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           کردسالها دل طلب جام جم از ما می     
  کردآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می

  

نظـر  ایـم کـه اکثـر آنهـا در چنـد نکتـه اتفـاق              بوده» فعاالن کارگري «نظرات  به تازگی ما شاهد انتشار نقطه     

  .اندداشته

  :مهمترین مسائل و مشکالت مطرح شده عبارتست از

  ي و به تبع آن بین تشکالت مستقل کارگري پراکندگی در جنبش کارگر-1

  ي کارگرانگیري و نفوذ فعاالن کارگري در بدنه ضعف ارتباط-2

  کننده در میزان آشکارسازي اعتراضات کارگريیینع جو حاکم بر جامعه به عنوان عنصر ت-3

 آن در بـین  اي در زمینه خبررسانی، تفسیر و تحلیل اعتراضات کارگران و بازتـاب  ضعف شدید رسانه -4

  هاي آنانايهم طبقه

دار و ي سـرمایه ضعف اطالعات آماري از وضـعیت کمـی و کیفـی و تـوازن قـوا بـین طبقـه           یا   نبود و    -5

   کارگر و سایر مزدبگیران ایرانيطبقه

 بـه عبـارت دیگـر بحـث     .این موارد کلی را بایـد در ویژگـی جنـبش کـارگري و سـابقه مبـارزاتی آن دیـد               

اي بررسـی نـشده اسـت کـه دالیـل خـاص خـود را دارا         کارگران ایران به طور ریشه  پراکندگی در جنبش  

  .است

جـنس  مسائلی مانند بحث پراکندگی در جنبش را در باید در نشناختن روحیات مبـارزاتی کـارگران ایـران، هـم            

رار تهاجم سرمایه جهانی که بـا در دسـتور روز قـ   نبودن بعضی از فعاالن کارگري، نبود شناخت عمیق از      

ي بحـران جهـانی سـرمایه،      جهانی آن و آثار مخرب از این مرحلـه         نهادهايسازي توسط   دادن خصوصی 

هـاي مختلـف و الگوبردارانـه       پیچـی را بـه نـسخه    » فعاالن کارگري «همگی اینان دست به دست هم داده تا         

اي کـارگران آنهـا را   هاي مزین به ادبیاتی ناآشنا به زبـان محـاور      هاي کلی، فاخرانه و کلیشه    توصیه .کشاند

  . حد مبتدیان مکتب نظري کارگري کرده استتاگویی و تنزل دچار مبهم
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  :پردازیمما در اینجا به تفاوت آنها می. اما، در کل دو نگرش و رویکرد نسبت به جنبش کارگري ایران وجود دارد

د میـوه خـامی را پختـه    یکم ـ نگاهی گرایشی مبتنی بر بنیادگرایی ایدئولوژیکی چـپ سـنتی کـه سـعی دار     

  .اي را به دویدن وا داردنشان دهد و نوزاد سالخورده

دار دوم ـ نگاهی جنبشی براساس دیدن عملکرد واقعاً انقالبی، زنده و پویاي طبقـه کـارگر علیـه طبقـه سـرمایه      

  . باشدمی

زماندهی و تـرین اشـکال سـا   که مبارزات و مقاومت خودجـوش کـارگران بـا اسـتفاده از ابتـدائی            در حالی 

برگزاري مجمع عمومی و انتخاب نماینده و تشکیل شورا در جهت تثبیت و حفظ حداقل معیـشت، دریافـت                 

هـا بـه دنبـال ایجـاد تـشکیالت      داري مشغولند، گرایشیماهها دستمزد معوقه به درگیري با عوامل سرمایه    

 در میان کـارگران مرحلـه بـه        منديها با حوصله   جنبشی ،در مقابل . باشند خود می  »پیشاهنگ« و   »پیشرو«

  .کنندمرحله به پیش برد مبارزه کارگران کمک می

ها در طول تاریخ مبارزات کارگري ایران به علت عدم شناخت دقیق و صحیح از جنـبش کـارگري       گرایشی

