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کمتر روزی را می توان در ایران سراغ گرفت که کارگران یک یا چند واحد تولیدی و خدماتی به معوق

 ماندن پرداخت دستمزد و حقوق خود اعتراض نکنند. هم اکنون ده ها هزار و شاید صدها هزار کارگر در

سراسر ایران وجود دارند که دستمزد و مزایای آن ها گاه چندین ماه پرداخت نشده است.

ابعاد این مسئله در ایران به حدی است که با قطعیIIت می تIIوان گفIت، در تمIIام کشIIورهای جهIان نمی تIIوان

نمونه ای برای آن یافت. این گفته، البته بدان  معنا نیست که نمونه های منفرد و کوتاه مIIدتی از آن در دیگIIر

کشIIورهای سIIرمایه داری وجIIود نIIدارد، امIIا در هیچ یIIک از کشIIورهای جهIIان، ابعIIاد و وسIIعت آن، نظیIIر

ایران نیست و علوه بر این، سال های متمادی همچون ایران دوام نداشته است.

چرا طبقه کارگر ایران با این معضل روبه روست؟ علت چیست که این پدیده به تعویIIق افتIIادن دسIIتمزدها

سال ها ادامه یافته و به یک پدیده معمولی و مرسوم تبدیل شIIده اسIIت؟ چIIه منIIافعی بIIرای طبقIIه سIIرمایه دار

دارد و بالخره چرا طبقه کارگر نتوانسته مقابله ای جدی با آن داشته باشد؟

کارگران، گروگان سرمایه  دارانکارگران، گروگان سرمایه  داران
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ایIIن واقعیIIت بIIر کسIIی پوشIIیده نیسIIت کIIه بIIه تعویIIق افتIIادن پرداخIIت دسIIتمزد کIIارگران، مسIIئله امسIIال و

پارسال و چند سال اخیر نیست، بلکه در تمام دوران استقرار جمهوری اسلمی در ایران وجود داشIIته و

به ویIIژه از دوران ریاسIIت جمهIIوری رفسIIنجانی و اجIIرای سیاسIIت اقتصIIادی نئولیIIبرال، پیوسIIته ابعIIاد

وسIIیع تری بIه خIIود گرفتIIه اسIت. سIIرمایه داران و رژیIIم سیاسIIی پاسIIدار منIIافع آن هIا همIIواره در پاسIخ بIه

اعتراضات کارگران نسبت به عقب افتادن مداوم دستمزد، توجیهات متعIIددی را به حسIب اوضIIاع عنIوان

کرده انIIد. زمIIانی ازهم گسIIیختگی صIIنایع پIIس از انقلب بهIIانه بIIود و پس ازآن، جنIIگ و ادامIIه آن. سIIپس

خصوصIIIی سIIIازی و نوسIIIازی صIIIنایع تIIIوجیه و بهIIIانه شIIIد و پس ازآن بحIIIران اقتصIIIادی پایIIIان دوران

زمامداری هاشمی رفسنجانی. معضل حل نشد و بهانه و توجیه تحریم اقتصادی بر آن افزوده شد. تحریIIم

اقتصIIادی هIIم بIIه پایIIان رسIIید، بIIدون این کIIه معضIIل پرداخIIت دسIIتمزدهای معIIوقه کIIار گIIران حIIل شIIود.

بIIالعکس ایIIن معضIIل ابعIIاد و وسIIعت گسIIترده تری بIIه خIIود گرفIIت و اکنIIون نیIIز هIIرروز بهIIانه جدیIIدی

درمی آورنIIIد. کمبIIIود نقIIIدینگی، قفIIIل شIIIدن بانک هIIIا، معوقIIIات دولIIIت و مؤسسIIIات آن بIIIه سIIIرمایه داران

خصوصی، طلب شرکت های واسطه ای از مقاطعه کاران و غیره.

واقعیIIت ایIIن اسIIت کIIه تمIIام ادعاهIIای دولIIت و سIIرمایه داران خصوصIIی بIIرای بIIه تعویIIق انIIداختن مIIداوم

دستمزد کارگران، چیزی جز بهانه های واهی نیست و هدفی جز افزودن بر سIIود و ثIIروت سIIرمایه داران

نIIدارد. حIIتی اگIIر بزرگ تریIIن بحران هIIای اقتصIIادی نیIIز در یIIک کشIIور وجIIود داشIIته باشIIد، کIIاری کIIه

کارگران انجام می دهند، ارزش جدیIIدی کIIه می آفریننIIد، بسIIیار فراتIIر از آن چیIIزی اسIIت کIIه جبران کننIIده

دسIIتمزد آن هاسIIت. چیIIزی کIIه در جریIIان بحIIران می توانIIد اتفIIاق افتIIد ایIIن اسIIت کIIه سIIود سIIرمایه دار در

مقایسه با دوره رونق اقتصادی کاهش یابد. اگر جز این می بود اکنIIون که تمIIام جهIIان سIIرمایه داری بایIIک

بحIIران اقتصIIادی جIIدی مIIواجه اسIIت، در تمIIام کشIIورهای جهIIان می بایسIIتی وضIIعیت کIIارگران شIIبیه آن

چیIIIIزی باشIIIIد کIIIه اکنIIIون در ایIIIران وجIIIIود دارد. درحIIIIالی که می دانیIIIIم چنیIIIن نیسIIIIت و ایIIIران نمIIIIونه

منحصIIربه فردی در سراسIIر جهIIان اسIIت کIIه دسIIتمزد کIIارگران ماه هIIا بIIه تعویIIق می افتIIد و ایIIن رونIIد

سال هاست که ادامه دارد. دلیل آن هم در ایIIن اسIت کIIه طبقIه سIIرمایه دار ایIران، آن را بIه وسIIیله ای بIIرای

افزون سازی سرمایه و سود تبدیل کرده است. چگونه؟

فرض کنید در یک موسسه تولیدی یا خدماتی، هزار کIIارگر مشIIغول بIه کارنIIد کIه در هرمIاه بایIIد مبلغIIی

 میلیارد تومان به عنIIوان دسIIتمزد بIه کIIارگران پرداخIIت شIIود. سIIرمایه داری کIه یIک یIIا چنIIد مIIاه۲معادل 
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پرداخت دستمزد کارگران را به تعویق انداخته، چندین میلیارد تومان دسIIتمزد معIIوقه کIIارگران را بIIدون

این که کمترین هزینه ای برای او داشته باشد و یا ناگزیر باشIIد در ازای ایIIن پIIول، بهIIره ای بIIه سIIرمایه دار

بانکدار بپردازد، به سرمایه الحاقی تبدیل می کند و به جریان فعالیت و تولید می اندازد. بدین  طریIIق حجIIم

ارزش اضافی را افزایش می دهد و از طریق سودی که از همیIIن منبIIع بIIه دسIIت می آورد، همIIان گونه کIIه

رسم شده است، یک ماه از دستمزدهای معوقه چند ماه را می پردازد و این ماجرا همچنان ادامه می یابد.

راه سهل و ساده تر آن نیز این است که سرمایه دار صنعتی و تولیدی یا خدماتی، دسIIتمزد پرداخت نشIIده و

 درصدی کنونی تبدیل به سپرده بانکی خود می کند و با بهIIره ۲۵ تا ۲۰به تعویق افتاده کارگر را با بهره 

آن بخشی از دستمزدهای معوقه کارگر را می پردازد. یک سال که بدین منوال می گذرد، ایIIن سIIرمایه دار

میلیاردها تومان، مفت و مجانی به جیب می زند. خوب که دقIIت کنیIIم، آشIIکار اسIIت کIIه سIIرمایه دار بIIا بIIه

تعویق انداختن پرداخت دستمزد کارگران، عمل  حتی لاقIل بخشIIی از دسIIتمزد کIIارگران را هIIم بIه جیIIب

زده است. کIIارگرانی کIIه چنIIدین مIIاه دسIIتمزد خIIود را دریIIافت نکرده انIIد، زنIIدگی خIIود و خانواده شIIان در

فقر، گرسنگی، بدهکاری، بی خانمIIانی تبIIاه می شIIود، امIIا همیIIن مسIئله در ایIIران تبدیل شIIده اسIIت به وسIIیله

جدیدی برای تشدید استثمار و افزون سازی سود و سرمایه.

امIIا منIIافعی کIIه از ایIIن بIIابت عایIIد سIIرمایه دار می شIIود، بIIه همین جIIا خIIاتمه نمی یابIIد. بIIه تعویIIق انIIداختن

دستمزدها، همچنین وسیله ای برای آرام کردن و مطیع ساختن کارگران و به گروگان گرفتن آن ها است.

کIIارگرانی کIIه درنIIتیجه تعویIIق چنIIد مIIاه دسIIتمزد، بIIا فقIIر، بIIدهکاری و معضIIلت متعIIدد اجتمIIاعی و

خانوادگی دست به گریبان هستند،  به ویژه با توجه به وجود میلیون ها بیکIIار در ایIIران، هرلحظIIه در بیIIم و

هراس ناشی از بیکاری به سر می برند و نگران اند همین کاری را هم که دارند از دست بدهنIIد و اخIIراج

شوند، تبدیل می شوند به انسان های تابع و مطیع سIIرمایه دار کIه بهIIر شIIکل می خواهIIد آن هIIا را تحت فشIIار

قرار می دهد و استثمار را تشدید می کند. این کارگران که تحت یک چنین شIIرایطی بایIIد منتظIIر بماننIIد تIIا

سرمایه دار لطفی کرده و هرچند وقت یک بار بخشی از مطالبات معوقه آن ها را بپردازد، دیگر جرئت و

روحیIIه اعIIتراض بIIرای افزایIIش دسIIتمزد و بهبIIود شIIرایط معیشIIتی خIIود را نخواهنIIد داشIIت. لIIذا مجبIIور

می شوند به وحشیانه ترین شکل استثمار، ستم و استبداد سرمایه تن دهند. خلصIIه کلم این کIIه سIIرمایه دار

به تمام معنا کارگران را به گروگان گرفته و اسیر خود کرده است.



6                                                                                                                 برگرفته از نشریه کار      سازمان فدائیان (اقلیت)

با این توضیحات روشن است چرا مسئله به تعویق انداختن پرداخت دستمزد کارگران کIIه سال هاسIIت در

ایIIران رواج پیIIداکرده و پیوسIIته بIIر وسIIعت و دامنIIه آن افزوده شIIده اسIIت، ربطIIی بIIه ایIIن یIIا آن وضIIعیت

اقتصادی و توجیهات رنگارنگ طبقIه سIIرمایه دار حIIاکم نIIدارد، بلکIه یIک سیاسIIت آگاهIانه طبقIه حIIاکم و

روش جدیIIدی بIIرای افIIزون سIIازی سIIود و سIIرمایه، تشIIدید اسIIتثمار و بIIه بنIIد کشIIیدن و مطیIIع سIIاختن

کارگران است.

بدون این که مبارزات کارگران ایران علیه این شIIیوه سIIتم و اسIIتبداد سIIرمایه نادیIIده انگاشIIته شIIود، سIIؤال

این است که چرا طبقه کارگر ایران نتوانسته با معضلی که چندین سال ادامه دارد، مقابله ای جIIدی داشIIته

باشد؟

بی تردیIIد اساسIIی ترین دلیIIل و علIIت آن سیاسIIی اسIIت. در ایIIران یIIک رژیIIم سیاسIIی اسIIتبدادی و به غIIایت

سرکوبگر حاکم است که بیان آشکار دیکتاتوری عریIان طبقIه سIIرمایه دار اسIت. ایIن دیکتIIاتوری عریIان

سرمایه حتی ابتدایی ترین حقوق و آزادی های سیاسی را برای دفاع از خود، از طبقIIه کIIارگر سIIلب کIIرده

اسIIت. لIIذا بIIرخلف عمIIوم کشIIورهای جهIIان، کIIارگران ایIIران، حIIتی از داشIIتن تشIIکل های مسIIتقل کIه از

منIIافع اقتصIIادی و صIIنفی آن هIIا بIIه شIIکلی متشIIکل دفIIاع کننIIد، محروم انIIد. امIIا در مقابIIل تمIIام ابزارهIIای

سرکوب سیاسی و اقتصادی، امکانات و تسIIهیلت در اختیIIار سIIرمایه داران قرارگرفتIIه کIه بIIه هIIر شIIکل

می خواهند با کارگران رفتار کنند و آن ها را استثمار نمایند.

یکی از عواقب این دیکتاتوری که در عرصه اقتصادی به عامل بازدارنده ای در رشد و ارتقاء مبارزات

کارگران و حتی سطح مقاومت آن ها تبدیل شده است، واداشتن طبقه کارگر به کIIار در شIIرایط فقIIر مطلIIق

از طریق پرداخت دستمزدی است که بسیار پایین تر از ارزش نیروی کار آن هاست.

 این واقعیت دیگر بر کسی پوشیده نیست که اکثریت بسیار بزرگ کارگران در زیرخط فقر مطلIIق قIIرار

دارنIIد و آنچIIه تحIIت عنIIوان دسIIتمزد بIIه کIIارگران پرداخIIت می شIIود، حIIتی جبران کننIIده هزینه هIIای یIIک

خانوار کارگری در نیمی از ماه نیست. برخلف برخی نگرش ها که فقIIر را تحIIت هIIر شIIرایطی محIIرک

اعتراض و مبارزه می دانند، این فقر در شرایطی هم می تواند به عاملی بIIرای انفعIIال و تمکیIIن بIIه وضIIع

موجود شIIود. ایIIن به ویIIژه در شIIرایطی صIIادق اسIIت کIه طبقIIه کIIارگر در پراکنIIدگی و بی سIIازمانی قIIرار

دارد، طبقه حاکم به دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته متوسIIل شIIده اسIIت و کIIارگران در چنIIان وضIIعیت

وخیم معیشتی قرار دارند که مقدم بر هر چیز باید در فکر تأمین وسایل معاش خود باشند.
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طبقه سرمایه دار ایران برای پیشبرد اهداف خود و تشدید استثمار، فقط به دیکتاتوری عریان، سرکوب و

بIIی حقIIوقی کIIارگران و تلش بIIرای در پراکنIIدگی نگه داشIIتن کIIارگران اکتفIIا نکIIرده، بلکIIه از همIIه ایIIن

شرایط بهره گرفته تا با تحمیل فقIIری کمرشIIکن بIه کIIارگران، آن هIIا را بIIه اسIIارت گیIIرد و تIIا آخریIIن حIIد

ممکIIن اسIIتثمار را تشIIدید کنIIد. بIIدین منظIIور نیIIروی کIIار را بIIه بهIIایی ارزان تIIر از ارزش آن می خIIرد و

کارگران را در منتهای فقر و گرسنگی نگه می دارد.

چگIIIونه ممکIIIن اسIIIت چنیIIIن اتفIIIاقی رخ دهIIIد درحIIIالی که نیIIIروی کIIIار کالسIIIت و هIIIر کIIIالیی در نظIIIام

سرمایه داری به ارزش آن فروخته می شود. دستمزد هم قاعدتا  باید بیان پولی ارزش نیروی کار باشد؟

تا جایی که مسئله فروش این کالی ویژه در ایران مطرح است، بنا به شIIرایط سیاسIIی و اقتصIIادی حIIاکم

و محرومیIIIت طبقIIIه کIIIارگر حIIIتی از حقIIIوق صIIIنفی، کIIIارگر در برابIIIر سIIIرمایه دار به عنIIIوان فIIIردی

متساوی الحقوق ظاهر نمی شود که بتواند نیروی کارش را به بهای آن به سرمایه دار بفروشIIد یIIا نفروشIIد.

