
 زکی  بهرام دِ

 ی کارگرانیضرورت مکانی برای گردهما
 

در اوضاع و شرایطی که روز به روز بر تعداد کارگران بیکار و اخراجـی افـزوده مـی شـود و خیـل                        
ارراه هـا و میـادین شـهر        کارگران بیکار و اخراجی به حدی رسیده است که حضور آن هـا در چهـ               

 که کارگران شاغل نیز برای تأمین زندگی خـود           در حالی  وتوجه هر کسی را به خود جلب می کند،        
 به ایـن شـرایطی کـه     بازهمو خانواده به اضافه کاری و کار دو شیفته تن می دهند، صاحبان سرمایه    

 راضی نبوده، بلکه با اجباری کـردن اضـافه کـاری و کـار در روزهـای                   کرده اند   تحمیل انبه کارگر 
 تـا از ایـن طریـق     محـروم کـرده انـد      نیز یل در هفته   یک روز تعط    حتی تعطیل کارگران را از داشتنِ    

  ارگران  کـ  ی اسـت کـه    وضـعیت تـازه ایـن     . بیشترین ارزش اضافی از نیروی کار را بـه جیـب بزننـد            
   سـایر وضـعیت کـارگران     . در آن بـه سـر مـی برنـد          سـازی    خـودرو  صنعتی و     بزرگ کارخانه های 

 آمـالِ کـارگران     ۀ قبلـ   اکنـون  چنان که . ت سخت تر اس    از این هم اسفناک تر و       به مراتب  کارخانه ها 
 از دور خـوش      دُهُل شـنیدن   به قول معروف آواز   ته  الب. ی خودروسازی است  استخدام در شرکت ها   

  قـرار دارد و ایـران را در         خـود   در باالترین حـد     در این شرکت ها     از نیروی کار    استثمار نرخ. است
 سرمایه را از نیروی کار ارزان   ی و انباشت     ارزش اضاف  ن که بیشتری  دادهردیف اولین کشورهایی قرار     

 .دن می ده به خود اختصاص
سـب را در آن  کـار منا داوم از این نیروی کار ارزان راهبورژوازی برای تداوم استثمار و بهره کشی م  

ن قـراردادی و پیمـانی و سـفید          به جای آن ها از کـارگرا        را اخراج و    کارگران رسمی  دیده است که  
 از نبود نیـروی متشـکل       ،ی می کند   تاز   ه سهل و آسان یک     این گونه   و اگر سرمایه   .ه کند  استفاد امضا

ـ       با درآمیزی با کارگران پیشرو و       که  کارگران متشکلی  ،کارگری است   ۀ آگاه و باالخره فعالیت آگاهان
 با اسـتفاده از اسـتبداد       حاضرسرمایه در حال    . توانند در مقابل ترکتازی سرمایه ایستادگی کنند      ب خود
 کارگر هجوم برده    ۀه دستاوردهای جنبش اجتماعی طبق     ب  با دادن کمترین دستمزد به کارگران      رمایهس

  .ارگر در رویـارویی بـا سـرمایه نیسـت     کـ ۀبش اجتمـاعی طبقـ  این به خاطر عدم حضور جنـ   . است
کـامال محسـوس و      کـار و سـرمایه        نبـرد  حضور بالفعل جنبش کارگری در جای جای میدان هـای         

ت واحـد،    شـرک   نساجی بهشـهر، مـس خـاتون آبـاد،          شرکت نفت،   بِال، ۀ کارخان رد :چشمگیر است 
و ..  … سـازی و خـودرو  کردستان، شرکت هـای   شاهو، نساجیماشین سازی پارس،    الستیک بارز،   



هار  صدای کارگران شرکت های کوچک از چ       نمی دهد  استبداد سرمایه اجازه     این در حالی است که    
 . کنددیواری شرکت به بیرون درز