  .پردازیمپذیر ساختند که ما به طور خالصه به آن میآنرا آسیب

 .بودنـد مـشغول بـه کـار    گر مهـاجر در حـوزه نفتـی بـاکو          قبل از انقالب مشروطیت حدود صد هزار کـار        

  )99ایران بین دو انقالب، ص . (کردندگروهی از این مهاجران با حزب سوسیال دمکرات فعالیت می

را توسـط مهـاجران و بـراي آنهـا راه انـداخت         » همـت «حزب سوسـیال دمکـرات در آذربایجـان باشـگاه           

 توســط گروهــی از 1283/1904 ـ عـامیون در اوایــل   طــور حـزب اجتمــاعیون و همــین) 99همانجـا، ص  (

مهاجران که قبالً در حزب سوسیال دمکرات روسیه فعال بودند در باکو تأسیس شد، کـه ایـن حـزب وارد           

  )99همانجا، ص . (گرایانه گردیدمجلس شوراي ملی اول گردید و اسیر دعواهاي مجلس

بی در بیرون از مجلـس بـه رهبـري حیـدر خـان عمـو       طلبان باقیمانده از این حزب که با کمیته انقال   اصالح

زاده در ارتبـاط بودنـد فرقـه دمکـرات را در مجلـس دوم بـه رهبـري سـلیمان                 اوغلو و محمد امین رسول    

  )130-129همانجا، صص . (اسکندري راه انداختند

ش  همزمـان بـا جنـب   .)139همانجـا، ص   ( سلیمان اسکندري همچنان رهبر دمکراتهـا بـود          ،در مجلس سوم  

و قیـام محمـدتقی     ) 141همانجـا، ص    (آذربایجان  انقالبی جنگل و قیام شیخ محمد خیابانی رهبر دمکرات در           
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خراسان، شعبه سوسیال دمکرات بلشویک در باکو فرقـه عـدالت را تـشکیل      خان پسیان رهبر فرقه دمکرات      

  )142همانجا، ص . (ادهاي نفتی باکو تشکیل دهایی در بین کارگران مهاجر ایرانی در حوزهو اتحادیه

 نخستین کنگره خود را در انزلـی برگـزار   1920فرقه عدالت به ائتالف با جنبش جنگل پرداخته و در ژوئن           

ایـران  (کرد و خود را فرقه کمونیست نامید و با جنگلیها جمهوري سوسیالیـستی ایـران را تـشکیل دادنـد                      

دولـت جـوان   « از تغییـر سیاسـتهاي اولیـه    پـس ) 389 ص ، ـ پنجاه سال نفت ایران 99بین دو انقالب، ص 

اي بدسـت جنگلیـان، شکـست جنـبش     و رها شدن جنبش جنگل، کشته شدن حیدرخان در توطئه      » شوروي

ایـران  (جنگل، فرقه کمونیست کانونهاي خود را به تهران آورد و با سوسیالیستها ائتالف و همکاري کـرد                   

  )161همانجا، ص . (هاي کارگري پرداختو به تشکیل اتحادیه) 160-159بین دو انقالب، صص 

سه سال بعـد تعـداد اعـضاي آن بـه         .  اتحادیه شروع به کار کرد     9 شوراي متحده با     1300/1921در سال   

 اتحادیـه در منـاطق مختلـف ایـران بـه       21هاي شورا از    تعداد اتحادیه  ).161همانجا، ص   ( نفر رسید    8000

  )162همانجا، ص . (نماینده کارگران صنایع مدرن بود اتحادیه 6 که تنها 1304 اتحادیه در سال 32

طلبانه، سلیمان اسکندري در کابینه دولت رضـاخان از جانـب    و اصالح  انهگرایبه لحاظ نگاه مبارزه مجلس    

و بعد در مجلـس همـراه دو تـن از    ) 163همانجا، ص   (حزب سوسیالیست وزیر آموزش و پرورش گردید        

  )168همانجا، ص . (وي راي منفی دادسوسیالیستهاي دیگر به سلطنت پهل

 الـی   1306هاي کارگري توسط رضاخان ممنوع و از سـال          فعالیت شوراي متحده کارگران و همه اتحادیه      

