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 هاها و چالشجنبش کارگری، واقعیت
 

 ( 0931اسفند  8/  6102فوریه  62 –ارائه به سمینار کارگری پاریس ) 

 (پاسخ به یک پرسش : نوشتو پی) 



 با درودهای فراوان

 .که بحثی را در زمینه جنبش کارگری ارائه دهم نداین فرصت را به من داد دوستانی کهو با سپاس از 

 

به طور برای بررسی هر پدیده اجتماعی الزم است که ما تعبیر خود را  بگویم کهابتدا باید 

زیرا که امروزه از یک مقوله، واژه و . بیان کنیمدر باره موضوع مورد بحث، روشن و شفاف ،مشخص

بر این اساس من سعی  .منافات دارنددیگریکشود که بعضن با یا مفهومی خاص، تفسیرهایی ارائه می

امیدوارم بتوانم . ، نگاه مختصری به مبحث مورد نظرم داشته باشماردی و در جزئیاتموبا ذکر کنم می

 .به تصویر بکشمکارگری روایتی واقعی و عینی از جنبش 

کنم الزم است برد، فکر میبرای تحلیل و بررسی جنبش کارگری و شرایط و موقعیتی که در آن بسر می

 به این خاطر گفتم که این را پرسش بپردازیم که جنبش کارگری کدام است؟پیش از هر چیز ما باید به این 

های خاص کنیم که محافل و اشخاصی هستند که تفسیرها و روایتجا بعضن ما مشاهده میجا و آناین

ممکن کنند که بعضن ، نسخه پیچی مینادرستخود را از جنبش جاری دارند و بر اساس همان روایت 

 . خوانی نداشته باشدا همهاست با واقعیت

برای حتیو اند وجود این جنبش را پذیرفتهمسائل اجتماعی، نظران بسیاری از صاحبدیگر امروز 

اگر . تواند وجود جنبش کارگری را انکار کندنمیدیگر واقع بین بورژوا نیز  شناس جامعهک نمونه ی

گویان صاحب نفوذ و سرشناس سخن داشتن مطالبات معین، وجود اعتصاب، اعتراض و داشتن تشکل و

شویم که مبارزات جاری کارگران، بخشی از های هر جنبشی بدانیم، متوجه این حقیقت میرا از مشخصه

اگر ضرورت گسترش و توسعه سرمایه در ایران و ادغام هر  .این جنبش و واقعیتی عینی و زنده است

سرمایه بدانیم؛ وجود نیروی کار ارزان روی تر در بازار جهانی، یک روی سکه چرخه انباشت چه بیش

و تقابل منافع آحاد  زندگی شرایط نابرابر وجود این نیروی میلیونی استثمار شده و .دیگر این سکه است

کند و هر دو طرف این جدال، ناپذیر میرویارویی و کشمکش طبقاتی را امری اجتنابجامعه، ناخودآگاه 

رد پای این جنبش را هر روز و هر ساعت در زندگی  .زه هستندبرای منافع خود در تقابلی هر رو

های متعدد و حتی در البالی ا و نهادهای دولتی و یا در رسانههخانهروزانه، در محیط کار، در وزرات

 .مشاهده کرد توانمی گان سیاسی بورژوازی ههای نمایندصحبت

بهبود معیشت و بهتر زیستن است و  جنبش کارگری کنونی پیش از هر چیز جنبشی مطالباتی برای

این را . باشدبرای به دست آوردن رفرم و اصالحات در زندگی میاعتراضی حرکتیمبارزات جاری،

های کارگری مطرح ها و اعتراضهای اخیر در اعتصابی که در سالیهاتوان از طرح خواستهمی

خصوصی تبعیض، اخراج و بیکارسازی،های معوقه، اعتراض به پرداخت حقوق. شود، مشاهده نمودمی
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عینی این نمود . ها و حق داشتن تشکل و ناچیز بودن دستمزدها بخش مهمی از این مبارزه استسازی

های مختلفی از برخورد فیزیکی فردی و جمعی گرفته تا یک اعتراض ساده و یا شکل بهجنبش را 

