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  چشم اندازهاي جنبش كارگري ايران

  اول ماه مهاول ماه مه  ۀۀچشم انداز سازماندھی کارگری در آستانچشم انداز سازماندھی کارگری در آستان

  بحران رھبری

کافی است نگاھی . فزونی است رو بهبحران درونی رژيم 
اخت%فات ميان جناح ھای مختلف رژيم  داشته باشيم به

می . انتخابات رياست جمھوری آتی ۀسرمايه داری در آستان
سر می برد، و توده ه ھيئت حاکم در بحران بگويند زمانی که 

ھای وسيع مردم زحمتکش بر اساس فشار ھای اقتصادی و 
و رو به  بگيرندسياسی روزافزون زير فشار مضاعف قرار 

اعتراض بياورند، شرايط برای تدارک تحو?ت نوين در 
ً . جامعه آماده است اين وضعيتی است که ما امروز در  محققا

اما، بايد توجه داشت . رو ھستيمه ه با آن روباول ماه م ۀآستان
که تحو?ت نوين برای تغيير وضعيت موجود و استقرار 

اين . نياز به تدارکات سازمان يافته دارد ،وضعيت نوين
سازمان دھی متمرکز، تنھا می تواند به دست پر توان خود 

اين سازماندھی به شکل خود  ولی. کارگران انجام پذيرد
برای اين . خودی به فرجام نخواھد رسيده دبانگيخته و خو

  .سازماندھی نياز به نھاد تشکي%تی خاصی است

خودی و خود ه خودب فعاليت ھایھای پيش  ما در سال
فعاليت ھای سنديکاليستی . کارگری را تجربه کرديم ۀانگيخت

بيشماری از فعا?ن کارگری  ۀعد. و علنی صورت پذيرفتند
سنگينی برای اھداف خود پرداختند مجرب و با تجربه، بھای 

در حال پرداختن ھزينه ھای مبارزاتی خود ھم و ھنوز 
بی ما . تمامی مبارزات کارگری قابل ارج و تقديرند. ھستند
 بايد ھمواره از تمامی فعا?ن کارگری که برای خواستترديد 

اما . حمايت کنيم ،سياسی خود مبارزه کرده اند -ھای صنفی
از اين فعاليت  ھا ما را گامی به جلو  دست آخر، ھيچ يک

. فرصت ھای بسياری از دست رفته استمتأسفانه . نبرده اند

رھبران عملی کارگران که در يک مقطع خاص با مطالبات 
مبارزاتی می  ۀسرمايه داری پا به عرص راديکال و ضدّ 
يا  ،به علت نبود يک نھاد سراسری و سياسی گذارند، نھايتاً 

 و به کناری می روند، و يا در مقابل گرايش می شونددلسرد 

 منصور اسانلو در ماه ۀنمون(تمکين می کنند  يیبورژوا ھای

 ).بوده استاين روند  ۀھای اخير نشان دھند

تغيير نظام  عينی بنابراين می توان اذعان داشت که شرايط
شرايط برای . غير عاد?نه و ضد انسانی کنونی وجود دارد

سرمايه داری و جايگزينی آن با يک  سرنگونی اين نظام
چه غايب  آن. حکومت کارگری به شکل عينی موجود است

کارگر و  ۀد و طبقببيناست، نھادی است که اين تدارک را 
ی اين نھاد چيز. ساير قشرھای تحت ستم را سازمان دھد

 .حزب پيشتاز کارگریجز  نيست

ری تدارک برای ايجاد يک حزب پيشتاز کارگنياز مبرم به 
اول ماه  ۀدر آستان و امروزھمين  ،برای تدارک انق%ب آتی

  .بيش از ھر زمان ديگری احساس می شود ١٣٩٢مه 

سنديکای  و اتحاديه ھا تمامی نھادھای کارگری، مانند ايجاد
ھای کارگری، تشکل ھای مستقل کارگری، مجامع عمومی 
کارگری و اتحاد عمل ھای کارگری و غيره، امروز، در 

  .اختن حزب پيشتاز انق%بی قرار گرفته استس گروِ 

  اتحاد عمل ھا

ھای پيش ما شاھد اتحاد عمل ھايی در درون  در سال 
نھادھای مختلف کارگری، کميته ھا و محافل کارگری 

 نبوداما اين اتحاد عمل ھا به علت . موجود، بوده ايم

ھا را تضمين کند،  آن دمکراسی درونیو  تداومتشکي%تی که 
برای تدارکات و . فرقه و پراکندگی مواجه شده اندبا ت

سازماندھی کارگران، نھادھای کارگری بايد به شکل 
و در کنار آن ھا به مبارزه  بودهدرازمدت ميان کارگران 

برای اين اقدامات درازمدت، نھادھای . پرداخته باشند
و  مستقلنھاد نخست بايد  ۀکارگری موجود در وھل

مستقل از دولت سرمايه داری، . دداشته باشن دمکراتيک
احزاب سياسی قيم مآب غير کارگری و ھمچنين مستقل از 

استق%ل از دولت سرمايه داری و . بوروکراسی کارگری
احزاب خرده بورژوای موجود برای بسياری از فعالين 

اما استق%ل از . کارگری، امری است شفاف و روشن
امری است  نھادھادر درون اين » بوروکراسی کارگری«

» دموکراسی کارگری«ی کارگری که نھاد. مخفی و ناروشن

در آن حاکم نباشد و تصميمات سياسی و عملی بر اساس 
توافقات غير شفاف و زدوبند، بده بستان، باند بازی و روابط 
 ۀخصوصی صورت گيرد، فاقد خصلت تشکل مستقل رزمند

نبود دموکراسی کارگری ميان کارگران . استکارگری 
آنان را برای دخالت، رھبری و بسيج  ۀشرو نقش تعيين کنندپي

کارگران برای تجمعاتی مانند مراسم اول ماه مه، مسدود می 
 .کند

) به ويژه در مراسم اول ماه مه(نھا راه توفيق در اتحاد عمل ت

بديھی . است) به شکل توده ای(درگير کردن خود کارگران 
ن در چنين است که شرکت صد ھا ھزار تن از کارگرا

و  ندروزی تمام اقدامات مخرب رژيم را می تواند خنثی ک
درگير . در ميان مردم عادی به وجود آورد جديدی ۀروحي

که کميته ھای  مگر اين ،کردن کارگران نيز شدنی نيست
موجود از ماه ھا پيش ميان کارگران تدارک اين اقدام را 

را نمی  بديھی است که کارگران. برنامه ريزی کرده باشند
 ۀآماد) کنونی اختناق آميز ۀآن ھم در جامع(توان صاعقه وار 

حتی اگر اين مراسِم خوِد کارگران، (شرکت در مراسمی کرد 
سفانه کميته ھای موجود کارگری أمت). يعنی اول ماه مه، باشد

، به »مخفی«و  »ينياز پا«به جای کار پيگير ميان کارگران 
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اين ندانم کاری ھا . ورده اندو علنی روی آ» از با?«کارھای 
تعداد بيشتری از فعا?ن را غير فعال و دلسرد کرده  عم%ً 
ايجاد يک  ضرورتدر سال پيش بار ديگر  اقداماتاين . است

 بدون. داده استييد قرار أحزب پيشتاز انق%بی را مورد ت

يک حزب پيشتاز کارگری، رھبران عملی  وجود
می رگری را به کجراه فعاليت ھای کا ،بورورکرات موجود

را مسدود می کارگری  ۀتحو?ت نوين در جامع مسيرو  برند
  .کنند

تنھا چنين حزبی قادر است که نھادھای کارگری را واقعاً 
اتنگ گتن ۀو رابط ندمرتبط و درگير مسايل جنبش کارگری ک

کارگری و رھبران عملی کارگری داشته  ۀبا مسايل روزمر
ونی عقب تر از خود جنبش کارگری کن نھادھای. باشد

 .جای اتحاد، افتراق را تشديد می کننده کارگری ھستند، و ب

  کميته ھای مخفی کارگری

سال ھای پيش بار ديگر به ما می آموزد  مه اول ماه ۀتجرب
نياز به ساختن  ،کارگر ۀکه برای کار سياسی در درون طبق
اشتباه خواھد بود که . کميته ھای مخفی کارگری است

و ھر لحظه بنا بر  وندان عملی کارگران شناسايی شرھبر
تصميم مزدوران دولت سرمايه داری دستگير و مورد آزار 

زيرا شناخته شدن و دستگيری اين فعا?ن به . قرار گيرند
اين کميته ھای مخفی می توانند . تداوم مبارزات لطمه می زند

تماد و مورد اع پيش با آن ھا آشنا بوده اندبا افرادی که از 
می ايجاد کنند، چه ھنگامی که در سطح ئھستند، کميته ھای دا

اعتراض يا  زمانی که و چه رندکارخانه ھا فعاليت دا
دولت سرمايه داری کنونی با . مراسمی را سازمان می دھند
لباس شخصی ھا و  با وجودوجود قدرت نمايی ھايش، 

وزارت اط%عتش، در قياس با قدرت کارگران ايران، يک 
اگر سازماندھی کارگری با . لت توخالی و ضعيف استدو

برنامه و تدارکات و سازمان يافته صورت گيرد، نه تنھا 
ھزينه ھای کمتری پرداخت می شود که دولت در وضعيت 

اين سازماندھی نيز تنھا از . ضعيف تری قرار خواھد گرفت
 .طريق اين کميته ھای عمل مخفی امکان پذير ھست

  ز خودکميته ھای دفاع ا

لباس «ھای پيش چند صد نفر  سال مه در مراسم اول ماه
و نيروھای انتظامی دولت سرمايه داری شرکت » شخصی

لباس شخصی «ماھيت . کنندگان را متفرق و ارعاب کردند
 خرداد ٢٢ انتخاباتاز سرکوب ھای پس از  بعدبه ويژه » ھا

که اين ھا مزدورانی ھستند که . ، بر کسی پوشيده نيست٨٨
تا ھر گونه حرکت  اند استخدام شده ز سوی ھيئت حاکما

در ميان اين لباس . مستقل کارگری را در نطفه خفه کنند
مسلح به س%ح گرم و بی سيم  شخصی ھا، ھميشه افرادی

وصل عمليات » مرکز« مستقيماً به خود حضور دارند که

ھستند و در واقع ديگر ھمکاران خود را ھدايت می کنند؛ اين 
ً  ن چھره ھایھما ھا  یدر تمام ای ھستند که شناخته شده نسبتا

، از تجمع معلمان در مقابل مجلس و اعتصاب تظاھرات
گرفته تا مراسم اول ماه  ٨٤سنديکای شرکت واحد در سال 

، به ٨٨در ورزشگاه شيرودی و اعتراضات سال  ٨٦مه سال 
طور سيستماتيک حضور دارند و بعضاً حتی برخی از آن ھا 

فعالين سياسی و کارگری فعال طی اين دوره از سوی 
 .شناسايی شده اند

ست که ھيچ فرد، دسته، حزب و دولتی حق ا واقعيت اين
. تجمعی به ويژه مراسم اول ماه مه را ندارد چجلوگيری از ھي

اما اين حق کارگران را مزدوران دولت سرمايه داری به 
نيز  اين حق، يعنی حق تجمع. کارگران اعطا نخواھند کرد

ھمانند ھر حق ديگری بايد از آنان با سازمان دھی و قدرت 
 .کارگری گرفته شود

تنھا يک » لباس شخصی ھا«کارگران پيشرو برای مقابله با 
سازماندھی کميته ھای : روش در مقابلشان باقی مانده است

آن ھا بايستی کميته ھای مخفی خود را . مخفی دفاع از خود
اتی و نفوذی رژيم در درون عناصر اط%ع. ايجاد کنند

کميته ھای  از سویبايستی  تجمعات و اعتراضات کارگری
مخفی کارگری شناسايی شوند و به ھر شکلی که خود کميته 

 .ھا متوقف گردد ھا ص%ح می دانند، عمليات مخرب آن

  اکنون چه؟

بر تجارب سال ھای  با اتکاو  ١٣٩٢اول ماه مه  ۀدر آستان
وی ايران ر مقابل کارگران پيشرُ اصلی دوظيفۀ پيش، يک 
ھم  و آنکه متأسفانه بيش از حد به تعويق افتاده، وجود دارد 

حزبی که . تدارک برای ساختن حزب پيشتاز کارگری است
کميته . از دل کميته ھای مخفی کارگری تکامل خواھد يافت

امر سازماندھی اتحاد عمل ھا  ھستند که می توانند ھای مخفی
و دخالتگری در حوزه ھای صنفی و سياسی و دفاع از خود 

کميته ھايی که دمکراسی . دنگيربکارگران را به عھده 
و از طريق  نندکارگری را تضمين ک ساير نھادھایدرونی 

يک برنامه  ۀنطفه ھای اولي ،کارگران تجارب عملی خودِ 
برای ايجاد يک حزب پيشتاز کارگری  را انق%بی کارگری

 .سازندفراھم 

  وی تدارک فوری کميته ھای مخفی کارگریپيش به س

  پيش به سوی تشکيل حزب پيشتاز کارگری

پيش به سوی تدارک سرنگونی نظام سرمايه داری و استقرار 
  حکومت کارگری

 ١٣٩٢ارديبھشت 

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انق%بی ايران
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  اول ماه مهاول ماه مه  ۀۀدر آستاندر آستان

  کارگرکارگر  ۀۀو موقعيت زنان طبقو موقعيت زنان طبق

  سارا قاضی

سياسی کنونی ايران، به مانند کوه -اجتماعی- اقتصادی شرايط

آتشفشانی که ھر دم آمادۀ انفجار و فوران باشد، به لحظه 

اما انفجار خود به خودی، فاقد رھبری . شماری درآمده است

 ١٣٨٨و بی برنامه باز ھم به ھمان عاقبت اعتراضات سال 

ر منتھی می گردد و ثمری برای زندگی و موقعيت طبقۀ کارگ

در آن روزھا جای رھبری طبقۀ کارگر . و زحمتکشان ندارد

منسجم، سازماندھی شده و آمادۀ مبارزه و پشتيبانی از آن 

اعتراضات خالی بود، ولی اين نبايد به بی حرکت و منفعل 

برای طبقۀ کارگر نه تنھا . بودن طبقۀ کارگر ما تعبير شود

فراھم  آمادگی شرايط اقتصادی و اجتماعی موجود می بايد

گردد که شرايط ذھنی آن ھم که آمادگی طبقۀ کارگر باشد، 

?زم است تا حرکت انق%بی در جھت به دست گرفتن 

  .حکومت شکل گيرد

وضعيت اقتصادی طبقۀ کارگر ايران و کليۀ زحمتکشان و 

مزد بگيران جامعۀ ما طی اين سی و چھار سال حکومت 

وال رفته و سرمايه داری جمھوری اس%می مرتباً رو به ز

اما اين . حلقه بر گلوی آنان تنگ تر و تنگ تر شده است

دوران اخير، پس از شاخ به شاخ شدن رژيم با امپرياليزم و 

در نتيجه سقوط آزاد ارزش لایر، فشار مالی بر خانواده ھای 

کارگری و توده ھای زحمتکش سراسر کشور، جّو اجتماعی 

گرسنگی نه تنھا بر  را نيز پر نوسان و ملتھب کرده و فقر و

چھرۀ زنان، مردان و کودکان خيابانی، که حتی بر چھرۀ آنان 

برای تغيير مسير . که ھنوز شاغل اند ھم پنجه انداخته است

اين سرنوشت مصيبت بار چه می شود کرد؟ آيا بھتر است 

دست روی دست گذاشت و منتظر فرارسيدن يک انق%ب خود 

محکوم  ۵٧ت انق%ب به خودی شد؟ تا باز ھم به سرنوش

گردد؟ و يا اين که از اين فرصت می بايد برای آماده شدن در 

سازماندھی کّل طبقۀ کارگر و اقشار ستمديده برای پيشبرد 

انق%ب به منظور سرنگون کردن کّل نظام سرمايه داری و 

روی کار آمدن طبقۀ کارگر و به دست گرفتن قدرت از سوی 

  ماييم؟اين طبقه در ايران استفاده ن

پيشروان طبقۀ کارگر به خوبی می دانند که برای دستيابی به 

تمامی مطالباتشان به طور کامل، تنھا يک راه کار بيشتر 

جلوی روی خود ندارند و آن مبارزه برای ريشه کن کردن 

نظام سرمايه داری است و تنھا طبقه ای که می تواند چنين 

نی که از بطن ھدفی را دنبال کند، طبقۀ کارگر است؛ جريا

طبقۀ کارگر برنخاسته باشد، قادر نيست اين بار را به دوش 

در نتيجه اين مسئوليت و وظيفه در . بکشاند و به منزل رساند

اين مقطع که ايران دارای ھيچ گونه سازماندھی تشکي%تی و 

حزبی کارگری نيست، اول بر دوش پيشروان و پيشتازان اين 

  .طبقه سنگينی می کند

طبقۀ کارگر مانند کل اين طبقه از زنان و مردان  پيشروان

لذا وظيفۀ . مترقی با شّم سياسی و مبارزاتی شکل گرفته است

به دوش کشيدن و به منزل رساندن يک انق%ب کارگری به 

عھدۀ اين زنان کارگر ھم ھست و با توجه به توانايی و قدرتی 

ندھی ديديم، آن ھم بدون سازما ١٣٨٨که ما از زنان در سال 

و آگاھی طبقاتی، تصور کنيد که اگرچنين نيرويی از پشتيبانی 

طبقۀ کارگر برخوردار شده و سازماندھی داشته و به طور 

اصولی کاناليزه شود، چه قدرت بزرگی خواھد بود؛ ھيچ 

نيرويی حتی با مدرن ترين اسلحه ھم قادر به مقاومت در 

بقۀ کارگر را لذا من در اين جا مايلم، ط. برابرش نخواھد بود

به طور کل و زنان کارگر را به طور اخص مورد خطاب 

  .قرار دھم

نظام سرمايه داری حاکم بر کشور ما، بارھا به تجربه 

دوران حکومت پيشين و در اين رژيم چه دولت ميانه رو و (

ثابت کرده است که به ) اص%ح طلب و چه دولت اقتدارگرايان

ھيچ گونه از مطالبات  طور ساختاری خواھان برآورده کردن

لذا اميدی به انتخابات و روی . اقشار تحت ستم جامعه نيست

کار آمدن يک جناح يا جناح ديگر نمی شود بست، حتی اگر 

به جای آن پيشروان کارگری از اين فرصت می . سبز باشد

عمده . توانند برای آموزش و سازماندھی خود استفاده کنند

» حزب پيشتاز انق%بی«يک  ترين ھدف در اين مرحله ايجاد

  اين چگونه حزبی است و از کجا بايد شروع کرد؟. است

نگاھی » حزب«شايد بھتر باشد که اول به خوِد مفھوم 

و لزوم آن » حزب پيشتاز انق%بی«بياندازيم وسپس به 

برای افراد با ھر گونه خط مشی سياسی که خواھان . بپردازيم

، حزب، آن تشکي%تی فعاليت مؤثر در صحنۀ سياست ھستند

در اين . است که آنان حول محور برنامه شان فعاليت می کنند

حزب «. صورت، حزب يک ابزار کار به شمار می آيد

بنا به نامش حزبی است که پيشتازان انق%بی » پيشتاز انق%بی

اين . طبقه کارگر را حول محور برنامۀ خود گرد می آورد

علت . ه شکل مخفی باشدحزب و فعاليت درون آن می بايد ب

مخفی نگاه داشتن . مخفی بودن آن وضعيت خفقان حاکم است

ھويت اين افراد اساس حفظ حزب، برنامه اش و از ھمه مھم 

پس اصل اول، حفظ اصول و . تر افراد درون آن است

  .ضوابط مخفی کاری است

اين برنامه بايد بتواند طبقۀ . اصل دوم، برنامۀ اين حزب است

قشار تحت ستم امروز را آمادۀ انق%بی بکند که در کارگر و ا
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آن قدرت حکومتی دست خود کارگران بيافتد و آن ھا بتوانند 

. اين قدرت را حفظ و نظام نوينی را پی ريزی و اداره کنند

يا » ديکتاتوری پرولتاريا«نام اين نظام در مارکسيزم 

اما قبل از اين که کارگران . است» دموکراسی کارگری«

شتاز انق%بی ما بتوانند چنين برنامه ای را ارائه دھند، ?زم پي

است تا با جھان بينی مارکسيزم آشنا بشوند و آگاھی 

اين . سوسياليستی انق%بی را با تجربيات خود پيوند زنند

کسب می » تئوری مارکسيزم«آگاھی تنھا از طريق آموختن 

لی و در عمل متج» حزب پيشتاز انق%بی«گردد و در درون 

  .تجربه می گردد

مارکسيزم، يک جھان بينی علمی برای شناخِت نه تنھا 

جامعه، تاريخ و نيروی محرکۀ آن يعنی مبارزۀ طبقاتی، بلکه 

چنين برای شناخِت کّل طبيعت، ھستی و جھان پيرامون ما ھم

علمی است که در آن روند تاريخ بشر از  .انسان ھا است

ر پی انق%بات طبقۀ تحت ديرباز تاکنون و درس ھايی که د

ستم عليه طبقۀ استمارگر گرفته شده، به شکل اصولی تجزيه 

و تحليل شده است تا برای طبقۀ کارگر و انق%بات بعدی به 

شناخت از آن  که درک . طور بسيار دقيق قابل استفاده باشد

صحيحی را از نظم جامعه و چگونگی آغاز مبارزات طبقۀ 

داری به دست می دھد، تضمين کارگر عليه نظام سرمايه 

کنندۀ پيروزی انق%ب طبقۀ کارگر و کليۀ زحمتکشان و 

ستمديدگان در سطح يک جامعه و در نھايت در سطح بين 

  .المللی است

اثر لئون » مارکسيزم دوران ما«من در اين مقطع مطالعۀ 

تروتسکی را به ھمۀ آنان که احساس می کنند نياز به دانستن 

خاص به تمام پيشروان طبقۀ کارگر پيشنھاد دارند و به طور 

روز «می کنم و اميدوارم که به مناسبت و بزرگداشت 

زيرا که در آن مفاھيمی . اين کتاب را مطالعه کنند» کارگر

مارکسيزم و دانش رسمی، قانون ارزش کار، نابرابری : مانند

و استثمار، رقابت و انحصار، تمرکز ثروت و رشد 

، پوسيدگی سرمايه »ئوری فروپاشیت«تضادھای طبقاتی، 

داری و مانند اين ھا باز شده و برای ما قابل درک و ملموس 

  :می گويد» روش مارکس«تروتسکی در بخش . گشته است

انسانی که از علم ھم چون ابزار شناخت برای تکرر عينی «

طبيعت استفاده کرده، ھمواره لجوجانه و مصرانه ت%ش 

حوزۀ اين علم قرار دھد و  نموده تا خودش را خارج از

امتيازات خاصی را در شکل به اصط%ح تبادل با نيروھای 

ايده (و يا با فرضيات اخ%قی بی انتھا ) مذھب(ماورای حسی 

مارکس، انسان را قاطعانه و . ، برای خود محفوظ دارد)آليزم

برای ھميشه از اين امتيازات نفرت آور محروم کرد و به او 

طبيعی در روند تکامل تدريجی طبيعت به عنوان پيوندی 

مادی، به جامعۀ انسان به عنوان سازمان توليد و توزيع، و 

با�خره به نظام سرمايه داری به عنوان مرحله ای از 

  ».پيشرفت جامعۀ بشری نگريست

تئوری ھای مارکسيزم به تفکر قانع نشده از فرھنگ و 

وز ايدئولوژی سرمايه داری و به انديشۀ جستجوگر امر

برخورد . پاسخی علمی و در نھايت قانع کننده می دھد

موشکافانۀ مارکس با کليه مسائل اعم از اقتصادی، اجتماعی 

يا سياسی در دنيا و ديدگاه نوينی که به روی انسان می 

گشايد، پيش از او سابقه نداشته و بعد از او ھم کسی ھنوز 

. رائه دھدنيامده که بتواند جھان بينی بھتری را به بشريت ا

شناخت از مارکسيزم در واقع روحِ در زنجير درآمدۀ انسان 

ھا را رھا کرده و به آن ھا توانايی از جا برخاستن و مبارزه 

اين ديدگاه قدم به قدم انسان را در مسير . کردن می بخشد

مبارزاتش ھدايت کرده و ھرگز انسان را چه در ابتدای راه و 

زمين و آسمان رھا نکرده چه در کوران مبارزاتش بر روی 

آشنايی کامل با اصول مارکسيزم در نتيجه، . و گمراه نمی کند

بر تمام پيشروان طبقۀ کارگر که می خواھند از خود کادری 

بسازند، بی شک واجب و » حزب پيشتاز انق%بی«برای 

ضروری است و تطابق اصول مارکسيزم با برنامۀ حزب 

نش کادرھای حزب با ديدگاه پيشتاز دقيقاً بستگی به ميزان دا

 .مارکسيزم دارد

با توجه به مقدمۀ با?، اکنون تآملی می کنيم بر چگونگی 

ايجاد اين حرکت تا پيشروان کارگری تصويری نسبتاً عملی 

  :و منطبق بر اصول مارکسيزم داشته باشند

ھمان طوری که در پيش آمد، ھدف و برنامۀ حکومت فعلی 

ه دارانی است که اين حکومت را در ايران حفظ منافع سرماي

نظام حاکم برای رسيدن به اين ھدف از . به قدرت رساندند

ھيچ گونه استثمار کارگران به طور اعم و استثمار مضاعف 

زنان کارگر کوتاھی نکرده و برنامۀ حکومت که از درون 

حزبش بيرون می آيد، تضمين کنندۀ دستيابی به اين ھدف 

نگھدارنده حکومت در برابر  حزب، شيرازۀ اصلی و. است

لذا بسيار روشن . پستی و بلندی ھای سياست ھای روز است

است که برای مبارزه و مقابله با چنين سيستمی، طبقۀ کارگر 

  !حزب و برنامه: نيز بايد مسلح به ھمين ابزار باشد

حزب پيشتاز انق%بی، شيرازۀ انسجام بخش کارگران پيشرو 

ق%بی بوده و برنامۀ انق%بی آنان با روشنفکران مارکسيست ان

تضمين کنندۀ پيروزی آنان در مبارزات روزمره با دولت 

وقت و در مبارزات دراز مدت برای برچيدن کّل نظام حاکم 

می ناميم و اين » برنامۀ اقدام کارگری«است که ما آن را 

برنامه از ابتدايی ترين مطالبات امروز کارگران آغاز می 

... روند حرکت، نوع مبارزه، شعارھا وشود و با تشريح 

نھايی و » برنامۀ اقدام«اما برای تدوين يک . شکل می گيرد
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کامل که انق%ب را به سرانجام برساند، طبقۀ کارگر به 

و حتی (پشتيبانی تمامی اقشار تحت ستم و فقير تا نيمه مرفه 

کارگران . نياز دارد) عناصر مترقی خرده بورژوازی مرفه

نق%بی ايران مسلماً در سراسر کشور و در زمينه پيشرو و ا

ھای مختلف شاغل ھستند و به اين ترتيب امکان ايجاد آشنايی 

و ارتباط را با نيروھای مترقی و پيشروان اقشار مختلف 

که دائماً تعدادشان در جامعه در (زحمتکش مانند بيکاران 

 ، زنان، جوانان، معلمان، اقليت ھای ملی)حال افزايش است

کارگران پيشرو می بايد . از گذشته داشته و يا فع%ً دارند... و

اين نيروھا را تشويق به تنظيم و نگارش مطالبات خويش 

کنند و اين مطالبات را در برنامۀ ) برنامۀ اقدام ھر اقليتی(

در اين جا است که سازماندھی و ابزار آن . حزب بگنجانند

  .مطرح و مھم می گردد

م با قدرت ھرچه بيشتر به سرکوب ھر در شرايطی که رژي

گونه مبارزه ای می شتابد، ?زم است که کارگران پيشرو نيز 

برای دفاع از خود و ساير کارگران و اقشار مبارز، از ابزار 

موجود در دست خود استفاده نمايند و حفاظت از خود و ساير 

مبارزان را در چارچوب محافل علنی و مخفی بررسی کنند 

  :بگيرند و به دست

محافل علنی که شامل گردھمايی ھايی است صرفاً . الف

اجتماعی يا صنفی و در آن ھا ھر يک از اقشار بحث ھای 

تشک%ت «اين گونه تشکي%ت را ما . خود را مطرح می کند

مثل تشک%ت مستقل کارگری در سطح . می ناميم» مستقل

 يک محل يا کارخانه، تشک%ت مستقل زنان، تشک%ت مستقل

ترکيب اين تشک%ت .... دانشجويان، تشک%ت مستقل معلمان

باز است، اما ضروری است که مستقل از تمام ارگان ھای 

حکومتی، عناصر رژيم پيشين و حتی تأثير و دخالت کليۀ 

گروه ھای سياسی سنتی داخل و خارج کشور کار خود را 

برای مثال کارگران درون اين تشکل ھا می توانند . پيش ببرد

بحث ھای خود را حول فرضاً اعتراضات اخير خود و 

حتی زنان . چگونگی پيشبرد اين اعتراضات مطرح کنند

کارگر می توانند بحث ھا و نظرات و مشک%ت خود را در 

تشکل مستقل خود مطرح کنند و با ھم فکری راھکار مسائل 

  .مربوط به استثمار مضاعف در محل ھای کار خود را بيابند

ر مترقی و انق%بی درون طبقۀ کارگر که قصد البته عناص

فعاليت سياسی دارند و يا نقداً فعال ھستند ھم می توانند در 

اين تشک%ت حضور داشته باشند و به بحث ھا جھت بدھند و 

در نتيجه گيری ھا و تصميمات نقش داشته باشند، اما 

  .مشخصات و ھويت سياسی خود را الزاماً مخفی نگاه دارند

فل مخفی که شامل کميته ھای عمل مخفی و حزب محا. ب

کميته ھای عمل مخفی رابط بين . ١: پيشتاز انق%بی است

. حزب و کّل طبقۀ کارگر و ساير اقشار تحت ستم است

تصميمات حزبی از درون اين کميته ھا جامۀ عمل به خود 

از اين رو است که عناصر مترقی و انق%بی . می پوشاند

می بايد اين جنبه از فعاليت خود را  درون تشک%ت مستقل

فعالين درون کميته ھای مخفی رابط . کام%ً مخفی نگھدارند

حزب پيشتاز انق%بی . ٢بين حزب و تشک%ت مستقل ھستند، 

بنا به ماھيت خود متشکل از رھبران طبيعی و انق%بی طبقۀ 

به ھمين دليل بايد حفظ . کارگر و کل اقشار تحت ستم است

. کاری اصل اول کار سياسی در آن به شمار آيد اصول مخفی

حزب، مغز متفکر و قدرت طراح کليۀ مبارزات عليه رژيم 

است، حتی اعتراضات دموکراتيک مانند مبارزات زنان، 

که وقتی از پشتيبانی اين حزب ... دانشجويان، معلمان

برخوردار می شوند، نه تنھا به نسبت از آسيب حم%ت و 

می مانند، بلکه قادر خواھند شد تا  سرکوب رژيم محفوظ

رژيم را به عقب نشينی نيز وادارند و به اين نحو، مرحله به 

مرحله مطالبات خود را برای بھترين نتيجه طرح کرده و به 

  .اجرا درآورند

در . برنامۀ انق%بی حزب پيشتاز تدارک انق%ب کارگری است

تحد عين حال، حزب پيشتاز تنھا ابزاری است که توان م

کردن نه تنھا کل طبقۀ کارگر را دارد که می تواند مبارزات 

ھمه اقشار تحت ستم را ھم با يکديگر و با مبارزات طبقه 

به اين ترتيب است که کليۀ . کارگر متحد و ھماھنگ سازد

مبارزات صنفی و دموکراتيک که امروز به راحتی از سوی 

ين رژيم سرکوب می گردد، در اين زمان و از درون چن

شبکه ای خواھد توانست تا رژيم را به عقب نشينی وادارد و 

  .به مرحلۀ اول پيروزی دست يابد

زنانی که به طور اخص در جنبش سال ھای اخير از خود 

جسارت نشان داده و پيشرو بوده اند، بايد بتوانند در 

سازماندھی مبارزات ضد استبدادی و دموکراتيک اقشار 

ته باشند و زنان کارگر پيشرو در مختلف فعاليت سازنده داش

شکل گيری حزب پيشتاز پيش قدم بشوند و سپس از درون 

حزب در سازماندھی مبارزات طبقاتی کارگران و مبارزات 

به اين . دموکراتيک اقشار مختلف تحت ستم دخالت کنند

ترتيب شبکه ای قوی در راستای مبارزات خود شکل دھند که 

ظ باشد و ھم از ضربه پذيری در ھم از نفوذ عّمال رژيم محفو

 .برابر سرکوب ھای آن

  

  ١٣٩٢ارديبھشت 
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  دو بحران رھبری، يک راه حّل انق;بیدو بحران رھبری، يک راه حّل انق;بی

سرشار است از ايران و جھان رسانه ھا و روزنامه ھای 

جبھۀ خامنه ای و دو اخبار مربوط به درگيری ھای ميان 

اين دو، به عنوان نمايندگان اصلی دو بخش . احمدی نژاد

ض بورژوازی ايران، حتی از پيام ھای نوروزی خود متعار

بحران رھبری . يک ديگر استفاده کرده اند به ھم برای نقد

رژيم اکنون به مراتب عميق تر و تندتر از قبل شده است، و 

  .اين بار ھيچ نشانه ای از يک راه حّل سريع ديده نمی شود

ط%ح اصخامنه ای در پيام خود اع%م کرد که آن چه برای به

امتيازات امروز «بعدی رژيم نياز داريم، » رئيس جمھور«

احمدی نژاد ھم در عوض . »ھای موجود است منھای ضعف

اند که فقط يک رأی  مقام معظم رھبری نيز فرموده«گفت 

ھمه بايد به حق ملت احترام . است دارند و حق انتخاب با ملت

دنبال ه انتخابات، ب ۀدولت به عنوان برگزار کنند. بگذارند

» انتخاباتی پرشور و شکوه و حداکثری و نھايت س%مت است

اينجانب شخصاً نھايت «: و تا جايی پيش رفت که بگويد

به کار خواھم برد و ھمچنان که بارھا و بارھا  حساسيت را

ام از کوچکترين تخلفی  گفته به مسوولين استانی و غيراستانی

  .»اغماض نخواھم کرد

چه چيزی احمدی نژاد را  ارد کهجای سؤال د به راستی

قھرمان انتخابات آزاد، عاد?نه و  يک ژست تا است واداشته

شفاف را به خود بگيرد؟ چه چيزی باعث شده که احمدی 

 و پشتيبانی تماماً تحت حمايت ٨٨نژاد، کسی که در سال 

شکار به آعلنی و  چنينخامنه ای قرار داشت، اين بار 

  مخالفت با او برخيزد؟

  ن رھبری بورژوايیبحرا

چنان چه ما به ريشه ھا و منشأ اين رژيم توجه اخص نداشته 

باشيم، ھرگونه پاسخ اين سؤال ھا و سؤال ھای مشابه دربارۀ 

نظام حاکم در . بی پاسخ خواھد ماند ،کشمکش ھای درونی

ايران، شکلی منحصر به فرد از رژيمی سرمايه داری است 

و نه نابودی  -ت بورژوايیصدمات سنگين به دول به دنبالکه 

  .، سربرآورد۵٧در خ%ل انق%ب  -کامل آن

سلطنتی شاه، جای خود را به يک فرماسيون -رژيم نظامی

متناقض داد که در درون خود دو گرايش اصلی را، با دو 

رويکرد کام%ً متمايز نسبت به سياست اقتصادی، جای می 

 کردن» متعارف«يک گرايش در حال ت%ش برای . داد

مناسبات توليدی سرمايه داری در ايران و بازگرداندن روابط 

در ھمين ميان، . کامل با کشورھای امپرياليستی بوده است

انتخابی و غيره  گرايش ديگر مدافع موانع وارداتی، تجارتِ 

و (بوده، و در واقع نمايندۀ منافع ائت%ف نيروھای بورژوازی 

 ۵٧بش توده ای بوده است که جن) تاحدودی خرده بورژوازی

  .را درھم شکستند

اين بخش ھا، و نمايندگان  اسامی، ی گذشتهدر طول سال ھا

به عنوان مثال، . آن، بارھا و بارھا تغيير کرده است

بود، اما » تندرو«رفسنجانی روزی يک شخصيت بسيار 

مدت ھا مدافع خصوصی سازی، تجارت و سرمايه گذاری 

اکنون . ھا بوده استخارجی، کاھش سوبسيدھا و نظاير اين 

است مبّدل شده احمدی نژاد در عمل به نمايندۀ ھمان گرايشی 

که پيشينه اش به ابوالحسن بنی صدر بازمی گردد، يعنی 

جمھوری نظام » رئيس جمھور«ھمان به اصط%ح نخستين 

اس%می که طی درگيرھا و اخت%فات با جناح خمينی، در سال 

ن تصادفی نيست که بنابراي. ت خود عزل شدمَ از سِ  ۶٠

  .شماری از مردم احمدی نژاد را با بنی صدر مقايسه می کنند

، که نمايانگر بحران رھبری اين اصطکاک ميان دو جناح

تا جايی ادامه خواھد يافت که يک دولت بورژوازی می باشد، 

مدرن و متمرکز سرمايه داری و تماماً پيوندخورده با بازار 

در ايران وجود داشته  ،طقهجھانی و ساختار ژئوپلتيک من

ھرچند البته اين در حالتی است که کارگران، (. باشد

بورژوازی را پيش از آن که قادر به حّل اين تضاد شده باشد، 

  !)سرنگون نکرده باشند

اين موضع گيری، بنيان تحليل ما از ابتدای روی کار آمدن 

اين  به طور مداوماست؛ در واقع ما  بودهتا به ا�ن اين رژيم 

ی بررسی در چنين چارچوب و بستر را درگيری ھای جناحی

سرمقالۀ نشريۀ  اخيراً نيز اين موضع گيری در( کرده ايم

  ).منعکس شده است ۵٧ميليتانت، شمارۀ 

  بحران رو به رشد اقتصادی و اجتماعی

در ھمان حال که رسانه ھای رژيم توجه زيادی به مسايل 

» انتخابات«اصط%ح حاشيه ای و بی اھميت پيرامون به 

زنده «از بررسی تعداد دفعات سر دادن شعار  -نشان داده اند

به وسيلۀ احمدی  »بھار«رف از کلمۀ يا استفادۀ صِ » باد بھار

در آغوش گرفتن مادر موضوع نژاد گرفته تا بدتر از آن، 

چاوز در مراسم درگذشت او از سوی احمدی نژاد در 

ميشل اوباما و پوشاندن  کاراکاس و يا دست کاری در تصاوير

ميليون ھا نفر از کارگران و خانواده  - قسمت ھايی از بدن او

ھايشان ھرچه بيشتر درحال غرق شدن در فقر و گرسنگی 

  .بوده اند

تعارض و تقابل ميان سرمايه داران وابسته به رژيم که از 

 -!و حتی از تحريم ھای فلج کننده -بل شرايط کنونیقِ 

و کسانی که ھرلحظه  يب می زنند،به ج سودھای نجومی

گرسنه تر می شوند، ساعت ھا برای تھيۀ ابتدايی ترين 
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مايحتاج صف می کشند و در اين حالت ھم حّق انتخاب 

ندانی ندارند، ھيچ گاه به اين اندازه نمی توانست آشکار و چ

  !عريان باشد

  :در يک سو

ھزار کودک زير سن شش سال و مبت% به سوء  ٢٠٠بالغ بر

ذيه وجود دارد؛ شمار کودکان خيابانی رو به رشد است و تغ

  !درصد تجاوزھا عليه کودکان صورت می گيرد ۶٠

در شرايطی تعيين شده که نرخ  ١٣٩٢حّداقل دستمزد سال 

درصد پايين تر  ۶تورم سال پيش رو، به طور عجيبی حدوداً 

  !شده است» برآورد«از نرخ تورم سال قبل 

صد است، اما ھرکسی که مجبور در ٣١.۵نرح تورم رسمی، 

ھزار تومان برای يک کيلو گوشت و با ساير قيمت  ٣٠باشد 

ھای خارج از حّد توان خود رو به رو شود، می داند که نرخ 

  .واقعی به مراتب با?تر از اين ھاست

  .ميليون نفر برای سير کردن خود به کوپن غذا نياز دارند ١٧

ميليون نفر  ٣.۶ور ، درحال حض»جمھوری اس%می«در اين 

درصد از  ٢۶معتاد وجود دارد و تست الکل و اعتياد 

  !رانندگان تھرانی در ارديبشھت ماه سال قبل مثبت بوده است

  :در سوی ديگر

  !ميليارد د?ر از نظام بانکداری ايران مفقود شده است ٣٣

درصد ارزش خود  ۵۵در کشوری که ارز ملی طی يک سال 

تگاه خودروی پورشه وارد کشور دس ۵٠٠داده،  دست را از

شده، آن ھم بدون اين که کسی از نرخ مبادلۀ ارز مورد 

  !استفاده برای واردات اين خودروھا آگاه باشد

  پاسخ رژيم به اين وضعيت چگونه است؟اما و 

واحد زنان «سرکوب، از جمله تشکيل تقويت سازوبرگ 

  !»يگان ويژۀ پليس

  اس%می کردن دانشگاه ھا

  قی از ھالی وود بابت فيلم آرگو و فيلم ھای مشابهشکايت حقو

  سقوط در آستانۀ  :صنايع

در اين ميان، بخش ھای اصلی اقتصاد در حال سقوط ھستند، 

به ويژه توليد صنعتی، که البته به شدت به بورژوازی 

  .صنعتی ضربه می زند و آن را به زانو در می آورد

 ۶۵ايران در  خودرو، توليد ١٣٩١ ماه فقط در شھريور

سقوط قريب الوقوع توليد،  به دليل. درصد سقوط کرد

ھر صنعتی که نياز به . بسياری از کارگران اخراج شده اند

واردات قطعات، مواّد خام يا ماشين ا?ت دارد، به شّدت 

  .ضربه خورده است

حتی توليد نفت، يعنی مھم ترين منبع درآمد خارجی ھم سقوط 

- درصد کاھش يافت و پيش ۴۵م درآمد نفتی رژي. داشته است

قرار . بينی ھای مربوط به سال جديد ھم بھتر از اين نيست

تر از سال درصد کم ۴٠، درآمد نفتی ٩٢است که در سال 

  !باشد ٩١

وضعيت اقتصادی و اجتماعی کنونی، به مراتب وخيم تر از 

که به وقوع انق%ب انجاميد، شده  ،۵٧تا  ۵۵سال ھای بحران 

يران به طور عينی برای انق%ب آماده و مستعد اکنون ا. است

  .است

  بحران رھبری کارگران

از يک سو . عطفی قرار داردۀ جنبش کارگری ايران در نقط

. ديديم که سنديکاليزم به وضوح شکست خورده است

سنديکاليزم، که به طور خ%صه می توان گفت بينشی است 

توانند  که تصور می کند که اتحاديه ھا به خودی خود می

مبارزۀ طبقۀ کارگر برای رسيدن به تمامی اھداف آن را به 

ثمر برسانند، بيش از يک دھه است که در صنايع متفاوت و 

و با وجود ھمۀ ازخود . مختلف کشور فعال بوده است طنقا

که فعالين کارگری متحمل  ھايیگذشتگی ھا، زندان و شکنجه 

ايی که خانواده شده اند، و انواع و اقسام دردھا و سختی ھ

ھای کارگران کشيده اند، اگر استراتژی و تاکتيک ھای 

البته (درستی اتخاذ نشوند کارگران به نتيجۀ مثبتی نمی رسند 

برای فاز بعدی می  بسياری که درس ھای مھم با وجود اين

  ).آموزند

منصور اقدامات اخير اثبات اين شکست سنديکاليزم را ھم در 

اليان سال پرچمدار و برجسته ترين اسانلو، ھمان کسی که س

سمبل جنبش کارگری ايران برای احيای اتحاديه ھا بود، می 

ايشان اکنون کشور را ترک کرده و به يک جنبش . بينيم

اين کار ايشان اعتراف روشن به . سياسی ملحق شده است

البته، متأسفانه ايشان به . سنديکاليستی می باشد ۀشکست نظري

و به دشمن طبقاتی طبقۀ کارگر پيوسته  رفتهسنگر سوی آن 

و اين ھمچنين نشانگر آن است که بخشی از . است

بورژوازی ھم حاضر است که به طور سازمانيافته در بين 

البته تا زمانی که کارگران و حتی  –بداوندطبقۀ کارگر ريشه 

  .کيست» ارباب«رھبرانشان فراموش نکنند که 

اگر سنديکا به : کهمطرح می شود ال مھم ؤساين  اکنون

اين کار را به ثمر برساند، پس  نمی تواند خودی خود
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کارگران چه نھاد ديگری را ھم نياز دارند؟ جوابی که اسانلو 

ولی جواب . راه او را تعيين کرده است ،ال دادؤبه اين س

کارگرانی که می خواھند آن تجربۀ چند دھه مبارزه را دور 

چه بايد قداً به دست آورده اند، آن چه را که تاکنون ن نريزند و

باشد؟ اگر به تاريخ نگاه کنيم فقط يک نوع نھاد را می بينيم 

. حزب پيشگام طبقۀ کارگر: که اين نقش را می تواند ايفا کند

 که است ھای انق%بی ھم در اين نھفته نقش اصلی مارکسيست

اين نظريه را از صرفا يک درس تاريخی به يک  بتوانند

  .  تبديل کنند ،فعال و در دل طبقۀ کارگر تشکل زنده،

 ،اولين جنگ جھانی امپرياليستی ھنگامدر تاريخ ديديم که 

به طبقۀ کارگر خيانت  احزاب سوسيال دموکراسی اکثراً 

چنين انشعابی در بين خود سنديکاليست ھا نيز به  و .کردند

مواضع  راز آنان ب عدۀ اندکیکه  به طوری وجود آمد،

 بسياری از اين سنديکاليست و ،پابرجا ماندند انق%بی خود

 یھای انق%بی پس از مدتی به صفوف بين المللی کمونيست

چه سنديکاليست ھای انق%بی را از سنديکاليست  آن. پيوستند

درک نياز  ،جدا کرد) و در نھايت خيانتکار(ھای رفرميست 

سرنگونی سرمايه داری و درھم شکستن ماشين سرکوب به 

اگر يک فعال کارگری بر اين اعتقاد . مايه داری بوددولت سر

ديگر تنھا يک راه برای سازماندھی آن، فقط يک  است،

  .مارکسيزم انق%بی: جايگاه سياسی، در برابر خود دارد

ديده ايم که با وجود تمامی مسايل اقتصادی، اجتماعی و 

جمله پيش پا افتاده ترين مسايل مانند  سياسی در جامعه، من

، طبقۀ سرمايه دار ھيچ ع%قه ای (!) کردن شکم کودکان سير

اين فقط طبقۀ کارگر . از خود نشان نمی دھدھا  به حل آن

 آن. است که پتانسيل حل اين مسايل را در بازوی خود دارد

ايجاد  ،چه که اين پتانسيل را در عمل به کار خواھد گذاشت

ين حزبی تنھا چن. حزب انق%بی پيشگام طبقۀ کارگر می باشد

مبارزترين عناصر کارگری و  کردنمی تواند با وصل 

ھم بحران رھبری طبقۀ کارگر را حل کند  ،مارکسيزم انق%بی

که حتی از  را سردرگم و پر مدعا» چپ«و ھم بحران 

  .ھراس داردھم  خود اعتراف به وجود بحران

و تنھا  وجود دارد اتیدر جامعۀ ايران دو بحران رھبری طبق

  .انق%بی يک راه حل

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انق%بی ايران

  ١٣٩٢فروردين  ۴

  

  

  

اخت;فات ھيئت حاکم شدت می گيرد، کارگران بايد آماده اخت;فات ھيئت حاکم شدت می گيرد، کارگران بايد آماده 

  گردندگردند

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انق%بی ايران

مجدداً  ١٣۵٧چھارمين سالگرد انق%ب بھمن و سی ۀ در آستان

چن��ان ب��ا? گرفت��ه ژي��م ھ��مدرون��ی ر کش��مکش ھ��ا و اخت%ف��ات

اش ب�اقی  ماه از عمر سياس�ی ۴احمدی نژاد که کمتر از  .است

مانده است، زي�ر فش�ار مض�اعف ق�رار گرفت�ه، نق�داً ب�ه وس�يلۀ 

بان��د خامن��ه ای از ق��درت س��اقط ش��ده و ب��ه عنص��ری ب��ی اراده 

ب�ه رئ�يس  ن�ژاد اخي�ر احم�دی ۀب�ه دنب�ال حمل�. مبدل ش�ده اس�ت

، فاض��ل ?ريج��انی و مرتض��ویو پخ��ش ف��يلم گفتگ��وی  مجل��س

ب��ه او داده » نص��يحت«ھش��دار ديگ��ری، زي��ر ل��وای  ای خامن��ه

 .است

  اخت%فات درونی ھيئت حاکم بر سر چيست؟

قاب�������ل ذک�������ر اس�������ت ک�������ه اگرچ�������ه اخت%ف�������ات در درون 

ب�ه  »رژي�م« تازگی دارد، اّم�ا در درون »اصولگرايان« طيف

وص شايد ت�ا ب�ه ح�ال، ب�ه خص� .ھيچ وجه پديده ای تازه نيست

پ���س از تثبي���ت جمھ���وری اس���%می، درگي���ری ھ���ای درون���ی 

حاکميّت تا به اي�ن ان�دازه ش�ديد و علن�ی نب�وده اس�ت؛ درگي�ری 

ست که جن�اح ھ�ای حاکميّ�ت ا ھای اين دوره اّما به حّدی جّدی

رژي�م س�رمايه  .ت%ش چندانی برای پنھان نم�ودن آن نم�ی کنن�د

ن خ���ود داری اي��ران از ابت���دا دارای تناقض��ی اساس���ی در درو

تن�اقض اساس�ی  .بوده و تا امروز اين تناقض حل نگش�ته اس�ت

جمھ�وری «. اين رژيم از ذات خود رژيم سرچش�مه م�ی گي�رد

ھرگ�ز ي�ک نظ�ام س�رمايه داری متع�ارف، مش�ابه ب�ا  »اس%می

آن چه در کشورھای سرمايه داری پيشرفتۀ جھان مشاھده می 

   .کنيم، نبوده است

مقابل يک ديگر صف آرايی در دل رژيم ھمواره دو جناح در 

 جن����اح ی اي����نس����ت ک����ه منط����ق ھ����ر دوا جال����ب .ک����رده ان����د

ب�ا اي�ن وج�ود،  .، سرمايه داری محض اس�ت»متعارض« ھایِ 

سنتاً در سطح سياس�ی اخت%ف�ات  »اصولگرا« جناح موسوم به

و منازع���اتی ب���ا کش���ورھای امپرياليس���تی دارد، در ح���الی ک���ه 

ک�ه جمھ�وری  س�تا ش�ديداً خواس�تار آن »اص%ح طل�ب« جناح

اس%می خود را با معيارھای نظام ھ�ای س�رمايه داری جھ�انی 

   .را کاھش دھد »منازعات« ھمسو کند و تا حّد امکان اين

اي���ن تن���اقض و دوگ���انگی ب���ر اس���اس وض���عيّت عين���ی و ذات 

اس��%می ھم��واره ظ��اھر گش��ته  -متن��اقض رژي��م س��رمايه داری

ن��دگی ب��رای نمون��ه از روزھ��ای نخس��تين انق��%ب، نماي .اس��ت

بھش�تی ب�ر عھ�ده گرفتن�د، و نماين�دگی  -گرايش اّول را خمين�ی

و متع���ارف ب���ا ع���رف ھ���ای ب���ين الملل���ی را  »معت���دل« جن���اح

   .يزدی -بازرگان
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ھمواره بخش�ی از س�رمايه داری ب�رای حف�ظ من�افع درازم�ّدت 

نظام اس%می راھ�ی ج�ز توّس�ل ب�ه غ�رب و نظ�ام امپرياليس�تی 

ی ھمواره اين تن�اقض را منطق سرمايه داری جھان .نمی يافت

در ايران در طی بيش از سه دھه به ش�کل عري�انی ب�ه نم�ايش 

در پ���يش اف���رادی نظي���ر رفس���نجانی، خ���اتمی،  .گذاش���ته اس���ت

موس���وی و غي���ره ک���ه خ���ود زم���انی از س���ران جن���اح اص���ول 

بوده اند؛ برای حفظ بقای رژيم، به سياست  )يا اقتدارگرا( گرا

بي��ان ديگ��ر، تم��امی  ب��ه .روی آورن��د »اص��%ح طلبان��ه« ھ��ای

اص%ح طلب�ان فعل�ی در اي�ران، زم�انی خ�ود از بدن�ۀ ق�درت و 

اص�ولگرايان ص�احب منص��ب ب�وده ان�د، ک��ه ام�روز راه ادام��ۀ 

را در ايج��اد تغيي��رات در  )و نتيجت��اً بق��ای خ��ود( حي��ات رژي��م

س��اختار اقتص��ادی م��ی بينن��د، و ب��رای ني��ل ب��ه آن، مجب��ور ب��ه 

 .د بورژوايی نيز ھستندحمايت از برخی آزادی ھای نيم بن

ی و يدر واق����ع سياس����ت ھ����ای اخي����ر اس����فنديار رح����يم مش����ا

 ،»روحاني���ت« ھمراھ���انش از جمل���ه احم���دی ن���ژاد، در مقاب���ل

به سخن ديگر، می توان اع�%م  .چنين منطقی را دنبال می کند

اّم�ا  !ش�ده اس�ت »اص�%ح طلب�ان« کرد که احمدی نژاد ني�ز از

يش����اتی ک����ه از دل ک����ه گرا در ع����ين ح����ال باي����د تأکي����د ک����رد

اقت�دارگرايان ب��ه مواض��ع اص��%ح طلبان�ه روی م��ی آورن��د، ب��ه 

ندارد، حتی اگ�ر  »دموکراسی« و »ترقی« از ھيچ وجه نشانی

 .با مزّورانه ترين تاکتيک ھا خ%ف اين را تظاھر کنند

وضعيت کنونی، از يک سو نش�انگر بح�ران عمي�ق سياس�ی و 

رف��تن روحي��ۀ اقتص��ادی رژي��م اس��ت، و از س��وی ديگ��ر، ب��ا? 