سرمایه دار دارای تمام حقوق، امتیازات و امکانات است، کارگر از همه آن ها محروم می باشد. مسئله بIIه

این شکل است که کارگر منفرد یا باید بهایی را که سرمایه دار تعیین می کند بپذیرد یا از گرسنگی بمیرد.

خیلی هم که ماجرا بخواهIIد جنبIIه قIIانونی بIه خIIود بگیIIرد، معیIIار آن، دسIIتمزدی قIIرار می گیIIرد کIIه دولIIت

به عنوان نماینده و قدرت متشکل طبقه سرمایه دار معین کرده است.

بحث ما هم بر سر همین مسئله اسIت و نIه در مIIورد هIزاران موسسIIه ای کIه تIIابع هیIچ ضIIابطه و قIIانونی

نیستند، نظیر مؤسسات تولیدی و خدماتی کوچک یا مناطق ویژه.

اما بر چه مبنایی می توان گفت دسIIتمزدی کIه در ایIران بIIه کIIارگران پرداخIIت می شIIود، مسIIتثنا از این کIه

مشمول قانون به اصطلح کار باشند یا نباشند، بسیار پایین تر از ارزش نیIIروی کIIار اسIت و از همیIن رو

اسIIت کIIه کIIارگران بIIا فقIIر مطلIIق مواجه انIIد و در گرسIIنگی مIIداوم بIIه سIIر می برنIIد، و وحشIIیانه اسIIتثمار

می شوند؟

این را هر کس می داند که هر کالیی در بازار قیمتی دارد و با پرداخت این قیمIIت می تIIوان آن را خریIIد.

اما این قیمت چگونه تعیین می شود؟ از طریق مقدار کار اجتماعا  ضروری برای تولید آن.

در جامعه سرمایه داری که همه چیز به کال تبدیل شده است. نیروی کار نیز یک کالست، اما کالی ویIIژه

که تمایز آن با کالهای دیگIIر در ایIن اسIIت کIه وقIIتی مصIIرف می شIIود بIIرخلف کالهIIای دیگIIر، ارزش

نوینی می آفریند. در اینجا فقط اشاره کنیم که این ارزش نIIوین و تIIازه آفریIIده شIIده، همIIان چیIIزی اسIIت کIIه
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بخشی از آن جبران کننده دستمزدی است که به کارگران پرداخت  می شود و بخش دیگIIر به عنIIوان ارزش

اضافی و سود نصیب سرمایه دار می گردد.

در جامعه سرمایه داری، کارگر برای امرارمعاش و زنده مانده چیزی جز فروش نیروی کIIار در اختیIIار

ندارد. او این نیروی جسمانی و فکری را که موردنیاز سرمایه دار و تولید سIIرمایه داری اسIIت، به عنIIوان

یک کال به سرمایه دار می فروشIIد، در ازای آن مبلغIIی پIIول تحIت عنIIوان دسIIتمزد دریIIافت می کنIIد، تIIا از

طریIIق آن وسIIایل معیشIIت خIIود و خIIانواده اش را تIأمین کنIد. مIIا در اینجIIا نقIش مهIارت، تخصIIص و کIار

مرکب را کنار می گذاریم، و بحث را بIIر سIIر یIIک کIIارگر سIIاده و معمIIولی کIIه جمهIIوری اسIIلمی بIIر آن

مبنا حداقل دستمزد را تعیین می کند، مدنظر قرار می دهیم.

دسIIتمزد ایIIن کIIارگر چقIIدر بایIIد باشIIد؟ به عبIIارت دیگر ارزش نیIIروی کIIاری کIIه بIIه سIIرمایه دار فروختIIه

می شود و شکل پولی دستمزد بIه خIIود می گیIIرد، چگIونه تعییIIن می شIIود؟ دقیقIIا  مثIل هIIر کIIالی دیگIر، از

طریق زمان کار اجتماعا  لزمی که برای تولیIIد و بازتولیIIد نیIIروی کIار، بIIرای حفIIظ و نگهIIداری کIIارگر

ضروری است. کارگر بIIا کIIار چنIIدین سIIاعت در روز، نیIIرو و انIIرژی خIIود را از دسIIت می دهIIد، بIIرای

این کIIه بتوانIIد مسIIتمرا  نیIIروی کIIار را بفروشIIد و در محIIل کIIار مصIIرف کنIIد، بایIIد ایIIن نیIIرو و انIIرژی

ازدست رفته جIIبران شIIود. کIIارگر به مIIرور فرسIIوده و پیIIر می شIIود، بایIIد نسIIل خIIود را نیIIز بازتولیIIد کنIIد.

این همه بدان معناست که مقدم بر هر چیز باید بتواند مواد غذایی لزم را تهیه کند، سلمتی خود را حفIIظ

نماید، برای خود و خانواده اش لباس و دیگر ضروریات زندگی را تأمین کند و جIIایی بIIرای اسIIتراحت و

سکنی گزیدن داشته باشد. یعنی باید درازای دستمزدی که می گیIIرد بتوانIIد وسIIایل معیشIIت خIIود را تIIأمین

کند. پس، ارزش نیروی کار مقدم بر هر چیز عبارت خواهد بود از ارزش وسایل زندگی که بIIرای حفIIظ

و نگهداری دارنIIده نیIIروی کIIار و خIانواده وی ضIIروری اسIIت. ایIن ضIIروریات زنIIدگی، البتIه محIIدود و

منحصر به نیازهای مصرفی غذایی، پوشاک، مسکن و امثالهم نیست. بلکه تحت شرایط تIIاریخی کنIIونی

و سIIطح پیشIIرفت و فرهنIIگ، حیطIIه گسIIترده تری دارد. امIIروزه هIIر خIIانه ای نیIIاز بIIه بIIرق، گIIاز، تلفIIن،

تلویزیون، وسایل لباس شویی و ده ها نمIIونه ازاین دسIIت دارد کIه بIIدون آن هIIا زنIIدگی ممکIIن نیسIIت. این هIIا

همه برای کارگر هزینه دارد که ارزش آن ها وارد ارزش نیروی کار می شود. همچنین اسIIت هزینه هIIای

آموزش وپرورش فرزندان کارگر، هزینه وسIIایل نقلیIه، مخIIارج نیازهIIای فرهنگIIی و تفریحIIی کIIارگر کIه

ارزش تمام این هزینه ها وارد هزینه های تولید و بازتولید نیروی کار و ارزش آن می گردد.
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این، آن حداقل دستمزد یا آن مرزی است که ارزش نیروی کار کارگر نمی تواند پIIایین تر از آن باشIIد. در

ایران این حداقل چه مبلغی است؟ تا چند سال پیش که هنوز متوسIIط هزینه هIIای یIIک خIIانوار معمIIولی در

 میلیون تومان در ماه اعلم شIIد. اگIIر۳شهرها توسط مراکز رسمی دولتی اعلم می شد، این رقم بیش از 

افزایIIش هزینه هIIا و تIIورم دوره زمامIIداری حسIIن روحIIانی را هIIم به حسIIاب نیIIاوریم، روشIIن اسIIت کIIه بIIا

 هزار تومان در ماه، سرمایه داران نه فقط نیروی کIIار۸١۲حداقل تعیین شده دستمزد توسط دولت، معادل 

کارگر را به بهایی زیر ارزش آن می خرند، بلکه این فاصله به اندازه ای بIIزرگ اسIIت کIIه می تIIوان گفIIت،

تنها یک سوم ارزش نیروی کار کارگر را می پردازند. از همین روست کIIه امIIروزه در ایIIران دسIIتمزدی

که اکثریت بزرگی از کارگران دریافت می کنند، از طریق آن حتی نمی توانند هزینه هIIای نیمIIی از مIاه را

جبران کنند. لذا کارگران با بی سابقه ترین شرایط وخیم مادی و معیشتی مواجه اند و روزمره زندگی آن ها

تباه می شود.

به قول مارکس، اگر در هر کشوری چنین شرایطی پیش آید که بهای نیIIروی کIIار تIIا مIIرحله ای تنIIزل کنIIد

که قیمت آن، پایین تر از ارزش آن قIIرار گیIIرد، "نیIIروی کIIار فقIIط می توانIIد بIه شIکل پژمIIرده و پریشIIانی

خویشتن را نگاه دارد و بسط یابIIد." ایIIن دقیقIIا  وصIIف الحال وضIIعیت کIIارگران ایIIران در شIIرایط موجIIود

است. این وضعیت باعث شده که خانواده های کارگری با فقIIر و گرسIIنگی مIIداوم روبه رو باشIIند، ازنظIIر

جسمانی تحلیل روند، به بیماری های متعدد مبتل شوند، در سنین پایین جIIان خIIود را از دسIIت بدهنIIد و بIIا

ده ها معضل اجتماعی دیگر مواجه شوند. وقIIتی که کIIارگران در یIک چنیIن شIIرایط اسIIف باری گرفتارنIIد،

روشن است که دیگر بحثی از امکانات فرهنگی و تفریحی و رشد و اعتلی فکIIری و فرهنگIIی در میIان

 ساعت کار روزانه، چندساعتی هم در جای دیگر کار۸نیست. گروهی از کارگران که ناگزیرند پس از 

کنند، یا زن وشوهر کارگر برای نجات از فقر و فلکت موجود تمام روز کار کنند و گاه فرزندان خIIود را

از تحصIIیل محIIروم کننIIد و روانIIه بIIازار کارنماینIIد تIIا آنهIIا نیIIز کمک خرجIIی بIIرای هزینه هIIای کمرشIIکن

زندگی کارگر باشد، دیگر فرصتی برای زندگی معمولی کارگر هم باقی نمی ماند، تIا چIه رسIIد بIه تفریIIح

و ارتقای سطح فرهنگی کIIارگر. ایIIن وضIIعیتی اسIIت کIIه سIIرمایه داران دقیقIIا  آن را خواسIIته و از قبIIل آن

سود می برند. نIIه صIIرفا  ازآن رو کIIه نیIIروی کIIار کIIارگر را مفIIت و مجIIانی تصIIاحب می کننIIد و سIIودهای

کلنی به جیب می زنند، بلکه از همین شرایط برای به گروگان گرفتن کارگران، واداشتن آن ها به تبعیIIت

بی چون و چرا، بهره می گیرند. وقتی که کIIارگران در یIIک چنیIIن شIIرایط  اسIIف باری قIIرار دارنIIد، طبقIIه
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سرمایه دار می تواند گستاخی و بی رحمی خود را تا آنجا بسط دهد کIIه پرداخIIت دسIIتمزد کIIارگران را نیIIز

چندین ماه به تعویق اندازد و زندگی کارگران را تباه کند و از آن هم وسیله ای برای افزون سازی سIIود و

سرمایه بسازد.

بIIا ایIIن اوصIIاف، روشIIن اسIIت کIIه اگIIر اوضIIاع بIIه روال چنIIدین سIIال گذشIIته باشIIد، نه فقIIط بهبIIودی در

وضعیت کارگران رخ نخواهد داد بلکه، همان گونه که تجربه نشان داده است، سال به سIIال وضIIع وخیم تIIر

خواهد شد و حتی این معضل به تعویIIق افتIIادن پرداخIIت دسIIتمزد کIIارگران بIه مIIدت چنIIد مIIاه کIIه بIه یIک

پدیده معمول و مرسوم تبدیل شده است، حل نخواهد شد.

طبقIه کIIارگر نمی توانIIد از شIر مصIIائب بی شIIماری کIه نظIIم موجIIود و طبقIه حIاکم بIه بIIار آورده انIIد، رهIا

گIIردد، مگIIر آن کIIه بIIه نIIبردی قطعIIی بIIرای برانIIداختن ایIIن نظIIم روی آورد. حIIتی اگIIر قIIرار باشIIد در

چIIارچوب نظIIم موجIIود، طبقIIه حIIاکم را بIIه عقب نشIIینی واداشIIت، ایIIن کIIار بIIا مبIIارزات منفIIرد و پراکنIIده

کارگران ممکن نیست. باید مبارزه را از سطح کارخانه های منفرد، به سطح مبارزه ای سرا سری ارتقاء

داد. بایIIد بIIرای برپIIایی تشIIکل های سIIرا سIIری تلش نمIIود و ایIIن ممکIIن نیسIIت مگIIر آن کIIه کIIارگران

کارخانه های هر رشته  تولیIIد، نخسIIت در میIIان خودشIIان، متشIIکل شIIوند. وقIIتی که کIIارگران کارخانه هIIای

یک رشته تولید متحد و متشکل باشند، آنگاه می تواننIIد باقIIدرت، سIIرمایه داران را بIIه عقب نشIIینی وادارنIIد.

وقتی که کارگران متشکل رشته های مختلIIف متحIIد شIIوند و بIIه هIIم بپوندنIIد، آنگIIاه می تواننIIد به عنIIوان یIIک

طبقه در برابر طبقه سرمایه دار قرار گیرند و به نبرد قطعی برای برانداختن نظم موجود برخیزند. 

کارگران ایران باید این درس را از تاریخ و تجربه یک صد سال اخیر جامعه ایران آموخته باشIIند کIIه در

اینجIIا طبقIIه سIIرمایه دار فقIIط بIIا دیکتIIاتوری عریIIان و وحشIIی ترین اسIIتبداد می توانIIد حکIIومت کنIIد و نظIIم

ستمگرانه سرمایه داری را حفظ کند. بنIIابراین حIIتی از منظIIر کسIIب آزادی هIIای سیاسIIی کIIه بیIIش از همIIه

نیاز طبقIIه کIIارگر ایIIران اسIIت، راهIIی جIIز بIه زیIIر کشIIیدن و سIIرنگونی طبقIIه حIIاکم وجIIود نIIدارد و هیIچ

نیرویی هم جز طبقه کارگر قادر به انجام این وظیفه نیست.

 تمام امید و آینده جامعه ایران وابسIته بIه مبIIارزه طبقIه کIIارگر و نقشIIی اسIت کIه  ایIن طبقIه در تحIIولت

سیاسی ایفا خواهد نمود. وظیفه هر نیروی پیشرو و آگاه کارگری است که با تلش برای متشIIکل سIIاختن

و ارتقاء سطح مبارزه طبقاتی کارگران، به انجام این وظیفه بزرگ و تاریخی طبقه کارگر یاری رساند.

