخانه ها داریم که خیلی وقت ها رخ می دهد و به خاطر عدم هوشیاری، یک حرکت به راحتی اخته می شود  

اگر با. هوشیاری می خواهد که چگونه کارگران نهادهای مختلف را سازمان دهی کنند که حداقل لطمه را ببیند  
فکر می کنم در همه جا. این پدیده آگاهانه برخورد کنیم، بهتر می توانیم کنترل کنیم و کم تر لطمه می خوریم  

یک زمانی. نقطه ضعفی وجود دارد که ناشی از عجله ای است که داریم و با میل به دیده شدن همراه شده است  
 در گروه های خارج از کشور هم تالش شان این بود که اگر حرکتی انجام می شود، آن ها اولین گروهی باشند

سعی در دیده شدن زیاد از حد معمول،. تا دیده بشوند و بگویند که ما بودیم. که در سایت شان خبر را می زند  
 لطماتی دارد که هم گروه گرایی و فرقه گرایی را تشدید می کند و هم مانع از همکاری هایی می شود که الزم

نمی گویم باید یک صدا باشیم، اما می توانیم جبهه ای باشیم با یک هدف بزرگ و هرکدام در راستای آن. هستند  
ولی هرچه هست. هدف به روش خودمان جلو برویم و درعین حال در عرصه های مختلف هم همکاری کنیم  

 همکاری بین تشکل ها و نهادهای مختلف موجود در جنبش اجتماعی شامل کارگران، زنان و دانشجویان و…
.باید سازمان یافته و ارگانیک باشد و از ارتباطات فردی و شخصی پرهیز شود



چه میان گروه های. هنوز می شود در مورد بحث مطالبات و چگونگی برقراری پیوندها صحبت کرد :انکار  
حقوق  بگیران مثل معلمان؛ و چه به صورت درونی تر در خود کارخانه یاد ومختلف کارگری با تمام مز  

بنابراین از منظری که در جست وجوی آن مازادی است. بنگاه با کارگران یقه سفید و و حتی بین مرد و زن  
 که بتواند به رغم میانجی شدن با منافع جزئی گروه ها، از آن ها فراتر رفته و مبارزات اجتماعی مختلف را در

 قالب یک سیاست مردمی کلیت بخشد، هنوز هم مسئله پیوند میان جنبش های اجتماعی مختلف و مبارزات
به هر. گروه هایی نظیر کارگران و مزد وحقوق بگیران، زنان، دانشجویان و حتی فعاالن محیط زیست است  

 حال ما با ساختارهایی مواجه هستیم که گرچه با سرمایه داری پیوندهایی دارند، ولی با آن یکی هم نیستند و
مثل مردساالری. تاریخ متمایز خود را دارند …

جنبش کارگری، دانشجویی،. امروزه جنبش بزرگ اجتماعی ما از چهار مولفه تشکیل شده است :فرجالهی  
این وجه چهارم هرچه زمان می گذرد از اهمیت بیشتری برخوردار می شود تا آن جا که. زنان و محیط زیست  

 خود می تواند زمینه ساز سه جنبش دیگر شده و یا چنان در کنار آن ها اهمیت پیدا می کند که هر سه جنبش
به نظر من سه جنبش اول پیوند اندام واری با یکدیگر. دیگر نیز مجبور می شوند به آن توجه کافی داشته باشند  

زنان نیمی از جامعه هستند، پس شاید. سه وجهی هستند که بطور کامل از یکدیگر جدایی ناپذیرند. دارند  
 بتوانیم بگوییم اوال نیمی از کارگران و دانشجویان را تشکیل می دهند و ثانیا نقش همسر یا مادر برای

زنان، فارغ از گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک خود، در درون دانشجویان و. دانشجویان و کارگران دارند  
.کارگران مشکالت ویژه و خاص خود را نیز دارند که البته در مورد کارگران این امر نمود بیشتری دارد  