به راحتی از البالی خبرهای شود میاین واقعیت را . مشاهده کرددر جامعه توان می فراوانیمتشکل به 

های اعتراضی ؛ تا تجمعمعادن و صنایع ،هااز یک سو اعتصاب و تجمع در پروژه: مختلف جستجو کرد

داران از سرمایهحاکمیت ؛ و از سوی دیگر استفاده امثال آنگان، پرستاران و  هگسترده معلمان، بازنشست

 .ما در جریان است گاندر برابر دیدهمعترض زنان و مردان مزدبگیربا  ابزارهای مختلف برای مقابله

بنابراین اگر از رویکردی طبقاتی و از زاویه منافع طبقات اجتماعی به جامعه نگاه کنیم؛ جنبش مطالباتی 

به این اعتبار، مبارزه طبقه کارگر در جامعه . موجود، بخشی از مبارزه و جدال کار و سرمایه است

دلیل . و همه جانبه است" ای آشکار و نهان، فردی و جمعی و هر روزه و دایمی مبارزه داری،سرمایه

شوند که مبارزه تاکید من بر روی طرح این موضوع این بود که هنوز هم کسانی در محافل چپ یافت می

روزانه صرف دانسته " صنفی "و برای مطالبات" خودبخودی  دانند و آن رااهمیت میاقتصادی را بی

فقط و  بوده جامعهسیاسی تغییرات ناگهانی در ساختار ایجاد و فقط به دنبال ! گیرندسخره میحتی به و 

 .را می بینندهایی چنین حرکت

البته برای پذیرفتن حقیقت این مبارزه طبقاتی، باید باور رایج دیگری که از طریق مختلف در جامعه 

کردن مبارزه جاری و جدا کردن آن با  " صنفی"منظورم. داد و کنار زد تشخیصنیز شود را تزریق می

ب در نشر خبرهای کارگری هر روزه و به مرات ه طور مشخص،این نگرش را ب. مبارزه سیاسی است

و دیگر نهادهای مرتبط با حاکمیت، از جمله های منتسب به خانه کارگر و شوراهای اسالمی در رسانه

ها در هر خبر کارگری، چند بار از عبارتاین رسانه. جو کردو توان به فراوانی جستمی،طلباناصالح

این در حالی است که روز روشن و در مقابل سند؛نویبودن تجمع می" میز آت ممسال"و" صنفی "

و در  شوندمی بازداشت شده،کارگران معترض، ضرب و شتم  ،"صنفی " چشمان همین خبرنگاران 

 .خورندشالق مییا گیرند و محکومیت زندان میگاه ددا

در برابرشان پلیس و قانون  ،دهد که کارگران چه بخواهند و چه نخواهنداخیر نشان می دهههای اعتراض

های ها را به شکلنآو  کردهسرمایه دفاع  انو در مجموع نیروی سیاسی قرار گرفته که از منافع صاحب

شود که های کارگری شنیده میکه در گوشه و کنار اعتراض صداهاییین بنابرا. نمایدمختلف سرکوب می

ات و از زاویه منافع و حرکت اجتماعی طبق" !آن را سیاسی نکنیدلطفن اعتراض ما صنفی است، "گویا

چرا که طبقه حاکم برای حفظ موقعیت اقتصادی ! ، معنایی نداردبه طور مشخص کلیت بورژوازی ایران

 حقیقتاین . کندنهایت استفاده را می  ،الزماش، از همه ابزارهای یانت از منافعصاش و برای و اجتماعی

و گریزی  "ای سیاسی است مبارزه اقتصادی خود مبارزه"که ی است بر این باورتایید، ساده بار دیگر

 !از این واقعیت نیست

 

البته که  هاییجنبش کارگری بود؛ بحثبه ترسیم نوع نگاه و نقطه عزیمت  ،مقدمه کوتاه قصد من از این

در  جا ضرورتی ندارد و بایددر ایننظری  اصولطرح مفصل این همه ما کمابیش با آن آشنا هستیم و 
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کنم به طور مشخص سعی می در ادامه. ای پرداختبه طور مستقل به این نکات پایه ایجداگانهفرصت 