مهمتـرین   )173همانجـا، ص  . ( صد و پنجاه و شش تن از رهبران سازمانده کارگري دستگیر شـدند   1312

» داري جـوان دولتـی و مـالك رضـاخانی        سرمایه«وقایع جنبش کارگري در سالهاي اختناق و دیکتاتوري         

  :عبارتند از

، و  1310، اعتـصاب کارخانـه نـساجی اصـفهان در سـال             1308اعتصاب کارگران شـرکت نفـت در سـال          

 که با سرکوب شدید و دستگیري رهبران اعتصاب و زنـدانی، شـکنجه و           1310اواخر  در  آهن  کارگران راه 

  )199-200انجا، صص مه. ( منجر شد1320کشته شدن تنی چند از آنها تا سال 

 9 سـاعت بـه   10از (دستاورد اعتصابات کارگران افـزایش دسـتمزد، کـاهش یـک سـاعت از سـاعت کـار            

  )1325 مرداد 18 ،آهن، ظفرهاي کارگري راهتاریخچه اتحادیه. (در روز بود) ساعت
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 اتحادیه و حـدود    40ي با    فدراسیون کارگر  4، شوراي متحده مرکزي کارگران از ادغام        1321در تابستان   

  )360ایران بین دو انقالب، ص . (صد هزار عضو آغاز به کار کرد

در ایـن  ) 429همانجـا، ص  ( نخستین کنفرانس شوراي متحده کارگران در تهران برپـا شـد            1322تابستان  

خالصـه بیانیـه   (» .سـازمانی مـستقل و جـدا از هـر گـروه سیاسـی اسـت       «کنفرانس اعالم شد کـه شـورا        

کـه همـه چهـارده رهبـر شـوراي متحـده کـارگران از اعـضاي         در حالی )1322 مرداد 20انس، رهبر،   کنفر

  ).429ایران بین دو انقالب، ص (حزب توده بودند 

 و  خیـز حضور حزب توده و مهار جنبش کارگري ایران مخـصوصاً ممنوعیـت اعتـصاب در منـاطق نفـت                  

وجـه بـه رشـد تـورم و گرانـی و کمبـود ارزاق در       کارخانجات تسلیحات به بهانه حفظ منافع متفقـین بـا ت        

 در 1322اعتـصاب  « مانند محکوم کـردن  ،دوران سالهاي جنگ مانع از رشد جنبش مستقل کارگري گردید   

 معـادن زغـال سـنگ شمـشک، کارخانـه سـیمان تهـران و               ،انگلـیس در کرمانـشاه    و  تأسیسات نفت ایران    

نـوان کارشـکنی فاشیـستی از جانـب حـزب تـوده       کـه بـه ع   » سازي نزدیـک تهـران    کارخانه دولتی مهمات  

  )430همانجا، ص . (محکوم گردید

 نفـر  200,000 اعتصاب بزرگ را رهبـري کـرد و اعـضایش بـه            40 بیش از    1322شوراي متحده در سال     

 اتحادیـه  33 چهـل اعتـصاب بـزرگ را سـازماندهی کـرد کـه          1324و در سـال     ) 433همانجـا، ص    (رسید  

 186 مـدعی شـد   1325 اواسـط سـال     ي متحـده  شورا.  نفر عضو داشت   275000در کل بیش از     و  وابسته  

آهـن،   رضـا روسـتا، سـخنانی بـراي کـارگران راه       ،2 پانویس   434ص  . ( عضو دارد  335000اتحادیه و در کل     

  )1325 مرداد 24 ،ظفر

 توسـط یوسـف افتخـاري رهبـري     1321بود که در سـال   » اتحادیه کارگران «رقیب اصلی شوراي متحده،     

ــا ســال 1308 کــه در اعتــصابات کــارگران نفتــی در ســال  ،دشــمــی .  در زنــدان بــود1320 دســتگیر و ت

  .و بعدها به حزب دمکرات قوام پیوست) 432ص (طرفدارانش به حزب توده و خودش به سید ضیاء 