. وی جن��بش ک��ارگریمب��ارزه ج��ويی در درون قش��رھای پيش��رُ 

برخ��ی فع��الين سياس��ی و ک��ارگری ش��ناخته ش��ده آزادی موق��ت 

اما، اين وضعيت الزام�اً و ب�ه ش�کل  .نشانگر اين واقعيت است

خود به خودی به پيروزی نھايی برای طبقۀ کارگر و متح�دين 

سی و اقتصادی بحران سيا .تحت استثمار آن، منجر نمی گردد

م��ی توان��د در آين��ده ب��ا ح��ل مس��ألۀ ھس��ته ای ب��ا دول��ت ھ���ای 

مبارزات کارگری، گرچه طی سه دھۀ  .امپرياليستی تقليل يابد

ب�ديھی  .پيش ادامه يافته است، ام�ا م�ی توان�د اف�ول داش�ته باش�د

است که اعتصابات کارگری طبقۀ کارگر اي�ران م�ی توان�د در 

ک�ه باع�ث   منج�ر گ�ردد برخی اوقات ب�ه پي�روزی ھ�ای نس�بی

، ام�ا، )تقويت روحيۀ مب�ارزه جويان�ۀ ک�ل ک�ارگران م�ی گ�ردد

اعتصابات پراکنده، غير متش�کل و ب�دون ھم�اھنگی در س�طح 

مل��ی و در ص��نايع مختل��ف، ق��ادر ب��ه س��رنگونی نظ��ام س��رمايه 

 .داری و استقرار يک دولت کارگری نخواھد شد

ی ھ����دف نھ����ايی ک����ارگران و زحمتکش����ان اي����ران در راس����تا

ھ��يچ  .س�رنگونی اي�ن رژي��م و برق�راری دول�ت ک��ارگری اس�ت

دولت سرمايه داری در اي�ران ق�ادر ب�ه ح�ل مس�ائل ک�ارگران، 

ام���ا  .جوان���ان، زن���ان و ملي���ت ھ���ای تح���ث س���تم نخواھ���د ب���ود

س�����رنگونی رژي�����م س�����رمايه داری ني�����از ب�����ه س�����ازماندھی 

س��ازماندھی ني��ز ب��دون ح��زب پيش��تاز ک��ارگری، ھم��ان  .دارد

ھ���ۀ پ���يش نش���ان داده ش���ده اس���ت، عمل���ی ط���ور ک���ه در س���ه د

داری اي��ران تنھ��ا از  ت��دارک س��رنگونی نظ��ام س��رمايه .نيس��ت

طري�����ق کميت�����ه ھ�����ا و محاف�����ل پراکن�����ده ک�����ارگری عمل�����ی 

امروز ايجاد حزب پيشتاز کارگری ب�ه يک�ی از مس�ايل  .نيست

مرک��زی طبق��ۀ ک��ارگر و کلي��ۀ اقش��ار تح��ت س��تم و اس��تثمار در 

 .ايران مبدل شده است

ی ايج�اد ح�زب پيش�تاز ک�ارگری از ھ�م اکن�ون باي�د تدارک برا

ب��ه وض��وح دي��ده اي��م ک��ه حت��ی ت��داوم مب��ارزات  .آغ��از گ��ردد

ک��ارگران ب��رای ام��رار مع��اش ب��ا نھادھ��ای موج��ود در طبق��ۀ 

چه برسد به مبارزات برای ست، کارگر آن چنان مؤثر نبوده ا

ايج���اد ھس���ته ھ���ای مخف���ی عم���ل  .برچي���دن نظ���ام ک���ار م���زدی

نه ھا و مح%ت کارگری از گام ھای اولي�ۀ کارگری در کارخا

تنھا با سازماندھی و تدارک انق%ب  .تدارک چنين حزبی است

اس��ت ک��ه م��ی ت��وان اعتص��ابات ک��ارگری را بھ��م پيون��د داد و 

زمينه را برای اعتصاب عمومی و سرنگونی رژيم، در دورۀ 

پيون��د ھس��ته  .التھاب��ات سياس��ی و بح��ران انق%ب��ی، ف��راھم آورد

ک��ارگری ب��ا مب��ارزات متح��دان ب��ين الملل��ی، رم��ز  ھ��ای مخف��ی

 .تداوم آنھا برای ايجاد يک حزب پيشتاز کارگری خواھد بود

  ١٣٩١اسفند  دوم
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  ھا و مطالبات و سازماندھی ماھا و مطالبات و سازماندھی ما  قانون کار آنقانون کار آن

سومين طومار کارگران ايران  ،١٣٩١آذر  ٢٧صبح روز 

، کار در اعتراض به اص%حيه قانون کار به دفتر وزير تعاون

گزارش رسانه ھا،   به .تحويل داده شد ،و رفاه اجتماعی

ھا را قانون  قانون ھدفمندی يارانه ،امضاکنندگان اين طومار

و خواستار افزايش دستمزد خود بر   خوانده »ھا قطع يارانه«

طومار  دو در طول سه ماه اخير. اند اساس تورم موجود شده

مقامات رژيم به کارگران  ديگر نيز از سوی اعتراضی

در بيست و ھفتم خردادماه، اول مھرماه  .فرستاده شده است

ای که ھر کدام امضای  سال جاری نيز طومارھای جداگانه

از کارگران نقاط مختلف کشور را در پای خود  نفرھزار  ١٠

 .به وزير کار ارسال شد ،داشت

جديدی که به وزير کار تسليم شده، با اشاره به  ۀدر متن نام

ھا و افزايش قيمت  اول طرح ھدفمند سازی يارانه ۀمرحل

ميانگين دستمزد کارگران بر «: کا?ھای اساسی آمده است
ھای قبل از  و سال جاری نسبت به سال ٩٠روی ھم در سال 

ھا حتی کاھش نيز پيدا کرده  اجرای فاز اول قطع يارانه

 ».است

ه بر در اين نامه آمده که در اين مدت ماليات بر ارزش افزود

درصد افزايش پيدا  ۵تا  ۴کا?ھای مصرفی حدود  ۀروی کلي

کارگران به  ۀدرصد از دستمزد روزان ۵حدود  کرده و عم%ً 

کارگران در طومار . دولت سرازير شده است ۀخزان

نظمی در پرداخت  تعويق و بیوجود به اخير اعتراضی 

توأم با «: در طومار آمده است. اند حقوق خود اعتراض کرده

بار و غير قابل تحملی در مورد  نين وضعيت اسفچ

کارگری بر روی قانون  ای بسيار ضدّ  دستمزدھا، اص%حيه

تھيه  ،رفته هکار که امنيت شغلی و معيشت کارگران را نشان

-در نامه ھم» .زودی به مجلس ارائه شود شده و قرار است به

مبنای ميانگين حقوق دو سال آخر «:چنين نوشته شده است

 ۵ران برای تعيين حقوق بازنشستگی به ميانگين حقوق کارگ

سال آخر آنان تغيير پيدا کرده و باعث افت شديد حقوق 

گويند، ت%ش  می چنينھمکارگران » .بازنشستگان شده است

ھا به  ھا در رابطه با بيمه به رغم ثبت نام و تحمل ھزينه آن

نکاری ھای پيما شرکت«: اند ھا نوشته آن. فرجام نرسيده است

چنان مشغول چپاول دسترنج کارگران ھستند و ناامنی، ھم

ھا در بدترين وضعيت چند سال  اخراج و تعطيلی کارخانه

 .»گذشته خود قرار دارد

کارگران معترض خواستار ايجاد ساز و کاری قانونی و 

چنين بر ھا ھم آن. اند موقع دستمزدھا شده قاطع در پرداخت به

فرمايانی که بدون قرارداد يا با ضرورت تعقيب قضايی کار

قراردادھای سفيدامضا و دستمزدھای معوقه، کارگران را 

 .اند کنند تأکيد کرده وادار به کار می

نمايندگان کارگران پس از تحويل اين نامه به دفتر وزير کار  

به مقابل مجلس شورای اس%می رفته و اعتراض خود را به 

 .گوش نمايندگان رساندند

رانی  دو ھزار کارگر شرکت واحد اتوبوس ۀنام اه،مآذر ٢٧

قانون کار به  ۀتھران و حومه نيز در اعتراض به اص%حي

 .مجلس شورای اس%می تحويل داده شد

قانون  ۀبديھی است که ارزيابی کارگران معترض از اص%حي

اين به درستی کارگران  .درست استبه طور کلّی کار 

گويند، امنيت  و می اندتهدانس »کارگری ضدّ «اص%حيه را 

اين اص%حيه  .شغلی و معيشتی آنان با آن به خطر افتاده است

 ً که بل ،برای بھتر کردن وضعيت کارگران تدوين نگشته محققا

چنين داشتن سرمايه داری بومی و ھم هاھدف آن راضی نگ

اين اقدامات . ستاصندوق بين المللی پول و امپرياليست ھا 

بھبود وضعيت کارگران نمی تواند مورد  مذبوحانه زير لوای

از اين رو مارکسيست ھای . حمايت کارگران قرار گيرد

انق%بی در اين اعتراضات کارگری خود را سھيم دانسته و از 

داری  مبارزات کارگران با ھر روشی در مقابل نظام سرمايه

بحث در ميان کارگران  ،اما در عين حال. حمايت می کنند

مبارزه دامن ۀ تدقيق مطالبات کارگران و شيو پيشرو را برای

  .زد
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  قانون کار و زمينۀ طبقاتی آن

قبل از اين که به مطالبات مشخص کارگران در اين مقطع 

تاريخی، و محتوای اين طومار سوم بپردازيم، بايد بينشی کلّی 

از زمينۀ طبقاتی تدوين قانون کار و يا ھر نوع قانونی و 

رل و نظارت بر طبقۀ کارگر نگاشته مقرراتی که برای کنت

  . می شوند، نگاھی بياندازيم

در رابطه با ( ١٣٧٩، يا ترميمات ١٣٦٩او?ً، چه قانون کار 

و يا ترميمات ديگر در آن، ھمه بيانگر تناسب ) کارگاه ھا

در ) و دولتشان(قوای طبقاتی بين کارگران و کارفرمايان 

ه در سراسر يک مقطع تاريخی ھستند و اين امری است ک

حال چه (حکومت ھای ضّد کارگری . جھان نيز مصداق دارد

و يا حتی » سوسياليست«اصط%ح رسماً راستگرا باشند يا به

در کشورھای مختلف، به خصوص در !) »کارگری«

کشورھای اروپايی که حدود پنج سال است به بحران 

اقتصادی عظيمی دچار شده اند، کوشش می کنند که به ھر 

مکن با کاھش و محدودتر کردن قوانين حفاظت طريق م

به (کارگران، حقوق و محدوديت ھای فعاليت اتحاديه ھا 

و غيره، از جمله امور حياتی چون ) خصوص حّق اعتصاب

رفت ، بھای سنگين برون(!)استانداردھای بھداشتی و ايمنی 

البته، اين اقدامات ! (از بحران را به دوش کارگران بياندازند

کاھش حيف «و يا » بھبود خدمات«، »اص%حات«ای تحت لو

  !)به عمل گذاشته می شود» و ميل

نگاھی اجمالی به عملکرد ھشت سال اخير فعالين کارگری 

با . در داخل ايران نشانگر شکست سياست ھای آنان است

و حتی خانواده (وجود فداکاری ھای عظيم از سوی فعالين 

فرای شجاعت و در طول اين سال ھا، اگر ) ھای آنان

استحکام تک تک افراد درگير اين مبارزات نگاه کنيم، بايد 

تر از زمان قبول کنيم که امروز وضعيت جنبش بسيار وخيم

تعداد کارگران بيکار، تعداد کارگران زندانی، . خاتمی است

تعداد کارگرانی که ھنگام کار کشته و يا مجروح شده اند، 

و (خود را دريافت نکرده اند تعداد کارگرانی که ماه ھا حقوق 

، و ميليون ھا کارگری که !)در بسياری موارد از خود دولت

با وجود اشتغال و دريافت حقوق ھنوز نمی توانند غذا و 

ديگر کا?ھای ابتدايی مورد نياز خانودۀ خود را تأمين کنند، 

  .ھر روز رو به افزايش می باشد

  

ه ای طرح شده اص%حات اخير قانون کار به وضوح در زمين

است که تناسب قوای طبقاتی شديداً عليه طبقۀ کارگر تغيير 

در چنين چارچوبی ادامۀ ھمان سياست ھا، ھمان ! کرده است

چشم انداز، ھمان تاکتيک ھا و ھمان نحوۀ سازماندھی سابق، 

  !راه برون رفتی را به وجود نخواھد آورد

سؤا?ت مبرم جنبش کارگری، ھمه حول اين محور می 

  رفت از اين بحران چيست؟چرخند که راه برون

سومين اً، فعالين جنبش کارگری که دست اندرکاران اين ثاني

ھستند، به وضوح کلّی توان و کارگران  یطومار اعتراض

وقت صرف کرده و زحمت کشيده اند تا بتوانند امضای 

در عين حال که ما . ھزاران ھزار کارگر را جمع آوری کنند

طبقه ای خود از اين بابت ھران و برادران ھماز زحمات خوا

قدردانی می کنيم، از آن ھا درخواست می کنيم که بي%ن دو 

  .قبلی را برای جنبش ارائه دھند طومار

آيا درسی را که جنبش کارگری از نگاشتن، امضا کردن و 

اول و دوم به رژيم گرفت اين بود که طومار  طومارفرستادن 

 چند طومار ديگر بايد بفرستيم تا رژيمسومی را نياز داريم؟ 

دست بکشد؟ آيا به تاکتيک ھای ديگری  اص%ح قانون کاراز 

نيز نياز داريم؟ و آيا اصو?ً ) در ھماھنگی با طومارنويسی(

در وضعيت کنونی طومارنويسی پاسخگوی مسائل بسيار 

  بغرنج کارگران و بحران جنبش کارگری می باشد؟

تصميمی در مورد چشم انداز، سياست قبل از اين که بتوانيم 

ھا، تاکتيک ھا و نحوۀ سازماندھی بگيريم، می بايست که 

تحليلی مشخص از تکاليف و مطالبات مشخص کنونی داشته 

  .   باشيم

  مطالبات اساسی کارگران کدامند؟

 ، بيانگر نحوۀ کلی استثمار١٣٦٩از ھمان سال قانون کار 

در . ن کشور بوده استسرمايه داراايران از سوی  کارگران

واقع سندی است که قرار بود از طريق آن دولت سرمايه 

داری از زياده روی ھای اين يا آن سرمايه دار جلوگيری 

 ولی قانون کار در اصل سندی است برای تداوم استثمار. کند

و پنھان کردن آن استثمار با استفاده از عبارات  کارگران

  . قانونی و حقوقی

نی ھر تحليلی بايد نکات زير را در نظر در وضعيت کنو

 :بگيرد

اول، کارگران برای تضمين اجرای قانون کار بايد قادر به 

مستقل از دولت و تمام حزب (خود باشند  مستقلتشکيل نھاد 

تنھا با ايجاد يک تشکل مستقل ). ھای سياسی موجود

بدون دخالت دولت و کارفرمايان است که قانون  ،کارگری

 ۀخان«اما، رژيم ھمواره . واقعی پيدا می کندکار معنای 

شوراھای اس%می «و شعبات وابسته به آن مانند » کارگر

، »انجمن ھای اس%می«، »انجمن ھای صنفی«، »کار

را به عنوان » حزب کارگران اس%می«و » مجمع نمايندگان«

ھا  در صورتی که اين. نھادھای کارگری معرفی کرده است
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و وابسته به دولت » زرد«نھادھای  ھمهدر بھترين حالت 

حتی اگر در (ف منافع کارگران نيستند ھستند و ھيچ يک معرّ 

  ).مطالبات کارگری باشند دھندۀانعکاس  یموارد

با  تناسبدوم، کارگران خواھان افزايش دستمزدھا خود م

با حّداقل دستمزد تعيين شده از . تورم ھستند نرخ افزايش

ران قادر به رفع ابتدايی ترين سوی شورای عالی کار، کارگ

ھزينه ھای خود، اعم ازاجارۀ منزل، خوراک، پوشاک، اياب 

تورم در . و ذھاب، درمان، آموزش فرزندان و غيره، نيستند

تنھا از طريق افزايش دستمزدھا . ايران بی داد می کند ۀجامع

خواھد بود که کارگران به يک واقعی با تورم  متناسب

  .يدا می کننددست پدستمزد حداقل 

اما اين مورد نيز بايد تحت کنترل خود کارگران صورت 

رژيم مانند » کارگری«در ماه ھای گذشته مھره ھای . گيرد

و خود  ندعليرضا محجوب، چنين مطالباتی را مطرح کرده ا

. دندھ می هرا به عنوان نمايندگان کارگران و مدافع آنان جلو

: ع%م کرده است کهبرای نمونه ايشان در مصاحبات خود ا

بايد حداقل دستمزد کارگران با توجه با نرخ تورم و سبد «

اين گفتار . تعيين گردد» ھزينه ای کا?ھای مصرفی کارگران

. فريب کارانه نمی تواند مورد پذيرش کارگران قرار گيرد

کذب محض است و ) درصد ٢٣(زيرا او?ً نرخ تورم دولتی 

آيا   ثانياً . ستا با?تر از آنتورم در جامعه ايران به مراتب 

منتخب » شورای عالی کار«و خود » کارشناسان«اين 

؟ ثالثاً حتی »کارگر ۀخان«ھمان  ۀکارگران ھستند و يا زائد

ضمانت ، انجام گيرد» دلسوزانه«اگر قرار باشد اين اقدام 

 .اجرايی نخواھد داشت

 هتنھا با اتکا بتوانند  کارگران در مقابل اين اجحافات نمی

نيز  یديگر یھا بايد روش. اقدامی انجام دھندطومار نويسی 

 برای نمونه کارگران با. مورد بازنگری و اجرا قرار گيرد

ُ ک«  و از کار انداختن ماشين آ?ت کھنه و دست »ندکاریـ

از کار و اشغال کارخانه ھا، می توانند توطئه ھای  کشيدن

اخص  ه ایزکارگران بايد مبار. کارفرمايان را خنثی سازند

جلوگيری از اخراج کارگران و کاھش ساعات کار برای 

عدم داشتن کار کافی و  ۀکارفرمايان به بھان. سازمان دھند

عدم داشتن درآمد و يا نداشتن وسايل يدکی؛ دست به اخراج 

اين روند در چند سال گذشته شدت يافته . کارگران زده اند

ايد اع%م اخراج ھر کارگری به ھر علتی ممنوع ب. است

از  بايد بررسی اخت%ف بين کارفرما و کارگران تنھا. گردد

کارگران در کارخانه که به صورت خود طريق نمايندگان 

دمکراتيک و بدون اعمال نفوذ جاسوسان رژيم در کارخانه 

صورت ، انتخاب می گردند) مانند انجمن ھای اس%می(

رمايان کار برای ھمه در کارخانه موجود است کارف .بگيرد

می توانند با کاھش ساعت کار برای ھمه کارگران کار ايجاد 

 .کنند

به  و شرکت اگر کارفرمايان سخن از عدم سوددھی کارخانه

دفترھای «که  بايد باشد پاسخ کارگران اين. ،ميان می آورند

کارگران مشاھده  ۀبگذاريد ھم! »حساب و کتاب را باز کنيد

مديران  و مزايای رده، حقوققدر کارخانه توليد که کنند که چ

 .قدر پرداخت شده استه چه بوده و به کارگران چ

اگر کارفرمايان و دولت سرمايه داری قادر به سازماندھی  

توليد و استخدام کارگران نيستند، بايد کنار روند و 

با کارايی    کارگران  .رنداکارگران بسپ  خود  سازماندھی را به

ع کا?ھای کارخانه خواھند ا?تری قادر به توليد و توزيب

يکی از مطالبات   کنترل کارگری بر توليد و توزيع  .بود

 .محوری کارگران در مقابل کارفرمايان و رژيم است

حق کارگران ايران ھای به حق اعتصاب يکی از خواست

اساسی  ۀجديد فاقد اين نکت ۀقانون کار سابق و اص%حي. است

و سازماندھی  اباعتصمبارزه در راستای اخذ حق . است

اعتصاب تنھا راه مقابله با اجحافات کارفرمايان و دولت 

اگر دولت به چنين خواستی تن ندھد، . سرمايه داری است

راھی جز سازماندھی اعتصاب از طريق ھسته ھای مخفی 

کارگران ايران تنھا با سازماندھی . کارگری باقی نمی ماند

و  بيابندبه نفس اعتصاب کارگری است که می توانند اعتماد 

 .خود را برای مديريت کارگری آماده کنند

اما برای تحقق مطالبات کارگری، کارگران پيشرو ھمراه با 

. متحدان خود نياز به تدارک برای ايجاد حزب کارگری دارند

در وضعيت کنونی که کوچکترين اقدامات کارگری سرکوب 

متکی و خنثی می گردد، در سطح سازماندھی نمی توان تنھا 

به کار علنی و نامه نگاری و طومار نويسی کار خود را 

تجربه نشان داده است که کارگران پيشرو تنھا . محدود کرد

با ايجاد کميته ھای مخفی عمل و تدارک برای ايجاد حزب 

  .دخود قادر به پيشبرد مطالبات به حق خود ھستن

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انق%بی ايران

 ١٣٩١ ماه دی
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  تاثيرات انتخاب اوباما بر وضعيت جنبش کارگری ايرانتاثيرات انتخاب اوباما بر وضعيت جنبش کارگری ايران

 رياست جمھوریانتخابات  دور دوم دراوباما  پيروزیپس از 

تر به کمکاخ سفيد  »جنگ یطبل ھا« ديگر صدای ،آمريکا

  باراک اوباما، رئيس جمھور ايا?ت متحده،. گوش می رسد

که به زودی  اظھار داشت پيروزی انتخاباتیب%فاصله پس از 

تحرکات ديپلماتيک جديدی را برای پايان دادن مناقشه بر «

طی مصاحبه او  .»اتمی ايران آغاز خواھد کرد ۀسر برنام

ھنوز فرصت برای که گفت  در کاخ سفيد خبرنگاران ای با

 آقای اوباما .اين مناقشه باقی است به پايان دادن مسالمت آميز

با  آمريکاکيد کرد که أتدر سخنانش  به روال ساليان گذشته

 .دستيابی ايران به س%ح اتمی مخالف است

قبل از مبارزات انتخاباتی گفته «: باراک اوباما ادامه داد

می گويم که ما اجازه ھم بودم، در طول مبارزات گفتم و حا? 

اما ھنوز  .نخواھيم داد که ايران به س%ح اتمی دست پيدا کند

له را به طور أه اين مسزمانی وجود دارد ک ۀيک محدود

 .»ديپلماتيک حل کنيم

بايد راھی برای بھره گيری ايران از «باراک اوباما  ۀبه گفت

که مغاير با  »انرژی صلح آميز ھسته ای وجود داشته باشد

 .تعھدات بين المللی اين کشور نباشد

-روسيه در اين گفت ۀدر عين حال سرگئی ريابکوف، نمايند

کرملين از گفت و گوی مستقيم ميان  وگوھا نيز گفته است که

دولت اسرائيل نيز  .تھران و واشنگتن حمايت خواھد کرد

سازماندھی دست از تھديد برداشته و تمرکز اصلی را بر 

  .غزه گذاشته استو کشتار مردم بی دفاع در نظامی  ۀحمل

از سوی ديگر، سران رژيم ھم چراغ سبز خود را نشان داده 

ام ھای ايرانی، از امکان مذاکره با اخيراً برخی مق .اند

جواد ?ريجانی، رئيس ستاد  محمد مث%ً . سخن گفته اند آمريکا

 ،اگر منافع نظام ايجاب کند«که  است حقوق بشر ايران، گفته

 .»و حتی در قعر جھنم ھم با ھمه مذاکره می کنيم آمريکابا 

 تابو نيست که آمريکامذاکره با « است ?ريجانی ھمچنين گفته

 است پرداخته »اص%ح طلبانی«و به انتقاد از  »ممنوع باشد

مذاکره با آمريکا را تابو می «او در اوايل انق%ب  ۀکه به گفت

تر، محمود احمدی يش؛ پو بعداً تغيير عقيده دادند »دانستند

نژاد نيز، در مصاحبه با برخی رسانه ھای آمريکايی گفته 

 .»؟ديگر نکنيميکچرا توان خود را صرف تعامل با «بود 

ايران  ۀقضايي ۀاز سوی ديگر، صادق ?ريجانی، رئيس قو

از  است ھم، مذاکره با آمريکا را رد نکرده، اما گفته

اع%م او  .»يک شبه ممکن نيست«سرگيری چنين رابطه ای 

ھا گمان نکنند که با آمدن پشت ميز  آمريکايی« :کرده است

 .»باج بگيرند توانند از ملت ما می ،مذاکره با ايران

، و چند سال گذشتهطول ھمواره در ،مارکسيست ھای انق%بی

برخ%ف جرياناتی که با عمده کردن موضوع جنگ عم%ً 

ات بر به کرّ  را توجيه و تبليغ می کردند، سازش طبقاتیخطّ 

آمريکا و  ت ھایدول رژيم و بروز جنگ ميانپايين احتمال 

ل موضعشان اين بوده در عين حا .اند داشتهکيد أاسرائيل، ت

است که در صورت بروز جنگ، تدارک برای ايجاد و 

به مفھوم تدارک برای انق%ب در  ،»سوم ۀجبھ«تقويت يک 

و کوتاه کردن  »جمھوری اس%می«راستای سرنگونی رژيم 

در   اما، .دست ھای امپرياليزم از ايران، ضروری است

ه داری صورت توفيق مذاکرات و توافقات ميان نظام سرماي

بررسی کرد که  ايران و امپرياليزم بايد ھمچنان از ھم اکنون

چه افقی در مقابل ، تداوم مبارزات ضد سرمايه داریاز حيث 

بحث و تبادل نظر در  .گشوده خواھد شدجنبش کارگری 

مورد افق مبارزاتی آتی، می تواند مارکسيست ھای انق%بی و 

کارگر در  ۀطبقکارگر را برای تدارک مبارزات آتی  ۀطبق

راستای استقرار يک حکومت کارگری پس از سرنگونی 

 .رژيم آماده سازد

امپرياليستی  ت ھایچه مذاکرات در راستای توافق دول چنان

بديھی است که  ،به ثمر رسد »جمھوری اس%می«و دولت 

ً  ۀتحو?ت نوينی در صحن جنبش کارگری  سياسی و مشخصا

  .داشتوجود خواھد 

در » جمھوری اس%می«که از زمان تثبيت  بايد تأکيد کرد

فردای انق%ب، ھمواره گرايشاتی در آن وجود داشتند که 

خواھان ازسرگيری مجّدد روابط با سرمايه داری جھانی، 

تر با غرب، و خ%صه تبديل ايران به يک الگوی تعامل بيش

، »اس%می«سرمايه داری ليبرال غربی، منتھا با يک چھرۀ 

ران رژيم نظير بازرگان، بنی صدر، و بعدھا برخی س. بودند

برخ%ف تصور (رفسنجانی و خاتمی و ھم اينک احمدی نژاد 

از جمله ) او وجود داشت» انتخاب«رايجی که پيش از 

جالب است که در . عناصر اين گرايش درونی رژيم بوده اند

اصط%ح طول ساليان گذشته برخی ديگر از چھره ھای به

که ظاھراً در تقابل با اين » کاری محافظه«و » تندرو«

  .گرايش قرار داشته اند نيز به اين صفوف وارد شده اند
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ً  يک نظام سرمايه داری ايجاد - از حيث ھم( »مدرن« نسبتا

سياست  او مرتبط ب) خوانی با معيارھای جھانی سرمايه داری

به  ھای بانک ھای جھانی و نظام سرمايه داری جھانی، نھايتاً 

کنونی، يعنی  ینسبی وضعيت بحران اقتصاد مفھوم حلّ 

المللی و  تعادل ارز و بازگشايی بانک ھای ايران در سطح بين

گشودن راه ھا برداشتن تحريم ھا، و ھمچنين به دنبال آن 

سرمايه  ارزھایسرمايه ھای خارجی و ھمچنين  برای ورود

سرمايه  .خواھد بود ،داران ايرانی مقيم خارج به ايران

رجی که سال ھا در انتظار سرمايه گذاری ھای دارھای خا

صنايع ايران بوده و به علت عدم تضمين برخی ک%ن در 

رژيم، سرمايه ھای خود را در خارج از  از سویسرمايه 

آتی با وارد  ۀمرزھای ايران متمرکز کرده بودند، در دور

کردن وسايل يدکی، تعليم دادن تکنيسين ھا و تکنوکرات ھا، 

بکر اقتصادی ايران خواھند  ۀای، وارد صحن مديران حرفه

  .شد

اين امر از نقطه نظر رژيم سرمايه داری ايران، به معنای 

سرمايه گذاری «، افزايش »اشتغال«ايجاد فرصت ھای 

و » توليد«، راه اندازی و تأسيس کارخانه ھا، رشد »خارجی

. اقتصادی خواھد بود» رونق«و به طور کلی » صادرات«

از يک سو، اين . شدنخواھد  ختمجا  به اين اما اين روند

عوامل دليل سرمايه داری نوپا و مدرن که سال ھای سال به 

سرکوب، اخت%فات درونی، سياست ، نظير جنگ یمختلف

، فساد با? در تمامی عرصه ھای ھای اشتباه اقتصادی

از معرکه عقب  ،کاری ھای سران رژيمو ندانم حکومتی

 افزايشن عقب افتادگی، مجبور به ، برای جبرااست افتاده

ماشين  .خواھد شد، يعنی استثمار نيروی کار، »کار« شدت

آ?ت نوين و پيشرفته، مديران تحصيلکرده و وارد به امور 

اقتصادی، شدت کار  »عق%يی«مديريت، برنامه ريزی ھای 

و در نتيجه کارگران  خواھد دادرا در ميان کارگران افزايش 

   .استثمار مضاعف خواھد کرد را محکوم به تحمل

اما از سوی ديگر، رژيم برای جلب سرمايه ھای خارجی، 

منطق سرمايه، . را تأمين کند» امنيت سرمايه«ناگزير بايد 

مث%ً  - است؛ و درجايی که ناامنی و بی ثباتی سياسی» سود«

وجود  -اعتراضات مردمی، اعتصابات کارگری و غيره

ايل ناچيزی به سرمايه گذاری و داشته باشد، سرمايه داران تم

. انتقال کل يا بخشی از پروسۀ توليد خود خواھند داشت

سرمايه، به » امنيت«بنابراين سرمايه داری برای تأمين 

در کشورھای . اجبار ميزان نظارت بر کار را با? خواھد برد

يعنی نظارت و چانه زنی با نمايندگان  -اروپايی، اين وظيفه

گيری از وقوع اعتصابات و برھم خوردن کارگران برای جلو

سال ھا به بھترين شکل از  -سرمايه» آرامش«و » امنيت«

اما اکنون . طريق اتحاديه ھای زرد و دولتی انجام می گرفت

که سرمايه داری جھانی با بدترين و حادترين بحران خود رو 

به رو است، به نظر می رسد که تاريخ مصرف اين قبيل 

تمام رسيده و در نتيجه سرمايه داری به اِعمال اتحاديه ھا به ا

اما در . سرکوب وحشيانه و بسيار عريان روی آورده است

کشوری مانند ايران که ھمواره کوچکترين مجرايی برای 

اعتراض کارگران، با سرکوب و قلع و قمع رو به می شده 

است، احتما?ً رژيم وادار خواھد شد تا ابتدا مطابق با 

آی «مراکزی نظير  -ی بين المللی سرمايه داریاستانداردھا

راه » سوپاپ اطمينان«اتحاديه ھايی را به عنوان  -» ال او

يعنی ضمن آن که کارگران ايران با استثمار . اندازی کند

مضاعف رو به رو خواھند شد، احتما?ً امتيازاتی کوچک، 

نظير سازماندھی در اتحاديه ھای زير نفوذ حکومت ھم 

 .  اھند کرددريافت خو

در صورت بروز چنين سناريويی، برای نخستين بار، در 

و  »کار«بيش از سه دھه حاکميت سرمايه داری، تضاد 

به شکل ملموس تر و مشخص تر از پيش ظاھر  »سرمايه«

سرمايه داران و ھم برای  کار، ھم روشھمچنين  .می گردد

اگر در گذشته تحميل يک  .کارگران نيز تغيير خواھد کرد

قرون وسطی ای ھمراه با سرکوب عريان  »قانون کار«

قانون «کارگران بخشی از سياست رژيم بود؛ در دوره آتی، 

مترداف با قوانين و عرف ھای بين المللی  ظاھراً  ینوين »کار

گردن  ،پيش ۀبه سخن ديگر، اگر در دور .تدوين می گردد

 آتی سر ۀ، در دورمی گذراندند» تيغ«را از دم کارگران 

ھمان طور که مختصراً . خواھند بريد »پنبه«با  را ارگرانک

کار سرمايه داران برای اعمال استثمار  اشاره شد، روش

مضاعف، ايجاد نھاد ھا و قوانينی است که مورد پذيرش 

سرمايه داری جھانی قرار  ت ھایبانک ھای بين المللی و دول

زمينه خاتمی تدارک ايجاد چنين روندی  ۀالبته، در دور .گيرد

سران رژيم قرار  ۀتواند مجدداً مورد استفاد ريزی شد که می

فعال  ؛»کارگر ۀباز سازی تشکي%تی خان«برای نمونه  .گيرد

تشکيل و  ؛ل کارگریئدر مورد مسا »کارگر ۀخان«شدن 

کانون عالی «و  »حزب اس%می کار«برجسته کردن 

بازتاب دادن شعارھای محوری  ؛»شوراھای اس%می

 »اعتصاب کارگری«توضيح ضرورت  و طرح کارگران؛

در پيش و غيره، ھمه می توانند  »کار و کارگر« ۀدر نشري

نوينی از  ۀآتی شرايط را برای زمينه ريزی دور ۀدر دور

 بستريعنی در  ؛فراھم آورد جديدیاستثمار کارگران به شکل 

  .طرفدار امپرياليزم »مدرن«يک نظام سرمايه داری 

 ۀورت تحقق چنين سناريويی، طبقبديھی است که در ص

 کندخود را تيز تر  یاکنون می بايستی س%ح ھا کارگر از ھم

اد عو خود را برای وضعيت نوين آتی و مبارزات در اب

فارغ از اين که جزئيات اين . مشخص تری آماده سازد
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حتی اگر  -سناريو دقيقاً چگونه و چه زمانی اجرا خواھد شد

امر مبرم و عاجل، تدارک  -بمانداين سناريو تا حدی ناقص 

برای شکست دادن برنامه ھا  کارگر ۀطبقتشکي%تی و نظری 

و حم%ت بورژوازی است که مدت ھاست در دستور روز 

 . قرار گرفته

ساختن يک  ،برای آماده سازی و مقابله با چنين وضعيتی

در مرکز توجه کارگران پيشرو  بايد حزب پيشتاز کارگری

بيش از سه دھه حاکميت جناح ھای  ۀتجرب .دقرار داشته باش

نشان  )چه اصول گرا و چه اص%ح طلب(مختلف ھيئت حاکم 

قادر به  ،کارگر بدون داشتن حزب خود ۀداده است که طبق

 تدارک حتی ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری و اتحاديه ھا و

وضعيت اختناق  .سنديکاھای کارگری نيرومند نخواھد بود

دھی ران نشان داده است که بدون سازماناي ۀآميز جامع

کارگر برای مقابله با نظام سرمايه  ۀتدارک طبق ،تشکي%تی

رو برای  از اين. داری محدود و يا کام%ً ناچيز خواھد بود

آتی،  ۀکارگر برای تغييرات احتمالی دور ۀآماده کردن طبق

وی کارگری و مارکسيست ھای انق%بی، اساسی پيشرُ  ۀوظيف

ايجاد حزب پيشتاز کارگری متکی بر تجارب تدارک 

  .المللی کارگری است بين

سوسياليستی -قدم اول در اين راه، تدارک ھسته ھای کارگری

است، ھسته ھايی مخفی که ھم از روش ھای مخفی و ھم 

نيمه علنی برای سازماندھی مبارزات در بين پايه ھای طبقۀ 

ل جنبش کارگر استفاده کنند، و فرای افت و خيزھای ک

کارگری، درس ھا، دستاوردھا و آگاھی طبقاتی و 

. سوسياليستی را برای فاز بعدی مبارزه مصون نگه دارند

تداوم بخشيدن به اين گنجينۀ سنن مبارزاتی طبقۀ کارگر، 

از لحاظ (ھسته ھای منسجم و منضبط  ايجادمستلزم 

) از لحاظ تحمل اخت%ف نظری(و دموکراتيک ) تشکي%تی

اين است قدم اول راه برون رفت طبقۀ کارگر از . می باشد

بحران فعلی خود، فارغ از اين که کدام سناريوی بورژوازی 

 . در نھايت محقق خواھد شد

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انق%بی ايران

  ١٣٩١آبان ماه 

  

  

  

  

  

  چه گام ھايی پيش روست؟چه گام ھايی پيش روست؟

  

 -ی جنبش کارگریبرای تعيين گام ھای مبارزاتی پيش رو

 چه مبارزات روزمرۀ کارگری برای حفظ معيشت و چه

ذکر چند  -مبارزات ضد سرمايه داری و ضد امپرياليستی

 .می دانيموقايع ماه پيش ضروری  ۀنکته را در حاشي

مرکز اين تحو?ت سه موضوع به وضوح به چشم  در

اول، در سطح سياسی، بحران درونی ھيئت حاکم  :خورد می

 ،دوم، در سطح مسايل اقتصادی. شود ھر چه عميق تر می

سوم، در سطح . بيش از پيش رو به وخامت استوضعيت 

  .گردد نسبی کسب می یمبارزات کارگری، موفقيت ھاي

  يم و علل آنتعميق اخت;فات درونی رژ

در ھفته ھای نخست کافی است که اشاره شود  ۀدر مورد نکت

چنان ھمدرونی رژيم   اخير مجدداً  کشمکش ھا و اخت%فات

ماه  از عمر  ٩احمدی نژاد که کمتر از . با? گرفته است

 ،اش باقی مانده است، زير فشار مضاعف قرار گرفته سياسی

ساقط شده و به عنصری  از قدرت به وسيلۀ باند خامنه ای نقداً 

 ١٣٩١شھريور  ١۴ در تاريخ .بی اراده مبدل شده است

 به اين سؤال تلويزيونی ای مصاحبه طیبايد می نژاد  احمدی

 ٧٠٠با درآمد  ،داد که دولتش با گذشت ھفت سال پاسخ می

ميليارد د?ری فروش نفت که معادل فروش نفت در کل تاريخ 

که قرار بود سر سفره ھا  یتآن نفايران بوده، چه کرده است؟ 

ھای فساد مالی که ھفت سال است  درشت آن ليست دانه! بيايد

  آيد؟ کی بيرون می ،در جيبش مانده

علنی شدن اين اخت%فات از سال پيش زمان اخراج مصلحی، 

وزير اط%عات جمھوری اس%می، به دست احمدی نژاد آغاز 

ات تماماً بر اساس يک قانون نانوشته، وزارت اط%ع. شد

ملک خامنه ای محسوب می شود و وزير اين وزارتخانه را 

اخراج وزير از سوی احمدی نژاد . او انتخاب می کند

مشخصاً دھن کجی او به خامنه ای بود، که البته طی تنھا چند 

پس از آن . ساعت اين اخراج به دستور خامنه ای بی اثر شد

خامنه ای به موج مطبوعاتی شديدی از سوی حاميان و باند 
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راه افتاد، در اين ميان کيھان ھم با ادبيات ھميشگی خود برای 

خط و نشان کشيد و سرنوشت بنی صدر " جريان انحرافی"

درگيری ھا به مجلس نيز کشيده . را به آن ھا خاطرنشان کرد

شد، به طوری که صد نماينده خواستار طرح سؤال از رئيس 

 .جمھور شدند

جريان "، تحت عنوان مقابله با گذشتهبه ع%وه تابستان سال 

چند تن از نزديکان احمدی نژاد دستگير و از کار ، "انحرافی

چندين بار باند نيز نژاد  و در مقابل، احمدی ندبرکنار شد

خامنه ای را به افشای برخی مسائل تھديد کرد و گفت در 

موضوعات را با ”صورت ادامۀ حم%ت به او و کابينه اش، 

اصولگرايان طی ھمين دوره، . “ن خواھد گذاشتمردم در ميا

آزادی برخی از (با نشان دادن چراغ سبز به اص%ح طلبان 

خواھان ھر ) پشت پرده با رھبران آنان  و مذاکرات يانزندان

چه بيشتر منزوی شدن باند احمدی نژاد در انتخابات رياست 

و " ايستادگی"، جبھه ھای بودند )١٣٩٢(بعدی جمھوری 

" رھبر انق%ب"سياست ھای  تند تانيز تأسيس گشت" یپايدار"

  .دنھايتاً بر کرسی بنشين

  نی ھيئت حاکم بر سر چيست؟واخت;فات در

قابل ذکر است که اگرچه اخت%فات در درون طيف 

به ھيچ " رژيم"تازگی دارد، اّما در درون " اصولگرايان"

ز شايد تا به حال، به خصوص پس ا. وجه پديده ای تازه نيست

تثبيت جمھوری اس%می، درگيری ھای درونی حاکميّت تا به 

اين اندازه شديد و علنی نبوده است؛ درگيری ھای اين دوره 

اّما به حّدی جّديست، که جناح ھای حاکميّت ت%ش چندانی 

رژيم سرمايه داری ايران از   .برای پنھان نمودن آن نمی کنند

ده و تا امروز ابتدا دارای تناقضی اساسی در درون خود بو

تناقض اساسی اين رژيم از ذات . اين تناقض حل نگشته است

ھرگز " جمھوری اس%می. "خود رژيم سرچشمه می گيرد

يک نظام سرمايه داری متعارف، مشابه با آن چه در 

مشاھده می کنيم،  پيشرفتۀ جھانکشورھای سرمايه داری 

ديگر در دل رژيم ھمواره دو جناح در مقابل يک . نبوده است

جالبست که منطق ھر دو جناح . صف آرايی کرده اند

با اين وجود، جناح . ، سرمايه داری محض است"متعارض"

سنتاً در سطح سياسی اخت%فات و " اصولگرا"موسوم به 

دارد، در حالی که جناح کشورھای امپرياليستی منازعاتی با 

شديداً خواستار آنست که جمھوری اس%می " اص%ح طلب"

ھمسو جھانی ا با معيارھای نظام ھای سرمايه داری خود ر

اين تناقض . را کاھش دھد" منازعات"کند و تا حّد امکان اين 

و دوگانگی بر اساس وضعيّت عينی و ذات متناقض رژيم 

برای نمونه . اس%می ھمواره ظاھر گشته است -سرمايه داری

 -از روزھای نخستين انق%ب، نمايندگی گرايش اّول را خمينی

و متعارف " معتدل"بھشتی بر عھده گرفتند، و نمايندگی جناح 

ھمواره بخشی . يزدی -با عرف ھای بين المللی را بازرگان

از سرمايه داری برای حفظ منافع درازمّدت نظام اس%می 

. راھی جز توّسل به غرب و نظام امپرياليستی نمی يافت

ايران منطق سرمايه داری جھانی ھمواره اين تناقض را در 

در طی بيش از سه دھه به شکل عريانی به نمايش گذاشته 

در پيش افرادی نظير رفسنجانی، خاتمی، موسوی و . است

) يا اقتدارگرا(غيره که خود زمانی از سران جناح اصول گرا 

اص%ح "بوده اند؛ برای حفظ بقای رژيم، به سياست ھای 

لبان فعلی به بيان ديگر، تمامی اص%ح ط. روی آورند" طلبانه

در ايران، زمانی خود از بدنۀ قدرت و اصولگرايان صاحب 

و نتيجتاً (منصب بوده اند، که امروز راه ادامۀ حيات رژيم 

را در ايجاد تغييرات در ساختار اقتصادی می ) بقای خود

بينند، و برای نيل به آن، مجبور به حمايت از برخی آزادی 

 .ھای نيم بند بورژوايی نيز ھستند

واقع سياست ھای اخير اسفنديار رحيم مشائی و در 

؛ "روحانيت"ھمراھانش از جمله احمدی نژاد، در مقابل 

به سخن ديگر، می توان اع%م . چنين منطقی را دنبال می کند

اّما ! شده است" اص%ح طلبان"کرد که احمدی نژاد نيز از 

در عين حال بايد تأکيد کرد که گرايشاتی که از دل 

ان به مواضع اص%ح طلبانه روی می آورند، به اقتدارگراي

ندارد، حتی اگر " دموکراسی"و " ترقی"ھيچ وجه نشانی از 

 .با مزّورانه ترين تاکتيک ھا خ%ف اين را تظاھر کنند

  موج ورشکستگی صنايعتورم و  تشديد

آمار بانک مرکزی ايران نرخ تورم در دوازده  ۀبه گفته ادار

مطابق آماری که . رسيد ٢٣.٥به  ١٣٩١ماه منتھی به مرداد 

بانک مرکزی منتشر کرده، نرخ تورم از آغاز سال جاری 

ھا در پنج  اين يعنی شيب افزايش قيمت. پيوسته با? رفته است

 .ماه اخير تندتر شده است

 ۀنژاد، در مصاحب اين در حالی است که محمود احمدی

اع%م کرد که تورم روندی  ١٣٩١شھريور  ١۴تلويزيونی 

از سوی  نژاد مکرراً  دولت احمدی. اھشی پيدا کرده استک

ھرچند جنبۀ  .مخالفانش به ارائه آمار نادرست متھم شده است

طبقاتی اين انتقادھا، و در واقع استفادۀ ابزاری آن ھا از 

در " جناح منتقد"نارضايتی ھای موجود برای قرار دادن 

و اصو?ً کام%ً مشھود است " جناح رقيب"وضعيتی با?تر از 

به عنوان (ارتباطی با مسائل و مشک%ت حقيقی جامعه ندارد 

مثال، يکی از انتقادھای شديد مخالفين حکومتی، به تعريف 

بازمی گشت؛ تعريفی که تمام افراد " شاغل"آماری از مقولۀ 

 ١حداقل ساله و بيشتری را که در طول ھفتۀ مرجع  ١٠

" منتقدين"ين حال کار کرده باشند، دربرمی گيرد؛ با ا ساعت

ھرگز اع%م نمی کردند و نمی کنند که اين تعريف، دقيقاً 
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مطابق با استانداردھای سازمان جھانی کار، به عنوان يک 

نھاد کام%ً ضّد کارگری در جھان، است و آن ھا نيز خود 

 ).سرسپردۀ آن ھستند

گذشته عادل آذر، رييس مرکز آمار ايران، گفته بود که  ۀھفت

دار سنجش تورم است و آمار  امسال اين مرکز عھده از پايان

در اختيار مقامات قرار خواھد " محرمانه"آن را به صورت 

آقای آذر گفته بود که مرکز آمار ايران بر سر چگونگی  .داد

 .گيری تورم با بانک مرکزی اخت%ف نظر داشته است اندازه

قويت اين گمانه را ت ، نه فقطاع%م محرمانه بودن نرخ تورم

ت؛ متفاوت از نرخ واقعی تورم اس ،شده  کند که نرخ اع%م می

بلکه نشان دھندۀ ابعاد شديد و غيرقابل کنترل نرخ تورم در 

اين پنھان کاری ھا، که خود ناشی از ترس . جامعه نيز ھست

و اظطراب حکومت است، تا جايی پيش رفته که حتی برخی 

فيلتر شدند و سپس از سايت ھای نمايشگر نرخ ارز نيز ابتدا 

به (، به اجبار نرخ ھای دروغين ارز "مقامات"به دستور 

 .را نمايش دادند) ويژه د?ر

 ۀمطابق آمار بانک مرکزی، اغلب مواد خوراکی در نيم

 ٣٠مشابه سال قبل، حدود  ۀامسال، نسبت به دور ماهتير

درصد، برنج  ٤٤به طوری که لبنيات . اند درصد گران شده

درصد،  ٨٤درصد، ميوه تازه  ٥٥ات درصد، حبوب١٩

و  ٣٣درصد و گوشت و مرغ نيز به ترتيب  ٨١سبزيجات 

اين در حالی است که طبق آمار  .اند درصد گران شده ٧٤

درصد با? رفته ١٨دولتی حداقل دستمزد در سال گذشته تنھا 

ھای ايرانی را  خانواده ۀرشد نامتوازن درآمد و ھزين .است

بنا بر آمار ھزينه و درآمد خانوار،  .تحت فشار گذاشته است

ھزار تومان کم  ٦٠ايرانی ماھانه به طور متوسط  ۀھر خانواد

  .آورد می

به ع%وه، شرايط بد اقتصادی خود را در قالب ورشکستگی و 

تعطيلی بسياری از واحدھای توليدی و کارخانجات نشان داده 

نفر از  ٥٠٠است که مورد پتروشيمی اصفھان و بيکاری 

  .رگران آن، تنھا يکی از نمونه ھای آن استکا

  توفيق نسبی اعتصاب کارگری

چند سال گذشته عليه  ۀسرکوب ھای بی رويبا وجود 

که بيش از پيش خود را به شکل  مبارزات کارگری،

دستگيری و صدور احکام سنگين حبس برای پيشروان 

اعتصابات  کارگری و رھبران عملی طبقۀ کارگر نشان داده،

کارگران . در بسيار از کارخانه ھا تداوم يافته است کارگری

روز  ١١اعتصابی پتروشيمی ماھشھر، بندر امام، بعد از 

دست  يک توافق کتبی با مديريت شرکت به طی   اعتصاب

ماه خواسته  ٣در مدت شرکت قرار شد  يافتند، که طی آن

کارگران پيمانکاری پتروشيمی . ھای کارگران را انجام بدھد

ين تعلق برخی امتيازات کارگران رسمی به آنان و با تضم

انعقاد قرارداد مستقيم در طول سه ماه آينده به اعتصاب خود 

 .پايان دادند

متن توافقات کتبی کارگران پيمانکاری پترپشيمی بندر امام با 

 :مديريت اين مجتمع به شرح زير است

ماه مھلت گرفت تا در  ٣مديريت پتروشيمی از کارگران  -١

برچيده شدن  ۀمراحل اجرای مصوب ۀطول اين مدت کلي

ھای پيمانکاری و طی مراحل اداری آن را در  شرکت

اجرای . پتروشيمی بندرامام و وزارت نفت به انجام برساند

اين بند را در طول سه ماه ظريفکار مدير عامل پتروشيمی و 

 . مردم ماھشھر در مجلس ضمانت کردند ۀنمايند

منتخب کارگران با مديران عامل  ۀر نمايندنف ٢۵قرار شد  -٢

آيتم  ٣٧خود وارد مذاکره شوند تا از  ۀمجتمع ھای مربوط

ی که يآن آيتم ھا ،مزايايی که به پرسنل رسمی داده می شود

ھمزمان با پرسنل  ،در توان مجتمع پتروشيمی بندرامام ھست

 .رسمی به کارگران پيمانکاری نيز پرداخت شود

 ۀوشيمی متعھد شد تا زمان اجرای مصوبمدير عامل پتر -٣

پرداخت مستقيم  ۀلأمس ،ھای پيمانکاری برچيده شدن شرکت

بيمه و ماليات کارگران از سوی پتروشيمی به اين شرکت ھا 

اب%غ شود و پس از پرداخت مستقيم آن توسط پتروشيمی 

گونه  مبالغ آن از صورت وضعيت پيمانکار کسر شود تا ھيچ

 .ھای پيمانکاری انجام نگيرد ظ توسط شرکتتقلبی از اين لحا

ماھشھر متعھد و تضمين نمودند  ۀآقای ظريفکار و نمايند -٤

ھای پيمانکار در قبال ايام اعتصاب کارگران به ھيچ  شرکت

يک از کارگران فشاری وارد  به ھيچ -١: وجه حق ندارند

حقوق تمام  -٢کنند و حق اخراج ھيچ کارگری را ندارند 

 م اعتصاب به شکل تمام و کمال و بدون ھيچروزھای ايا

در صورت . گونه کم و کسری به کارگران پرداخت شود

مديريت پتروشيمی ملزم به  ،تخلف از اين توافق ۀمشاھد

 .برخورد با شرکت متخلف شده است

  چه گام ھايی پيش روست؟

سو نشانگر بحران عميق سياسی و  وضعيت کنونی، از يک

 ۀز سوی ديگر، با? رفتن روحياقتصادی رژيم است، و ا

. مبارزه جويی در درون قشرھای پيشروی جنبش کارگری

و به شکل خود به خودی به پيروزی  اما، اين وضعيت الزاماً 

، منجر متحدين تحت استثمار آنکارگر و  ۀنھايی برای طبق

بحران سياسی و اقتصادی می تواند در آينده با حل . نمی گردد

مبارزات . يابد تقليلامپرياليستی  ت ھایلھسته ای با دو ۀلأمس

، اما می است پيش ادامه يافته ۀکارگری، گرچه طی سه دھ



 

 

