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  "ت راسشي بدنبال گرای چپ جنبش کارگرشيگرا"

    
١٣٨٧دی شنبه هفتم                                                                                                           رافي نتيآ    

   
  .ارگری  در چندسال اخير می پردازمابتدا به بازنگری ، احيا وتشکيل تشکل های ک

يئت موسسان سنديکاها پی فعاليت ه که در،، سنديکای شرکت واحد بودن سنديکايی که اعالم موجوديت کرداولي

  . تشکيل گرديد

، راست و عی از گرايشات مختلف اين هيئت را، طيف وسييکاها شروع به فعاليت کرددزمانی که هيئت موسسان سن

طيف های ديگر نيز گر چه سکوت .  های دو نبش و سه نبش می ناميدندرفرميسم خواندند وبطنز آن را رفرميست

می کردند مورد نقد و انتقاد آن فعاليت و حتی افراد هم طيف خود را که دراين هيئت نبودند اما موافق شرکت درکردند 

  .  از هيئت موسسان سنديکا ها بودندداده و خواهان کناره گيری آنانقرار

يئت موسسان اعالم هيئت موسس سنديکای شرکت واحد که در حمايت هيئت موسسان شکل گرفت حضور افراد در ه

، افراد شرکت )روشن کردن چراغها( شرکت واحد رو به افزايش نهاد و همزمان يک سری حرکت های کارگران

مجمع عمومی شرکت . کای شرکت واحد مجددًا احيا گرديدکننده در هيئت موسسان با زهم بيشتر شد تا اينکه سندي

   .واحد نقطه عطف اين حرکت بود 

ی که هيئت موسسان را راست و دونبش و سه نبش و رفرميست و دو خردادی قلمداد می کردند ، چهره هاياز آن پس

افراد فرصت طلب که . )ع در ميدان حسن آباد کوچه خيام حسينيه نانوايان واق(آنجا حضور داشتند  و بی وقت دروقت

تعطيلی در ، آنهم بدون تاخير و ينیحس شامه شان قوی بود ، با جعبه خرما در ماه رمضان و بعد از آن با جعبه شر

، در شرکت دی و راست های افراطی می خواندندآنهايی که تا ديروز سنديکا ئيان را دو خردا. آنجا حضور دائم داشتند

حاال ديگر . رد انتقاد آنان بود را می ربودندهم طيفانشان که تا ديروز مو، گوی سبقت را ازکردن و حضور در آنجا

و همه در تالش بودند که به !!  چرا ؟؟ .، چپ راديکال قابل تشخيص نبودتشخيص گرايش های راست و چپدر آنجا 

  .ا به سنديکای شرکت واحد گير دهندنوعی ريسمانشان ر

در هفت تپه نيز فعالين . عتصاب کارگران نيشکر هفت تپه بودشرکت واحد ابزرگترين حرکت اعتراضی بعد از

 مصاحبه با راديو برابری  چنانچه در .ديکای هفت تپه نيز  موجوديت يافت پرداختند و بالخره سنکارگری به فعاليت

اعضاء سنديکا اعالم کرد که اعضاء و فعالين کميته هماهنگی و کانون مدافعان حقوق کارگران در مجمع  يکی از

 شروع کارش لعن و نفرين می دردوستانی که هيئت موسسان سنديکا را . ومی و انتخابات آنان حضور داشتندعم

ينها که ا ؟؟ر و پا قرص سنديکای هفت تپه شدندحال چه اتفاقی افتاده که اينان از استقبال کنندگان و پشتيبانان پ. کردند

در تمام آثار و مکتوباتشان خواهان شوراهای واقعی مستقل از دولت و احزاب بودند چگونه است که شوراهای واقعی 

  !!چرا؟؟ .کا تنزل دادندرا تا حد سندي
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  .در جای مناسب به آن خواهم پرداختآنچه در باال ذکر شد فقط ياد آوری سالهايی بود که پشت سر نهاديم ، 

، طرح اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار نيز تيتر شد و طولی  سنديکا و حمايت همه جانبه از آنپس از طرح و ايجاد

د از آن نيز نوبت تشکيل ، حتما بعتشکل هايی مانند سنديکا و اتحايه .ارگری تغيير نام دادنکشيد که به اتحاديه آزاد ک

، راست و تشکل احيای سنديکای شرکت واحدتشکل ها يی که  قبل از.  است............نفدراسيون و سپس ، کفدراسيون

   . شکل های بورژوايی قلمداد می شدندهای زرد و ت

يگر ياد و نامی از شوراهای و د! ؟؟يل و تبليغ اين نوع تشکل ها زدند، دست به تشکافتاد که اين افرادواقعا چه اتفاقی 

