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 ژوليدگی پرکسيس کارگری

  )وضعيت و موقعيت جنبش کارگری در ايران(
  ١٣٨٧مرداد هم دنزاپه شنبسه                                                                                           ی کوهستانیمهد

                                                              
ده جنبش کارگری ايران مانند بررسی هر پدي) ايدئولوژيک(و نه سوبژکتيو ) غير ايدئولوژيک(برای بررسی ابژکتيو

ه ها و مشاهدات روزمره بسنده کرد، بلکه ميبايست همچون روش علمی، همه دادوامرديگری نبايد فقط به ظواهر

تئوريک وجه اشتراک پديده مورد بررسی را استخراج نظر سپس ازنظر گرفت ودرپوشيده رانا جوانب پوشيده وهمه

آنگاه بر اساس اين وجه اشتراک ميتوان مبدا را با صحت و . و انتزاع کرده تا قانون بندی عام آن پديده بدست آيد

ن روش و اگر چنانچه بخواهيم و بتوانيم اي .اجزا متفاوت را برشمرددقت مورد بررسی قرار داد و ويژگيها و تفاوت 

وجوه مشترک وتها آغازکنيم بلکه بايد به جوهرتفاببريم، قاعدتا نبايد ازجنبش کارگری بکارمنطق مثبت ابژکتيو را در

م وضعيت و ناين ياداشت سعی ميکدر. صحيحی قدم بگذاريم جهتاين راستا است که ميتوان دربپردازيم و در

اين ا آن روبروست بپردازم تا شايد ازمعضالتی که بايران را با توجه به مشکالت وموقعيت جنبش کارگری در

 . اين جنبش دست يافتا دامن زد و به ارزيابی درستی ازو همه جانبه تری رو عميقترطريق بتوان بحثهای گسترده تر

ن طی کرده عده ای که کم هم نيستند  در بررسی اين جنبش آنرا فراتر برخورد با روندی که جنبش کارگری تا کنودر

گرفتن شرايط دشواری که اين جنبش در ، عده ايی هم بدون در نظر بسيار ايدآل به تصوير کشيده اندازآنچه بوده و

 و آنها را به بستر آن به جلو رفته با نقد های غير سازنده و تند موجب دلسردی بسياری از فعالين اين عرصه شده

 جنبش کارگری در داخل ايران با حرکتهای که در اما آنچه که مشخص است اين واقعيت است که. حاشيه رانده اند

اين دوره از خود بروز داده، نشان از بلوغی بسيار باال داشته ولی همين جنبش کارگری و جنبش عدالت خواهی اگر 

ر لحظه و به شکلی  عليرغم موانع جدی و به دليل قابليت های آن هنخواهيم اغراق کنيم و کليشه ايی صحبت کنيم،

هم ظرفيت  بيشتری است و به نظر ميرسد هنوزفشارنسبت به سال گذشته زيراکنون بوده وتغييردرحال جهش وار

ط را اين به اين معنی نيست که بايد اين شراي. تحمل فشار اقتصادی و سرکوب بيشتری را در آينده نزديک دارد

 ولی در زمينه انعکاس اين واقعيت دوگانه بوده است که نمود آن برای انعکاس در داخل و خارج کشور با پذيرفت

 .مشکالت بسياری روبرو بوده است

متاسفانه يک نظريه عامی که سالهاست در فقدان پراکتيک در بخش عمده چپ ايرانی جا افتاده است و هيچگونه 

 علی العلوم با کشورهای نميدهد وجود دارد مبنی بر اينکه جنبش کارگری ايران راانعطافی هم از خودش نشان 

عمومی چه از لحاظ کمی دقيقتربه وضعيت اقتصادی بطورلی مقايسه ميکنند، در حاليکه اگرامريکايی شمااروپا و

متاسفانه طرفداران اين نظر اما . يخی و سازمانيابی اين کشورها بپردازيم خواهيم ديد که اين مقايسه واقعی نيسترتا