١۳۹۵ نیمه  دوم دی سال ۷۳۳برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره 
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دور جدید مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه که از اوائل بهمن ماه آغاز شIد، تIا هفتIه پایIIانی اسIفند ادامIه

 تIIن از کIIارگران شIIرکت نیشIIکر هفت تپIIه شIIامل کIIارگران کشIIاورزی و بخIIش١۵۰۰داشIIت. بیIIش از 

صIIنعت، در اشIIکال مختلفIIی ماننIIد اعتصIIاب، تجمIIع، راه پیمIIایی و ممIIانعت از ورود کامیون هIIای حامIIل

نیشکر به کارخانه، با خواست ضIIمانت شIIغلی، پرداخIIت معوقIIات مIIزدی و در مخIIالفت بIا تصIIمیم دولIIت

برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، دست به اعتراض زدند. کارگران نیشکر هفت تپIIه گرچIIه

 بار دست به اعتصIIاب زدنIIد و یIIا در مقابIIل فرمانIIداری شIIوش،١۰ روز، بیش از ۴۵در ظرف کمتر از 

دفتر اداری شرکت و در محوطه کارخانه تجمعات اعتراضی برپا کردنIIد و سIIرانجام توانسIIتند بخشIIی از

حقوق های عقب  افتاده خود را دریافت کنند، با ایIIن  همIIه بخشIIی از حقوق هIIای عقIIب افتIIاده و پIIاداش سIIال

 اسفند) به کارگران پرداخت نشده است.۲۴گذشته، تاکنون(

هفت تپه؛ پایان یک دوره، هفت تپه؛ پایان یک دوره، 

آغاز دوره ی جدیدی ازمبارزه طبقاتیآغاز دوره ی جدیدی ازمبارزه طبقاتی
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 سال سابقه۲۰ کارگر را که حدود ۷۰۰افزون بر این، مدیریت شرکت، حق بیمه سال جاری نزدیک به 

کار دارند بIه سIIازمان تIامین اجتمIIاعی پرداخIIت نکIIرده و از بIابت بیمه هIIای سIIال های گذشIIته نیIIز بIه ایIن

سازمان بدهکار اسIت و ایIن موضIIوع، بازنشسIIتگی ایIن گIIروه از کIIارگران را بIIا مشIکل روبIIرو سIIاخته

است. اما مهم تر از این ها، چنین به نظر می رسد که دولت تصمیم خود را مبنی بIIر واگIIذاری ایIIن مجتمIIع

به بخش خصوصی، که کارگران هفت تپه یک دهه با آن مخالفت نموده و با مبارزات پرشور خود، مIIانع

اجرای آن شدند، دارد به مرحله اجرا می گذارد یا بهتر است بگوییم به مرحله اجرا گذاشته است.

البتIIه مIIدیریت شIIرکت، نماینIIده شIIوش در مجلIIس و شIIورای تIIامین شهرسIIتان شIIوش کIIه همگIIی علیIIه

کارگران اند، وعده هایی که هیچ گونه ضمانت اجرایی پشت آن نیست، در زمینه ضمانت شIIغلی، معوقIIات

مIIIزدی و سIIIایر مطالبIIIات، بIIIه کIIIارگران داده انIIIد. امIIIا ایIIIن وعIIIده ها، در اسIIIاس وعIIIده های توخIIIالی و

سرخرمنی سIIIت کIIIه صIIIرفا بIIIرای پایIIIان اعتراضIIIات کIIIارگران و دسIIIت برداشIIIتن آن هIIIا از مخIIIالفت بIIIا

خصوصی سازی کشIت و صIIنعت نیشIIکر هفت تپIه، مطIIرح می شIIوند. پIس از اجتمIIاع اعتراضIIی بیIIش از

 اسIIIفند، اطلعیه ای از طIIIرف کارفرمIIIای خصوصIIIی بIIIر تIIIابلو۲۰ کIIIارگر نیشIIIکر هفت تپIIIه در ١۵۰۰

اعلنات کارخانه نصب شد که در آن وعده هایی در زمینه پرداخت معوقات مزدی تا پایان سال جIIاری و

پرداخت پاداش سIIال گذشIIته، در سIIال آینIIده بIIه کIIارگران داده شIIده اسIIت. اگIIر چIه روی ایIن وعIIده ها نیIIز

نمی توان و نبایIIد حسIاب بIIاز کIرد، امIIا موضIIوع قابIل تIIوجه ایIن اسIIت کIه کارفرمIIای خصوصIIی حتIا در

ظاهر هم که شده، حرفی از ادامه کاری کارگران و ضمانت شغلی یا عدم تعIIدیل و اخIراج آن هIا برزبIIان

نیاورده است.

پوشIIیده نیسIIت کIIه دولIIت جمهIIوری اسIIلمی از همIIان اوائل دهIIه هشIIتاد تصIIمیم داشIIت مجتمIIع کشIIت و

 پرسIIنل۷۰۰۰صنعت نیشکر هفت تپه را به بخش خصوصی واگذار نمایIIد. امIIا ایIن مجتمIIع در آن مقطIIع 

داشت و سرمایه دار بخش خصوصی نمی خواست با این حجم از نیروی انسانی، آن را بخرد. برای آن که

مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، قابل خرید سرمایه دار بخش خصوصی گردد، دولIIت بایIIد هزینIIه مجتمIIع

۸۷ تIIا ۸۴را به بهای باز خریدهای اجباری و اخراج و تعدیل نیروی کار، پایین می آورد. طی سIIال های 

 نفر تقلیIIل یIIافت. نخسIIتین اقIIدام دولIIت بIIرای واگIIذاری ایIن مجتمIIع بIIا۴۰۰۰ به ۷۰۰۰تعداد کارگران از 

تلش آن برای فروش زمین های شرکت آغاز شد. مIIدیریت شIIرکت بIIه بهIIانه پرداخIIت دسIIتمزد کIIارگران

 هIIزار هکتIIار از اراضIIی شIرکت را بفروشIIد. امIIا کIاهش۵که چنIIد مIاه عقIب افتIاده بIIود، تصIIمیم گرفIIت 
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زمین هIIای زیرکشIIت نیشIIکر، معنIIایش کIIاهش تولیIIد نیشIIکر بIIود و کIIاهش تولیIIد نیشIIکر کIIه مIIاده اولیIIه

کارخانه نیشIIکر اسIت معنIIای دیگIIری جIز کIIاهش و یIا توقIIف فعIIالیت کارخIIانه نیشIIکر هفت تپIه نداشIIت و

نمی توانسIIت مIIورد توافIIق کIIارگران باشIIد. دولIIت ضIIمن آن کIIه بخIIش هIIائی از زمیIIن هIIا را بIIه سIIاختمان

سIIIازی اختصIIIاص داد ، انکIIIار نمی کIIIرد کIIIه در صIIIدد واگIIIذاری کشIIIت و صIIIنعت هفت تپIIIه بIIIه بخIIIش

خصوصی سIIIIت و تIIIدریجا زمینIIIه آن را فراهIIIم می کIIIرد. امIIIا کIIIارگران مبIIIارز هفت تپIIIه کIIIه عIIIواقب

خصوصی سازی کارخانه ها و موسسات دیگر را دیده و یا شنیده بودنIIد، متحIIد و یکپIIارچه بIIا ایIIن تصIIمیم

دولIIIت بIIIه مخIIIالفت برخاسIIIتند. کIIIارگران نیشIIIکر هفت تپIIIه دیIIIده بودنIIIد وقIIIتی که کارخIIIانه قنIIIد دزفIIIول

خصوصی سIIازی شIIد و تقریبIIا مفIIت و مجIIانی بIIه "آیت ا مکIIارم شIIیرازی" داده شIIد، چIIه بلیIIی بIIر سIIر

کIIارگران ایIIن کارخIIانه آمIIد. همیIIن جنIIاب آیت ا مکIIارم شIIیرازی در آن مقطIIع نقشIIه تصIIاحب کارخIIانه

نیشکر هفت تپه را نیز در سر داشت. غیر از آن، کارگران نیشکر هفت تپه شنیده بودند که وقتی کارخIIانه

 بIه بخIIش خصوصIIی واگIIذار شIد، چنIIد مIIاه بیشIIتر طIIول۸۵کاغذسازی کشت و صنعت کIIارون کIه سIIال 

نکشید که کارفرمای جدید ،  در کارخانه را بست و همه کارگران را اخراج کرد.

بنIIابراین کIIارگران هفت تپIIه بIIه تجربIIه دریIIافته بودنIIد و می دانسIIتند کIIه خصوصی سIIازی، یعنIIی اخIIراج

گسترده کارگران، خصوصی سIIازی یعنIIی سIIاعات کIIار و اسIIتثمار بیشIIتر کIIارگرانی کIه اخIIراج نشIIده اند.

خصوصی سIIازی یعنIIی مIIزد و مزایIIای کمIIتر، یعنIIی بی حقIIوقی بیشIIتر، یعنIIی شIIرایط خفت بIIارتر، سIIوانح

کاری بیشتر و یعنIIی محرومیIIت بیشIIتر از حIIداقل های تIIامین اجتمIاعی و حقIIوق کIار! این هIا را کIIارگران

هفت تپIه می دانسIIتند و از همیIIن رو شIIدیدا بIIا واگIIذاری ایIIن شIIرکت یIIا زمین هIIای آن بIه بخIIش خصوصIIی

مخالف بودنIIد و بطIIور متشIIکل و یکپIIارچه در برابIIر آن ایسIIتادند. پرچIIم اعIIتراض متشIIکل علیIه سیاسIIت

 در معIIدن سIIنگ آهن بIIافق برافراشIIته شIIد، پیIIش از آن، در نیمIIه دوم دهIIه۹۳خصوصی سIIازی کIIه سIIال 

هشتاد، در کشت و صنعت هفت تپه به اهتراز درآمده بود!

کارگران هفت تپه بIIرای مقIIابله بIIا ایIن تعIIرض آشIIکار دولIIت و مقIIاومت در برابIIر آن، کIه بیکIIاری بخIIش

زیادی از آن ها را رقم می زد، با یک سلسله اعتصابات طIIولنی مIIدت، راه پیمایی هIIا و تظIIاهرات پرشIIور

خیابانی، در برابر تصمیم دولت ایستادند و مانع واگIIذاری کشIIت و صIIنعت هفت تپIه بIه بخIIش خصوصIIی

 اعتصاب بIIزرگ و سIIال١۶، کارگران مبارز هفت تپه ۸۶ تا ۸۵شدند. تنها در فاصله یک ساله مهر ماه 

 روزه را بIIه یIIاری کIIارگران آگIIاه و پیشIIرو و۵۰ چنIIدین اعIIتراض از جملIIه یIIک اعتصIIاب بIIزرگ ۸۷



14                                                                                                                 برگرفته از نشریه کار      سازمان فدائیان (اقلیت)

سندیکای شان که در درون همین مبارزات شکل گرفت، سازمان دادند. جنبش کارگری ایIIران در مقیIIاس

تمام کشور حامی هفت تپه بود. در سطح خارج کشور نیز، نیشکر هفت تپه، حمایت بسIIیاری از کIIارگران

 را تاریخ قطعی واگذاری کشت و صIIنعت۸۹و سندیکاهای کارگری را بدست آورد. اگرچه دولت، سال 

 شرکت و کشت و صنعت مشابه آن اعلم کرد مانند کشIIت و صIIنعت و دامپIIروری١۰نیشکر هفت تپه و 

مغان، کشت و صنعت جیرفت، کشت و صنعت شهید بهشتی، کشت و صنعت شIIهید رجIIایی و امثIIال آن،

که همگی زیرمجموعه شرکت مIIادر تخصصIIی تولیIIد محصIIولت کشIIاورزی بودنIIد و بسIIیاری از این هIIا

نیز به بخش خصوصی واگذار شدند، امIIا مقIIاومت در هفت تپIIه، به رغIIم تلش هIIای مIIذبوحانه رژیIIم بIIرای

مستاصل ساختن و فرسوده نمودن کارگران، و به رغم تمام اقدامات سرکوب گرانه علیه کIIارگران پیشIIرو

و فعالن سندیکای کارگران هفت تپه، ادامه یافت. دولت برای درهم شکستن مقاومت کارگران، به قهر و

سIIرکوب بیشIIتر و خشIIن تر متوسIIل شIIد. از آن جملIIه بIIود بازداشIIت مکIIرر رهIIبران سIIندیکا، پی گIIرد و

پرونده سازی بIرای کIIارگران آگIاه و پیشIIرو هفت تپIه، حبIIس و اخIIراج تمIام اعضIIای هیئت مIIدیره سIIندیکا

تIIIوام بIIIا تحمیIIIل تنگناهIIIای شIIIدید معیشIIIتی و اقتصIIIادی برخانواده هIIIا. در کنIIIار آن بIIIا تIIIداوم اخIIIراج و

بازخریIIدهای اجبIIاری، شIIمار کIIارگران را بIIه کمIIتر از سIIه  هIIزار نفIIر کIIاهش داد. بIIدین ترتیIIب انگیIIزه

چنگ انIIدازی سIIرمایه داران بخIIش خصوصIIی بIر ایIن شIIرکت بIزرگ را تقIویت نمIIود و آرام آرام زمینIIه

وارد ساختن ضربه نهایی را فراهم ساخت!

 صددرصد سهام شرکت کشIIت و۹۳بدنبال آن، سازمان خصوصی سازی، چند نوبت در شهریور و آبان 

صنعت نیشIIکر هفت تپIه را تحIت عنIوان "عرضIه عمIIومی سIIهام و دارائی" کIه در روزنامه هIIای؛ دنیIIای

اقتصادی، ایران و اعتمIIاد نیIIز درج شIIد، بIIرای واگIIذاری بIIه بخIIش خصوصIIی عرضIIه کIIرد. و سIIرانجام

وقIIتی که چنIIد روز پیIIش در بیسIIتم اسIIفند، اعلمیIIه کارفرمIIای خصوصIIی ایIIن شIIرکت بIIر تIIابلو اعلنIIات

کارخانه نیشکر هفت تپه نصب شد، دیگر برهمگان مشخص شد که کارگران هفت تپه، علوه بIIر فشIIارها

و مشکلت پیشین، بایستی خIIود را بIIرای مشIIکلت افزون تIIر ومحIIدودیت هIIا و فشIIارهای تIIازه  تIIری نیIIز

آماده و تجهیز کنند.

کIIارگران مبIIارز هفت تپIIه، دوره ای را پشIIت سIIر گذاشIIته، وارد دوره جدیIIدی شIIده اند. آنIIان در جریIIان

مبارزات شجاعانه و مستمر خIIود طIIی سIالیان گذشIIته علیIه دولIIت بIه عنIوان یIک کارفرمIIا و سIIرمایه دار

بIIزرگ، تجIIارب فراوانIIی اندوخته انIIد و حIIال بایIIد بIIا تکیIه بIIر ایIIن تجIارب، دور جدیIIدی از مبIIارزه علیIه
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سرمایه، این بار از نوع خصوصی آن را سازمان دهند.

اکنIIون مسIIتقل از اینکIIه سیاسIIت دولIIت در زمینIIه واگIIذاری مجتمIIع کشIIت و صIIنعت نیشIIکر هفت تپIIه و

زیرمجمIIوعه ی آن، چگIIونه و تIIا کجIIا پیش رود و چIه زمIIانی حIالت نهIIایی بخIIود بگیIIرد و یIIا چIه عواقIIبی

برای کارگران این شرکت درپی داشIIته باشIIد، امIIا ایIIن واقعیتی سIIت کIه کIIارگران هفت تپIIه در ایIIن مIIاجرا

 کIIارگر معIIدن سIIنگ آهن بIIافق در سIIال گذشIIته کIIه۵۰۰۰تنهIIا نیسIIتند. اعتصIIابات پرشIIکوه و یکپIIارچه 

 تن از کارگران مبارز این معدن را درپIIی داشIت، در اعIتراض و مخIالفت۹احضار و محاکمه دست کم 

بIIا همیIن سیاسIت دولIIت بIIود. صIIرف نظر از کشIت و صIIنعت هفت تپIه و کشIت و صIIنعت های مشIابه آن،

هIIزاران کIIارگر در شIIرکت های هفت گIانه طIرح توسIIعه نیشIIکر کIه بIIرای واگIIذاری بIه بخIش خصوصIIی

عرضه شده اند، با کارگران هفت تپه هم دردند!