 تشـکل کـارگری و   نبـودِ  کاری از پیش نمی برد علـتش ر تقابل با سرمایه    اگر این جنبش کارگری د    
 از حـال و   به طوری کارگران اصـال     و اعتراضات کارگری است،     ها  اعتصاب بیش از حدِ  پراکندگی  

واقعیتی است که هر چند کارگران یک کارخانه بـا اعتصـاب و             این  .  شوند  نمی روز همدیگر با خبر   
 گِـرِه خـوردن     اعتراض یک صدا برای کسب مطالبات خود ایستادگی می کنند، اما بدون حمایـت و              

و  یک پیـروزی مقطعـی    درصورت پیروزی  حتی  این حرکت   دیگر،  کارگران حرکاتاین حرکت با    
 .خواهد بودگذرا 

داخـت  حداکثر با پر  و   مناسب به دستاوردهای کارگری هجوم می برند،         ی موقعیت صاحبان سرمایه در  
د بـا   نـ مـی توان  ، کارگران از تنها جایی کـه        با اخراج کارگران  . پول بیشتر کارگران را اخراج می کنند      
اضـافه کـاری    لغـو    دسـتمزد،    افزایشایه برای مطالباتی چون     تصمیم و عمل جمعی در تقابل با سرم       

 .ی شوند محروم م ایستادگی کنند …… بیکارسازی، اخراج و عدم امنیت شغلی مبارزه بااجباری،
 شـدت و    ۀحرکت هایی بـوده اسـت کـه بـه واسـط           مواردی که به آن اشاره شد، مشخصاً مربوط به          

حِدتِ درگیری با صاحبان سرمایه اخبار آن توسط کارگران پیشرو بـه بیـرون از کارخانـه درز پیـدا                    
 کـارگران   حتـی  کم نیستند کارخانه هایی که ماه ها با صاحبان سرمایه درگیر بوده اند اما             . کرده است 

تمـام   و این تـازه بـروز عینـی          . کارگری ۀ چه رسد به بدن    یافته اند، رو و آگاه هم از آن اطالعی ن       پیش
 .  کارگر نبوده استۀپتانسیل جنبش اجتماعی طبق

پراکندگی این جنبش    د، این است که برای رفع      در این نوشته به آن پرداخته شو       اما آن چه الزم است    
درت از حـال و روز یکـدیگر        راجی که به ن    کارگران بیکار و اخ    ؟ید کرد  کارگر چه با   ۀاجتماعی طبق 

ابتـدایی تـرین     کارگران ساختمانی که نسبت به دیگـر کـارگران از            ؟ چه باید بکنند    می شوند  با خبر 
معلمـان و     حقوق خود بی خبرند چه کنند؟       از ظر آگاهی  و از سویی دیگر از ن      هستندحقوق محروم   

ران برای این که بخواهند با دیگر بخش های کارگری تماس داشته باشـند              پرستاران و دیگر مزد بگی    
و تجارب خود را به دیگران انتقال دهند، و یا از تجارب دیگر بخش های جنـبش کـارگری مطلـع                      

 شوند چه باید بکنند؟
 فرهنـگ    به صورت یک طرفـه      بورژوازی جهانی   و است کارگر از امکانات رسانه ای محروم        ۀق طب

ـ     ه می کنـد،   حقن کارگر   ۀ را به طبق   وارونه ای         یـک واقعیـت علمـی تبلیـغ و تـرویج      هو آن را بـه مثاب
 بـدون   تولیدِۀ تنها شیو به عنوان  و آن را   به عنوان روابط انسانی جا می زند      روابط کاالیی را    . می کند 

ـ     .تغییر رواج می دهد             ارگر کـ  ۀات مـالی و قـدرت دولـت هـا،  بـه تحمیـق طبقـ                 با استفاده از امکان
 . کارگر می دهدۀو فرهنگ کاذبی را به خوردِ طبقمی پردازد و از این طریق حقایق را تحریف کرده 