١٨ 

بديھی است که اعتصابات کارگری . تواند افول داشته باشد

کارگر ايران می تواند در برخی اوقات به پيروزی ھای  ۀطبق

مانند اعتصاب کارگران پتروشيمی (نسبی منجر گردد 

کل کارگران  ۀمبارزه جويان ۀتقويت روحي که باعثماھشھر 

و بدون  غير متشکل ،، اما، اعتصابات پراکنده)می گردد

قادر به  ھماھنگی در سطح ملی و در صنايع مختلف،

کارگری  دولتسرنگونی نظام سرمايه داری و استقرار يک 

  .نخواھد شد

ھدف نھايی کارگران و زحمتکشان ايران در راستای 

ھيچ . کارگری است دولتم و برقراری سرنگونی اين رژي

دولت سرمايه داری در ايران قادر به حل مسائل کارگران، 

اما . جوانان، زنان و مليت ھای تحث ستم نخواھد بود

. دارد سازماندھیسرنگونی رژيم سرمايه داری نياز به 

طور که  ، ھمانحزب پيشتاز کارگریسازماندھی نيز بدون 

تدارک . نيست، عملی ه استشدپيش نشان داده  ۀدر سه دھ

داری ايران تنھا از طريق کميته ھا و  سرنگونی نظام سرمايه

امروز ايجاد حزب . محافل پراکنده کارگری عملی نيست

 ۀکارگر و کلي ۀبه يکی از مسايل مرکزی طبق پيشتاز کارگری

 .در ايران مبدل شده است اقشار تحت ستم و استثمار

 بايد ز کارگری از ھم اکنونتدارک برای ايجاد حزب پيشتا

به وضوح ديده ايم که حتی تداوم مبارزات . آغاز گردد

ران برای امرار معاش با نھادھای موجود در طبقۀ کارگ

چه برسد به مبارزات برای  –کارگر آن چنان مؤثر نبوده اند 

ايجاد ھسته ھای مخفی عمل  .برچيدن نظام کار مزدی

 ۀرگری از گام ھای اوليکارگری در کارخانه ھا و مح%ت کا

تنھا با سازماندھی و تدارک انق%ب . تدارک چنين حزبی است

است که می توان اعتصابات کارگری را بھم پيوند داد و 

 ۀزمينه را برای اعتصاب عمومی و سرنگونی رژيم، در دور

پيوند ھسته . التھابات سياسی و بحران انق%بی، فراھم آورد

ات متحدان بين المللی، رمز ھای مخفی کارگری با مبارز

 .تداوم آنھا برای ايجاد يک حزب پيشتاز کارگری خواھد بود

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انق%بی ايران
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  »»احيای مارکسيستیاحيای مارکسيستی««در دفاع از گرايش بين المللی در دفاع از گرايش بين المللی 

  کيوان نوفرستی

حيای ا«با گذشت تقريباً يک سال از شروع فعاليت ھای 

»مارکسيستی
، و پيشرفت نسبی کّمی و کيفی آن، جا دارد تا *

تر، علل و اھداف اين باری ديگر و اين بار به طور دقيق

فعاليت و ضرورت عينی پشت آن را که تماماً با مبارزه در 

. شرايط کنونی ايران و جھان پيوند خورده است، بازگو کنم

-ه طور فھرستبه ھمين جھت، در اين جا ت%ش می کنم تا ب

وار، به مھم ترين اھداف و وظايفی که گرايش بين المللی 

در واکنش به چالش ھای پيش روی » احيای مارکسيستی«

مارکسيست ھای انق%بی در برھۀ کنونی برای خود درنظر 

  .گرفته است، اشاره کنم

١  

طبقۀ کارگر ھمواره و در ھر سطحی از مبارزۀ خود عليه 

  .سازماندھی نيازمند استنظام سرمايه داری، به 

تاريخ مبارزۀ انق%بی طبقۀ کارگر بارھا اثبات کرده است که 

دارد و مستلزم ت%ش ھايی  بين المللیاين مبارزه، خصلتی 

واضح است که رھايی توده ھای  .در سطح جھانی است

کارگر از نفرين سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی، وجود چشم 

و سازمان را ضروری می کند  اندازی بين المللی از مبارزه

اين  .محدود نباشد ناسيوناليستیکه به سنت ھای فکری 

حقيقت تاريخی از دورۀ مارکس و انگلس، به عنوان نخستين 

کسانی که قوانين مھم مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ سرمايه داری 

را به طور علمی مورد تحليل قرار دارند، آغاز گرديده و 

ايط کنونی که نظام سرمايه داری در در شر .تکامل يافته است

آن ھم نه فقط  -يکی از عميق ترين بحران ھای تاريخی خود

در حوزۀ اقتصاد،که ھمين طور در حوزه ھای سياست و 

فرورفته است، جنبۀ بين المللی مبارزۀ انق%بی و  -ايدئولوژی

زمان بين المللی با توجه به اين ت%ش برای ايجاد يک سا

  .ش اھميت يافته استجنبه، بيش از پي

البته به دليل ابھاماتی که طی ساليان گذشته به وجود آمده، 

ناگزير بايد از ھمان ابتدا روشن کنيم که در اين جا مقصود از 

يا انترناسيونال (سازمان بين المللی طبقۀ کارگر 

انق%ب سوسياليستی است برای پايان دادن  ،سازمان)کارگری

  .حزب انق;ب جھانیبه بيان ديگر،  به نظام سرمايه داری، يا

شرايط در حال حاضر عموماً فضای مساعدتری برای توسعۀ 

، يعنی آگاھی انق%بی و سازمان طبقۀ کارگر، ذھنی انق;ب

به دنبال سقوط اتحاد شوروی، گروه ھای وابسته  .وجود دارد

به سرمايه ھای ک%ن و حکومت ھای بورژوايی، موفق به 



 

 

١٩ 

برای  -به ويژه از نظر ايدئولوژيک -دايجاد جّوی نامساع

نشينی، ھنوز به پيامدھای اين عقب .جنبش کارگری شدند

اما حم%ِت اين نظام بورژوايِی  .طور کامل محو نشده است

زده عليه ابتدايی ترين حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر، به بحران

ايجاد خشم و نفرت توده ھای کارگر نسبت به نظم موجود 

احدود زيادی آن جّو خصمانه و تبليغات و تانجاميده 

. ايدئولوژيک ضّد مارکسيستی ديروز را خنثی کرده است

امروز اين يک حقيقت روشن و غيرقابل انکار است که 

اجتماعی نظام سرمايه داری  - اقتصادی -بحران سياسی

جھانی، به خيزش ھا و طغيان ھايی انفجاری منجر شده و اين 

 -ی در روحيۀ طبقاتی در سطح جھانامر خود به تغييراتی جدّ 

 .انجاميده است -نظر بورژوازی و چه پرولتارياچه از نقطه

روشن است که اين پروسۀ تاريخی، بورژوازی را از ترس 

کمال می کشاند و به وانق%ب ھای نوين، به سمت واکنش تمام

ھمين دليل است که در بسياری از کشورھا، فعاليت ھای 

گرا انه و گرايش ھای ارتجاعی و واپسفاشيستی، نژادپرست

  .رو به گسترش بوده اند

درس ھايی که از سرتاسر تاريخ و به بھای شکست ھای 

خونين بسياری کسب شده اند، نشان می دھند که دوره ھای 

بحران سرمايه داری، به تنھايی برای ايجاد و حفظ 

تعميق  .کافی نيستنددستاوردھای انق%بی در جنبش پرولتری 

حران سرمايه داری در حوزه ھای مختلِف اقتصادی، سياسی ب

مبارزۀ  شرايط عينیو ايدئولوژيک، تنھا می تواند به بلوغ 

در اھميت اين عامل  .انق%بی طبقۀ کارگر ياری رساند

ترين ترديدی نيست، اما اين موضوع به تنھايی برای کوچک

فايت جلو در مبارزۀ انق%بی کدست يافتن به جھش ھايی روبه

مبارزه عليه سرمايه داری تنھا زمانی می تواند  .نمی کند

انق%ب به موازات بلوغ  شرايط ذھنیآميز باشد که موفقيت

پيشرفت در شرايط ذھنی . انق%ب پيش برود شرايط عينی

انق%ب، نمی تواند محصول مستقيم و ب%واسطۀ شورش ھای 

طح آگاھی ارتقای س .خودانگيخته در جنبش ھای توده ای باشد

انق%بی و سازمان طبقۀ کارگر تنھا می تواند محصول فعاليت 

سازمانی مصمم، جدی و بابرنامه در درون طبقۀ کارگر و بر 

برای تقويت عوامل مثبت و  .پايۀ بخش پيشتاز اين طبقه باشد

خنثی نمودن عوامل منفی در اين مسير، بايد شرايط فعلی را 

  .ار دھيماز اين زاويه نيز مورد بررسی قر

در شرايط کنونی، ما شاھد صدور فراخوان ھای متعددی از 

سوی محافل و گروه ھای مختلف برای سازماندھی در مسير 

اين ھدف بوده ايم، ولی وقتی بحث به نوعِ سازمان و سبک 

کار سازمانی مورد نياز می رسد، آن گاه می بينيم که تمامی 

  . درگمی دچارنداين محافل و گروه ھا کم و بيش به نوعی سر

از سوی ديگر، شمار کسانی که به شکلی کلّی بر نياز طبقۀ 

المللی پافشاری دھی در سطح بينکارگر به مبارزه و سازمان

اند کسانی که اما ھنوز بسيار اندک .دارند، رو به رشد است

برای رفع اين نياز، به اين سؤال ھای مشخصی پاسخ می 

بنابراين موضوع  .»هچگون«و  »چه بايد کرد«دھند که 

تدارک برای بين الملل کارگری از سوی بسياری از نيروھای 

و » ھرگز«چپ به آينده ای نامعلوم، که عم%ً معنايی جز 

ندارد، موکول می شود و در بھترين حالت، در » ھيچ وقت«

گرايش بين يکی از ارکان مھّم . سطح اّدعا باقی می ماند

مۀ ت%ش ھای گذشته برای ، ادا»احيای مارکسيستی« المللی

ايجاد اتحاد اصولی ميان گرايش ھای مارکسيستی انق%بی در 

سطح جھان بر حول موازين انق%بی و يک پ%تفرم، ضمن 

)١(اتحاد عمل گسترده و ويژه با ساير نيروھای چپ، است 
.  

٢  

يکی از موضوعات مھم ديگری که در پيوند با گفتۀ پيشين 

عۀ ايران به طور اعم و طبقۀ قرار دارد، شرايط خاص جام

سه . کارگر و نيروھای مارکسيست آن به طور اخص است

سال پيش، جامعه دستخوش التھابات و ناآرامی ھای وسيع 

چه به لحاظ  -ولی با وجود شرايط مناسب عينی. اجتماعی بود

وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی، و چه به لحاظ جّو 

از اين فرصت به دست طبقۀ کارگر ايران  - ملتھب سياسی

در عرصۀ مبارزات و به دست  مستقلآمده، برای حضور 

گرفتن رھبری اعتراضات و کاناليزه کردن آن در مسير 

. سرنگونی نظام سرمايه داری حاکم، استفادۀ چندانی نکرد

اين انفعال در شرايط حّساس و بحرانی اجتماعی، در تحليل 

به . بود کارگر حزب طبقۀنھايی يک دليل داشت و آن نبود 

ع%وه رويدادھای چند سال گذشته به خوبی نشان داد که ھيچ 

يک از جريان ھای چپ، به خصوص آن طيفی که حزب 

خودساختۀ خود را به عنوان حزب کارگران تبليغ و ديگران 

را دعوت به پذيرش و عضويت در آن می کردند، از نفوذ و 

ی جامعه تواِن تأثيرگذارِی قابل م%حظه بر رويدادھا

- اجتماعی- با اين ھمه، وضعيت اقتصادی. برخوردار نبودند

مانده و استبدادی ايران با سياسی نظام سرمايه داری عقب

تر به سوی سقوط و فروپاشی می رود، و شتاب ھرچه بيش

بازتاب اين موضوع را می توان در درگيری ھای درونی 

می رژيم، شّدت گرفتن مبارزات روزمرۀ کارگران و ناآرا

شرايط عينی کنونی، قطعاً . ھای سياسی در فضای جامعه ديد

وقوع خيزش ھای آتی را، اين بار با محوريت طبقۀ کارگر، 

اما در صورت تداوم روال سال ھای . درپی خواھد داشت

گذشته، يعنی تشتت و افتراق نيروھای مارکسيست از يک سو 

 و عدم تدارک برای ايجاد نطفه ھای اوليۀ حزب پيشتاز

کارگری، اين فرصت تاريخی نيز از ميان خواھد رفت، و 



 

 

٢٠ 

نتيجه، چيزی جز سرکوب شديدتر، ايجاد جّو رخوت، 

اما ت%ش . سرخوردگی، و در يک ک%م عقبگرد نخواھد بود

برای تدارک و ايجاد بنيان ھای اوليۀ حزب طبقۀ کارگر، 

به عبارت . بدون اتکا به ت%ش ھای بين المللی ناممکن است

اين وظيفه، که سال ھاست بدون دستاورد چندانی ديگر 

ھمچنان بر دوش مارکسيست ھای انق%بی سنگينی می کند، 

المللی ت%ش برای يافتن متحدين بين موازاتناگزير بايد به 

طبقۀ کارگر و ايجاد پايه ھای تشکي%ت بين المللی انق%بی 

 -ھمان طور که به اختصار در با? اشاره شد - کارگری

اعتصابات کارگری گسترده و جدی در آيندۀ . بگيرد صورت

نه چندان دور، بدون اتکا به متحدين بين المللی و ھمبستگی 

از سوی آن ھا، به راحتی از سوی رژيم درھم خواھند 

برای روشن شدن اھميت اين امر، در اين جا به ذکر . شکست

حزب عدالت «چندی پيش، دولت : نمونه ھايی اکتفا می کنيم

در ترکيه حق اعتصاب در صنايع ) AKP(» سعهو تو

کارگران صنايع ھواپيمايی  .ھواپيمايی را ممنوع اع%م کرد

در مخالفت با اين ممنوعيت وارد عمل شدند و موفق گرديدند 

اين اقدام که تنھا طی  .که صدھا پرواز را لغو و متوقف کنند

يک روز صورت گرفت، تکليف را مشخص کرد و ھشدار 

در روز آکسيون، اتحاديه ھای اروپايی  .ه دولت داد?زم را ب

چنان چه ھواپيماھای ترکيه با شکستن «اع%م کردند که 

اعتصاب در کشورھای ما فرود بيايند، ما اجازۀ بازگشت را 

   .»به آن ھا نخواھيم داد

نيز   UPSبه ھمين ترتيب کارگران شرکت ھواپيمايی باری 

اعتصاب غيرقانونی که به دليل متشکل شدن و آغاز يک 

ای ھای خود در سراسر طبقهاخراج شده بودند، از سوی ھم

دنيا تنھا نماندند و از طريق آکسيون ھای حمايتی مورد 

در اين آکسيون ھا، مطالباتی  .پشتيبانی وسيع قرار گرفتند

بر سر کار، به  UPSنظير بازگشت کارگران اخراجی 

دالتی ھای روا عرسميت شناخته شدن اتحاديه، و توقف بی

اين آکسيون ھا که  .داشته شده در حق آن ھا، مطرح گرديدند

فدراسيون بين المللی «از سوی اتحاديه ھای وابسته به 

سازماندھی شد، به قدری  (ITF) »کارگران حمل و نقل

وسيع بود که کشورھايی مانند آلمان، آرژانتين، ليتوانی، 

ئد، فن%ند، نروژ، بلغارستان، استونی، ?تويا، اوکراين، سو

 .اردن، فيليپين، ھنگ کنگ، تايلند و ژاپن را دربر می گرفت

را   UPSدر برخی از اين کشورھا، کارگران کار ادارات

فلج ساختند، در برخی مکان ھا خشم خود را به نمايندگان 

UPS   نشان دادند، در برخی محل ھای ديگر در مقابل

دند و از اين صفوف اعتراضی شکل دا  UPSمراکز شرکت 

)٢(نشينی ھايی نمودند طريق شرکت را وادار به عقب
ھمين . 

مثال ھای به ظاھر کوچک از ھمبستگی بين المللی کارگران، 

نشان می دھد که اتحاد طبقۀ کارگر جھان تا چه حد برای 

  .پيشبرد مبارزات مھم است

٣  

به ع%وه به دليل سرکوب ھای سيستماتيک حاکميت در طول 

ذشته، جنبش کارگری در موارد متعددی يا به سوی سه دھۀ گ

رفرميسم و مماشات چرخش کرده و يا نتوانسته است 

مث%ً تجربۀ شوراھا (تجربيات و سنن انق%بی گذشتۀ خود را 

به نسل ھای جديد منتقل کند، به ھمين ) ۵٧در اوايل انق%ب 

شک برای رشد و تقويت خود و کسب آمادگی برای دليل بی

ی پيش رو، به تجربيات مبارزاتی طبقۀ کارگر در دوره ھا

سطح جھان نياز پيدا خواھد کرد؛ اين موضوع بدون ارتباط با 

متحدين واقعی جنبش کارگری ايران در سطح جھانی امکان 

ت%ش » احيای مارکسيستی« گرايش بين المللی. ناپذير است

دارد تا با ايجاد ارتباط ميان تشکل ھای کارگری انق%بی 

ورھای مختلف و جنبش کارگری در داخل ايران، نه فقط کش

امکان انتقال تجربيات و درس ھای مبارزاتی آن ھا به بدنۀ 

جنبش کارگری ايران را فراھم کند، بلکه زمينۀ پشتيبانی 

از طريق برگزاری  - عملی از جنبش کارگری داخل را

آکسيون ھای اعتراضی، راه اندازی کمپين ھای دفاعی در 

ز فعالين کارگری زندانی، اعمال فشار به واسطۀ حمايت ا

چون سازمان جھانی کار و ساير نھادھايی که نھادھايی ھم

رژيم جمھوری اس%می به دليل عضويت در آن ھا، ملزم به 

آوری کمک ھای مالی و رعايت تعھدات خود است، جمع

  .ايجاد کند -غيره

۴  

صدور شرايط خفقان و سرکوب، و افزايش موج دستگيری و 

احکام حبس ھای طو?نی مدت برای فعالين کارگری و 

مارکسيست، منجر به خروج و در واقع تبعيد ناخواستۀ 

اين موضوع دو پيامد منفی . بسياری از اين فعالين شده است

اول، بسياری از پيشروان کارگری که : به دنبال داشته است

به دليل سال ھا ت%ش ھای مبارزاتی خود در داخل، از 

جربيات ارزشمند و پيوندھای زيادی در درون جنبش ت

کارگری برخوردار ھستند، درعمل پس از خروج از کشور، 

پيوندھای خود با جنبش کارگری و امکان انتقال تجربيات و 

دوم، بسياری از . درس ھای گذشته را از دست می دھند

فعالين مارکسيست، به ويژه از نسل جوان، پس از خروج از 

منفعل می شوند و يا به دليل فضای حاکم بر کشور، يا 

اپوزيسيون چپ خارج از کشور، در عمل به ُخرده کاری 

  .روی می آورند

در اين شرايط، به شکل غيرقابل توصيفی اھميت دارد که 

او?ً زمينه برای ايجاد و حفظ ارتباط بين پيشروان کارگری 
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ون در تبعيد، و بين آن ھا و ساير پيشروان کارگری در در

چنين انتقال دوسويۀ تجربيات و جنبش کارگری داخل، و ھم

و ثانياً نيروھای مارکسيست . درس ھا ميان آن ھا، فراھم شود

-جوان نيز تاحّد ممکن برای دور نشدن از فضای سياسی

اجتماعی داخل ايران و برای پرھيز از ُخرده کاری يا انفعال، 

عملی در چارچوب مارکسيسم انق%بی آموزش نظری و 

چرا که شرايط ايران به اندازه ای وخيم و بحرانی . ببينند

است که ھر لحظه امکان بروز تحو?ت انق%بی و ايجاد 

چنان چه . زمينۀ بازگشت اين نيروھا به کشور وجود دارد

نيروھای جوان مارکسيست در طی اين دوره خود را به لحاظ 

نمی نظری و عملی نساخته باشند، در چنين حالتی ھرگز 

سازمان . توانند نقش يک کادر انق%بی و سازمانده را ايفا کنند

ھايی که ھر يک به لحاظ نظری و عملی دنباله ُروی سنن 

مارکسيسم انق%بی ھستند، چنان چه به عنوان متحدين بين 

المللی جنبش کارگری ايران در راستای ايجاد بين المللی 

قادرند به شکل  کارگری در ارتباط با يک ديگر قرار گيرند،

بنابراين . ھدفمند و برنامه ريزی شده اين وظيفه را انجام دھند

اين وظيفه نيز، اگر قرار باشد به شکل سيستماتيک و متوالی 

چون موارد ديگر به ت%ش ھا و مبارزات صورت بگيرد، ھم

  .بين المللی پيوند خورده است

۵  

نيم، آخرين موردی که جای دارد در اين جا از آن صحبت ک

مسألۀ جنگ و موضع مارکسيست ھای انق%بی است که با 

خطّ اصلی نوشتۀ حاضر، يعنی ضرورت تدارک برای ايجاد 

تشکي%ت انق%بی بين المللی کارگری، به مثابۀ ھدف اصلی و 

  .، پيوند دارد»احيای مارکسيستی«نھايی 

در طول يک سال گذشته به موازات تشديد جنگ سرد بين 

%می و امپرياليسم جھانی، ما شاھد دو رژيم جمھوری اس

-رويکرد در درون جامعه و نيروھای مختلف سياسی

اجتماعی نسبت به مسألۀ جنگ بوده ايم؛ نخست رويکرد دفاع 

از جمھوری اس%می و قرار گرفتن در اين جبھه  در صورت 

موضع . بروز جنگ؛ و دوم دفاع از حملۀ نظامی امريکا

گروھی از ده است که حتی گيری اول تاحّدی گسترده بو

ھای سابق، طيف وسيعی از پاسفيست ھا و »تروتسکيست«

راديکال ھای خرده بورژوا را که سراسيمه به برگزاری 

» ايراندفاع از «و » جنگ را متوقف سازيد«کمپين ھای 

، تا به بھانۀ خطر جنگ سازش طبقاتی را پرداخته بودند

رويکرد دوم، يعنی اما . دربر می گرفت ترويج و تبليغ کنند،

دفاع از جبھۀ امپرياليسم، که به طور کلی در خارج از کشور 

طلبان و پايگاه وسيعی در اختيار داشت، شامل برخی سلطنت

با اين حال در . ديگر نيروھای راست و افراطی می شد

تمامی اين سال ھا مناقشه، خطّ اصولی مارکسيست ھای 

 عملی- نظریارک و تد» جبھۀ سوم«انق%بی، دفاع از يک 

سه اصل  به اعتقاد ما، در اين مورد،. برای آن بوده است

ھمچنان  -با کمی اص%ح و تعديل -)بين الملل سوم(کمينترن 

 .قابليت انطباق خود را حفظ کرده است

مھمترين فاکتور برای مارکسيست ھا بايستی توسعۀ مبارزۀ 

ر در اين طبقۀ کارگ. طبقاتی، به ويژه مبارزۀ پرولتاريا، باشد

کشورھا به مدت چندين دھه به اعتصابات توده ای يا حتی 

اعتصابات عمومی دست زده، ت%ش نموده تا اتحاديه ھای 

کارگری و سازمان ھای مستقل خود را ايجاد کند، شوراھای 

 .کارگری را تشکيل داده، توليد را کنترل کرده است و غيره

%ل از نقطه نظر استق -با توجه به مسير استق%ل اين کشورھا

 - قلمروی يک مستعمره که شامل مليت ھای متنوعی می شد

) مذھبی(مواردی ھمچون ستم ملی از سوی يک گروه قومی 

مسلط و درگيری ميان دولت ھای محلی با دولت مرکزی، 

 -يک دولت» منافع ملی«. پديده ای قابل م%حظه بوده است

و ھم چنين  ملت، در تقابل با ابتدايی ترين حقوق مليت ھا

 .کارگران قرار دارد

به ھمين خاطر است که به عنوان مثال، شکست رژيم بعثی 

ع%متی بود به شمار عظيمی از کردھا و  ١٩٩١در سال 

ھرچند درست است که . شيعه ھا تا عليه حاکميت شورش کنند

رھبری ھر دو جنبش مذکور ضّد انق%بی بود؛ به ع%وه با 

توھمات زيادی به وعده ھای وجود اين که توده ھا نيز 

امپرياليسم آمريکا داشتند، اما نشان دادند که در صورت 

حضور يک رھبری انق%بی، فضای بالقوۀ بزرگی برای 

 .وجود دارد» جبھۀ سوم«تشکيل يک 

بنابراين در کشورھايی نظير عراق يا ايران، طبقۀ کارگر بايد 

ون بد -توده ھا را به سمت تشکيل يک جبھۀ سوم مستقل

و » منافع ملی«در دفاع از » خودی«حضور بورژوازی 

اين يک جبھۀ متحد کارگران و . ھدايت کند - بدون امپرياليسم

تمامی زحمتکشان و اقشار تحت ستم جامعه است که نه فقط 

بايد ضد امپرياليستی باشد، بلکه ھمچنين بايد برای سرنگونی 

مانند  سرمايه داری از طريق مطرح کردن مطالبات انتقالی

 .کنترل کارگری، مبارزه کند

اين جبھۀ مستقل و حقيقتاً انق%بی از تمامی سازمان ھای چپ 

يا مترقی جھان خواھد خواست که با حمايت از آن ھا، اين 

جبھه را به يک آلترناتيو واقعی در مقابل دو گروه ديگر 

مارکسيست ھا به جای فراخواندن مردم به پيوستن . تبديل کنند

بورژوازی دست نشانده و ارتجاعی، بايد از تمامی  به ارتش

کارگرانی که به ارتش اعزام شده اند بخواھند که س%ح ھای 

خود را به سوی افسرانشان نشانه بگيرند، شورای سربازان 

را تشکيل دھند، توده ھا را برای دفاع از کارخانجات و ھم 
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محلی ھای خود به س%ح مجھز سازند، مھارت ھای نظامی 

ا در سطحی با? به توده ھا تعليم دھند و جنگی انق%بی را ر

 .عليه امپرياليسم و بورژوازی کشور خود ھدايت کنند

اين راه واقعی مقابله با امپرياليسم و شکست آن، و صدالبته 

 گرايش بين المللی. يک مطالبۀ دشوار و غيرمعمول است

نيز در راستای ھمين خطوط ت%ش » احيای مارکسيستی«

رده بود و خواھد کرد تا ضمن تدارک برای ايجاد تشکي%ت ک

انق%بی بين المللی، در جھت دستيابی به اھدافی که در با? 

چرا که فقط . اشاره شد، برای ايجاد جبھۀ سوم نيز آماده شود

متحدين انق%بی قادر ھستند در شرايط بروز جنگ احتمالی از 

ر، و دست طريق بسيج کردن نيروھای خود در سطح کشو

زدن به اعتصاب ھای عمومی و مختل کردن سيستم، نيروی 

متخاصم کشور خود را تاحّد زيادی وادار به عقب نشينی 

  .کنند

  :پانوشت

* http://marxist.cloudaccess.net/ 

بين مسألۀ «: تر در اين مورد نگاه کنيد بهبرای بحث بيش) ١

، اليف چاغلی، بخش اول و دوم، مندرج در نشريۀ »الملل

  ۵۴و  ۵٣ميليتانت، شماره ھای 

چرا ھمبستگی بين المللی کارگران «نگاه کنيد به مطلب ) ٢

انجمن ھمبستگی بين المللی «، نوشتۀ »ضروری است؟

نشر ھمبستگی ، مندرج در )UID-DER(» کارگران

  ٢۵، صفحۀ ١، شمارۀ کارگری

http://nashr.de/n/n.shbke.htm 

مث%ً نگاه کنيد به گزارش ھای متعّدد برگزاری آکسيون ھا ) ٣

» انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران«و کمپين ھای حمايتی 

از جنبش ) ١، شمارۀ نشر ھمبستگی کارگری(ترکيه 

ه فی المثل قربانيان کارگری ايران و کمک ھای عملی آن ھا ب

زلزلۀ وان در ترکيه که شامل پناھندگان سياسی ايرانی نيز 

  .می شده است

ويژۀ ، ۴، شمارۀ نشر ميليتانتدر اين مورد به مطالب ) ۴

  :نگاه کنيد جنگ

http://nashr.de/n/n.m/4.pdf 

 

  

  

ی اعتراض، و تعليق ی اعتراض، و تعليق روشن شدن جرقه ھاروشن شدن جرقه ھا: : سقوط لایرسقوط لایر

  طرح ھدفمندسازی يارانه ھاطرح ھدفمندسازی يارانه ھا

  مراد شيرين

  سپھر راد: ترجمه

اعمال تحريم ھای گسترده تر از سوی امپرياليسم امريکا و 

، مشک%ت ٢٠١٢و ژوئيۀ  ٢٠١١متحدين آن در دسامبر 

اقتصادی و اجتماعی پيش روی کارگران و ساير اقشار تحت 

" بحران مراغ"عد از ب. استثمار را به مراتب بدتر کرده است

در ماه ژوئيه، سقوط پول ايران نيز در حال ايجاد بحران ھای 

دست و پا می زند تا    ديگران بوده است؛ به طوری که رژيم

بلکه بتواند موادغذايی وارداتی و ساير اق%م ضروری را به 

قيمت ھايی که خانواده ھای کارگری توان پرداختش را داشته 

  .ان قرار دھدباشند، در اختيار آن

البته تحريم ھا تنھا دليل سقوط آزاد لایر و وخامت بيشتر 

وضعيت جامعه نبوده؛ بلکه صرفاً در حال تشديد مشک%ت 

دار و ساختاری سرمايه داری عقب مانده و رشدنيافتۀ ريشه

. ايران بوده است که پيشينۀ آن به رژيم شاه بازمی گردد

مسائل و مشک%ت، استبداد حاکم بر ايران، در رأس اين 

گير، سوء مديريت، موجب شده است که فساد و ارتشای ھمه

کفاتی انتصاب خويشاوندان و نزديکان به مناسب مختلف، بی

  .ص%حيت به سطحی جديد برسدو عدم

  بورژوازی بازار

به  - در بازار بزرگ تھران) اکتبر ٣(منشأ اعتراضات اخير 

سنگين ارزش  سقوط - عنوان يکی از سنگرھای سنتی رژيم

! درصد سقوط کرد ٤٠لایر طی يک ھفته : لایر بوده است

 ١٨اکتبر، ارزش پول ايران نزديک به  ١فقط در روز 

در حال حاضر ارزش لایر در مقابل ! درصد کاھش يافت

د?ر امرکا به پايين تر سطح خود رسيده، و ھر د?ر امريکا، 

با  "بازار آزاد"لایر، در  ١٢،٢٦٠با وجود نرخ رسمی 

  .لایر مبادله می شده است ٣٦،١٠٠نرخی در حدود 

سقوط لایر، نرخ سود بازاريان و تّجار را کاھش داده و ھمين 

امر موجب شد که آن ھا به خيابان ھا بريزند و به وضوح 

ھرچند رژيم پليس . احمدی نژاد و متحدين او را مقصر بدانند

 و ساير" د??ن"ضّد شورش را فرستاد و بسياری از 

معترضين را دستگير کرد، با اين حال ھنوز می توان به اين 

موضوع به عنوان حرکتی عليه احمدی نژاد و جناح محافظه 

  .کار او نگاه کرد

  درگيری ھای جناحی
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، اکنون مبارزۀ درون "طلباناص%ح"به دنبال شکست سنگين 

. کار متمرکز شده استجناحی رژيم، بين دو جناح محافظه

انتخابات رياست "ا، با درنظر داشتن اين درگيری ھ

گيری بوده ، در حال شکل٢٠١٣آتی در ماه ژوئن " جمھوری

  .و ھست

ھرچند خود احمدی نژاد از اين دور کناره گذاشته شده است، 

ولی ت%ش می کند به کسی از جناح خود کمک کند تا پشت او 

با اين حال جناح او ديگر منفعت خود را برای خامنه . بايستد

ی، که اکنون مشغول تشويق ساير محافه کاران است، از ا

، درگيرھای بلندمدت جناحی ٢٠١١در آوريل . دست داده

رژيم، با اخراج وزير اط%عات، حيدر مصلحی، از سوی 

احمدی نژاد، و سپس فشار خامنه ای به احمدی نژاد برای 

از آن زمان به بعد، . ابقای مجدد او، علنی و عمومی شد

متحدين احمدی نژاد يا به فساد و سوء استفاده از  بسياری از

قدرت متھم شده اند و يا بر اين اساس مورد محاکمه قرار 

گرفته اند که آخرين مورد آن بازداشت علی اکبر جوانفکر، 

و مشاور مطبوعاتی و سخنگوی غيررسمی  ايرنامدير عامل 

جوانفکر به دليل توھين به ارزش . احمدی نژاد، بوده است

  !ی اس%می و سنتی برای شش ماه به زندان افتاده استھا

به نظر می رسد خامنه ای به رسانه ھا چراغ سبز نشان داده 

سيستم قضايی نيز . است تا احمدی نژاد را زير ضرب بگيرند

برای دستگيری متحدين احمدی نژاد مشمول اين چراغ سبز 

 ٤ به عنوان مثال در مصاحبۀ تلويزيونی به تاريخ. می شود

 ٧٠٠سپتامبر، از احمدی نژاد سؤال شد که دولت او با 

" رياست جمھوری"سال  ٧ميليارد د?ر درآمد نفتی در طول 

خود چه کرده است؟ اين موضوع به طور گسترده در فضای 

عمومی جامعه، تبليغ و گفته شده است که چنين رقمی، 

درآمد نفتی ايران از زمان نخستين روزھای    برابرست با کلّ 

  !آغاز پمپاژ چاه ھای نفت اين کشور تا به ا�ن

رژيم، تحت تسلط و فشار محافظه کاران مخالف " مجلس"

احمدی نژاد، توقف فاز دوم ھدفمندسازی يارانه را تصويب 

اين ضربه ای روشن به جناح احمدی نژاد است که . کرد

 ٢٠١٠نخستين فاز ھدفمندسازی يارانه ھا را در اواخر سال 

  .بودمعرفی کرده 

در ھمان حال که جناح ھای مختلف بورژوازی ايران مشغول 

ديگر ھستند، کارگران و خانواده ھای پرخاشگری عليه يک

آن ھا بيش از پيش به لبۀ پرتگاه گرسنگی و مرگ نزيک می 

گيری مجّدد مبارزات کارگری است که می تنھا اوج. شوند

رزات تواند گرسنگی را متوقف سازد، و جنبش را برای مبا

  .تر پيش رو بازسازی کندبزرگ

  )١٣٩١مھرماه  ١٦( ٢٠١٢اکتبر  ٧

  گرانی مرغ و ارزيابی مارکسيست ھای انق;بی

طی چند ماه گذشته، افزايش شديد قيمت مرغ و به دنبال آن 

بروز ناآرامی ھايی در سطح جامعه، به بحرانی ديگر برای 

عمق  بحرانی که ابعاد و. جمھوری اس%می تبديل شده است

آن را می توان با نگاه به واکنش ھا و برخوردھای تاکنونی 

مقامات رژيم، و ھمچنين اعتراضاتی که در سطح جامعه رخ 

  .داده است، به خوبی درک کرد

، ناآرامی ھا و واکنش ھای تند مقامات "بحران مرغ"بروز 

  رژيم

قيمت گوشت مرغ در بازار که طی خردادماه با رسيدن به 

ر ھر کيلوگرم، نشانه ھايی از افزايش را تومان د ۴٨۵٠

تومان افزايش  ۶۴٠٠بروز داده بود، اوايل تابستان به حدود 

افزايش قيمت مرغ، دستگاه ھای  در بحبوحۀ روند. يافت

 ۴٧٠٠به بھای ابتدا ( دولتی، اقدام به توزيع مقاديری مرغ

ً (برخی شھرھا در ) تومان ۵۴٠٠و سپس تا  ،تومان  عموما

دولت  بھايی که واقع درھرچند  .نمودند) گشھرھای بزر

نرخ مصوب (بود برای فروش اين محصول تعيين کرده 

، تا مدت زمان کوتاھی پيش از اين، سقف قيمت در )دولتی

اقدام دولت به فروش  .بازار آزاد مرغ به حساب می رفت

، خوزستان، ھمدان و )مصلی(مرغ با نرخ دولتی در تھران 

کيل صف ھای طو?نی مردم در غيره، ب%فاصله با تش

  .فرسای ھوا رو به رو شدگرمای شديد و طاقت

از زمان بروز بحران در بازار گوشت مرغ تاکنون، ناتوانی 

دار دولت از کنترل اين بازار و به ع%وه ترس آن از دامنه

 ۀرماندتا جايی پيش رفت که احمدی مقدم، فشدن اين بحران، 

صحنه ھای خوردن  پخشعدم خواستار  ،نيروی انتظامی

 کرد کهو مکارم شيرازی نيز اع%م  شدمرغ در صدا و سيما 

در اين ميان ! بدون تحريم، مرغ خريداری نمی کند

نيز به روال  معاون اول رييس جمھور ،محمدرضا رحيمی

حتی پای  و. ذکر کرد "القاء دشمنان"را  اين وضعيت ھميشه

وع باز شد و حيدر مصلحی، وزير اط%عات ھم به اين موض

مشک%ت از قبيل گرانی  ۀشمن نقشه دارد ھمد"اع%م کرد که 

و معض%ت جزيی را به گردن رھبر انق%ب بياندازد و آن ھا 

  ".زدايی از رھبر جمھوری اس%می ھستند به دنبال تقدس 

ھا کام%ً قابل فھم است؛ چرا که وضعيت "واکنش"البته اين 

نبار باروتی شباھت دارد اجتماعی جامعه، به ا-حاد اقتصادی

کما . کوچک ترين واقعه ای می تواند به انفجار آن کمک کند

اين که شاھد بوديم چگونه اوايل مردادماه سال جاری، تعداد 

زيادی از مردم نيشابور در اعتراض به اين گرانی به تجمع و 

اعتراض در خيابان، و سر دادن شعارھايی عليه مسئولين 

ای از معترضين نيز وارد مسجد جامع رژيم دست زدند؛ عده 
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شدند و در حين برنامۀ سخنرانی شعارھايی را سر دادند و به 

ھمين دليل معاونين فرماندار، دادستان و فرماندۀ نيروی 

به گفتۀ خبرگزاری . انتظامی در مسجد حضور پيدا کردند

دادستان عمومی و  "س%م موسویحجت ا?"داخلی ابتکار، 

از اين شعارھا، خطاب به معترضين " ادانتق"ضمن  انق%ب

قايان و خانم ھايی که از گوشه و کنار آمدند و آ: "گفته است

 ۀھم ،به اين غائله پيوستند و شعارھا و حرف ھايی را زدند

اين ھا ثبت شده است و شناسايی شده است، ما بنايمان بر 

اما خدا نکند روزی برسد که در شعار و  ]...[ مدارا است

اھيد حرکاتی را انجام دھيد که در مقابل نظام و عمل بخو

شأن نيشابوريان "و اين که " مسئولين عالی نظام قرار بگيرد

عزيز و بزرگوار خيلی بيشتر از اين حرف ھاست، من خيلی 

م در يکنم برای يک يا دو عدد مرغ بياي عذرخواھی می

خيابان ھا راه برويم، شعار بدھيم، يک عده ای از گوشه و 

دادستان عمومی و "اما اين جناب "! سوء استفاده بکنند کنار

نمی تواند يا نمی خواھد درک کند که علت طغيان " انق%ب

نيست، که " دو عدد مرغ"ھای خيابانی در نيشابور، بر سر 

اين خود معلول بحران ھای اقتصادی و سياسی موجود در 

سطح جامعه است که ھزينه ھای آن بيش از سه دھه از سوی 

. يئت حاکمه بر گردۀ طبقۀ کارگر انداخته شده استھ

اعتراض به گرانی مرغ تنھا جرقۀ کوچکی است عليه 

سياست ھای يک نظام سرمايه داری استبدادی که از يک 

گوشۀ ايران آغاز می گردد و سپس به سرعت به ساير 

  .شھرھا و مناطق گسترش می يابد

 وشت مرغ  نگاھی به آمار و ارقام، و علل بحران گرانی گ

صنعت مرغداری ايران در طی سال ھای گذشته، چه در 

حوزۀ توليد و چه توزيع، با مشک%ت حاّدی رو به رو بوده 

است؛ مشک%تی که در نتيجۀ آغاز طرح ھدفمندسازی يارانه 

ھا و شروع دور جديد تحريم ھا، بيش از پيش تشديد گرديده 

  .است

صنعت توليد يکی از مشک%ت عمدۀ در حال حاضر 

و افزايش  نھاده ھای مورد نياز مرغداری کشور، کمبود شديد

کنجالۀ سويا، ذرت، ويتامين ھا، واکسن، مانند ( قيمت آن ھا

رئيس جامعۀ دامپزشکان . است) سوخت حمل و نقل و غيره

در اسفندماه سال گذشته اع%م  ،و فعال صنعت مرغداری

طيور به  کرده بود که ميانگين قيمت نھاده ھای دامی برای

 ،افزايش يافته و قيمت برخی محصو?تدرصد  ٧٠بيش از 

درصد رشد داشته  ١٠٠بيش از  ،از جمله سويا در بازار

نھاده ھای مورد نياز تاکنون بخش عمدۀ  از آن جا که .است

مين أاز خارج کشور ت) ھا  سويا، ذرت، ويتامين(مرغداری ھا 

رغداران استان بنا به گفتۀ دبير انجمن صنفی م -شده استمی 

 -نھاده ھا درصد ٩٠نزديک به ، ١٣٩٠تير ماه در اصفھان 

بنابراين به خوبی می توان تأثيرات وخيم تحريم ھا را در اين 

  .قسمت م%حظه کرد

به ع%وه سھم مرغداری ھا در مصرف سوخت بسيار 

با?ست و آزادسازی قيمت سوخت در قالب طرح 

ت منفی خود را در اين ھدفمندسازی يارانه ھا به روشنی تبعا

درصد از  ۴٠طبق آمار موجود، . بخش آشکار کرده است

درصد از کل مصرف  ۵.٢مصرف بخش کشاورزی و حدود 

دبير انجمن  ۀکشور، سھم مرغداری ھا بوده و به گفت ۀسا?ن

صنفی پرورش دھندگان مرغ گوشتی ايران، مصرف سوخت 

 ۀت که عمدميليارد ليتر اس ٣سا?نه  ،مرغداری ھا در کشور

اما نياز مرغداری ھا به . آن را گازوييل تشکيل می دھد

سوخت، فقط نيازھای مستقيم آن ھا از جمله مصارف گرمايی 

 - را واحدھا را در بر نمی گيرد، بلکه ساير بخش ھای مرتبط

جايی کا?ھای مورد نياز مرغداری مانند حمل و نقل که جابه

نيز  -عھده دارنديک روزه و دان را بر  ۀھا ھمچون جوج

.شامل می شود
١

به دنبال طرح  افزايش قيمت سوختبنابراين  

ھدفمندسازی يارانه ھا، به صورت مستقيم و غير مستقيم 

کا?ھا و خدمات مورد نياز  ۀموجب افزايش قيمت تمام شد

 ھم گوشت مرغ ۀمرغداری ھا شده و در نتيجه قيمت تمام شد

  .افزايش يافته است

ۀ گوشتی نيز طی ماه ھای اخير به قيمت جوجۀ يک روز

به عنوان (شدت دچار نوسان و روند صعودی بوده است 

خرداد  ١٣مثال، بنا به گزارش خبرگزاری فارس، مورخ 

گوشتی در  ۀ، قيمت ھر قطعه جوجه يک روز١٣٩١

درصد  ٥٨ارديبھشت ماه سال جاری نسبت به فروردين ماه، 

پيامدھای منفی  تنھايیبه که اين مسأله خود) افزايش يافته بود

داشته  در سطح کشور بسياری برای توليد مرغ و تخم مرغ

  .است

در اين ميان دبير انجمن صنفی مرغداران اصفھان نيز در 

فروردين ماه امسال از کمبود واکسن مورد نياز مرغداری ھا 

در . در ايران و ابھامات آتی اين صنعت صحبت کرده بود

 ۴مرغ در کشورھای جھان بين  ميانگين نرخ تلفات حالی که

درصد است، ولی در ايران اين رقم براساس آمار  ۴.۵تا 

می باشد و دست اندرکاران صنعت   درصد ٩رسمی 

وجود  .بيش از اين می دانند حتی مرغداری، رقم تلفات را

باندھای مافيايی در زمينۀ داروھای طيور نيز اين مشکل را 

ح چندانی نيست که اين نياز به توضي .چند برابر کرده است

باندھای مافيايی، نه مستقل از حاکميت بورژوازی در ايران، 

                                                
١
، مھرداد "نابسامانی ھای صنعت مرغ گوشتی در ايران"  

   ١٣٩١ تير ٣٠مھرپور محمدی، 
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بلکه دقيقاً بخشی از خوِد آن ھستند؛ باندھايی که برخی از آن 

ھا ھرازچندگاھی طی پروسۀ رقابت ھا و درگيری ھای 

  .می شوند" افشا"به " تھديد"درونی رژيم، 

اردکنندگان انحصاری در زمينۀ توزيع نيز ما با  تعدادی از و

و شمار زيادی از واسطه ھا رو به رو ھستيم که از طريق 

از بخش نھاده ھا گرفته تا بخش کا?ی (افزايش قيمت ھا 

تا . سودھای ک%ن می برند) نھايی مورد فروش در بازار

سيمان سامان  ۀکارخانمالک  -"حاج جواد مدلل"ھمين اواخر 

توليد ( مانشاهغرب، مجتمع کشت و صنعت ماھيدشت کر

، شرکت آب آشاميدنی دا?ھو و )روغن نباتی نازگل ۀکنند

به  -مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال

مطرح  خوراک دام و طيور به کشور ۀتنھا وارد كنندعنوان 

و سپس در ) ١٣٩٠اسفندماه (بود که در خبرگزاری فارس 

او " فحذ"ساير خبرگزاری ھا و رسانه ھای حکومتی، از 

  .صحبت شد

مضاف بر اين، تمامی فشارھای موجود منجر به شدت گرفتن 

. روند ورشکستگی و يا تعطيلی مرغداری ھا شده است

مرغداری "از ) خردادماه سال جاری ٤(روزنامۀ جام جم 

- خبر داد و اخيراً نيز زمانی" ھای قم در مرز ورشکستگی

احبه راد، عضو ھيئت مديرۀ اتحاديۀ مرغ گوشتی، طی مص

اع%م کرده ) مرداد ١٩(ای با باشگاه خبرنگاران خوزستان 

 یھزار واحد مرغدار کرخوزستان بيش از يد "است که 

واحد فعال و  ٧٠٠وجود دارد كه از اين تعداد ھم اكنون 

درصد  ٣٠در حال حاضر  یبه عبارت. غيرفعال ھستند یمابق

در خوزستان تعطيل يا ورشكسته  یمرغدار یواحدھا

  ".ھستند

آن چه بايد مورد توجه قرار گيرد اينست که از يک سو شيوۀ 

که در آن توليد کا?ھا و خدمات، نه  -توليد سرمايه داری

برای رفع نياز اجتماعی، بلکه برای کسب سود صورت می 

به ھمراه حجم با?ی فساد مديريتی در ھمۀ عرصه  - گيرد

به که چنين وجود يک بورژوازی فرھای توليد و توزيع و ھم

برای ارتزاق خود به دور واردات انحصاری چنبره زده 

است، و از سوی ديگر آغاز تحريم ھا و فشارھای 

سرمايه  رژيم خود، يعنی" ناخلف"فرزند  امپرياليستی به

، ھمگی مسبب بروز اين بحران فعلی و فشار داری ايران

 زحمتکشاندرآمد و مضاعف به طبقۀ کارگر و اقشار کم

  .جامعه ھستند

  ناپذير گرانی مواد غذايی بر س;مت جامعهجبران پيامدھای

واقعيت اينست که افزايش قيمت گوشت مرغ، تنھا يک قلم از 

ميان اق%م خوراکی سبد مصرفی خانوارھا را تشکيل می 

امنيت غذايی در "روزنامۀ شرق، در مطلبی با عنوان . دھد

ر ، ضمن اشاره به آمارھای منتش)١٣٩١تير  ٢١" (چالش

شده در خصوص وضعيت تغذيه در ايران تا پيش از آغاز 

بر اساس اين آمار، تا : "موج فزايندۀ گرانی ھا، می نويسد

درصد از ھزينۀ کل  ٢٣.٢٩پيش از اين خانوار شھری 

با اين حال . زندگی خود را به خوراک اختصاص می دادند

درصد از جامعه،  ٢٠تخمين زده می شود که بيش از 

چنين حدود ادی کافی به غذا نداشته باشند و ھمدسترسی اقتص

درصد مردم برای تأمين سيری سلولی دچار مشکل  ٥٠

چھارم مردم و چنين کمبود انرژی در يکآمارھا ھم. باشند

مغّذی ھا را در نيمی از مردم نشان نيز کمبود دريافت ريز

ھزار کودک دچار کمبود وزن و سوء تغذيه،  ٥٤٠. می دادند

کودک زير پنج سال دچار کوتاھی قد و از طرفی  ھزار ٨٠٠

درصد دختران نوجوان دچار  ١.٤درصد پسران و  ٤.٦

چنين ھم. چاقی، از نکات نگران کنندۀ وضعيت پيشين بوده اند

کم چھار دھک بر اساس بررسی محققان خانۀ کشاورز، دست

جامعه قدرت و توان مصرف پروتئين حيوانی مورد نياز را 

افی نداشته اند که وضعيت دو دھک اول جامعه به به اندازۀ ک

در واقع . شدت و خارج از انتظار، بحرانی گزارش شده است

با وجود اشباع بازارھای داخلی از مواد غذايی، از يک سو 

گرانی بيش از حّد مواّد غذايی در کشور با توجه به واردات 

فراوان، و از سوی ديگر فقر و کمبود درآمد در دھک ھای 

ايين جامعه، سبب شده جايگاه سوء تغذيۀ مردم ايران به جای پ

حّداقل سه درصد و حّداکثر ھفت درصد در منحنی ھای 

درصد  ٤٠تا  ٢٠استاندارد، طبق آمار ارائه شده رقمی حدود 

  ".باشد

اين نمايی کلی از وضعيت س%مت جامعۀ ايران، بنابر آمار و 

است، آن ) ن حقيقیتر از ميزاو قطعاً کم" (رسمی"داده ھای 

بنابراين . ھم در شرايط پيش از آغاز موج گرانی مواد غذايی

مدافعان نظام ايران ھرگز نمی توانند صرفاً آغاز تحريم ھا را 

وجود اين . به عنوان مسبب ايجاد چنين شرايطی معرفی کنند

شرايط، نتيجۀ منطقی و ذاتی خوِد سرمايه داری موجود در 

  . ايران است

  ارکسيست ھای انق;بی چيست؟ارزيابی م

بحران موجود، ريشه در ذات  ھمان طور که گفته شد، اول؛

نظام سرمايه داری دارد؛ نظامی که در آن توليد، نه برای 

رفع نيازھای اجتماعی، بلکه به دنبال کسب سود صورت می 

بنابراين حتی اگر رژيم جمھوری اس%می به يک . گيرد

غربی آن، تبديل شود، بحران سرمايه داری متعارف، از نوع 

دقيقاً به خاطر ماھيت . ھا در جای خود باقی خواھند ماند

شيوۀ توليد سرمايه داريست که کشوری ھمچون ايا?ت متحدۀ 

امريکا، به عنوان پيشرفته ترين کشور سرمايه داری در 

جھان، نيز برخ%ف تصور بسياری با وضعيت تکان دھندۀ 
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بحران مواد غذايی و به تبع . سوء تغذيه و فقر روبه روست

کنندۀ س%مت جامعه در ايران تحت رژيم آن وضعيت نگران

جمھوری اس%می، تنھا بخشی از بحران عمومی اقتصادی و 

اجتماعی رژيم را تشکيل می دھد؛ بنابراين مبارزه برای 

برخورداری از شرايط معيشتی درخور يک انسان، با مبارزه 

ثابۀ يک نظام سرمايه داری، ھرچند عليه کليت اين نظام، به م

  .مانده، گره خورده استعليل و عقب

دوم؛ بايد اضافه کرد که بحران مواّد غذايی حتی پيش از 

در واقع تحريم ھای . آغاز تحريم ھا نيز وجود داشته است

فعلی از سوی امپرياليسم، با محوريت بانک مرکزی و 

تر باشد و "نهھوشمندا"صنايع نفتی و پتروشيمی ايران، چه 

چه درکل حذف گردد، اصِل وجود بحران و ناگزير بودن آن 

تأثير تحريم ھا را تنھا در افزايش . تغيير می گذاردرا بدون 

سياسی درونی نظام می - اجتماعی-بحران اقتصادی" شّدت"

به ع%وه ھم تحريم ھای خارجی و ھم . توان جستجو کرد

، به )جی يارانه ھامانند حذف تدري(سياست ھای داخلی رژيم 

درآمد جامعه طور مستقيم به طبقۀ کارگر ايران و اقشار کم

به ھمين خاطرست که مبارزۀ ضّد . ضربه وارد خواھد کرد

سرمايه داری، می بايد تواماً عليه سرمايه داری داخلی و 

- تأکيد روی اين موضع. سرمايه داری جھانی صورت بگيرد

ار معيشتی در گيری، از آن جھت است که وضعيت دشو

داخل ايران، به ھمراه تھديدھای نظامی و فشارھای خارجی، 

. به بروز دو گرايش خطرناک در سطح جامعه انجاميده است

گرايشی که سعی می کند با متوسل شدن به حملۀ نظامی 

، به زعم خود رژيم کنونی و "دخالت بشردوستانه"خارجی و 

د، و گرايشی که فقر و ف%کت ناشی از آن را از ميان بردار

برعکس می پندارد قرار گرفتن در جبھۀ جمھوری اس%می و 

به ويژه در صورت وقوع ( امپرياليسممبارزه با فشارھای 

.می تواند راه حّل ف%کت موجود باشد) يک جنگ
٢

  

                                                
٢

مارکسيست ھا و حملۀ "در اين مورد رجوع کنيد به مطلب  
، متن سخنرانی مازيار رازی در "نظامی امريکا به ايران

، بخش ھای ٢٠١٢فوريۀ  ٩، "احيای مارکسيسم"اتاق پالتاک 
  :٢و  ١
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 -?ت متحدهدر صورت حملۀ نظامی ايا"چنين مطلب و ھم