در فرضيات و پيشداوريهايی خود مانده اند و دائم خود را باز توليد ميکندکه آنهم منجر به يک نوع بی اعتمادی و 
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در واقع اين فرضيات آنهم درباره جامعه ای که بسياری از پيچيدگيهای خاص خودش را  دارد قابل . بدبينی شده است

 آغاز کنيم  و جنبش خود ايران نقطه عزيمتمان راساختاربايد از واقعيت جهانی و.  پرداختبحث است و بايد هم به آن

 آنگونه که هست ببينيم، ولی مقايسه  جغرافيايی خطايی بسيار جبران ناپذير در اين شرايط است که درکارگری را در

ری در غرب ينه تشکل يابی کارگزمب ميپردازم که بنظر ميرسد حتی درغرفرصت ديگری به بحث تشکل يابی در

راديکال است که زمانی در موضوع ديگر هم بحث رفرميسم و. ودواقع بينانه برخورد نميشهم متاسفانه منصفانه و

ری، جنبش کارگری مطرح ميشود که نياز به همگرايی ضرورتی است اجتناب ناپذير برای مبارزات جنبش کارگ

اندازه گيری درک پروتستانيزم و ارتدکس در نقالبيگری و رفرميسم  همانند مرزمورد اجامعه ايکه داوری درآنهم در

 .  اعمال مسيحيان است

اريخی تفاوت های جدی  درايران هم به لحاظ پيدايش و رشد مناسبات توليدی و هم به لحاظ فرهنگی و تطبقه کارگر

يز ايران با ساير کشورها هم بنوعی متمادر سازمانيابی طبقه کارگر. طبقه کارگر ديگر کشورها داردو مشخصی از

لحاظ سرمايه خشن يکجور است نبايد  هان از ستم سرمايه در رنجند و ازهمه جاين موضوع که کارگران در. است

 و يا همزمان شرايط کارگری لحاظ سازمانيابی هم يک راه را خواهند رفتشود به اين بحث کشيده شويم که ازباعث 

:" جه برسند چرا که بقول معروفيا به اين نتيبا دهه چهل و پنجاه مقايسه شود وانيابی و سنديکاليسم لحاظ سازمرا از

 ."يک رودخانه دو بار نميشود شنا کرددر

از تفاوت شرايط تاريخی ايران با ساير نقاط دنيا بايد اضافه کرد که حتی شرايط امروز از طرف ديگر و صرف نظر

پيش اين کشور نيز متفاوت است و نسل کارگران امروز در تمامی زوايای زندگی اجتماعی  سال ٢٠ايران با شرايط 

خود و کل شرايط اقتصادی و تکنولوژيکی حاکم بر جامعه، در شرايط بسيار متفاوت تری نسبت به بيست سال پيش 

زمان خود خواهند بود به همين دليل تشکلهای در حال شکل گيری در انتهای خود محصول شرايط زنده . قرار دارند

در . و نه چهارچوبهايی که بعضا و با سماجت تالش ميشود به صورت ايدئولوژيک ناظر بر تشکلهای کارگری شود

اين رابطه بايد خاطر نشان کرد که حتی تشکلهای متعارف موجود در سطح دنيا  نيز خود محصول شرايط زنده ای 

  .بودند که تاريخا در آن پا گرفتند

شرايط کل نه  ايران به لحاظ تاريخی اروپاست وه جنبش کارگری، جنبش کارگری صد سال پيش است و نهن امروز

حال شکل به همين دليل تشکلهای در. د داردسال پيش خو٣٠ذره ای هم خوانی با اقتصادی، اجتماعی اين کشور

  .گری نيز باشندجنبش کار سر آغاز  ايجاد سنتهای نوينی درايران چه بسا که خودگيری در

حال شکل گيری، ايران، سنتهای موجود و سنتهای درل تکوين ايجاد تشکلهای کارگری درحااز اينرو به پروسه در

قضاوت و نقد و دفاع از منافع کارگران نگاه کرد و از اين زاويه آنها را مورد  بايد از زاويه توانمندی آنها درفقط