 کنـد،   نماینـدگی علیه سرمایه را      کارگر ۀ رسانه ای کارگری که منافع طبق      حتی در صورت وجود   اما  
 جایی که کارگران بیکار بتواننـد   وجود یعنی.  منتفی نمی شود   د مکانی برای گردهمائی کارگران    وجو

 مالقات کننـد، جـایی       در آن  با کارگران شاغل تماس بگیرند، جایی که کارگران اخراجی همدیگر را          
  مبـارزه  رورت های  ببیند، یکی از ض     در آنجا  که هر مزدبگیری بتواند دیگر هم طبقه ای های خود را          

 .است کارگر ۀطبق
 ، ورزشـی   و ونی های کارگری، و یا گروه های فرهنگی       ظرف هایی چون گروه های کوهنوردی، تعا      

 یا گردهمائی های ساالنه ی کارگری چـون مراسـم اول مـاه        ، گلگشت های کارگری،   او ها . جی. ان
 جنـبش    قـد و قـوارۀ     ، اما با توجه به    و دارند  کارگری نقش داشته     تشکلر سازیِ   مه هر چند در بست    

 مضـمون  .داکنون دیگر کافی نیستنین ظرف ها    رفت، ا   کارگر که در فوق به آن اشاره       ۀاجتماعی طبق 
   هـای فرهنگـی و ورزشـی        چـون گـروه      دیگر در ظرف هـایی    و محتوای مبارزات کار علیه سرمایه       

 . ند نیست عظیم طبقۀ کارگر جنبش اجتماعیمناسب و متناسباین ظرف ها دیگر و نمی گنجد
 صرف نظـر از آن کـه ناشـی از         کارگری   گردهمائی    بزرگ اکز مر ظرف های بزرگ چون   ته ندیدن   الب

 محـدود نگـری و   و کـارگر  ۀ نسبت بـه طبقـ  ی جنبشرویکرد فقدان  بوده است معلول  وجود اختناق 
 .  بوده و هست نیز از سوی فعاالن کارگری و ورزشیبسنده کردن به گروه های فرهنگی و هنری

 از  ود  درآیـ   هـا  ا و فرقـه    گـروه هـ     قالـب   بـه   طبقه  جنبش اجتماعیِ   تالش می شد که    تا قبل از این   
 امـا در شـرایط کنـونی جنـبش          . مـی شـد    ه استفاد ها گروه    برای کارگری جلوه دادنِ     صرفا نکارگرا

 را به کناری زند و ظـرف هـای        ۀ تنگ حضور بالفعل اش در صحنه این پوست      کارگری می رود که با      
ان نساجی کردسـتان در     ر می توان  به حضور کارگ      ،به عنوان مثال  . متناسب با خود را به وجود آورد      

     ایـن هـا نشـان     . دینـ ن شرکت واحد در آن گرد هـم مـی آ           و یا مکانی که کارگرا     ، اشاره کرد  خیابان  
 کـارگران   . گذشـته اسـت    می دهد که دیگر زمان برپایی جلسات در خانه ها و مکان هـای کوچـک               

انی  مکـ  آوری پـول    مع   با ج  ندد در صدد  ن در حالی که از سالن عمومی استفاده می کن         شرکت واحد 
 .دن کنفراهم) سندیکا( برای تشکل خود

 کارگر مـی باشـد      ۀ نشأت گرفته از واقعیت روز طبق      از ماه ها پیش این فکر و اندیشه از کارگران که          
ی بـرای گردهمـائی الزم      بارها از کارگران پیشرو صنعتی شنیده می شود کـه مکـان           . بروز کرده است  

این نگرش  . دش پیشنهاد می     هنری و غیره   -ی سالن فرهنگ   ری،کارهایی چون تعاونی کارگ   راه. است
از طرف  کارگرانی که به طور علمی با نگرش های گروهی تصفیه حساب کرده اند طرح می شـود،       

  نبود مکانی بـرای گردهمـائی         آنان چنان که یکی از مهمترین مشغله های فکری آن ها شده است و            
 کارگران شرکت های دیگـر در       ،از سویی دیگر  . ن می دانند   معضلی در راه تشکل کارگرا      را کارگران