 .داشته باشم است، که در جریانجاریمبارزات کارگری  مروری بر

اگر فقط به طور مشخص نگاهی به مبارزات کارگری در همین نیمه اول دهه نود باید بگویم که 

اگر . یم ببینیمتوانخورشیدی داشته باشیم، رشد و گسترش روزافزون و تثبیت این جنبش در جامعه را می

ها و استان یزد و مبارزات پتروشیمیدر چیان بافق و چادرملو ورتر نرویم و مبارزه جانانه معدنزیاد د

نگاهی کوتاه به بیرون نیاوریم؛ کافی است که فقط  صدها مورد دیگر را از آرشیو خبرهای کارگری

 .شویمگی جنبش کارگری میه، متوجه رشد و بالندهای سال جاری داشته باشیمها و اعتراضاعتصاب

ها در روزهای متوالی تا هپکوی اراک و و رژه آنترانسفو در زنجان ایرانکارخانه اعتراضات گسترده 

ری کارگران فوالد اهواز و بسیا سلیمان،های این شهر و کارگران سیمان مسجد پیمایی در خیابانراه

با نگاهی گذار به البالی به طور مشخص  .گنجد؛ گواه این واقعیت استدیگر که در این مجال نمی

مورد  11از  بیشفقط شویم که متوجه می 31بهمن  همین ردهای رسمی ها و سایتخبرگزاریخبرهای 

این در حالی است که این خبرها فقط بخشی از واقعیت . اعتصاب و تجمع اعتراضی برگزار شده است

های اعتراضی خود، به تر حرکتدهد که کارگران در بیشبه ما نشان می هماما همین  .اندموجود بوده

خواهند به نیروی خود ها، مینگاری و التماس از آنروهای ادارات دولتی و نامهراهجای پناه بردن به 

 .اتکا داشته باشند

م و با گریزی به یبه عقب بر گردبه نظرم الزم استاز اعتصاب و اعتراض کارگران معدن بافق گفتم، 

های بزرگی از درساعتصابی که  .نگاهی مختصر به این اعتصاب داشته باشمخورشیدی،  0939سال 

اعتراضاتی که همان . جا گذاشت یابی برای طبقه کارگر بری سازمانگ هگون هشکل و ماهیت اعتراض و چ

شاید . بود 12ها بعد از انقالب ترین اعتصابیکی از طوالنیگفته شد، طوری که آن روزها به درستی 

. همه ما ثبت شده استذکر جزئیات ضرورتی نداشته باشد، چرا که این تجربه بزرگ کارگری در اذهان 

کارگر بافق، اعتصابی را در اعتراض به خصوصی سازی  1111که حدود  بگویموری باید آاما جهت یاد

بخش مهمی از ن سال با تحمیل تیر هما 4آغاز کردند که در  39ردیبهشت ا 62معادن در 

ن اجرا نبود و بر اساس خبرهایی که آاین البته کل م. دگان دولت به پایان رسیبه نماینده شانیهاخواسته

داشت و یا بازطی یک تعقیب و گریز ماجراجویانه توسط پلیس " گان کارگران روزها منتشر شد؛ نماینده

 ۰۱ها از ساعت  آهن بافق در اعتراض به این بازداشت کارگران معدن سنگ. تحت تعقیب قرار گرفتند

کارگران تحت تعقیب نیز پس از اطالع از . مرداد تولید را متوقف کرده و دست از کار کشیدند ۸۲شب 

 ۵پلیس این . ها را بازداشت کند شان به معدن پناه آوردند که پلیس موفق نشد آنصدور حکم بازداشت

و آغاز دیگری از اعتصاب و اعتراض و این ... " ای شخصی بازداشت کرده بود کارگر را در خانه

در نهایت .ها و مردم شهر به این حرکت اعتراضی بودتر پیوستن خانوادهکارگران و از همه مهمتحصن 

 .ها پایان یافتشانزده روز، کارگران آزاد شدند و تجمعپس از 
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 ( 3131) بافق و خانواده های آنها  چیکارگران معدن اعتصاب و تحصن