موضوع واگذاری ها به کشت و صنعت ها و کارخانه هIIای قنIIد و نیشIIکر و امثIIال آن خلصIه نمی شIIود. بIا

نگاهی اجمالی به سایت سIIازمان خصوصی سIIازی، بIه آسIIانی می تIIوان دیIIد کIIه تIIاکنون صIIدها و هزارهIIا

شIIرکت و کارخIIانه  و موسسIIه دولIIتی، از پالیشIIگاه های نفIIت گرفتIIه تIIا پتروشIIیمی ها، نیروگاه هIIای بIIرق،

مخابرات حمل و نقل هوایی و دریایی، بانک ها و شIIرکت های بیمIه، معIIادن، صIIنایع فIIولد و ذوب آهIن و

ن بخخس به سرمایه داران بخIIش خصوصIIی واگIIذار شIIده اسIIت، صدهاهزارکارگربیکارشIIده امثال آن به ثخمخ

اند و چه حجم عظیمی از ثروت ها و سرمایه ای که آفریننده اش طبقه کارگر است، به یغما رفته است!

خصوصی سازی یا بIIه اصIIطلح کوچک سIIازی دولIIت و کاسIIتن از مسIIئولیت های اجتمIIاعی و هزینه هIIای

آن، به یک عبارت محروم  سIIاختن کIIارگران از حIIداقل های تIIامین اجتمIIاعی و تشIIدید اسIIتثمار، از اجIIزاء

لینفIIک سیاسIIت های اقتصIIادی نئولیIIبرال اسIIت کIIه از دوران رفسIIنجانی نقشIIی محIIوری در مجمIIوعه

سیاسIIت های رژیIIم را برعهIIده داشIIته و در تمIIام طIIول سIIال های بعIIد از آن نیIIز، در ابعIIاد گسIIترده تر و

فزاینده تری به مرحله اجرا گذاشته شده است. بیش از یک ربع قرن است که این سیاست ضدکارگری که

جز اخراج هIIا و بیکارسIIازی های وسIIیع و تشIIدید اسIIتثمار کIIارگران، ثمIIر دیگIIری نداشIIته اسIIت، در حIIال

اجرا است. میIزان واگIIذاری ها در دوره خIIاتمی نسIبت بIه دوره قبIIل از وی افزایIIش یIIافت. امIا در دوران

احمIIدی نژاد، ایIIن واگIIذاری ها، بسIIی پرشIIتاب تر شIIد و بیIIش از پیIIش فزونIIی گرفIIت. یکIIی از افتخIIارات

احمدی نژاد این بIIود کIه میIIزان واگIIذاری ها تنهIIا در ظIIرف یIIک سIIال ریاسIIت جمهIIوری اش، از مجمIIوعه

 سIIال قبIIل از آن بیشIIتر بIIوده اسIIت. تقریبIIا عیIIن ایIIن مIIاجرا، در دورۀ حسIIن١۰سIIهام واگIIذار شIIده در 
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روحانی نیز تکرار شد و میزان سهام واگذار شIIده در یIIک سIIال اول دوره ریاسIIت جمهIIوری وی، در ده

سال قبل از آن سابقه نداشIIت. بIIر طبIIق آمIIار و ارقIIامی کIه از سIIوی "سIIازمان خصوصی سIIازی" انتشIIار

) میزان سIIهام واگIIذار شIIده بIIه۹۲ – ۹۳یافته است، در دو سال اول  ریاست  جمهوری  حسن روحانی (

۸۵ برابر سهامی است که در دو سال اول ریاست جمهIIوری احمIIدی نژاد (١۲بخش خصوصی، بیش از 

۵۰) واگذار شده و ارزش سهام واگذار شده در دو سIIال اول ریاسIIت جمهIIوری روحIIانی، بیIIش از ۸۴– 

برابر ارزش سهامی ست که در دو سIIال اول ریاسIIت جمهIIوری احمIIدی نژاد بIه بخIIش خصوصIIی واگIIذار

)١ (شده است.

کIIابینه حسIIن روحIIانی کIIه راسIIت ترین و بی رحم تریIIن جنIIاح بIIورژوازی را نماینIIدگی می کنIIد، بIIا اجIIرای

بی چون و چرای برنامه های انحصارات مالی از قماش بانک جهانی و صندوق بین المللIIی پIIول و اجIIرای

گسIIترده تر و همIIه جIIانبه تر سیاسIIت های اقتصIIادی نئولیIIبرال کIIه خصوصی سIIازی، اخراج هIIای وسIIیع،

تعرض بی رحمانه به سطح معیشت کارگران و باز پس گیری دستاوردهای طبقIه کIIارگر، از ملزومIIات و

درعین حIIال از نتایIج اولیIه آن اسIت، تمIIام تIوان خIIود را بIIرای تIامین منIIافع سIIرمایه، تIامین نیIIروی کIار

ارزان و خاموش و تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران بکار بسته است.

طبقه حاکم و دولت ایIن طبقIه بIIرای پیشIIبرد ایIن سیاسIIت بIIورژوازی بین المللIIی و شIIرکای داخلIی آن، در

ابعاد گسترده ای به اعمال قهر و سرکوب علیه کارگران پرداخته و برای مرعIوب سIIاختن آنIان بIه حربIIه

اخراج و حبس کIIارگران مبIIارز و فعIIالن کIIارگری و سIIندیکایی متوسIIل شIIده اسIIت. در کشIIت و صIIنعت

هفت تپه، تنها یک سال بعد از اعلم موجودیت سIIندیکای کIIارگران نیشIIکر هفت تپIIه و مبIIارزات پرشIIکوه

کارگران علیه تصمیم دولت برای واگIIذاری ایIIن شIIرکت بIIه بخIIش خصوصIIی بIIود کIIه شIIش عضIIو هیئت

مدیره این سندیکا، شش ماه حبس و سپس از کار اخراج شIIدند. در معIIدن سIIنگ آهن بIIافق نیIIز، علوه بIIر

 هIIزار کIIارگر کIIه بIIا اعتصIIابات یکپIIارچه۵استقرار یگان های ویژه در معدن، برای زهرچشم گرفتن از 

خود، یکی از سیاست های محوری دولت را زیر سوال برده و با آن بIIه مخIIالفت برخاسIIته بودنIIد، فعIIالن

 تن از آنان را به محاکمه کشاندند.۹این اعتصابات را به کرات به دادگاه احضار نموده و 

بنابراین کارگران هفت تپه، چه از این نظر که یکی از سیاست های ضد کارگری طبقه حاکم در این واحد

به مرحله اجIIرا درآمIIده اسIIت، چIه از جهIIت عIIواقب و نتایIIج وخامت بIIار آن و چIه از جنبIه اعمIIال قهIIر و

تعرضی که علیه شان اعمال می شود، مطلقا تنها نیسIIتند. ده هIا هIIزار کIIارگری کIه در شIIهرها و منIIاطق و
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رشIIته های مختلIIف در خوزسIIتان مشIIغول بکIIار هسIIتند، شIIرایطی مشIIابه هفت تپIIه دارنIIد. هIIزاران کIIارگر

شIIاغل در کشIIت و صIIنت های جنIIوب، از جملIIه کشIIت و صIIنعت کIIارون، کشIIت و صIIنعت خوزسIIتان و

امثال آن شرایط مشابهی دارند که همه آن ها منافع واحد و مشIIترکی دارنIIد و بایIIد دسIIت اتحIIاد و همیIIاری

به سوی هم دراز کنند و یار و یاور رفقای خود درکشت و صنعت هفت تپه باشند. باید مبIIارزه ای متشIIکل

و متحدانه را علیه سرمایه از هر نIIوع آن سIIازمان داد. اتحIIاد و اتفIIاق میIIان کIIارگران کشIIت و صIIنعت ها

 کIIارگران کشIIت و صIIنعت نیشIIکر هفت تپIIه و کIIارگران کشIIت و۸۷بی سابقه نیست. در اعتصIIابات سIIال 

صنعت کIIارون  خوزسIIتان بIه حمIIایت از رفقIIای خIIود در هفت تپIه برخاسIIتند و در ایIن رابطIIه حتIIا بیIIانیه

مشترکی نیز صادر کردند.

اما تا آنجا که بIه وضIIعیت جدیIIد کشIIت و صIIنعت نیشIIکر هفت تپIه و واگIIذاری آن بIه سIIرمایه داران بخIIش

خصوصی برمی گIIردد، در همیIIن آغIIاز ورود کارفرمIIای خصوصIIی ، بایIIد بIIه تاکیIIد و روشIIنی مشIIخص

شود که هیچ کIIارگری در هیIچ بخشIIی و تحIIت هیIچ عنIوان و بهIانه ای نبایIIد اخIراج گIIردد. تمIام مطالبIIات

معوقه کارگران، اعم از حقوق های ماهانه، پاداش سالنه و سایر مطالبات، باید در اسرع وقت به حساب

کارگران واریز گردد. مزد و مزایای کارگران بطور کامل پرداخت شود. تمام کIIارگران اخراجIIی و قبIIل

از همه فعالن سندیکای هفت تپه به سر کارهای خود بازگردند و مزد و مزایا و خسIIارات دوران اخIIراج

به آنان پرداخت شIIود. پاداش هIIا و مزایIIایی کIIه تIIاکنون بIIه کIIارگران تعلIIق می گرفتIIه اسIIت، بایسIIتی تIIداوم

 درصIIدی عقIIب افتIIاده، بIIه سIIازمان تIIامین اجتمIIاعی پرداخIIت و مشIIکل بازنشسIIتگی۴داشIIته باشIIد. بیمIIه 

کارگران مشمول کارهای سخت و زیان آورد برطرف گردد. در یک کلم تمام خواست های کارگران کIIه

طی اعتصابات و اجتماعات اعتراضی خود طIIی دو مIIاه اخیIIر بیIIان کرده انIIIد،به فIIوریت بایIIد جIIامه عمIIل

پوشانده شود.

امروز که تعرض سرمایه، کار و معیشIIت کIIارگران هفت تپIIه را بیIIش از گذشIIته در معIIرض خطIIر قIIرار

داده ، وظIIایف سIIنگین تری بIIر دوش کIIارگران آگIIاه و فعIIالن سIIندیکای کIIارگران نیشIIکر هفت تپIIه قIIرار

گرفته است. اگر تعرض سرمایه فراتر از حد کشت و صنعت هفت تپه است، مقابله بIIا آن و دفIIاع از کIIار

و معیشت کارگران نیز سازماندهی اعتراض در ابعاد فراتر از هفت تپIIه را می طلبIIد. طبقIIه حIIاکم در بعIIد

سراسIIری بIه تعIIرض علیIIه طبقIه کIIارگر و سIIطح معیشIIت آن دسIIت زده اسIIت و خIIواه نIIاخواه مقIIاومت و

مبارزه طبقه کارگر را سراسری نمIIوده اسIIت. مطالبIIات کIIارگران شIIرکت نیشIIکر هفت تپIه را در مقیIIاس
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وسیع تر و در اتحاد و پیوستگی با سایر کارگران این رشته باید دنبال کرد و بدین منظور باید تشIIکل ها و

ارتباط های مناسبی برای سازماندهی و هدایت مبارزات فراواحدی را ایجاد کIIرد. پیشIIروترین کIIارگران

هر واحد، پیشگامان ایجاد چنین تشکل هائی باید باشIIند کIIه اعتصIIاب و مبIIارزه همزمIIان در چنIIد واحIIد را

سازماندهی و هماهنگ سازند.بدیهی ست که سندیکای کارگران نیشIIکر هفIت تپIه و فعIالن آن مIی تواننIIد

نقش مهمی دراین جهت ایفا کنند.

تجربه خصوصی سازی ها و تجارب جنبش کارگری به ما می آمIIوزد کIIه تحIIت هیIIچ شIIرایطی نمی تIIوان و

نباید به وعده های کارفرما اعتماد کرد. کارگران هفت تپه ضمن مبارزه برای تحقق فوری مطالبIIات خIIود

از جمله ضمانت شIIغلی و مقIابله جIIدی و متشIکل و سIIازمان یIافته بIIا هIر تلشIIی کIه بخواهIIد آینIدۀ شIIغلی

کIIارگران را بIIه خطIIر انIIدازد، بایIIد نقشIIه مند تر ومتشIIکل تر ازگذشIIته وارد صIIحنه مبIIارزه شIIوند و پیکIIار

خIIویش را علیIIه سIIرمایه دار، مسIIتقل از آن کIIه دولIIتی یIIا خصوصIIی  اسIIت و بIIرای برچیIIدن مناسIIبات

سرمایه داری و تمام نظم موجود، تشدید و تقویت کنند.

زیرنویس: 

١۶۷۴۹۷۳۶) تعداد سهام واگIIذار شIده بIه بخIIش خصوصIIی ۸۴سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد (

 بIIIه ارزش١۲١۸۵۷۰۸۵۰ تعIIIداد سIIIهام واگIIIذار شIIIده ۸۵ میلیIIIون ر و سIIIال ۷۶۴١۳۲بIIIه ارزش 

 میلیون ر بوده است.۴۴١۸۹۰۷ سهم به ارزش ١۳۸۶۰۶۸۲١١ میلیون ر مجموعا ۳۶۵۴۷۷

 بIIه ارزش١۲۳١۳۴۰۰۶۸١) تعداد سهام واگذار شده ۹۲در سال اول دوره ریاست جمهوری روحانی (

۴۷۷۵۴١۲۲ به ارزش ۴۷۴۳۸۵۴۹۲١ تعداد سهام واگذار شده ۹۳ میلیون ر و سال ۲۰۸۶۴۳۶۵۹

 میلیون ر بوده است.۲۵۶۳۹۷۷۸١ سهم به ارزش ١۷۰۵۷۲۵۵۶۰۲میلیون ر مجموعا 

١۳۹۴ نیمه  دوم اسفند سال ۷١۳برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره 
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 با استقرار نظام سرمایه داری و شکل گیری طبقه کارگر، یعنی طبقه ای که برای ارتزاق وادامه حیات

مجبور به فروش نیروی کار خویش است، مبارزه طبقاتی میان این طبقه و طبقه سرمایه دار نیز آغاز

می گردد. سرمایه دار برای تشدید استثمار و به جیب زدن سهم هر چه بیشتری از ارزش اضافه ای که

منشاء آن نیروی کار کارگر است، کارگر را به اشکال مختلف تحت فشار قرار می دهد. سعی می کند

ساعات کار را افزایش دهد ومدام از هزینه نیروی کار بکاهد و مزد کم تری به کارگر بپردازد.

)١کارگران نیز برای تقابل با تعرض بی وقفه سرمایه داران، پس از سال ها مبارزه علیه ماشین ها (

سرانجام دور هم جمع می شوند و به مبارزه ای متشکل علیه سرمایه داران یا مالکان ماشین ها روی

می آورند. از درون همین تلش های خودبخودی کارگران، سندیکاها و اتحادیه های کارگری که هدف

    

تجارب جنبش کارگری تجارب جنبش کارگری 

و چرایی ضرورت کمیته مخفی کارخانهو چرایی ضرورت کمیته مخفی کارخانه
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آن ها دست یابی به مطالبات روزمره مانند بهبود دستمزد و شرایط کاراست، زاده می شوند تا در برابر

تجاوزات بی قاعده و زورگویی سرمایه بایستند.