 نکته این است که این مطالبات خاص زنان که شیوه های پیگیری خاصی را می طلبند در چارچوب مطالبات
طبقه ی کارگر مدرن و آگاه به مثابه ی یک طبقه ی پیشرو باید در طرح و. دموکراتیک جامعه می گنجند  

به همین دلیل گروه های باورمند به اندیشه ی چپ. پیگیری جهِت تحقق مطالبات دموکراتیک نیز پیشرو باشد  
به این اعتبار. و مسائل کارگری در دنیا بیشترین حمایت را از جنبش زنان و مطالبات آن به عمل می آورند  

 بین این دو جنبش گذشته از پیوندهای اندام واری که وجود دارد، از جهِت مطالبات دموکراتیک نیز اشتراک
بویژه گروه های. در مورد دانشجویان هم همین امر صادق است. زیادی دارند که پیوند آن ها را تقویت می کند  

 معینی از دانشجویان با اندیشه های عدالت خواهانه و چپ، متاثر از خصلت دانشجویی خود در عرصه های
این وجوه اشتراک به ما تحمیل می کند که باید پیوند. مختلف فعالیت دارند و حامی جنبش کارگری هستند  

 ارگانیک و سازمان یافته بین آن ها وجود داشته باشد که هم نیاز این جنبش هاست و هم ضرورت رشد و تعالی
ضمن این که حمایت های این جنبش ها از یکدیگر بسیار ضروری است، اما شکل. جامعه ی بشری است  

یعنی زنان در قالب تشکل های. مثمرثمرتر، کم خطر و کم ضایعه تِر این پیوندها، حمایت های ارگانیک است  
 خود و دانشجویان در قالب تشکل های خود از تشکل های کارگری حمایت کرده و از آن ها نیرو بگیرند و

این متمایز است با. ویژگی این پیوند این است می توان خطاها و دستاوردهایش را پایش کرد.برعکس  
امروزه زیاد می بینیم که دانشجویان خود را فعال کارگری می دانند و اقدام به قرارگرفتن در. ارتباطات فردی  

این در نوع خودش مفید است، اما نکته ی باریک این است که خطاها و. کنار کارگران پیشرو می کنند  
در بین بعضی از باورمندان به. اشکاالت این ارتباطات دیگر به راحتی قابل پایش نیست و فردی باقی می ماند  

 اندیشه ی چپ و هژمونی کارگران این باور وجود دارد که ستم طبقاتی بر ستم جنسیتی ارجحیت دارد و اگر
 جامعه بتواند ستم طبقاتی را محو کند، خودبه خود ستم جنسیتی نیز در چارچوب مطالبات دموکراتیک تحقق

یعنی در هر حال من به لزوم تشکل های مربوط به زنان باور دارم،. من این باور را ندارم. بخشیده می شود  
 ضمن آن که بین این تشکل ها و تشکل های کارگری نیز دیوار چین وجود ندارد و معنای این حرف این نیست

 که باید تشکل های کارگری را دوشقه کنیم و بگوییم تشکل ویژه ی کارگران زن و تشکل ویژه ی کارگران



ضمن. گرایانه ناشی از انحرافاتی است که جنبش های اجتماعی را تضعیف می کننداین دید افراط. مرد  
ضرورت. تفاوت های میان جنبش های کارگران، زنان، دانشجویان و محیط زیست نباید بین آن ها دیوار کشید  

بخصوص در. جامعه ی امروزی ما به این جنبش ها تحمیل می کند که نسبت به مطالبات یکدیگر حساس باشند  
 مورد جنبش کارگری و محیط زیست روشن است که بیشترین نیروهای آالینده و تخریب گر محیط زیست ناشی
 از منافع سرمایه داری در ابعاد بزرگ آن است که برای تحقق منافع خود و انباشت هرچه بیشتر سرمایه در

.بهره برداری از معادن، استفاده از جنگل ها، آب ها و رودخانه ها و… به محیط زیست آسیب می رساند  
 بنابراین بار دیگر جنبش طبقه ی کارگر به اعتبار پیگیرِی مطالباِت خود ناگزیر از پیوند با مطالبات