نـشینی   در مناطق نفتی جنوب در زمان حکومت قوام که منجر به عقـب         1325علیرغم اعتصاب بزرگ سال     

ت قوام گردید، قوام به تهاجم به جنبشهاي دهقانی در آذربایجان، کردسـتان پرداخـت کـه خـود        موقت دول 



 

 5

 حـزب تـوده و نفـوذ آن در بـین     یـت ایـن موضـوع بـه حیث   . محصول قرارداد نفتی قوام ـ سـادچکف بـود   

کارگران لطمه شدیدي زده و آغازگر سرکوب کارگران شـرکت نفـت و اخراجـشان توسـط شـرکت نفـت                  

  .لیس شدایران و انگ

 1329 به بعد، این بار از اسـفند سـال   1326پس از کاهش اعتصابات به تعداد انگشت دست در هر سال از       

اي زدند که سـه هفتـه طـول کـشید و منجـر بـه اسـتقرار                 کارگران شرکت نفت دست به اعتصاب گسترده      

  .فارس گردیدحکومت نظامی در منطقه و تقویت ناوگان انگلیسی در خلیج

 بـه اسـتثناي اعتـصاب    1331، سی و دو عـدد و در سـال      1330ابات صنعتی در ماههاي آخر      شمار اعتص 

 تیـر  30 با احتساب سالگرد ملـی     1332 تیر به پنجاه و پنج و در نیمه نخست           30سراسري در جریان قیام     

  )256ایران بین دو انقالب، ص . (به هفتاد و یک عدد رسید

و انتقـال  » اتحاد جماهیر شـوروي «گیریهاي سیاسی  از تصمیم با توجه به تأثیرپذیري سیاست حزب توده        

آن به درون جنبش کارگري ایران و اختالفات درونی حزب و انـشعابات آن، جنـبش مـستقل کـارگري بـه       

زائده این حزب تبدیل گردید و نتیجه آن شد که  سرنوشت تاریخی اجتماعی جنبش ضـد امپریالیـستی بـا               

کـه شـورا بـا    اي تلخ به تاریخ پیوسـت، در حـالی  ه این مبارزات با نتیجه     رقم خورد و پروند    1332کودتاي  

 کارخانه جدیـد کـشور   346 درصد از نیروي کار صنعتی تقریباً در همه 75ها براي صدور   تشکیل اتحادیه 

 تنهـا سـازمان کـارگري حقیقـی     به عنـوان هاي کارگري شعبه داشت و از سوي فدراسیون جهانی اتحادیه  

  )434همانجا، ص . (ته شددر ایران شناخ

، جنـبش مـستقل کـارگري علیـرغم         57-55در دوران اعتالي انقالبی و جنـبش ضـد دیکتـاتوري سـالهاي              

گراي راست و چپ دید توانست دست به زانوي خـود گـذارده و شـرکت                هایی که از گروههاي فرقه    آسیب

پـس از  . قدرت به حـساب آیـد  اما به دلیل نداشتن تشکل سراسري نتوانست در تصرف       . فعال داشته باشد  

اقـدام نمـود کـه    » اتحادیه شوراهاي سراسري کارگران ایران    « به تشکیل    58 در سالهاي    57 بهمن   22قیام  

هاي مختلف سیاسـی نتوانـست مهـر خـود را بـر      اي بین فرقهاین تشکل سراسري به علت دعواهاي سلیقه  

  .مبارزات مستقل کارگري بکوبد
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زده و حاضـر نبودنـد   یران و عراق، کـارگرانی کـه دسـت بـه مقاومـت مـی         در دوران سالهاي جنگ نفتی ا     

داري قرار گیرند، از کارخانجات اخراج شدند و مابقی طبقه کـارگر ایـران، مجبـور    گوشت دم توپ سرمایه   

  .به تحمل بار سنگین هزینه جنگ شدند

آبـاد   نجـف  در1370 و 1368پس از جنگ ما شاهد شورشهاي اجتماعی در استادیوم امجدیه تهران سـال          

