
  علیرضا خباز

  فروپاشییخانه ی کارگر در سراشیب
 

 بـه ویـژه بـرای فعـالین و           که های اسالمی کار رخ داد    های اخیر وقایعی در تشکیالت خانه ی کارگر و شورا          در ماه 
 در تشـکیالت خانـه ی کـارگر، کـانون           امروز شکاف عمیقـی   .  داشته باشد  سزاییکارگران پیشرو می تواند اهمیت ب     

یـن حـد     ا خانه ی کارگر هیچ گاه تـا         .بدنه ی این تشکیالت رخ نموده است       و هم چنین اعضا و       شوراهای اسالمی 
 این بحران مشروعیتی که این تشکیالت دولتی با آن مواجه اسـت، مـی توانـد بـرای                .نزد کارگران منفور نبوده است    

ی های تولیدی، بـا کـار فرهنگـ       پیشروان کارگری فرصتی باشد تا با استفاده از خالء حضور خانه ی کارگر در واحد              
 کثیر کـارگران را       ی  مستقل کارگری به ویژه در صنایع بزرگ، ذهنیت توده          های زیربنایی و پی ریزی فرهنگ تشکل     

د و این مطالبه و خواست مهم را به محوری تـرین خواسـت عمـوم    نبرای ایجاد تشکل سراسری کارگران آماده ساز    
 . دنکارگران تبدیل کن

ـ             ش آمده   اختالفی که پی   ا  خانـه ی   اختالف بین هیئت مدیره ی کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران ب
 انه ی کارگر از طـرف دیگـر          خ  ااهای اسالمی کار از یک طرف و وزارت کار ب          در میان شور   کارگر و طرفداران آن     

 .است
د کار کشور در تهران و تحت نظارت خو   وزارت کار خواستار برگزاری انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسالمی          

هیئت مدیره ی شوراهای اسـالمی  .  دارند این انتخابات در اصفهان برگزار گردد      اصرارخانه ی کارگری ها     . می شود 
استان تهران با وزارت کار هم صدا  می شود و با ارتباط و رایزنی با استان های دیگر تالش می کنند کـه انتخابـات                          

 این بـار در  نه ی کارگر بودند در کنار خادیره ی استان تهران که زمانی خود      هیئت م  ی اعضا .ننداصفهان را تحریم ک   
 :  چنین توضیح می دهد ی استان تهران این اختالف رایکی از اعضای هیئت مدیره. ندمی ایستمقابل آن  

   رده ایـم از وابسـتگی بـه    ما خواستار استقالل شورای کار از خانه ی کارگر هستیم و تا به حـال هـر ضـربه ای خـو            
 .خانه ی کارگر بوده و برای این که با وزارت کار به مشکل بر نخوریم نباید مقابل آن باشیم

احمدی پنجکـی را بـه بازنشسـته    .  علیه صادقی و احمدی پنجکی مواضع سختی گرفته می شود    در بعضی محور ها   
ی اسـتان تهـران را بـه نماینـده ی کارفرمـا و مشـاور        هیئت مـدیره  یکی از اعضابودن متهم می کنند و در مقابل ی     

 هـا   حن بین بازیچه  و سربازان این جنا معمول در ای  بدنه ی شوراهای اسالمی کار طبق     . کارفرما بودن متهم می کنند    
ی کانون استان تهران هسـتند و بقیـه تماشـاگر و            کارگر و برخی طرفدار هیئت مدیره        برخی طرفدار خانه ی      .است

 روزنامه ی کار و کارگر وظیفه ی خود را به درستی برای خانه ی کارگر انجـام                   و در این میان    .دامه ی ماجرا  منتظر ا 
و جناح رقیب را مـورد      . این روزنامه اطالعیه ها و مصاحبه های خانه ی کارگر را یک طرفه چاپ می کند               . می دهد 