  ":اسرائيل به ايران، موضع ما چه بايد باشد؟

وضعيت ايران، بدون ھمان طور که با?تر اشاره شد، سوم؛ 

ه ای، ھر واقع. اغراق به يک انبار باروت شباھت دارد

ھرچند کوچک و بی اھميت جلوه کند، به راحتی می تواند به 

در مورد اخير . انفجار اين انبار و فروپاشی نظام منجر شود

شاھد بوديم که چگونه بحران گرانی گوشت مرغ، به 

اعتراض و تجمعات پراکنده منجر شد و چگونه به صورت 

م می اين که احمدی مقد. بالقوه می توانست گسترش پيدا کند

طبقاتی می گويند که  ۀبرخی افراد با ديدن اين فاصل"گويد 

خودمان چاقو دست می گيريم و حقمان را از اين پولدارھا 

کام% معنادار و نشانۀ ترس رژيم از شورش " خواھيم گرفت

" سير نگاه داشتن"ناتوانی رژيم ايران در  .ھای آتی است

آن در طول  مردم جامعه، نه فقط ياوه بودن تمام شعارھای

سال گذشته مبنی بر استق%ل و عزت ملی و اقتصادی،  ٣٣

رشد علم و تکنولوژی و غيره را ثابت کرده است، بلکه 

روشن تر از ھر دورۀ ديگری نشان می دھد که زمان 

  !برانداری و سرنگونی آن مدت ھاست که آغاز شده

چھارم؛ اعتراضات پراکنده نسبت به گرانی و شرايط ھر 

و اوضاع کنونی . معيشتی بارھا رخ داده است روز بدتر

اما اين . نشان دھندۀ آغاز شورش ھايی وسيع تر خواھد بود

شورش ھا که بعضاً می تواند بسيار راديکال تر از پيش بينی 

حتی پيشروان کارگری باشد، بدون رھبری و کاناليزه شدن 

يقيناً اين امکان . به راحتی سرکوب و يا منحرف می شود

دارد فعالين کارگری و مارکسيست ھای انق%بی حتی وجود 

به صورت تصادفی در اعتراضات خودجوش قرار بگيرند، 

که در اين حالت بايد سعی کنند تا حد امکان شعارھای صحيح 

. و منطبق با وضع موجود را در چنين تجمعاتی برجسته کنند

اما وظيفۀ مھم تر اينست که پيش از آغاز اين اعتراضات 

ايجاد ھسته ھای چند (ه، در سطح محلی تدارک ببينند بالقو

نفرۀ مخفی در سطح مح%ت و مرتبط شدن اين ھسته ھای 

ديگر به وسيلۀ کارگران و جوانان شورشی، از مختلف با يک

" متشکل"، چرا که تنھا با حضور )ضرويات اين اقدام است

در اين گونه  -ھرچند با نيرويی اندک –شده و برنامه ريزی

تراضات است که می توان تأثير گذاشت و به آن سمت و اع

سو داد، و اين شدنی نيست، مگر با تشکيل يک حزب پيشتاز 

  .کارگری

  گرايش مارکسيست ھای انق%بی ايران شورای دبيری

  ١٣٩١مرداد  ٢٢
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  چشم انداز جنبش کارگریچشم انداز جنبش کارگری  ۀۀنکاتی در بارنکاتی در بار

در راستای در راستای » » اعتصاب عمومیاعتصاب عمومی««و اھميت مطالبه و اھميت مطالبه 

  سرنگونی رژيمسرنگونی رژيم

 مازيار رازی

رفيق مازيار می خواستيم در اين مصاحبه در مورد : پرسش
به » اعتصاب عمومی«مطالبات کارگران به طور عمومی و 
اما پيش از آن می . طور اخص با شما به بحث بنشينيم

خواستيم نظر شما را در باره ی اھميت طرح مطالبات در 
  .جنبش کارگری جويا شويم

رح مطالبات کارگری برای در وضعيت کنونی، ط: پاسخ
  .دوره آتی جنبش کارگری از دو زاويه حائز اھميت است

اول؛ بررسی مطالبات کارگری؛ از زاويه تحو?تی سياسی 
که به ويژه طی دوره ی اخير در ايران بوقوع پيوسته؛ مھم 

وضعيت سياسی که وجود دارد را می توان به اين . است
مدی نژاد با امپرياليزم خ%صه کرد که چانه زنی بين دولت اح

“ مسئله ھسته ای”البته اين چانه زنی بر محور . ادامه دارد

ايران برای مدتی به علت تحو?ت در منطقه و به ِويژه در 
به تعويق ) و ھمچنين در سوريه و يمن(مصر، تونس و ليبی 

اما، جنبش کارگری خود را برای دوره آتی می . افتاده است
ره ای که اين چانه زنی در نھايت به دو. بايستی آماده کند

فرجام رسيده و تحو?ت نوينی در صحنه سياسی برای 
  .کارگران ايران گشوده خواھد شد

در وضعيتی که روابط بھبود يابد؛ سرمايه داری جھانی برای 
انتقال سرمايه ھای خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف 

قوانين بين بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای 
تدارک برای اين زمينه سازی ھا و . المللی را طلب می کند

تسھي%ت، از سالھای پيش آغاز شده، اما به علت بحران 
 .درونی رژيم به تعويق افتاد

مسايل ”در دوره آتی با حسنه شدن روابط با غرب و حل 
به گردش افتادن چرخ ھای کارخانجات، ھمراه    ،“ھسته ای
کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از اشتغال    است با
نا اطمينانی و نا امنی    با اشتغال کارگران، به تدريج. گذشته
در ميان کارگران کاھش ) ترس از دست دادن شغل(شغلی 

يافته، و اين روند به نوبه خود تا حدودی اعتماد به نفس در 
اما؛ اين روند به اينجا . ميان کارگران را تقويت خواھد کرد

سرمايه داری نوپا و مدرن که سالھای . اتمه نخواھد يافتخ
سال به علل و عوامل مختلف نظير جنگ؛ سرکوب، سياست 

به ويژه (ھای اشتباه اقتصادی و ندانم کاری ھای سران رژيم 
از معرکه عقب افتاده است، برای جبران ) جناح اقتدار گرا

. خواھد شد» کار«عقب افتادگی، مجبور به اعمال شدت 

ماشين آ?ت نوين و پيشرفته، مديران تحصيل کرده و وارد به 

امور مديريت، برنامه ريزی ھای عق%يی اقتصادی، شدت 
کار را در ميان کارگران افزايش داده و در نتيجه کارگران 

استثمار   .استثمار مضاعف خواھد کرد   را محکوم به تحمل
، نيز اعتماد به نفس در درون طبقه کارگر  مضاعف ھمراه با

  .خود نشانگر مرحله نوينی از مبارزات کارگری است

برای نخستين بار در بيش از سه دھه حاکميت سرمايه داری، 
به شکل ملموس تر و مشخص تر » سرمايه«و » کار«تضاد 

ھم سرمايه   ھمچنين ابزار کار،. از پيش ظاھر می گردد
اگر در گذشته . ھم کارگران نيز تغيير خواھد کرد  داران و

قرون وسطی ای ھمراه با سرکوب » قانون کار«حميل يک ت
عريان کارگران بخشی از سياست رژيم بود؛ در دوره آتی، 

   نوين ظاھراً مترداف با قوانين و عرف ھای» قانون کار«

به سخن ديگر، اگر در دوره پيش . بين المللی تدوين می گردد
   گردن کارگران را با شمشير قطع می کردند، در دوره آتی

  کارگران با پنبه بريده خواھد شد» سر«

دوم؛ بررسی مطالبات کارگری؛ از زاويه پراکندگی و 
و عدم پيوند آن با جنبش    اانشقاق نيروھا ی کمونيستی
بديھی است که با تحو?ت . کارگری نيز حائز اھميت است

آتی سياسی در درون جنبش کارگری، نقش نيروھای 
ی در درون جنبش کارگری کمونيستی نيز در امر دخالت گر

اگر تغييرات در درون جنبش کارگری از . اھميت پيدا می کند
مبارزات تدافعی به مبارزات تعارضی منجر گردد؛ وضعيت 

دخالت «به حالت » نظاره گری«کمونيست ھا نيز از حالت 
و » بحث«بيش از يک ربع قرن . می بايد تغيير کند» گری

در خارج از کشور » تحادا«در راستای يافتن » تبادل نظر«
بين نيروھای کمونيستی؛ نشان داده است که روش ايجاد اتحاد 
اپوزيسيون چپ بدون حضور سياسی در درون جنبش 
کارگری و پيوند با پيشروی کارگری، به بن بست رسيده 

به علت اين بی توجھی و ندانم کاری ھا و اشتباھات . است
گران پيشرو سياسی جريان ھای چپ، در دوره پيش، کار

اعتماد خود نسبت به اين سازمان ھا و گروه ھا از دست داده 
کسب اعتماد در درون کارگران تنھا از طريق دخالت . اند

گری مؤثر کمونيست ھا بر محور مسايل و مطالبات کنونی 
کسب اعتماد ميان کارگران نيز با . کارگران؛ عملی است

ھای “ حزب”ھايی مانند ايجاد تشک%ت و “ شعبده بازی”
و “ ھواداران”و “ سوسياليستی”و “ کارگری”ق%بی 

  .ساختگی، عملی نيست“ دوستاران”

سلطنت طلب و مشروطه (امروز تمام نيروھای راستگرا 
جمھوری خواه، سوسيال دمکرات و (و ميانه گرا    )خواه
در حال جبھه گيری و وحدت برای امر دخالتگری در ) غيره

ھمچنين گرايش . ايران ھستند راستای تقويت بورژوازی در
و » کمونيزم«ھای سانتريست با به يدک کشاندن نام 

و تبادل نظر با گرايش ھای » پلميک«مشغول » کارگری«
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در صورتی که نيروھای کمونيستی   . راست بورژوايی ھستند
توافق بر دخالت . کماکان در انشقاق و پراکندگی بسر می برند

نھا راه ھمسويی نيروھای گری بر محور مطالبات کارگری ت
و » تبادل نظر«و » بحث«دوران . کمونيستی با يکديگرھست

ھای بی پايه بدون ارتباط با » اتحاد«و» تدوين برنامه«
به کل “ حزب”کارگران پيشرو، و تحميل يک سازمان و 

خود به عنوان حزب طبقه کارگر، به پايان   جنبش، و جا زدن 
وين برنامه و اتحاد و زمان دخالت گری و تد. رسيده است

ساختن حزب پيشتاز کارگری، ھمراه با پيشروی، فرا رسيده 
کردار خواھان   گفتار و  نيرو ھای کمونيستی که در. است

ھمسويی با طبقه کارگر ھستند، می بايد امر دخالت گری را 
جدی تلقی کنند، و در راستای تقويت جبھه ضد سرمايه داری 

. تيک در ايران کوشش کنندو اتحادھای عمل سراسری دمکرا

و اين امر بدون تدقيق و توافق بر مطالبات محوری دوره آتی 
  .طبقه کارگر امکان پذير نيست

به اين دو علت بازنگری مطالبات کارگری برای دوره آتی 
  .در وضعيت کنونی از اھميت بسياری برخوردار است

توضيحی در باره ی مفھوم   رفيق مازيار می توانيد : پرسش
  بدھيد؟“ مطالبات کارگری”تعريف رايج  و

، در مورد »چپ کارگری«در طيف . بله حتماً : پاسخ
مطالبات محوری کارگری، عموماً دو انحراف وجود دارد که 

  .اينھا دو روی يک سکه ھستند

اول، مطالباتی است که توسط سازمان ھای سنتی بر جنبش 
؛ »راديکال«يکی از مطالبات . کارگری تحميل می گردد

و يا » انق%ب«و ديگری شعار » سرنگونی رژيم«شعار 
سازمان ھا سنتی اين . است  و غيره » لغو کار مزدی«نظاير 

قبيل شعارھا را از گنجينه ھای خود ھر زمان که نياز آنرا 
جلوه دادن “ راديکال”احساس می کنند، بيرون آورده و برای 

دن حقانيت حتی برای نشان دا. خود؛ از آنھا استفاده می کنند
مطالبات خود؛ وضعيت عينی اجتماعی را به صورت 
غلوآميز و بنا بر آرزوھا و آمال خود و نه واقعيت ھا، 

در پيش برخی استد?ل می کردند . می کنند» سناريوسازی«
که سرنگونی رژيم قريب الوقوع است و رھبری انق%ب 

! آماده تسخير قدرت است) بخوانيد حزب خود ساخته شان(

ديگر برای رھايی از دخالت گری در امور کارگری؛  برخی
در مقابل ھر يک از شعارھا روزمره کارگری؛ شعار 

شعارھايی زيادی در پيش شنيده . را قرار می دھند» انق%ب«
مجلس مؤسسان «! »رفراندوم خير؛ انق%ب آری«مانند : ايم

انجمن ھای صنفی خير، انق%ب «، !»خير، انق%ب آری
و غيره “ !کاليزم خير؛ لغو کار مزدی آریسندي”، !»آری

به محض . ھا است»دخالت گری«نمونه ھايی از اينگونه 
مشاھده تظاھرات خيابانی و يا اعتصابات محدود کارگری، 

شعله ور شدن «اط%عيه صادر کردن مرتب در مورد 
و حمايت لفظی از کارگران ھنوز از رونق بسياری » انق%ب

دھا ھمه نمايانگر امتناع از امر اين برخور. برخوردار است
دخالت گری و شانه خالی کردن در مورد مسايل روزمره 

اين سازمان ھا در ! کارگری است و نه راديکاليزم انق%بی
سطح تشکي%تی خود را قيم کارگران دانسته و در سطح طرح 
مطالبات، خواسته ھای خود را جايگزين درخواست ھای 

  .کارگری می کنند

ر تريدی نيست که در سرلوحه ھر جريان در اين ام
کمونيستی شعار سرنگونی نظام سرمايه داری و لغو استثمار 

زيرا اين . انق%ب کارگری بايستی قرار گيرد  و کار مزدی و 
. شعارھا از ذات خود نظام سرمايه داری ظاھر می گردند

دولت ھای سرمايه داری نيروی مسدود کننده و بازدارنده 
لده و شکوفايی اقتصادی، سياسی و اجتماعی رشد نيروی مو

تنھا با سرنگونی قھرآميز، و سازماندھی انق%ب کارگری . اند
توسط کارگران؛ دھقانان فقير، مليت ھای تحت ستم، بخش (

رھايی کامل انسان ھا از بندھای ) ھايی از زنان و جوانان
اما؛ از اين . سرمايه داری در ايران، امکان پذير است

ھای درست نمی توان به اين نتيجه رسيد که اين  استد?ل
ھر زمانی بر جنبش   ھر لحظه و در  شعارھای را می توان
برای سرنگونی رژيم بايستی تدارکات . کارگری تحميل کرد

?زم، حداقل در درون کارگران پيشرو، را از سال ھا پيش 
بخش تعيين کننده از کارگران پيشرو بايستی به . سازمان داد
سرنگونی و جايگرينی آن با حکومت کارگری  ضرورت

. رسيده باشند و قدرت کارگری خود را تجربه کرده باشند

سازماندھی اعتصابات کارگری، اشغال کارخانه ھا، بدست 
گرفتن توليد و توزيع در صنايع توسط کارگران؛ از پيش 

  .شرط ھای ?زم برای تدارک سرنگونی نظام حاکم است

اف دسته اول، که توسط برخی از دوم، آنروی سکه انحر
بر خ%ف دسته اول؛ . فعا?ن جنبش کارگری طرح می گردد

آنھا برای مرتبط کردن ارگانيک خود به کارگران؛ مبلغ عام 
آنھا استد?ل می کنند . ترين شعارھای طبقه کارگر می شوند

که از آنجايی که کارگران در مجموع به برخی از مطالبات 
آماده نشده است؛ طرح بسياری از  نرسيده و يا شرايط

برای نمونه در دخالتگری . مطالبات غير ضروری است
. را از قلم می اندازند» حق اعتصاب«خود، مطالبه مرکزی 

. از اينروسازماندھی آنھا نيز متوجه عموم کارگران است

بديھی است که عام ترين مطالبات کارگران شامل عقب افتاده 
  .ترين آنھاست

اول خود را جايگزين کارگران می کند؛ دسته دوم، اگر دسته 
اگر دسته اول دچار . از عموم کارگران دنباله روی می کند

انحراف فرقه گرايی می شود؛ دسته دوم دچار انحراف 
اينھا دو روی يک سکه ھستند؛ زيرا . فرصت طلبی می گردد
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ھردوی ا ين انحراف ھا در نھايت . وجوه مشترک با ھم دارند
گذاشته و راه را برای نفوذ عقايد    بارزاتی را خالیصحنه م

  .رفرميستی باز می کنند

ايراد اساسی ھر دو دسته در اين است که وجه تمايزی مابين 
اعم کلمه و کارگران به مفھوماخص کلمه   کارگران به مفھوم

آنھا تمايزی بين مطالبات و سطح آگاھی عموم . قايل نيستند
ات کارگران پيشرو از سوی کارگران از يک سو و مطالب

  .ديگر قايل نمی شوند

در سال ھای پيش، اعتراضات بسيار وسيع، و از لحاظ 
: مبارزاتی متنوع، توسط کارگران ايران سازمان يافته است

اعتراض ھا، تحصن ھا، راھپيمايی ھا، تجمع ھا، اعتصاب 
ھای غذا، جاده بندی ھا و مختل کردن ترافيک و ھمچنين و 

گرچه به علت وضعيت    .تر اعتصابات کارگری از ھمه مھم
عدم وجود امنيت کار و مشاغل، : وخيم عينی طبقه کارگر

اختناق، سرکوب، کشتار، تبليغات ضد کارگری نھادھای 
کانون عالی شورای ھای «و » خانه کارگر«دولتی مانند 

وغيره، اعتراضات » حزب اس%می کار«و » اس%می
ت نگرفته و يا عمدتاً از روی کارگری در دوره اخير يا صور
کارگران    به سخن ديگر. استيصال صورت گرفته است

بطور اعم مبارزات خود را از روی اجبار انجام داده؛ به اميد 
در بسياری از . آنکه فشارھای اقتصادی موجود را تقليل دھند
  .موارد کارگران مجبور به عقب نشينی شده اند

ی از آگاه ترين و با تجربه اما در ميان کارگران، بخش ديگر
اينھا کارگرانی ھستند که به . ترين آنھا ظاھر شده اند

مطالباتی فراتر از کارگران عادی دسترسی پيدا کرده و در 
سازماندھی کارگران به عنوان رھبران عملی آنھا نقش مھمی 

کارگر «آنھا در واقع . در دوره پيش ايفا کرده اند
مقدم جبھه سرمايه داری  ھستند که در صف» روشنفکرانی

. به مبارزات مستمر و سازماندھی کارگران دامن زده اند

گرچه اين قشر اجتماعی ھنوز متشکل و سراسری عمل نمی 
ھمانند    کند؛ اما؛ به مثابه رھبران عملی طبقه کارگر؛

روشنفکران مجھز به مقا?ت و کتب و تحليل وضعيت 
ران را در سه دھه اينھا امر سازماندھی کارگ. سياسی ھستند

. برعھده داشته اند   پيش، عمدتاً در کارخانه ھای بحران زده؛

ھمسويی کمونيست ھا با اين قشر، و تمرکز بر فعاليت ھا و 
گسترش مطالبات اين قشر اجتماعی برای پيشبرد مبارزات 

  .آتی کارگری مھم است

نظر مشخص شما از مفھوم اين مطالبات کارگری : پرسش
  چيست؟

برای بررسی شعارھا محوری کنونی جنبش کارگری، : پاسخ
. روشن شود» مطالبات کارگری«در ابتدا بايد مفھوم 

مطالبات : مطالبات عموماً به سه دسته تقسيم می شوند
  .»انتقالی«و مطالبات » حداقل«دمکراتيک؛ مطالبات 

، که آنھا نيز نظام سرمايه داری »حداقل«مطالبات سنتاً    اول؛
مطالباتی نظير حقوق بيکاری، بيمه ھای . نندرا نفی نمی ک

اجتماعی، بازنشستگی، حق مرخصی با پرداخت دستمزد و 
اھميت اين مطالبات در . غيره از جمله اين خواست ھا ھستند
زيرا که حزب ھای . اواخر قرن نوزدھم بسيارزياد بود

سوسيال دمکرات می توانستند، برای اص%حاتی به نفع 
اما اين خواست ھا، امروزه، حتی در . کارگران دست يابند

کشورھای غربی کمرنگ شده اند، زيرا بورژوازی در حال 
تحقق اين . گذشته است» اص%حات«پس گرفتن بسياری از 

خواست ھا در کشورھايی نظير ايران نيز يا دشوارند و يا 
به نفع رژيم » اص%حاتی«   چنانچه بخشاً تحقق يابند، عمدتاً 

اما عليرغم اينھا، مبارزه حول . ی کارگر ھستند و نه طبقه
در دوره پيش اين قبيل مطالبات . اين مطالبات ضروری است

مبارزه برای : توسط بسياری از کارگران ايران طرح شده اند
يا بازپس گيری دستمزدھای معوقه؛ يا پاداش و   افزايش 

  .حقوق بازنشستگی و غيره

ايی ھستند که آنه دوم؛ مطالبات دمکراتيک آن دسته از شعارھ
نيز الزاماً با سلطه سياسی بورژوازی در تضاد نيستند، اما 

. می دھند   حقوق پايه ای کليه قشرھای تحت ستم را گسترش

برای نمونه خواست ھايی مانند آزادی ھای اجتماعی، حق 
بيان، حق تشکل و اعتصاب؛ آزادی تأسيس سنديکاھای 

؛ لغو قوانين کارگری؛ آموزش و پرورش مجانی و ھمگانی
حقوقی و جزايی ارتجاعی موجود؛ برابری کامل زنان و 
مردان در کليه سطوح؛ آزادی و احترام به حقوق و حيثيت 
بشری؛ حق شکايت و دادگاھی کردن ھر مقام دولتی توسط 

. ھستند» مطالبات دمکراتيک«ھر شھروند و غيره؛ شامل 

نق%ب اين گونه مطالبات سنتاً در کشورھای اروپايی که ا
سپری کرده،  ١٨و  ١٧دمکراتيک ضد فئودالی را در قرن 

البته (بخشی از حقوق دمکراتيک شھروندان قلمداد شده است 
سال گذشته با اعمال سياست ھای  ٣٠بايد تذکر داد که در 

نئوليبرالی حتی برخی از اين حقوق دمکراتيک به ويژه حق   
  ).تاعتصاب مورد تھاجم سرمايه داری قرار گرفته اس

در کشورھايی نظير ايران تحقق چنين خواست ھايی، مگر 
. در وضعيت استثنايی، بسيار دشوار و حتی غير متحمل است

اختناق حاکم حتی تحقق چنين خواست ھايی را نمی تواند 
برای مخالفان خود در درون ھيئت حاکم تحمل کند؛ چه رسد 

از  سرمايه داری ايران. به طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه
فئودالی سر بيرون نياورده؛ که توسط  - مبارزات ضد استبدای

از اينرو يک سرمايه . امپرياليزم به جامعه تحميل شده است
بديھی است که چنين . داری ناقص الخلقه و ارتجاعی است

مطالباتی در برنامه و تبليغات کارگری جای دارند؛ و تبليغات 
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اختناق آميزی  در کشورھای. حول آنھا بايد صورت پذيرند
می ) به ِويژه حق اعتصاب(مانند ايران، تحقق اين مطالبات 

تواند راه را برای سرنگونی فراھم آورد، زيرا يک رژيم 
ارتجاعی سرمايه داری ھرگز به چنين مطالبه ای تن نمی 

می تواند » اعتصاب عمومی«از اينرو در ايران شعار . دھد
  .قرار دھدبنياد سلطه سياسی رژيم را مورد سؤال 

طرح شعارھای دمکراتيک از اين زاويه حائز اھميت ھستند 
که در وھله نخست کارگران بايد اين امکان را بيابند که خود 

بدون سازماندھی تشکي%تی و سياسی، . را سازمان دھند
و . کارگران قادر به ايفای نقش انق%بی خود نخواھند بود

يت طبقاتی دولت طی اين مبارزات کارگران به ماھ   ھمچنين
ع%وه . پی خواھند برد) و نه صرفاً شکل حکومت استبدادی(

بر اينھا، برای آنکه، طبقه کارگر بتواند کليه قشرھای تحت 
ستم را که خواست ھايی عمدتاً دمکراتيک دارند، به جھت 
مبارزه برای انق%ب سوسياليستی جلب کند، مطالبات 

کارگران در دوره پيش . خود کند» آنِ «دمکراتيک را بايد از 
  .بر محور برخی از مطالبات مبارزه کرده اند

اند که تحقق نھايی آنھا مستلزم »انتقالی«سوم؛ مطالبات 
اين مطالبات . شکسته شدن چارچوب نظام سرمايه داری است

که شامل شعارھايی مانند افزايش دستمزدھا متناسب با تورم، 
ی؛ باز کردن کاھش ساعات کار متناسب با افزايش بيکار

دفترھای دخل و خرج شرکت ھا، کارخانه ھا و بانک ھا؛ 
نظارت مستقيم کارگری برای تدوين قوانين موجود؛ کنترل 

، “مسکن برای ھمه”بر توليد و توزيع و يا شعارھای مانند 
مطالبات انتقالی از . و غيره می باشند“ کار برای ھمه”

نگونی رژيم و آگاھی کنونی کارگران آغاز شده و پلی به سر
  .استقرار حکومت کارگری، ايجاد می کند

از آنجايی که اين مطالبات، در عصر اخير، در پی ھر 
حرکتی، به محور عملی مبارزات کارگری تبديل شده است، 
يکی از پايه ھای اساسی مطالبات کارگران پيشرو را تشکيل 
می دھد؛ و برای دوره ای تاريخی در رأس برنامه حزب 

مطالبات انتقالی . نق%بی آتی در ايران قرار می گيردپيشتاز ا
متفاوت اند، » حداقل«از لحاظ کيفی با مطالبات جزئی و 

زيرا مطالبات حداقل؛ ھيچيک نظام سرمايه داری را زير 
سؤال نبرده و از مطالبات محوری درازمدت طبقه کارگر 

در عصر انق%بات، ديناميزم مبارزات . نمی توانند باشند
تی از مبارزه حول مطالبات حداقل، و حتی دمکراتيک طبقا
  .می رود  فراتر 

» حداکثر«، »حداقل«برنامه طبقه کارگر ترکيبی از مطالبات 

در رأس اين برنامه . است» انتقالی«و » دمکراتيک«سنتی، 
مطالبات انتقالی قرار گرفته، زيرا که رودرويی روزمره 

می کند و وضعيت را بطور پيگير تشديد » سرمايه«و » کار«

را برای کسب اعتماد به نفس و نھايتاً تسخيرقدرت توسط 
  .طبقه ی کارگر آماده می کند

و » حداقل«بديھی است که تمام شعارھا دمکراتيک، 
به طور يکسان از اھميت سياسی برخوردارند؛ اما » انتقالی«

در عين حال تعيين شعارھايی محوری طبقه کارگر نيز از 
زيرا پيرامون اين شعارھا، . خوردار استاھميت زيادی بر

کارگران می توانند به يک سلسله تجارب دست يافته و اعتماد 
به نفس در درون آنھا تقويت گردد و خود را برای حکومت و 

در ضمن مطالبات کارگری را . مديريت کارگری آماده کنند
نمی توان بصورت تصنعی و فرمول وار به طبقه کارگر 

اقل نطفه ھای آن مطالبات بايستی در درون  حد. تحميل کرد
شعارھای . خود جنبش کارگری به نقد شکل گرفته باشند

محوری کارگری از يکسو از دل جنبش کارگری ظاھر می 
گردد و از سوی ديگر نقش تقويت کننده سازماندھی و برنامه 

  .ريزی درازمدت در جامعه سرمايه داری را ايفا می کند

که در دوره آتی به يکی از » مکراتيکد«يکی از مطالبات 
. حق اعتصاب است  :مسايل محوری کارگران مبدل می گردد

رژيم سرمايه داری و مماشات جويان » اص%ح طلبان«درک 
» قانون کار«در درون طبقه کارگر، اينست که اعتصاب در 

آخرين راه حل «: می تواند گنجانده شود به شرطی که
جانب آن توجه نظام و اقتصاد  کارگران باشد و لطمه ای از

اعتصابات بايد از گرايشات سياسی به «؛ و يا » کشور نشود
  .اين استد?ل ھا ھمه مردودند» .دور باشد

به سخن ديگر، مدافعان بورژوازی در درون جنبش 
کارگری، مسئله اعتصاب کارگری را بشرطی می پذيرند که 

کارگران  بديھی است که. از محتوای واقعی خود خارج گردد
نمی توانند دست از کار برداشته و اعتصاب کنند و در عين 
حال به اقتصاد لطمه نزنند؟ اعتصاب برای زير فشار گذاشتن 
نظام سرمايه داری و در راستای مسدود کردن تمامی 

بر خ%ف نظريه   . شاھرگھای اقتصادی سازمان می يابد
   لپردازان رژيم، اعتصاب س%حی اقتصادی و در عين حا

سياسی ، در دست کارگران است، برای خارج از شدن از 
اگر قرار باشد که . مدار قوانين تحميلی دولت سرمايه داری

اعتصابات در چارچوب قوانين سرمايه داری و با اجازه 
کسانی که در حال استثمار کارگران ھستند صورت گيرد، 

اعتصابات کارگری به ! نمی شود» اعتصاب«ديگر نام آن 
سرمايه داران به آن تن نمی    ر کسب حقوقی است کهمنظو
  .دھند

در عين حال، کميته ھای اعتصاب می توانند نطفه ھای اوليه 
. قدرت کارگری در مقابل قدرت سرمايه داران را تشکيل دھد

توفيق و شکست يک اعتصاب نشانگر وجود يا عدم وجود 
ادامه اعتصاب و سراسری . قدرت کارگران در جامعه است
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کارگری يا سرمايه (دن آن می تواند مسئله قدرت دوگانه ش
می تواند تناسب قوای در    اعتصاب. را طرح کند) داری

اعتصاب می . سطح سراسری را به نفع کارگران تغيير دھد
تواند مسئله قدرت کارگری و برکناری قدرت بورژوايی را 

  .در دستور روز قرار دھد

گری چشم گير نبوده گرچه در سال پيش رقم اعتصابات کار
اند؛ اما اعتصاباتی در راستای تحقق خواست ھای کارگری 

برای . اکثراً حول عدم پرداخت دستمزدھای انجام گرفته است
کفش ملی؛ جھان   : نمونه می توان از اعتصابات کارگران

چيت؛ بافت آزادی؛ فو?د گستران سپاھان؛ بافنده در 
کت نساجی تجارت؛ کردستان؛ سيما چوب؛ قند مياندوآب؛ شر
  .شرکت واحد کرمانشاه و غيره، ياد کرد

در دوره ب%واسطه آتی؛ با ايجاد شرايط مساعدتر مبارزاتی 
در راستای کسب حق اعتصاب به    برای کارگران مبارزه

  .يکی از مطالبات عمده طبقه کارگر تبديل خواھد شد

  آيا می توان از مطالبه محوری ديگری نيز نام برد؟: پرسش

؛ )»انتقالی«يکی از مطالبات (مطالبه محوری ديگر : سخپا
در جامعه سرمايه داری، از . کنترل کارگری است  اعمال

آنجايی که کنترل اکثر امور جامعه در دست طبقه حاکم و 
تنھا می   دولت و مديران آنست، کسب تجربه کنترل کارگری

و افراد و احزاب (تمامی نھادھای وابسته   مستقل از  تواند
ھر دخالت و يا حضور . به دولت صورت گيرد) بستهوا

سياسی و تشکي%تی عوامل، نھادھا و احزاب، اين روند 
زمانی که تصميم اينکه چه کا?ھايی . رامسدود خواھد کرد

بايستی توليد شوند؛ چه نوع کارخانه ای تأسيس گردد؛ چه 
تعداد کارگر استخدام گردد؛ بھای توليدات چقدر باشد؛ شرايط 

ش چگونه باشد؛ دستمزدھا و ساعات کار و حقوق فرو
مديران و يا تصميم پيرامون امکانات رفاھی، جريمه، پاداش، 

ھمه و ھمه بر … اخراج و ترفيع رتبه و غيره چقدر باشد
ھيچگاه   عھده سرمايه داران و مديران انتصابی آنھا باشد،

کارگران تجربه عملی برای اداره امور خود را نخواھند 
طرح » مديريت«دخالت ھای برخی از کارگران در . يافت
نه تنھا ھيچ تغييری در » مشارکت«و » خودگردانی«ھای 

موقعيت کارگران نمی دھد که امر تجربه کنترل کارگری را 
  .به تعويق انداخته و آنھا را به اسرای مديران مبدل می کند

البته سرمايه داران از اين موقعيت ويژه و قدرت مطلق خود 
ی پيشبرد مقاصد خود، يعنی کسب سود بيشتر، استفاده می برا
از اينروست که کوچکترين اقدام کارگران مانند کم . کنند

کاری، ُکند کاری و يا يک اعتصاب، کل منافع ھيئت حاکم را 
تجربه اعتراض ھای کارگران کفش . به مخاطره می اندازد

ه شادان پور و پوشاک جامکو و واکنش نيروھای انتظامی ک

منجر به خونريزی شد، ماھيت چنين رژيم ھايی را به نمايش 
  .می گذارد

کارگران پيشرو در تقابل با اين شيوه ھا، محققاً خواھان 
نظارت و کنترل مستقيم بر کليه امور توليدی؛ در جريان 
قرار گرفتن اسرار معام%تی سرمايه داران؛ کسب اط%ع در 

ر امور وام گيری اط%عات د   باره دخل و خرج کارخانه؛
کارخانه ھا از بانک ھا داخلی و خارجی؛ ميزان دستمزھا و 
حقوق مديران؛ سود و زيان کارخانه؛ علت اخراج يا ارتقاء 

سرمايه داران، مديران و . کارگران و غيره ھستند
موظفند که تمام اط%عات مربوط به کارخانه را   کارفرمايان

از اينرو . ين نمی کننداما چن -در اختيار کارگران قرار دھند
مبارزه برای اين مطالبات ابتدايی نياز به سازماندھی مستقل 

ايجاد تشکلی که از طريق مبارزه در صدد کسب اين . دارد
و توسط شيوه ھايی نظير اشغال . حقوق پايه ای بر آيد

کارخانه ھا و بدست گرفتن کنترل بر توليد و توزيع،تمام 
ضرردھی کارخانه و توجيه  تزويرھای سرمايه داران مبنی

اين تشکل چيزی به جز . برم% کند   اخراج ھا و غيره را
تشکل مستقل کارگری نمی تواند باشد و ھمچنين مبارزه حول 
ھر يک از اين مطالبات انتقالی مبارزه ای برای کسب تجربه 

  .کنترل کارگری می تواند باشد

موارد در بسياری از » کنترل کارگری«در دوره پيش شعار  
برای نمونه چند سال . توسط کارگران پيشرو طرح شده است

پيش کارگران کارخانه کشميرمطالبه بدست گرفتن امور 
واگذاری «مطالباتی نظير . کارخانه خود را مطرح کردند

خود کارگران «و يا » کارخانه ھا به کارگران با وام بانکی
ر دوره بارھا د» می توانند واحدھای توليدی را اداره کنند

ھمچنين چند سال پيش، در . اخير ارائه داده شده است
اعتراضات کارخانه نساجی بھشھر، شعار بدست گرفتن توليد 
وتوزيع کارخانه بدست خود کارگران؛ در مقابل طرح فروش 

 .؛ مطرح شد»خانه کارگر«کارخانه توسط 

در حين    شما يکی از افرادی بوديد که   رفيق مازيار: پرسش
تخابات رياست جمھوری پيشين، شعار اعتصاب وقايع ان

عمومی را در محور بحث ھای خود جای داده و بر 
توضيح دھيد که چرا اين شعار، . ضرورت آن تأکيد داشته ايد

  نسبت به ساير مطالبات امروزی، محوری است؟

ابتدا بايد ذکر شود که صرفنظر از رھبران اص%ح : پاسخ
ان ھا بر ضّد ابزار و دستگاه طلبان، مبارزات جوانان در خياب

دولتی حاکم، گام به گام تکامل يافته و در ھر تظاھرات، شکل 
ماه پيش جوانان در حمايت از . نوينی به خود گرفته است

جنبش ھای ضد استبدادی در شمال آفريقا به خيابان ھا ريختند 
در غياب موسوی و (سر دادند “ مرگ بر ديکتاتور”و شعار 
م تر ازآن، در تظاھرات سال پيش روز اما مھ). کروبی
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عاشورا، مبارزات جوانان در خيابان ھا به شکل نوينی خود 
رودررويی آشکار و جسورانه با ابزار : را به نمايش گذاشت

به عبارت ديگر می توان اذعان داشت که شکل . سرکوب
تدافعی و مسالمت آميز اعتراضات پيشين، جای خود را به 

جوانان بر خ%ف . آميز داد شکل تھاجمی و خشونت
اص%ح طلب خود، در طی روند مبارزاتی “ رھبران”

دريافتند که در مقابل خشونت مزدوران رژيم بايد از خود 
اين اقدام . دفاع کنند و آن ھا را با ھر وسيله ای به عقب برانند

جسورانۀ جوانان، بر خ%ف نظريات اص%ح طلبان درون و 
و محدود به “ سالمت آميزم”برون مرزی که اقدامات 

را موعظه می کردند و می کنند، “ چارچوب ھای قانونی”
  .ارزنده و قابل تقدير بود

اّما اين اقدامات جوانان، بدون اقداماتی سراسری از سوی 
فشار ھا از چند . طبقۀ کارگر، بدون نتيجه باقی خواھد ماند

شان زاويه بر جوانان و به منظور متوقف نمودن فّعاليّت ھاي
اّول، اعمال فشار از سوی رژيم و ابزار . اعمال خواھد شد

به عنوان نمونه علم کردن (سرکوب و قوای سه گانه اش 
دّوم، اعمال ). بحث محاربه با خدا و يا تھديد به اعدام جوانان

فشار از سوی تمامی جناح ھای اص%ح طلبان، سلطنت 
ين طلبان، سوسيال دمکرات ھا، ليبرال ھا و متحدان ب

به واسطۀ انبوھی از تبليغات راديويی و تلويزيونی (الملليشان 
سّوم، اعمال فشار از سوی خانواده ). رسانه ھای بين المللی
  .ھا و نزديکان جوانان

بديھی است که اين اقدامات جسورانه بدون پشتوانۀ طبقۀ 
يعنی تنھا متحد واقعی جوانان برای ايجاد تغييرات (کارگر 
. ز دورۀ کوتاھی نافرجام باقی خواھد ماند، پس ا)بنيادين

شکست جوانان در مبارزات، جّوی از رخوت و يأس را به 
  .ھمراه آورده و دست ھای است

چرا تصّور می کنيد که اعتصاب کارگران بھترين : پرسش
  ابزار پشتيبانی از مبارزات فعلی جوانان در خيابان ھا است؟

ساده، ستون  به اين علت که يک اعتصاب کارگری: پاسخ
ھيچ فشار . فقرات رژيم را مورد ھدف قرار می دھد

اجتماعی، اعتراضات خيابانی و قيام و حرکت ھای توده ای، 
لطمه ای را که يک اعتصاب کارگری بر پيکرۀ رژيم وارد 

يک اعتصاب عمومی، حتی چند . می آورد، دارا نمی باشد
د که تصّور کني. روزه، کّل اقتصاد جامعه را فلج می کند

کارخانه ھای متعّدد، ھمراه با کارگران شرکت نفت و 
باراندازان، مخابرات، حمل و نقل و غيره دست به اعتصاب 
سراسری و عمومی زنند؛ تمام ساختار اقتصادی در عرض 

در دورۀ سرنگونی رژيم شاه، اين . چند روز مختل می گردد
 اعتصابات کارگری. ابزار پرتوان کارگری را تجربه کرديم

در واقع ستون فقرات ) به ويژه اعتصاب کارگران بخش نفت(

رژيم شاه را در ھم کوبيد و پيروزی اعتراضات خيابانی را 
از اين رو تمرکز اصلی تمام نيروھای انق%بی . تضمين کرد
  .تبليغ و سازماندھی اعتصاب عمومی قرار گيرد   بايد متوّجه

ه در جامعۀ برخی بر اين اعتقادند که از آن جايی ک: پرسش
ايران نه حزب و تتشکي%تی وجود دارد و نه احزاب موجود 

دارای نفوذ و اعتبار کافی در “ کارگری”و “ کمونيستی”
ميان کارگران ھستند، چه ضرورتی برای طرح شعار 

وجود دارد؟ حتی اگر چنين اعتصابی ھم “ اعتصاب عمومی”
. دبه وقوع بپيوندد، ب%فاصله از سوی دولت سرکوب می شو

اگر ھم اعتصاب عمومی موفقيّت آميز باشد، تشکي%تی نيست 
  که آن را در راستای سرنگونی رژيم ھدايت کند؟

اّما بايد توّجه . بله اين بحث به طور کلی درست است: پاسخ
داشت که انق%ب ھا در جھان، گاھی به شکل ايده آل و طبق 

تنھا کافی است امروز به (روال منطقی پيش نمی روند 
بارزات مردم ليبی، و اعتراضات توده ای در مصر، تونس، م

و ساير کشورھا در شمال آفريقا و خاور ميانه نظر افکنده 
بديھی است که در ھر يک از اين کشورھا اگر ). شود

تشکي%ت قوی کارگری وجود داشت، آينده اين کشورھا به 
حزب و تشکي%ت توده ای در    .شکل ديگری رقم می خورد

چنانچه نطفه ھای اّوليۀ يک گروه . وجود نمی آيدخ� به 
منسجم و مارکسيستی ريخته شده باشد و از اعتبار کيفی نسبی 
در ميان کارگران پيشرو برخوردار باشد، می تواند در 
وضعيّت مشّخصی مبّدل به آن تشکي%ت و حزب کارگری 

  .مورد نياز گردد

ف مختل بايد توّجه شود که تحقق اعتصاب عمومی، تنھا ھد
آغاز اعتصاب عمومی ھمانند . کردن اقتصاد را دربر ندارد

مدرسه ايست برای آموختن و سازماندھی و ايجاد تشک%تی 
اعتصاب عمومی مانند . کارگری که درپيش وجود نداشته اند

موتوری است که چندين اقدام را به طور ھم زمان انجام می 
اجتماعی کارگران را ب%فاصله در صدر اعتراضات . دھد

. قرار می دھد و موقعيّت مبارزات خيابانی را تقويّت می کند

رژيم و ابزار سرکوب آن را به ھمان اندازه تضعيف می 
سرکوبگران با مختل شدن شاھرگ ھای اقتصادی، . نمايد

اعتماد به نفس را از دست می دھند و بحران درونی آنان 
ر طبقۀ کارگر در چند روز درگير ام. تشديد می شود

از به دست گرفتن کنترل کارخانه ھا تا  - سازماندھی
سازماندھی ترافيک در خيابان ھا و ايجاد کميته ھای 

در . خواھند شد - اعتصاب برای حمايت از خانواه ھای خود
نتيجه در مّدت زمان کوتاھی اعتماد به نفس در ميان 

در تمامی کارخانه . کارگراِن اعتصاب کننده تقويّت می شود
يابان ھا و مح%ت کارگری، به بحث و تبادل نظر در ھا و خ

  مورد سازماندھی و تداوم مبارزه دامن زده می شود
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در چنين وضعيّتی است که حزب طبقۀ کارگر و تشکي%ت 
کارگری برای ھدايت گام ھای بعدی و نھايتاً برای رھبری 

ايجاد حزب و . وسازماندھی انق%ب به وجود خواھد آمد
را نمی توان از اين روند مبارزاتی جدا  تشکي%ت کارگری

از . . اين دو در پيوند با يک ديگر به پيش می روند. کرد
اينرو کليه اقدامات از سوی سازمان ھای سياسی خارج از 
کشور برای ساختن احزاب کمونيستی و يا سوسياليستی و 

  .کارگری به ثمر باقی خواھد ماند

اعتصاب   سازماندھی آيا امروز طبقۀ کارگر آمادگی : پرسش
  عمومی را دارد؟

اّما سابقه و . خير چنين آمادگی ای را امروز ندارد: پاسخ
تجربی طبقه  –تاريخی   سابقه ی. تجربۀ چنين اقدامی را دارد

طبقه ی کارگر در سه ده . ی کارگر را نمی توان ناديده گرفت
ی پيش بر اساس سازمان دھی و نيروی خود، يکی از 

ن امپرياليزم آمريکا يعنی رژيم شاھنشاھی بزرگترين متحدي
بايد اذعان داشت که ستون فقرات رژيم شاه . را سرنگون کرد

را صرفاً تظاھرات توده ای ی خيابانی نشکاند، بلکه 
اعتصاب عمومی کارگران، بخصوص بسته شدن شيرھای 
نفت توسط دست ھای پرتوان کارگران شرکت نفت بود که آن 

از اين نقطه نظر ما به جرأت می . رژيم را مت%شی کرد
در روسيه،  ١٩١٧توانيم بگوئيم که پس از انق%ب اکتبر 

بزرگترين دستاورد را طبقه کارگر در ايران کسب کرد و 
ب%فاصله پس از چند ھفته بزرگترين شوراھای کارگری را 
سازمان داد و کل ابزار دولت سرکوبگر شاه را از ميان 

  .برداشت

تاريخی بخصوص در ارتباط با ساختن  اين تجربه ی مشخص
سال در سراسر جھان از  ٣٠شوراھا امروز پس از بيش از 

در درون طبقه . آن نام برده می شود و فراموش شدنی نيست
. ی کارگر ھم اين تجاربی نيست که فراموش شدنی باشد

دولت ھا و حکومت ھای سرمايه داری نبايد فکر کنند که با 
ھا، طبقه ی کارگر را می توانند به دستگيری منصور اسانلو

دستگيری ھا، . سادگی ارعاب کرده و به کناری پرتاب کنند
ارعاب، ش%ق زدن ھا و فشارھای اقتصادی ھيچ وقت طبقه 
ی کارگر ايران را به زانو در نخواھد آورد و اين بايد کام%ً 
برای مخالفين طبقه ی کارگر که در صدد سرکوب آن ھستند 

متحدين طبقه ی . ی تمام جھانيان روشن باشدو ھمچنين برا
از . کارگر در سطح بين المللی به اين موضوع واقف ھستند

اين نقطه نظر با اسرار و استحکام بيشتر از پيش از طبقه ی 
کارگر ايران و از مبارزاتشان در سطح بين المللی حمايت 
می کنند زيرا که به خصلت و به اھميت مبارزات کارگران 

اين تجربه کارگران ايران قابل . ل ايران پی برده انددر داخ
قياس با تجربه کارگران در مصر و تونس و کشورھای 

مجاور که امروز وارد مبارزه با استبداد حاکم در جوامع خود 
  .شده اند، نمی باشد

بنابراين دور نخواھد بود زمانی که مجدداً شوراھای کارگری 
برخوردی که با نظام در ايران ساخته شود و ھمان روش 

شاھنشاھی و دستگاه سرکوبش شد، در دوره ای نه چندان 
. دور با اين رژيم و دستگاه ھای سرکوب آن نيز خواھد شود

مبارزات کارگری متکی بر اين تجربه غنی ادامه خواھد 
يافت و احيای شورای کارگری ھمانند دوران قيام پيش 

  .رسد آن روز به زودی فرا می. صورت خواھد گرفت

آماده کردن طبقۀ کارگر از يک نيروی بالقّوه برای 
سازماندھی اعتصاب عمومی به يک نيروی بالفعل، بستگی 

در . به دخالتگری و سازماندھی مارکسيست ھای انق%بی دارد
وضعيّت کنونی حتی يک يا چند گروه کوچک مارکسيستی با 
 برنامۀ روشن و اعتقاد راسخ به نقش و قدرت طبقۀ کارگر

برای سازماندھی اعتصاب عمومی و نھايتاً انق%ب کارگری، 
تکثير و پخش . می تواند نقش تعيين کنندۀ تبليغاتی ايفا کند

شب نامه ھا در ضرورت اعتصاب عمومی ميان کارگران 
جوان و مح%ت کارگری، باز کردن بحث در محافل 
کارگری، و تمرکز اصلی نيرو در اين راستا، می تواند مثمر 

  .باشد ثمر

ھر مبارزه ی کارگری ای که فرای ھدف ھای محدود 
اقتصادی و سياسی برود، حامل شکل ھا و نطفه ھای اوليه 

قدرت «قدرتی که در مقابل . است» قدرت پرولتری«
قرار گرفته و آنرا مورد سؤال بنيادين قرار می » بورژوايی

ھر اعتصاب ”به قول يکی از وزرای بورژوا اروپايی . دھد
  !“دارد» خود«ی نطفه يک انق%ب را در کارگر

گرچه، سازماندھی يک اعتصاب محلی با ھدف اقتصادی 
می شود، اما بخشی از قدرت سرمايه داری را    جزئی آغاز

اعتصاب، عملی است که کارگران را . زير سؤال می برد
کارگران با اين . رودر رو در مقابل مديريت قرار می دھد

ھر چه دلش خواست نمی ”: د کهاقدام به مديريت می گوين
ھمچنين کارگران با اين عمل کل حقوق ! “تواند انجام دھد

دولت بورژوازی را در اعمال کنترل در کارخانه، مورد 
يک اعتصاب بر محور يک سلسله . سؤال قرار می دھند
سرمايه داری را نيز بی » قوانين«مطالبات جزئی، کل 
که توسط » آزادی کار«قوانينی نظير . اعتبار اع%م می کند

مبلغان دولت سرمايه داری موعظه می شود، در عمل به 
کارگران توسط سرمايه داران » آزادی استثمار«قوانين 

زيرا که به محض وقوع يک اعتصاب . ترجمه می شود
ساده، مديريت کارخانه با توسل به نيروی ضربتی دولت 

و آمد به سرمايه داری کليه حقوق ابتدايی، از جمله حق رفت 
تنھا لحظاتی پس از . کارخانه را از کارگران سلب می کند
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آغاز يک اعتصاب، کارگران در می يابند که تبليغات 
. توسط دولت سرمايه داری ق%بی است» آزادی کار«

» قوانين کار«کارگران ب%فاصله درک می کنند که 

نه تنھا حق اعتراض به محيط . بورژوازی سراپا کذب است
و وضعيت کار از کارگران سلب می شود، که حتی نامساعد 

رھبران آنان اخراج، دستگير و شکنجه و اعدام نيز می 
پس از ھر اعتصابی کارگران ب%فاصله مفھوم واقعی . گردند

آزادی «: را درک می کنند» قانون کار«و » آزادی کار«
در ھر وضعيت و شکلی » نيروی کار«برای خريد » سرمايه

که » قانون سرمايه«و نياز آنان است؛ که مورد ع%قه 
کارگران را مبنی بر معيارھايی، با اعمال زور، مجبور به 

  !پذيرش کليه شرط ھای آنان می کند

اما در صورت بروز يک اعتصاب گسترده تر، سراسری و 
در شکل عريان تر و » سرمايه«و » کار«عمومی، تضاد بين 

چه يک برای نمونه چنان. واضح تری ظاھر می گردد
اعتصاب از کارخانه ئی آغاز گشته و به مح%ت، کارخانه ھا 
و ادارات مجاور گسترش يابد؛ زمانی که اعتصاب کارخانه 

فراتر رود و ) دست از کار کشيدن(از يک اعتصاب عادی 
کارگران، کارخانه را نه تنھا به اشغال خود گيرند، بلکه 

اعتصاب  امر مديريت آن را بر عھده گيرند،» فعال«بطور 
می رسد و يک سؤال محوری    به نتيجه منطقی و نھايی خود

کارخانه، اقتصاد و دولت » ارباب«چه کسی : طرح می گردد
  است، کارگران يا سرمايه داران؟

» ارباب«کارگران، در عمل در می يابند که خود آنھا 

اما، تنھا راه . کارخانه ھستند و نه مديران و سرمايه داران
ايجاد . اين وضعيت، سازماندھی کارگری استتضمين تداوم 

سنتاً پاسخگوی اين نياز مقطعی کارگران » کميته اعتصاب«
نقش ايجاد جمع آوری منابع مالی، » کميته اعتصاب«. است

خوراک و پوشاک و غيره را برای اعتصاب کنندگان بر 
. نيست» کميته اعتصاب«اما اينھا تنھا کار . عھده می گيرد

کميسيون ھای متعددی بر اساس نياز مادی، اين کميته به 
ما در    .معنوی و سياسی و تشکي%تی کارگران تقسيم می شود

خواھيم » قدرت کارگری«اين مقطع شاھد نخستين نطفه ھای 
کميسيون ھای مالی، خوراک، پوشاک، ميليسيای مسلح، . بود

به وجود می » اط%عات مخفی«اط%عات، تفريح و حتی 
، عمومی گردد، ب%فاصله بخش ھای »اعتصاب«چنانچه . آيند

توليدی، برنامه ريزی اقتصادی، امور خارجی نيز به دنبال 
در اينجا کارگران نخستين . کميسيون ھا شکل می گيرند

کميته اعتصاب برای از . را تجربه می کنند» قدرت«آزمايش 
تحميلی جامعه بورژوايی بين » تقسيم کار«ميان برداشتن 

، به شکل روزانه جلسات »مجريان«و » نبرنامه ريزا«
عمومی گذاشته تا تمام کارگران و خانواده ھای آنان در کليه 

  .امور تصميم گيری قرار گيرند

چنين تشکل دمکراتيک و مبارزی نه تنھا مطالبات اعتصاب 
کنندگان را تحقق خواھد بخشيد که نخستين گام را برای 

مديريت و  رھايی کارگران از اعمال زور و اجحافات
يعنی نخستين گام در . مسئو?ن کارخانه، بر خواھد داشت

قوانين «و رھايی از شر » از خود بيگانگی«راستای الغاء 
  .»سرمايه«و » بازار

زمانی که يک اعتصاب محلی، برای سازماندھی خود، دست 
به ايجاد کميته اعتصاب دمکراتيکی می زند؛ زمانی که اين 

در يک کارخانه که در يک منطقه به قبيل کميته ھا نه تنھا 
وجود بيايد؛ زمانی که اين کميته ھا از طريق ھيئت نمايندگی 
اين نھادھا با يکديگر ارتباط برقرار کنند و مرکزيت بيابند؛ 
. در آن صورت ما شاھد تّولد شوراھای کارگری خواھيم بود

  .اين نطفه اوليه دولت کارگری آتی است

يه به چنين شکلی تولد يافت و در روس» پتروگراد«شورای 
در ايران نيز در دوره . رھبری انق%ب اکتبر را بدست گرفت