 و شـورش در اراك در  1371 خـرداد  9و زنجان، تظـاهرات جانبـازان در شـیراز، شـورش در مـشهد در               

، شـورش در منطقـه اکبرآبـاد در شـهرك اسالمـشهر در      1373همان سال، شورش در قـزوین در مـرداد          

  )442زاده، ایران و نفت، ص محمدباقر حشمت. ( بودیم1374حومه تهران در فروردین 

الحـساب مـاهی دو    منجر به افزایش علی1369کاري در برخی از شهرها در آبان و آذر ماه  و کم  اعتصاب

زاده، ایـران و  محمـدباقر حـشمت  . ( گردیـد 1370هزار تومان به حقوق کارمنـدان و معلمـان در اول سـال          

  )442نفت، ص 

محمـدباقر  (ات زدنـد  پس از جنگ، دانشجویان نسبت به وضعیت غذا و خوابگاه دست به اعتصاب و تظاهر 

  . در دولت اصالحات خاتمی بود1378که اوج آن در سال ) 440زاده، ایران و نفت، ص حشمت

در بین طبقه کارگر ـ همزمان با کاهش درآمـد نفـت و افـت درآمـد دولـت ـ بـه طـور محـسوس از تولیـد            

ر نیازهـاي ارزي ماننـد   کارخانجات دولتی کاسته شد و به دلیل کمبود ارز امکان تهیـه مـواد اولیـه و دیگـ           

از تعداد شیفتهاي کارگري کاسته شد کـه بـا تـنش و مقاومـت کـارگران و کارکنـان                    . گذشته موجود نبود  

این مسئله در جریـان اجـراي برنامـه اول و واگـذاري کارخانجـات بـه بخـش خـصوصی در                    . روبرو شد 

مـت آنهـا سـعی در خـارج     دوران رفسنجانی ادامه یافت که از طریـق بازخریـد کـارگران و سـرکوب مقاو      

  .کردن مبارزات کارگران از ریل اصلی آن شد

برپایی تظـاهرات اول مـاه    ما شاهد دستگیري و اعدام جمال چراغ ویسی در کردستان به اتهام       68در سال   

سـازي کارخانجـات دولتـی و تقـسیم آن در بـین       ورشکـسته [سـازي   با گسترش امواج خصوصی   . مه شدیم 

 کارگران دست به مقاومت و واکنش خودجوش بـه اشـکال            ]ري ذینفوذ در حاکمیت   داهاي سرمایه خانواده

شـکایت بـه اداره کـار و دادگاههـاي حقـوقی، تجمـع در مقابـل اداره کـار، تـأمین              : گوناگون زدند، از قبیل   
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گیري کارفرمایان و کسب حکـم      ها و فرمانداریها، مجلس، بستن جاده و حتی گروگان        اجتماعی، استانداري 

  .آالت کارخانه ماشینتوقیف

شوراهاي اسالمی، خانه کارگر و دیگر عوامل ضد کارگر در طول ایـن مـدت بـا عملکـرد خـود سـعی بـه                  

سازي بستر مقاومت کارگران کردند که به مرور و گاهی به سـرعت ماهیـت واقعـی       سازش کشاندن، آرام  

  .شددارانه آنها در بین کارگران آشکار میسرمایه

طلبـان دوم خـردادي و    اجتماعی ایران و تحت کنتـرل قـرار گـرفتن آن توسـط اصـالح         گیري جنبش با اوج 

در محاق جدلهاي سیاسی فرو رفـت   لیبرالها و نقطه عطف آن به شکل جنبش دانشجویی، مبارزات کارگران            

  . شدرنگطلبی کمو اعتراض جنبش کارگري در غبار اصالح

ان ـ و بـروز ناکـارائی آنهـا بـه عنـوان سـوپاپ        طلبـ اما پس از کمرنگ شدن این سـایه ـ حـضور اصـالح    

 بـا  اناطمینان، کاهش فشارهاي اعتراضی اجتمـاعی و کـم ارتفـاع شـدن امـواج جنـبش اجتمـاعی، کـارگر               