 . سالمی کار استان تهران پیش می آید بحث انتخابات کانون شوراهای ا میاندر این. حمله قرار می دهد



 اطالعیه ای را صادر و به شوراهای اسالمی تهران ارسال مـی کنـد            29/10/84هیئت مدیره ی کانون استان تهران در        
 تالف و پرداختن به مسـئله ی مـزد        به دلیل جلوگیری از هرگونه تشنج و اخ        را    30/10/84مبنی بر این که انتخابات      

این اطالعیه به امضای علی اکبر عیوضی رئیس هیئت مدیره ی کانون همـاهنگی شـوراهای                ) 1.(به تعویق می اندازد   
 .اسالمی کار استان تهران صادر شده است

اعضای هیئت مدیره ی کانون شوراهای اسالمی کار محور مرکـز طـی اطالعیـه ای تعویـق انتخابـات را محکـوم و              
          د و بازرسـین را بـه شـکل مجمـع عمـومی فـوق العـاده            وشـ کمیته ای برای حـل اختالفـات مـی          خواستار تشکیل   

 ) 2(فرا می خواند
 24/9/84اطالعیـه هـای     . بازرسین استان تهران طی اطالعیه های مختلفی به رقابت با هیئـت مـدیره برمـی خیزنـد                 

   مـع عمـومی   دعـوت بـه مج  29/9/84روزنامه ی کار و کارگر هیئت مدیره را برکنار شده می داننـد در اطالعیـه ی             
 . در جریان تشکیل مجمع قرار می دهد رافوق العاده می نماید و وزارت کار
  جهـت انتخابـات هیئـت مـدیره ی           28/10/84 تـاریخ    درع آوری نیروهای خود     باالخره خانه ی کارگری ها با جم      

از  بایسـت     مـی  جمعاین م . دمی کنن  به شکل زیر برگزار       مجمع عمومی را   کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران     
       مشـخص  شـده بـود نتیجـه انتخابـات را    کاندیداهای از پیش تعیین شده که اسامی شان بـین مـدعوین پخـش          میان  

 .درگزار ش نفر شرکت کننده ب200 این انتخابات مطابق آمار مجمع با حضور. می کرد
وراها بـه    شـ  ی برخـی اعضـا    ولـی سخنران مراسم صـادقی بـود،       . ه بود نماینده ی وزارت کار در مجمع حاضر نشد       

در . یم شـده بـود    این انتخابات توسط جناح مخالف خانه ی کارگر تحر        . دداشتن اعتراض ی کارگری    هصادقی و خان  
     شـهریور مجمـع عمـومی برگـزار         17 دو هفته بعد شوراهای اسالمی متمایل به وزارت کـار در سـالن               این ها مقابل  

 .دامه دارداین اختالف وکشمکش همچنان ا.می کنند
می باشـد و در     که بخش کارگری بازار     ”  کارگران جامعه ی اسالمی  “نظر می رسد با روی کار آمدن احمدی نژاد          به  

دولـت احمـدی نـژاد      . می شود  به وزارت کار نزدیک       دارد دولت ها ی قبلی در انزوا به سر می بُرد، اینک آرام آرام            
 به شـکلی کـه خـارج شـدن        رد دیرینه ای با طبقه ی کارگر دا        دشمنی باتی و عدالت محوری   علیرغم شعارهای انتخا  

 ارمغـان هـای دولـت        از جملـه ی    و این . دکن سال دیگر تمدید می      3  را کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار        
 این   وضعیت می کار و وزارت کار    برای بررسی ارتباط بین خانه ی کارگر و شوراهای اسال         . جدید به کارگران است   

 . مختصراً مورد بررسی قرار می دهیم راسه
  خانه ی کارگر-1

اکمیت و جنـبش کـارگری ایفـا کـرد      واقعی خانه کارگر را می توان در نقشی که در دو دهه ی گذشته در ح          ماهیت
 سـرکوب   -2ش   و بـه کنتـرل درآوردن ایـن جنـب          57 سرکوب جنبش کـارگری بعـد از سـال           -1 در   ، یعنی شناخت