در شرایطی که با پدیده ای به نام تغییرات اقلیمی مواجه هستیم که ادامه ی آن می تواند. محیط زیستی است  
 حیات بشری در سطح کره ی زمین را مورد تهدید قرار دهد، آن گاه همه ی جنبش ها ناگزیر هستند که با این

باز هم باید تاکید کرد که مهمترین عوامل در تخریب محیط زیست و موجد. قضیه برخورد جدی داشته باشند  
.تغییرات اقلیمی آزمندی سرمایه و سیاست های توسعه و منفعت طلبی سرمایه داری است

نقدی که به بحث شما از بیرون مطرح می شود این است که در چارچوبی اصالح طلبانه و :انکار  
.شما به موانع ذهنی اشاره کردید. به نظر می رسد که پاسخ به این نقدها هم الزم باشد. غیررادیکال قرار دارد  

 در این جا بحث بر سر این است که گروه های مختلف می تواند بیایند و یک سری مباحثی مطرح کرده و آن ها
مثال یک بحثی که مطرح می شود و البته حرف حرف درستی هم است این. را تبدیل به آگاهی عمومی کنند  

 است که ما همان منطقه ای که مسئله ی کارگران را، در صنعت نفت یا هفت تپه داریم، درعین حال بحران
طبیعتا راهش هم این نیست که بگوییم همین. محیط زیستی هم داریم که اتفاقا همان کارخانه ها تولید می کنند  

اما به واقع با وضعیتی طرف هستیم که پیوندهای. االن باید دِر کارخانه را ببندیم و کارگران بیکار بشوند  
مثال در مورد همین بحران آب که اخیرا. میان مطالبات مختلف در آن به مسئله ای بس بغرنج بدل شده است  

 اعتراضاتی را به همراه داشت دیدیم که گویی با چند حق طرف هستیم که به هیچ کدام هم نمی توانیم بگوییم
باالخره امروز دیگر برای همه ضرورت و اضطرار این مطالبات ثابت شده. کمتر از آن یکی محق است  

اما انگار ما به این مسائل فکر. است و روشن است که مسئله به معنای دقیِق کلمه، مسئله ی زیست ما است  
اگر در کلیتش این بحث را به همان موانع ذهنی تعبیر. نمی کنیم و در کنش ها ردپای این بحران ها را نمی یابیم  

 کنیم، آن وقت ازقضا این مسئله مطرح می شود که همان بچه هایی که بیرون ایستاده اند، گفتارشان از حیِث
اما باز در این جا همان بحثی مطرح می شود که شاید به دوری از. شکستِن این فضای ذهنی مهم می شود  

روشن هم است که خیلی از این حرف ها برای کسی که. محیط و ناآشنایی به زندگی و دغدغه ها تعبیر شود  
اما به هر حال این ها مسئله ای است که باید. چندماه حتی حقوقش را هم دریافت نکرده بی ربط به نظر می رسد  

 به آن ها فکر کرد که چگونه می توان ورای منافع و حقوق جزئی به امر کلی نزدیک شد، چه در قالب پیوند
شاید بتوان فقدان همین پیوندها، و یا ابهام. میان گروه ها و طبقات، و چه در قالب پیوند میان مطالبات مختلف  

 مربوط به نحوه ی برقرارِی آن ها را همان حلقه ی مفقوده ای دانست که در غیابش نقد غیر رادیکال  بودن وارد
.می شود

واقعیت این است که در حوزه ی چپ، اندیشه ها سوگیری های مختلفی دارند و آدم های مختلف بر :فرجالهی  
پرسش. را نمی پذیرم« چارچوب اصالح طلبانه»من برچسب . حسب شرایط شان باورهای مختلفی پیدا می کنند  

 این است که اصالح طلب از دید چه کسانی و کدام منظر؟ وقتی درگیر مسایل عملی و مطالبات روزانه و
 میدانی طبقه ی کارگری به شدت پراکنده، فاقد هر نوع تشکل مستقل و کارآمد و باسطح بسیار پایینی از آگاهی