  .ندطلبی بیرون کشیدداري را گرفته و آنرا از سنگر اصالحدستهاي پینه بسته گریبان سرمایه

اد موقت بودند کـه بـه سـرعت از صـف کـارگران شـاغل       پذیر در این بین کارگران قرارد     اولین الیه آسیب  

  .کنده و به خیل بیکاران پیوستند و به سرنوشت نامعلوم دچار شدند

هـاي ویرانگـر آن را کـارگران شـاغل،     داري و طـرح  ستون اصلی بدنه کارگري در مبـارزه علیـه سـرمایه          

  .دادندقرارداد دائم استخدامی و پیمانی تشکیل می

شـان فاصـله و   زمان مقاومت با معرفی کردن آنها به بیمه بیکـاري در بـین صـفوف              پس از طوالنی شدن     

  .پراکندگی به وجود آمد که در طول دهه هفتاد شمار زیادي از آنان بازنشسته و یا بازخرید شدند

درخواسـت بازگـشت    با گسترش تعطیلی کارخانجات مخصوصاً در بخش ریسندگی و نساجی، کارگران با             

در سـال  . هاي جمعی بـه مقاومـت بپردازنـد     گیريد در کارخانه تردد و با تجدید دیدار و تصمیم         به کار توانستن  

 شـاهد کـشتار     ،و سال پیش از آن    .  تن از برگزارکنندگان اول ماه مه سقز بودیم        7، شاهد دستگیري    1383

  .آباد کرمانکارگران خاتون

یت کارگري تشکل مـستقل در جامعـه   ایجاد سندیکاي شرکت واحد گامی عملی در به رسمیت بخشیدن هو    

عـضوگیري در بدنـه شـرکت       بـه   آنان در مدت کوتاهی توانستند با ایجاد کالسـهاي آموزشـی            . ایران بود 
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اي، افـزایش  واحد تهران پرداخته و به چندین اعتصاب و اعتراض حول خواستهاي حداقل رفاهی روزمـره             

  .دستمزد و به رسمیت شناختن سندیکاي خود دست بزنند

اي  بـه شـدت سـرکوب و دسـتگیریهاي گـسترده           86،  85،  84تراضات و اعتصابات شرکت واحد در سالهاي        اع

هـاي  هـاي کـارگري، اتحادیـه   که سندیکا و رهبران آن تحت حمایت کنفدراسـیون اتحادیـه     در حالی  ،به راه افتاد  

  .قرار گرفته بود... کارگران حمل و نقل، سازمان جهانی کار و 

داري و امواج مقاومت کارگران به پررنگ کردن خط قرمز خـود            قابل جبهه ضد سرمایه   داري در م  سرمایه

 داخـل و خـارج را      دراو شکستهاي سیاسی، اقتصادي و بحران ناشی از هضم بحـران سـرمایه              . پرداخت

خـواهی از ارزش  د و به دنبال کسب صندلی در سازمان تجـارت جهـانی و سـهم             نکبدین روش جبران می   

داري تعیـین شـد تـا    طلب سرمایهاین خط قرمز توسط نمایندگان اصالح  . باشداي جهانی می  اضافی بازاره 

هـاي  گـذاري شـرکتها و کارخانـه   ورهاي خود چه در داخل و چه در خارج به جذب سـرمایه        واز طریق مان  

  .بزرگ چندملیتی در بخشهاي مختلف انرژي و صنعتی بپردازد

سان، حاضر نیست کارگران از ایـن خـط قرمـز عبـور کـرده و              داري با نفرت عمیق تاریخی و هرا      سرمایه

  . بشوندرهبران انقالبطلبانه کارگري خویش بفشرند و تبدیل به گریبان وي را در چنگال حق

حرکتهاي کارگري و وابـسته نـشان دادن رهبـران آن         » برانداز نشان دادن   «يداري با مکر و حیله    سرمایه

  .کندرمایشی سعی در جداسازي فعاالن کارگري از بدنه آن میبه گروههاي سیاسی در دادگاههاي ف

