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  تفاوت گفتمانی فعاالن کارگري

  
  رامین بهاري

  
مند از امکانات رفاهی و آموزشی، برخوردار از آسایش و آزادي و برابري در جریان                 آباد و بهره   اي جامعه

اند و   اي که تنها به نیروي کار خود متکی        ویژه طبقه  شود به  می ساخته شهروندانش توسط مبارزه و تغییر و نقد
شدن از بنـدگی مـزد دنیـاي بهتـري را            رهابا  در نهایت    و پذیر است   امکان "دستمزد"با  شان   ادامه زندگی 

  .آورند میفراهم 
خرید و فـروش کـار دیگـران ادامـه           هزارتوي در و کار نیروي اندازي به  از جامعه ما که با دست      قشرهایی

گران راهی جز شکستن سد     کنند لذا کار   بگیران مانع ایجاد می    دهند قطعا در بهبود معیشت حقوق      حیات می 
ر دسه ماهه گذشـته     ر  اضی معلمان د  رعتات  کحر مینو س ه ک ستحالی ا  دراین   . ندارند "بري مفت"سکندر  

  .شان برگزار شد دستمزد اردیبهشت با تجمع سکوت در چندین شهر ایران علیه ناعادالنه بودن 17روز 
  .آموز است وضوع مشخص متمرکزند درسماین که بر  فعال کارگري دو از متفاوت ي مقاله دو  بهینگاه

 اردیبهـشت از زنـدان   9(نوشته شاهرخ زمانی عضو هیئت بازگشایی سندیکاي کارگران نقـاش            مقاله اول 
  اسـت، »!!!درس بگیـریم  معلمـان  سراسري تشکل سازماندهی و ریزي برنامه قدرت از«با عنوان    )گوهردشت

  :نویسد اند و مید  می" میلیونی14طبقه "ن کارگران ایران را یشاا
صـد افـسوس از      ...برنامـه  شرایط اوج اعتصابات با میانگین روزانه ده اعتصاب ولـی پراکنـده و بـی               در«

گرایـی سـد راه تـشکل سراسـري          گرایـی و فرقـه     میلیونی کارگران با صنفی    50انحرافات درونی خانوار    
  ».کنند کارگران عمل می

 ایـن   94سـال    و   93گسترده اسفندماه    در مبارزات   پیداست از نامش  که چنان "کانون صنفی معلمان ایران   "
  :ها را مطرح کردند خواست

  .درصد30افزایش دستمزد به میزان  -
 .بهبود وضع معیشتی و رفع تبعیض حقوق بین خود و سایر کارمندان دولت -
 .توجهی به بیمه طالیی فرهنگیان در شهرهاي بزرگ رفع کم -
 .بندي معلمان ناکارآمدي طرح رتبه -
 .هاي درسی و تمرکزگرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش و استاندارد کالسمح -
 .عدم کاهش حقوق هنگام بازنشستگی -
 .آزادي معلمان دستگیرشده -
کند از تشکل سراسـري معلمـان کـه          اش توصیه می   شود شاهرخ زمانی با عنوان مقاله      که مالحظه می   چنان
  !مند است گرایی بخشی از کارگران گله ز طرفی از صنفیا و بگیریم یاد است صنفی شان هاي خواسته بیشتر

داري بـه همـه فعـالین کـارگر و سیاسـی       جالب است که بدانیم جمهوري اسالمی سـرمایه       «:نویسد  می او
پس یک کارگر بایـد بدانـد مخالفـت بـا           . گوید فعالیت سیاسی نداشته باشید آزادید هر فعالیتی بکنید         می

کـارگر از   طبقـه  دشمنان گرایی همان حوزه است که تمامی     صورت صنفی  هفعالیت سیاسی و فعالیت فقط ب     
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گـذارد بنـابراین چنـین فعـالیتی تبعیـت از            داري پیش پاي کارگران مـی      جمله جمهوري اسالمی سرمایه   
  » .گردد داري محسوب می سرمایه