گرچه رشد و توسعه سرمایه داری، لزوما با رشد شمار کارگران و تجمیIIع آنIIان زیIIر سIIقف کارخانه هIIا و

ایجاد سندیکاها و اتحادیه های کارگری همراه است، این روند اما در همIIه جوامIIع و کشIIورها، همگIIون و

همزمان نیست. چرا که سرمایه داری در جوامع مختلف به شکلی ناموزون رشIIد می کنIIد و در محیط هIIای

سیاسIIی و اجتمIIاعی گونIIاگون توسIIعه می یابIIد. علوه بIIر ایIIن، مبIIارزات کIIارگری بIIرای تحقIIق مطالبIIات

روزمIIره و دفIIاع در برابIIر تعIIرض مIIداوم سIIرمایه نیIIز لزومIIا بIIه یIIک شIIکل و از طریIIق سIIندیکاها و

اتحادیه هIIای کIIارگری صIIورت نمی گیIIرد. در کشIIورهایی کIه شIIرایط دیکتIIاتوری عریIIان و اختنIIاق حIIاکم

اسIIت و فعالیت هIIای سIIندیکایی غیرقانونی سIIت، توده هIIای کIIارگر بIIه اشIIکال نIIوینی از سIIازماندهی روی

می آورند و تشکل هایی ایجاد می کنند که ضمن پاسخگویی به ضIIروریات روزمIIره کIIارگران ، بIIا شIIرایط

ویIIژه آن جIIامعه نیIIز منطبIIق باشIIد. بIIرای مثIIال در انگلسIIتان کIIه زادگIIاه اولیIIه اتحادیه هIIای کارگری سIIت،

کارگران برای دست یابی به حقوق خویش از اوائل قرن نوزده مبارزات نسبتا متشکلی را آغIIاز می کننIIد.

نخسIIIتین فعالیت هIIIای جمعIIIی کIIIارگری مخفیIIانه انجIIIام می شIIIود. سIIIپس تحIIت عنIIوان همیIIIاری و تعIIIاون

تشکل هایی ایجاد می کننIIد و در جریIIان تIIداوم تلش هIIا و مبIIارزات کIIارگری، همیIن تشIIکل ها بIIه صIIورت

 فعIIالیت اتحادیه هIIا١۸۲۴اتحادیه ها در می آیند. بعد از سال ها تلش و مبارزه کارگران انگلیس، در سIIال 

در انگلسIIتان قانونIIا بIIه رسIIمیت شIIناخته می شIIود. در فرانسIIه نیIIز در حIIالی که مبIIارزات کIIارگری بIIرای

 بIIه رسIIمیت شIIناخته١۸۸۴ آغاز می شود اما فعالیت سندیکاهای کارگری در سال ١۷۹۰تشکل، از سال 

می شود. گرچه رسمیت یافتن و قانونی شدن فعالیت سندیکاها و اتحادیه های کارگری، به معنIIای ایIن نبIIود

که دولت ها و سرمایه داران این کشورها بر سر راه فعالیت این تشکل ها هیچ گونه مانعی ایجاد نمی کنند و

یا فعالن کارگری تحت فشار و پی گرد قرار نمی گیرند، اما نکته بسIIیار مهIIم ایIIن اسIIت کIIه حضIIور قIIوی

کIIIارگران در عرصIIIه جIIIامعه و فعIIIالیت مبIIIارزاتی آن هIIIا به نحوی سIIIت کIIIه نIIه جIIIامعه، نIIIه دولIIIت و نIIIه

سرمایه داران نمی توانند این تشکل ها را نادیده بگیرنIIد. کIIارگران متشIIکل در صIIدها سIIندیکا و اتحIIادیه ای

که خود آن ها را ایجاد کرده انIد، در واقIIع موجIIودیت ایIن تشIIکل ها را بIIر دولت هIIا و سIIرمایه داران تحمیIIل

می کنند و بدین ترتیب فعالیت سندیکا و اتحادیه در این کشورها (و کشورهای مشابه) به رسمیت شIIناخته

شده و نهادینه می شود.
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اگIIر در انگلسIIتان فعIIالیت قIIانونی اتحادیه هIIای کIIارگری در ربIIع اول قIIرن نIIوزده، در فرانسIIه، ربIIع آخIIر

همین قرن به رسIIمیت شIIناخته شIد، در روسIIیه یعنIی کشIIوری کIه بIرآن اسIIتبدادتزاری حIاکم بIIود حتIIا در

اوائل قرن بیستم نیز چنین اجازه ای برای فعالیت های سIIندیکایی وجIIود نداشIIت و کIIارگران از تشIIکل های

صنفی توده ای محروم بودنIIد. حکIIومت اسIIتبدادی تIIزار و اختنIIاق حIIاکم بIIر روسIIیه، هرگIIونه اعتصIIاب و

تشکل را وحشیانه سرکوب می کرد. هر چند در این جا نیز در نیمه دوم قرن نوزده ،تحIIت عنIIوان تعIIاون

و همیاری تشIIکل هایی بوجIIود آمدنIد، امIIا ایIن تشIIکل ها مخصIIوص کارمنIIدان بIIود و بعIIدها یعنIIی در سIال

 کارگران اجازه یافتند در این تشکل ها شرکت کنند.١۸۹۰

 است که محدود نمونه هایی از همیIن تشIIکل هIIا بIه سIIندیکا و اتحIIادیه تبIIدیل١۹۰۵تنها در جریان انقلب 

 و تحت امIIواج توفنIIده انقلب در کشIIور تزارهاسIIت کIIه قIIانون، اجIIازه١۹۰۶می شوند. سرانجام در سال 

تشکیل سندیکاهای کارگری البته فقط در برخی رشته ها را صادر می کند. این قانون در عین آن که بIIا امIIا

و اگرهIIای زیIIاد و قیIIد این کIIه سIIندیکاها بایIIد منIIافع کIIار و سIIرمایه را هماهنIIگ سIIازند، همIIراه بIIود، در

عین حال به پلیس اجازه می داد به بهانه "امنیت عمومی" یا "اخلل در نظم قIIانونی" سIIندیکا را تعطیIIل و

آن را منحIIل کنIIد. در عمIIل نیIIز نIIه فقIIط حتIIا همیIIن قIIانون فوق العIIاده محافظه کIIارانه اجIIرا نشIIد، بلکIIه بIIا

فرونشانده شدن و سرکوب انقلب و سلطه ارتجاع، تمام اتحادیه هIIا یIIا سIIندیکاهایی کIIه در فضIIای انقلب

شکل گرفته بودند همگی برچیده و نابود شدند.

مسIIاله کIIارگران روسIIیه ایIIن نبIIود کIIه آن هIIا نمی خواسIIتند سIIندیکا یIIا اتحIIادیه داشIIته باشIIند و فعالیت هIIای

سندیکایی و اتحادیه ای را نهادینه کنند. مسIIاله ایIIن بIIود کIه شIIرایط روسIIیه تIIزاری بIIا فرانسIIه و انگلسIIتان

متفاوت بود. حکومت تزاری حق آزادی تشکل و امثال آن را به رسمیت نمی شناخت و اجازه شکل گیری

و فعالیت علنی به چنیIن نهادهIIایی نمی داد. بدیهی سIIت کIه کIIارگران روسIIیه نیIIز نمی توانسIIتند دسIت روی

دست بگذارند. کارگران روسیه بر پایه شرایط  مشخص و معین این کشور و از دل مبIIارزات و تجIIارب

خIIود مناسIIب ترین شIIکل تشIIکل کIIارگری کIIه بازتIIاب وضIIعیت و شIIرایط مشIIخص روسIIیه بIIود، بوجIIود

آوردنIIد. اگIIر اختنIIاق و سIIرکوب تIIزاری اجIIازه فعIIالیت سIIندیکاها و فعالیت هIIای تIIوده ای و علنIIی را بIIه

 و چIIه بعIIد از آن خIIود را در کمیته هIIای١۹۰۵کارگران نمی داد، کارگران روسیه نیز چه قبIIل از انقلب 

کارخانه یا کمیته های اعتصاب که "کمیسیون های کIIارگری" نیIز نامیIIده می شIIدند و از درون مبIIارزات و

ابتکIIارات کIIارگری جوشIIیده بودنIIد سIIازماندهی کردنIIد. ایIIن کمیته هIIای کIIارگری، تشIIکل هایی بودنIIد کIIه
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توانسIIتند خIIود را بIIا شIIرایط خIIاص روسIIیه کIIه شIIرایط اختنIIاق و سIIرکوب بIIود انطبIIاق دهنIIد و ضIIمن

، بسIIته بIIه١۹۰۵سIIازماندهی و رهIIبری اکIIثر اعتصIIابات کIIارگری در یIIک دهIIه پیIIش و بعIIد از انقلب 

اوضاع و شرایط سیاسی به صورت مخفی یا نیمه علنی به فعالیت خIIود ادامIIه دادنIIد و در شIIرایط اعتلء

انقلبی جنبش، به تشکل های توده ای کارگری تبدیل شدند. همین تشکل ها بودند که در جریان انقلب هIIای

فوریه و اکتبر کنترل و نظارت کارگری را اعمال کردند و هم پIIای شIIوراهای کIIارگری یعنIIی ارگان هIIای

اعمال قIIدرت سیاسIIی طبقIه کIIارگر، نقIش بIIی بIIدیلی دراسIIتقرار دولIIت کIIارگری و حکIIومت شIIوراها ایفIا

نمودند.

در ایران نیز تلش های مختلفی برای تشکل یابی کارگران و ایجاد تشIIکل های کIIارگری انجIIام شIIده اسIIت.

پوشیده نیست که شرایط ایران با کشورهای غربی و کلسیک سرمایه داری بIIه کلIIی متفIIاوت بIIوده اسIIت.

این شرایط نه با انگلسIIتان و فرانسIIه قابIIل قیIIاس اسIIت و نIه حتIIا بIIا روسIIیه تIIزاری. ایIIران شIIرایط خIIاص

خودش را داشته است و دارد. با این وجود اگر قرار باشد مقایسه ای صIIورت گیIIرد، کسIIی نمی توانIIد ایIIن

واقعیت را انکار کند که شرایط ایران، بیشتر به روسیه شبیه است تا آن دو کشور دیگر!

تجربه جنبش کارگری ایران طی بیش از یک قرنی که از حیات آن می گذرد، حاکی از این واقعیت است

کIIه کIIارگران ایIIران تنهIIا در دوره   هIIایی توانسIIته اند تشIIکل های تIIوده ای و صIIنفی خIIود یعنIIی سIIندیکاها و

اتحادیه هIIای کIIارگری را سIIازمان داده و در آن هIIا متشIIکل شIIوند، کIIه جIIامعه دچIIار یIIک رشIIته تحIIولت

سیاسی شده و توازن قوا به نحوی رقم خورده است که رژیم های دیکتIIاتوری حIIاکم را از کنIIترل و مهIIار

جامعه ناتوان سIIاخته اسIIت و توده هIIای مIIردم نیIIز توانسIIته اند حIIدودی از آزادی هIIای سیاسIIی را بIIه چنIIگ

آورند.

، جنبIIش کIIارگری١۲۸۵ در دوران انقلب مشIIروطیت و تحIIولت سیاسIIی و انقلبIIی سIIال های پIIس از 

ایران از رشد چشم گیری برخوردار شد. استبداد سلطنتی و تسلط رژیIIم وقIIت بIIر اوضIIاع تضIIعیف شIIد و

در پرتو آزادی های سیاسی، ده ها سندیکا و اتحادیه کارگری بوجود آمد. اما با روی کIIار آمIIدن رضIIاخان

 روند سرکوب آزادی های سیاسی و اتحادیه های کارگری نیIIز آغIIاز شIIد تIIا اینکIIه در سIIال١۳۰۴در سال 

 دیکتاتوری رضاخانی، همه سندیکاها و اتحادیه های کارگری را قلع و قمع نمود.١۳١۰

، بار دیگر توده های مIIردم آزادی هIIای سیاسIIی را۲۰ با سقوط رضاخان وپایان استبداد در شهریور سال 

به چنIگ می آورنIIد و ده هIا هIIزار کIIارگر در ده هIا سIIندیکا و اتحIادیه متشIIکل می شIIوند و حتIا اتحادیه هIIای
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 و استقرار حکومت استبدادی محمدرضا شاه بار۳۲ مرداد ۲۸سراسری را سازمان می دهند. با کودتای 

دیگIIر سIIندیکاها و اتحادیه هIIای کIIارگری سIIرکوب و تIIار و مIIارمی شIIوند. شIIرایط سIIرکوب و خفقIIان و

۵۷ ادامIIه می یابIIد. درسIIال ۵۷محرومیIIت کIIارگران از حIIق ایجIIاد تشIIکل های کIIارگری تIIا آسIIتانه انقلب 

هنگامی که جامعه ایران وارد یک موقعیت انقلبی می شود، دیگر هیچ اثری از سIIندیکاها و اتحادیه هIIایی

۵۷ تIIا قیIIام ۳۲ بوجIIود آمده بودنIIد دیIIده نمی شIIود. اگIIر کIه در فاصIIله بعIIد از کودتIIای سIIال ۲۰که در دهه 

سندیکایی شIIکل گرفIIت، عمومIIا سIIندیکاهای کاغIIذی بودنIIد کIه غالبIIا رهIIبران آن هIIا یIIا رسIIما در اسIIتخدام

ساواک بودند یا به نحIIوی وابسIIته بIIه دسIIتگاه حIIاکم و در هرحIIال علیIه منIIافع و تشIIکل کIIارگران و بIIرای

رژیم فعالیت می کردند. اگر هم در موارد استثنایی وتحت شرایط خاصی سندیکا یا اتحادیه ای پیIIدا می شIIد

که سرنخ اصلی آن در دست دستگاه حاکم نبIIود و فرضIIا می خواسIIت از حقIIوق کIIارگران دفIIاع کنIIد فIIورا

سIIIرکوب می شIIIد و فعIIIالن و رهIIIبران آن نیIIIز دسIIIتگیر ،زنIIIدانی و اخIIIراج می شIIIدند. بدیهی سIIIت کIIIه

وجوداختنIIاق و سIIرکوب بIIه معنIIای تسIIلیم یIIا پرهیIIز کIIارگران از مبIIارزه و اعتصIIاب و یIIا عIIدم فعIIالیت

کارگران آگاه و پیشرو نبود. فعالیت های کارگری و تلش برای ایجاد محافل و کمیته های کارگری ادامIIه

 اشIIاره کIIرد کIه منجIIر بIه دسIIتگیری۵۳داشت. برای نمونه می توان به اعتصIIابات شIIرکت نفIت در سIIال 

 کIIارگر شIIد. گرچIIه اکIIثر ایIIن کIIارگران آزاد شIIدند امIIا از همIIه آن هIIا تعهIIد گرفتIIه شIIد کIIه در۵۰بیIIش از 

فعالیت های اجتماعی شرکت نکننIIد و حتIIا حIق نداشIIتند عضIو یIک تعIIاونی شIIوند. دسIIتگیری و بازداشIIت