، سازماندھی شوراھا و کميته ١٣٥٧پيشا انق%بی قيام بھمن 
ھای اعتصاب به بارزترين نحوی چنين نطفه ھايی را به 

کارگران و کارکنان صنايع نفت با چنين . وجود آورد
يرھای نفت را بسته و ستون سازماندھی قادر شدند که ش
اين اقدام منجر به سرنگونی . فقرات رژيم شاه را بشکنند

  .نھايی رژيم شاه شد

و انق%ب » آگاھی«رابطه اعتصاب عمومی و : پرسش
  پرولتری چيست؟

گرچه ھر اعتصاب گسترده و دراز مدت، حامل نطفه ھای 
اوليه قدرت کارگری است، اما برای تحقق نھايی آن، به 

زيرا که تفاوت مھمی بين تھاجم . ل ديگری نياز استعوام
بالقوه عليه دولت سرمايه داری و تحقق نھايی تسخير قدرت 

آنچه اين دو وضعيت را . سياسی توسط کارگران وجود دارد
سياسی درون جنبش » آگاھی«می دھد سطح    بھم پيوند

بدون يک سلسله تصميم گيری آگاھانه، ھيچ . کارگری است
ه خودی خود رژيم سرمايه داری را تھديد بنيادين اعتصابی ب
ی به شکل خودجوش به » کميته اعتصاب«ھيچ . نمی کند
  .تبديل نمی شود» شورا«يک 

يکی از خصوصيات بارز انق%ب ھای سوسياليستی کارگری 
بر خ%ف کليه انق%ب ھای . نيز در ھمين امر نھفته است

نتقال يافتند که اجتماعی گذشته که قدرت سياسی به طبقاتی ا
، طبقه کارگر تنھا )طبقات دارا(صاحب ثروت جامعه بودند 

طبقه ئی در تاريخ است که صرفاً پس از قدرت سياسی و 
رھايی خود به ثروت ملی و مناسبات توليدی دست خواھد 

بدون سرنگونی بنيادين دولت بورژوايی، طبقه کارگر . يافت
رخانه ھا نخواھد قادر به نظارت و کنترل کامل بر امور کا
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کردن دولت سرمايه داری کنترل » سر به نيست«بدون . بود
  .بر مناسبات مادی توليدی غيرممکن خواھد بود

اما، سرنگونی قدرت و دولت بورژوايی نياز به برنامه ريزی 
برای سازماندھی برنامه . و عمل مرکزی سياسی خاص دارد

ز به ی اقتصادی برنامه ريزی شده و اجتماعی شده نيا
بنابراين انق%ب سوسياليستی تنھا . اقدامات حساب شده است

البته در ھر انق%بی چنين (يک قيام توده ئی خود جوش نيست 
حرکت ھايی ضروری است و بدون آنھا انق%بی آغاز نمی 

، بلکه حرکت مشخص برنامه ريزی شده ئی است که )گردد
اين سلسله  ھر گسستی در. مانند زنجيری بھم پيوند خورده اند

  .عمليات، انق%ب را می تواند با فاجعه روبرو کند

از خود «به سخن ديگر، انق%بی که قرار است کارگران 
ئی که سرنوشت » آزاد شده«را به انسان ھای » بيگانه شده

خود را در دست خواھند گرفت، تبديل کند؛ بايد توسط 
ه تنھا البت. و سازمان يافته صورت پذيرد» آگاه«پرولتاريای 

نيز کافی نيست، بايد وضعيت عينی نيز در سطح » آگاھی«
  .جامعه آماده باشد

بديھی است که پس از ھر اعت%ی انق%بی، اعتصاب عمومی 
در جامعه طرح » قدرت دوگانه«و قيام توده ئی، مسئله ی 

وضعيت . قدرت بورژوايی يا قدرت پرولتری: می گردد
در دوره پيشا انق%بی،  عينی ئی که منجر به اعت%ی انق%بی

در راستای تسخير قدرت توسط پرولتاريای آگاه، می گردد از 
بحران عينی و دائمی در روابط توليدی : اين قرار است
کسادی، تورم، بيکاری و ھرج و مرج در (سرمايه داری 
کشمکش (؛ بحران سياسی در درون ھيئت حاکم )توليد و غيره

ت ، تفرقه، عدم وجود ھای درونی، بی اعتمادی به رھبري
به ويژه در (؛ نارضايتی عمومی مردم )يکپارچگی و وحدت

؛ بی اعتمادی )درون قشرھای خرده بورژوا و زحمتکشان
طبقه کارگر به سياستمداران بورژوا، اعتماد به نفس طبقه ی 
کارگر در نتيجه مبارزات ضد رژيمی پيروزمند، پيگير و 

منسجم و متعھد با دراز مدت؛ شکل گيری پيشروی کارگری 
  .اعتماد به نفس کافی

چنانچه اغلب وضعيت عينی ذکر شده ايجاد گردد، ھر چه 
ھر . جرقه ئی در جامعه منجر به انفجار توده ئی می گردد

اعتصابی که از مطالبات اقتصادی جزئی آغاز گردد، 
می » قدرت دوگانه«طرح مسئله » دروازه«ب%فاصله به 

، بستگی به آمادگی »دروازه«ين البته فرا رفتن از ا. رسد
حزب پيشتاز «پيشروی کارگری و به ويژه وجود يک 

حزبی که پيشاپيش، اعتبار سياسی . در جامعه دارد» انق%بی
 ١٣٥٧در قيام بھمن . در درون پيشروی کارگری يافته باشد

زحمتکشان و کارگران ايران از اين دروازه عبور کردند، اما 
جنبش کارگری، با استقرار ضد  در» رھبری«به علت نبود 

. انق%ب سرمايه داری آخوندی، از اين مرز عقب رانده شدند

قيام ھای شھرھای ايران به ويژه در اس%م شھر، نمايانگر 
آمادگی وضعيت عينی برای عبور طبقه ی کارگر از اين 

مسئله اصلی بر سر تدارک و سازماندھی . است» دروازه«
  .انق%ب آتی ايران است

لت سرمايه داری نه تنھا با ارعاب و اعمال زور نظام دو
سرمايه داری پوسيده را پا بر جا نگه می دارد که ھمراه با 
رفرميست ھای رنگارنگ در درون جنبش کارگری، مبادرت 

تبليغات . به تعويق انداختن انق%ب اجتماعی می کند
ايدئولوژيک اين عده در درون طبقه کارگر و زحمتکشان 

چنانچه طبقه ی کارگر تحت تأثير . خود را می گذارد تأثيرات
ايدئولوژی بورژوايی و خرده بورژوايی و تبليغات سرمايه 
داری قرار نمی گرفتند، نظام سرمايه داری يک روز ھم دوام 

حاکميت بورژوائی تنھا از طريق زور و تبليغات ! نمی آورد
نيز اعمال ) رسانه ھای عمومی، مساجد، مدارس و غيره(

نمی گردد، که از طريق حاکميت بر بازار اقتصادی، اعمال 
بر کارگران، بيکار سازی و » استثمار مضاعف«استثمار و 

اخراج و ايجاد وضعيتی که کارگران قادر نباشند به جھان 
بورژوازی عامل . بينی خود دست يابند، صورت می گيرد

در جامعه است که اکثر » ايدئولوژی کاذب«اصلی ايجاد 
  .را تحت تأثير قرار می دھد مردم

در جوامع غربی، نظام سرمايه داری تنھا در وضعيت بسيار 
بحرانی متوسل به اعمال زور متداوم می گردد، وگرنه با 
تحميل قوانين بازار، به اندازه کافی کارگران و زحمتکشان 
. را ارعاب می کند، تا توان مقاومت را از آنھا سلب کند

نھايتاً می پذيرند که برای ) ين آنھاحتی آگاه تر(کارگران 
سير کردن شکم خود و «و يا برای » يک لقمه نان«کسب 

خود را به فروش » نيروی کار«بايستی » خانوده شان
اين اقدام به عنوان يک . برسانند و به قوانين بازار تمکين کنند

تنھا در وضعيت بحرانی است . قلمداد می شود» طبيعی«امر 
يه داری به زير سؤال رفته و قيام ھای توده که کل نظام سرما

  .ئی در دستور روز قرار می گيرد

در ايران، طی سه دھه گذشته، وضعيت سياسی ھمواره 
بحرانی و دائمی بوده و رژيم با توسل به اعمال زور و 

اما ھمان . اختناق حرکت ھای توده ئی را سرکوب کرده است
وای رژيم می تواند، تحت وضعيت نوينی، زير ل

، ارعاب زحمتکشان را به شکل ديگری اعمال »اص%حات«
  .کند

در ايران توده ھای مردم توھمی به اين رژيم نداشته و ندارند 
گرچه مقطعی، (و به اشکال مختلف به مبارزه ادامه داده اند 

بديھی است که چنانچه مقاومت آنان ). محلی و کوتاه مدت
ادامه يابد و  عليه رژيم، متکی بر يک تشکي%ت سياسی،
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بورژوايی » نظم«خواھان تغييرات بنيادين نظام شوند، کل 
کارگران تنھا متکی بر . در خطر نابودی قرار خواھد گرفت

نيروی خود و در نتيجه ی مبارزات ضد سرمايه داری، می 
آنھا در مبارزه . توانند عليه تبليغات رژيم موضع اع%م کنند

در کف » رل کارگریکنت«روزمره خود بر محور مطالبات 
در . کارخانه اند   »ارباب«کارخانه متوجه می شوند که خود 

اينجا نطفه ی اوليه قدرت پرولتری شکل گرفته و زمينه برای 
  .حکومت کارگری فراھم می شود

  با تشکر

  ١٣٩٠خرداد  ٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تشكل هاي مستقل و حزب كارگري

  کارگریکارگرینکاتی دربارۀ تشکل ھای مستقل و حزب نکاتی دربارۀ تشکل ھای مستقل و حزب 

  مصاحبۀ ميليتانت با مازيار رازی

رفيق مازيار اخيراً مباحثاتی در مورد تشکل ھای : پرسش

مستقل کارگری و نقش سنديکاھا در جنبش کارگری ميان 

شما در اين مورد . برخی از فّعا?ن کارگری باز شده است

در ابتدا . مقا?ت متعّددی در طی ساليان گذشته نگاشته ايد

مورد مفھوم رايج تشکل مستقل از ديدگاه توضيحاتی در 

  .سازمان ھای سنتی بدھيد

يا  »حزب«که  -از ديدگاه سازمان ھای سنتی: پاسخ

عموماً درک مشخص و  -خود را نقداً ساخته اند »سازمان«

از ديدگاه آنان فّعاليت . مشترکی از طرح اين شعار دارند

 »دموکراتيک«و  »کمونيستی«سياسی بر دو محور خاّص 

که مربوط به سازمان  »کمونيستی«اّول، کار. تقسيم می شود

سياسی خود آنان بوده و براساس برنامه و تشکي%ت خاّص 

به زعم آنان گرايش ھای سياسی . خودشان متمرکز شده است

دچار بحران بوده و صرفاً خود آنان ھستند که  ،موجود

 از اين رو از کارگران. پاسخگوی نيازھای جامعه می باشند

کمونيست می خواھند که به سازمان آنان بپيوندند و مبارزات 

. سياسی و تشکي%تی را در درون سازمان آنان انجام دھند

است که شامل کار در درون  »دموکراتيک«دّوم، کار 

. می شود) و ساير تجّمع ھا( »تشکل ھای مستقل کارگری«

ھای اين سازمان ھا برای نفوذ و کسب مقام »کمونيست«

 »دموکراتيک«، وارد اين تجّمع ھا شده و دخالت »ریرھب«

به اعتقاد آنان چنين تشکل ھايی تنھا در . را انجام می دھند

صورتی موفقيت نھايی خواھند يافت که به انحصار سازمان 

اعضای کارگر اين سازمان ھا در . آنان درآيند »کمونيستی«

واقع برای ساختن و پيش برد فّعاليت ھای تشکل ھای 

 »رھبری«رگری به درون آن ھا نمی روند، بلکه برای کا

و در مواردی ھم در . ساير کارگران به آن ھا راه می يابند

صورت عدم توفيق در ھدف ھای خود، به تخريب اين تشکل 

بديھی است که چنين روشی از مداخله نه . ھا دست می زنند

تنھا غيراصولی و انحصارگرايانه است، بلکه به تفرقۀ ھر 

کارگران . بيشتر تجّمع ھای کارگری منجر می شود چه

متعلق به اين سازمان ھا خود را تافته ای جدا بافته از 

و در مقابل،  می پندارندکارگران در تشکل ھای کارگری 

  .ساير کارگران به آنان به چشم افرادی جدا از خود می نگرند

  موضع مارکسيست ھای انق%بی چگونه است؟: پرسش

برخورد کمونيست ھای انق%بی در درون تشکل  روش: پاسخ

  مناسبت روز جھانیه ب »راديو پيام«يی سمينار راديو

  کارگر

 

  ٢٠١٣آوريل  ٢٠

 گرتشک;ت کارگری، چپ انق;بی و حزب طبقه کار

شرکت کنندگان در اين برنامه به ترتيب الفبا عبارت 
 :ھستند از

حزب کمونيست کارگری  -س;م زيجی  •
 حکمتيست

  حزب کمونيست کارگری ايران - شھ; دانشور  •

گرايش مارکسيست ھای  -عليرضا بيانی  •
 انق;بی ايران

  فعال کارگری -محمود صالحی  •

http://militaant.com/?p=2033 

 يا

http://www.radiopayam.ca/may92.html 
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از ديدگاه کمونيست ھا، . ھای مستقل کارگری چنين نيست

و  ،تشکل ھای مستقل کارگری ابزاری ?زم و ضروری اند

حتی اگر تحت کنترل کمونيست ھا  -گسترش و تکامل آن ھا

به پيشبرد مبارزات ضّد سرمايه داری کمک شايانی  -نباشند

يجه کمونيست ھای انق%بی ھمواره بايستی به در نت. می کند

بدون  - طور جّدی در جھت ساختن و گسترش اين تشکل ھا

ھر چه تشکل ھای مستقل . مبادرت کنند -توقع ھای لحظه ای

کارگری گسترده تر و متشکل تر باشند، نھايتاً توازن قوای 

و عليه دولت ) و کّل چپ(کارگر  ۀبه نفع طبق -طبقاتی

بنابراين تخريب و يا مداخله در . تغيير می يابد - سرمايه داری

جھت تحميل غيراصولی عقايد خود بر اين تشکل ھا، چنين 

تشکل ھايی را در مقابل رژيم ھای سرمايه داری تضعيف 

 .می کند

موضع فّعا?ن کارگری که تعلقی به اين سازمان ھای : پرسش

  سنتی ندارند، چيست؟

به روش ھای سازمان گرچه اغلب فّعا?ن کارگری : پاسخ

براساس تجربۀ خود، به  - ھای سنتی آشنايی داشته و

از آن فاصله گرفته اند،  -ايران ٥٧خصوص پس از انق%ب 

اّما ھنوز به علت ناروشنی در مورد مفھوم تشکل ھای مستقل 

کارگری و زمان و چگونگی طرح آن و رابطۀ يک حزب 

ھای ھمين کارگری با چنين تشکل ھايی، تحت تأثير سياست 

و از ھمان روش ھای انحرافی به  می گيرندگروه ھا قرار 

 .شکل ھای مختلف دنباله روی می کنند

در واکنش به سياست ھا و روش ھای سازمان ھای سنتی، 

بسياری از مبارزان کارگری به اين نتيجه رسيده اند که 

در وھلۀ اّول يعنی تشکل  »تشکل مستقل کارگری«مفھوم 

از سازمان ھای چپ  »جدا«و  »مستقل«ستی ھايی که می باي

و از آن جايی که اکثر اين سازمان ھا به وسيلۀ . باشند

بنياد گذاشته شده و يا اکثراً متشکل از  »روشنفکران«

اند، پس مفھوم تشکل مستقل کارگری به طور »روشنفکران«

از روشنفکران؛ تشکل  »مستقل«مشخص يعنی تشکل ھايی 

کارگران و برای خود کارگران ساخته ھايی که به وسيلۀ خود 

 .شده اند

اّول، در اين که تشکل ھای مستقل کارگری بايستی به وسيلۀ 

ساخته شود، ) و يا در ابتدا کارگران پيشرو(خود طبقۀ کارگر 

 »تشکل ھای کارگری«بديھی است که . نبايد ترديدی داشت

 نمی توانند به -ھر چند ھم انق%بی -»روشنفکر«را يک عّده 

ھم چنين تشکل ھای کارگری . طور واقعی تشکيل دھند

بايستی مستقل از سازمان ھای سياسی باشند؛ يعنی نمی توان 

ھر چند ھم  -آن ھا را به زائده ای از يک يا چند سازمان چپ

اّما اين واقعيت ھا به اين مفھوم نمی تواند . تبديل کرد -انق%بی

اين تشکل  برای حفِظ استق%ل -تلقی شود که به نحوی

اعضای کارگر يک يا چند سازمان چپ حق دخالت  - کارگری

و  - و يا فعاليت در درون چنين تشکل ھايی را نداشته باشند

 .زير سؤال می رود »استق%ل«گرنه 

چه به طور انفرادی و غيروابسته (واضح است که ھر کارگر 

به يک سازمان سياسی و چه وابسته به يک سازمان سياسی 

بايستی قادر باشد تا عضو يک تشکل ) مشخص با برنامۀ

ھمزمان با فّعاليت  -کارگری شود و آزادانه و بدون محدوديت

از عقايد و برنامۀ سازمان خود  - در درون تشکل کارگری

کارگران آگاه، خود، براساس فّعاليت و مبارزۀ . دفاع کند

اعضای درون تشکل ھای کارگری است که ھمرزمان شان 

چنان چه . کنند و نه وابستگی سياسی آن افرادرا انتخاب می 

اعضای کارگر يک سازمان سياسی خاص آن چنان فعاليتی 

داشته باشند که از سوی ساير کارگران به اکثريت رھبری 

يک تشکل کارگری انتخاب شوند، نمی توان با روش ھای 

زير لوای وابستگی به  - بوروکراتيک و غيراصولی آنان را

 .حکوم و اخراج و يا منزوی کردم - يک سازمان خاص

اگر امروز جنبش کارگری ايران به چنين وضعيت اسفباری 

دچار شده که يک سازمان کارگری که در برگيرندۀ بخش 

کارگران پيشرو باشد، وجود ندارد، اين امر  ۀقابل م%حظ

از  »تعلقات سازمانینداشتن «نبايد به اين معنی تلقی شود که 

اگر سازمان ھای . يست استمحسنات يک کارگر کمون

انق%بی  یزده و ھيچ يک بديل »راست«و  »چپ«سياسی به 

تشکيل نداده اند، نبايد پيشُروی کارگری را به اين نتيجه 

و صرفاً  -برساند که بدون برنامۀ سياسی و سازمان سياسی

می توان انق%ب آتی را  -متکی بر تشکل ھای مستقل کارگری

 .سازماندھی کرد

ابر تجربۀ جنبش کارگری در سطح بين المللی، تشکل دّوم، بن

ھای مستقل کارگری صرفاً يک مفھوم دارند و آن ھم استق%ل 

اگر بورژوازی برای . آنان از سازمان ھای بورژوايی است

حفظ منافع خود تشکل ھای خود را به وجود می آورد، طبقۀ 

آنان که . خود را نياز دارد »مستقل«کارگر ھم تشکل ھای 

دافع يک جامعۀ طبقاتی اند و به طور متشکل در يک م

سازمان طرفدار رژيم سرمايه داری فّعال اند، نمی توانند در 

کارگران پيشرو در . درون يک تشکل کارگری راه داده شوند

جھت استق%ل خود از طبقۀ متخاصم بايستی اصرار داشته 

در (باشند و نه عقايد سازمان ھای کمونيستی متفاوت 

 ).وجود داشته باشند یطی که چنين سازمان ھايشراي

، و به نوعی »روشنفکر«و  »کارگر«سّوم، بحث بر سر 

يک بحث انتزاعی است  مرزبندی سفت و سخت ميان اين دو،

که برخی به راه انداخته اند و ھيچ نتيجه ای جز تفرقه 
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بورژوازی سنتاً . انگيزی در صفوف جنبش کارگری ندارد

تقسيم کرده و  »يدی«و  »فکری«کار  کار اجتماعی را به

اين عّده با . را صاحب امتياز قلمداد می کند »روشنفکران«

را  »کارگران«ھمين روش از تقسيم کار، می خواھند 

در صورتی که ھدف بايد از بين بردن . صاحب امتياز کنند

مارکسيست ھای . در جامعه باشد انحصاری ھرگونه امتياز

در . سيم کار اجتماعی اعتقادی ندارندانق%بی به اين گونه تق

بورژوازی (جامعۀ سرمايه داری دو طبقۀ اصلی وجود دارد 

ايدئولوژی حاکم در جامعه، ايدئولوژی طبقۀ ). و پرولتاريا

عقايد و تبليغات سرمايه داری در تمام سطوح . حاکم است

در نتيجه در  .جمله مابين کارگران رخنه می کند ازجامعه 

خط طبقاتی به طور سياه و سفيد تقسيم نمی چنين جوامعی 

الزاماً ضّد انق%بی نيستند و ھم  »روشنفکران«کليۀ . شود

چنين کليۀ کارگران به منافع دراز مّدت خود به طور يک 

برخی از کارگران تحت تأثير . پارچه واقف نمی شوند

ايدئولوژی طبقۀ حاکم قرار گرفته، و برعکس برخی از 

در نتيجه آن . طبقۀ کارگر می پيوندند روشنفکران به صفوف

چه برای جنبش کارگری بايستی اھميت داشته باشد، اين 

، »روشنفکر«است و چه کسی  »کارگر«نيست که چه کسی 

يعنی ( »مبارز انق%بی«آن چه مھم است اينست که چه فردی 

کسی که به منافع دراز مّدت طبقه کارگر در عمل وفادار 

در ايران، کسی که يک روز در عمر  برای مثال. است) باشد

نکرده، اّما خواھان سرنگونی رژيم و  »يدی«خود کار 

و در عمل ھم در (جايگزينی آن با حکومت کارگری است 

است و از  »مبارز انق%بی«يک ) اين جھت گام بر می دارد

طرف ديگر فردی که تمام عمر خود کار مشقت آميز در 

ب هللا قرار دارد و مدافع کارخانه کرده و امروز در صف حز

 .نيست »مبارز انق%بی«يک  ،رژيم است

ھم  ،اضافه بر اين، ھمان طور که در سازمان ھای سياسی

، در تشکل ھای »کارگر«وجود دارد و ھم  »روشنفکر«

کارگری ھم پس از دوره ای عّده ای از کارگران پديد می آيند 

تبديل  »یرھبران حرفه ا«و به  می کنندکه ديگر کار يدی ن

اتحاديه ھای کارگری در غرب بسياری از اين . می شوند

را در درون ) يا بوروکرات(زده  »روشنفکر«قبيل کارگران 

ھستند،  »روشنفکران«مخالف  به کلی کسانی که. خود دارد

چرا اعتراضی به حضور اين گونه عناصر در درون تشکل 

ارزان ھای کارگری نمی کنند؟ بديھی است که تقسيم بندی مب

يک بحث کاذب است  »کارگر«و  »روشنفکر«کمونيست به 

که کمکی به اتحاد و استحکام صفوف کارگران پيشرو نمی 

، ايرانی ھمان طور ايجاد تفاوت بين کارگر سفيد و سياه -کند

  .و عرب

?زم است،  »روشنفکر«و  »کارگر«می گويند که تمايز بين 

ش کارگری ايران چون تمام ب%ھا را روشنفکران بر سر جنب

آوردند؛ و اگر کارگران به حال خود رھا شده بودند وضعيت 

مسبّب . اين بحث ھم ناصحيح است. به اين وخامت نمی بود

اصلی شکست انق%ب ايران سياست ھای اشتباه سازمان ھای 

اين برنامه ھا . و برنامه ھای انحرافی آنان بوده است »چپ«

بش کارگری نياوردند، به درون جن »روشنفکران«را صرفاً 

عضو اين سازمان ھا به درون جنبش  »کارگران«بلکه 

برای درس گيری از تجارب گذشته، . کارگری منتقل کردند

 .پرداخت هبايستی به ريشۀ مسأل

و  »سنديکا«چھارم، مفھوم تشکل کارگری صرفاً محدود به 

در اغلب نوشته ھا، از واژه . يا اتحاديۀ کارگری نمی شود

به  »سنديکای کارگری«و  »کل مستقل کارگریتش«ھای 

کارگری صرفاً يکی از  ۀاتحادي. يک مفھوم استفاده می شود

 مستقل تشکل. شکل ھای تشکل مستقل کارگری است

کارگری، تشکلی است که کارگران درگير مبارزۀ مشخص 

در دوره . کارگری برای پيشبرد مبارزۀ خود ايجاد می کنند

يجاد روزنه ھای دمکراتيک، تشکل ھای اعت%ی مبارزات و ا

) اتحاديه ھای سراسری(سنديکاھا ھای کارگری به شکل 

تشکل ھای  ،انق%بیاعت%ی در دوره ھای . ظاھر می شوند

شوراھای « يعنی کارگری خود را به عالی ترين شکل خود

به نمايش می گذارند و در دوره ھای رکود  »کارگری

و غيره  ی عمل مخفیکميته ھامبارزات طبقاتی و سرکوب، 

 .شکل می گيرند

آيا طرح شعار تشکل ھای مستقل کارگری امروزه : پرسش

  ضروری است؟

بديھی است که يکی از تبليغات اصلی ھر سازمان و يا : پاسخ

تشکلی که خود را مدافع طبقۀ کارگر اع%م می دارد، بايستی 

بر ضرورت ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری تأکيد داشته 

ون که در نھايت، رھايی طبقۀ کارگر به دست خود چ. باشد

طبقۀ کارگر و با اتکا به نيروی خود آن و ساير زحمتکشان 

زنده باد تشکل ھای «بنابراين طرح شعار . صورت می گيرد

يعنی ھر تشکلی که کارگران برای پيشبرد ( »مستقل کارگری

مبارزات خود ?زم تشخيص می دھند و مستقل از بورژوازی 

فراتر  شعار عاماّما، بايستی از اين . درست می باشد) است

) امروز(جنبش کارگری  شعار خاصّ رفت و روشن کرد که 

 .چه بايد باشد؟ بر سر اين موضوع اخت%ف وجود دارد

تحت وضعيت فعلی سياسی ايران، به طور عمومی دو 

يکی بر تداوم سازماندھی کميته ھای . برخورد وجود دارد

رده و ديگری بر سازماندھی علنی و عمل مخفی تأکيد ک

برای تشخيص روش صحيح ). اتحاديه ھا(سراسری کارگری 

سازماندھی کارگری، بايد تحليلی از ماھيّت رژيم ارائه داده 
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رژيم فعلی يک رژيم سرمايه داری است که در بھترين . شود

شاه را در سر  »ط%يی«حالت آرزوی بازگشت به دوران 

ايه داری متکی بر امپرياليزم که از نظام سرم -می پروراند

. طريق سرکوب و اختناق قادر به استثمار طبقۀ کارگر باشد

اين رژيم ھمانند رژيم شاه ھيچ گاه قادر به اعطای آزادی 

. نخواھد بود) مانند دولت ھای غربی( »دموکراتيک«ھای 

ايجاد گشايش ھای دموکراتيک فوراً به بھای سرنگونی رژيم 

). ھمان طور که در مورد رژيم شاه چنين شد(تمام می شود 

بحران اقتصادی اين قبيل رژيم ھا آن چنان شديد است که 

با . حتی تحمل آزادی نسبی و کوتاه مّدت را ھم نخواھند داشت

اين وصف، ماھيت ضّد کارگری رژيم به اين مفھوم نيست که 

. کارگری ھم مطلقاً شکل نمی گيرند تشکل ھای ظاھری

ھمين رژيم، به علل مختلف، تشکل ھای برعکس گاھی 

عقب «اّما اين امر به علت . کارگری را به وجود می آورد

رژيم نيست، بلکه سياست مشخص تھاجم به کارگران  »نشينی

ھايی که ھم ايجاد می »اتحاديه«و . است از طريقی ديگر

نمايندگان رژيم ھم در  -ھستند »اتحاديه ھای زرد«شوند، 

مث%ً ايجاد تشکل (کام%ً تحت کنترل اند  آنان شرکت داشته و

سازمان بين «ھای کارگری در دورۀ خاتمی با ھمکاری 

 ).»المللی کار

بديھی است که شعار کارگران پيشرو نمی تواند تبليغ برای 

ھمچنين واضح است که در . ايجاد چنين تشکل ھايی باشد

عين حال کارگران پيشرو در صورت وجود چنين تشکل 

يستی از آنان برای پيشبرد امر مبارزاتی خود استفاده با - ھايی

اّما، برای انجام موفقيت آميز چنين کاری، کارگران . کنند

را  -منطبق با وضعيت فعلی -بايستی تشکل ھای مستقل خود
طی  -اين تشکل ھا چيزی جز تشکل ھايی که. ساخته باشند

سال ھای گذشته کارگران پيشرو برای سازماندھی مبارزات 

اين تشکل ھا را . نمی تواند باشد -ضّد رژيمی نقداً ساخته اند

تنھا تضمين . عمل مخفی ناميد) محافل(می توان کميته ھا 

ايجاد، ) چه مخفی و چه علنی(ادامۀ فّعاليت ھای کارگری 

گرچه چنين کميته . احيا و گسترش چنين کميته ھايی است

اّما ھنوز يا  ساخته شده اند، -طی چند سال گذشته -ھايی نقداً 

بنابراين ھنوز . ھمه جا ايجاد نشده اند و يا ھماھنگ نيستند

يکی از وظايف اصلی کارگران پيشرو، احيا، ايجاد و 

ھر چه اين کميته ھای عمل . گسترش چنين کميته ھايی است

مخفی بيشتر و سازمان يافته تر باشند، امکانات مبارزاتی 

 .بيشتر می شوند) چه مخفی و چه علنی(

مانند تشکيل اتحاديه ھای  -»ايده آل«طرح شعارھای 

بدون پشتوانۀ  -کارگری زير چکمه ھای ديکتاتوری آخوندی

عملی، صرفاً به يک تبليغات تو خالی دھن پُر کن تبديل می 

اگر گرايش ھای طرفدار طبقۀ کارگر خود تاکنون . شود

چند (نتوانسته اند در تشکيل حتی يک کميتۀ عمل مخفی 

خالت داشته باشند، چگونه می خواھند ميليون ھا د) نفری

کارگر را در اتحاديه سازمان دھند؟ اتحاديه ھای کارگری 

نيازی به ) حتی اگر تحت چنين رژيمی امکان پذير باشد(

آن ھم گروھايی که عمدتاً (تبليغات گروه ھای سياسی ندارد 

خود کارگران در وضعيت مشخص به ). در خارج ھستند

آن چه گروه ھای . تشکل ھايی دامن می زنندايجاد چنين 

سياسی و پيشروان کارگری می بايستی توّجه خود را بدان 

. چنين اتحاديه ھايی است ستون فقراتمعطوف کنند، ايجاد 

زيرا که حتی اگر رژيم به اتحاديه ھای واقعی تن دھد، اين 

امر موقتی خواھد بود و به ھمان سرعت می تواند آن ھا را 

البته پس از شناسايی مبارزان کارگری و (ند تعطيل ک

اگر چنين شد بايد چکار کرد؟ آيا ). دستگيری و يا اعدام آن ھا

بايستی دوباره سال ھا انتظار کشيد تا نسل جديدی از 

کارگران اقدام به ساختن تشکل ھای کارگری مخفی خود 

کنند؟ واضح است که مسألۀ امروزی ما ساختن نطفه ھای 

تشکل ھای کارگری است، کميته ھايی که  محکم و مخفی

چنين کميته . بتوانند در ھر وضعيتی خود را سازمان دھند

ھايی خود تعيين می کنند که چگونه به سنديکاھای کارگری و 

 .يا ھر تشکل ديگری پاسخ دھند

نقش حزب کارگری در ايجاد تشکل ھای مستقل : پرسش

  کارگری چيست؟

و (يل حزب طبقۀ کارگر در برخورد با مسألۀ تشک: پاسخ

، ھمچنين، دو روش )رابطۀ آن با تشکل ھای مستقل کارگری

، بر اين نظر است که حزب طبقۀ اولی. متفاوت وجود دارد

کارگر را می توان در ابتدا جدا از پيشروان کارگری ساخت 

آنان را متقاعد به پيوستن به آن حزب  - طی دوره ای -و سپس

عموماً چنين روشی را اتخاذ گروه ھای سنتی ايرانی . کرد

و برداشتی نادرست و مکانيکی از يک حزب کارگری  ندکرد

، بر اين اعتقاد است که حزب طبقۀ دومی. انق%بی دارند

کارگر بايستی از درون تشکل ھای مستقل کارگری به وجود 

عناصری از سابقۀ جنبش کارگری به خصوص پس از . آيد

 و پس از آندر انق%ب مشاھدۀ عملکرد سازمان ھای موجود 

 .به چنين نتيجه ای رسيده اند

نقطۀ . در واقع اين دو برخورد، دو روی يک سکه ھستند

 -با توّجه به ساختن حزب - مشترک ھر دو اينست که ھيچ يک

وی کارگری يا مابين پيشرُ  سه گانۀبه ارتباط تنگاتنگ 

رھبران طبيعی وعملی جنبش (» کارگران روشنفکر«

رھبران (» روشنفکر کارگری«ام انق%بی يا ، پيشگ)کارگری

و  توده ھای کارگر، و )نظری و سياسی جنبش کارگری

دستۀ اّول، دستۀ دّوم را . زحمتکش، توّجه خاص نمی کنند

و گروه  می کند »سنديکاليستی«متھم به داشتن انحرافات 
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اين . »روشنفکرانه«اّولی را متھم به داشتن انحرافات  ،دّوم

ه مشک%ت موجود پيشروی کارگری می دعوای کاذب ب

 .افزايد و افتراق را در درون جنبش کارگری تشديد می کند

خود،  »حزب«و يا  »سازمان«دستۀ اّول تصّور می کند که 

روشنفکر و کارگر «مرکز جنبش کارگری است و با عّده ای 

بدون دخالت ميان پيشروی کارگری می توان حزب  »انق%بی

و دستۀ دّوم با اتکا به سابقۀ کارگری . ردطبقۀ کارگر اع%م ک

به خودی خود نھايتاً بدون  »کارگران«خود می پندارد که 

صرف نظر (نياز به پيشگام انق%بی می توانند به طور جمعی 

از درون يک تشکل ) از ناھمگونی سياسی و درجۀ آگاھی

 .حزب خود را بسازند ،)مانند اتحاديۀ کارگری(کارگری 

وه ھای سنتی از حوصلۀ اين بحث خارج است برخورد به گر

، در اين جا می )مورد نوشته ايم اين در مقا?ت پيشين در(

اين عّده به درستی ايراداتی به . دستۀ دّومپردازيم به نظر 

لزوم درگيری پيشروی  بر و می گيرندگروه ھای سنتی 

اّما خود، . کارگری در ايجاد حزب طبقۀ کارگر تأکيد می کنند

 .ايرادات به اين نظر چندگانه است. اتی دارندايراد

اّول، گرچه طبقۀ کارگر در کل مورد استثمار قرار می گيرد، 

 ۀاّما آگاھی طبقاتی به شکل يکپارچه و ھمگون در کّل طبق

کارگران ھم، گرايش ھای  در بين. کارگر ايجاد نمی شود

در درون تشکل ھای . متفاوت و گاه متضاد مشاھده می شود

بنابراين، صحبت از . ری ھم ھمين وضعيت حاکم استکارگ

به  »ايجاد حزب طبقۀ کارگر از درون تشکل ھای کارگری«

در تاريخ جنبش . ميان آوردن بحثی است غيرعملی و ناوارد

که از درون تشکل ھای  »کارگری«کارگری کليۀ حزب ھای 

مستقل به وجود آمدند، به نحوی از انحاء منحط و يا 

بريتانيا  »حزب کارگر«نمونۀ بارز آن (د بورژوايی شدن

در واقع صرفاً بخشی از طبقۀ کارگر در مراحل ). است

اين . اّوليه، پيگيرانه از منافع کّل طبقۀ کارگر دفاع می کند

کارگرانی که  -ناميد »پيشروی کارگری«بخش را می توان 

در صف مقّدم جنبش کارگری، صرف نظر از جزر و مّد 

اين بخش رھبران طبيعی و عملی  -گيرند مبارزات، قرار می

 .کارگران ھستند

اين . کارگر، نياز به برنامۀ انق%بی دارد قۀدّوم، حزب طب

برنامه بايستی ريشه در تجارب تاريخی طبقۀ کارگر، نه تنھا 

اين برنامه . در ايران که در سطح بين المللی، داشته باشد

دو قرن اخير بايستی متکی به تئوری انق%بی تکامل يافتۀ 

 ١٠تا  ٨کارگرانی که روزی . جنبش ھای کارگری باشد

مشغول به کار  و ادارات و مؤسسات ساعت در کارخانه ھا

خودی به اين ه مشقت بار ھستند، يک شبه و به شکل خودب

) ھمانند طبقۀ بورژوا(طبقۀ کارگر . تئوری ھا دست نمی يابند

که اين نظريه بديھی است . نياز به تئوريسين ھای خود دارد

پردازان کارگری می بايد از درون خود طبقۀ کارگر بيرون 

ضد سرمايه داری  ۀکارگر در مبارز ۀبخش ھايی از طبق. آيند

سخن ديگر آگاھی  هب. خود به آگاھی سوسياليستی می رسند

مبنی بر ضرورت سرنگونی نظام سرمايه داری و جايگزينی 

آگاھی به شکل خطی  اما اين. آن با نظامی نوين سوسياليستی

طور که آگاھی  ھمان. و گسترده صورت نمی گيرد

کارگر به وجود می آيد به ھمان  ۀسوسياليستی در درون طبق

ه نسبت توھم نسبت به سرمايه داری در درون بخش ديگر ب

. دست آمده از ميان می روده وجود می آيد و اين آگاھی ب

در جامعه  کارکس مارکس ايدئولوی غالب ۀزيرا که به گفت

جه، از ابتدا طبقۀ يدر نت. ھمانا ايدئولوژی ھيئت حاکم است

کارگر نياز به تشکي%تی دارد که اين آگاھی به دست آمده را 

اين تشکي%ت چيزی نيست . دارد و گسترش دھداه محفوظ نگ

» روشنفکر انکارگر«متشکل از   ،شتاز انق;بیيحزب پجز 

ر خدمت جنبش که خود را د(» یکارگر انروشنفکر«و 

و در عمل ھم آزمون خود را به طبقۀ  - کارگری گذاشته اند

بنابراين بايستی پيوندی ميان آن بخش ). کارگر پس داده اند

از  -و اين روشنفکران) رھبران عملی(پيگير طبقۀ کارگر 

پيشگام «و  »پيشروی کارگری«رابطۀ  .ايجاد شود -ابتدا

گرچه . يجاد کردرا نمی توان به طور مصنوعی ا »انق%بی

اين دو در ابتدا به طور جداگانه تشکيل می شوند، اّما 

ب%فاصله به يکديگر پيوند می خورند و وجه تمايزی بين آن 

ھمه از اعضای يک تشکي%ت ھستند که به  - ھا نخواھد بود

اصرار بر اعطای امتياز ويژه . دور يک برنامه جمع شده اند

صرف نظر از قابليت  - »کارگران«و يا  »روشنفکران«به 

ريشه ھای انحطاط را در اين تجمع  -ھای سياسی و تشکي%تی

ھر عضو بنا بر قابليت و جّديت سياسی، . ايجاد می کند  اوليه

 .جايگاه خود را در درون يک تشکي%ت واحد می يابد

سّوم، حزب طبقۀ کارگر در درون جامعۀ سرمايه داری تا 

بايستی از حم%ت و نفوذ  دورۀ پيشا انق%بی و تسخير قدرت،

حزب ھای بی در و پيکر و توده . طبقۀ متخاصم محفوظ بماند

در . گيرند ای ھميشه مورد حملۀ دشمنان طبقۀ کارگر قرار می

از لحاظ سياسی ( متعھد نتيجه حزب کارگری، بايد با عّده ای

 منضبط، )از لحاظ فعاليت و کار سياسی( جّدی، )و برنامه ای

و با رعايت اکيد مسائل ) ری به تشکي%تاز لحاظ وفادا(

بنابراين چنين حزبی در ابتدای کار، . امنيتی ساخته شود

حزبی کوچک خواھد بود که به تدريج رشد کرده و در دورۀ 

تصّور اين . تبديل می شود »توده ای«پيشا انق%بی به حزب 

) به خصوص در کشوری مانند ايران(که رژيم سرمايه داری 

يک حزب توده ای را به طبقۀ کارگر خواھد  اجازۀ ساختن

حزب طبقۀ کارگر، حزب اقليت . داد کام%ً تخيلی است

پيوندی از بھترين عناصر طبقۀ کارگر و (کارگران است 
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 ).روشنفکران انق%بی

چھارم، چنين حزبی می تواند فّعال ترين و متعھدترين 

ۀ به دور برنام(اعضای کارگر خود را برای مبارزۀ سياسی 

تنھا . در تشکل ھای مستقل کارگری شرکت دھد) انق%بی

 ،تضمين گسترش و تداوم کار تشکل ھای مستقل کارگری
حتی (تشکل ھای مستقل کارگری . وجود چنين نھادی است

بدون دخالت آگاھانۀ يک حزب ) کميته ھای عمل مخفی

 .انق%بی، نھايتاً پراکنده شده و از بين می روند

  حزب کارگری چگونه تشکيل می شود؟به نظر شما : پرسش

ساختن حزب «برخ%ف نظرات گروه ھای سنتی و مدافعان 

، تدارک »کارگری از درون تشکل ھای مستقل کارگری

ايجاد نطفه ھای اّوليۀ حزب کارگری آتی ايران را می توان 

ھمان قدر . آغاز کرد) چه در ايران و چه خارج(از ھم اکنون 

، بدون پيشروی کارگری و که ساختن حزب طبقۀ کارگر

دخالت در جنبش کارگری انحرافی است، به ھمان ترتيب در 

يکی از طرق دخالت، . نشستن ھم اشتباه است »ناجی«انتظار 

کميته ھای عمل (در جھت پيشبرد مبارزات کارگری موجود 

و در عين حال تدارک ساختن نطفه ھای اّوليۀ يک  -)مخفی

 »کارگری سوسياليستیھسته ھای «تشکيل  -حزب کارگری

 در جھت گيری و ترکيب فّعالين، و »کارگری«(است 

ھسته ھايی که در ابتدا به طور ). در برنامه »سوسياليستی«

جداگانه در ھر نقطه ای از ايران و يا خارج حول يک برنامۀ 

انق%بی روشن و با افراد متعھّد، جّدی و منضبط ساخته شده و 

را ) کميته ھای عمل(ی مداخلۀ درون تشکل ھای کارگر

اين ھسته ھای کارگری سوسياليستی به . سازمان می دھد

در  - تدريج به دور يک نشريۀ کارگری می توانند به يکديگر

نزديک شده و پايه ھای اّوليۀ يک  - سطح عملی و سياسی

 نگروه کارگری و نھايتاً حزب کارگری آتی ايران را بنيا

 .نھند

اليستی و تشکل ھای کارگری پيوند ھسته ھای کارگری سوسي

، تنھا روشی است که تداوم )کميته ھای عمل مخفی(موجود 

کار تشکل ھای مستقل کارگری را تضمين کرده و اتحاد 

تنھا روشی  - طی دوره ای -ھسته ھای کارگری سوسياليستی

تدارک ايجاد يک حزب  -در وضعيّت کنونی - است که

 .کارگری را می تواند تضمين کند

 ١٣٩٢فروردين 

 

  

» بحران«دربارة اخراج اسالو و 

  سنديكاي شركت واحد

  ی منصور اسانلوی منصور اسانلو»»پيام سال نوپيام سال نو««نکاتی در مورد نکاتی در مورد 

  

ی منصور اسانلو به مناسبت سال نو پيامی داده اند که در انتھا

  :آن، توضيحی به شرح زير آمده است

متاسفأنه چند ھفتۀ پيش، ھنگامی که برای شرح خروج خود «

از ايران با يکی از رسانه ھا يعنی تلويزيون رھا گفت و گو 

توضيحات اين رسانه پس از گفت و گوی من اين    کردم،

تصور را ايجاد کرد که من برای ادامۀ فعاليت به يک گروه يا 

از اين رو ضروری می دانم . پيوسته ام تشکي%ت خاص

يادآور شوم، مطالبی که پيرامون پيوستن اين جانب به 

تشکي%ت وابسته به اين تلويزيون و صاحب امتياز آن به 

از نظر شخص من   عنوان يک سازمان سياسی منتشر شد،

نتيجۀ سوءتفاھم در طی گفت و گو ھای مربوط به مصاحبه 

ی کنم که من ھيچ گونه وابستگی و ھمچنين تأکيد م. بوده است

و رسانه ای   پيوستگی به ھيچ حزب و تشکي%ت سياسی

  »ندارم

  :در اين باره ?زم است به چند نکته اشاره شود

اول؛ دوست گرامی منصور اسانلو؛ آيا شما می دانستيد که 

زيون يمتعلق به کدام گرايش است؟ اين تلو» زيون رھايتلو«

و به طور مشخص تريبون » بزموج س«متعلق به تشکي%ت 

از شما . گرايش بورژوايی اپوزسيون جمھوری اس%می است

پس از اين ھمه سابقۀ فعاليت انتظار می رود متوجه باشيد که 

کدام رسانه ھا، به کدام تماي%ت طبقاتی تعلق دارند و با چه 

آن ھا . انگيزه و اھدافی برای مصاحبه به سراغ شما می آيند

زيون از جمله دشمنان يخبری نيستند، اين تلو صرفاً يک نھاد

طبقاتی کارگران است و برای تقابل با جنبش کارگری فعاليت 

از شما با اين ھمه تجربۀ کارگری انتظار می رود . می کند
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يا » سوء تفاھم«که اين موضوع را تشخيص داده و اجازۀ 

  . بھتر بگوييم، سوء استفاده، به آن ھا ندھيد

زيون و در حضور شما، از شما به عنوان يودوم؛ در اين تل

فردی که مسئوليت بخش کارگری جنبش سبز را بر عھده 

از شما اين انتظار می رفت که . خواھد گرفت، ياد شد

ب%فاصله به اين موضوع واکنش نشان دھيد و به آن ھا 

من ھيچ گونه وابستگی و پيوستگی به ھيچ حزب و «: بگوييد

و به اين ترتيب، جلوی » ای ندارمو رسانه   تشکي%ت سياسی

  .را بگيريد» سوء تفاھم«

زيون يبا اين تلو ١٣٩١اسفند  ١٠سوم؛ شما در تاريخ 

روز بعد، و آن ھم تنھا در انتھای يک  ١٩مصاحبه کرديد و 

پيام نوروزی اع%م فرموده ايد که به ھيچ حزب و تشکي%ت 

دار از شما با اين مق. سياسی وابستگی و پيوستگی نداريد

سابقۀ فعاليت انتظار می رفت که در ھمان مصاحبه و يا دست 

کم فردای آن روز، طی تکذيبيه ای مستقل، ادعای پيوستن به 

روز،  ١٩اکنون پس از گذشت . موج سبز را تکذيب کنيد

يعنی تقريباً سه ھفته، و سکوت شما در تمام اين مدت، به ما 

کامل، و در  حق دھيد که پس از به وجود آمدن بی اعتمادی

شرايطی که شما اعتبار سابق خود را از دست داده ايد، به 

اين سادگی نپذيريم که می توان با ارائۀ توضيحی کوتاه در 

حّد يک پاراگراف، ھمان چيزی را باور کنيم که شما می 

  .خواھيد

از نظر ما با اين اط%عيۀ اخير شما، ھچ چيز تغيير نکرده 

خوب می شناسيم؛ و در  ما مانورھای سياسی را. است

در . مبارزۀ سياسی، پيرو قواعد و سنت ھای انق%بی ھستيم

، به کّرات گرايش ھايی يافت می شوند که »چپ«اپوزيسيون 

ھمۀ عمر فعاليت خود را در حوزه ھای حقوق بشری و انسان 

دوستانه و نظاير اين ھا گذرانده اند و اصو?ً اھل تحليل و 

آن ھا تا پيش از پيوستن شما به . بررسی مارکسيستی نيستند

، نمی خواستند بپذيرند اين مسيری است که شما »موج سبز«

به » زيون رھايتلو«انتخاب کرده ايد؛ بنابراين وقتی در 

روشنی شنيدند که شما مسئول حوزۀ کارگری جريان سياسی 

نھاد مذکور خواھيد شد، ھنوز آن قدر گيج و گنگ بودند که 

ھات اساسنامه ای سنديکای شرکت واحد باز ھم سراغ اشتبا

می گشتند و از سنديکا می خواستند که اط%عيۀ برکناری شما 

شدت بی ربطی آن ھا به . از ِسمت ھايتان را پس بگيرد

جنبش کارگری آن قدر بود که انتظار نداشتند شما از مواضع 

جديدتان به نفع مواضع قبلی عقب نشينی کنيد، بلکه منتظر 

ا اط%عيۀ خود را پس بگيرد و شما در ھمۀ بودند سنديک

مناصب گذشته خود ابقا شويد تا ?بد به جای انشعاِب تنھا يک 

فرد به سوی گرايش بورژوايی، کّل سنديکا به رھبری شما 

» سنت مجمع عمومی«به اين ترتيب ! به اين گرايش بپيوند

ھم اجرا می شد و اين ھمان چيزی بود که آن ھا می 

ی آن ھا رأی مجمع عمومی به نفع بورژوازی برا! خواستند

  .آن بود» سنت«اھميتی نداشت؛ مھم، خوِد مجمع عمومی و 

وقتی ھمۀ عمر سياسی گرايش ھای بی ربط به جنبش 

حقوق حقه و رعايت موازين «کارگری، صرفاً مراقبت از 

باشد، آن گاه پيوستن شما به گرايش » مدنی و مدرن

وض رعايت موازين مدرن بورژوايی بی اھميت است، در ع

خوب دوست ! و مدنی سنديکا است که دارای اھميت می شود

، اين ھمه اميد »موج سبز«گرامی، وقتی رھبران بورژوای 

به چنين رفرميست ھای جا خوش کرده در احزاِب من 

درآوردی و از آستين بيرون آمده دارند، چرا از شما نخواھند 

رگری، با مانوری که به جای تقابل با فعالين جنبش کا

کوچک، ھم رفرميست ھا را در گيجی خود باقی نگاه داريد و 

ھم موجبات نزديکی طيفی از ھمين مدافعين را به سوی خود، 

آن ! و از اين طريق به ھمان گرايش بورژوايی، فراھم کنيد؟

ھا حوصله و استعداد فراوانی در مسائل فرعی مانند 

است که شما چنين تکذيبيه اساسنامه و نظاير آن دارند و کافی 

ای صادر کنيد تا دور تازه ای از جدل فرسايشی ميان اين 

طيف را فراھم کنيد و در نھايت به جای آن که به آن ھا 

بپيونديد، آن ھا  را به دنبال خود به جايی متصل کنيد که خود 

  .متصل شديد

از نظر ما اين نوشتۀ شما ھيچ چيز را نشان نمی : جمع بندی

ستعداد شما در چرخش به راست و امکان اين چرخش ا. دھد

در خارج از کشور، و به خصوص مصاحبۀ شما با نمايندگان 

. پيوسته ايد» جبھه«جبھۀ راست نشان داد که شما فع%ً به اين 

پيوستگی و وابستگی «پيوستن به اين جبھه لزوماً به معنی 

شما بدون آن که به حزبی بپيونديد ھم می . نيست» حزبی

توانيد به جای جبھۀ چپ در کمپ راست بورژوايی قرار 

به اين ترتيب در اط%عيۀ شما، بدون آن که نقد . داشته باشيد

و » موج سبز«صريح خود نسبت به جبھۀ بورژوازی طيف 

. متحدين آن طرح شود، می تواند تنھا يک مانور سياسی باشد

اگر تصور می کنيد شبھه و سوء تفاھمی باعث شده که در 

انتھای يک پيام تبريک سال نو، ضمناً رفع سوء تفاھم کنيد، 

. مطمن باشيد که اين امر خود سوء تفاھم را افزايش می دھد

برای رفع سوء تفاھم، ?زم است نقد صريح خود را به 

جريانی که سعی کرد شما را به خودش منتسب کند، منتشر 

ونيست کنيد و نشان دھيد فعاليت آيندۀ شما در جھت تقويت کم

  .ھا و جنبش کارگری است يا سبزھا و بورژوازی

  عليرضا بيانی

  ١٣٩٢اول فروردين 
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  نامۀ سرگشاده به منصور اسالونامۀ سرگشاده به منصور اسالو

 