ر کس فقـط فعالیـت   ا هرچ و ؟کنند داري تبعیت می گرا از سرمایه  معلمان صنف،آیا به نظر نویسنده مقاله   
   میلیـونی کـارگران و ارتـش        14آقاي زمـانی آمـار      ! ؟آید اب می سبه ح صنفی کند دشمن طبقه کارگر      

 آورد؟ تعریف او از طبقه کارگر چیست که بیش از نیمی از جمعیت ایران را       از کجا می  را  شان   میلیونی50

  تر سخن بگوید؟ هدسنجیباشد و  هداشت بیشتري دقت کارگري نماینده یک نیست آیا بهتر شود؟ می شامل
گیـري   توانستند شکل )اي کردي به معناي صداقت   واژه( "هافار"که رزمندگان کوبانی با شعار       گونه نهما

الزم براي   شرط   "صداقت"این تجربه ارزشمند خود گویاست که        شرایط نوینی را در خاورمیانه رقم بزنند،      
  .فعاالن و مبارزین سیاسی است

 زنی ، اتهام ) رامین بهاري  –93 دیماه   8(» صداقت، فعاالن متوهم   رگران پراکنده، نمایندگان بی   کا«در مقاله   

 روزشـان  کـارگري در دسـتور     حزب ساختن که کسانی به نسبت زمانی شاهرخ توسط یینما دشمن در  اغراق و

ه دفاع از آقاي    بالفاصله و در همان تاریخ ب      "از فعاالن کارگري  جمعی  " هرچند.  را مستند نقد کردم    یستن
 آیـا بـا     . متهم کردند  "دمکراسی و جهان آزاد    سوسیال نراطرفدا"را به   ) بهاري( و نگارنده    زمانی برخاسته 
 آیـا بـا ایـن نـوع     .نقـد کـرد  بررسی و توان نظر مخالف را  ، میزنی  و اتهامیویگر جوابد این همه شتاب 

  تر شد؟  توان به گرایش سوسیالیستی نزدیک ها می مخالفت
زیرا حـزب و سـازمان و فعـال         . هاي برآمده از درون طبقه کارگر ایران است        ل کنونی، عدم تشکل   مشک

کارگري و مدافع کارگر و نشریه و رادیو و تلویزیون و سایت که کم نداریم حتی بیـشتر از اسـتانداردها       
سـندیکاي  "اند فقط یک تـشکل   همین هفت تشکلی که براي روز کارگر اعالمیه مشترك داده     . هم داریم 

کارگري است؛ شش تشکل دیگر از اتحادیه آزاد، انجمـن صـنفی بـرق و فلزکـار کرمانـشاه،         "تپه هفت
شان بیشتر از فعالین و مدافعان هـستند     سندیکاي نقاش استان البرز، کانون مدافعان، کمیته پیگیري ترکیب        

  .تا خود کارگران
نوشته محسن حکیمـی ابتـدا گزارشـی     "!د دهیم  روي پاي خود ایستادن به خو      جرأت"مقاله دوم با عنوان     

 از  1393در زمستان    هاي پارس خودرو و ایران خودرو      اعتصاب غذاي دهها هزار کارگر کارخانه     «دارد از   
امـا  «: پردازد  آن گاه به اعتراضات معلمان می      »جمله حرکات درخشان جنبش کارگري در سال اخیر بود        

عالوه بر بازداشت یکی ...  بود94 و ادامه آن در  93ن در اسفند    تر از این حرکت تجمع سراسري معلما       مهم
دستور کار خود گذاشت تا به این ترتیب به معلمان        را در    "مانور مقابله با تجمع خیابانی    " از رهبران تجمع  

  ».هشدار دهد
  . است"هاي خودمان ها و ناتوانی ضعف"تاکید مقاله بر 

کارگران ایران خودرو یا پارس خودرو فکر کنند به تنهایی و           توهم محض است اگر     «: نویسد در ادامه می  
تواننـد حتـا بـه مطالبـات         می... هاي دیگر طبقه کارگر از جمله معلمان و پرستاران و          بدون اتحاد با بخش   