 تIIن از۳۷کIIارگران پیشIIرو، بعIIد از آن  سIIال ها نیIIز ادامIIه داشIIت بIIه نحIIوی کIIه تنهIIا در شIIرکت نفIIت، 

 در زندان بودند.۵۷کارگران و کارکنان این شرکت تا سال 

، گرچIIه فعالیت هIIای سIIندیکایی بIویژه درصIIنوف رونIIق۵۷با آغاز جنبش انقلبی و رشد آن پس از سIIال 

گرفته و گسترش می یابد، اما در این دوره، مقIIدم برهIIر تشIIکلی، کIIارگران پیشIIرو خIIود را در کمیته هIIای

اعتصاب متشکل می سازند. همین کمیته های کارگری هستند که قبIIل از سIIرنگونی رژیIIم شIIاه اعتصIIابات

را در کارخانه هIIا و مراکIIز تولیIIدی سIIازماندهی می کننIIد وسIIپس بIIه شIIوراها فIIرا می روینIIد. اعتصIIابات

کارگران شرکت نفت که نقش مهمی در سقوط رژیم سلطنتی داشت، توسط همین کمیته های اعتصاب که

درپالیشIIگاه تهIIران و دیگرپالیشIIگاه هIIا و بخIIش هIIای صIIنعت نفIIت تشIIکیل شIIده بودنIIد، سIIازماندهی و

، کمیته اعتصاب سراسIIری درنفIIت شIIکل گرفIIت۵۷رهبری شد.با پیوند این کمیته های اعتصاب درآبان 

که سازمانده و رهبری کننده اعتصابات سراسر درشIIرکت نفIIت بIIود کIIه بعIIدا بIIه شIIورای سراسIIری نفIIت
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تبدیل شد. پس از سIIرنگونی شIاه، در دوره کوتIIاهی کIه هنIIوز آزادی هIIای سیاسIIی نسIIبی در جIامعه وجIIود

داشت، با وجود آن که برخی از سندیکاها و اتحادیه های کارگری نیز بوجود آمدنIد، امIا در ایIن دوره نیIز

بخIIش اعظIIم کIIارگران بIIه ویIIژه در کارخانه هIIا و صIIنایع بIIزرگ، در کمیته هIIای کارخIIانه و شIIوراهای

کارگری متشکل شدند. شرایط جدید وظایف نوینی را پیش روی کارگران قرار داده بود که انجام آن تنها

از عهده این تشکل ها سIIاخته بIIود. کمیته هIIای کارخIIانه و اعتصIIاب و بعIIد شIIوراها را کسIIی یIIا سIIازمان و

حIIزب خاصIIی از بیIIرون بIIه درون کارخانه هIIا نIIبرده بIIود. ایIIن تشIIکل ها از شIIرایط مشIIخص و از درون

جنبش پویای طبقاتی و از دل مبارزات کارگران روئیده بود تا پاسIIخ گوی نیازهIIای مبIIارزات کIIارگری و

راه گشIIای تIIداوم و تعمیIIق ایIIن مبIIارزات باشIIد. گام هIIای اولیIIه امIIا مهمIIی نیIIز در جهIIت اعمIIال کنIIترل

کارگری، تشکیل شوراهای سراسری برداشته شد و بخشا  اقIIدامات مهمIIی نیIIز توسIIط شIIوراها بIIه مرحلIه

) ۲(اجرا گذاشته شد. 

اما چنان که می دانیم ارتجاع حاکم مهلت نداد. به تمام نهادهای کارگری یورش بIIرد و بIIا سIIرکوب خIIونین

، تIIوازن قIIوا را بIIه زیIIان کIIارگران برهIIم زد. هIIزاران کIIارگر انقلبIIی و پیشIIرو بازداشIIت و۶۰درسIIال 

اخراج و بخشا به جوخه  مرگ سپرده شدند. رژیم دیکتIIاتوری جمهIIوری اسIIلمی ماننIIد سIIلخف خIIود رژیIIم

سلطنتی و بدتر و بیش تر از آن، مخالف هرگونه تشکل مستقل کIIارگری و دشIIمن آشIIتی ناپذیر آزادی هIIای

سیاسی بوده است. این رژیم ضمن سرکوب شوراها، تمام سندیکاها و اتحادیه های کارگری را نیزبرچیIIد

و جایی برای فعIIالیت علنIIی و سIIندیکایی بIIاقی نگذاشIIت. بIIار دیگIIر حIIاکمیت تIIرور و اختنIIاق و سIIرکوب

مستقر گردید.

، گرچه مبارزه و فعالیت علنی تعطیل شد، اما این به معنای تعطیل مبارزه بIIه طIIور کلIIی۶۰بعد از سال 

نبIIود. گرچIIه مIIدتی طIIول کشIIید تIIا کIIارگران پیشIIرویی کIIه جIIان سIIالم بIIدر بIIرده بودنIIد بتواننIIد مبIIارزات،

تماس ها و فعالیت های مخفی خود را ترمیم و بازسازی کننIIد، امIIا محفل هIIا و کمیته هIIای مخفIIی کIIارگری،

، به فعالیت  خود ادامه دادنIIد. بIIرای نمIIونه دراکثرپالیشIIگاه ها۵۷ – ۶۰ولو نه در شکل و ابعاد سال های 

و بخش های صنعت نفت، جمع های چهار- پنج نفره ای ازکارگران پیشIIرو کIIه ازقبIIل بایکدیگرآشIIنابودند

و به هم اعتماد داشتند محفل ها یا کمیته هائی را شکل دادند.همین جمع هIIا یIIا کمیتIIه هIIای کارخIIانه هسIIتند

کIIه درسIIال هIIای بعIIد، اعتصIIابات متعIIددی را سIIازماندهی و رهIIبری مIIی کننIIد کIIه ازجملIIه مIIی تIIوان بIIه

 ، اعتصIIاب سراسIIری نفIIت دردیمIIاه همیIIن سIIال و۶۹اعتصIIاب کIIارگران پالیشIIگاه اصIIفهان درسIIال
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، اعتصاب همزمان کارگران پالیشگاه های تهران،شیراز، اصفهان و تبریز درآذرسال۷۰دردی ماه سال

 اشIIIاره۷۵ ، اعتصIIIاب و تجمIIIع کIIIارگران پالیشIIIگاه تهIIIران دربرابIIIروزارت نفIIIت دربهمIIIن مIIIاه ۷۵

نمIIIود.تلش و مبIIIارزه کIIIارگران آگIIIاه و پیشIIIرو بIIIرای سIIIازمان یابی و سIIIازماندهی اعتصIIIاب، گرچIIIه

کIIه) ۳(بادستگیری و بازداشت برخی ازکارگران همراه بود اما ادامه داشت تااینکه تحت شIIرایط ویIIژه ای 

در اوائل دهه هشتاد در جمهوری اسلمی بوجودآمد، جنبش کارگری توانست گام های بسIIیار بزرگIIی در

راسIIتای تشIIکل یابی کIIارگران بIIردارد. بازگشIIایی سIIندیکای کIIارگران شIIرکت واحIIد، اعلم موجIIودیت

سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه، ایجIIاد کمیته هIIای مختلIIف و متعIIدد کIIارگری، شIIکل گیری تشIIکل های

فعالن کارگری، همه جزء دستاوردها و نشان پیش روی های مهم جنبش طبقاتی کارگران بود کIIه بعIIد از

سرکوب های دهه شصت بی سابقه بود. اما تجربIIه جنبIIش کIIارگری ایIIران در دهIه هشIIتاد نیIIز بIIر تجIIارب

پیشین جنبش کارگری صحه گذاشت و بر ایIIن واقعیIIت تلIIخ مهIIر تاییIIد زد کIIه اختنIIاق و دیکتIIاتوری لجIIام

گسیخته که از ویژگIIی هIIای روبنIIائی سIIرمایه داری ایIران اسIIت، مIIانع اصIIلی ایجIIاد و فعIIالیت  تشIIکل های

مسIIتقل تIIوده ای کIIارگری از نIIوع سIIندیکا و اتحIIادیه توسIIط خIIود کIIارگران اسIIت. سIIوای سIIرکوب خشIIن

رهبران و فعالن سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت تپه،وضعیتی که اکنون، چIIه

از لحاظ ارتباط این دو سندیکا با تIوده کIIارگران و چIه از جهIت نIIوع و دامنIه فعIIالیت، بIر ایIن دو تشIکل

کارگری تحمیل شده است، گویای همین واقعیت است. جمهوری اسIIلمی رژیمی سIIت فIIوق ارتجIIاعی کIه

حیIIات و موجIIودیت آن بIIا اعمIIال دیکتIIاتوری عریIIان و سIIلب آزادی هIIای سیاسIIی ملزم اسIIت. ایIIن رژیIIم

کارگران ایران را ازابتدائی ترین آزادی ها و حقوق دموکراتیک خود، از جمله آزادی تشIIکل کIIه جزیIIی

از آزادی هIIای سیاسی سIIت محIIروم سIIاخته وهرگIIونه تلش بIIرای ایجIIاد یIIک سIIندیکای مسIIتقل و تشIIکل

تIIوده ای کIIارگری را بIIا سIIرنیزه و سIIرکوب پاسIIخ داده اسIIت. تردیIIدی در ایIIن مسIIاله وجIIود نIIدارد کIIه

ف فعالیت هایی که پیIIش از ایIن در راسIIتای تشIIکل یابی کIIارگران انجIIام گرفتIIه یIIا در حIIال حاضIIر در شفIIرف

انجIIام اسIIت، بIIه پیشIIرفت جنبIIش کIIارگری یIIاری رسIIانده و آن را گام هIIایی بIIه جلIIو سIIوق داده و می دهIIد.

گسIIترش اتحادعمل هIIا، همکارهIIای گسIIترده تر میIIان تشIIکل های فعل موجIIود، ایجIIاد پیونIIد وارتبIIاط میIIان

کمیته های کارگری و تلش های دیگر مشابه آن، می توانند در راسIIتای غلبIIه بIIر پراکنIIدگی های موجIIود و

سراسری شدن مبارزات کارگری موثر باشند. سوای این هIIا و مهم تIIر از این هIIا ضIIرورت غلبIIه بIIر نقطIIه

ضعف بزرگ جنبIIش کIIارگری یعنIIی کم شIIمار بIIودن تشIIکل های کIIارگری در نقطIه تولیIIد و فقIIدان ارتبIIاط
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میIIان ایIIن تشکل هاسIIت. بIIا ایجIIاد کمیته هIIای کارخIIانه و سIIلول های کIIارگری در نقطIIه تولیIIد و برقIIراری

ارتباط و پیوند میان این کمیته ها و سلول هاست که جنبش کارگری ایIIران می توانIIد گIIامی فراتIIر از آن چIIه

تاکنون بوده است، بردارد.

قبل ازآن که بحث خود را به پایان ببریم، لزم است به برخIIی تلش هIIا کIIه بIIرای بی اعتبIIار سIIاختن شIIعار

کمیته مخفی کارخانه صورت می گیرد نیز اشاره ای داشته باشیم.

کسانی پیدا شده اند که با  توسل به علنی بودن یک حرکت اعتراضی کIIIارگری،کمیته مخفIی کارخIIانه را

تخطئه میکننIIد. اینIIان بIIا طIIرح ایIIن موضIIوع کIIه "کIIارگران مخفیIIانه مبIIارزه و اعتصIIاب نمی کننIIد، بلکIIه

مبارزات کارگران علنی است" چنین نتیجه می گیرند که کمیته مخفی کارخIIانه هIIم بIIی معنی سIIت. امIا از

آن جا که هیچ استدللی در نفی تاکتیک اصولی کمیته های مخفی کاخانه ندارند، سعی می کنند موضوع را

لوث کنند و به خیال خود، تکلیIف کمیته هIIای مخفIی کارخIIانه در جنبIش کIIارگری را یک سIره سIIازند! بIه

چنین افراد و جریان هایی که نگاه آن ها بIه جنبIIش کIIارگری در کلیIت خIIود یIک نگIاه رفرمیستی سIIت بایIIد

متذکر شد که؛ این نکته ی درست و بسیار درستی ست کIIه مبIIارزات کIIارگران علنی سIIت و بدیهی سIIت کIIه

هر تجع و اعتصاب کارگری یک حرکت اعتراضی علنی کارگری ست، غیر از این هم نمی تواند باشد و

فهم این موضوع هم نیاز به هوش سرشاری ندارد. همه بحث این است که سازماندهندگان این اجتماعات

و اعتصابات نباید در معرض دید پلیس سیاسی باشند. بحث این است که رهبری این مبارزات علنی بایIIد

در دست کمیته های مخفی باشد. اعتصاب و تجمع نمی تواند مخفی باشIIد، تشIIکلی کIIه امIIا ایIIن حرکت هIIای

اعتراضی و علنی را سازمان می دهد و تقسیم کار درونی می کند، می تواند و باید مخفی باشد. این تشIIکل

مخفی سIIت کIIه حرکIIت مبIIارزاتی را سIIازماندهی می کنIIد. شIIرایط و مIIوقعیت تIIداوم حرکIIت اعتراضIIی یIIا

توقف آن را می سنجد و کارگران نه به صIIورت خودبخIIودی، بلکIIه بIIه طIIور سIIازمان یIIافته وارد مبIIارزه

می شوند. بنابراین روشن است که بحثی از "اعتصاب مخفIIی" در میIIان نیسIت. کسIIانی کIه سIIعی می کننIIد

موضIIوع را لIIوث کننIIد، صIIرف نظر از آن هIIایی کIIه یIIا اساسIIا فاقIIد تاکتیک هIIای مشIIخص سIIازماندهی

درجنبش کارگری هستند یا از قفای جنبش خودبخودی حرکت می کنند، عموما توجیه کنندگان فعالیت هIIای

صرفا علنی هستند.

برخIIی دیگIIر از همیIIن قمIIاش کIIه صددرصIIد مخIIالف فعIIالیت و کIIار مخفIIی هسIIتند، بIIا ایIIن بهIIانه کIIه اگIIر

دستگاه اطلعاتی رژیم کسانی را در رابطه با فعالیت مخفی دستگیر کند به مجازات های سنگین محکIIوم
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خواهد کرد، علنی کاری صرف را توجیه می کنند. اینان در واقع با نفی کIIار مخفIIی، از فعIIالن کIIارگری

می خواهند یا فعالیت خود را صرفا در چارچوب تشکل های قانونی وابسته به رژیم محدود کننIIد، یIIا خIIود

را تحویل پلیس سیاسی دهند و یا دور هر گونه فعالیت کIIارگری را خIIط بکشIIند. این هIIا البتIIه می داننIIد کIIه

جمهIIوری اسIIلمی حتIIا فعIIالیت علنIIی و مسIIتقل کIIارگران را هIIم تحمIIل نمی کنIIد. مگIIر فعIIالیت سIIندیکای

کIIIارگران شIIرکت واحIIد و سIIIندیکای کIIارگران نیشIIIکر هفت تپIIه غیرعلنIIی و مخفIIی بIIوده اسIIت؟ مگIIر

تلش های سندیکایی ده ها عضو و فعال این دو سندیکا و سIIندیکاهای فلزکIIار مکانیIIک و کIIارگران نقIIاش

مخفی بود که به مجازات های سنگین محکوم شده اند، از کار اخراج شده اند و شماری از آنان کماکIIان در

زنIIدان بIIه سIIر می برنIIد؟ مگIIر جIIرم صIIدها کIIارگر فعIIال و مبIIارزی کIIه در همیIIن دوره حسIIن روحIIانی

بازداشت، محاکمه ،زندانی و اخراج شده اند، فعالیت مخفی بوده است؟

بنابراین موضوع کIIامل روشIIن اسIIت کIه هIIدف اصIIلی ایIن بهانه جویی هIIا و مIIذمت  کIIار مخفIIی آن هIIم در

شرایط اختناق و سرکوب، توجیه علنی کاری صرف اسIIت کIه برخاسIIته از یIک خط مشIIی رفرمیسIIتی در

جنبش کارگری ست وهیچ کIIارگر آگIIاهی آن را جIIدی نمی گیIIرد. تجIIارب جنبIIش کIIارگری بIIه همIIه فعIIالین

کارگری و کارگران پیشرو بایستی آموخته باشد مادام که دیکتاتوری عریان بر جامعه حاکم است، تحIIت

هیچ شرایطی نباید تشکیل  کمیته های مخفی کارخانه را از دستور کار خود خارج سازند.