 -4  تصفیه ی کارگران پیشـرو        اخراج،  زندانی کردن،    -3استقرار شوراهای اسالمی کار    و   شوراهای مستقل کارگری  
 جنـبش کـارگری از    کنترل اعتراضات و اعتصابات کـارگری و انحـراف  -5ه ها  جاد جو خفقان و فشار در کارخان      ای

 جمهـوری   دوره ی ریاسـت  در در مقـاطع زمـانی مختلـف بـه ویـژه      خانه ی کـارگر -6 انفعال سوی  به رادیکالیسم
 اختالفات بین جنـاح هـای حکـومتی     بسته به  .ه است  بود  مجری سیاست های حاکمیت در میان کارگران       رفسنجانی



نقش تـاریخی    شرایط بحرانی خانه ی کارگر       اما در هر حال به دلیل     .  کرده است  فرق می نوع نگاه به خانه ی کارگر       
صداق ایـن مسـئله را      م.  نظام دانسته اند   کلا به ضرر     ر  آن یف تضع  همه ی جناح ها     کرده و  ایفا را در حاکمیت     خود

قبـل از   “ : او مـی گویـد    .  می تـوان دیـد     84 آذر   27 یکشنبه   زاده با خبرگزاری ایلنا در روز      سرحدی    ی در مصاحبه 
ادی و چپ مارکسیستی بودند، تالش بسیاری کردند        حوه هایی که وابسته به جریانات ال      پیروزی انقالب اسالمی، گر   

به همین دلیل توجه ویژه ای به خانه ی کـارگر داشـته و   . ی کارگری را در راستای اهداف خود قرار دهند     تا جامعه   
کـه ایـن رویـه بـا پیـروزی انقـالب            . می خواستند از جمعیت بزرگ کارگران برای نیل به اهداف خود بهره گیرنـد             

ید بهشتی تالش چشـم گیـری        و در رأس آن شه     زب جمهوری اسالمی  ح. فت  اسالمی و ایجاد فضای باز شدت گر      
زب جمهـوری اسـالمی     حـ  به عمل آوردند و شاخه ی کارگری         را در جهت حفظ و حراست از این کانون کارگری         

 شد و با تمام قدرت اداره ی خانه ی کارگر را در اختیار گرفته و دسـت نیروهـای                    ور حراست از خانه ی کارگر     مأم
 ”.پ مارکسیستی را از آن کوتاه کردچ

 نشان دادن خدمات خـود بـه جنـاح مقابـل و              تالش خانه ی کارگر برای      نمونه ی   این دست را می توان     سخنانی از 
        خانه ی کـارگر بـا ارگـان رسـمی آن یعنـی روزنامـه ی کـار و کـارگر تـالش                       . به حساب آورد    در حاکمیت  ماندن

 شـوراهای اسـالمی کـار   ازایـن کـار    بـرای  ز تولیدی و کارگری انجـام داده و     بی وقفه ای را در جهت نفوذ در مراک        
 .بهترین استفاده را کرده است

  شوراهای اسالمی کار-2
      از دیـد حاکمیـت خطـری بـزرگ محسـوب مـی شـد و                 57 رادیکالیسم موجود در شوراهای کارگری بعد از سال         

ارگران در   همچنین می بایست قدرت سازمان دهی ک       .رگر از شوراهای مستقل تهی می گشت      می بایست طبقه ی کا    
           شـوراهای اسـالی کـار        شـوراهای کـارگری بـا      درون کارخانه ها کنترل می شـد و بـرای ایـن منظـور جـایگزینی               

 توسـط مجلـس شـورای       30/10/1363قانون تشـکیل شـوراهای اسـالمی کـار در           . می توانست بهترین گزینه باشد    
 .اسالمی به تصویب رسید