کشورهايی که سرکوب دائم وجود دارد ارتباط با تشکل يابی دری است در يک تحولکه بنظرمالغيرداد  وحمايت قرار

 .و کل منطقه را تکان خواهد داد

در يک کليت رشد، قوت و ضعف جنبش کارگری را بايد با جنبش چپ ارزيابی کرد و بايد بپذيريم که امروز چپ 

 کارگری را هم با خود همراه کرده است و آن چه در ايران و چه در سطح جهانی يک بحران اساسی دارد که جنبش
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است مطلب اين است که چرا جنبش های کارگری نميتوانند از اين شرايط فراتر روند؟ چرا طبقه کارگر فاقد تئوريی 

 را نمايندگی کند، محروم حزب سياسی اش که آنهااه حلی روبرويش بگذارد؟ و چرا ازرکه اين شرايط را تبيين کند و

پاسخ به اين معضالت، صرف رجوع دادن به مارکس تنها به معنی تنبلی روشنفکری است، چرا که است؟ در

دفاع از نها را حتی بازگو کنندگانش هم درپيچيدگی اين شرايط را نميتوان همينطوری يکجا به آن نوشتجاتی که اکثر آ

 است که از انشگاهی تبديل شدهبهترين حالت به يکسری بحثهای اسکوالستيک ددرمشکل هستند وآنها دچار

ده که چکار بايد کرد اين دو دهه اخير به اين مسئله زياد پرداخته شدر. نمی روداقتصاد دورترديپارتمانهای سياست و

سياتل بود و بعد از آنهم در مبارزه با سازمان تجارت جهانی دراواخر دهه نود در بهترين حرکاتش هم  درکه يکی از

که هم کشيده شدنقاط دنيابه ديگربرزيل شکل گرفت و که درSocial Forumفرومهای اجتماعیشکل گرفتن 

 .  معروف شده استPolitical Torisimسياسی گذاره يکسری محافلی که به گشت وتبديل شده بمتاسفانه آنهم امروز

 ديگر کشورهای آسيايی، افريقايی، کارگران ايران هم به همان معضالت نئو ليبراليزم اقتصادی گرفتار هستند که

ايران در مبارزه و سرکوب خصوصيات هر کدام از آن قاره ها را . خاورميانه و امريکايی التين گرفتار آن هستند

از لحاظ روحيه تحرکات اعتراضی ـ اجتماعی ميشود آنرا با کشورهايی امريکايی التين در يک سطح د انست . دارد

رهايی آسيايی و خاورميانه مقايسه کرد و  حمايت چين از لحاظ اقتصادی با رژيم و از لحاظ فرهنگی با کشو

شايد نزديکترين کشوری که بتوان تا حدودی ايران را با آن . سرکوبگر ايران هم در سطح کشورهايی افريقايی است

د و در هر دو دولت، مقايسه کرد لبنان باشد چرا که اين دو جامعه از لحاظ سياسی و اقتصادی بسيار نزديک هستن

 . فساد به يک نرم تبديل شده است و هر دوشان از لحاظ فرهنگی بسيار متناقض و متضاداند

ز نزديکتر آنرا بررسی در ارتباط با مشکالت و موانع و برخوردهای جنبش کارگری و فعالينش الزم است که کمی ا

کارهای آنها رابطه با درو خارج کشورداخل ارگری دربرخوردهای فعالين کاينجا با بررسی يک نمونه ازکنيم که در

اهند نتيجه تحقيقات برخورد با سنديکای شرکت واحد امروز شبيه شده به آزمايشگاهی که بسياری  ميخو. ميپردازم

ات يکی ازنمونه برخوردهای که در اين دوره بايد به آن  اشاره کرد  در رابطه با نظر. آن نشان بدهندخودشان را در

  .متفاوت در برخورد با انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته از طرف برخی فعالين سنديکای شرکت واحد بود