 مازيار رازی - عليرضا بيانی

 مهمقدّ 

کارگرانی که منصور اسالو را می شناسند، و  ۀخطاب به ھم

به خصوص کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 

 حومه

 ،ادوستان و رفق

سفانه جنبش شما کارگران زحمتکش، يک انشعاب به أمت

سوی دولت سرمايه داری داد، که اعتبار و ھويت خود را از 

اسالو، اين منصور . مبارزه در کنار شما به دست آورده بود

شما اکنون صفوف شما را ترک  ۀھمرزم و ھم سنگر گذشت

 او اکنون. کرده و به صف دشمنان طبقاتی شما پيوسته است

در مقابل شما کارگران  به جرياناتی پيوسته که مستقيماً  رسماً 

ی أسنگر بسته اند، جريانات سياسی که از شما فقط يک ر

 داری می برای بازگشت به جناحی از حکومت سرمايه

 .خواھند، و در مقابل ھيچ چيزی به شما نخواھند داد

رو ?زم است که پيش از ودای آخر با ھم رزم سابق  از اين

ای سرگشاده به او، اما رو به جنبش، نوشته و نکاتی  ان، نامهت

 .را به او در ميان بگذاريم

**** 

 دوست گرامی منصور اسالو،

شما پس از دوره ای مبارزه در کنار کارگران اتوبوسرانی 

شرکت واحد و پس از تحمل فشارھای زيادی که بر خود، 

فته ايد که اين خانواده و دوستانتان وارد آمد، اکنون تصميم گر

صفوف را ترک کنيد و به صفوف دشمنان طبقاتی کارگران 

اين  ،اما ?زم است بدانيد که اگر جنبش کارگری. بپيونديد

شما را قبول می داشت، در آن صورت خودش  ۀدوستان تاز

آن ھا می رفت و  »سبز«به زير پرچم  ١٣٨٨در سال 

 .نکرد برايشان ھورا می کشيد، که خود شما شاھديد چنين

آقای اسالو، شما در اولين قدم در پيوستن به طيف سرمايه 

داری خارج از حکومت، مرتکب اين اشتباه فاحش شديد که 

اما اين . فکر کرديد می توانيد جنبشی را به دنبال خود بکشيد

جنبش کارگری، تاريخ و سنت ھای خودش را دارد و حتی 

اعتنايی نخواھد  اگر از اين جابه جايی ھا با خبر شود، به آن

شما به دليل مبارزۀ از نزديک و در کنار بخشی از . کرد

کارگران بود که از اعتبار کافی در ميان آن ھا برخوردار 

شديد، اما اين اعتبار تنھا و تنھا در شرايط تداوم مبارزه در 

کنار آن ھا ھمچنان به قوت خود باقی خواھد ماند و نه با 

ريف و مبارز به قدر کافی کارگران ش. ترِک صفوف سابق

ظلم و ستم تحمل کرده اند، از فقدان تشکل و مبارزۀ متشکل 

ت با اھمچنان در رنج اند، اما اين اوضاع را دليلی بر مماش

سرمايه داری نمی دانند، زجرھا و دشواری ھاِی بيش از اين 

را تحمل می کنند تا کينۀ طبقاتی خود نسبت به سرمايه داری 

اگر چنين نبود که . ای روز انتقام حفظ کنندزالو صفت را بر

دسته دسته از نھادھای کارگری  کارگران به جای گسستِ 

اگر . وابسته به دولت، فوج فوج به ھمان نھادھا می پيوستند

اين چنين نبود که کارگران به جای دفاع از سنديکای شرکت 

 .واحد، از خانۀ کارگر دفاع می کردند

 آقای اسالو، 

سبه ای داشته ايد که تصور کرديد کارگران پرچم شما چه محا

مستقل مبارزاتی خود را رھا می کنند و به زير پرچم سرمايه 

دقيقاً کدام اقدام . دارِی برکنار شده از حکومت می روند

کارگران به صورت دسته جمعی موجب اين برداشت 

چرا متوجه نيستيد که کارگران . ناصحيح شما شده است

ب را، انق%بی که در نوع خودش در تاريخ تجربۀ يک انق%

جنبش کارگری کم نظير است، پشت سر نگذاشته اند تا 

اين صحيح است که جنبش . دوباره از نقطۀ اول شروع کنند

کارگری دارای بحران رھبری است، و درست به دليل ھمين 

بحران، جنبش کارگری با وجود ضعف ھای اساسی و مھمی 

کارگران حتی . ز شما حمايت کردکه از شما سراغ داشت، ا

اگر می دانستند که روزی صفوف آن ھا را به نفع صف 

دشمنانشان ترک می کنيد، باز ھم از شما، ھرچند به شکل 

اما اين بدان معنا نيست که آن ھا . مشروط، حمايت می کردند

پشت سر شما و تا ھرجا که مايل باشيد، به حرکت ادامه 

 .خواھند داد

که تنھا راه متوقف کردن جنبش کارگری، ما می دانيم 

سرکوب دائمی اين جنبش به دست رژيم حاکم نيست؛ دولت 

مھم تريِن آن . سرمايه داری روش ھای مؤثر ديگری ھم دارد

ھا، فريب کارگران از طريق اشاعه و گسترش راھکارھای 

رفرميستی و نفوذ عناصر خود در درون اين جنبش است تا 

اما . طريق مستقيماً بر آن تأثير بگذاردبلکه بتواند از اين 
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موفقيت آن ھا ھميشه تضمين شده نيست، اين موضوع بستگی 

به درجۀ پيشرفت جنبش کارگری و انجام وظايف مارکسيست 

جنبش کارگری در . ھای انق%بی در يک کشور مشخص دارد

تر کشوری ايران تجربه ھايی بسيار غنی دارد که در کم

با اين که اين جنبش از شدت . ن يافتمشابه آن را می توا

سالۀ رژيم سرمايه داری حاکم بر  ٣۴فشارھای سيستماتيک 

روی زانوی خود افتاده است، اما شما که تا چندی قبل يک 

فعال کارگری بوديد، ?بد بايد خوب بدانيد و ببينيد که جنبش 

کارگری ايران تا چه ميزان استعداد با?يی در مبارزۀ ضد 

برعکس، به خود . ری دارد و اھل مماشات نيستسرمايه دا

پايه ھای کارگری نگاه کنيد که اعتنايی به اين نوع مماشات 

نمی کنند و ب%فاصله به محوطۀ کارخانه می آيند تا با 

شما . اعتراض خود، در واقع پاسخی به ھمين مماشات بدھند

بايد به کارگران نی بر شوشتر اشاره می کرديد، به کارگران 

که با وجود انواع ارعاب و سرکوب . ..روشيمی ماھشھر و پت

از خواسته ھای خود عقب نشينی نمی کنند و اھل مماشات ھم 

به ھمين دليل است که خود شاھد ھستيد روزی نيست . نيستند

که از گوشه و کنار اين مملکت، خبر اعتصاب و اعتراضی 

ه اين وضعيت به يک نکتۀ مھم اشار. کارگری به گوش نرسد

دارد و آن جاری بودن مبارزۀ ضّد سرمايه داری در سراسر 

ايران است که ھرچند به صورت پراکنده و بدون رھبری 

صورت می گيرد، اما ھرچه ھست نشانه ای از بلوغ جنبشی 

 .است که فريب سرمايه داری و وعده ھايش را نمی خورد

اين جنبش آن قدر بدون رھبری انق%بی ھست که تاکنون 

ته باشد مبارزات پراکندۀ کارگری را با ھدف ساقط نتوانس

کردن سيادت سياسی سرمايه داری حاکم در ايران متحد کند، 

اما اين قدر خام و ناپخته نيست که در نبود اين رھبری 

انق%بی، به واسطۀ افرادی مثل شما، پشت سر خود نمايندگان 

 .سرمايه داری صف بکشد

کارگری ايران به مراتب  باور بفرماييد جنبش ،آقای اسالو

جّدی تر و ضّد سرمايه داری تر از آن است که بخواھد با 

يکی دو تاکتيک قديمی و صدھا بار آزمايش شدۀ نيروھای 

سرمايه داری خارج از رژيم، فريب آن ھا را بخورد و پشت 

 .سر آن ھا قرار بگيرد

 آقای اسالو، 

ما در واقع با آن که شما اکنون وارد عرصۀ سياسی شده ايد، ا

به جای پيوستن به حزبی کارگری سوسياليستی، به حزبی 

ھرچند اين نشانگر آن است که . سرمايه داری پيوسته ايد

احزاب مّدعی کارگری سوسياليستی ايران بی ارتباط با 

جنبش کارگری ھستند؛ چرا که در غير اين صورت کسی 

ی مثل شما بايد به جای احزاب بورژوايی، به يکی از اعضا

آن ھا مبّدل می شد؛ اما ھمچنين نشانگر خام بودن شما در 

قدر   شما ھنوز آن. تشخيص دوست و دشمن طبقاتی ھم ھست

ی نداريد که متوجه شويد جريانات تتشکي% -سياسی ۀتجرب

بورژوايی با شما فقط تا جايی کار دارند که موقعيت خودشان 

ۀ رھبری شما که تجرب. را تثبيت کنند و نه موقعيت شما را

کردن داريد، چرا متوجه نيستيد که اکنون خود در حال 

چرا فکر می کنيد وعده ھايی که به شما . رھبری شدن ھستيد

 .داده اند واقعی است و عملی خواھد شد

شما حتی در ھمين مصاحبۀ اخيرتان، از نوع و لحن برخورد 

مصاحبه کننده بايد متوجه می شديد که فقط به اندازۀ يک 

آن ھم برای مّدت معينی برايشان اھميت داريد و نه  مھره و

شما ھنوز آن قدر سياسی نشده ايد که . ذره ای بيش از اين

متوجه شويد که اين دوستان تازۀ شما، خيلی زود از شما 

ترين پُست و مقامی به کناری می تشکر می کنند و بدون کم

 . گذارندتان

 آقای اسالو،

ايد که اگر به آن دقت  شما مرتکب يک تناقض بزرگ شده

 »سبز«سر راھتان  د متوجه فرصت طلبی ھای دوستانِ ،کنی

توانيد خود را به عنوان  شما نمی او?ً . شده ھم خواھيد شد

رھبر کارگری به دوستان راه سبزتان معرفی کنيد، در 

توانيد خود را رھبر سابق و اکنون  بھترين وضعيت شما می

 حال اگر آن. معرفی کنيدشرکت واحد  یسنديکا ۀبرکنار شد

ارتباط شان با  ۀبايد از شما به عنوان وسيل ،ذيرندھا اين را بپ

سنديکاھای کارگری در ايران استفاده کنند، و اين در حالی 

پروژه  است که شما با ترک سنديکا نشان داده ايد که کلّ 

سنديکاليزم شکست خورده است که شما را به اين نتيجه 

 .بپيونديد »سبزموج «رسانده که به 

، ?بد برای شما مثل روز روشن شده است که سنديکا به ثانياً 

ابتدايی ترين حقوق را برای  یخودی خود قادر نيست حت

کارگران احيا کند که خود را ناگزير از پيوستن به حزب رفاه 

ھرچند ديدگاه ھای رفرميستی شما چراغ جستجويی . ديده ايد

د؛ اما اين در عين حال بدان را پيدا کني »موج سبز«شد تا 

معنا است که شما خود متوجه شده ايد سنديکاليزم پاسخ 

که خارج شدن از بن بست  مناسبی نبوده؛ منتھا به جای اين

سنديکاليستی را با ايجاد حزب کارگری گره بزنيد، به حزب 

ھا به  بورژوايی پيوستيد و با خود اين تناقض را برای آن

توانيد  اگر بخواھيد ھم نمی یيگر حتارمغان برده ايد که د

به عبارت ديگر، شما اگر می . يک سنديکاليست باشيد

پس چرا سنديکاليست  ،خواستيد فعاليت حزبی داشته باشيد

 ،شديد و حا? که سياسی شده و به حزب بورژازی پيوستيد

شما اگر در  !توانيد ھمزمان سنديکاليست ھم باشيد چگونه می
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يک  یانيد، رھبر سنديکا که سھل است، حتھا باقی بم کنار آن

ً  کارگر سنديکاليست ھم نخواھيد بود؛ و در اين  صورت حقيقتا

ھا خواھيد داشت که تصور می  چه تحفه ای با خود برای آن

 .کنيد به آن دليل امتيازات ممتازی ارزانی شما خواھند کرد

 قای اسالو، آ

کنيد و  شما می توانيد به ھر دليلی جنبش کارگری را رھا

خود را از مبارزاتی که داشتيد کنار بکشيد، و به اين ترتيب 

احترامی را که به دست آورديد ھمچنان حفظ کنيد، اما متوجه 

باشيد که قرار گرفتن شما در کنار دشمنان طبقاتی کارگران 

در . به معنی مقابلۀ شما با طبقۀ کارگر محسوب می شود

ست که کسی در چنين تاريخ حتی يک مورد به ثبت نرسيده ا

وضعيتی، برای مدتی طو?نی محبوب جنبش کارگری باقی 

اميدواريم دچار اين اشتباه فاحش نشده باشيد که تصور . بماند

ھا  رد اھداف خود از امکانات آنبتوانيد برای پيش کنيد می

تاريخ بدانيد  ،اگر چنين نقشه ھايی در سر داريد. استفاده کنيد

برھايی فقط مبارزين و ده که چنين مياناين را بارھا نشان دا

رھبران کارگری را به مھره ھايی برای تقويت سرمايه داری 

رزات سابق خود شما نشان طور که مبا ھمان. تبديل می کند

برای کوچکترين پيشرفتی فقط اتکای به بازو و  یداده، حت

توان خود کارگران بوده که نتيجه داده است و نه تمنای از 

 .بيگانگان

آقای اسالو وقتی شما در زندان بوديد، اين کارگران ايران و 

ھا در سراسر جھان بودند که از شما  متحدين بين المللی آن

آيا از خود  .»اميد سبز جنبش راه«حمايت می کردند و نه 

پرسيده ايد که وقتی کارگران شريف شادان پور و جامکو در 

 »جنبش سبزی ھا«اين  ،مقابل مجلس به رگبار بسته می شدند

کجا بودند؟ آيا از خود پرسيده ايد وقتی به سوی کارگران 

وپتر شليک کھوا به وسيله تانک و ھليخاتون آباد از زمين و 

بخشی از دولت سرمايه داری  ۀاين رھبران نوکيس ،می شد

موج «اص%ح طب%ن متحد  مانند اکبر گنجی و سازگارا و کلّ 

ن سبزھا وقتی به سنديکای کجا بوده اند؟ به راستی اي »سبز

شما حمله شد چه کار کردند؟ چندتا تحصن و اعتراض به 

حبس انفرادی شما سازمان دادند؟ از چند عضو پارلمان و 

حمايتی گرفتند  یکارگری امضا ۀاتحادي و چند رھبر سنديکا

که اکنون به جای قرار گرفتن در کنار متحدين کارگری، خود 

 ه ايد؟ ھا قرار داد را در کنار آن

سازی در »لخ والسا«اگر چه ايران لھستان نيست و الگوی 

لو? در  نز تبديل می شود؛ اگر چه کسی مثلايران به يک ط

که سابقاً به دليل نداشتن پول  -برزيل از سطح کارگری فقير

کافی درمان، انگشت آسيب ديده اش از سانحۀ کار را از 

، ولی وقتی به به مقام رياست جمھوری رسيد -دست داده بود

اين مقام دست يافت، خوِد مکانيسِم موقعيت اش او را در 

با اين حال شما . مقابل طبقه ای قرار داد که از آن جا آمده بود

بايد آن قدر سياسی باشيد که بتوانيد بفھميد در ايران که 

ساله ھنوز تجربۀ  ٣۴کارگران به دليل سرکوب سيستماتيک 

د سنديکايی در سراسر کشور را فعاليت تشکي%تی، حتی در ح

نداشته اند، اگر در آينده بخواھند تشکي%تی را تجربه کنند، 

ناچار خواھند بود قيام کنند و تشکي%ت کارگری دوران قيام 

ديگر نه سنديکا و نظاير آن، بلکه شوارھای سراسری  ،نيز

 .کارگران است

 آقای اسالو، 

ين نکته را از قلم شما و دوستان تازه تان در ارزيابی خود ا

انداخته ايد که در ايران به دليل شرايط ويژۀ آن، کارگران 

مانند کارگران لھستان و برزيل از طريق رأی و آرا وارد 

کارزار تغييرات بزرگ نخواھند شد، رژيم سرمايه داری 

ايران برای آن ھا فقط يک راه غير قابل مسدود باقی گذاشته 

ام کارگران، کمترين اقدامی که در قي. و آن قيام کارگری است

می تواند صورت بگيرد چيزی جز اعتصاب و اشغال 

کارخانه و حرکت به سوی انق%ب نخواھد بود و اين شرايط 

. نمی تواند بستر مناسبی برای طرح و ايده ھای شما باشد

طرح و ايده ھای دوستان تازۀ شما فقط برای جلوگيری از 

عنوان مھره ای برای آن  وقوع چنين شرايطی است و شما به

ھا فقط تا زمانی دارای ارزش ھستيد که بتوانيد قدمی در 

متوقف کردن قيام ھای وسيع کارگری داشته باشيد، آقای 

 اسالو آيا شما تصور می کنيد قادر به چنين کاری باشيد؟

 آقای اسالو، 

تا ھنوز به قدر کافی دير نشده، يا به صفوف گذشتۀ خود 

ت کم در کنار دشمنان کارگران صف آرايی برگرديد و يا دس

 .نکنيد

  ١٣٩١پانزده اسفند 
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  !!بحران سنديکای شرکت واحد و درس ھای آنبحران سنديکای شرکت واحد و درس ھای آن

  عليرضا بيانی

پس از برکناری منصور اسالو از سنديکای کارگران شرکت 

واحد، دو رديف واکنش، به موازت يکديگر، نسبت به آن 

دفاع از اسالو رديف اول، طيف واکنشاتی در . صورت گرفت

ھای  کارآگاھانه و شبه پليسی از منتھی اليه تحليل  بود که

گرفته تا تحليل ھای حقوقی، اخ%قی و سانتريستی را در بر 

می گرفت؛ و رديف دوم، واکنشاتی در دفاع از سنديکای 

شرکت واحد بود که از تحليل ھای مارکسيستی تا دنباله روانه 

ر رديف اول، مبنا را بر طيف واکنشات د. را شامل می شد

ھای سابق اسالو قرار داده بود و اخراج او را سابقه و ت%ش

در . ارزيابی می کرد" مدرن"از توطئه گرفته تا عملی غير

اين طيف که عمدتاً دربرگيرندۀ گرايش ھای سانتريستی 

است، ضمن دفاع از تشکل کارگری، تناقضاتی بروز می 

  .ين آن ھا می پردازيمترکرد که در اين نوشته به مھم

يکی از مضحک ترين اين تناقضات آن بود که گفته شد  

اخراج اسالو ھرچند با خرد جمعی باشد، با اين حال ھيچ 

به اين ترتيب موضوع به . احترامی برای آن قائل نمی شود

جايی کشيد که در دفاع از فرد اسالو، کار به تقابل با خرد 

بت شد که تشک%ت مستقل جمعی ھم رسيد و يک بار ديگر ثا

کارگری تا چه ميزان محق به حفظ استق%ل خود از احزاب 

  .قيم مآب موجود ھستند

در طيف دوم که حول دفاع از سنديکا شکل گرفته بود، 

بخشی با وقفه و سکوت معناداری وارد دخالت گری شدند و 

اين موضوع را به عنوان فرصت مناسبی برای برخورد با 

رگزيدند؛ تا در واقع در متن واکنش به ب" شخصيت سازی"

. اسالو، تسويه حساب ھای درونی خود را انجام دھند

موضوع جالبی که در واکنش اين بخش به چشم می خورد، 

بود که برای اولين بار در تاريخ " بورکراسی"اشاره به 

اما در تمامی اين . فعاليت ھای ايشان به کار گرفته شده است

ار مھمی غايب بود و ھنوز ھم ھست، واکنشات، موضوع بسي

و آن عبارت است از ضعف اساسی گرايش ھای چپ در 

سازماندھی انق%بی که ھمه مدت آن ھا را وادار می کرد تا 

در پشت يک تشکل کارگری نظير سنديکا قرار بگيرند و کم 

چه که در ھمۀ عمر و کسری ھای خود را نسبت به آن

بايست انجام می دادند، شان ادعا می کردند و می سياسی

قصد اين نوشته ارزيابی ھمين موضوع و . پنھان کنند

  . است" چپ"مخاطب آن نيز ھمين طيف 

  آيا برکناری اسالو از ھمۀ سمت ھای او کار صحيحی بود؟

کم به دليل بی پايه و از تحليل ھا و واکنشات ِشبه پليسی، دست

-يم، عمدهبی ربط بودن به دخالتگری در اين زمينه که بگذر

ترين واکنش اعتراضی به اين برکناری، در حوزۀ حقوقی 

نقطۀ . و در برخی موارد اخ%قی بود) اساسنامۀ شرکت واحد(

عزيمت ھيچ تحليلی در اين رديف جنبش کارگری و منافع آن 

نبود، ھرچند با شکل و شمايل دفاع از جنبش کارگری بروز 

واحد نياز می کرد، اما نه جنبشی که به سنديکای شرکت 

دارد، بلکه جنبشی که يکی از فعالين آن اسالو بوده است و 

اين طيف که در مجموع در رديف . ظاھراً ديگر نيست

گرايش ھای سانتريستی قرار دارد، جنبش کارگری را با 

اسالو می فھمد و بديھی است برکناری او از سمت ھای 

اع سابقش را ضربه به ھمين جنبش می پندارد، در نتيجه دف

خود از جنبش کارگری را در دفاع از منصور اسالو می بيند؛ 

سنديکا ھم " خرد جمعی"حتی اگر در مواردی ?زم باشد با  -

  ! مقابله کند

شخصاً در دفاع از سنديکای شرکت واحد نوشته ای منتشر 

)١(کردم 
که به طور غير رسمی، در صفحۀ فيس بوک، در  

دوستی در . مواجه شديک مورد با واکنش تيپيک سانتريستی 

اعتراض به اين دفاع سعی کرده بود به روشی به غايت 

مکانيکی، سنديکای شرکت واحد را با حزب بلشويک، 

منصور اسالو را با تروتسکی و اخراج کنندگان وی را با 

استالينيزم اينھمانی کند و در آخر نتيجه بگيرد که کسانی که با 

ند، چگونه می توانند از بورکراسی استالينيستی مقابله می کن

  !اين حرکت سنديکا دفاع نمايند

اين شبيه سازی فقط يک ارزيابی سطحی از بحرانی که در 

سنديکای شرکت واحد به وجود آمده نيست، بلکه عمق و اوج 

بی ربطِی طيف وسيعی از گرايش ھای چپ سانتريستی را 

ترسيم می کند که ھمۀ ھست و نيست خود را در حوزه ای 

داده بودند که از ھمان ابتدا معلوم بود به کسب نتيجه ای قرار 

در ادامه به . که در حقيقت به دنبال آن بايد بود، نمی انجامد

اين موضوع بيشتر می پردازيم؛ اما در اين جا ?زم است بر 

سر اين موضوع تأکيد کنيم که برکناری اسالو از مسئوليت 

بود، بلکه ھای سنديکای شرکت واحد نه تنھا اشتباه ن

حتی اگر . سو با منفعت جنبش کارگری بودضروری و ھم

برکناری وی نتيجۀ يک کشمکش بورکراتيک درون 

تر به زيان جنبش کارگری تشکي%تی بوده باشد، با اين حال کم

  .و بيشتر به نفع اين جنبش است

ترديدی وجود ندارد که منصور اسالو دارای درجۀ با?يی از 

و دقيقاً ھمين اعتبار است که اکثر  اعتبار سياسی است،

اما . گرايش ھای مخالف برکناری وی را به اعتراض واداشته

اين اعتبار نه از آسمان، بلکه به وسيلۀ ھمان سنديکای شرکت 

واحد، و به درستی حمايت ھای بخش وسيعی از گرايش ھای 

اعتبار سنديکای شرکت واحد نيز خود . چپ حاصل شده بود
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سو بودن فعاليت ھای آن با کّل جنبش کارگری وابسته به ھم

اگر اين معيارھا را مبنای اصلی قرار دھيم، کم کم . است

معلوم می شود که در صف آرايی بين سنديکا و منصور 

  . اسالو، بايد کجا و در کنار کدام يک ايستاد

  مزسنديکا و سنديکالي

  

ز از زمانی که سنديکای کارگران شرکت واحد دور تازه ای ا

فعاليت ھای خود را آغاز کرد سه واکنش اصلی را در کنار 

قدر صبر اول، طيف گرايش ھايی که ھمواره آن. خود داشت

بايد دفاع کنند و " از چه و چرا"می کنند تا کام%ً يقين شود 

دوم، گرايش انق%بی در . موقعی ندارندھيچ ابتکار عمل به

در  صفوف طيف چپ که ھمواره از ھر کوشش مستقلی

درون طبقۀ کارگر، اعم از سنديکايی و غير آن، دفاع و در 

و سوم . ھر نھادی با پايه ھای کارگری دخالت گری می کند

گرايش ھايی در حرف ضّد سنديکاليستی که در تقابل با 

تريِن آن با نام سنديکای شرکت واحد قرار می گرفتند و مھم

  .معروف شد» لغو کار مزدی«

ده و ھست که سنديکا ظرِف سازش با اين گرايش معتقد بو

بورژوازی است و کارگران بايد خود را در ظرف ديگری به 

اين که اين ظرف دقيقاً چه نام دارد و . جای آن متشکل کنند

دارای چه مشخصاتی است که آن را از خصوصيات 

سنديکاليستی دور می کند، ھرگز معلوم نگرديد؛ اما ھرچه 

افق ضّد سرمايه داری بود که اين  بود، تأکيد بر تشکي%تی با

گرايش . گرايش چنين افقی را در ظرف سنديکا نمی ديد

مذکور در اوج مبارزات سنديکای شرکت واحد برای آن ھا 

نامۀ سرگشاده نوشت و آن ھا را ترغيب به ساختن ظرف 

مبارزاتی ديگری به جای سنديکا می کرد، تو گويی کافی 

خارج شود و وارد ظرف است يک سنديکاليست از سنديکا 

نامعلوم ديگری، به ِصرف فراگير و سراسری بودن آن، شود 

ترين مھم! تا اتوماتيک دارای افق ضّد سرمايه داری گردد

استد?ل گرايش فوق در مورد رفرميستی بودن ظرف 

سنديکايی، نمونه ھای اتحاديه و سنديکاھا در اروپا و ساير 

ازش کاری ھای اين آن ھا س. کشورھای سرمايه داری بود

سنديکاھا را دليلی بر قرار گرفتن سنديکای شرکت واحد در 

ھمان مسير می دانستند؛ و اين در حالی بود که سنديکا 

تدارک اعتصاب ضّد سرمايه داری بسيار با اھميتی را می 

ديد که در نوع خود، دست کم از دھۀ شصت به اين سو، کم 

  .نظير بود

ما : يش مذکور مبنی بر اين بود کهدر آن موقع نقد ما به گرا

ھم می پذيريم ظرف مبارزۀ سنديکايی در نھايت و به طور 

کلی، ظرف ضد سرمايه داری نيست، اما او?ً اين بدان معنی 

نيست که آلترناتيو شما ظرفی ضّد سرمايه داری است و ثانياً 

شرايط خاص ديکتاتوری در ايران حتی مبارزۀ طيف 

ابد و آن را وادار به واکنشی فراتر از رفرميزم را بر نمی ت

  .آن چه که در نظر دارد، می کند

ما توضيح داديم اگر چه سنديکاليزم در نھايت ظرف مماشات 

است و نمونه ھای آن در جھان فراوان ديده می شود، اما در 

ايران حکومت سرمايه داری دارای فرماندھی مرکزی نيست 

دۀ حکومت وجود ندارد و ھيچ طرف مماشاتی به عنوان نماين

که بتواند با تشک%ت کارگری وارد مذاکره شود و نھايتاً 

  . مماشات صورت گيرد

جناح ھای اص%ح طلب برای تقويت بخش کارگری خود به 

رفرميزم و سنديکاليزم نزديک می شدند، اما حتی زودتر از 

رفرميزم تحت فشار حکومتی قرار گرفتند و کّل نقشه ھايشان 

در نتيجه کارکشته ترين رفرميست . باقی می ماند پا در ھوا

ھا و سازشکاران در ميان کارگران ھم نمی توانند طرف 

مذاکره و مماشات پيدا کنند و اگر ھم وعده و وعيدھايی 

. دريافت می کنند، ب%فاصله نقض می شود و از بين می رود

بنابراين ھر گرايش حتی رفرميستی ھم در شرايط حاضر از 

رزۀ صنفی آغاز می کند، اما در کمترين زمان سطح مبا

از اين . ممکن به سطح ضّد سرمايه داری ھُل داده می شود

رو است که نمی توان با ھمان فرمول ھای ھميشگی و ثابت 

در ساير کشورھا نسبت به وضعيت سنديکا و اتحاديه، به 

سنديکای شرکت . فعاليت سنديکايی در ايران برخورد کرد

  . اين ادعا را به اثبات رساندواحد دقيقاً 

يک گرايش سنديکاليستی که نقطۀ عزيمت خود را فعاليت 

ضّد سرمايه داری قرار نداد و تنھا به مسائل صنفی خود 

توجه داشت، در اولين گام اقدام به تشکيل سنديکا به عنوان 

رژيم حاکم آن را تحمل نکرد و به آن . يک مطالبۀ صنفی کرد
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رھبر سنديکا، منصور اسالو . شان دادواکنش سرکوبگرانه ن

از اين مرحله به بعد مبارزۀ صنفی سنديکا . را دستگير کرد

ناگزير وارد فاز سياسی شد، مرحله ای که سنديکا آزادی 

با . رھبر خود را به محور مبارزۀ تشکي%ت خود تبديل کرد

اين حال رژيم حاضر نشد او را آزاد کند و در نتيجه سنديکا 

اين عامل . مبارزه در فازی با?تر سوق داد را به سوی

موجب شد که در اين فاز، سنديکا، اعتصاب رانندگان شرکت 

واحد اتوبوسرانی را سازمان دھد و به اين ترتيب به اقتصاد 

سرمايه داری آسيب وارد کند و از ھمين رو با فاصلۀ بسيار 

 کمی از نقطۀ آغاز مبارزۀ صنفی، به فاز مبارزۀ ضّد سرمايه

  . داری منتقل شد

سو گرايش ھای مرّدد در درست در اين مقطع بود که از يک

حمايت از سنديکا ناچار شدند به حمايت از سنديکا بشتابند و 

از سوی ديگر گرايشی که تصور می کرد سنديکا ظرف 

  . مبارزۀ ضّد سرمايه داری نيست، منزوی شد

د که بخش اما اتفاق مھم ديگری که در اين بين افتاد اين بو

مھمی از گرايش ھای چپ که حوزۀ اصلی فعاليت انق%بی را 

گم کرده و دچار ندانم کاری شده بودند، خ� بی ارتباط بودن 

خود با جنبش کارگری را با حمايت تام و تمام از سنديکای 

و ھنوز ھم چنين وضعی (شرکت واحد جبران می کردند 

  ). دارند

يف اصلی ديده می در اين گروه از جريانات چپ، دو ط

اول، آن دسته از گروه ھايی که گمان می کنند نقداً . شوند

حزب طبقۀ کارگر را ساخته اند و در نتيجه کارگران را 

و گروه دوم آن دسته از سازمان . آن می کنند" فتح"دعوت به 

ھای سياسی که خود را به عنوان حزب طبقۀ کارگر ايران 

اين حزب ھستند، اما معرفی نکرده اند و خواھان تشکيل 

برای اين منظور تاکنون حتی يک آجر بر روی آجر نگذاشته 

کارنامۀ آن ھا نشانگر اين اّدعا است که ھيچ ت%شی در . اند

جھت تداراک حتی نطفۀ اوليۀ اين حزب در ميان طبقه کارگر 

در نتيجه ھر دوی اين جريانات ھمۀ کمبود ھای . نداشته اند

سنديکای شرکت واحد پنھان کرده  خود را در پشت حمايت از

و ?بد می بايست (چه آن دسته که نقداً حزب ساخته اند . اند

ب%فاصله با اعتصاب شرکت واحد، به ساير بخش ھای طبقۀ 

کارگر که ايشان حزب آن ھا ھستند، فراخوان اعتصاب 

حمايتی دھند، اما نه تنھا قادر به چنين کاری نبودند، بلکه 

شان به فعاليت سنديکاليست ھايی بود که خود چشم و انتظار

و چه آن ھايی ) شايد بتوانند آرزوھای آن ھا را برآورده کنند

پيش به سوی تشکيل حزب "که ھمواره در شعار گفته اند 

، اما حتی نتوانستد پيوندی ارگانيک با ھمين "طبقۀ کارگر

سنديکا و اعتصاب آن برقرار کنند، کسانی که تا ھمين چند 

با مفھوم تشکل مستقل کارگری ھم سخت بيگانه  سال پيش

  . بودند و آن را توطئۀ سرمايه داری می پنداشتند

طبيعی است که در چنين شرايطی، با? و پايين يا چپ و 

راست رفتن سنديکا، ھمۀ اين گرايش ھا را با خود به با? و 

تا آن که ھمۀ اين گرايش . پايين يا چپ و راست می چرخاند

با اط%عيۀ سنديکای شرکت واحد مبنی بر عزل ھا ناگھان 

اسالو از ھمۀ مناصب تشکي%تی او مواجه گرديدند و چنان 

چنان شوکه شدند که آثار گيجی آن در برخی از گرايش ھا ھم

  . ادامه دارد

انق%بی  -وقتی گرايش ھايی حوزۀ اصلی فعاليت مارکسيستی

رھا خود را، يعنی ت%ش در جھت ساختن حزب انق%بی، 

کرده و ھمۀ ھست و نيست خود را بر روی سنديکا و آينده آن 

سرمايه گذاری کرده اند، بديھی است که با چنين اتفاقی، دچار 

سنديکايی که قرار بود حزب . چنين شوکی ھم خواھند شد

بلشويک آن ھا شود، دچار بحران داخلی شد و اين بحران را 

به عبارت ديگر . ب%فاصله به گرايش ھای مذکور منتقل کرد

بحران موجود در جريانات چپ در پشت حمايت از سنديکای 

شرکت واحد پنھان شده بود تا اين که با بحرانی شدن خود 

  .سنديکا، به ناگھان بحران اين جريانات دو برابر شد

شّدت شوک ناشی از اين تصميم سنديکا، دقيقاً ريشه در ھمين 

ابی ھای تاکنونی از يک نگاه ساده به ھمۀ ارزي. مسأله دارد

برکناری اسالو نشان می دھد که توقعات از سنديکا، در حد 

بلشويکی -توقعات از يک شورای کارگری يا حزب انق%بی

است و معيار ھای محک آن ھم نزديک به معيار ھايی در 

شايد به ھمين دليل است که در اين (سطح کمينترن است 

شورايی  سنت"گيرودار، ناگھان برخی موفق به کشف 

و اين !) گيری اخير سنديکا شده انددر تصميم" کارگران

درحالی است که اساسنامۀ سنديکا به مراتب به اساسنامۀ يک 

شرکت سھامی نزديک تر است تا به موازين درون تشکي%تی 

جالب تر اين که در بين  .مبتنی بر سانتراليزم دمکراتيک

درعمل تسويه معترضين و حتی مدافعين اين اقدام سنديکا، 

حساب ھای مشابھی وجود داشته است که البته ظاھراً خود به 

  .کلی آن ھا را فراموش کرده اند

در بين معترضين به برکناری اسالو از سنديکا، يک عدم 

انسجام نظری، و در واقع تناقض فاحش مشاھده می شود و 

آن عبارت است از گله گذاری بر سر اين برکناری و يا نوع 

به دليل اعتبار و موقعيت ھای منصور اسالو، بدون  برکناری

. اين که رابطۀ اسالو با ھمين سبک کار سنديکايی معلوم گردد

کسانی که به روش حقوقی به اين موضوع نگاه می کنند، 

ترين بخش موضوع را از دست می دھند و آن دقيقاً مھم

شدن " رھبر"عبارت است از تاثيرات اسالو بر سنديکا و 

آن ھا فراموش می کنند که . به وسيلۀ ھمين سنديکا اسالو
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رھبر سنديکايی با اين سبک کار، خود منصور اسالو بوده 

او سنديکا را به نوعی پی ريزی کرده بود که موقعيتش . است

در سطح رھبر آن حتی با تصميم جمعی ھم به زير سؤال 

در نتيجه او دست خود را باز می ديد برای ھر رفتار . نرود

ھر تصميمی که می خواھد اتخاذ کند، بدون اين که کّل و 

  . سنديکا با آن توافق داشته يا نداشته باشد

در اين سبک کار، رھبر ھرگز به زير کشيده نخواھد شد، 

مگر تخريب شود؛ و اين سبک کار اغلب دست پخت ھمين 

ھرچند سنديکا در رھبر کردن اسالو نقش . نوع رھبری است

حتی شايد نتواند بعدھا در ت، تا جايی که به سزايی داشته اس

نقد به وی به مواردی اشاره کند که مستقيماً و در درجۀ 

نخست آسيبی به خود و بعد آسيبی به جنبش محسوب می 
اما نبايد فراموش کرد که اسالو نيز سنديکايی را پی  ؛گردد

در نتيجه . ريزی کرد که بتواند چنين رھبری ای را بسازد

سنديکا، تا خروج اسالو از ايران، در درون بحران درون 

سنديکا باقی مانده بود و خروج اسالو، امکان بروز آن را 

  .؛ و چه خوب که چنين شدفراھم کرد

  اکنون چه؟

بين سنديکای شرکت واحد در ايران و قرار گرفته در متن 

جنبش کارگری داخل، و منصور اسالو در خارج و دور از 

يکی ھمين : تفاوت وجود دارد جنبش کارگری ايران، دو

دوری و نزديکی به جنبش کارگری در ايران، و دومی 

  . دوری و نزديکی به امکان مماشات در خارج

با?تر از اين صحبت کرديم که سنديکاليست در ايران حتی 

اگر مايل به مماشات و سازش باشد، به دليل عدم برخوداری 

اندھی حکومت سرمايه داری غير متعارف از يک فرم

مرکزی، طرف مذاکره و مماشات پيدا نمی کند؛ اما در خارج 

کشور برعکس، ھم دولت سرمايه داری با فرماندھی متمرکز 

وجود دارد و ھم بسيار حّی و حاضر و با ھمۀ امکانات، آمادۀ 

حدس زدن بقيۀ ماجرا ديگر . مذاکره و مماشات می باشد

  . چندان دشوار نيست

ان، بر خ%ف گذشته، طبقۀ کارگر مرکز تحو?ت آتی در اير

سال ھا است دولت سرمايه داری . و تحو?ت کارگری است

کوشش کرده با کمک سازمان جھانی کار، مدل تشکي%ت 

کارگری مورد تأييد خود را در ايران به جای خانۀ کارگِر 

کام%ً بی اعتبار قرار دھد، به طوری که بتواند ھم مورد 

م در ميان توده ھای کارگر پذيرش رژيم قرار گيرد و ھ

اما شرايط استثنايی موجود در ايران، از . محبوبيت پيدا کند

سو رژيم جمھوری اس%می را از ھرنوع تشکلی بايی، يک

حتی نوع خانۀ کارگری آن به وحشت می اندازد، و از سوی 

ديگر پيشروان کارگری که در واقع اغلب آن ھا از خود 

 اتحاد عملقادر به ايجاد يک  جنبش کارگری عقب مانده اند،

يک تشکل کارگری مورد حمايت توده ھای  غيابپايدار در 

چنان بيداد می کند، و کارگر نشدند و افتراق در ميان آن ھا ھم

از ديگر سو سازمان جھانی کار نيز تاکنون نتوانسته است 

مدلی از تشکل در ايران پياده کند که ھم رژيم را نترساند و 

وسيعی از کارگران را به خود نزديک کند تا  ھم توده ھای

بتواند با کمک آن در ميان طبقۀ کارگر نماينده ای برای 

در نتيجه بايد از امکانات فی الحال . مذاکره داشته باشد

موجود استفاده کند؛ و درست در ھمين شرايط، منصور اسالو 

  . از ايران خارج می شود

يون راست نيازمند حال فقط بايد فرض کرد که اگر اپوزيس

بخش کارگری برای مخاطب قرار دادن جنبش کارگری 

  . باشد، چه کسی را می تواند پيدا کند بھتر از منصور اسالو

در اين جا تناقض ديگر گرايش ھايی که از وی حمايت کرده 

اند بروز پيدا می کند و آن اين است که آن ھا نمی توانند 

ندان کشيده است و توضيح دھند، يک رھبر سنديکايی که ز

نمی تواند به خودی خود در مقابل ... و " زبانش بريده شده"

نفوذ رفرميزم مقاومت کند، مگر آن که به تئوری انق%بی 

آيا اسالو دارای چنين امکانی ھست؟ اسالو وقتی . مسلح باشد

در ايران بود، با وجود ھمۀ تماي%ت رفرميستی خود نمی 

اند و ناچار می شد برای بقای توانست حتی رفرميست باقی بم

سياسی خود فقط رو به جلو و در حال مبارزه باشد، در نتيجه 

اگر چه به يک کمونيست برجسته تبديل نمی شد، اما شرايط 

بسيار خاصی می طلبيد که دچار سازش شود؛ در نتيجه او يا 

نه در رفتن، حرکت و نه در "بايد در ھمين وضعيت که 

قط موقعيت سابق را حفظ می کرد و ، ف"ماندن، سکون داشت

چنان از امتيازات بورکراتيک نسبتاً قابل توجه برخوردار ھم

می گشت، و يا به ھمۀ اين وضعيت پشت می نمود و گزينه 

اين وضعيت، . ھای از نظر خويش مھمتری را دنبال می کرد

اسالو را به خارج ھدايت کرد، اسالويی که ديگر سپر دفاعی 

شکي%ت سنديکاليستی ندارد که او را در حتی در حد يک ت

مقابل انواع پيشنھادات مصون نگاه دارد، چه رسد به اين که 

زمينه ھای مستعد در او به وفور ديده می شود و متأسفانه از 

کمترين سطح از تئوری انق%بی برای مصون ماندن در مقابل 

  . نفوذ گرايش ھای راست نيز برخوردار نيست

بايد دشوار باشد که اپوزيسيون راست به حدس اين موضوع ن

سراغ اسالو برود و اعتبار ايشان را به نفع خويش به کار 

)٢(گيرد 
انواع امکانات از جمله کانال تلويزيونی، و خ%صه . 

يک رھبری کارگری از راه دور، در تکميل رھبری 

اپوزسيون راست می تواند اسالو را درمسيری قرار دھد که 

با اين پيش . ی به جنبش کارگری وارد شودلطمۀ بسيار سخت

فرض آيا ضربه ای که می تواند در آينده به جنبش کارگری 
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ايران وارد آيد بسيار سنگين تر از ضربه ای نخواھد بود که 

به زعم مخالفين سنديکای شرکت واحد، اين سنديکا با عزل 

  ؟ !اسالو به پرنسيپ ھای حقوقی و غيره وارد کرده است

رکت واحد در ايران ھنوز ھم ھمان سنديکای سنديکای ش

شرکت واحد سابق است، البته بدون حضور اسالو در آن، 

منصور اسالو ھم ھمان رھبر سنديکای شرکت واحد است در 

خارج، البته بدون اين سنديکا و عزل شده از موقعيت ھای 

حال بقيۀ ماجرا بستگی به حمايت ھمۀ گرايش . سابق خود

پشت سنديکا بروند يا به پشت اسالو و دادن ھايی دارد که به 

  . اعتبار به وی

اين جا است که کّل اپوزيسيون راست منتظر ندانم کاری ھای 

سانتريست ھای اپوزسيون چپ نشسته است تا اگر حتی 

حمايتی از بين آن ھا برای اسالو به دست نيامد، دست کم 

آيا . مقاومتی از سوی آن ھا در مقابل اسالو ھم صورت نگيرد

فھم اين نکته سخت است که چرا اسالو در ھمۀ اين مدت 

عزلش تاکنون سکوت کرده و مواضع آيندۀ خود را روشن 

بديھی است که او منتظر پايان يارگيری و جا به . نمی کند

  .جايی ھا است

اسالو به عنوان يک رفرميست به خارج نيامده تا استراحت 

ی خود دست و پا کند کند و کلبه ای در کنار يک درياچه برا

اين . و به ماھيگيری و نوشتن رمان و کتاب شعر بپردازد

او کمتر از . کارھا را در ايران ھم می توانست انجام دھد

قرار گرفتن در سطح رھبری جنبش کارگری از راه دور، به 

چيزی فکر نمی کند و برای اين کار چه بھتر که طيف 

د داشته باشد که متنوعی از گرايش ھای چپ را پشت سر خو

. نقداً تاکنون نيز چنين کسانی را در نزديکی خود داشته است

جنبش کارگری ايران چھره ھای سرشناس برجسته ای داشته 

است، اما افسوس که حتی يک رھبر کارگری نداشته تا در 

اين مواقع بتواند قطب مھمی در مقابل رھبر سازی ھای جناح 

  . راست شود

ای انق%بی، با يا بدون نقد و انتقاد به و اما تکليف گرايش ھ

سنديکای شرکت واحد روشن است که پشت سر سنديکا باقی 

درسی که از اين ماجرا . مانده و از آن حمايت خواھند کرد

بايد گرفت اين است که ضمن حمايت از سنديکای شرکت 

واحد و ھر تشکل مستقل کارگری، حوزۀ اصلی و اساسی 

جايی دائمی پشت اين يا آن بی جابهنيروھای مارکسيست انق%

تشکل کارگری نيست، بلکه ساختن قطب انق%بی از طريق 

پايه ريزی حزب پيشتاز انق%بی است که در اين صورت، ھر 

تشکل کارگری نسبت به سياست ھای اين حزب سمت و 

سوی خود را خواھد يافت و از اين سردرگمی دائمی نجات 

  . پيدا خواھد کرد

  ١٣٩١بھمن  ٢١

  :پانوشت

  :نگاه کنيد به لينک زير) ١(

http://militaant.cloudaccess.net/2011-06-07-11-

47-47/512-osolo.html 

 "Bipartisan Policy Center" نھاد موسوم بهمث%ً ) ٢(

از جمھوری خواھان و دموکرات ھای  که در واقع ترکيبی

گزارشی را با عنوان  ٢٠٠٨امريکا است، در سال 

سياست امريکا در قبال برنامه ھسته ای : چالش ارويارويی ب"

منتشر کرده بود که به خوبی نشان دھندۀ حساسيت و " ايران

ت%ش نيروھای راست و امپرياليسم برای استفاده از جنبش 

ی اھداف خود است؛ برای نمونه در کارگری ايران در راستا

شايد يکی از مؤثرترين نقاط : "گزارش می خوانيم ٨٩صفحۀ 

اعمال فشار که ايا?ت متحده می تواند از آن برای تضعيف 

رھبری ايران استفاده نمايد، نارضايتی ھای رو به رشد 

گزارش مزبور آمده است  ٣٧؛ در صفحۀ "نيروی کار باشد

 .ن به طور فزاينده ای فعال استجنبش کارگری ايرا: "که

کارگران نساجی در اصفھان، معلمان در تھران، کارگران 

نانوايی در کردستان و کارگران نيشکر در خوزستان، ھمگی 

شاخص ترين  .در ماه ھای اخير دست از کار کشيده اند

. حرکت کارگری، مربوط به رانندگان شرکت واحد بوده است

ی منصور اسالو، براش تشکيل اين کارگران شجاع، با رھبر

نخستين سنديکای مستقل در جمھوری اس%می دست به 

  ."مبارزه زده اند

 

Bipartisan Policy Center, “Meeting the 

Challenge”, sep. 2008: 

http://bipartisanpolicy.org/sites/default/files/us

%20policy%20toward%20iranian%20nuclear%

20development.pdf 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

٥١ 

  در دفاع از سنديکای کارگران شرکت واحددر دفاع از سنديکای کارگران شرکت واحد

  عليرضا بيانی

اخيراً اط%عيه ای از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد 

ه طی آن برکناری منصور اسالو از سمت منتشر گرديد ک

نظر به اعتبار . رياست ھيئت مديرۀ سنديکا اع%م شده است

تاکنونی منصور اسالو که عمدتاً در مبارزۀ مشترک در درون 

ھمين سنديکا به دست آمده و متقاب%ً اعتباری که به سنديکا 

داده است، اين خبر غير عادی به نظر رسيده و انواع شبھات 

يکی از محورھای . سو مطرح گشته استين سو و آناز ا

اصلی دخالت برخی از فعالين سياسی، به زعم آن ھا عدم 

اعتبار اط%عيه بوده است که اين موضوع پس از گذشت 

چھار روز از صدور اط%عيه و عدم تکذيب آن از سوی 

سنديکای کارگران شرکت واحد، خود به خود منتفی شده و 

اما . ن محور را غير ضروری می سازدنظردھی پيرامون اي

بخش ديگری از فعالين سياسی به نوعی اين عمل را غير 
منطقی، غير مدرن و غيره دانسته و خواھان بازپسگيری آن 

  . از سوی سنديکا شده اند

برکناری اسالو از موقعيت ھای خود در سنديکای کارگران 

شرکت واحد پس از خروج وی از ايران صورت گرفته که 

اين عمل خود منطبق با موازين سنديکا، مبنی بر عدم 

قطعاً به ھمين دليل . عضويت در خارج از کشور، است

. نخواسته است که سخنگويی ھم در خارج کشور داشته باشد

اين نظر يک فرد در سنديکای شرکت واحد نيست و در واقع 

نتيجۀ يک خرد جمعی محسوب می شود و ضروری است که 

و ناظران فعاليت سنديکا، دست کم به دليل  ھمۀ دوستداران

احترام به استق%ل سنديکا، آن را به رسميت بشناسند و به آن 

طبيعی است ھر کس محق است نقد و انتقاد . احترام بگذارند

خود به اين تصميم را طرح کند، اما حفظ استق%ل سنديکا، 

فرض اصلی در محور و اولويتی است که ?زم است پيش

  . فته شودنظر گر

سنديکا ھمچنين از اتحاديۀ جھانی حمل و نقل خواستار قطع 

ھمۀ ارتباط ھا، ھمکاری ھا و حمايت از منصور اسالو شده 

در ھمۀ واکنشات تاکنونی به اين بخش از اط%عيۀ . است

سنديکای کارگران شرکت واحد، اعتراض و انتقاد مشاھده 

له کردن اسالو می شود، به اين معنا که سنديکا خواھان ايزو

است؛ در اين ميان توضيحاتی ھم پيرامون اعتبار و مبارزات 

اسالو داده می شود؛ بر اين مبنا، نتيجه گرفته می شود اين 

حال آن که موضوع . نيست» متمدنانه«يا » مدرن«اقدام 

اساساً درخواست ايزوله کردن اسالو نيست و نمی تواند باشد؛ 

خود مانع از ايزوله و خود به زيرا که اعتبار و سابقۀ اسالو

به خصوص که ايشان اکنون در . منزوی شدن وی خواھد شد

خارج از ايران به سر می برند و قطعاً انواع تريبون ھای 

اپوزسيون آمادگی کامل دارند تا آن گونه که خود ايشان مايل 

بنابراين گزينۀ ايزوله و . باشند در اختيارشان قرار بگيرند

الو کام%ً بی ربط و فرعی است و به نظر منزوی کردن اس

می رسد کسانی که نگران اين وضعيت ھستند با امکانات 

بسيار وسيع موجود در خارج کشور، آشنايی کافی ندارند؛ 

امکاناتی که بخش کمی از آن قادر است يک فرد منزوی را 

به يک چھرۀ جھانی تبديل کند، چه رسد به فردی که نقداً تا 

  .اخته شده می باشدسطح معينی شن

بديھی است اساس رابطۀ نھادھای کارگری بين المللی نظير 

اتحاديه جھانی حمل و نقل با يک فرد عضو سنديکا به 

نمايدگی از سنديکای کارگران شرکت واحد می باشد و 

ھرگونه کمک رسانی در ھر سطحی از سوی آن ھا به 

رت به در اين صو. منظور ارسال آن به خود سنديکا می باشد

نظر طبيعی می رسد که سنديکا از متحدين بين المللی خود 

بخواھد که فرد مرتبط با خود را، خود تعيين کند تا کنترل 

ھمچنين . کاملی بر روند روابط متقابل با آن ھا داشته باشد

بديھی است که منصور اسالو به عنوان يک فرد حق دارد و 

ی خودش روابطی می تواند با ھر نھادی به نمايندگی از سو

  .را ايجاد يا حفظ کند

آن چه که بايد در اينجا نتيجه گرفت اين است که از نظر  

سنديکای کارگران شرکت واحد منصور اسالو ديگر سمتی 

در آن سنديکا ندارد، طرفداران سنديکا نيز نيازی به جبھه 

ھمۀ زحمات و . گيری در يکی از دو سمت مذکور ندارند

لو در گذشته در تاريخ جنبش کارگری ت%ش ھای منصور اسا

ثبت شده و وظيفۀ سنديکا و ھر فرد ع%قه مند به جنبش 

. کارگری است که از آن قدردانی کرده و به آن احترام بگذارد

. ھمان طور که بايد چنين کاری با خود سنديکا صورت گيرد

سنديکای کارگران شرکت واحد خواه ناخواه با شخص اسالو، 

ن سنديکا تنيده شده اند و از ھمين رو پذيرفتن و اسالو با اي

جدايی آن ھا از يکديگر، بدون آمادگی قبلی برای مخاطبان و 

بدون آن که سنديکا پيش تر انتقادات خود به اسالو را در 

سطح بيرونی و رو به جنبش مطرح کرده باشد، از نظر 

ع%قه مندان سنديکا و ھمۀ کسانی که فعاليت سنديکا را دنبال 

با اين حال واقعيت اين است که اين . می کنند، دشوار است

جدايی صورت گرفته؛ اما اين بدان معنا نيست که نمی توان 

از ھر دو سوی اين اخت%ف درخواست کرد که ھر اخت%فی 

به حول مسائل شخصی را به نفع کل جنبش طبقۀ کارگر، 

ر اخت%فی درونی و شخصی قلمداد کند و حل آن را نيز به طو

  .شخصی پيش ببرد

اما آن چه که بايد در نظر گرفت، آيندۀ منصور اسالو در   

خارج از کشور است که الزاماً نمی تواند با اعتبار گذشتۀ 
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اين دقيقاً . ايشان تضمين شده و قابل تأييد و حمايت باشد