که به گفته ی خودتان در مورد مسئله ی محیط زیست و آالیندگی محل کارش، برای تامین-طبقاتی هستید   



چه می گویید و چگونه عمل- معاش، پرداخت حقوق عقب افتاده و استمرار فرصت شغلی اش را طلب می کند  
  میلیون نیست؛۱۰همه می دانیم که خط فقر کمتر از . می کنید؟ مثال دیگر چانه زنی در مسئله ی مزد است
اما توازن قوا و شرایط موجود خارج از اراده و میل من. مزد حقیقی کارگر ساده نیز نباید کمتر از این باشد  

البی قدرتمنِد اردوی متشکل سرمایه با کمک نمایندگانش در حاکمیت یک سوم. و شما حکم دیگری می کند  
در شرایطی که حتا یک تشکل مستقل کارگری نداریم که در اعتراض به این. این مقدار را تصویب می کنند  

توجه داشته باشیم که تجمعات کارگری)امر توان بسیج و به خیابان آوردِن یکصد کارگر را داشته باشد   
 اعتراضی پرجمعیت تاکنون و دست کم در ده سال گذشته، بجز دو مورد کامال استثنایی، همگی مطالبات

پرداخت مزد عقب افتاده یا لغو خصوصی سازی و تعطیل نشدن محل کار یا نهایت آزادی: تدافعی داشته اند  
  میلیونی در فضای مجازی را باید اقدامی۱۲؛ در چنین توازن قوایی صدور بیانیه و تعیین مزد (همکار

 رادیکال و انقالبی دانست یا این صرفا سردادن شعاری بی پشتوانه و بدون زمینه ی اجرایی و فقط زینت
 رسانه هایی خاص با مخاطبین خاص است؟ طبقه ی کارگر اگر سازمان یافته بود و توان و نیرو و تشکل

 قدرتمند و کارآمد داشت، خب اصال بازی شورای عالی کار را به هم می زد و مزد را آنگونه که درخور
ها وجود خارجی ندارند، تشکل قوی و بسیج کننده ی«اگر»حاال که این . طبقه ی کارگر باشد تعیین می کرد  

نیروی میدانی هم در کار نیست، اگر نخواهی بنشینی و نظاره گر باشی چه باید بکنی؟

 اگر تشکل های مختلف صنفی طبقاتی کارگری، زنان، دانشجویی و زیست محیطی حضور فعال و پایگاه
 توده ای یا بدنه داشته باشند، طی فرآیندهایی با تعامل و مذاکرات میان این تشکل ها و همزمان پیشبرد بحث

یا در مورد مسایلی مانند همان. آموزش امور مهم و حیاتی درون تشکل ها، می توان به هم گرایی هایی رسید  
 مثال خودتان، آالیندگی و تخریب محیط زیست، و ضرورت تعطیل کارخانه و همزمان حق اشتغال و تامین
 معیشت کارکنان، یا همکاری های بیشتر میان جنبش های کارگری و زنان و دانشجویی، می شد تا مرزهایی

.فراتر از فقط صدور بیانیه پیش رفت

 گفته شد گروه های مختلف می تواند بیایند و یک سری مباحثی مطرح کرده و آن ها را تبدیل به آگاهی عمومی
طرح. اما با این مسئله نمی توان اراده گرایانه برخورد کرد. فی نفسه گفته ی درست و امر خوبی است. کنند  

 هر بحثی در هر زمان و مکان لزوما آن را به آگاهی تبدیل نمی کند و باز هم لزوما به کنش اجتماعی
دست کم بیست سال است که در فصل تعیین حداقل مزد، همه ساله. نمی انجامد و چه بسا اصل قضیه را لوث کند  