  که کجا شما را می توانیم ببینیم؟ استتماس با کارگران پیشرو اولین سؤال شان این



 ابزار و وسایل رسـیدن    ایجاد می شود،   کارگران  تشکل کارگری به نیروی خودِ     اگر بر این باوریم که    
اگر شرکت در جنبش کـارگری و       .  کارگران تأمین شود    خود ۀشکل کارگری نیز بایستی به وسیل     به ت 

باال بردن آگاهی کارگران یکی از ملزومات اعتالی جنبش کارگری است، محلـی بـرای گردهمـائی                 
 بـرای    کـه در بـاال اشـاره شـد            و همان طـور    .کارگران نیز یکی از ضروریات تشکل کارگری است       

 .زم است اما  کفایت نمی کند       گرچه ال  گریزه ظرف هایی چون تعاونی کار     جنبش در این حد و اندا     
 .  سالن یا ساختمانی می خواهد که بتواند جمع بزرگی از کارگران را در خود جای دهداین جنبش

آوری پول از کارگران مثالً هـر    و با جمع  گروهی از کارگران پیشرو پیشقدم شده       که من بر این نظرم   
، نفـری    سازی خودرو، ذوب آهن، شرکت های      الیشگاهکارگر شاغل در شرکت های بزرگی چون پا       

  نفـری   تومـان، کـارگران اخراجـی       5000  و صنایع نظیـر آن نفـری        کارگران نساجی  ، تومان 20000
 .ببینند کارگری  های تومان تدارک خرید یک ساختمان را برای گردهمائی2000

    ی بـا آنـان میسـر       متشکل کردن کارگران بـا تمـاس فـرد          کارگر نظر افکنیم   ۀی طبق اگر به سازمانده  
 و  گری به نمایش گذاشته شـود      در جنبش کار    کارگر  طبقۀ  اگر بخواهیم پتانسیل خروشان    .نمی شود 

 برای آن که کـارگران بخـش هـای مختلـف بتواننـد               است  آن داشتن یک مکان    ۀ، الزم به فعل درآید  
 کـه تـاکنون      کـارگران سرشـناس جنـبش کـارگری        ،از همه مهم تـر    . گِرِهی از کار یکدیگر باز کنند     

موقعیتی برای شکوفا کردن خود در سطح جنبش نیافته اند، با وجود این مکان بهتـر مـی تواننـد در                     
هبـران کـارگری کـه تنهـا در          یـا ر   ،جمع کارگران با دیگر پیشروان کارگری از نزدیک آشـنا شـوند           

پیشـروان  گـر   کـارگر بـه دی  ۀ جنبش اجتماعی طبقۀد در گستر خود شناخته شده ان  کارگریِ ۀمحدود
 تند جنبش کارگری متکی به افـراد        بعضی از پیشروان کارگری که نگران هس       ۀکمک کنند و از دغدغ    

 .شود بکاهند
    ولـی  . آن نیروی زیـادی را طلـب مـی کنـد           ۀ کارگری ضروری است، هر چند تهی       مکان گردهمائی 

شـتی زنـدگی    معی در شرایطی که کارگران در بدترین شـرایط          شاید از نظر مادی     . ر ممکن نیست  غی
ئله  اما اگر ضرورت این مسـ . فشاری بر زندگی کارگران باشد  برای این مورد   پرداخت پول     می کنند، 

 .توضیح داده شود بسیاری از آنان این هزینه را با دل و جان تقبل خواهند کردبرای کارگران 
   جهـان نیـز    ایر نقـاط  سـ  از یاری دیگر کـارگران در        می توان  مورد    این  در ،به نظر من  عالوه بر این،    
 . را سَرشِکن کرد هزینه و اینبهره مند شد

 این نوشته طرحی است که می تواند با پیشنهاد ها و نقـد دیگـر پیشـروان کـارگری                    ،در هر صورت  
 . تکمیل شود
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