و تحصن خود و با مقاومت در برابر مجموعه با اعتصاب  بافقچی معدنکارگران گفتم طوری که همان

عالوه بر  در این حرکت، .را در تاریخ این جنبش ثبت کردند مندیتجربه ارزشنیروهای سرکوب، 

بار در برابر خصوصی سازی و تعرض بورژوازی ایران به که بخشی از طبقه کارگر برای اولیناین

ها و همه مردم تر از همه خانوادهچنین و مهمکه همگی کرد؛ بلمعیشت و سفره خالی کارگران، ایستاده

های محلی از این اعتراض حمایت و حتی مقامبافق مردم شهر  بسیاری از .کرد راهشهر را با خود هم

چند فقط این  فراموش نکنیم که اما .پیوستندالبته هر یک دنبال منافع خودشان به این کارزارکردند و 

قدم هر تواند پیش؛ میاشکه طبقه کارگر بنا به موقعیت چی بودند که ثابت کردندهزار کارگر معدن

که نتیجه این حرکت و کمبودها و این. ای باشد و دیگر اقشار جامعه را پشت سر خود بکشاندمبارزه

داری اراده کارگران در جامعه سرمایه کاهد که ماداماز این واقعیت نمیچیزیاش چه بود، هایضعف

 .یابی برخوردار هستندکنند، از قدرت باالی سازمان
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، یعنی اشاره به یک مورد مشخص دیگر کارگران بافق گفتم، خوب است کهیابی که از سازمان حال

توجه شما را به  اما پیش از آن،. داشته باشمترانسفوی زنجان در سال جاریاعتصاب کارگران ایران

 :نمایمنکاتی تحلیلی کوتاه در زمینه تشکل کارگری جلب می

ترین نیروی به دالیل مختلف از جمله وجود ارزاندانیم و نگفته پیداست که بورژوازی ایران میهمه ما 

و تداوم آن، هیچ به کارگران برای صاحبان سرمایه جهانی و داخلی و تحمیل این ارزان فروشی کار 

 امیدی به، کارگران معترضوقتی که  گذشته،که در دهه  ایمفراموش نکرده. تابدتشکل مستقلی را بر نمی

هایی را برای ایجاد های از این جنبش تالشها نداشتند، بخشکارگریساز دولتی خانه ای دستهتشکل

اندازی و سرکوب های مختلف به سنگداری حاکم از یک سو به شکلسرمایه. تشکل مستقل آغاز کردند

این حرکت پرداخت و از سوی دیگر تالشی را آغاز کرد که نهادهای ضد کارگری را به عنوان نماینده 

مانند سندیکای واحد تهران و  یمستقل یهاسرکوب تشکل .المللی و داخلی بشناساندبین کارگران در مجامع

خورشیدی، در حافظه تاریخ ثبت  81در در نیمه دوم دهه  های فعالین کارگریو تشکل هفت تپه شوش

 .شده است

استفاده کارگران ، آن سکه بوده؛ اما روی دیگر این های مستقل، همواره یک رویاگر چه مقابله با تشکل

ایی هاگر چه حاکمیت تا حدود زیادی در هر دو عرصه موفقیت. یابی استهای سازماناز تمامی ظرفیت

مبارزه طبقاتی در  .یابی کارگری شودمانع ایجاد اشکال دیگری از سازمان را به دست آورد، اما نتوانست

اما ، دهوردی را از دست داآ است دست داری همیشه بر همین روال بوده که زمانی ممکنجامعه سرمایه

کارگران معترض  .شودمیدستاورد از دست رفته، گزین در عوض گزینه دیگری در این کشمکش، جای

های اخیر از همه ابزارهای یک حرکت جمعی از تشکیل مجمع عمومی های سالها و تجمعدر اعتصاب

های کارگری گزینشی و انتصابی محیط کار، حرکت هایو انتخاب نماینده گرفته تا استفاده از همین تشکل

ت در جبهه کارفرمایان به صراحگان انتصابی نمایندهالبته زمانی که . انداعتراضی خود را به پیش برده