 : چنین تعریف می کندهای اسالمی کار را شورا، قانون این از فصل اول1 ماده 
 و ایجاد همـاهنگی در پیشـرفت  امـور در واحـدهای          می و همکاری در تهیه ی برنامه ها       به منظور تأمین قسط اسال    

تولیدی، صنعتی، کشاورزی  و خدمات، شورائی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و                  
 .نماینده ی مدیریت به نام شوراهای اسالمی کار تشکیل می گردد

با توجه به اساسنامه و قانون تشـکیل شـوراهای          . است تشکل مشورتی در محیط کار       ی اسالمی کار صرفاً یک    شورا
اعتصاب از نظر این تشکل امری است باطل و         . اسالمی کار این تشکل نماینده ی دولت در واحدهای تولیدی است          

هر چنـد   .  از فصل دوم قانون شوراهای اسالمی کار این مسئله را توضیح می دهد             13ماده  ) د  ( تبصره ی بند    . حرام
وراهای اسالمی کار حوصله بسیاری می طلبد ولی نمی توان شوراهای اسالمی کار را بدون ایـن                 این بحث و نقد ش    

داشته باشیم به فصل دوم قانون تشکیل شوراهای اسالمی کـار و            ای  الزم است اشاره    . مواد در اساسنامه بررسی کرد    
 .وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی کار را نگاه کنیم

 .کاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امورایجاد روحیه ی هم: الف



 . اجتماعی و سیاسی-همکاری با انجمن های اسالمی در باال بردن آگاهی کارکنان در زمینه های فرهنگی: ب
 .باال بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی، فنی، حرفه ای و نظایر آن: ج
 .ع از انجام صحیح کار و ارائه ی پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطهنظارت بر امور واحد به منظور اطال: د

 ).×.(اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد: تبصره
 .همکاری با مدیریت در تهیه ی برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد: ه
 .مدیر یا هیئت مدیرهبررسی و شناخت کمبودها و نارسایی های واحد و ارائه ی اطالعات به : و
 .تالش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد: ز
 .همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه های تولید واحد: ح
 .ی مناسب به مدیریتاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد الیق برای احراز  مسئولیت هاهنپیش: ی
طبقـه ی    منـافع  در خـدمت می توانـد  ن به هیچ وجهشکل شوراهای اسالمی کار ین وظایف نشان می دهد که ت هم 

 .باید اضافه کنم برای اجرای این وظایف باید امتحان کتبی و شفاهی ایدئولوژیک را پشت سر گذاشت                . کارگر باشد 
 تر هم خارج از چارچوب این وظایف عمل کنـی اگـر شـانس یـار                اگ و. تر مدیریت و وزارت کار عبور کرد      از فیل 
 تـو را     هم  کارگران ، حتی اگر  ورای اسالمی کار باشی    ش ای بازخرید نشوی، دیگر نمی توانی کاندید       و  اخراج  و باشد

 .بخواهند
 و هم این که عمـالً سیاسـت هـای           های شورای اسالمی کار را می گیرد      خانه ی کارگر هم بخشی از حق عضویت         

 در دوره ی ریاسـت جمهـوری       . آیـد جرایی در سطح کالن شوراهای اسالمی کـار از خانـه ی کـارگر بیـرون مـی                   ا
 که خانه ی کارگر مجری سیاست های کارگزاران بود، شوراهای اسالمی کار نیز کمـک                 از آن جا    رفسنجانی هاشمی

و اعتصـابات کـارگری و       اعتراضـات    نمود دیگر این سیاست هـا مقابلـه بـا         . بزرگی به پیش بُردِ این سیاست کردند      
 . این اعتراضات و سرکوب آن ها بوده استمنحرف کردن

 مشـورتی   ،کارگران در انتخـاب نماینـدگان خـود       عدم امکان     سیاست های خانه ی کارگر در شوراهای اسالمی کار،        
قایـد کـارگران و      موقعیـت تمامـاً ایـدئولوژیک آن و تفتـیش ع           ،می کار در ارتباط بـا مـدیریت       بودن شوراهای اسال  