برخی دیگر که درک درسIIتی ازکمیتIIه مخفIIی کارخIIانه ندارنIIد برایIIن تصورهسIIتند کIه یIIک عضIIو کمیتIه

مخفی کارخانه باید خودش را ازچشم توده ها پنهان وارتباط  اش را با توده کارگران قطع کند.این بدترین

و بی ربط ترین برداشت ازکمیته مخفی کارخانه و به طIIور کلIIی ازکارمخفی ست.ایIIIن یIIک درک وارونIIه

ازکار مخفی واز کمیته مخفی کارخانه اسIIIت.کارمخفی یعنIIی سیسIIتم فعIIالیتی کIIه مبتنIIی برادامIIه کIIاری و

بقIIاء فعIIال باشIIد. ادامIIه کIIاری زمIIانی تIIأمین خواهIIد شIIد کIIه اعضIIای کمیتIIه مخفIIی کارخIIانه، کIIارتوده ای

مستمر و ارتباط زنده باتوده کارگران داشته باشIIند. همIIراه و همIIدوش و مهم تIIرازآن پیشIIتاز فعIIالیت هIIا و

مبارزات کارگران  باشند. کارمخفی درسازماندهی مبارزه طبقاتی کارگران،یIIک شIIیوه کIIارتوده ای سIIت

که کاربرد آن، این امکان را بوجود می آورد که یک فعال و سازمانده ی مبارزه کارگری درعیIIن داشIIتن

رابطه زنده وفعال با توده کارگران و درعین انجام کارپی گیرتوده ای،ازچشم پلیس سیاسی درامان بماند.

پنهIIان مانIIدن هIIویت سIIازمانی یاتشIIکیلتی و سIIازمانگر یIIک عضIIومخفی و ارتبIIاط تنگاتنIIگ بIIا تIIوده
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کارگران از ملزومات کارمخفی و کمیته های مخفی کارخانه است.قطع ارتباط بIا تIIوده هIا و پنهIان شIIدن

از چشم توده های کارگرتحت هرعنوان وبهانه ای که باشد،معنایش پاسیفیسم و بی عملی ست.

کمیته های مخفی کارخانه دربرگیرنده ی فعال ترین ، پیشروترین و آگIاه ترین کIIارگران هIIر کارخIIانه اسIت

و در دسIIترس عمIIوم کIIارگران قIIرار دارد. کمیته هIIای کارخIIانه نIIه فقIIط در شIIرایط امIIروز و محرومیIIت

کارگران از آزادی های سیاسی قادرند مبارزات کارگران را حول مسائل مشخص و مطالبات روزمره و

بی واسطه آنان سازمان دهند و متشکل سازند، بلکه به دلیل ساختار انعطاف پذیرشان می توانند پاسخگوی

چشم انداز متحول جنبش انقلبی نیز باشند. بدیهی ست که کمیته های کارخانه در شرایط خفقان و سIIرکوب

کنونی نمی توانند به تشکل های توده ای تبدیل شوند. اما در شرایط اعتل بیشتر مبارزه، این سIIد و مIIانع از

پیش پای کارگران وکمیته های کارخانه برداشته می شود و این کمیته ها به تشکل های توده ای طبقه کارگر

تبدیل می شوند. برخلف سIIندیکاها و اتحادیه هIIای کIIارگری کIIه عمومIIا مبIIارزه طبقIIه کIIارگر را بIIه دایIIره

مناسبات موجود محIIدود می سIIازند و سIIعی می کننIIد طبقIه کIIارگر را از مبIIارزه سیاسIIی دور نگIIاه دارنIIد،

کمیته های کارخانه اما از این خصوصیت برخوردار هستند که مطالبات و مبارزات کارگران را عمIIق و

وسعت بخشIIندوعلوه برمبIIارزه بIIرای مطالبIIات اقتصIIادی، پIIرچم دار مبIIارزه سیاسIIی شIIوند و در شIIرایط

اعتل جنبش انقلبی، به کمیته های اعتصاب و شوراهای کارگری تبدیل شوند و مبارزات کارگری را از

نIIد. کسIIی نمی توانIIد ایIIن واقعیIIت را انکIIار کنIIد کIIه سIIندیکا و فعIIالیت چارچوب هIIای بIIورژوایی فراتIIر بخرخ

سIIIندیکایی – صIIIرف نظر از این کIIIه ایIIIن سIIIندیکاها و اتحادیه هIIIا چIIIه مراحلIIIی را پشIIIت سرگذاشIIIته اند و

صرف نظر از این که حتا فعالیت سندیکایی و سندیکا نیزدر جمهوری اسلمی ممنوع است – اصIIل نظIIام

سرمایه داری را زیر سوال نمی برد و اساس موجودیت آن برای چانه زنی پیرامون شرایط فروش نیروی

کار است. کمیته کارخانه اما از این ظرفیIIت برخIIوردار اسIIت کIIه در مIIوقعیت انقلبIIی بIIه شIIوراها تبIIدیل

شIIود و تمIIام آن وظIIایفی را کIIه جنبIIش انقلبIIی و عمق یابنIIده بIIر دوش طبقIIه کIIارگر خواهIIد گذاشIIت واز

چارچوب های مناسبات سرمایه داری نیز فراتر خواهد رفت، برآید و در جایگاه ارگان های اعمIIال قIIدرت

سیاسی طبقه کارگر ظاهر شود.

تاکیIIد مIIا بIIر تشIIکل های مخفIIی از نIIوع کمیته هIIای مخفIIی کارخIIانه، به معنIIای نفIIی مطلIIق و چشم پوشIIی از

تشکل هال علنی و نیمه علنی که توده های کارگر را دربرگیرد نیست. ما ضمن تایید ایجاد هر نوع تشکل

قانونی یا غیرقانونی کارگری توسط خود کارگران ولو آن که به میزان اندکی هم به سIIازماندهی و تشIIکل
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پرولتاریای ایران کمIک کنIIد و آگIIاهی طبقIه کIIارگر را افزایIIش دهIIد، اصIIولی ترین و مناسIIب ترین تشIIکل

غیرحزبIIی کIIارگری در شIIرایط حاضIIر را کمیته هIIای مخفIIی کارخIIانه می دانیIIم. تاکیIIد مIIا بIIر کمیته هIIای

مخفIIی، بیIIان ایIIن واقعیIIت اسIIت کIIه در شIIرایط سIIرکوب و اختنIIاق کنIIونی، کIIانون سIIازماندهی مبIIارزات

کارگران نمی تواند علنی باشIIد. بعIIد از تجربIIه فعIIالیت برخIIی تشIIکل های علنIIی و آگIIاهی از رونIIد فزاینIIده

خفقان و سرکوب، روی کرد و تمایل کارگران آگاه و پیشرو بIIه سIIوی آن تشIIکل هایی کIه در عیIن مخفIIی

بودن، دارای ارتباط وسیع با کارگران باشد نیز ضIIرورت تشIIکیل کمیته هIIای مخفIIی کارخIIانه را عیIان تر

ساخته است. مزید بر این ها، تاکید بر کمیته های مخفی کارخانه از آن روست که ایجIIاد ایIIن کمیته هIIا، هIIم

به لحاظ شرایط سیاسی و هم از نظر مسائل فنی و تکنیکی ایجاد تشکل های کارگری در وضعیت کنIIونی

یک اقدام شدنی و شعار عمل است!

زیرنویس ها:

) جنبIIش خودبخIIودی اسIIت کIIه در آغIIاز قIIرن نIIوزدهم ازLuddites – جنبIIش ماشIIین شIIکنی (لIIودایت ١

طرف کارگران انگلیس به رهبری کارگری به نام "لود" به وقوع پیوسIIت و پیIIدایش ماشIین آلت را علIت

اساسی تیره روزی و بیکIIاری کIIارگران می پنداشIIت و لIذا دسIIت بIه ویIIران کIردن ماشIIین ها زد. نIIبرد بیIن

کارگر و ماشین، قبل تر از آن بوجود آمده بود. درواقع از زمان استقرار ماشینیسم اسIIت کIIه کIIارگر علیIIه

خود  وسیله کار، یعنی علیه این شکل وجودی مادی سرمایه به مبارزه برخاسته است.

 – در این مIIورد بIIرای نمIIونه می تIIوان بIه اقIIدامات شIIورای سراسIIری نفIت اشIIاره کرد.اقIIIداماتی ماننIIد:۲

 هIIزار کIIارگر۳۰ضبط اموال و دارایی های شرکت های حفاری خارجی و انحلل آن ها، استخدام رسمی 

شرکت های حفاری که به صورت پیمانی کار می کردند، محاکمه اعضای ساواک و افراد ضد کارگر کIIه

کارگران آن ها را شناسایی کرده بودند در مجامع کارگری و صدور رای علیه آن ها مانند اخراج، بدسIIت

گرفتن امور استخدام، اخIIراج، ترفیIIع رتبIIه و نحIIوه افزایIIش حقIIوق و امثIIال آن، سIIازماندهی بخIIش مسIIلح

کارگران یا ملیشیای کارگری در تاسیسات نفتی جهت محافظت  وامنیت آن.

 – خواننIIدگان نشIIریه کIIار در ایIIن مIIورد می تواننIIد بIIه مقIIاله "دو سIIالگی سIIندیکای کIIارگران نیشIIکر۳

 مراجعIIه۸۹ آبIIان و آذر ۵۸۶ و ۵۸۵هفت تپه و چشم انداز فعالیت سندیکایی" مندرج در کار شIIماره های 

کنند.

١۳۹۳ نیمه  اول آبان سال ۶۸۰برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره 
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 شهریور) کارگران هند، یIIک اعتصIIاب عمIIومی در ایIIن کشIIور برپIIا کردنIIد١۲ (۲۰١۶در دوم سپتامبر 

که در سراسر تاریخ جنبش کارگری جهان بی سابقه بود.

 میلیون کارگر و زحمتکش هند، در اعتراض بIIه سیاسIIت های ضIIد١۸۰به دعوت اتحادیه های کارگری، 

کارگری حکومت ائتلفی دست راستی اتحاد دمکراتیک ملIIی، تحIIت رهIIبری حIIزب مIIردم هنIIد (بهاراتیIIا

 ساعته برپا کردند. هرگز سابقه نداشته است که کIIارگران یIIک کشIIور۲۴جاناتا)، یک اعتصاب عمومی 

در چنین ابعاد بزرگIIی در یIک اعتصIاب هم زمIIان شIرکت کننIد. تقریبIا  عمIIوم کIارگران بخIش عمIومی و

خصوصی اقتصاد و گروه کثیری از کارمندان بخش دولتی به فراخوان اتحادیه ها پاسخ مثبت دادند.

    

قدرت  نمایی بزرگ کارگران هندقدرت  نمایی بزرگ کارگران هند
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این اعتصاب، صنایع و مؤسسات مختلف ازجمله ماشین سIIازی ها، نسIIاجی ها، فIIولد، نفIIت، بIIرق، معIIادن

زغال سنگ، صنایع نظامی، مخابرات، حمل ونقIIل زمینIIی، راه آهIIن، بنIIدرها و کشIIتی رانی، بیمارسIIتان ها،

مؤسسات آموزشی، بانک ها و بیمه ها و بسیاری از بخش های اداری دولت مرکزی و واحدهای فدرال را

فراگرفت.

 سپتامبر نقطIIه اوج یک رشIIته اعتصIIابات عمIIومی کIIارگران هنIIد اسIIت کIه بIIا اجIIرای۲اعتصاب عمومی 

 آغاز گردید. شIIانزدهمین ایIIن١۹۹١سیاست اقتصادی نئولیبرال، خصوصی سازی ها و آزادسازی ها، در 

 بود که در آن اعتصاب نیز متجIIاوز از صIIد هIIزار کIIارگر۲۰١۵ سپتامبر سال ۲اعتصابات عمومی در 

 برپاشده است.۲۰۰۹ اعتصاب عمومی، پس از سال ١۲شرکت داشتند. نکته قابل توجه در این است که 

 تحIIت رهIIبری "نارانIIدا مIIودی" زمIIام امIIور را در دسIIت۲۰١۴کIIابینه جنIIاح راسIIت بIIورژوازی کIIه از 

گرفتIIه و سیاسIIت خIIود را تشIIدید اقIIدامات ضIIد کIIارگری، گسIIترش دامنIIه خصوصی سIIازی، آزادسIIازی

قیمت ها، باز گذاشتن هرچه بیشتر دست سرمایه داران داخلIIی و بین المللIIی در تشIIدید اسIIتثمار کIIارگران و

تعرضات پی درپی به حقوق صنفی کارگران، قرار داده است، هیچ پاسخی به مطالبات طبقIه کIIارگر هنIIد

که در جریان اعتصاب عمومی سال گذشته مطرح شد، نداد.

 امIIا طبقIه کIIارگر و اتحادیه هIIای کIIارگری هنIIد کIه مصIIمم بIه تشIIدید مبIIارزه علیIه سیاسIIت های ارتجIIاعی

، در اجلس نماینIIIدگان۲۰١۶ مIIIاه مIIIارس ۳۰بIIIورژوازی و تحقIIIق مطالبIIIات فIIIوری خIIIود هسIIIتند، در 

 اتحIادیه١١کارگران، تصIIمیم بIه مبIIارزه ای گسIترده تر علیIه دولIت گرفتنIIد. متجIIاوز از هIزار نماینIده از 

مرکزی که درواقع فدراسیون های کارگری اند، در کنوانسیون ملIIی کIIارگران حضIIور یافتنIIد. ایIIن اجلس

۲شدیدا  اقدامات ضد کارگری کابینه "مودی" را محکIIوم کIIرد و تصIIمیم بIIه فراخIIوان اعتصIIاب عمIIومی 

سپتامبر گرفت.