 .انداند و نماینده مورد اعتماد خود را انتخاب کردهها را کنار زدهآناند، کارگران قرار گرفته

 
 (3131) ترانسفو زنجاناعتصاب کارگران ایران 

توان در البالی خبرهای همین و موارد مشخصی را می هانمونهاگر چه. گردمترانسفو بر میبه ایران

ترانسفو در مرداد سال جاری، کرد؛ اما اعتصاب کارگران ایرانبیان یابی، در زمینه تشکلسال جاری 

های معترضین این کارخانه نیز استمحور اساسی خو .نمایشی دیگر از قدرت کارگران ایران بود
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ترانسفو در این کارگران ایران. شان بودها و دیگر مطالباتگی در برابر خصوصی کردنایستاده

های مسئول، انتخاب گیری مشکالت و مذاکره با مقامگان خود را برای پیاعتصاب، از یک سو نماینده

نظر و دیگر تبادلدو هزار نفری، با همحدود ها با ایجاد یک گروه تلگرامی کرده بودند؛ از سوی دیگر آن

البته پس از چند روز، این یک دمکراسی مستقیم بود که . کردندگیری میبرای ادامه اعتصاب تصمیم

مامورین امنیتی برای مقابله با کارگران، این صفحه را در تلگرام مسدود نموده و چند نفر از اعضای 

ترانسفو اما باالخره پس از حدود دو هفته کارگران اعتصابی ایران. کارگری را نیز اخراج کردند شورای

 . آمیز به اعتراض خود پایان دهندتوانستند موفقیت

های مشخص در این باره، البته این نیست که بگویم که یابی و مثالقصد من از وارد شدن به مبحث تشکل

های طبقاتی تعریف شده و نهادینه شده به معنای دیگر نیازی به تشکل زمینهطبقه کارگر ایران در این 

تری از مینه به نسبت دهه گذشته درک روشنمنظورم این بود که نشان دهم در این ز. آن ندارد وسیع

ها بوجود آمده و آن را به عنوان یک نیاز و ضرورت، ها و اعتصابیابی کارگری در اعتراضسازمان

سراسری و طبقاتی در جنبش جاری  های فراگیر،، خالء و کمبود تشکلبا این وجود .کننداحساس می

های موثری در تواند گامهایی است که میجنبش کارگری موجود با ایجاد چنین تشکل. کاملن مشهود است

هم  هایی است که کارگراننین تشکلچ داشتنبا . اش، برداردبازستانی حقوق و مطالبات از دست رفته

های سیاسی مانند در رویدادها و بحران گی کنند و همتادهشان، ایس معیشتتوانند در مقابل تعرض به می

های طبقاتی خود و خواسته شوندرو این یا آن بخش از بورژوازی نو یا دنبالهنبوده منفعل دیگر ، 88سال 

 .نمایندو دنبال را طرح 

 

 ،جنبش کارگری امایابی، باید بگویم که کارگر در زمینه تشکلبا وارد شدن به مقوله کمبودهای طبقه 

یکی از این . های جدی و واقعی دیگری هم مواجه استاش، با چالشرغم گسترش روزافزونعلی

گی و تشتت مبارزه کارگران است که پیش از هر چیز از ناشی از شرایطی است که در ها پراکندهچالش

ن کارگران به دائمی، قراردادهای مختلف، پیمانی و یا روزمزدی یکی از تقسیم کرد: برندآن به سر می

تری دارند، مشکالت خود را مثلن کارگرانی که سابقه بیش. گی در بین کارگران استعوامل پراکنده

هزار تومان  چنددانند که روزانه و برای مدت معینی و بدون هیچ مزایائی روزی متفاوت از کسانی می

. گی و رقابت بین کارگران استتفاوت در دستمزد نیز یکی دیگر از عوامل پراکنده. نندکدریافت می

ز طبقه برای مثال در دو دهه اخیر، تعداد کارگران فنی و متخصصی افزایش یافته است که این بخش ا

کارگری های تر از حداقل دستمزد تعیین شده، از اعتراضی به مراتب بیشیکارگر با دریافت دستمزدها