و عملکرد اعضـای    ) ارمطابق قانون تشکیل شوراهای اسالمی ک     (جلوگیری از ورود کارگران غیر مذهبی به این شورا        
موجب بی اعتمادی بـیش از پـیش        ..  کنترل اعتراضات کارگری و       و  اخراج، تعدیل  ،این شوراها علیه منافع کارگران    

 تشکیل شـورای اسـالمی کـار مـی دادنـد،             به ندی پیش به ناچار تن    کارگران اگر تا چ   .  شده است   ها کارگران به آن  
ر  فریاد اعتراض خود را درست ب       امسال دیدیم   در روز اول ماه مه      همچنان که   بلکه اکنون نه تنها به آن تن نمی دهند       

 .خانه ی کارگر سر می دهندعلیه این شوراهای فرمایشی و 
به عنوان گزینه ای  در مقابل شوراهای اسالمی کار را می توان به               استقبال کارگران شرکت واحد از تشکیل سندیکا        

 . عنوان نمونه ی بارز این بی اعتمادی نام برد
 این انتقادها تـأثیری      اما .بیشترین انتقاد از عملکرد شوراهای اسالمی کار از طرف بدنه ی کارگری صورت می گیرد              

ه ی این انتقادها در جلسات عمومی محورها و کانون هـای            نمون. در سیاست های کالن شوراهای اسالمی کار ندارد       
شوراهای اسـالمی کـار در مجمـوع و بـه           . می کند  مراسم روز کارگر نمود پیدا       شوراهای اسالمی کار و به ویژه در      



 شوراهای اسالمی کار هـیچ تـأثیری        یاعضاخود  اما عمالً کارگران و حتی      . ناچار توسط کارگران انتخاب می شوند     
 .م گیری های کانون های استانی و کشوری نداشته و ندارنددر تصمی

ان از شـوراهای اسـالمی کـار        آماری که یکی از اعضای هیئت مدیره های استانی می دهد مبین عدم استقبال کـارگر               
ی  و آمـار شـوراها     . شـورا  6 در زنجـان   ، شـورا  62 در کـرج     ، شورای اسالمی کـار    480در استان تهران حدود     . است

 1100 شورا در کل کشور بوده که این رقم در دولت احمـدی نـژاد بـه    3100 خاتمی ه ی دولت  ردر دو اسالمی کار   
 . و این روند نزولی هم چنان ادامه دارد.شورا رسیده است

   وزارت کار-3
     سیاسـت هـای   ان حامیـ کـرده از میـان  رگر تـالش   که خانـه ی کـا     ه در هر دولتی وزیر کار یکی از گزینه هایی بود         

 سـال وزارت در دوره ی رفسـنجانی یکـی از مـؤثرترین و نزدیـک تـرین       8 کمالی بـا  .انتخاب شود  ی کارگر    خانه
 کمـالی و    - خانه ی کارگر زمانی بود کـه مثلـث رفسـنجانی           ای بر بهترین دوره . رگر بوده است   به خانه ی کا    انوزیر

خانه ی کارگر، کمـالی بـه عنـوان         رفسنجانی به عنوان رئیس جمهوری و پدرخوانده ی         . خانه ی کارگر تشکیل شد    
 بـه عنـوان دبیـر کـل       از اعضای حزب جمهوری اسالمی و از جمله مؤسسان خانـه ی کـارگر  کار و محجوب وزیر  

 و تبصـره   به اندازه ی تمام دوران تاریخ طبقه ی کارگر بر علیه کارگران مـاده             ه سال 8 در این دوره ی      خانه ی کارگر  
 اخراج، بازخریدی های اجباری تحت عنوان       ،گرفته تا تعدیل هزاران هزار کارگر      از قراردادهای موقت      کردند، وضع