  » .شان برسند حداقلی
ـ          نفس تولید سرمایه  «: گوید مقاله به نکته مهمی اشاره دارد آنجا که می         روت داري ایـن حقیقـت را کـه ث
شـود   باعـث مـی   ... پوشـاند  اي از رمز و راز ایدئولوژیک مـی        جامعه محصول کار کارگران است در پرده      

به پیروي از شعار جنبش روشـنگري اروپـا         ... بخش خویش پندارد   کارگر مخلوق خویشتن را خالق هستی     
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جـرأت روي  "م کن آن را در این شعار خالصه می    "! به خود دهیم   جرأت اندیشیدن "در قرن هیجدهم یعنی     
  »."!پاي خود ایستادن به خود دهیم

طلبـد طـرح ایـن       می مقاله که بحثی گسترده و الزم را در انکشاف تعریف طبقه کارگر            اما مطلب کلیدي  
  :است فراز
دار هم دارد، دانشجو هـم دارد، انـواع      طبقه کارگر عالوه بر اینها معلم هم دارد، پرستار هم دارد، زن خانه            «

و نگـار  و خبرنگـار هـم دارد، نویـسنده            رد، مهندس هم دارد، پزشک هم دارد، روزنامـه        کارشناس هم دا  
اگر تعریف کارگر به عنوان فروشنده نیروي کار در جامعه جا بیفتد، یک مانع          . آخر مترجم هم دارد و الی    

   ».شود مهم ذهنی از سر راه پیدایش اعتماد به نفس در میان طبقه کارگر برداشته می
ي آقاي شاهرخ زمانی و محسن حکیمی دارم تاکیـد   اي که بین مقاله ت نوشتن این سطور و مقایسهو اما عل  
  . باشد اش می گیري حکیمی در پایان مقاله بر نتیجه

راه افزایش توان جسمی و فکري طبقه کارگر ایران براي اتکاء به خود در مبارزه براي الغاي خرید و                ... «
ي کـارگر ایـران      اي طبقه   و تصویب منشوري است حاوي مطالبات پایه       فروش نیروي کار مستلزم تدوین    

هاي این طبقه یعنی رفاه اقتصادي و آزادي سیاسی در آن به صـورت               ترین خواست  ترین وعمومی  که کلی 
  ».بندي شده باشد مبسوط و در جزئیات فرمول

داند یعنی در شـرایط    می"کارالغاي خرید و فروش نیروي "هر چند ایشان رشد کارگران ایران را تنها در       
ز کشد و این راهکار البتـه بـسیار دور ا   کنونی جامعه ما حرف آخر که همان سوسیالیسم باشد را پیش می          

 در همچنین ایـشان  .  کند  اما همین نظر را بدون توهین و متهم کردن سایر نظرها مطرح می             .سترس است د

 کارساز دانـسته و  "فقط و فقط شورا  "را با دالیلی و تاکید       "شورایی یابی سازمان" نیز  آخر  ماقبل  پاراگراف
ی متفـاوت و عمیـق در     یبـا معنـا    "یاري بهروز علی "است که   گرفتن آلترناتیو سندیکایی     این خود نادیده  

 .آن را مطرح نموده اسـت     ) در سایت افق روشن    ("، فرهنگ کاسبکاري   کارگران، طبقات شناور  "کتاب  
 "یـاري  علـی " اما ایشان نیز با جدي گرفتن نظریـه          سازتر از زمانی دارد    ارهبه هر حال حکیمی گفتمانی چ     

  . باشد تجدیدنظر کند  می"فقط و فقط"هایش که آغشته به تاکید  تواند در حکم می
  :با امید به آن که

  .مبارزات کارگران را اصل قرار دهیم، مسائل دیگر را از این زاویه فهمیده و پاسخ دهیم -
 .بندي و پیداکردن جهت تکاملی آن باشد از مبارزات پراکنده آنان و جمعمان آموختن  هدف -
   .تري به پیش خواهند برد شان را با استحکام و درك درست در این صورت کارگران مبارزات -

 