بستگی به  فعاليت ھای سياسی آيندۀ منصور اسالو و جای 

. اپوزسيون دارد گيری وی در ترکيب بندی صفوف

اميدواريم که منصور اسالو در خارج از کشور نيز در 

صفوف متحدين واقعی جنبش کارگری در ايران قرار بگيرد 

و سنت مبارزاتی خود را در ھمين صف و برای ھمين جنبش 

در اين صورت، و فقط در اين صورت منصور . ادامه دھد

مچنان مورد اسالو، اين فعال سنديکايی و مبارز در گذشته، ھ

حمايت و پشتيبانی متحدين جنبش کارگری در ايران و خارج 

  . از ايران قرار خواھد گرفت

  ١٣٩١ششم بھمن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

» طومارنويسي«نگاهي به موج 

  كارگران

کارگران برای عقب زدن سرمايه داری بايد به سمت بلند 

  اھرم فشار وارد کنند

  عليرضا بيانی

ر کارگر امضاھای خود را بر طوماری بارديگر ده ھزا

به وزير  ،در اين طومار. گذاشته و تسليم وزير کار کرده اند

کار به دليل بی پاسخ گذاردن تومار قبلی با ده ھزار امضا،  

سه ھزار کارگر نيز در قزوين طوماری . اعتراض شده است

  . مشابه را به وزرات کار فرستاده اند

ايران اکنون بيش از ھر  فقر و گرسنگی و محروميت در

نيازی به کمترين توضيح در اين مورد . زمانی بيداد می کند

نيست؛ آن چه که بايد توضيح داد، بيان اين محروميت ھا و 

گرسنگی و فقر مضاعف نيست، اين ھا مواردی است که 

اين . توده ھای کارگر و مزدبگيران فقير با آن زندگی می کنند

ت استثمار بوده و ھست؛ با اين وضعيت دائمی توده ھای تح

حال، بر خ%ف تصور عاميانه، از دل اين وضعيت انق%ب و 

قيام بيرون نخواھد آمد، که اگر چنين بود توده ھای کارگر 

توده ھای کارگر . ھمواره در حال قيام و شورش می بودند

تنھا زمانی وارد طغيان ھای عمومی می شوند که ع%وه بر 

خود، ورشکستی رژيم سرمايه داری  وضعيت اسفناک زندگی

حاکم به طور کامل برای آن ھا روشن شده باشد، به گونه ای 

که ھيچ توھمی به امکان بھبود وضعيت فعلی آن ھا از طرف 

رژيم سرمايه داری، باقی نماند که بخواھد موجب تحمل اين 

  . سختی ھا، فقر و ف%کت شود

ميست و در چنين اوضاع و احوالی متأسفانه طيف رفر

مماشات جو از يکسو و دارو دستۀ خانۀ کارگر و شوراھای 

را در کل سيستم » آدم بد«اس%می کار از سوی ديگر، يک 

سرمايه داری حاکم، به کارگران نشان می دھند و سپس 

کوزۀ ورشکستگی رژيم سرمايه داری را  خاطر، کاسهآسوده

ظام معلوم نيست در ن. خراب می کنند» آدم بد«بر سر آن 

سرمايه داری بی درو پيکر حاکم در ايران، وزير کار چه 

کاره است که بايد مخاطب و پاسخگوی شکايت و ِگله گذاری 

معرفی شود، و سيلی از امضاھای کارگران بر روی ميز او 

. »به مشک%ت کارگران رسيدگی کند«قرار گيرد تا شايد 

 بدبختانه طيف رفرميست ھا نام اين پروژه را به ِصرف

گذاشته » جنبش کارگری«امضای تعداد قابل توجھی کارگر، 

نيز  می » تيک تيک بمب شورش گرسنگان«و بعضاً آن را 

وارونگی تا به اين مقدار، پيش از ھر چيز بيانگر . نامند

  

عليرضا بيانی و علی جوادی در  ۀمناظر: سنديکاليزم
  »راديو پيام«

 

  ٢٠١٣مارس  ٢٣

منتقدانه به سنديکا و سندکاليسم، مجمع عمومی،   نگاھی
سنديکای کارگران  به مواضع   ھمراه نگاھیه شورا، ب

ور منص  و   شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
از حزب کمونيست  جوادی  علیبا شرکت  -اسانلو 
از گرايش    عليرضا بيانیو  ،حکمتيست -کارگری

  .ھای انق%بی ايران مارکسيست

  

http://www.radiopayam.ca/goftegoo.html#

bayani_javadi 

 يا

http://militaant.com/?p=1949 

 



 

 

٥٣ 

ضعف اساسی جنبش کارگری است که اجازۀ ابراز وجود اين 

ھرچند اين گونه نامه نگاری ھا . طيف رفرميست را می دھد

جنبش کارگری به معنی . ربطی به جنبش کارگری ندارد

جنبش اعتراضی عليه سرمايه داری برای به عقب راندن اين 

نخواھد داشت، » جنبش«نظام است و غير از اين، مفھوِم 

حتی اگر ميليون ھا کارگر پای چنين نامه ھای اعتراضی را 

امضا کنند، مادام که زير سؤال بردن نظام سرمايه داری 

وع اين نوع فعاليت ھا نباشد، نه به معنی جنبش موض

کارگری، که به معنی ت%ش رفرميست ھا برای خنثی کردن 

  . بمب شورش گرسنگان به شمار می رود

جنبش کارگری، تاريخ دارد و اگر اين جنبش برای آموختن 

به تاريخ خود رجوع نکند، نه تنھا محتوای جنبش خود را از 

. تاريخ اش فاقد ارزش خواھد شددست داده است، بلکه خود 

اگر به تاريخ کوتاه پشت سرمان نگاھی بيندازيم، به ياد می 

آوريم که در زمان ظھور اص%ح طلبی، رفرميست ھا طبقۀ 

به سراغ » بدتر«و » بد«کارگر را تشويق می کردند که بين 

درست در زمانی که خطر انفجار مھيب بمب . بروند» بد«

تحت الشعاع خود قرار داده بود، گرسنگان کل جامعه را 

و » بد«سوپاپ تخليۀ پتانسيل انق%بی از طريق انتخاب بين 

به کارگران ارائه شد و کارگران به جای تبديل شدن » بدتر«

به سيل خروشان ويران کنندۀ رژيم سرمايه داری، در مسير 

اکنون نيز در حالی . آب گل آلود چشمه و قنات قرار گرفتند

عينی و مادی طغيان ھای وسيع کارگری بيش  که زمينه ھای

سوسياليست ھای قانونی و «از ھر زمانی فراھم است، 

به جای نشان دادن گلوگاه نظام به کارگران برای » علنی

فشردن آن، يقۀ کدخدای وزارت کار را گرفته و عريضه ھای 

پر سوز و گداز را به امضای کارگران تزئين کرده و برای 

  !دوی ارسال می کنن

اگر کارگران امضا کننده خود ندانند، ?بد تشويق کنندگان آن 

ھا برای طومار نويسی بايد بدانند که فقط اقداماتی پيشرو و 

انق%بی محسوب می شود که رژيم سرمايه داری را عقب 

  ؟ !بزند، آيا نامه نگاری از نظر آن ھا چنين اقدامی است

انسته اند امضای اکنون که رفرميست ھا ھلھله می کنند که تو

ھزاران کارگر را روی ميز آقای وزير بگذارند، و به اميد 

توجه و التفات ايشان نشسته اند، در واقع بايد از اين خوشحال 

بود که به جای ميليون ھا کارگر، فقط ھزاران کارگر به 

اين امضاھا اگر به چندين ميليون ھم . بيراھه کشانده شده اند

کارگری و تحرک کارگران، که  برسد، در واقع نه جنبش

  . دقيقاً تحرک رفرميزم است که خود را متجلی می کند

رفرميزم مطلقاً ع%قه ای به ترسيم استراتژی خود ندارد، 

نامه » تاکتيک«وگرنه شايد می شد از اين به اصط%ح 

رفرميزم را به ھمان جنبش » استراتژی«نگاری، به نوعی 

ۀ کارگر، تسخير قدرت استراتژی طبق. کارگری نشان داد

سياسی است و جنبش کارگری تنھا با اين استراتژی است که 

معنی و مفھوم، خصلِت ضد سرمايه داری  و با مفھوم 

از جمله  -ھر تاکتيکی. متبلور می شود» جنبش«مارکسيستی 

اگر نتواند حلقۀ واسطی با اين  -نامه نگاری به رئيس و وزير

نانه ترين تحليل، درجا زدن استراتژی ايجاد کند، در خوش بي

است و قطعا منطبق با ھدف رفرميزم، يعنی متوقف کردن 

جنبش کنونی در سطح فعاليت ھای مدنی و در چارچوب 

  .نظام موجود

به ھيچ وجه نمی توان يک بار برای ھميشه گفت نامه نويسی  

و تھيۀ طومار کاری خطا و غير قابل دفاع است؛ اما بسيار با 

دقيقاً شرايط مشخص اتخاذ چنين تاکتيکی اھميت است که 

اين شرايط ھرچه باشد شرايط اسفناک کنونی که . تعيين شود

تنھا می توان آن را با انفجار بمب و شورش گرسنگان بيان 

در اين شرايط، تاکتيک نامه نگاری و . کرد، نخواھد بود

طومار نويسی، نه قدمی به جلو برای پيشبرد جنبش کارگری، 

حتی . اً متوقف کردن اين جنبش در ھمين سطح استبلکه دقيق

اگر رفرميست ھای تدارک دھندۀ اين مث%ً ابتکار، طومار 

تھديد کننده و اخطار دھنده ای تنظيم می کردند و در آن تھديد 

به اعتصاب عمومی به صورت برجسته ای به چشم می 

خورد، شايد می شد در آن حسن نيتی ديد، حال آن که اين 

مار نويسی ھا اتفاقاً به قصد جلوگيری از ھمين گونه طو

  . تاکتيک است

رفرميست ھا ب%فاصله و از موضع معلم ھای کارکشته 

توضيح خواھند داد که کارگران برای اعتصاب آمادگی 

در . ندارند و اين گونه طرح ھا را ذھنی به شمار می آورند

می  اين رابطه اگر نخواھيم وارد پلميک بی نتيجه شويم، اما

توانيم بگوييم که اين دليل مناسبی برای اثبات صّحت کار نامه 

اگر از نظر رفرميست ھا و . نگاری و طومار نويسی نيست

سوسياليست ھای قانونی و نيمه قانونی، طومار نويسی خود 

استراژی محسوب نمی شود، آن ھا بايد برای کارگران 

ک را اتخاذ روشن کنند که با کدام افق و استراتژی اين تاکتي

از نظر آن ھا ارسال اين نامه ھا و طومارھا جنبش . کرده اند

جلو تر از اين قدم، . کارگری را چند قدم به جلو برده است

   چه قدم ھای ديگری در نقشۀ آن ھا وجود دارد؟

حال اگر کّل اين شکستن کمر غول، با پاسخ آقای وزير 

» ۀ کارگریجامع«بله حق با : مواجه شود و مث%ً گفته شود

ما برنامه ھايی . است و بايد به وضعيت شما رسيدگی شود

داريم که برای شما بسيار مفيد خواھد بود، اما ابتدا بايد مشت 

محکمی به استکبار جھانی زده و تحريم ھای بی تأثير را دور 

در . برسيم» جامعۀ کارگری«بزنيم و بعد به حل مشک%ت 
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آن ھا که . خواھد بود اين صورت قدم بعدی رفرميست ھا چه

خود و کارگران را در شرايط آچمز شدن قرار می دھند، کدام 

  گام بعدی را پس از اين نوع وعده ھا ترسيم خواھند کرد؟

اگر وزير کار دوباره به اين طومارھا اعتنايی نکرد، اقدام 

بعدی آن ھا چه خواھد بود؟ به جای ھزاران امضا، ميليون ھا 

؟ آيا فعالين قانونی و نيمه !ند کردامضا جمع آوری خواھ

قانونی ت%شی برای متحد کردن حتی يک دھم از اين تعداد 

امضا کنندۀ طومار جھت مث%ً يک راھپيمايی اعتراضی يا 

  مراسم اول ماه مه خواھند کرد؟ 

فشار مضاعف به طبقۀ کارگر، اگرچه اين طبقه را به 

ھای شورش می کشاند، اما موضوع بر سر تبديل شورش 

کارگری به انق%ب ضد سرمايه داری است و نامه نگاری به 

» تيک تيک«وزير در واقع به منظور خاموش کردن صدای 

نامه نگاری در اين وضعيت فاجعه بار به . اين شورش ھاست

جای اعتصابات سراسری، دعوت به آرامش کارگران است و 

» تيک تيک بمب شورش گرسنگان«رفرميست ھا با ناميدن 

واقع مشغول ماليدن کره بر روی نان ھمان گرسنگان در 

تيک تيک بمب شورش گرسنگان زمانی شنيده خواھد . ھستند

شد که صدای آن در ميان زمزمه ھای رفرميستی نامه نگاری 

آن چه که تاکنون جنبش کارگری را . با وزير، گم نشود

متوقف کرده يا به عقب برگرداننده، ھمين رفرميزم و نفوذ 

  . ن به درون اين جنبش استراحت آ

جنبش کارگری بيش از تحمل گرسنگی، تشنۀ رھبری انق%بی 

بوده است؛ کمبود ھمين مؤلفه است که مبارزات روزمرۀ 

کارگران را در سطح تدافعی يا وادادگی سياسی باقی می 

مادام که کارگران سوسياليست، حزب پيشتاز انق%بی . گذارد

گری در چرخه ای معيوب گير خود را احيا نکنند، جنبش کار

می افتد که در آن ھمواره از گرسنگی به شورش، و از 

مبارزات کارگری . شورش به سرکوب در حرکت خواھد بود

بايد خصلت ضد سرمايه داری پيدا کند تا اين سير تسلسل 

متوقف بشود و تاريخ جنبش کارگری دوباره در مجرای 

نخواھد بود مگر تکاملی خود قرار گيرد؛ چنين چيزی ممکن 

آن که کارگران پيشروی کمونيست، دست به کار ساختن 

حزب انق%بی شوند و از اين طريق کارگران از وضعيت 

به وضعيت طبقاتی خود، يعنی » جامعۀ کارگری«رفرميستی 

  . به يک طبقه تبديل شوند

برای انفجار بمب گرسنگان، بايد به قسمت بلند اھرم فشار 

شرايط انفجاری، در ُحکم سازش  نامه نگاری در. آورد

  . طبقاتی است و رفرميست ھا اھرم اين سازش

 ١٣٩١مھرماه  ١١

پيرامون فعاليت علني و نامه نگاري 

كميتة هماهنگي براي كمك به «هاي 

  »ايجاد تشكل هاي كارگري

و م;حضاتی به و م;حضاتی به   »»کارشناسی ھای کارگریکارشناسی ھای کارگری««نگاھی به نگاھی به 

  !!توضيحات محمود قزوينیتوضيحات محمود قزوينی

  عليرضا بيانی

شکر از دخالت گری ھای محمود قزوينی پيرامون ضمن ت
مبحث کار علنی و قانونی و توضيحات وی در اين 

 يل به آنذخصوص، م%حظاتی به بحث ھای او دارم که در 

ً . ھا اشاره خواھم کرد  ،در اين فاصله و در ھمين  ضمنا
مصاحبه ای از سوی بھروز خباز با مجيد تمجيدی در سه 

ه دانم به آن نيز اشار که ?زم می سته اقسمت ترتيب داده شد
  . داشته باشم ھايی

محمود قزوينی در پاسخ به بحث من پيرامون تشک%ت علنی 
 ۀتوضيحی مجدد دربار« در مقاله ای با عنوان  و قانونی،

 ۀبه قو "…رای کمکھماھنگی ب ۀکميت" ۀدفاع من از نام
» قضائيه

*
  :نوشته است  

من مدافع آن ھستم و کم ھم که  را او تمامی خط و سياستی« 
تاکتيک  ۀدربار هبا ھمين يک مقال ،ھا را مکتوب نکرده ام آن

نامه نوشتن قضاوت کرده و به اين نتيجه رسيده که گويا من 
  » .حتی مخالف کار کمونيستی و انق%بی ھستم

  :ادامه می دھد او

داد و حداقل  اگر عليرضا بيانی به خودش زحمت می« 
ھای يک توھم در ميان  زيان"ا عنوان من ب ۀآخرين نوشت

تری در  خواند، قضاوت درست را می" فعالين کارگری
اصلی من  ۀشد که دغدغ داد و متوجه می دست میه نقدش ب

شد که من ھم مانند او از عدم اشتياق  چيست؟ متوجه می
فعالين کارگری در ايران به فعاليت سوسياليستی و 

ميته و محفل و سازمان و سازماندھی سوسياليستی و تشکيل ک
 ۀم و دغدغاشاکی ،مخفی ھستند حزب سوسياليستی که اساساً 

  ».مشترکی با او دارم

واقعيت اين است که مطلب قزوينی را تا قبل از معرفی آن 
رغم نکات مطالعه نکرده بودم، اما وقتی مطالعه کردم، علی

ھا اشاره کرده بود، بخش ھايی از نظرات  درستی که به آن
. با موضوع تشکل علنی را دارای تعادل درونی نديدم وی

در  »مجمع عمومی«اگر از مبحث ھمواره گنگ و نا روشن 
 ،آن مقاله، به اين دليل که ارتباط مستقيم با اين موضوع ندارد

بر سر  سمپاتی ھای ايشان در مورد  بگذريم؛ و اگر موقتاً 
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می  چه باقیتشک%ت سوسياليستی کارگران مکث نکنيم، آن
ماند کلی گويی ھای متداول است که از آن نمی توان به نکات 

سفانه رفقای زيادی أمت. برای سازماندھی انق%بی رسيد?زم 
مفيد و «کنند از نوشتن مطالب  ھستند که به کلی فراموش می

نمی توان تاکتيک ھا و روش ھای ?زم و  ، معمو?ً »مثبت
د، ھرچند که ضروری در زمان ھای مختلف را استنتاج کر

بين نظرات . ھا را نمی توان به طور کلی ھم رد کرد آن
نوع تشکل  مث%ً ( آن با يک موضوع خاص ۀمختلف و رابط

اين  ، ?زم است انسجام درونی وجود داشته باشد و)يابی
اصول و  ،که نظريه پرداز ممکن نخواھد بود مگر آن

 .استراتژی روشنی، دست کم برای خود تدوين کرده باشد

خوب معلوم است ھر کس می تواند بنا بر د?يلی بگويد تشکل 
علنی بد نيست؛ تشکل سوسياليستی ھم خوب است، نامه 

 ظاھراً (يک تشکل علنی دارای اشکال نيست نگاری ھم برای 

!) اين تشکل ھای مخفی ھستند که نبايد نامه نگاری کنند

اما وقتی ... تشکل ھيچ اشکالی ندارد و  ثبتدرخواست 
ريه پردازی مانند محمود قزوينی ارسال يک نامه به نظ

مقامات جمھوری اس%می برای دفاع از جان يک بھايی را از 
از «خود گذشتگی، و در يک ک%م صرف نامه نگاری را 

پيدا توصيف می کند، ديگر موضوع تفاوت  »جان گذشتگی
می کند و اجزای نظريات را از انسجام با يکديگر خارج می 

شايد بتوان . دارد ريه پرداز را به کلی گويی وا میکند و نظ
گفت ھيچ کدام از اجزای نظريات محمود قزوينی به طور 

اما وقتی در کنار ھم  ،جداگانه دارای اشکال اساسی نيست
در اين . کند قرار می گيرد نوعی سرگردانی را متجلی می

قبلی به قدر کافی توضيح داده شد، اما  ۀصوص در نوشتخ
جا برای نمونه فقط اشاره ای به بخشی از  ست در اين?زم ا

و آن . آن شود که بيانگر اين سرگردانی يا تناقض است
عبارت از اين است که در شرايط کنونی جمھوری اس%می 

آن را فاشيستی توصيف می ) و نه من( که محمود قزوينی 
  .کند، تشکل علنی يعنی پا برھنه روی مين رفتن

ھرگز حکومت جمھوری  که شخصاً  ?زم به توضيح است
حکومت جمھوری . اس%می را فاشيستی تحليل نکرده ام

ھرچند روش  ،اس%می يک حکومت سرمايه داری است
حکومتی آن برگرفته از روش ھای فاشيستی و اگر بتواند از 

ولی در تحليل نھايی يک حکومت  ؛آن ھم وحشيانه تر است
ود قزوينی در دور اما محم. سرمايه داری ارزيابی می شود

قبلی بحث خود شرايط بسيار خفقان آور و در يک ک%م 
که بنا بر آن، صرف  مد نظر داردرا فاشيستی در ايران 

 اعتراضی را نيازمند از خود گذشتگی می ۀنوشتن يک نام

فعال «داند؛ ولی با روشن شدن تناقض اين موضوع که چرا 
بت تشکل يا ث بين نامه نوشتن و درخواست مث%ً  »کارگری

محل نشست مجمع عمومی و فعاليت در ھسته ھای مخفی 
کارگری که ھر دو نيازمند از جان گذشتگی و دارای خطر 
جانی است، بايد اولی را انتخاب کند؛ به اين نتيجه می رسد 

که در دوره ھايی که حکومت فاشيستی عقب نشينی ھايی می 
اين رابطه او  در. توان چنين تاکتيک ھايی اتخاذ کرد می ،کند

اشاره به حکومت فاشيستی ھيتلر می کند که اگر پس از 
جنگ دوام می آورد ناچار می شد عقب نشينی ھايی بکند که 

صورت تشکل ھای علنی می توانستند ظاھر شوند و  در اين
نامه نگاری ھايی ھم داشته  ،علنی و قانونیبه طور ?بد 
ً . باشند  یوپيشرُ  به جای يک به اين ترتيب اگر شخصا

خره اين گيج می شوم که با� واقعاً  ،کارگری در ايران باشم
حکومت فاشيستی است و بايد مبارزه با آن مخفی سازماندھی 

ن در حال عقب نشينی اما ا� ،فاشيستی بوده يا قب%ً  ،شود
 ؛ و ضمناً ويمکم کم علنی و قانونی شکه ما است و ?زم است 

به صورت مخفی ھيچ  یی ھم به مقامات آن، حتنامه نگار
يعنی تنھا مورد مخفی يک تشکل علنی می ! اشکالی ندارد

تواند نامه نگاری به مقامات حکومت فاشيستی در حال عقب 
گونه  محمود قزوينی درک خود را اين! نشينی باشد

  :فرمولبندی می کند

ھماھنگی برای کمک  ۀکميت نامۀبه  نظر من در رابطه با « 
ی به وزارت کار برای در اختيار به ايجاد تشکل کارگر

 گذاشتن مکانی برای تشکيل مجمع عمومی جای انتقادی نمی

خره يک تشکل علنی بايد جايی را برای با�. تواند باشد
را بايد به جلسات داشته باشد و اين خواست برگزاری 

صورت کتبی در مقابل شھرداری محل و يا وزارتخانه و 
ھماھنگی برای  ۀکميت" به نظر من. ره  ای طرح کندادا

در اين مورد رويه ای بسيار درست بکار برده ..."  کمک
بايست رو به  اداری می ۀکه چنين نام صحبت از اين. است

شد، بيشتر به بھانه گيری شبيه است تا نقد  مردم منتشر می
تظاھرات و برگزاری  ۀدرخواست برای اجاز. يک عملکرد

ی برگزاری جلسات مراسم و يا درخواست برای محلی برا
بخش اجرايی و فنی برگزاری جلسات و مراسم است که خود 

کند و نيازی به  برگزاری مراسم و جلسات آن را بيان می
ديگر  ۀچنين درخواستی مانند ھر مطالب. تانتشار نامه نيس

طرح آن به  کارگران و مردم يک مطالبه است و اتفاقاً 
اين مطالبه  صورت کتبی و صحبت در آن در جامعه، فشار

با ..." ھماھنگی برای کمک  ۀکميت". کند را بر رژيم زياد می
داشتن مکانی برای برگزاری جلسات  ۀھا مطالب اين شيوه آن

 ۀل بھتری طرح کرده اند و حتی بھانرا وسيع تر و به شک
برگزاری جلسه مخفی و غيرقانونی را در اين مورد از رژيم 

  ».گرفته اند

خره يک تشکل با�«چون ! معمول باز ھم کلی گويی ھای
پس  .»علنی بايد جايی را برای برگزاری جلسات داشته باشد

توان نتيجه گرفت که يک تشکل مدعی پيشرو بايد  ?بد می
منطقی قابل قبول  ،اين منطق دو دوتا چھارتا! علنی باشد

اما  ؛برای يک دادگاه حقوقی و يا بحث ھای ژورناليستی است
گری ھای کمونيستی می رسد، آخرين  وقتی کار به دخالت
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ھمين موضوع جا و مکان تشکل  ،موردی که بايد به نظر آيد
کسانی با گرايشات  کار محمود قزوينی و ک%ً . علنی است

ا يک تشکل علنی ھ سانتريستی کاری بسيار ساده است؛ آن
موارد مانند قطعات پازل در کنار آن  ۀسراغ دارند و بقي

ل ناچار است قانونی باشد، محلی اين تشک. خواھد نشست
تواند با مقات رژيم نامه  برای نشست خود می خواھد، می

علنی  نگاری داشته باشد و نيازی ھم نيست نامه نگاری لزوماً 
اما فرق بين محمود قزوينی و بخش ديگر ... باشد و

سانتريست ھا در اين است که محمود قزوينی در واقع از نبود 
 -که ديگر اين يکی بايد مخفی باشد -یتشکل ھای سوسياليست

آن  را دارد؛ و اين در حالی  »دغدغه«بسيار گله مند است و 
است که سانتريست ھايی نظير مجيد تمجيدی و بھروز خباز 

تنھا کم و . از نبود اين نوع تشک%ت ھيچ گله ای ندارند
کسری اين نوع ارزيابی ھا اين است که روشن نمی کند چه 

شک%ت سوسياليستی بسازند، ھمان ھايی که کسانی بايد ت
 »در نوسان فاشيستی« نظامِ  قانونی کار می کنند و به مقاماتِ 

نامه می نويسند يا کسانی که معلوم نيست از مريخ خواھند 
در اين نوع تحليل . آمد يا در جايی نا مشخص قرار دارند

ھای سانتريستی موضوع تشکل علنی از يک ضرورت ريشه 
کار قانونی و نامه نگاری به بلکه از مکانيسم  ،نمی گيرد

به عبارت ديگر اين . تشکل و فعاليت علنی می رسد ۀنتيج
به مقامات » ...کمک کميته ھماھنگی برای«نامه نگاری 

کند و نه فعاليت  ھا را علنی می جمھوری اس%می است که آن
اين کميته يا ضرورت ھای فعاليت ھای  ۀھای علنی روزمر

غايب  تمام بحث محمود قزوينی اين نکته کام%ً  در. علنی
ھماھنگی است که روزی خود  ۀاست که موضوع بحث کميت

 ۀدر تقابل با نوشتن نامه و درخواست ثبت در مقابل کميت
او در اين رابطه تنھا اين اشاره را دارد . پيگری تشکيل شد

  :که می گويد

برای  ھماھنگی ۀعليرضا  بيانی که از فرقه گرايی کميت «
کمک به ايجاد تشکل کارگری ناراحت است و به درست به 

کند  پيگيری اشاره می ۀھا در مقطع جدايی از کميت رفتار آن
کم  و اين نمونه ھا از فرقه گرايی در نھادھای علنی اص%ً 

ھا پرداخت، اما  توان بسيار بيشتر از اين به آن نيست و می
خاطر يک  قط بهخودش از سر فرقه گرايی حاضر است ف

" ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل کارگری ۀکميت"نامه، 

را ھمسنگ جرياناتی مانند نھاد فلزکار مکانيک و ھيئت 
ھا بنويسد و به نفی آن  سسان سنديکايی و ديگر رفرميستؤم

تواند خود را از زمان جدايی  عليرضا بيانی نمی. بپردازد
زد و کمی پيگيری دور سا ۀھا از کميت ھماھنگی ۀکميت

  ».ھا نگاه کند ابژکتيوتر به فعاليت امروز آن

تشکيل اين نگاھی است که  ابژکتيفنگاه  خير رفيق، دقيقاً 
زمانی و مکانی و شرايط مشخصی  ۀکميته را در ھمان پروس

بحث بر سر اين نيست که . تحليل می کند ،که شکل گرفت

 ً  نولی ا� است، ھماھنگی روزی اشتباھی کرده ۀکميت فرضا
سال ديگر آن اشتباه موضوعيتی ندارد و بايد از آن  ٩پس از 

يعنی اين دخالت گری در واقع خصلت . عبور کرد
ً . مارکسيستی ندارد مسائل را از  اين روش ھای مداخله عمدتا

می  کلی و عامو به آن شکلی  می کندکنکرت آن خارج  ۀجنب
 وپيوستار تکامل يک حرکت را منقطع دھد و به اين ترتيب 

در اين نوع . کند به موضوع به صورت انتزاعی نگاه می
اما انتزاعی يافت که  ،ھا عنصر درست توان ده نگاه می

. کردکشف آن ھيچ کمکی به حرکت ھمان موضوع نخواھد 

ايران به سنت دائمی تبديل شده  »چپ«سفانه اين روش در أمت
گروه ھا و افراد زيادی وجود دارند که روزی به گونه . است
برخ%ف آن  ی ديگر فکر می کردند و در روزی دفعتاً ا

خود چنان توضيحاتی می دھند که تو گويی از اول ھم  ۀگذشت
فعاليت . گونه که اکنون می انديشند فکر می کردندھمين

منطقی نطفه ھای اوليه و  ۀنتيج ،امروز ھر فرد يا جريانی
 با ناديده گرفتن اين موضوع ھرکس می. روند تکامل آن است

تواند در ھر زمان بھترين و درست ترين نظرات را داده 
تی، برخ%ف تحليل ھای عاميانه و اما متد مارکسيس ،باشد

مسائل را در حال حرکت و چگونگی  ،»خيرخواھانه«
با اين توضيحات شايد . حرکت و تکامل آن ارزيابی می کند

بھتر بتوان از شر تحليل ھای متناقض که از يکسو شرايط 
ديگر نامه  را فاشيستی ارزيابی می کند و از سویکنونی 

را امری عادی و قابل دفاع توصيف  يینوشتن به مراجع قضا
  . خ%ص شد ،می کند

در شرايطی که اص%ح طلبی توانسته بود توھماتی را در 
بخش ھايی از فعالين کارگری به طور اخص و بخش ھای 

، تاکتيک ايجاد کند به طور اعم وسيعی از توده ھای کارگر
بسيار  ھا، ھای گفتگو و مذاکره و چانه زنی و نظاير اين

متدوال شده و در يک ک%م اين شرايطی بود که اپورتونيزم 
را به درون جنبش کارگری و بخش ھايی از جريانات 

طبقاتی در عمق  ۀاما شدت مبارز. نفوذ داده بود »چپ«
جنبش کارگری از يکسو و ناتوانايی و مفلوک ماندن 

%حات از سوی ديگر عواملی بودند که توھمات رسيدن به اص
نتايج مطلوب از طريق چانه زنی و نظاير آن را از بين می 

ھم  در اين مقطع تاکتيک نامه نگاری ھای سرگشاده، آن. برد
که دست کم برای خود نويسندگان نامه کمترين  مشروط به اين

توھمی به توان و ظرفيت حکومت سرمايه داری وجود 
نداشته باشد، می توانست تو خالی بودن وعده ھا و ادعاھای 
. رژيم اص%ح طلب را در انظار توده ھای کارگر نمايان کند

 ً به ھمين منظور و به صورت سرگشاده و رو  يک نامه دقيقا
به جنبش نوشته می شود و نه برای کسب پوئن يا امتيازی 

اما . گشتين باز خواھم يبه اين بحث مفصل تر در پا. اداری
شود که يک عنصر مشترک در  جا ?زم است اشاره در اين
که  ھايی مدافعين فعاليت قانونی و علنی، دست کم آن ۀبين ھم

 »...کمک ھمانگی برای ۀکميت«از نامه نگاری ھای اخير 



 

 

٥٧ 

وجود دارد و آن بی توجھی به مفھوم  ،دفاع کرده اند
داف کارگری و يک تشکل کارگری پيشرو با اھ ی»پيشرو«

بايد يک چنين موضوعی در  دقيقاً . ضد سرمايه داری است
ينی باشد که ?زم ببيند نسبت به ھمه مدت مد نظر محمود قزو

نھاد فلزکار  ھماھنگی با مث%ً  ۀھمسنگ کردن کميت«
بايد برای محمود قزوينی . انتقاد داشته باشد »مکانيک

اخت%ف اين دو نھاد در ضد سرمايه داری بودن يکی، و 
فرميستی و در چارچوب سرمايه داری بودن ديگری؛ يا به ر

عبارت ديگر پيشرو بودن يکی و غير پيشرو بودن ديگری 
اما در . اين دو با ھم انتقاد کند »ھمسنگ کردن«باشد که به 

 جا چيز عجيبی که اتفاق می افتد اين است که با فرمول اين

عاليت ھای ارائه شده از سوی محمود قزوينی در رابطه با ف
سس سنديکايی ؤعلنی، سنديکای فلزکار مکانيک و ھيئت م

 »...کمک  ھماھنگی برای ۀکميت«توانند ھمان رفتار  ھم می

نامه نگاری مخفی با مسئولين نظام داشته  د، مث%ً نرا انجام دھ
باشند و مسائل فنی و اداری خود را بی نياز به روشن و 

کنند و شفاف بودن آن و به صورت درونی حل و فصل 
نه . که مورد نقد محمود قزوينی قرار بگيرند بدون آنغيره، 

محمود قزوينی و نه ساير مدافعين اين سبک کار در مقطع 
توانند در اين خصوص بين اين دو نھاد اخت%ف  کنونی نمی

ماھوی پيدا کنند، پس محمود قزوينی برای چه از ھمسنگ 
کار  ۀه او درباربا توضيحاتی ک. دارد کردن اين دو با ھم گله

علنی می دھد، در واقع ھمين سبک کار، اين دو نھاد را با ھم 
وانند خصلت ھمسنگ می کند، مگر مدافعين اين سبک کار بت

ھا از يکديگر را به روشنی  آن ۀھای اصلی متمايز کنند
ھا از روی اين موضوع به سادگی عبور  توضيح دھند که آن

ای خالی در بحث ھای محمود قزوينی خود اين فض. می کنند
  : خود را حس می کند که برای پر کردن آن می گويد 

 اگر قرار بود به جای فعاليت يک سازمان و حزب و« 

پيگيری  ۀھماھنگی و کميت ۀاپوزيسيون انق%بی، فعاليت کميت
و ف%ن نھاد قانونی الگوی مبارزه مردم شود و به جای در 

ی  به او رسم گوش شاھرودی زدن در سنندج، نامه نويس
کردم که نامه  با عليرضا بيانی موافقت می شود، من حتماً 

نويسی اعتراضی برای آزادی دستگير شدگان و ھر نوع 
  ».فعاليت از اين دست اشتباه خيانت باری است

 ً در گوش شاھرودی در «نمی دانم چه کسی  البته دقيقا
اين را می گذارم به حساب گنده گويی ! زده است »سنندج
ھا را  بعضی برای دوستان در خارج دارند و آن گاهی که ھاي

اما از اين که . در تحليل ھای خود دچار سرگردانی می کنند
تر از قبل نشان می جا بيش بگذريم محمود قزوينی در اين

کارگری و نقش آن  یودھد تصوير صحيحی از مفھوم پيشرُ 
ز اده را اندارد، در نتييجه يک سلسله نقش ھای خارق الع

می داند و  »اپوزسيون انق%بی«وظايف سازمان و حزب و 
ساير موارد را از وظايف تشک%ت و محافل کارگری علنی و 

دوم وظايف  ۀبا ھمين منطق است که برای دست. یقانون
خاصی قائل نيست و به اين ترتيب به اين نتيجه می رسد که 

چون  ؛انواع نامه نگاری و درخواست اين نھادھا ب%مانع است
ھا در واقع ظرف چنين کارھايی ھستند و گرنه ?بد می  آن

فقط اين وسط . رفتند حزب و سازمان اپوزسيون می شدند
گونه نھادھا با  معلوم نمی گردد که پس چرا بايد بين اين

سس سنديکايی تفاوت ؤسنديکای فلزکار مکانيک و ھيئت م
ٌ ! اساسی قائل شد نويس  مانند تفاوتی که بين يک نامه دقيقا

برای نجات جان يک بھايی در شرايط کنونی جمھوری 
اس%می با نامه نگاری سنديکاليستی که در ماھيت ھيچ 
اخت%فی ندارد، اما در مقاله نويسی و به طور دلبخواھی، 
يکی شجاعانه و انق%بی و ديگری رفرميستی و سازشکارانه 

  . تلقی می شود

 ،**قسمتی خود سه ۀيد تمجيدی و بھروز خباز در مصاحبمج
مواردی را در رابطه با فعاليت علنی توضيح می دھند که به 
کلی بی ربط به مفھوم کارگر و تشکل پيشرو است، به 

اين توضيحات می توان چند حزب طوری که با بخشی از 
  .   جديد بنا نمود ۀتود

ھماھنگی  ۀخود در گذشته از بنيانگذارن کميتبھروز خباز که 
ان مصاحبه کننده يا خبرنگار، مجيد تمجيدی بود اکنون به عنو

و می نمايد معرفی  »کارشناس مسائل کارگری«را به عنوان 
گونه  خود را اين ۀتوضيحات کارشناسان ،کارشناس مذکور
  : مطرح می کند

يک آدم ھايی ھستند که به نظر من  و در کنار اين خ�... «  
 ھا و مبصرھای جنبش کارگری اند و خيلی ھم با مکانيسم

کارگری آشنا نيستند، از  ۀقوانين مبارزه يا نيازھای مبارز
 ھا بيشتر سياسيون شايد باشند، سياسيونی که می ور ايناين

ھا، به ھرحال بگويند  ھا خط بدھند، به اين خواھند به اين
سفانه شايد خيلی أو مت. موضع چه جوری خوب است، بد است

ن تجارب غنی سنت از آ ،ھايی ھم که نظر می دھند از اين
  ». جنبش کارگری برخوردار نيستند ھای خودِ 

تر در بيش »مبصر ھای جنبش کارگری«شايد تشخيص 
 ۀاما وقتی حوز ،کارشناسی ارشد جامعه شناسی باشد ۀحوز

گردد ديگر می بايست  طرح می »کارشناسی کارگری«
 ،منتھا وقتی کارشناس مورد بحث .سروکارش با سياست باشد

ديگر  ،می کند حھايی سياسی را نفی و تقبي لت گریدخا
موضوع از مرز مبصر و ناظم گذشته و در سطح فراش 

  :مجيد تمجيدی در اين مصاحبه می گويد.  متوقف می شود

اما در  ،يک نفرممکن است با ثبت ازدواج مخالف باشد« 
ايران شما وقتی ازدواج کرده باشی و ازدواجت را  ۀجامع

. ز يک امکاناتی محروم شویا دن دارامکا ،ثبت نکرده باشی

بنا به  ،شما اگر تشکلی زديد. جوری استبراين ھم اينپس بنا
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ابتدايی ترين حقوق کارگری، دولت موظف است، حا? ما 
راجع به رژيم جمھوری اس%می حرف می زنيم؛ جمھوری 
اس%می خيلی از مقاوله نامه ھای سازمان جھانی کار را ھم 

وظف است يک کاری را انجام دھد؛ امضا کرده، يعنی م
 شما اعتراض می کنيد، ولی قبل از اين وقتی نمی کند طبيعتاً 

پس ... اعتراض کنيداو  به انيدنمی تو ،نکرده ]کاری[ که
، مجبور کردن دولت برای به اين ت%ش برای ثبتبنابر

سوال  رسميت شناختن تشکل کارگری به نظر من اص%ً 
  ».اين کار را بکنند که بايد است ، معلومدندار

کارش  »پژوھشگر کارگری«کارشناس يا  جا ظاھراً  در اين
و چون نمی خواھد مانند يک مبصر  است را خوب نشناخته
بدھد، در نتيجه نظراتی به  »خط سياسی«جنبش کارگری 

اگر . غايت غير سياسی و بی محتوای طبقاتی طرح می کند
امکانات ثبت دريافت  ،بخواھيم در منصفانه ترين برداشت

ازدواج را با ثبت تشکل کارگری برای دريافت امکانات 
مقايسه کنيم، به ھمان تشک%ت رفرميستی می رسيم که 
سياست را از فعاليت خود حذف می کنند و عجيب است که 
چرا کارشناس مسائل کارگری متوجه نيست که حذف سياست 

ا در نظر دارد بدر واقع خود يک سياست است، سياستی که 
، کسب امکانات به معنی »غير سياسی«ثبت تشکل کارگری 

کسب امتياز طبقاتی داشته باشد و برای اين منظور مو به مو 
چه چيزی را قبول کرده  بگردد و ببيند جمھوری اس%می کجا

که بتوان و حق داشت به آن اعتراض  است و انجام نداده
از تواند  طبيعی است نظراتی در اين حد راست می!! کرد

ھماھنگی به صورت کارشناسانه ای  ۀاقدام نامه نگاری کميت
اما چيزی که اين وسط باقی می ماند اين است که  ،حمايت کند

 ۀی گويد که ما در آغاز تشکيل کميتبھروز خباز به او نم
 ۀکه کميت ھماھنگی مورد انتقاد قرار گرفتيم که چرا در حالی

دا وارد کار ھا متح با آن ،پيگری اع%م موجوديت کرد
عنصر . مشترک نشديم و در واقع در تقابل با آن شکل گرفتيم

نستيم بيان کنيم اين بود که اين تقابل که در آن مقطع می توا
باز خواھان به رسميت  پيگيری در آن شرايط نسبتاً  ۀکميت

شناخته شدن بود که ما در مقابل خواستار تشکل کارگری به 
چنينی و درخواست ھای اين و نوشتن نامه يم،نيروی خود شد

اما . ستيمبه قانون می دان »دخيل بستن«را رفرميستی و 
بسيار بسته تر و  ،سال که شرايط فعاليت ٩اکنون پس از 

ھماھنگی قصد  ۀکميت است، به مراتب شديدتر شده ،خفقان
مقابله  اتخاذ ھمان تاکتيک ھايی را دارد که در گذشته با آن

پيگيری حدود يکماه بعد از اع%م  ۀکرده بود؛ ھرچند که کميت
نقد  را مورد و آن موجوديت تاکتيک خود را اص%ح کرد

  :می گويد ،بھروز خباز به جای چنين يادآوری. اددقرار 

به  که راديکاليسم کوری ھم ھست که صرفاً يی واقعا در جا «
ن دنبال زنده باد مرده باد است، به نظر من کاری که اي

 بود، ھم عق%نيت درش نھفته ری شجاعانهدوستان کرده اند کا

ھم با ملزومات و قانومندی ھای جامعه مطابقت  و ]است[
  » .دارد

ما اين را به حساب انتقاد از خود بھروز خباز می گذاريم که 
ھماھنگی  ۀگيری کميتسال ازآغاز شکل ٩پس از گذشت 

! اکنون دچار راديکاليسم بينا، عق%نيت و شجاعت شده است

شرايط کسب امکانات  ،گونه ازدواج ھااست ثبت اين بديھی
کم رژيم سرمايه داری حاکم را نيز فراھم خواھد کرد، يا دست

سو احساس نخواھد کرد و به اين در ايران خطری از اين
. چيز زيادی ھم نخواھد ستاند ،ترتتيب اگر امکاناتی ھم ندھد

تجارب غنی سنت «کم مجيد تمجيدی بايد بداند که دردست
گونه نظرات عصاره و  اين ،»ھای خود جنبش کارگری

با خيزش ھای  رفرميسم تلقی می گردد که معمو?ً  ۀفشرد
  . دود شده و به ھوا رفته است ،ھرچند کوچک ھمين جنبش

. مجيد تمجيدی مرزی ندارد »کارشناسانه«کلی گويی ھای 

  :که می گويد  کلی گويی ھايی نظير اين

، به وزارت دبه وزارت جنگ رجوع نمی کنرگر که کا« 
  » .دکن کار رجوع می

جايی رجوع خواھد کرد از نظر وی به ھر رو کارگر به يک
اگر اين . وزارت کار است ،آن »عق%نی ترين«و ?بد 

ً  ،مصاحبه يک سوی منتقد راديکال ھم می داشت به  قطعا
بس کنيد از ذکر اين ھمه مثال  :که مجيد تمجيدی می گفت

خاص  ۀعلی العموم که به قصد گرفتن نتيجی عاميانه و ھا
کارگر به وزارت کار رجوع می کند، بسيار . مطرح می کنيد

کارگر با صاحب کار می نشيند و مذاکره می کند، . خوب
بسيار خوب، کارگر می رود مقابل مجلس و اعتراض می 

. است» کارگر« اما اين ھمه مربوط به  .کند، بسيار خوب

ه  در ايران نه تشکل دارد و نه دانش طبقاتی کافی کارگری ک
که بحث بر سر  تشکل  برای مقابله با سرمايه داری در حالی

ثبت . جمعی از فعالين کارگری است که ادعای پيشرويی دارد
%ق کسی ھيچ ربطی به اتخاذ تاکتيک تشکل طازدواج و 

 کارگران در مقابل مجلس شعار می. کارگری ندارد یپيشرو

ھا دارای بار  اما کم پيش نمی آيد که شعارھای آن ،ددھن
طبقاتی و ضد سرمايه داری نيست، سھل است که اغلب 

کارگرانی ھم . بيانگر توھم به سرمايه داری ھم می باشد
ھستند که از روی استيصال خود را به آتش کشيده يا حلق 

نيز می تواند الگوھايی ھا  آويز می کنند و ?بد اين
  . مجيد تمجيدی باشد ۀکارشناسان

اگر  یسطحی و بی ربط، حت »نظريه پردازی ھای«اين تيپ 
رفرميستی و در چارچوب  ۀکارشناسانه باشد، کارشناسان

نظام موجود است و يا دست کم بسيار عقب تر از دخالت 
بحث بر سر . سوسياليست است یگری ھای کارگر پيشرو

انی از اين چه می کند، نظريه پرداز» کارگر«اين نيست که 
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چه می کند يا » که کارگر پيشرو«نوع بايد به اين بپردازند 
  :مجيد تمجيدی در اين مصاحبه می گويد. بايد بکند

بايد ببينيم در چه زمان و در چه توازن قوايی داريم حرف  «
  ».زنيم می

 بايد او?ً . چيزی را معلوم نمی کند »توازن قوا«صرف ذکر 

روشن شود  شن شود و ثانياً درک از مفھوم توازن قوا رو
چه جريانی و در چه توازن  از سویتاکتيک نامه نگاری 
تمام مثال ھای مجيد تمجيدی نظير ثبت . قوايی اتخاذ می شود

ازدواج و رفتن کارگر به وزارت کار به جای وزارت جنگ 
بر شرايطی دارد که توازن قوا به نفع سرمايه  رنظ ،...و 

ر قرار باشد يک کارشناس در اين حالت اگ. داری است
 که مسائل کارگری به يک تشکي%ت کارگری پيشنھاد دھد

مانند ھمان کارگرھا به جای وزارت جنگ به وزارت کار 
، در واقع ھا و در مقابل مجلس تجمع کنند و نظاير اينبروند 

دارای اين معنی اخص است که توازن قوا در وضعيت 
 ۀقوا به نفع طبقر قرار است توازن اگ. موجود حفظ شود
بديھی است بايد تاکتيک ھای ?زم برای  ،کارگر چرخش کند

ھايی  اين منظور اتخاذ شود و اين تاکتيک ھا نمی تواند ھمان
کنون در امورات روزمره استفاده کرده تا »کارگر«باشد که 

اما بدون تاکتيک ھای  ،اين تنھا سطح آغاز کار است. است
ميشه در ھمين سطح باقی پيشروان کارگری، توازن قوا ھ

 یدر نظريات مجيد تمجيدی در واقع اين پيشرو. خواھند ماند
کارگران  یدنباله رو ،کارگری است که بنا بر توازن قوا

چنان در است و بديھی است به اين ترتتيب توازن قوا ھم
که  در صورتی. ھمين وضعيت کنونی باقی خواھد ماند
ه تاکتيک ھايی می موضوع بر سر اين است که چگونه و چ

پيشروان کارگری اتخاذ شود که کارگران را  به وسيلۀتواند 
چرخش  ۀتا زمينبدھد از سطحی که اکنون قرار دارند ارتقا 

تنھا اشاراتی که مجيد . ھا فراھم شود توازن قوا به نفع آن
نوع انشاء آن است و  ،تمجيدی به موضوع نامه نگاری دارد

به  ر شرايطی که توازن قوا کام%ً نه خود اتخاذ اين تاکتيک د
  :او می گويد. نفع نظام سرمايه داری است

داره، به وزارت کار، نفس نوشتن نامه به مقامات، به يک ا« 
 ؛ ولی ايندقضائيه، به مجلس ھيچ اشکالی ندار ۀبه مسئول قو

، يک اندتو سيد، آن موقع فرمولبندی ھا میمی نوي هکه شما چ
، شما يتانآن فرمولبندی ھا در که خواھد دقت ھايی را  می

اين نامه  در به اين نھادھا توھم به وجود نياوريد، مث%ً  مث%ً 
سنتی که در ، کمکھماھنگی برای  ۀمشخص نيست که کميت

 می شودبه قانون اساسی انتقاد  داردايران ھست،  در مث%ً 

 ً   .»دکجا قرار دار دقيقا

 ن قوايی را دور میبا اين نظر ھمان تواز مجيد تمجيدی دقيقاً 

وی بدون . زند که گه گاه در بحث اش به آن اشاره کرده است
نامه را دارای اھميت می داند و نه  یتوجه به توازن قوا انشا

خود به  ۀامبديھی است که کسی نمی تواند در ن. خود نامه را
 صرف(اده و شعار مرگ و نفرين بنويسد قوه قضائيه فحش د

اگر ). ی زدن به زير گوش قاضینظر از موارد فرضی سيل
گونه توھمی به  به گونه ای باشد که ھيچ نامه کام%ً  یانشا

وجود نياورد، از نظر طيف طرفداران نامه نگاری دارای 
« ھا پارمتر  اشکال نيست و اين در حالی است که اغلب آن

را به صورت گنگ و مخدوش نيز طرح می » توازن قوا
نامه  یانشا ،فعالين با تجربه بايد خوب بدانيم برای. کنند

تصادفی و از روی سھل انگاری نيست، اين انشا بخشی از 
در شرايط  توازن قوای به . خود سياست نامه نگاری است

نفع سرمايه داری و فعاليت علنی و قانونی، اين انشا غير 
توھم زا نيست که نامه نگاری به مقامات و نھادھای سرمايه 

بلکه اين خصلت کار علنی است که  داری را مجاز می کند،
 یو کار قانونی نيز اغلب نوع انشا نامه نگاری را ضروری

در کار قانونی بايد به قانون . توھم زا را ايجاب می کند
گر انجام دھد و کار» فرد«اگر اين کار را . رفرنس داده شود

طبيعی و  کام%ً  ،به صورت عمومی چنين کنند یاگر حت
ايدئولوژی «زيرا به قول مارکس  .آيد متعارف به شمار می

و آگاھی فرد يا تجمع  »حاکم است ۀايدئولوژی طبق ،حاکم
ثير ھمين ايدئولوژی است؛ أتحت ت ھايی از کارگران مستقيماً 
ديگر  ،کارگری مطرح می شود یاما وقتی موضوع پيشرو

دخالت گری برای غلط گيری ھايی انشايی نقش ھمان 
مجيدی به منتقدين اين تاکتيک مبصری را دارد که مجيد ت

ھيچ تشکل علنی و قانونی در جمھوری . کرده است اط%ق
اس%می نمی تواند نامه ای برای مقامات و نھادھای آن بنويسد 

بحث بر سر ھمين . و در آن فراتر از چارچوب حقوقی برود
اگر  یين چارچوب ايجاد توھم می کند، حتاست که خود ا

و مجيد تمجيدی در واقع اين نوع انشای آن بی نقص باشد؛ 
آن  یکند و نه نوع دارای نقص ادار می أييدتوھم آفرينی را ت

  !را

  :تاکتيک ھای انتقالی

تاکتيک ھای انتقالی عبارت است از اتخاذ تاکتيک ھايی که 
 کرده و آن زيمتع ،قادر باشد از سطح فعلی آگاھی کارگران

ن تاکتيک ھا بر اتخاذ اي. کندھا را به سطحی با?تر منتقل 
کارگری  یپيشرو. کارگری است یوبخش پيشرُ  ۀعھد

بندی و بر اساس آن روزانه کارگری را جمع ۀتجربيات مبارز
و تاکتيک ھايی  می کندھا را ارزيابی  سطح آگاھی طبقاتی آن

قابل فھم برای ھمان  برای مبارزه ارائه می دھد که او?ً 
از سطحی که ھست ھا را  کارگران باشد و ثانياً جنبش آن
اگر کارگران يک کارخانه  مث%ً . يک گام به جلوتر ھدايت کند

خود جلوی  ۀاعتراض به پرداخت دستمزدھای معوقدر 
چھار گرايش مسلط  کارخانه دست به تحصن زدند، معمو?ً 

کسانی که از سر . ھا خود را نمايان می کند در درون آن
و يا به قانون  ،کنند استيصال و درماندگی، يا خود سوزی می
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نی که کسا). رفرمستی-گرايش پاسيفيستی(شوند  متوسل می
دستگاه ھا را خرد  ھمۀ می شوند،از سر خشم وارد کارخانه 

کسانی که از تاکتيک ). گرايش آنارشيستی( و نابود می کنند 
 اشغال کارخانه به منظور کنترل کارگری استفاده می کنند

اشغال کارخانه را در  ۀالبمط ،اين گرايش). گرايش انق%بی(
ھا از سطح آگاھی  آن. بين عموم کارگران اشاعه می دھد

کنونی کارگران آن کارخانه آغاز کرده و موضوعاتی را 
ل اجرا باشد؛ مطرح می کنند که برای کارگران قابل فھم و قاب

ھا را، ھم در سطح صنفی و  آن ۀو در عين حال مبارز
  .کند سياسی يک گام مھم به جلو ھدايت

: در اين شرايط ممکن است عده ای در تجمع کارگران بگويند

بايد يک کيفر خواست واقعی  ،کيفر خواست عليه بی حقوقی
مصمم  راه  ما بايد استوار و آگاه و«ضد سرمايه داری باشد، 
ی ضد سرمايه داری توده ھای وسيع يسازمانيابی جنبش شورا

م، ما بايد برای و در يک ک% »ھمزنجير خويش را پيش گيريم
گسستن زنجيرھای خويش و ھم زنجيران خويش کار مزدی 

نکرده  کارگرانی که چندين ماه دستمزد دريافت! را لغو کنيم
خويش  ۀعقب مانده را بر گرد ۀو انواع بدھی و اجاره خان

گفتگوھای رمانتيک  ۀبه ھيچ وجه حوصل ،تحمل می کنند
الت اين عده را به وعاشقانه را نخواھند داشت و در بھترين ح

جا خود فکری برای  دور ھل خواھند داد تا در آن ای گوشه
در اين ميان ممکن است . صورت دھند »ھم زنجيرانشان«