 از طـرف کـارگران تیـر         بود که  ین دوره همشوراهای اسالمی کار در     .  و غیره   مالیات های سنگین   ،خصوصی سازی 
ردادی  با این که خانه ی کارگر یک طرف ائـتالف دوم خـ             ،بعد از روی کار آمدن دوم خردادی ها       . خالص خوردند 

.  وزیر دیگری را انتخاب کرد      ها برای وزیری کمالی    ها بود، اما خاتمی علیرغم انتظار و درخواست خانه ی کارگری          
 محجوب دبیر کل خانـه ی کـارگر در شـیراز از ریاسـت               ،ریاست جمهوری اسالمی  دوره ی ششم    قبل از انتخابات    

 بعدها توسط خانـه ی      ، اما  خبر منعکس شده بود    ر روزنامه ی  این خبر د  . جمهوری اسالمی ناطق نوری حمایت کرد     
 کـه از ریاسـت      ند خانـه ی کـارگر را تحـت فشـار گذاشـت            ی اسالمی کار از پایین    هاشورا. کارگری ها تکذیب شد   

ی اسالمی کار مستقالً طی طوماری از خاتمی حمایت کردنـد ولـی خانـه ی                هاشورا. جمهوری خاتمی حمایت کند   
 مدیریت تشکل های کارگری و      ،با روی کار آمدن خاتمی    . ت گذاشت  انتخابات مسکو  کارگر این مسئله را تا بعد از      

 . مشارکت افتادحزبارفرمایی وزارت کار به دست ک
 ن مسـئله    ایـ   به دنبال  مدیر کل جدید که از انجمن صنفی روزنامه نگاران آمده بود در مقابل خانه ی کارگر ایستاد و                 

در دوران دولت خاتمی خانـه ی       . در مقابل شوراهای اسالمی کار قرار داد      بود که وزارت کار انجمن های صنفی را         
 . کلیدی وزارت کار تکیه زندمدیزیت هایارگر هیچ گاه نتوانست به ک

 رفسـنجانی    برای   خانه ی کارگر جدی تر از دوره های پیشین به تبلیغ            ،در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسالمی     
.  برخی از شوراهای اسالمی کار از پایین مورد اعتراض واقع شد            عمالً از طرف   نه ی کارگر  این حرکت خا  . پرداخت

اعتراض اعضای شوراهای اسالمی کار و کارگران نه تنها خانـه ی            . اما خانه ی کارگر مطمئن از پیروزی هاشمی بود        
 بـا پالکاردهـای    تـا تصور کرد فرصتی ، راروز کارگر، 84 اردیبهشت 11  این تشکل دولتیکارگر را قانع نکرد، بلکه 

 از تجمـع کـارگران شـهرهای        ،و دعوت از رفسنجانی برای سـخنرانی      رنگارنگ و با برنامه های از پیش تعیین شده          



ن کـه دغدغـه ی کـارگران در         غافل از ای  . داستفاده ی تبلیغاتی را به سود رفسنجانی انجام ده         گسترده ترین    مختلف
 بـزرگ    امسال خانه ی کارگر در اول ماه مه      .  سال با آن درگیر بوده اند       مشکالت عدیده ای بود که سالیان       مه اول ماه 

 کـار    بـه ویـژه بـه ارتبـاط خـود بـا شـوراهای اسـالمی                هم و  رفسنجانی  هاشمی  به ترین ضربه را هم به خود و هم       
ـ       بود که یکی از       تاریخی و ماندگار   ی حرکت  کارگران در تهران   84حرکت اول ماه مه     .زد ه نتایج آن شدت بخشـیدن ب

خانه ی کارگر و شوراهای اسالمی کـار را  عمر که هم اکنون شاهد آن هستیم، شکافی که می رود طومار      بودشکافی  
 .با اتکا بر رادیکالیسم جنبش کارگری در هم بپیچد
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