   ؟!؟.مان آن را به بعد ها موکول کردند، فراموش شد و ز، مستقل از دولت و کارفرماواقعی

   .چند سئوال پيش می آيد

  ؟ يل سنديکا خواست خود کارگران استآيا تشک

  ؟، تشکل سراسری کارگران استنديکا و اتحاديه ، پاسخگوی واقعیتشکيل سآيا 

  ؟جديدًا کشف شده است........ برای سنديکا و اتحاديه آيا تعريف جديدی

  ؟ ، پس می نشينندآيا کارگران از شوراهای واقعی

  ! ؟ پس می زنندآيا فعالين کارگری به اين تشخيص رسيده اند که کارگران شوراهای واقعی را

، از تشکيل شوراهای و ديگر اتحاديه های جهانی می رسد، چون فورًا به تائيد آی ال او آيا تشکيل سنديکا و اتحاديه

  ؟ می زنندبازواقعی سر

شرايط سالهای گذشته که به دوران دوم خرداد معروف شد ، در بخش کارگری نيز سنديکا ها به تيتر ، تشکل کارگری 

  . نجاميدا

 های اجتماعی طرح شده در آن و جنبش. ، روبروئيم با دولت غير متعارف سرمايه داریجامعه ايراناساسا ما در

گرايش . ، داشت، سياسی ، اجتماعی استرمايه داری که جامعه مدنی روبنای، رويکردی به شرايط متعارف سزمان

  . يشی گرفت و به الويت تبديل گرديدبر ديگر تشکل ها پ. دسنديکا ليستی که در جنبش کارگری نيز موجود بو

، خواست ای اعتراضی آن سالها مراجعه کنيمزيرا اگر به حرکت ه. ، گرايش غالب جنبش کارگری نبوداين گرايش

   . کارگری ديده نمی شدميان مطالبات سنديکا در

، مازندراندر، کارگران صنعتی بهشهررمانچشمه ک، اعتراضات کارگران مس سرسر آمد اين اعتراضات

و کارگران نساجی ) بافندگی کاشانريسندگی و(تهران به ويژه نساجی ، يزد و اصفهان ، کاشانکارخانجات نساجی در

، کارگران کفش ملی و ديگر کارگران جاده مخصوص و جاده عتراضات سراسری کارگران پتروشيمی، و اچيت ری

  .  می امدند و جاده ها را می بستند، معموًال به جاده تهرانساوه که در غرب

طيف دوم دول سرمايه داری جهانی از. ، سر آمد اعتراضات اجتماعی ميشوددر شرايطی که اعتراضات کارگری

از ، طبعًا به تشکل های متعارف مد نظر خودشان توجه داشتند و ميت ايران به دفاع برخاسته بودندخرداد در حاک

مانند (از آنکه تشکل های واقعی کارگری قبل  .آن بر خاستندکرده و به حمايت ازشکل گيری اين تشکل ها استقبال 

تشکل مورد نظرشان را در بوق و کرنا کردند و شرايط نيز به کمک . پيشی بگيرد و همه گير شود) شوراهای واقعی 

  . يستی آمد و باعث قوت گرفتن آن شدگرايش سنديکال
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   ؟ سنديکايی در ميان کارگران چه بودشرايط قوت گرفتن گرايش 

، به ارگزار متعارف سرمايه جهانی نيست، عالوه بر اينکه غير متعارف است ، يک دولت کدولت جمهوری اسالمی

، میانجمن اسال( ، شرايط پليسی سخت در جامعه و در کارخانه ها توسط  توانست از پس جنبش کارگری برآيدخوبی

، کارگران پيشرو و رهبران عملی را که در خراج  کارگران قديمی و سابقه دارو ا) ، شوراهای اسالمی بسيج کارخانه

  .، خارجشان کردندد را به عناوين مختلف از محل کار را پشت سر گذاشته بودن۶٠ تا ۵۶سالهای 

و سپس کارگران .......، ايران خودرو و زامياد بنز خاور، گروه ی ها اولين تسويه را انجام دادندکارخانه ماشين ساز

  .ال سابقه باز خريد اجباری نمودند س١۵ و ١٠نفت را با 

انقالب تجربه دو لت و سازمان هايش تمام تالششان را بکار بردند تا کارگرانی که تجربه انقالب را داشتند وپيش از 

و واقعی ، تجربه شوراهای انقالبی کارگران نسل جديد . موفق هم شدندواز نسل جديد ، جدا کنند کسب کرده بودند را 