به تعبیر  "اشرافیت کارگری"توان با قطعیت این طیف از کارگران رااگر چه نمی. گیرندفاصله می

در اما باشد؛ ها در بهترین حالت برابر خط فقر اعالم شده، میآن دچرا که دستمزکالسیک آن نامید، 

عالوه . کارگران استشان در جریان مبارزات کارگری یکی از عوامل تشتت انفعال و سکوتمواردی 

های زیادی از مراکز کارگری ایران مانند کارگران هنوز بخش باید اضافه کرد کهها، بر این

خودروسازی، صنعت نفت و صنایع دیگری مانند داروسازی و امثال آن، که سود سرشار به جیب 
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هنوز تمام پتانسیل خود را در این جنبش به نمایش  کنند؛ به دالیل مختلف،بورژوازی سرازیز می

 .اندنگذاشته

کاران، رواج اختالفات قومی و مذهبی، ممنوعیت اعتصاب و عوامل دیگری مانند وجود ارتش ذخیره بی

های های کارگری به شکلداران با اعتراضیا نداشتن حق ایجاد تشکل مستقل و یا مقابله دائمی سرمایه

 همچنین. گی موجود باشدتواند عامل پراکندههای سرکوب، میه بهینه از تمام ظرفیتمختلف و استفاد

نهادینه تالش برای برای مثال . سیطره فرهنگی تفکر بورژوازی لیبرال خود نیز در این زمینه موثر است

. یکی از موانع جدی در بین کارگران است و وجود رقابت، کردن فرد محوری به جای اراده جمعی

و کاری  باشد اشخواهد که به فکر خود و ارتقاءهای مختلف از کارگر میولیبرالیسم همواره از تریبوننئ

 !تر از آش نیستیتو که کاسه داغ"!که هر کسی گلیم خود را از آب بکشدو بهتر است  به دیگران نداشته

گاه خود در تولید و جامعه و مواردی دیگر از این دست، باعث کاهش آگاهی کارگران از شرایط و جای "

 .شده است

 

 هایها و چالشواقعیتتوان تر از شرایط زیست و مبارزه کارگران میبرای شناخت بیش: خالصه کنم

شرایطی که اشاره شد، بخشی از تقابل کار و سرمایه و حاصل توازن قوای . دیگری را نیز برشمرد

و مشکالت، مبارزه و اعتراض، طرح مطالبات و رغم تمامی این موانع اما علی. طبقاتی امروز است

یابی کارگران های مهم سازمانگاهتالش برای متشکل شدن طبقه کارگر در ایران که یکی از گره

در  هاو ساختار آن های کارگریایجاد تشکلگی هگون هچیابی به این مهم و دست. باشد، در جریان استمی

های ها و سالکه در ماهاین .استدر شرایط کنونی الین این جنبش از وظایف فعاین دوره تاریخی معین، 

کند، شاید امروز قابل به چه شکلی و در چه سطحی، ادامه پیدا میجنبش کارگری وضعیت آینده، 

چه اما آن ؛دارددر جامعه ایران در توازن قوای طبقاتیگی به فاکتورهای مختلفی هبینی نباشد و بستپیش

 .ایران استدر واقعیتی انکارناپذیر است، حرکت رو به پیش جنبش کارگری 

 .موفق باشید

 6102فوریه /  0931اسفند  -خسرو

****************** 
 پاسخ به یک پرسش: نوشتپی

با توجه :" گردیدمطرح  ی به این مضمونپس از پایان قرائت این متن در سمینار کارگری پاریس، پرسش

 یهان امكان هست که تشكلیا در شرایط کنونی اید، آیاكه شما به آن اشاره كرده یكنون به اعتراضات

 "جاد شوند؟ یا یبه صورت سراسر ییكایسند

پذیر است؛ پاسخ های سراسری سندیکایی هم اکنون امکاناگر منظور این باشد که آیا ایجاد تشکل: پاسخ

 ملزوماتیهای سراسری  نیازمند ملزوماتی است که حداقل امروز چنین زیرا که ایجاد تشکل. منفی است