در همان روز . سايت نوروز مصاحبه ای با منصور اسانلو داشت مبنی بر ضرورت شرکت در انتخابات مجلس

واحد نظرات بسيار افراطی تری نظر به اينکه در سنديکای شرکت . رضا شهابی در مطلبی به آن موضع پرداخت

از هر دو اين اعضای هيئت مديره وجود دارد ولی نگاه اين دو فرد و برخورد فعالين اجتماعی با آن بسيار جالب بود 

عالئقی که داشته باشند، نظر ديدگاه و اعضا حق دارند در عرصه سياسی هرو يک ضرورت را برجسته کرد که اين

 بدور از اينکه بخواهيم آنرا توجيه کنيم و يا محکوم کنيم نظراتشان را همانطوری که اعالم و رای بدهند و ما هم بايد

 .کردند نظرات شخصی اشان بوده است، بفهميم و يا برخود به پيک سنديکا و مصاحبه ها و نظرات اعضای سنديکا

طر فروش نيروی کارشان در چرا که در اصل منطق مبارزات کارگری اين مسئله وجود دارد که افراد ضرورتا بخا

در اصل وجود احزاب حقيقی . کمپ راست يا چپ قرار نميگيرند و در تاکتيکهايشان لزوما ايدئولوژيک نيستند

جايگاه آنها را روشن ميکند چه بسا وجود يک حزب کارگری قوی در ايران اسانلو را به سمت خودش احتماال 
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ولی همين افراد زمانيکه منافع کل طبفه کارگر در ميان باشد . کندميکشيد ولی در اين شرايط يکطور ديگر فکر مي

.  ارديبهشت يک بار ديگر ديديم٨تمامشان يک نظر دارند آنهم دفاع از منافع پايه ايشان است که نمود آنرا در تاريخ 

 شايسته و حق هم منصور اسانلو و هم رضا شهابی و هم ديگرانی که در اين چند سال در کنار هم بودند  از زندگی

بقول معروف . تشکل دفاع کردند و در نوشته هايشان هم متفاوت برخورد ميکنند و عمل روزمره اشان هم همينطور

 . در استراتژی بسيار اصولی و در تاکتيک بسيار منعطف

ور تاييد و چه بسياراز فعالين کارگری که در داخل کشور از هرگونه برخورد علنی با هم اجتناب ميکنند ، نه به منظ

دشان از بازماندگان سه يا تکذيب آن نظرات بلکه مسائل بسيار مهمتری را در نظر دارند و چه بسيارند کسانيکه خو

و سرکوب در جامعه ايران هستند و در هرصورت پشتوانه اصلی مبارزات ايندوره جامعه کارگری ايران دهه کشتار

.  که به اين راحتی با هيچکدام از طرفهای دعوای رژيم کنار نمی آيندو يا خانواده های کشتار سه دهه ايران ميباشند

و نبايد از ياد برد که بسياری از گذشتها . ميبخشند ولی فراموش نميکنند ولی خوشحال هم نميشوند از اين برخوردها

دامه زندگی و فداکاری برای ادامه اين مبارزه سخت در نبود صندوق اعتصاب، گرفتن وکيل، پيدا کردن کار و ا

صندوق بيکاری و اعتصاب از ضروريات امروز جنبش و نياز.  همين بخش حمايت شده استفعالين کارگری توسط

 .که بايد منتظر آنهم باشيم که بزودی تمام حسابهای فعالين و نهادهای کارگری را رژيم ببندد. کارگری است

نوان کنم که چگونه نظرات و گرايشات متفاوت در همين راستا ميخواهم عکس العمل جنبش کارگری داخل را ع

فعالين کارگری، با وجود تفاوت و انتقاد از هم، در همکاری با هم از هيچ کوششی . مکانيزم خاص خودش را دارد

در زمانيکه هيئت اتحاديه اروپا ميخواست با آنها مالقات داشته باشد آنها خودشان ليست دادند و در . کوتاهی نميکنند