در اطلعیه مشترکی که توسط اتحادیه ها صادر شIIد، کIابینه اتحIIاد دمکراتیIک ملIIی تحIت رهIIبری حIIزب

دست راستی مردم هند، به علت نادیده گرفتن منشور مطالبات کارگران که خواست تمام اتحادیه ها است،

شدیدا  موردانتقاد قرار گرفت. کنوانسیون، یIک برنIامه عمIل سIه مIIرحله ای را نیIز بIIرای تحقIق مطالبIات

تعیین کرد. از کارگران خواسته شد با برگزاری کنوانسIIیون ها و کارزارهIIای مشIIترک در ماه هIIای ژوئن

 در سIIطوح مختلIIف ایIIالتی، محلIIی و صIIنعتی، تلش کننIIد وسIIیع ترین توده هIIا را بIIه ایIIن۲۰١۶و ژوئیIIه 

کارزارها بکشانند.
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 اوت، یIIک اعIIتراض مسIIالمت آمیز یک روزه را در پIIایتخت و ایIIالت، به منظIIور تIIدارک١۹ترجیحIIا  در 

 سپتامبر به اعتصاب عمومی و سرتاسری روی آورند.۲اعتصاب عمومی سازمان دهند و در 

 بنIIد تدوین شIIده اسIIت.١۲منشIIور اتحادیه هIIای کIIارگری کIIه مطالبIIات فIIوری طبقIIه کIIارگر هنIIد اسIIت، در 

 دلر) یکی از مطالبات این منشور است.۲۶۸ هزار روپیه (١۸افزایش فوری حداقل دستمزد به 

 در دوره ای کIه سیاسIIت نئولیIIبرال در هنIIد بIه مرحلIIه اجIIرا درآمIIده، به ویIIژه در دوران زمامIIداری جنIIاح

راسIIت بIIIورژوازی هنIIد، بهIIای کالهIIا شIIدیدا  افزایش یIIIافته و سIIطح زنIIدگی توده هIIای وسIIیع کIIارگر و

زحمتکش، میلیون ها دهقان فقیر به شدت تنزل یIIافته اسIIت. دریکIIی دیگIIر از مطالبIIات ایIن منشIIور، انجIIام

اقIIدامات فIIوری بIIرای مقIIابله بIIا افزایIIش قیمت هIIا از طریIIق تعمیIIم سیسIIتم توزیIIع عمIIومی و ممنIIوعیت

بورس بازی در بازار کال ها خواسته شده است. 

 میلیون به جمعیت جویIIای کIIار افزوده شIIده۵۵ تاکنون ۲۰۰۴ده ها میلیون انسان در هند بیکارند. از سال 

 کIه مIIودی در۲۰١۴ میلیون تIن بIه بIازار کIIار وارد می شIIوند. امIا از ١۳است. به گفته اتحادیه ها سالنه 

 هIIزار و حIIداکثر یک میلیIIون شIIغل ایجادشIIده اسIIت. بنIIابراین، منشIIور۳۰۰رأس قدرت قرار گرفت، تنها 

اتحادیه های کارگری، خواستار انجام اقدامات مشخص برای ایجاد اشتغال شده است. 

کابینه "مودی " به سرمایه داران امکان داده که به اشکال مختلف قانون کار را نادیده بگیرند و خIIود نیIIز

مصوبات خلف قانون کار داشته است. اکنون نیز در تلش است با اصلح رسIIمی قIIانون کIIار، اکIIثریت

بزرگ کارگران را از شمول قانون کار خارج کنIد. منشIIور اتحادیه هIIای کIIارگری خواسIIتار اجIIرای اکیIIد

تمام قوانین بنیادی کار، بدون هرگونه استثناء و معافیت، اقدامات تنبیهی شدید در مورد تخلف از قIIوانین

کار و ممنوعیت اصلحات یک جانبه دولت در قوانین کار شده است.

در هند، نیمی از جمعیت کشور زیرخط  فقر به سر می برند، بخش بزرگی از این جمعیت از ابتدایی ترین

امکانات بهداشتی و آموزشی نیز محروم اند. منشور اتحادیه های کارگری، خواستار مقابله عملIی بIا فقIر،

از طریق برقراری سیستم تأمین اجتماعی همگانی شIIده اسIIت، به نحIIوی که عمIIوم کIIارگران تحIIت پوشIIش

تأمین اجتماعی همگانی قرار گیرند.

توقIIف کنIIتراتی  کIIردن کارهIIای ثIIابت دائمIIی، دسIIتمزد و مزایIIای برابIIر کIIارگران کنIIتراتی بIIا کIIارگران

معمIIولی درازای کIار مسIاوی، برافتIIادن محIIدودیت ها بIر سIIر ایجIاد اتحادیه هIای جدیIIد و تصIIویب فIIوری
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 سازمان بین المللی کار، در مورد آزادی اتحادیه هIIا و قراردادهIIای دسIIته جمعی،۹۸ و ۸۷کنوانسیون های 

از دیگر مطالبات اتحادیه هاست.

اما گذشته از موارد فوق الذکر، منشور اتحادیه های کارگری هند، مخالفت جدی خIود را بIا ادامIه سیاسIت

نئولیIIبرال ابIIراز داشIIته اسIIت. همIIان گونه کIIه گفتIIه شIIد، کIIابینه مIIودی رونIIد خصوصی سIIازی را سIIرعت

 میلیارد دلر از طریق خصوصی سازی مؤسسات دولIIتی۳/۸بخشیده و قصد دارد در سال جاری معادل 

به دست آورد. منشور اتحادیه ها  خواستار توقف خصوصی سازی ها در بخش عمومی و مرکزی اقتصاد

شده است. 

منشور دریکی دیگر از بندها خواسIIته اسIت کIه سIIرمایه گذاری های مسIIتقیم خIIارجی در راه آهIن، صIIنعت

دفاعی، داروسازی، بانک ها و بیمه ها و دیگر بخش های استراتژیک و اساسی ممنوع گردد.

 سIIپتامبر، دولIت هنIد کIه دریIIافت طبقIه کIIارگر۲در آخرین روزهای  پیش از برپIIایی اعتصIIاب عمIIومی 

نمایش بزرگی از قدرت و توانایی خود را به صحنه خواهIIد آورد، یIک عقب نشIIینی نIIاچیز کIIرد، تIا شIIاید

 اوت اعلم کIIرد، حIIداقل دسIIتمزد کIIارگران۳۰بتواند تزلزلی در صIIفوف متحIIد کIIارگران ایجIIاد کنIIد. در 

 دلر در١۳۵ دلر در هIIIرروز یعنIIIی معIIIادل ۲۰/۵ دلر بIIه ۷۰/۳غیرمIIIاهر حکIIIومت مرکIIIزی را از 

هرماه افزایIش خواهIIد داد. ایIن افزایIIش نIاچیز کIه فقIط کIارگران حکIومت مرکIIزی را در برمی گرفIIت و

بIIرای واحIIدهای فIIدرال الIIزام آور نبIIود، نمی توانسIIت، مIIورد تائیIIد اتحادیه هIIا قIIرار گیIIرد. آن هIIا خواهIIان

) وابسIIته بIهBMS دلر بودنIIد. بنIIابراین به جIIز اتحIIادیه کIIارگران هنIIد (۲۶۸افزایIIش حIIداقل دسIIتمزد بIه 

حزب حاکم که آن را پذیرفت و از اعتصاب کنار کشید، تمام اتحادیه های دیگر آن را رد کردند و برپایی

اعتصاب که اکنون موردحمایت فدراسیون های مستقل کارگران و کارمندان دولتی و تمام احIIزاب چIپ و

کمونیست نیز قرارگرفته بود، به مرحله اجرا درآمد.

دولIIت و سIIرمایه داران تمIIام تلش خIIود را بIIه کIIار گرفتنIIد، تIIا مIIانع از حضIIور گسIIترده کIIارگران در

اعتصIIاب، تظIIاهرات، راهپیمایی هIIا و گردهم آئی هIIا شIIوند. به رغIIم تمIIام فشIIارها، تهدیIIد کIIارگران توسIIط

سرمایه داران، محدودیت ها و حتی سرکوب کIIارگران در برخIIی ایIالت و نیIIز خرابکIIاری اتحIIادیه دسIIت

راستی وابسته به حزب حاکم، طبقه کارگر هند قدرت نمایی بزرگی را در برابر طبقه سرمایه دار هنIIد بIIه

 میلیون تن در این اعتصاب، بی سابقه ترین اعتصاب عمومی تاریخ جنبش١۸۰نمایش گذاشت. با شرکت 

کارگری را برپIIا کIرد و نشIان داد کIه مصIممانه بIIرای تحقIق مطالبIات خIIود گIام بIIرمی دارد. اتحادیه هIIای
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کارگری هند که نقش مهمی در سازمان دهی و برپایی این اعتصاب بر عهده داشIIتند، اعلم نمودنIIد، اگIIر

به خواست های کارگران که در منشور انعکاس یافته توجه نشود، آماده مبIIارزات شIIدیدتر و گسIIترده تری

هستند.

با این  اعتصاب عمومی بی سابقه و تهدیدهای اتحادیه هIIای کIIارگری، آیIIا طبقIIه سIIرمایه دار حIIاکم بIIر هنIIد،

حاضر به پذیرش مطالبات منشور خواهد شد یا نه؟ پوشیده نیست کIه تمIام مطالبIات  منشIIور اتحادیه هIای

١۸۰کارگری هنIد در چIارچوب نظIIم موجودنIIد. امIا بIIورژوازی حIتی در برابIIر یIک اعتصIاب عمIومی 

میلیونی نیز به سادگی تIIا آن حIIد عقب نشIIینی نخواهIIد کIIرد کIه سیاسIIت خIIود را تغییIIر دهIIد. امIIا نIIاگزیر بIه

یک رشته عقب نشینی ها و دادن برخی امتیازات جزئی خواهد شد. درنهایت آنچه برای این طبقه پذیرفتنی

خواهد بود، دادن امتیازاتی بازهم محدود خواهد بود. سیاست طبقه حIIاکم بIIر هنIIد عجالتIIا  پیشIIبرد سیاسIIت

نئولیبرال است. این سیاست نمی تواند لاقل با تعدادی از این مطالبات سر سازش داشIIته باشIIد. امIIا گرچIIه

برای طبقه کارگر هر امتیازی که در جریان مبارزه به دست آورد، ارزشمند است، مهم  تIIر از هIIر چیIIز،

نفIIس مبIIارزه طبقIIاتی و رشIIد و اعتلی مبIIارزه ای اسIIت کIIه اکنIIون خIIود را در شIIکل اعتصIIاب عمIIومی

بسیار برجسته ای در هند، نشIIان داد و همیIن مبIارزه اسIIت کIه سIIرانجام می توانIIد طبقIه کIIارگر را از شIIر

تمام مصائب نظم موجود رها سازد.

 میلیIIون انسIIان کIIارگر و زحمتکIIش بIIه فراخIIوان اتحادیه هIIای کIIارگری پاسIIخ می دهنIIد و در١۸۰این کIIه 

برپایی اعتصاب عمومی، شرکت می کنند، حتی اعضای اتحادیه کارگران هند، برخلف خواست و نظIIر

رهIIبری ایIIن اتحIIادیه بIIه ایIIن اعتصIIاب می پیوندنIIد، بازتIIاب رشIIد و ارتقIIاء مبIIارزه طبقIIاتی و نارضIIایتی

عمومی از وضع موجود است. سیاست اقتصادی نئولیIIبرال جIIز تشIIدید وخIIامت وضIIعیت طبقIIه کIIارگر و

عموم توده های زحمتکش، گسترش دامنه فقر و بیکاری نتیجه ای برای طبقه کارگر نداشIIته اسIIت. اکنIIون

نه فقط طبقه کارگر ، بلکه عموم توده های زحمتکش هند دریافته اند که تمام ادعای طبقه حاکم برای بهبIIود

وضعیت توده ها، جز یک فریب و دروغ نبوده است. آنچه در هنIIد رخ داده، عمیق تIIر شIIدن شIIکاف فقIIر و

ثروت و حدت تضادهای طبقاتی است. با تشدید تضادهای طبقIاتی، مبIارزه طبقIIاتی رشIد و اعتل یIافته و

شرایط برای تعرضات طبقه کارگر بیش از هر زمان دیگر آماده شده است.

طبقه کارگر هند کIه سIIوابق درخشIIانی در مبIارزه طبقIIاتی دارد، می توانIIد ایIن مبIارزه را از هم اکنIون بIه

نتیجه قطعی آن، سرنگونی نظم سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم، در کشIIوری بIIا جمعیIIتی متجIIاوز از
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یک میلیارد انسان برسIIاند. نقطIه قIوت طبقIه کIارگر هنIد در ایIن اسIت کIه همIواره حامIل گرایIش چIپ و

رادیکال بوده است. هم اکنون نیز اکثریت بIIزرگ کIIارگران متشIIکل هنIIد، در اتحادیه هIIا و فدراسIIیون هایی

متشکل اند که جانب دار احزاب کمونیست، مارکسیست – لنینیست و سوسیالیست اند. این اتحادیه ها کIIه در

پی اجرای سیاست نئولیبرال در اواخر قرن گذشته، بخش زیادی از اعضای خIIود را از دسIIت دادنIIد، در

 درصIIد۹۰چنIIد سIIال اخیIIر تلش کرده انIIد بIIا فعIIالیت در درون کIIارگران بخIIش غیررسIIمی کIIه اکنIIون 

کارگران را تشکیل می دهنIIد، از حIق ایجIاد اتحIادیه برخIIوردار نیسIIتند و حمایت هIIای قIIانونی از آن هIا در

حداقل قرار دارد، جمعیت کارگری وسیع تری را در صفوف خود متشکل سازند.

گرچIIه هنIIوز کIIارگران متشIIکل در صIIفوف اتحادیه هIIا بIIه ده درصIIد مجمIIوع نیIIروی کIIار نمی رسIIد، امIIا

اتحادیه های کارگری هند، آن قدر در صفوف کارگران و حتی توده های زحمتکش نفوذ و اعتباردارنIIد کIIه

 میلیون تن به اعتصاب روی آورند.١۸۰با فراخوان آن ها 

اعتصاب عمومی بزرگ و برجسته کارگران هند، درس های مهمی برای طبقه کارگر ایران و مبIIارزات

آن  نیز دارد. این اعتصاب نقش و اهمیت سازمان های صنفی و سیاسIIی طبقIIه کIIارگر را در سIIازمان دهی

و پیشبرد مبارزه طبقاتی و تحقق مطالبات کارگران، نشان داد. این اعتصIاب هم چنیIن نشIان داد کIه حIتی

تشکل های صنفی و اقتصادی کارگری، چنانچه مستقیم و غیرمستقیم، پوشیده و آشکار، وابسته بIIه دولIIت

یا احزاب طبقه سرمایه دار باشند، هدف و وظیفه ای جز خرابکاری در جنبش طبقIIاتی کIIارگری و ضIIربه 

زدن بIIه مبIIارزه طبقIIاتی کIIارگران، به ویIIژه در لحظIIات حسIIاس نخواهنIIد داشIIت. خرابکIIاری  "اتحIIادیه

کارگران هند" وابسته به حزب حاکم در جریان همین اعتصاب عمومی، یک نمونه آن بود.

طبقه کارگر ایران، باید از مبارزات و اعتصاب برجسته کارگران هند برای برپائی اعتصاب عمIIومی و

سرتاسری، بیاموزد و قبل از هIIر چیIIز تلش و مبIIارزه خIIود را بIرای ایجIIاد تشIIکل های مسIIتقل از دولIIت

تشدید کند.

١۳۹۵ نیمه  دوم شهریور سال ۷۲۵برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره 
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اتحاد، اتحاداتحاد، اتحاد

کارگران اتحادکارگران اتحاد
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Http://www.fadaian-minority.org/
info@fadaian-minority.org/ 

تهیه و تنظیم:   هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)

http://www.fadaian-minority.org/