در این میان تعدادي از فعاالن کارگري به دنبـال مـشاوره حقـوقی در مـتن مبـارزه بـا فعـاالن اجتمـاعی                         

  .هاي کارگري بودگیري کمیتهکارگري آشنا شدند و ماحصل این آشناییها شکل

گرایـی، کـاهش   گري در نیامده بودند بـه زودي دچـار فرقـه   این تشکالت فرا طبقاتی که از دل مبارزات کار  

ضربان قلب و انحصارطلبی و مال خود کردن جنبش شده و کـارایی خـود را از دسـت دادنـد و فقـط بـه                    

ایستگاه انعکاس نظري مبارزه و خبررسانی در سایتها تبدیل شـدند و حـداکثر تـالش جمـع اکثریـت ایـن                       

  .دتشکالت تدارك سالگرد اول ماه مه بو
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هـاي اولیـه تـشکالت واقعـاً انقالبـی          در مقابل، جنبش کارگري به مسیر مبارزاتی خـود ادامـه داد و نطفـه              

هـم بـا سـاز و کـار     حاصل از مبارزات و مقاومت خود جوش کارگري را در بطـن خـود پـرورش داد، آن         

  .شورایی

هـاي  کمبودهـا و هزینـه  اگر تشکالت کارگران خباز سقز و شرکت واحد هنوز پابرجاسـت ـ علیـرغم ضـعف و     

پرداخت شده آن ـ تنها به دلیل مشخص برخاسته شدن این تشکالت از بطن مبارزات اعتراضـی کـارگران    

  .بوده است

بـه فخـر   » فعـاالن «ایـن   .شـدند فعاالن اجتماعی ملبس به جامعه فاخرانه کارگري شده و دیگـر دیـده نمـی             

بـا ایجـاد فراکـسیون و      ) هـا گرایشی(آنها  . داختندهاي نظري آن هم به شیوه سنتی پر       فروشیها، کیمیاگري 

خـود ادامـه دادنـد، و در نتیجـه دچـار خـود           » گرایانـه فرقـه «برداشتی ذهنی و آرمانخواهانه به رفتارهاي       

در غلطیدند و با رنـگ و لعـاب        » بالنکی«چینی از نوع جد بزرگوارشان      بینی گردیده و به دامن توطئه     بزرگ

 اقتصادي کارگران و با ژستهاي رادیکالی، خودنمایی کرده و طرحـی بـه             سیاسی دانستن محض مبارزات   

ایـن طـرح کـه فاقـد تعریـف مـشخص           . ارائـه دادنـد   » هـا و فعـالین کـارگري      شوراي همکاري تـشکل   «نام  

خـارج از عمـل   و اي بـدون نقـشه و برنامـه    تشکیالتی بود، صرفاً ائتالفی بر پایـه تـوافقی شـفاهی باسـمه      

کـه خواسـتار بـردن ایـن        » کمیتـه همـاهنگی   «ده و علیرغم هشدارهاي سایر اعضاي       مبارزاتی کارگران بو  

هـاي خـود دسـت بـه کودتـا زده و بـا       نظرسنجی از کارگران بودند با همپالگی  طرح به درون بدنه کارگري و       

آفرینی و زدن اتهامات از قبیل اکونومیسم، تسلیم در مقابل جنـبش خـود بـه خـودي، خـط پنجمـی،         جنجال

طـرح  هـا و سمپاشـی علیـه آنهـا     طلب و سایر زهرماریهاي دیگر به جنبـشی قی، رفرمیست، اصالحتمام خل 

  .پیش بردندکاریکاتوري خود را 

کـه طرحـی    » طـرح گرایـشی   «طراحـان   . ها در غلطیدند  که به دامن گرایشی   » دالنیساده«در این بین بودند     

عـشق  « تفتیـده از  یز بـا بدنـه کـارگري بودنـد،    بدون ارتباط حتی با اقلیتـی هرچنـد نـاچ   و   از باال    ،وارنخبه

ي همکـاري تکیـه داده و بـا دار و دسـته خـود و بـه پـدر         اطلبی بر صـندلیهاي شـور     و رهبري » تشکیالتی