وقتيکه هيئت . ان مشورت و رای گيری را رعايت ميکردند و هميشه خانواده زندانيان در صدر ليستشان بودکارهايش

يکی از جالبترين کارهای آنها در . اتحاديه های کارگری به داخل ميرفت سعی ميکردند به تمام فعالين خبر دهند

فعالين کارگری با هماهنگی مشترک راه را برای هرگونه .  بودILOبرخورد به کارگاه آموزشی خانه کارگر و 

مخدوش شدن اعتبارشان به کار بردند و بسيار آگاهانه اعالم کردند که ما در کنار خانه کارگر قرار نميگيريم و حتی 

 و هر نهاد ديگری که ميخواست و ILOپس . از عدم امنيت خودشان در هر جا که خانه کارگر باشد را اعالم کردند

يا بخواهد با جنبش کارگری ايران کاری داشته باشد، پذيرفته است که جنبش مستقل کارگری را نميتوان دور زد 

  . وامروزه ما ميتوانيم شاهد شرکت بيشتر فعالين کارگری مستقل در نشستهای جهانی باشيم

مدن  آکه بعد از روی کارحزبی . يکی از دستاوردهای ايندوره جنبش کارگری حاشيه ساختن حزب خانه کارگر است

 چنان حاشيه ای شده است که در عمل با يک نوع بن ١٣٨۵احمدی نژاد و شکست هاشمی رفسنجانی در انتخابات

اکثر موضع گيريهايش يک بام و دو . بست روبرو شده است و پذيرفته است که ديگر نميواند نقش خودش را ايفا کند

 ايندوره به حالت اپوزيسيونی در آيد که شايد قافيه را نبازد در عين اينکه هوا دارد و نياز خودش ديده که حداقل در

عافيت طلبی هم دارد چرا که ميداند هيچ شرايطی جاودانی نميماند و بقول معروف چنان نماند و چنين نيز نخواهد 

ج گواهی از اين سايت دسترن. اين موضوع در واقع يک پروسه طبيعی است که نياز به زمان دگرديسی دارد. ماند

واقعيت است که حتی گزارشات آن بسيار متفاوت است با دوره سايت ايلنا که ميتواند نشانی از اين باشد که امکان 
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تغيير تاکتيک  رژيم در جهت ايجاد همکاری بين خانه کارگر و تشکالت مستقل کارگری البته با استفاده از فشار از 

م نيستند کسانی که اين شرايط را بنفع خودشان ميبينند و حتی فراتر از آن ميروند باال را نميشود ناديده گرفت، و کم ه

مين نظر است که صحبتهای از ه.  و و خانه کارگر را توصيه ميکنندILOکه ضرورت همکاری تشکالت مستقل با 

ا آمديم اينجا تشکر باب" ارديبهشت امسال خانه کارگر در پونک که به فعالين کارگری گفته بود ١١مراسم محجوب در

 .، قابل تامل است"کنيم از کسانيکه در انتخابات مجلس به ما رای دادند و شماها پارسال کار ما را خراب کرديد

بهای آن را هزاران دنبال شده وتشکل مستقل مبارزه وبا جديت برای حق سی سال گذشته نه تنهااين موضوعی که در

کاری و آوارگی پرداخت کرده اند و هنوز هم از دنبال کردن اين مهم کوتاهی فعال کارگری با زندان، شکنجه، بي

نکرد ه اند ولی اين را نبايد از ياد برد که اقتصاد نئوليبرالی در بسياری از کشورها، کارگران مزد بگيری را بوجود 

 آفريقايی و آسيايی در آورده که به اقتصاد غير بومی معروف شده است و بسياری از فعالين کارگری در کشورهايی

اين بخش فعاليت ميکنند و ميليونها کارگر را متشکل کرده اند و از کمکهای پزشکی تا نمايندگی کردن اين بخش را 

بوجود آمدن کميته های هماهنگی، پيگيری، کانون دفاع، اتحاديه ای سراسری آزاد کارگری و . پوشش ميدهند