، شوراهای اسالمی. ای اسالمی را مقابل خود ديده اندنسل جديد چشم باز کرده و شوراه. سالهای انقالب را ندارند

. ل دادند ومت که از فيلتر و گزينش ، موفق و پيروز بيرون آمدند ، شوراهای اسالمی را تشکيکارگران حامی حک

دند و ابزار دست ، کارگران را به پليس معرفی کر مقابله با کارگران برخواسته اندکارفرما بهشوراهای اسالمی قبل از

  .اسالمی اولين اعتصاب شکنان هستند، شوراهای کارفرمايان شدند

کارگران . در ذهن و تجربه عينی کارگران ، شورا باپسوندی سياسی ايدئولوژيک اسالمی حکومت گره خورده است 

ديده اند که اساسًا به کلمه اين نسل شايد حاظر نشوند که توضيحی از شوراهای واقعی بشنوند ، چرا که آنچنان لطمه 

، نماينده ايدئولوژيک  سياسی ، در حقيقت شوراهای اسالمیحضور. ه اند و با آن مخالفت شديد دارند، شرطی شدشورا

  . ردم و کارگران از آن راضی نيستندحکومت است که غالبًا م

، جمهوری انطور که مردم در مقابل رای گيریهم. ارگران باعث قوت گرفتن سنديکا شدچنين شرايطی در ميان ک

   . ، آن را انتخاب کردند، نهشاهنشاهی بگوينداسالمی آری يا نه، تنها گزينه ای که به سلطنت 

، زيرا گزينه ديگری مردم به خاتمی آری گفتند. شدمهوری خاتمی نيز اين تجربه تکرارانتخاب و گزينش رياست جدر

ی مردم برا.  يک سو نماينده  راست افراطی حکومت بود و دومی که ظاهرًا از آن نماينده راست متفاوت بود. نداشتند

   . ، گفتند نهمت را به نظرشان نمايندگی می کردنه گفتن به راست افراطی که به نوعی کل حکو

، چرا که ديگر نمی ، آریرگران شرکت واحد به سنديکا گفتندکا. ی نيز، واقعًا چنين اتفاقی افتاددر ميان جنبش کارگر

شرايط سياسی جوامع . نده ايدئولوژيک حکومت بودشوراهای اسالمی که نماي .واستند شورای اسالمی داشته باشندخ

 ،جلو روی خود ندارندفرصت و نه گزينه های ديگری را در، نه اوج فشارهامردم هميشه در. ، چنين استتحت سلطه

اين روبنای سياسی . متعارف سرمايه داری را نيز نداردنوع شرايط دمکراسی ازشرايط آن نيز. انتخابات واقعی نيست

  . ای برای سرمايه جهانی داشته باشدضروری جوامع تحت سلطه است که بايد توليد فوق سود افسانه 

  ؟يا گرايش ديگری موجود است، گزينه ديگر وگرايش سنديکاليستیاز؟ آيا غيرکارگران چيستدر گزينه های ديگراما

، برگزيدن نمايندگان واقعی اشان است که همانا انميان کارگربله گرايش حقيقی در: بايد به صراحت و قوت گفت

 در. نه ای شوراهای واقعی کارگران استحرکت های اعتراضی به گوپيشرو و رهبران عملی هستند که درکارگران 

، از آنها حمايت کرده و خود را ان حقيقی خودشان را انتخاب کردند،  نمايندگحرکت اعتراضی کارگران کيان تاير
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  .  پيروی از دستورات آنان می دانندموظف به

، در ميان مبارزات جاری با ، آگاهی و اطالعات طبقاتیدل اعتراضاتاين شوراها از. شورای واقعی مگر چيست

کارگران در تجمعات  .وجه ديگر کارگران را جلب می کنندتوجه به خصوصيات شخصی اشان جلو صف می آيند و ت

، اين کارگران نماينده واقعی کارگران هستنداين نمايندگان برگزيده .  همگی بر زبان می آورند، نامشان راخود با فرياد

آگاهانه از صف ياران کارفرمايان و شوراهای اسالمی و ديگر نهاد های حکومتی فاصله می گيرند و خود را متعلق 

   .ه جنبش اعتراضی کارگران می دانندب

 پس در چنين شرايطی که کارگران شوراهای اسالمی را. اس جنبش کارگری استمجامع عمومی به عنوان اس و اس

و شرمسار می کنند مورد باز خواست که نماينده شورای اسالمی را خوارعالوه بر اينمجامع عمومی خود می زنند در

مجامع عمومی يا در  . کنندنيز قرار می دهند و در آنجا از آنها پاسخ می طلبند و آنها را خائن و آدم فروش قلمداد می