 گروه هایی که خود را تشکل های کارگری یا فعاالن کارگری می نامند، بیانیه های غرایی درباره ی مزد صادر
مزد مقوله ای ست که. و مبالغی بسیار جالب و باالتر یا برابر خط فقر را برای مزد سال آینده تعیین می کنند  

اما چه شد؟ آگاهی عمومی بیشتر از سابق حول. هرچه باالتر اعالمش کنید هوراکشان بیشتری خواهید داشت  
 این قضیه به وجود آمد؟ این آگاهی موجد اثر و عملی گردید و تاثیری در زندگی واقعی کارگران گذاشت؟

 جالب این جاست که طی بیست سال گذشته هیچکدام از گروه های صادر کننده ی این بیانیه ها نیامدند بررسی و
 تحلیل کنند که چه شد که دستمزد موردنظر آن ها تصویب نشد و چرا کارگران نتوانستند اجرایی اش بکنند و

 اگر این بیانیه ها طی بیست سال گذاشته در تعیین و تصویب مزد اثرگذار نبوده، چرا این تاکتیک بی اثر
 همه ساله تکرار می شود و هیچ تغییری درآن داده نمی شود؟ آیا فقط برای ثبت در تاریخ است، و این یک

اند که می خواهند از هر حرکت وعمل رادیکال محسوب می شود؟ یا آن اندیشه  و روش هایی رادیکال  
.از قضا جنبش کارگری از این ناحیه خیلی لطمه خورده است. اعتراض کارگری، به انقالب کارگری برسند  

 این مسایل و موارد اختالف از آن جایی که توافق عملی قابل قبولی حول آن ها صورت نمی گیرد، در مجموع



 بخش هایی از همان موانع ذهنی هستند که در راه تعامل و همکاری گروه ها و برپایی تشکل های مستقل
.قدرتمند خودنمایی می کنند

 واقعیت دیگر اینکه خیلی حرف ها و بحث ها درست و منطقی اند، اما توازن قوا و زمینه ی مناسبی برای
و. مثال نزدیک این مورد، طرح کنترل کارگری و شورای کنترل در هفت تپه است. پذیرش آن ها الزم است  

  بعد از حکومت نظامی، شاه می آید بختیار را نخست وزیر۵۷حتما می دانید در سال : یک مثال تاریخی
آن موقع وضع و افکار عمومی حاکم در جنبش به. می کند و او هم یک سری اصالحات پیشنهاد می دهد  

ما حاضر نبودیم این اصالحات را بپذیریم و می گفتیم. شکلی بود که اجازه نمی داد آن اصالحات انجام بشود  
 حتما انقالب و شاه سرنگون بشود، ولی االن که نگاه می کنیم انقالب شکست خورده، می گوییم که چقدر خوب

ولی. به همین ترتیب ممکن است هرکسی بگوید آن ایده ها خیلی خوب هستند. می شد آن کار را می کردیم  
ما در موقعیت انتخاب نوع حکومت نیستیم که شورایی باشد یا چیز. االن زمان مطرح شدن شان نیست  

این که می گوییم مرحله ای به جلو،. دیگری؛ همین که بتوانیم سندیکا هم تشکیل دهیم، خیلی جلو رفته ایم  
در هر مرحله دستاوردی هایی هستند که سکوی. اصالح طلبی نیست، گام برداشتن مناسب با توازن قواست  

برای خیلی. درباره ی طبقه ی کارگر واقعا ما این قضیه را داریم. پرتابی می شوند برای اهداف مهم تر بعدی  
 از افرادی که در هفت تپه یا جاهای دیگر نمی توانند حقوق شان را بگیرند و معاش زندگی شان تامین نیست،

.مسائل دیگر مطرح نمی شود، خیلی ها شاید اصال ندانند آذرآب یا هپکو کجاست، هیچ اشکالی هم ندارد  
بطور حتم شمار زیادی از. همینکه تشکل های مستقل و سندیکاهایی کارگری باشند گام مهمی به جلوست  