پوششی که . از محيط کار در اصل ميتوانند اين نقصان را پوشش دهندبسياری از نهادهای ديگر خودجوش بيرون 

ميتواند اگر درست عمل کند و نه بصورت رقيب بلکه تکميل کننده مشکالت جنبش کارگری ايران در مدت بسيار 

 . کوتاهی  نهادهايی با اعضايی بسيار زياد را در سطح کل جنبش کارگری نمايندگی کند

شارهايی که رژيم برروی فعالين سنديکای شرکت واحد و  کشت و صنعت هفت تپه و ديگر ادامه مبارزه با همه ف

بخشهای جنبشهای کارگری ميگذارد تنها در صورتی امکان پذير است که فعالين اين تشکالت بتوانند رابطه بدنه و 

 باز هم تجربه سنديکای در اين رايطه. توده کارگر با فعالين کارگری و سنديکايی را بيشتر کنند و گسترش دهند

شرکت واحد در برخورد به اين تاکتيک سرکوب رژيم در قطع رابطه فعالين سنديکا با توده کارگران قابل ذکر است 

هنوز هم به ديدار اعضای . که فعالين سنديکا هنوز با اعضای خود ارتباط سيستماتک را در سطوحی حفظ کرده اند

زگشت به کار خود هستد و تا به امروز نياز شخصی خود را به فعاليتهايشان خود در ترمينالها ميروند، دنبال با

جا دارد که بعنوان نمونه بگوئيم که زمانی که مسئول دفتر رئيس جمهور بعد از اعتراض  آقايی . ترجيح نداده اند

الين سوال ميکند که سليمی بر بيکار بودنشان در جلسه ای که بمنظور آشنايی با مشکالت آنها بوده است، از اين فع

وضعيت مالی شما چطوراست و انها هم صادقانه ميگويند خوب مشکل مالی که داريم شما هم اگر چند روز در اين 

او در جواب ميگوييد ميخواهيد يک نامه بدهم که به هر کدام شما فردا صبح يک . جامعه بيکار باشيد مشکل نداريد

 ". ميگويند ماشين نميخواهيم ، بذاريد برگرديم سر کارهايماناتوبوس بدهند؟ اعضايی هيئت مديره يکصدا

با اينکه به نسبت قبل تعداد تشکالت ! تجربه موفق سنديکای واحد هنوز در کليت جنبش کارگری حالت استثناء دارد

ساخته کارگری زياد شده، ولی ما ميبينيم که رژيم چگونه ميخواهد جلوگيری کند از تکرار آن و عدم انتقال تجربه 

در صورتيکه بوجود آمدن اتحاد يه های سراسری و نهادهای مدافعين . شدن سنديکای واحد و مبارزاتش به ديگران

در چند سال . کارگران ايران ميتوانند مانند بسياری از کشورهای افريقايی و آسيايی در بخش غير بومی عمل کند

ز آنها زنان خودشاغل نام دارد و اين زنان با پرداخت گذشته در هند نهادهای کارگری شکل گرفته است که يکی ا
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مبلغی بسيار ناچيز ميتوانند از خدمات نهادشان هم در زمينه های بهداشتی تا دوره هايی آموزشی و نمايندگی شدن 

ی يکی ديگراز اين نهادها، کشاورزان و ماهيگيران جنوب هند هستند که در اين نهاد برا. در دادگاهها استفاده کنند

گرفتن زمين و از بين بردن داللهای واسطه ماهيگيری کار ميکنند که در عرض کمتر از چند سال چند ميليون 

 . اتحاديه سراسری کارگران در چنين عرصه هايی ميتواند بسيار تاثير گذار باشد. کارگر را عضو خودشان کرده اند

گری، تعميق بحثهای کارگری و روند رو آمدن يکی از نتايج خوب ايندوره شفاف شدن خط و خطوط در جنبش کار

امروز ديگر . فعالين راديکال تر و کنار رفتن و از دور خارج شدن فعالين محافظه کارتر در داخل کشور است