طلبی جنبش کارگري پرداختند، روشی که سالیان دراز بـه جنـبش مـستقل کـارگري در          گی و قیاده  خوانده

سالهاسـت کـه خـود را       ) هـا گرایـشی (آنان  . ب رسانده است  طول مبارزات کارگران به ویژه در ایران آسی       



 

 10

» گرایـی فرقـه «میکروب  فرط  از  که  که این دندان مدتهاست      در حالی  ،داننددندان عقل جنبش مستقل کارگري می     

  .پوسیده شده است

 الگوبردارانه از شوراي متحده کارگري و اتحادیـه        و به نظر ما، طرح شوراي همکاري طرحی کاریکاتوري       

  .بوده و ربطی به جنبش زنده و پویاي ملموس مستقل کارگري ندارد... اهاي سراسري کارگران و شور

تـان ادامـه   دهـیم و شـما بـه لجبـازي کودکانـه        ها به راه خود در میان جنبش کارگري ادامه می         ما جنبشی 

  .تاریخ در این مورد قضاوت خواهد کرد. دهید

اد تشکل و سازماندهی در بین و حین مبارزات کـارگران مـستقل   ما از کلیه ابتکار عملهاي کارگران در ایج  

امـا بـا   ... سندیکا، اتحادیه و کمیتـه و  شورا و چه در شکل جنبش کارگري به شیوه انقالبی چه به صورت      

کنـیم،  داري حمایـت مـی  انقالبی برخاسته از بطـن مبـارزات انقالبـی علیـه سـرمایه     ـ سازوکاري شورایی  

  .گیریمر خدمتشان قرار میدستشان را فشرده و د

  :کنیمما در اینجا پیشنهادات خود را مطرح می

گیري با کارگران فعـال و تـشکالت موجـود واقعـاً کـارگري انقالبـی، پیونـد بـا              رشد و گسترش تماس    -1

کارگران شاغل در صنایع بزرگ و کلیدي و سـایر مزدبگیـران تولیـدي، خـدماتی جهـت بـسترسازي یـک             

ها و ایجـاد یـک سـتاد جهـت همـاهنگی و      ي واقعاً انقالبی از طریق اتصال این حلقهتشکل سراسري کارگر  

  .ارتباط اعتراضات جنبش کارگري

اي موجود در بضاعت فعاالن کارگري و کارگران فعـال جهـت             استفاده از هرگونه امکان حداقل رسانه      -2

  .تکثیر و خبررسانی اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران

  .وردن صندوقهاي همیاري و استفاده از ظرفیت آن جهت کمک به کارگران اعتصابی به وجود آ-3

اي براي کرایه یک ایـستگاه رادیـویی یـا       گیري و استفاده از فعاالن کارگري غیرفرقه       تالش جهت تماس   -4

اي در خارج از کشور با حداقل پخش به مدت یک سـاعت در روز جهـت بازتـاب روزانـه                ي ماهواره شبکه

  .ات کارگرانمبارز

 تشکیل یک دایره حقوقی از وکیالن متعهد به جنبش کـارگري جهـت دفـاع از حقـوق کـارگران چـه در                     -5

  . و زندانیگرایی اداره کار و چه براي دفاع از کارگران معترض دستگیر شدهنشستهاي سه جانبه
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شـما هـستیم،    ... نهادات و انتقـادات و      ما آمـاده دریافـت پیـش      . خودتان پیشنهاد بدهید   ........................... -6

  .منتظرمان نگذارید

  .ایمانتشار داده» جمعی از فعالین کارگري«ما قبالً نقطه نظرات خود را از طریق 

هـاي ایـن   لـرزه پـس . هم از ایـران طلـوع خواهـد کـرد    خورشید انقالب کارگري جهان این بار از خاور آن    «

  ».خود را در جهان سرمایه نشان خواهد دادخیز آثار ي عظیم در کشورهاي نفتزلزله

  .داري کارگرانباختگان سنگر مبارزه ضد سرمایهبا درود به کلیه جان

  

  منوچهر                    

                    11/8/86  
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