در روند مبارزات در چارچوب سندیکایی به رغم کسب پاره ای( اگرچه نه اکثریت آن ها)کارگران پیشرو   
 دستاوردهای درخور توجه، اما به این نتیجه خواهند رسید که ابزاری چون سندیکا قادر نیست تمامی

.مطالبات و حقوق آن ها را تحقق ببخشد، و این جاست که به تشکل های عالی تر و سیاسی فکر خواهند کرد



شما از. در مورد وجود زمینه هایی که گفتید برای برقراری پیوندها الزم است، ابهامی وجود دارد :انکار  
ولی متوجه نشدم که االن نسبت مطالبات کارگری با. یک فرآیندی با اصطالح جوشش درونی صحبت کردید  

چون مثال محیط زیست مثل مطالبه ی آزادی زندانیان سیاسی هم. مطالباتی مثل محیط زیست چطور است  
اگرچه خود می تواند درونی هم باشد چنان که خودتان به آن)نیست که بگوییم مسئله ای بیرون از فضا است   

مثال وقتی در جنوب کشور بحث شیالت چین مطرح شد، همه. ، بلکه مشخصا ربط پیدا می کند(اشاره کردید  
 در آن حوزه درباره ی این صحبت می کردند که چرا چین جای ما را گرفته، ولی هیچ کس نگفت این کار

یا فردی که در اصفهان باشد و در فوالد کار. اصال از منظر محیط زیستی چه تاثیراتی به همراه دارد  
 می کند، به عنوان شخص انسانی خودش با مسئله ی آب درگیر است و اینطور نیست که خارج از فضایش

.باشد

داشتن درک و رسیدن به نقطه نظرات محیط زیستی و تبدیل شدن آن به یک مطالبه، حد نسبتا :فرجالهی  
  من می گفتم این ها۶۰، ۵۹در سال های . شخص خودم را می گویم. باالیی از تجربه و آگاهی را نیاز دارد

چون اوال خطر را از نزدیک حس نمی کردم، ثانیا آن روز در مورد این مسائل آگاهی. مسئله ی من نیست  
یک کارگر فوالد ممکن است براساس منافع کوتاه مدت ولی حیاتی خود بگوید کارخانه کار. کافی هم نداشتم  

ولی اگر آینده نگری داشته باشد می گوید تخریب  محیط زیست و مصرف زیاد آب. کند، ما هم حقوق بگیریم  
بسیاری از تشکل های کارگری ممکن است. این کارخانه به کل زندگی در منطقه آسیب جدی می زند  



 رهبران شان مسائل زیست محیطی را خوب بدانند، ولی میانگین سطح آگاهی به حدی نیست که درکی عمومی
ما باید این. از طرفی چون مسئله ی روزشان نیست ترجیح می دهند از کنارش گذر کنند. از آن باشد  

 وسعت نظر را داشته باشیم که از یک سندیکا یا حتی خیلی وقت ها از یک حزب همه ی توقعات را یک جا
فرارفتن از آن بستگی. وظیفه ی سندیکا در درجه ی اول، مطالبات صنفی اعضای خودش است. نداشته باشیم  

باید زمانی مسئله ای را مطرح کنیم که. مسائل حاد افراد ممکن است چیز دیگری باشد. به سطح آگاهی دارد  
ما ممکن است با مطالعات خود به این نتیجه برسیم که کره ی زمین در. زمینه ی پذیرش آن وجود داشته باشد  

اما برای کشاورز اصفهانی. مرحله ی نابودی است، این شکل مصرف آب ایران را لم یزرع و نابود می کند  
از عامه ی مردمی که. پس باید به زمینه ی پذیرش توجه کرد. االن قابل پذیرش نیست که برنج کشت نکند  

به نظر من هم ضروری است که تشکل های کارگری و …. آموزش ندیده اند، نباید بیش از حد انتظار داشت  
 مسایل و خطرات تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی را به شکل مناسب درون تشکل ها مطرح و آموزش

.دهند و در مطالبات شان مورد توجه قرار دهند

:بنگرید به ]۱[
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