بسياری از فعالين که در . نميتوان فعال کارگری بود و با يک تلفن وزارت اطالعات تا ماهها از خانه بيرون نيامد

امروز نگه داشتن دفتر و دستک برای فعالين .  خيلی باصطالح نامی بودند به حاشيه رفته انداوايل دهه هشتاد

 .   کارگری فضيلت بشمار نميرود

تجربه مبارزات کارگران هفت تپه بعد از سنديکای شرکت واحد نياز به تعمق دارد و آنهم روحيه اعتراضات 

 را با خودش همراه کند و پرچم مبارزه با خصوصی سازی مداومشان است که توانست بخشهايی ديگری از کارگران

را بردارد و دولت را در رابطه با واردات بی رويه و دروغهای آنها برای اين واردات که مبنی بود برای روز 

کارگران در جريان مبارزه متحدانه شان افشا کردند که علت اين واردات بيرويه، نه جنگ . مبادا، به چالش بکشد

آنها بسياری از کارخانجاتی را که . روش زمينهای کشاورزی به بخش خصوصی و ميلياردها سودشان استبلکه ف

 . ام دولتی ميگرفتند را افشا کردنداصال کار نميکرند ولی و

چند روز از. ها با سيستم امنيتی رژيم بودجدی ترين برخوردپارک جهان نما يکی از اول ماه مه و مراسم گلگشت در

زارت اطالعات با تماس گرفتن با فعالين کارگری، نويسندگان و تمامی بخشهای جنبش کارکری آنها را تهديد قبل و

برای وزارت اطالعات در آن روز. ذاشتندبه دستگيری و زندان کرده بود که اين فعالين وقعی به اين تهديدات نگ

اشتند حرف ميزدند ميرفت و با زمانيکه آنها دتی روی خط تلفن فعالين کارگری دراينکه ثابت کند که قوی است ح

اما جواب فعالين جنبش کارگری به . اسم بغل دستی آنها را ميگفت و ميخواست که گوشی را به آن شخص بدهندتشر

 .آنها اين بود که اگر ميخواهيد، بازداشت کنيد ولی تهديد نکنيد که ما ديگر اين حرفها را جدی نميگيريم

ان به اين جنبش بحثی د کارگری و افزايش تعداد نهادهای مستقل کارگری و گرايش جوانان و زنانتشار نشريات جدي

نبش جمطبوعاتی است که ازنهادکارگری ودولتی، مجلسی، کمترامروز. يتواند ناديده بگيردکسی نماست که ديگر

برای .  آيند راه حل است يا مشکلسوال خيليها اين است که جنيش کارگری ايران درحاال. کارگری ايران حرف نزند

ولی متفاوت يک مسيردرنظر بگيريم که ظاهرا ايران و مصرمقام مقايسه دردرکه ديد بهتری بدست آوريم همينقدراين

ايران جريانات عدالتخواه ات مذهبی نمايندگی ميکنند ولی درجريانجنبش کارگری رامصردرامروز. حرکت هستنددر

 . و برابری طلب

در چند سال گذشته مقاالت زيادی نوشته شده است که بعضا بر اساس تحليل درستی نبوده ، ادعای اينکه راست و 

چپ بودن جنبش کارگری عيان بوده آنها را دچار اين توهم کرده است که با ديدگاه بسيار افراطی با آن برخورد 

 در صورتی که بسياری از اين مقاالت دردی را دوا ميکنند که مبادا فردا دير باشد و کار از دست آنها بدر رود،
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ما نبايد فراموش . ن، انعکاس روحيات نويسندگان آن است تا واقعيات جنبش کارگری ايرانکرده و در بهترين حالت

هم با رژيمی طرف هستيم که زمانی که به حفظ بقايش مربوط باشد، دست به هر اقدامی ميزند و برايش کنيم که هنوز

اموش متاسفانه بسياری فر. معماری اين نظام نقش داشته اندندان خودشان باشد يا کسانی که درنميکند که فرزفرقی 