اراده جمعی بر . ودخانه و نهار خوری هابرگزار ميشچهار راه های اصلی کارخانه و يا در سالن های توليد و يا نماز

برای ايجاد تشکل کارگری اگر به آرائ عمومی و تجربه و سابقه مبارزاتی و خواسته آنها توجه . آن حکمفرما است

اشکال جديد نيز ممکن . ه خواست واقعی کارگران قرار دهيمل های کارگری را منوط بداشته باشيم و تشکيل تشک

  .  از دل اين اعتراضات بيرون بيايداست

و استان  کارگری فالن منطقه و يا فالن شهرتشکيالت " و يا "  سراسری نمايندگان کارگران ايرانشورای"مثال 

حتمًا از جانب فضای موجود  .  نيايدجمله سنديکاليست خوشازيشات ديگرممکن است اين چنين تشکيالتی به مذاق گرا

 گل به خوش سياسی تبليغاتی دول سرمايه داری که رسانه های جهانی را در دست دارند از آن استقبال نکنند و با دسته

يگر را حتما از طرف جهت طرد و منزوی کردن اين تشکيالت کارگری بپردازند و يا مشکالت دآمد گويی نيايند و در

   .ز جلو راه اين تشکيالت قرار دهنددولت داخلی و خارجی ني

 حقيقی و واقعی کارگران جلو نمايندگان و سخنگويانتريبونها را از. تقبال نمی آيندرسانه ها و دالالن قرمز پوش به اس

ا اين شرايط   فرار و يا کنار آمدن ببه جای. جزء شرايط موجود سرمايه داری استاما اين شرايط  نيز  .پس بکشند

  . بايد مقاومت پرداخت

   .شرايطی  امکان حفظ نمايندگی کارگران را داشته باشد پيش روی کارگران گذاشت که در هرگزينه هايی را بايد 

، بدانندکارگران هر گاه الزم . اين تجربه ای است که در ميان تجمعات و اعتراضات کارگری به وضوح ديده ميشود 

  .  باشد آنها را به جلو صف می برندرهبرانشان را پنهان می کنند و هر جا نياز

دگان ، اما از سويی ديگر کارگران نمی خواهند که اين نماين اين گرايش شورايی نيز وجود داردخوب با توجه به اينکه

   . ، شوراهای اسالمی است، چرا که تنها تصور کارگران از  شوراهاشان را در غالب شورا ببينند

  ؟ يش تقويت نشد ؟ يا تقويت نمی شودچرا اين گرا

، از جا ماندن ، از غافله تبليغاتی عقب نماندنارتباط گيری صرفشتن نخ ريسمان ، دا، پرستش کارگرانستايیکارگر

دست هم دادند تا  اينها دست در، تمامی، جو قالب دو خردادی، به شخصيت های جهانی تبديل شدنو چهره شدن ها

  . يکاليستی را در جامعه تقويت بخشدگزينه تشکل متعارف نظام سرمايه داری ، گرايش سند

اتحاديه کارگران .  مجموعه داخلی شرکت آن را برگزيد،سنديکای شرکت واحد. را هم داريمديگری نوع ما تجربه از



 

 5

. جو غالب داخل کارخانه را نداشتند؟ مسلمًا موسسين آن چه کسانی هستند. جی و بيکار را چه کسانی برگزيدنداخرا

 را موسسين آن.......... کارگران بيکار داشته باشيم و تغيير شکل دادن و به اتحايه آزاداگر تعريف درست و واقعی از

   . ی سراسری الپوشانی شدآنجا چرا شوراها. ، ابتکار عمل را در دست دارندکه فعالين کارگری بودند و هستند

خوش آمد سرمايه ل گرايش سنديکايی که مورد پسند وشرايط موجود و بدنبا، فعالين کارگری به پيروی ازبه اعتقاد من

ا به نفع آن گرايش از مواضع خود عقب نشينی کرديم و ميدان ر. ، افتاديمف جهانی و تشکل های متبوعش هستندمتعار

   . واگذار نموديم

پس لطفًا در چراغ راهنما  .خود گذشتيم و تسليم فضای موجود و اوضاع غالب گرديديم سر ناتوانی خود از شعارما از

  .، راهنمای راست روشنای چپ خاموشراهنم. ، دقت نمائيمزدن

  ران گزنده باد مجامع عمومی کار

 
 
 
 

  آيت نيافر

  يکی از اعضا شورای نمايندگان 

  کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری

http://www.komiteyepeygiri.com 
azaditashakol@yahoo.com 

 