های کارگری مستقل و سراسری پیش از هر چیز نیازمند وجود ایجاد تشکلبه عبارتی . وجود ندارد

یابی طبقه کارگر چه که من در باره سازمانآن. هایی نداریمچنین تشکل ،هاست که ما در شرایط موجودآن

که بل نبود؛در حال حاضر مند کارگران ای مستقل و قدرتهلزومن به معنای وجود تشکل اشاره نمودم،
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اش برای تغییر شرایط اش و مبارزهتوجه به موقعیت اجتماعیتشریح این واقعیت بود که طبقه کارگر با 

ذکر  طوری کهبدون تردید همان. کندزیست خود، به ناچار از هرگونه ظرفیت سازماندهی استفاده می

دادن به استثمار یابی به مطالبات جاری و داشتن افق و دورنمای پایانشد، طبقه کارگر برای دست

 .های فراگیر طبقاتی استداری، نیازمند تشکلسرمایه

تواند تاثیر مثبتی بر الزم است که به این نکته نیز اشاره کنم که روند رو به رشد جنبش کارگری می

ضرورت رغم اما در شرایط کنونی علی. خود ساخته توسط کارگران بگذاردهای پروسه ایجاد تشکل

ین کارگری در محیط کار رسد موانعی جدی بر سر راه فعالهای مستقل، به نظر میعینی ایجاد تشکل

 :که من در اینجا به مواردی اشاره می کنم وجود دارد

ممنوعیت ایجاد هرگونه تشکل مستقل و به رسمیت  آمده،که در متن ارائه شده ذکر  طوریهمان ؛یکم

اما با وجود چنین محدودیت شدیدی، در دهه گذشته . نشناختن آن از سوی حاکمیت یکی از موانع است

 .های مستقل کارگری شکل گرفتند و البته به دلیل سرکوب، از ارتباط با توده کارگر عاجز ماندندتشکل

گان کارگران در بین بخش زیادی از فعالین و نماینده" گرایی امکان"وجود باورها و رویکردهای ؛دوم

در . ساز دولتی شده استهای رسمی و دست، باعث وجود گرایش به سمت تشکلدر مراکز کارگری

ها و یا بخش ساختمان و یا شوراهای های صنفی در معادن، خبازیهایی مانند انجمنهای اخیر تشکلسال

هایی که نقشی جز تشکل. اندها، بخش وسیعی از کارگران را به طرف خود کشاندهاسالمی در کارخانه

اعتراض و  نیزاگر چه در مواردی . داری ندارندروهای نهادهای اکارگران به راه نکشاندنگاری و نامه

 .کندهای کارگران باز میبه حرکت هم، به ناچار پای این نهادها را اعتصاب کارگران

برای عضوگیری از کارگران و تالش برای " خانه کارگر "گسترده و سراسری تشکیالتفعالیت سوم؛ 

ها در مبارزات جاری، مانع دیگری بر سر راه ایجاد تشکل مستقل سندیکایی و یا گی آن هاحراز نمایند

.های کارگری و امثال آن استاتحادیه

های فعالین کارگری ناوین مختلف در تشکلبه ع در دوره اخیر، فعالینی کهکارکرد که این باالخرهو 

های ایجاد تشکلتالش و کمک برای تری بر تمرکز روی توجه کم ها آننشان می دهد که کنند، فعالیت می

یا بعضن ای به این موضوع دارند و ها نگاه منفعالنهرسد که این تشکلبه نظر می. کارگری دارند

  .تری داردبیششان، جذابیت عضوگیری برای تشکل متبوع

های آن با بورژوازی بمانیم و ببینیم که آیا بنابراین باید منتظر تحوالت آتی در جنبش کارگری و کشاکش

و های مستقل، خودساخته نند با اراده خود به سمت ایجاد تشکلتوادر این رویارویی طبقاتی، کارگران می

 های بلندی بردارند؟سراسری گام

 ( 6102مارس /  0931 سفندا – خسرو) . امیدوارم که توانسته باشم جواب الزم را داده باشم

 

 
 

 