بازجوييهای اين دوره همراه بوده بسياری از. داخل کشور باشدعين حفظ امنيت افراد درکرده اند که برخورد بايد در

هم انسانهای زيادی در هنوزراديکاليسم بوده است و رفرميسم يانقدبا اين نوشتجاتی که به اصطالح دراست 

بدترين جنبش کارگری ايران در. ن نوشتجاتزندان هستند برای جواب دادن اشايد هم درراهروههای دادگستری و

بمثابه و مترقی استرژيم بسيار با اين برخورد دوره خودش در در عملها هنوز افظه کارترين نظرات ومح حالت و

 . است در مقابل اين نظامدشمنی

درک درست از شرايط و دادن تحليل درست از اين جنبش همچون هر پديده اجتماعی و نقد درست و سازنده از آن 

هموار کردن راه برای رشد جنبش کارگری خواهد بود و اين  وظيفه هر خير خواه جنبش کارگری است مخصوصا 

چرا که امروز هنور آن تئوری . انتظار اين است که سنگ اندازی نکنندآنان که دستی از دور بر آتش دارند و حداقل 

راديکال و تشکيالتی که آنرا به اجرا درآورد، موجود نيست که بتواند اين شرايط را برای تغيير به جلو ببرد و 

ن را از طرف ديگر نيروهای مترقی و چپ در کشورهای غربی هم عمده فعاليتشا. خودش را در جامعه نشان بدهد

بر روی جنبش ضد جنگ متمرکز کرده اند و در بهترين حالت به انقالبيگرانی تبديل شده اند که ترجيح ميدهند چشم 

خودشان را بر فجايعی که در اين دوره از بشريت در کشورهای عقب نگه داشته شده رخ ميدهد ببندند و مبارزه با 

ت را فدای سرکوب و تبعيض، عدم تشکل ، فقرو زندانی سرمايه داری و جنگ طلبی امريکا که بسيار مهم هم هس

شدن ميليونها انسان درنقاط مختلف دنيا از جمله کشورهايی که در ظاهر ادعای مبارزه ضد امپرياليستی دارند اما 

در واقع خود محصول و کمک کننده آن برای تجاوزگری به سرزمين و حقوق مردم و نابودی اقتصادی از نوع نئو 

 .   مردم جهان هستند، ميکنندليبرالی 

از زاويه ديگری برخورد ميکنند و آتهم در عين " بحران چشم انداز"و " بحران تئوری"فعالين کارگری در داخل با 

حالی که اين دو موضوع را مد نظر دارند با معيار آزمون و خطا حرکت ميکنند و بر مقابل دو گفتمان پذيرفتن 

يرات سريع، شرايطی بوجود آورده اند که هر دو دسته را در مقابل اين سئواالت  شرايط موجود و راه حلهای تغي

 .اساسی که چرا و چگونه و در جهت چه تغييری روبرو کرده اند

عرصه مبارزه طبقاتی در ايران بالطبع مراحلی از شکست و پيروزی، ضعف و قوتها را با خودش داشته و در اين 

داکاری و گذشت بسياری از فعالين در سه دهه گذشته و بطور مشخص در اين چند سال، دوران ما شاهديم که به ميمنت ف

ميليونها کارگر به پيروی از منافع مادی و نيازهايشان به عرصه مبارزه طبقاتی کشانده شده اند و بيش از پيش نياز به 

 الزم  از منافعشان وارد عرصه مبارزه مادامی که خوِد کارگران نخواهند ونتوانند با شناخِت.  حمايت و همبستگی دارند

شوند، هيچ معادله ای به طور جدی تغيير نخواهد کرد و اين وظيفه نيروهای چپ است که در اين زمان در کسب داناييها 

. بايد اين فرهنگ سياسی کينه و نفرت را تبديل به همکاری کنيم.وتواناييهای ذهنی ضروری، کارگران را ياری دهند

  مهدی کوهستانی   . منطبق با نياز آنها باشد نه يارکشیهمکاريی که