کسی يا کسانی عکس ھای رھبر فقيد يک حزب در خارج از 
آن  ۀبا مشاھدکشور را پنھانی روی زمين بريزند تا کارگران 

ھای معوقه چه بايد متوجه شوند اکنون و در مقابل دستمزد
طور، کسانی در اين مجمع عمومی کارگری  يا ھمين! بکنند

داشته باشيم،  »جنبش مجمع عمومی«اع%م کنند که ما بايد 
عده ای ممکن است  !تنھا راه ما جنبش مجامع عمومی است

دوستان عزيز، ما بايد نامه ای به مقامات و مجلس و : بگويند
برويم به خانه ھايمان و دفتر رياست جمھوری بنويسيم و 

منتظر بمانيم تا از مجراھای قانونی تکليفمان روشن شود، 
تنھا آن عده . کار ما علنی است و راھی ھم به جز اين نداريم

 ،از کارگرانی که از تاکتيک اشغال کارخانه استفاده می کنند
قادرند موضوعی ملموس و نزديک به اخذ نتيجه برای 

و تنھا ھمين عده در ميان انواع کارگران را ارائه کنند 
  .پيشنھادات پيشروان انق%بی کارگری به شمار خواھند آمد

انواع ساير طيف رفرميستی در يک نقطه به اشتراک و 
انسجام ميرسند و آن بی ربط بودن پيشنھادات آنھا به 
مسيرھايی است که مبارزات روزمره کارگران را به سطح 

کارگرانی که . می دھد مبارزه ضد سرمايه داری انتقال
کارخانه را اشغال ميکنند اتوماتيک به گام بعدی يعنی کنترل 

آنھا مديريت توليد را در دست گرفته و . کارگری می رسند
ظرف مدت کوتاھی متوجه می شوند که سرمايه دار صاحب 
کارخانه ھمواره تا چه ميزان در مورد کسب سود خود و 

آنھا حتا بدون آنکه خود  .دفاتر دخل و خرج دروغ گفته است
بدانند نطفه ھای اوليه قدرت منسجم کارگری را پی ريزی 

آنھا تجربه ھدايت و رھبری جامعه عاری از بھره . می کنند
دقيقا . کشی در آينده را در ھمين مبارزاتشان فرا می گيرند

چنين تاکتيک ھای انتقالی است که ع%وه بر نتيجه دادن 
ده ھای عمل و اقدام کارگری، مبارزه روزمره در دانشک

تئوری ھای انق%بی را پايه ريزی کرده يا صحت آنھا را به 
  .        اثبات می رساند

  :بندی جمع

مستقيم با  ۀقانونی بودن يک تشکل کارگری رابطعلنی و 
ضد سرمايه داری در  ۀارزيابی آن تشکل از شرايط مبارز

يت علنی و درست به ھمين دليل است که فعال. جامعه دارد
ذکر مثال ھايی از . شه نيستيقانونی فرمولی ابدی و برای ھم

که به مقابل  یيا جمعی از کارگران معترض یواکنشات فرد
کنند، در خوشبينانه  و يا نامه نگاری میمی روند مجلس 

کارگری که در . ھستندانتزاعی  یترين برداشت، مثال ھاي
ومت عدل حک«و شعار  شرکت می کندمقابل مجلس تجمع 

مبارزه با  شقصد ،می دھد »علی، اين ھمه بی عدالتی
، خود ۀبرای کسب مطالب بلکه دقيقاً  ،سرمايه داری نيست

اخراج و تعديل  مانند دريافت حقوق معوقه و اعتراض به
او عليه سرمايه  ۀآغاز مبارز ۀاما نقط. ھاستنظاير نيرو و

کنار  که در جا است، مشروط به اين ھمين داری ھم دقيقاً 
ھا آگاھی  انق%بی را داشته باشد که به آن یخود فعالين پيشرو
کارگری در مقابل  یبنابراين اگر پيشرو. طبقاتی منتقل کند

مجلس می رود، نه به اين دليل است که خود قصد اعتراض 
ه اين دليل است که نمی به نمايندگان مجلس را دارد، بلکه ب

س با نمايندگان حکومت کارگری را در مقابل مجل ۀخواھد بدن
بل مقاتجمع ع%وه بر  ،اين پيشرو. سرمايه داری تنھا بگذارد

دولتی، که در آن پايه  یمجلس، در ھر تجمع و تشکلی، حت
حضور دارد تا بتواند  ،ھای کارگری وجود داشته باشد

. بھترين و پيشروترين تاکتيک ھا را به کارگران منتقل کنند

به غير از اين، برای انتقال  ھيچ مکانيسم ديگر يا بھتری
تجربيات و آگاھی ضد سرمايه  داری به توده ھای کارگر، 

پيشروان . ت نرسيده استدر کل تاريخ جنبش کارگری به ثب
اگر ھم بخواھند با مقامات دولتی نامه نگاری  یکارگری حت

کنند، در واقع به نامه ھای کارگران معترض کف کارخانه يا 
و جنبه ھای اساسی آن را ياد آوری  ندنظر می اندازخيابان 
کارگری خود به نامه نگاری ھيچ توھمی  یپيشرو. می کنند
اما توده ھای کارگری در شرايطی معمول به اين  ،ندارد
انق%بی  یيک پيشروی ک فعاليت متوھم اند، در نتيجه حتسب

ثير أبا تجربه، در شرايط معين و در جای مناسب قادر است ت
سفانه أاما مت. ل يک مبارزه داشته باشدر کبسيار زيادی ب

ه ھايی که توده رودر د. اين معادله برعکس شده است اخيراً 
ھای کارگر خود ھيچ اميدی به نامه نگاری نداشته و به جای 
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 آن جاده ھا را بسته و اعتصاب کرده و کارخانه را اشغال می

کلی تشکارگری م یھا کمتر پيشرو کنند، و اغلب در کنار آن
 ۀقرار دارد، اگر فعالين کارگری متشکل برای کسب مطالب
خود به نامه نگاری با مقامات متوسل شوند، معنی روشن اش 

 ۀرا پيشرو کارگری بدانند، از بدن چه خود اين است که چنان
  .کارگری عقب تر مانده اند

کارگر امری تصادفی و  ۀچرخش توازن قوا به نفع طبق
خاذ يک سلسله تاکتيک ھای ات ۀخودی نيست؛ نتيجهخودب

پيشرو است که در در واقعيت جنبش کارگری ما به ازايی 
تاکتيک اتحاد عمل  مث%ً . داشته و بر آن تاثير گذاشته است

کارگری به حول مطالبات مشترک در شرايطی اتخاذ می 
شود که توده ھای کارگر دارای ھيچ تشکلی نيستند و 

و در  ھستند راکندهھا نيز پ پيشروان و رھبران عملی آن
در اين شرايط با اتخاذ اين تاکتيک در . افتراق به سر می برند

بين فعالين و ھمچنين پيشروان کارگری سلسله کارھايی 
اد به نفس را تا صورت خواھد گرفت که قادر است اعتم

دفی نيست رژيم تصا. کارگر منتقل کند ۀحدودی به کل طبق
مشغول سلب  ودحاکميت خ ۀدور ۀسرمايه داری در ھم
نفس کسب اعتماد به . کارگر است ۀاعتماد به نفس از طبق

ای کارگر خواھد توده ھ ۀموجب خيزش ھای وسيع و متحدان
 ۀشروع چرخش توازن قوا به نفع طبق ۀشد و اين خود نقط

  .کارگر می شود

شرايطی که توازن قوا به  در چنين شرايطی، يعنی در اتفاقاً 
شتن نامه به مقامات حکومتی از کارگر باشد، نو ۀنفع طبق

در چنين شرايطی . موضع قدرت و تعيين کننده خواھد بود
اگر بخش وسيعی از کارگران متحدانه مطالبات اساسی خود 

سرگشاده به  ۀعنوان اولتيماتوم به صورت يک نامرا به 
در واقع نه مشغول چانه زنی و  ،مقامات حکومت ارسال کنند
در اسپانيا  اخيراً . کليف با آن ھستندمعامله که مشغول تعيين ت

کارگران اعتصابی معدن طی چنين اولتيماتومی اع%م کردند 
. خون خواھند ريخت ،ھا گرسنگی بکشند که اگر فرزندان آن

ھا اين گونه  آن. انق%ب است ،ساده ريختن خون ۀترجم
شرايط اع%م نمی کنند، اکنون که در  ۀھا را در ھم اولتيماتوم
وقت اين نوع اع%م  ،توازن قوا در حال چرخش استاسپانيا 

ھم به اين دليل که  نظر و ارسال نامه ھا فرا می رسد، و آن
محکم تاکتيک ارسال نامه ھمين توازن قوا است که  ۀپشتوان

بنابراين اگر . مانع تبديل اين تاکتيک به مماشات می شود
ت ?زم اس ،برای نامه نگاری به توازن قوا اشاره می شود

کارگر است و  ۀبه نفع طبق روشن شود که اين توازن قوا او?ً 
به اين دليل مطرح می شود که نه توھمی برای ارسال  ثانياً 

و نه رژيم سرمايه قادر است آن  ،کنندگان ايجاد خواھد کرد
  .را به وسيله سازش تبديل کند

اما  ،نامه نگاری می تواند شکلی از يک فعاليت کارگری باشد
تظلم  که از موضع تحکم کارگری باشد و نه ه اينمشروط ب

مقدمات تحکم کارگری  ،کارگر ۀتوازن قوای به نفع طبق. آن
فايت نخواھد کرد، را فراھم می کند، اما اين نيز به تنھايی ک

 ؛تضمين شده ای را در بر نخواھد داشت ۀيا دست کم نتيج
که کارگران تشکي%ت اخص کمونيستی خود، يا  مگر آن
تنھا با . حزب پيشتاز انق%بی خود را ساخته باشند ھمان

کارگران  ۀنظارت انق%بی چنين حزبی بر فعاليت روزمر
استفاده از رژيم سرمايه داری  ءاست که فرصت ھرگونه سو
گرفته  و مانع اساسی سازش  ،در نامه نگاری ھای کارگران

بدون وجود چنين . طبقاتی از طريق نامه نگاری می شود
به خصوص در دوره ای که توازن قوا ھمچنان به حزبی و 

نفع بورژوازی باشد، نامه نگاری به مقامات رژيم سرمايه 
 ،داری، آن ھم از نوع حاکم در ايران، نه تنھا قابل دفاع نيست
بلکه ھشداری و ع%متی بر چرخش به راست و يا دست کم 

 از سویعدم بلوغ سياسی کافی است؛ به خصوص اگر نامه 

جمعی از فعالين کارگری نوشته شود که در واقع  محفل و
  . تشکل کف کارخانه نيز محسوب نشود

         ١٣٩١شھريور  ١٨

Ardeshir.poorsani@gmail.com 

*http://www.azadi-

b.com/arshiw/?p=35213#more-35213 

** 

 :قسمت اول

http://www.youtube.com/watch?v=27zUkeNkk

dE&feature=plcp 

  :قسمت دوم

http://www.youtube.com/watch?v=ors8o9Qv6E

w&feature=plcp 

  :قسمت سوم

http://www.youtube.com/watch?v=uhONYHTg

n60&feature=plcp  
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٣٣چماق تکفير رفرميسم، در دستان رفرميسمچماق تکفير رفرميسم، در دستان رفرميسم
  

  فريده جعفری

  ١٣٩١مرداد  ٣٠دوشنبه 

دستگير و  ،کارگر، فعال کارگری و فعالين ديگر چکه ھي اين
بلکه ت;ش و  ،نه تنھا خواست ھمه است ،زندانی نشوند

وظيفه عاجل ھمه  ،ن سياسیفعاليت در جھت آزادی زندانيا
ھيچ ربطی به زندانی  ،اما نقد افکار و اعمال .انق;بيون است

برنده، دقيق و تا حد  بايد بلکه نقد ،شدن يا آزاد شدن ندارد
امکان بدون سانسور بوده و تمامی ابھامات را بشکافد يا 

ضرباتی که رفرميسم می  .ال کندؤحداقل صادقانه طرح س
ً تقريب ،تواند بزند يعنی  ،ھا ی ھستند که اين راديکاليھا ھمان ا

فعالين ضد سرمايه داری و فعالين لغو کار مزدی و 
مارکسيست ھای علنی يا نيروھای سينه چاک چھره شدن و 

پس بھتر است وقتی سخن از رفرميسم  ؛چھره سازی می زنند
ھا را نيز نه بر مبنای شعارھای ه به ميان می آوريم اين گرو

بلکه بر مبنای پاسيو بودن يا اعمال توھم  ،راديکالشان
پراکنی، آموزش رفرميستی و جا زدن عملکرد رفرميستی به 

  .مبررسی کني در نظر داشته و...  نام راديکاليسم و

کميته ھماھنگی برای "چند روزی است که تمامی اعضای 
آزاد شدند و از حدود  "ھای کارگری کمک به ايجاد تشکل

يک نفر باقی مانده است به نام عليرضا  ،نفر دستگير شده ٦٠
کميته ھماھنگی "عضو  ،عسگری که او نيز قبل از دستگيری

که  مگر اين ،نبود "ھای کارگری برای کمک به ايجاد تشکل
?زم است . پس از اين خودش اع%م کند که عضو شده است

تحقيق شود که اين شل کن و سفت کن ھا بين فعالين علنی گرا 
؛ ی اس%می چگونه قابل تجزيه و تحليل استو پليس جمھور

و تا کجا می تواند ادامه يابد و تا کی بايد به جنبش کارگری و 
در ھمين جا ?زم به بيان است که  .جنبش انق%بی ضربه بزند

طور دائم ه تعدادی از فعالين شناخته شده مبلغ علنی گرايی ب
 ،دقيقتحت نظر و مراقبت پليس قرار دارند و طبق اط%عات 

نفر خود اع%م کرده  ٦٠ اين برخی از دستگير شدگان در بين
بودند که چند ماھی است تحت تعقيب ھستند و تلفن ھايشان 

ھا در جلسه حاضر شده اند  اما با اين حال آن .شنود می شود
 ،حال در نظر داشته باشيد که تعداد بسياری تحت نظر بودند

  .ولی خود اط%ع نداشتند

کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد "ير نقد طی دو ماه اخ
به دو شکل در حال اوج گرفتن بوده و  "ھای کارگری تشکل
البته ھر دو طرف با يک رودربايستی خاصی دست  ھست؛
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http://www.ofros.com/maghale/jafari_chomagh.htm  

ھنوز ھم به صورت  به عصا وارد گود رودررويی می شوند،
 .وارد کارزار انتقاد زنده نشده اند ،صادقانه و عريان کام%ً 

اين است که  ،را وادار کرد وارد اين کارزار شومچه مرا  آن
و شفاف و بدون  می بينيم ھيچ کدام از طرفين واقعاً 

رودربايستی مقوله ھای مربوطه را نمی شکافند و ھر کدام 
در نقاطی خود سانسوری می کنند و اين خود سانسوری را 
نيز به بھانه ھای موارد امنيتی توجيه می کنند، در حالی که 

که ممکن است  به بھانه اين -ھا بيان نمی کنند آن چه آن
چون دشمن تمامی  .يک توھم و بھانه است -دشمن بداند

گرايشات موجود را می شناسد و حتی بازيگران اصلی را با 
چرا که حداقل اين  .تمام انديشه ھا وافکارشان می شناسد

ھای  بازيگران که در ساختن کميته پيگيری ايجاد تشکل
به دنبال آن کميته ھماھنگی برای ايجادتشکل  کارگری و

طی ده سال گذشته صدھا  ،کارگری نقش اصلی را داشتند
مقاله نوشته اند و افکار و انديشه ھايشان را در حدی که برای 

بيان کردند و  ،نقد شفاف و صادقانه و رفيقانه ?زم است
ھا را می شناسد و  دشمن تا ھمين حد و بيشتر از حد ?زم آن

را  - ھا شايد به جرأت بتوان گفت تمامی آن -ھا تی بيشتر آنح
طی ده سال گذشته بارھا دستگير کرده و عليه شان پرونده 
ھای زيادی با اتھامات متنوعی ساخته است يا از طريق تک 
نويسی زندانيان و يا جمع آوری اط%عات پراکنده در نشست 

به نحو به خصوص علنی گرايان را  و ھا آن ،ھای گوناگون
 ،خود در نقدھا پس سانسور کردنِ . دقيقی شناسايی کرده است

در واقع شانه خالی کردن از  ،با بھانه حفظ موارد امنيتی
نه حفظ  ،انجام وظيفه و دوری از نقد صادقانه و رفيقانه است

ی يو ھمچنين ترس از بھانه گيری فرقه ھا و سکت ھا. امنيت
نند و به جای پاسخ گويی که نقد را به ديده دشمنی نگاه می ک

به پاک  ،با الم شنگه راه انداختن ضمن تخريب نقاد ،به نقد ھا
له و تحت الشعاع قرار دادن نقد اقدام می أکردن صورت مس

اما اکنون که عمل علنی گرايان ھر روز بيشتر از قبل  .کنند
ضربات جبران ناپذيری بر پيکر جنبش کارگری و جنبش 

ھا و سکت ھا به جای تجزيه و تحليل فرقه  ،انق%بی می زند
قرص بی ھوشی نوش جان کرده و در  ،نقادانه موضوع

  .سر می برنده سکوت ب

 و در اين نوشته ثابت خواھم کرد که می توان صادقانه
و بدون خودسانسوری و بدون به خطر انداختن  ،رفيقانه

و بھانه حفظ امنيت را از دست  فعالين، نقد دقيقی ارايه داد،
ادی که برای پنھان کردن افکار فرقه ای و سکتاريستی، افر

ھا  ھای بی مايه ای داده و ماله کشی می کنند را از آن جواب
ولی حاصل اجتناب ناپذير  ،ھمان وظيفه ناخواسته. گرفت

در رابطه با دانشجويان چپ به  دابی را که گروه يعلنی گرا
 کميته"اکنون علنی گرايان غيراصولی  ،انجام رساند

اتحاديه  ،"ھای کارگری ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل
ھای  کميته پيگيری ايجاد تشکل ،آزاد کارگران ايران
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کانون مدافعان حقوق کارگر و چند تای ديگر در  ،کارگری
جنبش کارگری به عھده گرفته و ضربات مھلکی به جنبش 
کارگری وارد می کنند و اين ھمان چماق تکفير رفرميسم در 

   .ان رفرميسم استدست

که ضربات پی  یبھانه ديگری که بايد از چنگ علنی گرايان
در پی بر پيکر جنبش کارگری وارد می کنند، درآورد 

جنبش  ،ھا می گويند که اين رفرميست عبارت است از اين
تشکل توده ای و فعاليت و مبارزات روزمره و  ،کارگری

اشد و با اين نمی تواند علنی نب ،حتی طو?نی مدت کارگران
بھانه و فريب کاری ھر روز بيشتر توھم پراکنی می کنند و 
 .ھر روز بيشتر به سرمايه داری خدمت رسانی می کنند

واقعيت امر اين است که اعتصاب و اعتراضات کارگری و 
مبارزه برای به دست آوردن مطالبات کارگری ھرگز نمی 

ربطی به تشکل  و ابداً  اما اين موارد اص%ً  ،تواند مخفی باشد
، "ھای کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل"ھايی مانند 

، "ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل"
اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون مدافعان حقوق کارگر 

در  ،ھا تشکل کارگری نيستند چون ھيچ کدام از اين .ندارد
به جای تشکل  تلويحاً  واقع موقع جواب دادن به نقدھا خود را

در مصاحبه  مث%ً (توده ای کارگران جا می زنند و می گويند 
با يک نفر از اعضای ١٣بی نام نشانی که در آلترناتيو شماره 

ھای کارگری  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل
اين خانم يا آقای بی نام و نشان که  ،صورت گرفته است

خود را مخفی  ،ا نام نشان استب مدافع سرسخت فعاليت علنیِ 
از يک طرف به صورت سخنگوی تمام عيار کميته  ،کرده

ھای کارگری ظاھر می  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل
شود و از طرفی می گويند گفته ھای من موضع کميته 

 ،ھای کارگری نيست ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل
از پاسخ گويی، شاه  اما به دنبال اين نفی و شانه خالی کردن

ھای  بيت تبليغات کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل
که تشکل کارگری و مبارزات و ) کارگری را اع%م می دارد

اعتصابات نمی توانند مخفی باشند اما ما به اينھا می گوييم بله 
مبارزات و اعتصابات و سازمانھای توده کارگران نمی تواند 

ربطی به شما دارد؟ آيا شما می توانيد اما چه  ،مخفی باشد
اعتصاب راه بياندازيد؟ آيا شما می توانيد برای گرفتن حقوق 
 معوقه خود تحصن کنيد يا جاده ای را ببنديد ؟ حال اگر به آن

ھا بگوييم که شما که ھمگی بدون استثنا افراد بسيار آگاه و در 
تشکل می گويند  ،حد تئوريسين ھستيد چرا اعتصاب نمی کنيد

 .نه سازمان توده ای کارگران ،ما تشکل فعالين کارگری است

اين جا است که دم خروس و قسم حضرت عباسشان پيدا می 
  .شود

ھا گفته می شود با مدرک و سند اع%م کنيد  وقتی به آن
انجام داده ...  تاکنون چند تا اعتصاب يا تحصن و تظاھرات و

ن نيستيم و تشکل می گويند ما تشکل توده ای کارگرا ،ايد
فعالين کارگری ھستيم که می خواھيم به متشکل شدن 

وقتی گفته می شود تشکي%ت و گروه . کارگران کمک کنيم
ی که می خواھند به متشکل شدن کارگران کمک کنند بايد يھا

می گويند  ،سازماندھی کنند و سازماندھی بايد مخفی باشد
بايد  ،مخفی باشد تشکل و فعاليت و مبارزه کارگری نمی تواند

اين ھمان توجيه . ما ھم بايد علنی باشيم و ھستيم. علنی بود
ھا گفته می شود تخم  در واقع وقتی به آن(رفرميستی است 

بلکه شتر ھستيم، و وقتی  ،می گويند ما مرغ نيستم ،بگذاريد
مرغ  ،گفته می شود بار حمل کنيد می گويند ما شتر نيستم

ل می شود که تا به اين روز برای اؤھا س وقتی از آن) ھستيم
سند و  متشکل شدن کارگران کدام بخش با نام و نشان و

کمک کرديد و حاصل اين کمک ھا  ،مدرک اثبات کننده
ھا مورد را غير  ده او?ً  .تشکيل شدن کدام تشکل بوده است

لی به بھانه اين که موضوع امنيتی ومستقيم ليست می کنند 
بلکه به  ؛ت کننده ارايه نمی دھندد?يل و مدارک اثبا ،است

ال اين است اگر شما ؤس .ليست ھای الکی بسنده می کنند
چون  ،نتيجه کار تان نيز علنی است علنی ھستيد و مسلماً 

حاصل کار علنی نمی تواند مخفی باشد و حتی نتيجه کار 
مخفی نيز نمی تواند مخفی باشد صد در صد جمھوری 

اط%ع کامل  ،ش که علنی استاس%می ازکار علنی و نتيجه ا
پس حال چرا نمی توانيد با دليل و مدرک اثبات کنيد که  .دارد

نتيجه عمل شما است يا خير؟ در پايين  ليست ارايه شده واقعاً 
   .باز به اين موضوع خواھم پرداخت

که تمامی افرادی که اعتقاد به مخفی کاری  مورد دوم اين
که بحث مخفی بودن خود  ھميشه تذکر داده و می دھند ،دارند

بلکه بايد  ،اعتصاب يا راه بستن و تظاھرات نيست
سازماندھی و سازماندھندگان مخفی باشند و تمامی اين 
افرادی که اع%م می کنند مبارزه و تشکل ھای کارگری نمی 

که صداقت ندارند  به عمد و به خاطر اين ،توانند مخفی باشند
مان دھندگان را موضوع مخفی بودن سازماندھی و ساز

سانسور می کنند و طوری جواب می دھند که خواننده فکر 
منظورشان مخفی کردن  ،کند طرفداران مبارزه مخفی

. اعتصاب و خود مبارزه و سازمان توده ای کارگران است

اين فريب کاری از شامورتی بازی رفرميست ھا و علنی  اما
ه می گرايانی که ماسک اولتراچپ به چھره دارند سرچشم

   . گيرد

 اين رفرميست .مورد سوم بحث ضد سرمايه داری بودن است

چپ، برای کسب اعتبار کاذب به عنوان  لتراوھای مدعی ا
ضد سرمايه داری بودن اين گونه توده ھای کارگران را 
فريب می دھند که پنداری می توان در جامعه تحت تسلط 

ه دار ، ضد سرماياش آن ھم از نوع ايرانی ،سرمايه داری
بود و با شجاعت در بوق و کرنا کرد که تشکل ما ضد 
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 ،که در عمل ضد سرمايه داری باشی اين. سرمايه داری است
ولی حرفش را نگويی شايد بشود در جامعه سرمايه داری از 

). شا نه از نوع ايرانی (تا حدودی علنی بود نوع اروپايش،

د سرمايه که در ھر پاراگراف نوشته ات چھار بار ض اما اين
داری بودن تشکلت را بيان کنی و دولت جمھوری اس%می 
سرمايه داری ھم تو را تحمل کند و سرمايه داران از نوع 

که سرمايه داری به  يعنی اين ،ايرانيش تو را تحمل کنند
دشمنانش اجازه فعاليت آزاد و علنی ضد سرمايه داری را می 

رفرميست ھا  اين توھمی است که تبليغات دروغين اين. دھد
بر مبنای تبليغات اين . در اذھان توده کارگران می آفريند

علنی گرا است که بسياری از " ضد سرمايه داری"فعالين 
طرفداران ليبراليسم دانسته و فريب کارانه اقتصاد جمھوری 

 .را اقتصاد کمونيستی تبليغ می کنند) احمدی نژادی(اس%می 

  :ال جواب دھيمؤبايد به چند س

آيا دولت جمھوری اس%می، سرمايه داری نيست که اجازه  -١
  می دھد تشک%ت ضد سرمايه داری علنی فعاليت کنند ؟ 

آيا دولت جمھوری اس%می ابزار اعمال حاکميت سرمايه  -٢
  داری ايران نيست؟ 

ا سرمايه داران ايران و دولتشان که ھارترين دولت يآ -٣
ود را تشخيص سرمايه داری است نمی توانند دشمنان خ

  بدھند؟ 

آيا توازن وجود دارد که دولت سرمايه داری ايران را  -٤
  مجبور می کند تشکل ضد سرمايه داری را تحمل کند؟ 

ما می گوييم دولت جمھوری اس%می يک نظام سرمايه  -٥
داری است که حاکميت طبقه سرمايه دار را اعمال می کند و 

ضد سرمايه  واقعاً دشمنان طبقه حاکم را می شناسد و اگر 
داری باشند به شدت سرکوب می کند و ھمين طور تشکي%تی 
که بتواند جمھوری اس%می را مجبور به پذيرش و تحمل 

اين موضوع تا .وجود ندارد  ،تشکل ضد سرمايه داری بکند
ثابت شده است که ھيچ کدام از  به امروز صدھا بار عم%ً 

سوزنی توانايی ھا و احزاب مدعی به اندازه سر  سازمان
مجبور کردن جمھوری اس%می به پذيرش شما به عنوان 

طبق  اگر شما واقعاً . ندارند را تشکل ضد سرمايه داری
ً ، ادعاھايتان ضد سرمايه داری ھستيد جمھوری  بگوييد لطفا

  اس%می از ترس چه چيزی شما را تحمل می کند؟

ی چه چيزی باعث شده اين ھمه تبليغات ضد سرمايه دار -٦ 
  بودن شما تأثيری بر دولت سرمايه داری ايران نداشته باشد ؟ 

ھا می دانند شما ممکن است فرد به  جواب اين است که آن
اما از جھت  ،انديشه ضد سرمايه داری داشته باشيد ،فرد

تشکي%تی و سبک کار نه تنھا خطری برای سرمايه داری 

سرمايه بلکه وجودتان می تواند بسيار ھم به نفع  ،نداريد
داری باشد تا ويترينش رنگارنگ شود و از طرفی سبک کار 

گذری برای شناسايی ھر نيروی فعالی است  محلّ  ،علنی شما
که اگر علنی گرايان نباشند ممکن است برای سرمايه داری 

پس وجود شما برای سرمايه داری با اندکی  .خطرناک شوند
  .ترساندن شما، بسيار ?زم و مفيد است

 ،ی طرفدار سرسخت علنی گرايیگت کميته ھماھنجالب اس
کرده کارھای  توسط يکی از اعضای بی نام و نشانش ادعا

با توجه به اين ھمه کاری که  پرسيد بايد .زيادی انجام داده اند
چرا شما را به اندازه کارگران شرکت واحد  ،انجام داده ايد

که فقط دو اعتصاب کردند سرکوب نکردند؟ شما که ضد 
يک يا دو سال  ايه داری ھستيد برخی از اعضايتان نھايتاً سرم

رفرميست … ولی اسالو، مددی، شھابی و ،زندانی می شوند
. زندانی می شوند… ، و شش سال و٥، ٣.٥) به قول شما(

ھا ھيچ کدام ادعای ضد سرمايه داری ندارند  ر حالی که آند
و ادعای تئوريسين بودن و غيره ندارند و شما در ھر 

راگراف نوشته ھای خود چھار بار مدعی ضد سرمايه پا
جواب ساده است کارگران شرکت واحد بدون  ،داری ھستيد

ھيچ گونه ادعايی مرتکب عمل ضد سرمايه داری شدند و 
فقط ويترين سرمايه داری را  ،شما با ھزاران ادعا و تبليغ

و به دولت سرمايه داری کمک کرديد دشمنان  تزيين کرديد
را شناسايی کند و ھمچنين در ميان کارگران و  واقعی خود

توده ھا توھم ايجاد می کنيد که جمھوری اس%می و سرمايه 
داران دشمنان خودشان را آزاد گذاشته اند و برای پنھان 

، کارھايی که نکرديد را به خودتان ای کردن چنين نتيجه
  .گونه که می گوييد نسبت می دھيد آن

شتر اوقات اين افراد به جای ھا که البته بي برخی وقت
صورت تمسخر برخورد کرده و ه پاسخگويی به نقد، با نقد ب

در مصاحبه يکی از  مث%ٌ  .از پاسخگويی شانه خالی می کنند
ھای  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل"اعضای 
ھای کوچکی  ھا گروه اين: با آلترناتيو می گويند "کارگری

ھا  ين سفت نيست يا می گويند اينھستند که پايشان روی زم
ولی  ،نشين ھستند يا می گويند يک چيزھايی شنيده ايمخارج

  .غيره مکتوب نکردند و

بايد گفت گروه کوچک يا بزرگ دليل نيست که به نقد جواب 
شايد نقد  .بلکه خود نقد بايد مد نظر باشد داده شود يا خير،
يد چون يک نفر آيا شما می توانيد بگوي ،کننده يک نفر باشد

بايد طومار  ،بوده نياز به پاسخگويی نيست؟ آيا برای ارائه نقد
جمع کرد؟ شايد يکی بيايد بگويد چون نقد کنندگان يک ميليون 

اگر يک ميليون و يک  .نياز به پاسخگويی نيست ،نفر ھستند
اين معيار کميتی برای پاسخگو  .نفر بود شايد پاسخ می داديم

در مقوله . ايه داری است نه کارگریمتعلق به سرم ،بودن
انتقاد از خود و ديگری ھرگز به تعداد نقد کننده و يا اسم و 
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ھا يا معتبر بودن يا بی  آدرس نقد کننده يا به مقام و رتبه آن
بلکه به خود نقد  ؛پاسخ نمی گويند ،اعتبار بودن نقد کننده

به نقد برای راضی  نپاسخ می گويند و از طرفی پاسخ گفت
ردن نقاد يا جلب نظر مخالفين و دشمنان و يا جلب حمايت و ک

بلکه بايد نقد بی م%حظه و  ،غيره در نظر گرفته نمی شود
صادقانه باشد و برای يافتن اشتباھات و پيدا کردن راه درست 
و ھم پاسخگوی به نقد بايد بی م%حظه و صادقانه برای رفع 

بھانه موارد  اشتباھات و خروج از انحرافات باشد، پس به
زير ھر کس از پاسخگويی نقد شانه خالی کند بايد زير سؤال 

  .واقع شود

پاسخگويی را به تعداد افراد، اعتبار يا بی اعتباری نقاد  -١
  .موکول نمايند

به بھانه ھای امنيتی بودن از پاسخ گويی شانه خالی  -٢
که می توان بدون وارد شدن به موارد امنيتی  در حالی ،نکنيد
  .ر کليت پاسخگوی اعمال و انديشه ھای خود شدد

نقدھای ارايه شده را ناديده گرفته اع%م نمايند که نقدھا  -٣
در حالی که حداقل سه مورد ثبت شده قبل  ،مکتوب نشده است

عدم  ... اين پنھان کردن يعنی .از اين مصاحبه بيان شده است
  .پاسخگويی

علت تشکيل شدن که مشخص کنيم  مورد بسيار مھم ديگر اين
و نوع جديدش  "کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری"
 "ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل"

بوده  "ھای کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل"در مقابل 
ن کدام بھتر است و کدام خوب يا بد کار می که ا� اين .است
ست زمانی که بايد در ست کهبحث اين .مورد بحث نيست ،کند

در مقابل ھم قرار گرفتند  ،نيروھا در يک مسير قرار بگيرند
برای درک بھتر اين موضوع . و ھمديگر را ضعيف کردند

?زم است به صورت بسيار کلی و فشرده تشکيل شدن و طی 
 کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل"روند تاکنونی 

ديد که علی رغم  گاه خواھيد آن، بيان شود "ھای کارگری
 ،ادعاھای پرطمطراق ضدسرمايه داری از ھمان روز اول
اين کميته يک جمع رفرميستی، ضد تشکي%ت کارگری و در 
نھايت ضد کارگری با ظاھری اولترا چپ بود و برای پنھان 

چماق تکفير رفرميسم را دور  ،کردن رفرميست بودن خود
  .سرش می چرخاند که ھنوز ھم چنين می کنند

که  زم است بدانيم در اين کميته سکتاريسم به صورت اين?
ھمه گرايشات را يکدست کند و فقط يک صدا از درونش 

جدا شدن . وجود داشت وھنوز ھم وجود دارد ،بيرون بيايد
ھای  کميته پيگيری ايجاد تشکل"بخشی از اين افراد از 

ھا در  و ايجاد کميته ديگر و عملکردھای آن "کارگری
کميته ھماھنگی "ھا به  اری و سپس پيوستن آنشورای ھمک

، و سپس دو شقه کردن آن و در "تشکل کارگری برای ايجاد
ھا و سپس يک دست کردن  واقع به قول برخی کودتای آن

کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری "
فعلی ھمگی از يک طرح سکتاريستی پنھان سرچشمه می 

علل و سبک کار تشکيل شدنش . گرفت که ھنوز وجود دارد
  : عبارت است از

 ،پس ازگذشت مدت کوتاھی از تشکيل شدن کميته پيگيری
ھای کارگری که اکثريت اعضای آن اعتقاد به  ايجاد تشکل

گرايشات مختلف  .تحزب و تحزب يابی طبقه کارگر داشتند
کميته پيگيری "ضد تحزب يابی طبقه کارگر با تشکيل شدن 

دچار احساس غافل گيری شدند و  "کارگری ھای ايجاد تشکل
تا  "ھای کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل"فکر کردند که 

چند ماه ديگر تمامی توده ھای کارگر را به دنبال خود بسيج 
بنابراين با . خواھد کرد و سپس تحويل احزاب خواھد داد

حول و و? برای مقابله و نجات طبقه کارگر دست به کار 
را تشکيل  "تشکل کارگری ته ھماھنگی برای ايجادکمي" ،شده
که البته تمامی فعالين کارگری حداقل در نزد خود می  .دادند

تشکل  کميته ھماھنگی برای ايجاد"دانند ھمه موسسين اوليه 
ه دشمنان سر سخت تحزب يابی طبقه کارگر و ب "کارگری

جالب  .خصوص دشمن خونی، لنين بودند و ھنوز ھم ھستند
خصوص ه ه بدانيم اين موضوع را از طرق مختلف باست ک

تشکل  کميته ھماھنگی برای ايجاد"ھای مرد اول  سخنرانی
خصوص هدر دانشگاه تھران عليه تحزب يابی و ب "کارگری

توسط ساقدوش و سولدوش ھايش با شور و ھيجان  ،لنين
که پنداری کشف جديدی در عالم تئوری ھای  -بيشتری

 که تمامی حرکت غافل از اين، ه استانق%بی اتفاق افتاد

خورد چپ ه ب -بود... منشويسم و تسکی،ئوھايشان ادامه کا
که البته  .شدھای ليبرال شده يا چپ ھای تازه کار داده می 

اين حرکت باب ميل و خوشايند جناح ھای مختلف جمھوری 
حال ھرکسی بپذيرد که گرايش . اس%می نيز بوده و ھست

 ،ت که به تحزب يابی اعتقاد داشته باشدانق%بی، گرايشی اس
پس گرايشات ضد تحزب يابی انحرافات مختلفی دارد که يکی 

پس پايه و اساس . ھا دامن زدن به رفرميسم است  از آن
 "ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل"

که البته . ھر دو شاخه اش گرايش رفرميستی بوده و است
رميسم شعار ضد سرمايه دار بودن کميته قبای پوششی اين رف
ھای  کميته پيگيری ايجاد تشکل"اما . بوده و ھنوز ھست

از گرايشات مختلف تشکيل شده بود که ھر کدام  "کارگری
آبشخور مخصوص خود را داشت و ھدف ھر کدام اين بود 

به ابزار آبشخور خود  ،که کميته را يک دست تصرف کرده
ھای مختلف از  لی جدا شدن گروهتبديل کند و اين دليل اص

کميته پيگيری ايجاد تشکلھای کارگری بود که ھر کدام از 
گرايشات از تصرف کميته به تنھايی نا اميد می شد از کميته 
جدا شده می رفت تشکل يک دست خود را جداگانه می 
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ھا، افرادی بودند که وقتی متوجه  يکی از اين گروه .ساخت
 کميته پيگيری ايجاد تشکل"ست شدند توانايی تصرف يک د

اتحاد کميته ھای "جدا شده و  ،را ندارند "ھای کارگری
ھا  آن. را تشکيل دادند تا مخصوص خودشان باشد "کارگری

 ،نتوانستند به وزنه ای در مقابل دو کميته موجود تبديل شوند
پيشنھاد اتحاد عمل دادند و به دنبال آن شورای ھمکاری 

پس از حدود دو سال  .رگری تشکيل شدتشکل ھا و فعالين کا
 .دست نياوردنده امکان تصرف شورای ھمکاری را نيز ب

ماجراھای شورای ھمکاری در اين رابطه را بايد کسانی که 
ن فعاليت می کردند بيان کنند تا موضوع از اين جھت آدر 

به ھر صورت در آن زمان قدرت گرايش . نيز روشنتر شود
تشکل  ھماھنگی برای ايجاد کميته"ضد تحزب يابی در 

در نتيجه اتحاد کميته ھای  .رو به ضعف بود "کارگری
کميته "خود را در  ،کارگری فرصت را غنيمت شمرده

با اين عمل  .منحل کرد "تشکل کارگری ھماھنگی برای ايجاد
حزب يابی در کميته ھماھنگی برای ايجادتشکل تگرايش ضد 

ه به دو قسمت تقسيم بسيار ضعيف تر شد تا جايی ک ،کارگری
شد و برخی از اعضا تقسيم شدن آن را بر اثر کودتا اع%م 

کميته ھماھنگی برای ايجادتشکل "و حال از  .کردند
اوليه دو کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد  "کارگری
تشکل  ھای کارگری و کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل

فرميستی و کارگری باقی مانده است که ھر دو در بنيان ر
اما اخت%ف  .مشترک ھستند" ضد سرمايه داری "شعار 

ھا در پذيرش يا عدم پذيرش تحزب يابی طبقه  اصلی آن
ھا فقط  اين یھر دو .و شعار لغو کارمزدی است ،کارگر

شعار است برای پوشش و پنھان کردن ذات رفرميستی که در 
  .ھا می باشد ھر دو بخش از اصول زير بنايی آن

که اين رفقا سعی دارند در ھر پاراگراف حداقل يک در حالی 
بار ضدسرمايه دار بودن يا لغو کار مزدی بودن خود را بيان 

چون در عملشان ھمچنين  .کنند تا مبادا خواننده فراموش کند
چيزی وجود ندارد که ماندگار باشد و نياز به بيان زبانی 

عطار که  نه آن مشک آن است که خود ببويد،( نداشته باشد
که مصاحبه شونده و ھمه سران  جالب تر از ھمه اين )بگويد

ھای خود با تمام وجود به طبل علنی  در صحبت ،اين کميته
اما مصاحبه شونده در مصاحبه نام ندارد  ،گرايی می کوبند

   : بايد پرسيد

شما به علنی گرايی درکل و علنی بودن کميته  اگر واقعاً  -١
طور ه ھای کارگری ب د تشکلھماھنگی برای کمک به ايجا

پس چرا نام خود را در مصاحبه بيان  ،خاص معتقد ھستيد
نمی کنيد؟ آيا در رابطه با خود به جمھوری اس%می توھم 

ولی در مورد کل تشکل توھم داری ؟ آيا حفظ کردن  ،نداری
مقدم بر حفظ کردن کل تشکل است که خود را مخفی  ،خود

  واھی ؟ می کنی ولی تشکل را علنی می خ

اگر شما از بيان نام خود می ترسيد که خطری برايتان  -٢
پس چرا از ديگر کارگران می خواھيد علنی باشند؟ آيا  ،باشد

  حکم بريدن فرش نجس شده با ادرار بچه برای ھمسايه است؟ 

ھای  از کجا معلوم شما که نقد کننده ھا را به گروه اص%ً  -٣
خودتان خارج نشين  ،کوچک و خارج نشين نسبت می دھيد

ادبيات و سبک  ،که بيشتر فعالين نباشيد؟ با توجه به اين
نوشتاری شما را می شناسند و می دانند به احتمال قريب به 
يقين متعلق به کسی است که در حال حاضر در سوئد به سر 

  .می برد

چرا به نقدھای مشخص با نام و نشان  ،دوست عزيز -٤
  د؟ پاسخ ندادي نوشته شده اص%ً 

کميته ھماھنگی برای کمک "بايد اين تناقض را دوستان  -٥
اگر به  ،بين خود حل کنند "ھای کارگری به ايجاد تشکل

ضعف جمھوری اس%می و يا به قدرت خود اعتقاد داريد که 
می توانيد جمھوری اس%می را وادار به پذيرش علنی بودن 

دون نام پس چرا در مصاحبه خود با آلترناتيو ب ،خود نماييد
ونشان ظاھر می شويد؟ اگر جمھوری اس%می را به عنوان 
دشمن آزادی می دانيد و بر اين مبنا نام و نشان خود را در 

پس چرا کل تشکل را به عنوان  ،مصاحبه پنھان می کنيد
علنی گرايی به خطر می اندازيد ؟ از اين کار چه ھدفی 

می اع%م داريد؟ آيا می خواھيد غيرمستقيم به جمھوری اس%
نمی دانيم؟ يا می خواھيد به توده ھا  یکنيد ما تو را ضد انسان

بگوييد که می توان با وجود برقراری جمھوری اس%می آزاد 
بود و حق و حقوق خود را به دست آورد ؟ چه چيزی را می 
خواھيد به توده ھا يا جمھوری اس%می بقبو?نيد؟ جمھوری 

ه در صفوف طبقه کارگر اس%می می داند کسانی که صادقان
نمی توانند ) کمونيست ھا( غير از چپ ھا ،فعاليت می کنند

با چپ ھا دشمن  ،باشند و ما می دانيم که جمھوری اس%می
آيا شما می خواھيد به توده ھا ثابت کنيد که  .خونی است

جمھوری اس%می با چپ ھا دشمن نيست ؟ يا می خواھيد به 
شما از آن چپ ھای خطر جمھوری اس%می ثابت کنيد که 

  مخفی کار نيستيد؟  ناک و

ھای  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل"چون 
پس بايد جايگاه خود  ،يک سازمان توده ای نيست "کارگری

را بداند و در ھمان جايگاه خودش جواب بدھد که غير از 
منافع کارگران را قبول داشته و  چپ ھا کسی می تواند واقعاً 

ب آن کاری بکند ؟ بايد جواب بدھيد که آيا می برای کس
قدر  که آن خواھيد جمھوری اس%می را فريب بدھيد يا اين

قوی ھستيد که او را مجبور به پذيرش برنامه ھای خود بکنيد 
؟ يا برعکس می خواھد به جمھوری اس%می بگويد که ما 
  خطری برای تو نداريم بنابراين کارگران را فريب بدھيد ؟ 
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تار جمھوری اس%می با منافع طبقه کارگر ھيچ گونه ساخ
کسی يا تشکلی نمی تواند در  .ندارد ،حتی اندک ،سازگاری

مگر توازن قوا از  .بين اين دو به صورت علنی بند بازی کند
طرف سازمان سياسی کارگران وجود داشته باشد و بتواند بر 
 جمھوری اس%می فشار وارد کرده آن را مجبور به پذيرش

ھای  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل. "نمايد
ال را روشن نمايد که آيا چنين ؤبايد تکليف اين س "کارگری

ھای سياسی که بتوانند جمھوری اس%می  سازمان يا سازمان
را وادار به پذيرش تشکل علنی کارگری آن ھم از نوع ضد 
سرمايه داريش بکنند وجود دارد؟ اگر وجود ندارد پس 

 "ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل"

با تکيه بر چه چيزی می خواھد جمھوری اس%می را مجبور 
که نسبت به  مگر اين به پذيرش حقوق خود و کارگران نمايد،
که اعتقاد داريد  يا اين .جمھوری اس%می توھم داشته باشد

ت ھمان تشکل سياسی کارگران اس ،تشکل توده ای کارگران
که از عملکرد روزمره و مبارزات روزانه کارگران خود به 
خود بيرون می يايد و خود به خود تبديل به تشکل ضد 
سرمايه داری می شود و انق%ب کارگری را به ثمر می 
رساند و از اين رو نيازی به سازمان سياسی طبقه وجود 

کميته "در  "خود به خوديسم"دليل وجود چنين انديشه  .ندارد
را از  "ھای کارگری ماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھ

در مقابل جواب به . گفته ھای زير می توان درک کرد
کميته ھماھنگی برای "موضوع رفرميستی بودن حرکت 

مصاحبه شونده در  "ھای کارگری کمک به ايجاد تشکل
آلترناتيو تشکيل جمع ھای خانوادگی، بر پايی مھمانی ھای 

ھای  سفره ھای اشتراکی غذا، صندوقھا،  ھفتگی، گلگشت
ھا را زمينه ای  ھمه اين... ھای خودجوش و  ھمياری ، گروه

 ؛برای به وجود آمدن يک تشکل ضد سرمايه داری می داند
که  در حالی که اين زمينه ھا ھمگی می توانند قبل از اين

زمينه ھای  ،زمينه ايجاد شدن تشکل ضد سرمايه داری باشند
د، انجمن صنفی ، کانون صنفی، در بھترين تشکل صنفی مانن

در قسمت آخر که در  .حالت به سنديکا و اتحاديه منجر شوند
مورد برنامه ھای سرمايه داری جھانی و ايران صحبت می 

می گويد که چون در اين تنش ھا  غير مستقيم و تلويحاً  ،کند
سرمايه داری ايران مجبور است فضايی باز کند و طبقه 

الينش را بيشتر بپذيرد، پس از ھم اکنون بايد کارگر و فع
خود را به جمھوری اس%می (حضور علنی داشته باشيم 

اين تز ).  بشناسانيم تا نوبت گرفتن ما را در نظر داشته باشند

ھمان مورد منصور حکمت است که از فعالين می خواھد 

به عنوان رھبران کارگری از  ،چھره شوند تا در زمانش
  !قبول شوند طرف کارگران

ولی بحث در  ،شايد خيلی ھا از چنين نقدی ناراحت شوند
. يند و يا ناراحت شدن نداردااصول ھيچ ربطی به خوش

ھای  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل" یاعضا

، "ھای کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل"، "کارگری
اتحاديه آزاد کارگران " ،"کانون مدافعان حقوق کارگر"
ھيچ وقت نبايد خود را با سنديکای ھفت تپه و شرکت  "يرانا

يعنی  ،ھر وقت چنين مقايسه ای انجام دھند.واحد مقايسه کنند 
   .آگاھانه قصد فريب کارگران و فعالين را دارند

?زم ھستند و  که کام%ً  رغم اينعلی ،اين دو شکل تشکل
سنديکای ھفت تپه و شرکت واحد صد در صد سازمان توده 
ای کارگران ھستند و کميته ھا و تشکل ھای نام برده نيز در 

ولی خلط  ،جای ديگر با امکانات عملی ديگر ضرورت دارند
 در توانايی و عملکردھا و عرصه و حوزه فعاليت متفاوت آن

ھا باعث شامورتی بازی می شود که بايد از آن جلوگيری 
وز تفاوت اين است که سنديکاھای فوق عملکردھای ر .کرد

که در خط مقدم مبارزه ھستند را درآن سازماندھی  یکارگران
 می کنند و برای آينده نزديکشان نيز بر مبنای مطالبات کام%ً 

اما کميته ھا و کانون و  .مشخصی برنامه ريزی می کنند
ھای حاشيه ای و ايجاد  اتحاديه ھای نام برده شده برای کمک

ھای توده  ل سازمانبسترھا و امکانات که برای قبول و تحمي
می توانند عمل بکنند يا می توانند  ،ای کارگران ?زم است

نيروھای به عنوان بازو و پنجه ھای پنھان سنديکاھا و ديگر 
 .باشند ،ھا تشکل ھای توده ای کارگران و ھدايت کننده آن

بر اين مبنا علنی . ھا را بگيرند خودشان نمی توانند جای آن
چه . ھا خدمت به سرمايه داری است بودن و سازماندھی اين

ھا با برقراری ارتباطات  خوششان بيايد و چه بدشان، آن
 باعث به خطر افتادن سازمان ،علنی مستقيم و غيرمستقيم

ھای واقعی توده ای کارگران و فعالين بدرد بخور جنبش 
ھا و افرادشان بايد  در حالی که اين تشکل .کارگری می شوند

ھای توده ای و سازمان  ان سازمانمکمل سازماندھی مي
سياسی باشند و تنھا اين ساختار را می توانند پيش ببرند و اين 

به اين دليل است که از  .را دولت سرمايه داری می داند
ھمه طبقه را به  ،ھا طريق وارد شدن در داشته ھای آن

صورت فلش دوطرفه زير نظر می گيرد و متأسفانه اين 
گردان ھنوز جايگاه تشکي%تی خود ھای حيران و سر تشکل

را نمی شناسند و می خواھند ھمچنان خود را به عنوان 
 .سازمان توده ای کارگران جا بزنند که امکان پذير نيست

ولی در مقابل ضربات مھلکی به نيروھای فعال که می توانند 
انق%بيون حرفه ای برای سازماندھی مبارزات طبقاتی باشند 

وھايی که از درون مبارزات طبقاتی می زنند، ھمه نير
پرورش پيدا کرده و رو می آيند را به نيروھای سرکوبگر 
معرفی می کنند و خدمات ناخواسته ای به سرمايه داری می 

نبايد از ياد ببريم که پنج سال قبل بر اثر ھمين علنی  .دھند
ينده آنيروھايی که به عنوان جوانه ھای  ،گرايی لجوجانه

دند در ميان دانشجويان به نابودی کشانده شدند بو مسوسياليس
و اکنون اين کميته ھا چگونه ھمين جوانه ھای تازه روئيده 

که می  در ميان نبردھا و مبارزه طبقاتی را به بھانه اين
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به صورت  ،خواھيم دولت را مجبور به پذيرش خودمان کنيم
علنی باعث شناخته و دستگير شدن نيروھا و پرونده سازی و 

برای اثبات اين . ھا می شود حت مراقبت قرار گرفتن آنت
  : گفته به قسمت زير خوب دقت کنيد

رفيق بی نام و نشان مبلغ علنی گرايی عضو کميته ھماھنگی 
اول از سنديکای ھفت تپه و  ،در مصاحبه خود با آلترناتيو

واحد داد سخن سر می دھد و دادن نامه درخواست و شرکت 
کارگران ھفت تپه و دستگير شدن نفر از  ٢٥٠٠امضاء 

ھئيت موسس سنديکای ھفت تپه را برای توجيه علنی گرايی 
و تشکيل جلسه کميته ھماھنگی برابر دانسته آن را به عنوان 

می " مثال توجيھی کار خودشان بيان می کند، سپس می گويد
خواھم بگويم که کار علنی در عين اين که دارای ھزينه ھای 

دارای دستاوردھا و نتايج گران قيمتی نيز اين چنينی است، 
اگر بخواھيم به جزئيات اين دستاوردھا بپردازيم می . ھست

توان به جا افتادن دو تشکل کارگری در شرکت واحد و 
نتيجه آن بود که علی رغم . نيشکر ھفت تپه اشاره کنيم 

دستگيری و اخراج کارگران فعال اين واحد ھا، توانستند اين 
که آماده  را در بين کارگران آن جا ايجاد کند آگاھی عظيم

را برپا  باشند تا درفرصت ھای بعدی تشکل علنی خود
کميته ھماھنگی نيز ضمن پذيرش اين ھزينه ھا در . سازند

طول حيات خود توانسته است خدمات ارزشمندی را انجام 
دھد، از با? رفتن دستمزد ھا در کوره پزخانه ھا و بيمه 

احدھا گرفته تا انعکاس خبر مبارزات کارگران کارگران آن و
مراکز و واحد ھای مختلف، بازگشت به کار کارگران غرب 
بافت کرمانشاه، به نتيجه رسيدن بحث بازنشستگی کارگران 
شاھو سنندج، بر جسته و مطرح کردن قتل عام کارگران 
خاتون آباد در اذھان مردم و کارگران، کمک به اعتراضات 

مزدھای معوقه کارگران يخچال سازی لرستان و دريافت دست
واضح است که اين دست آوردھا   ...و ده ھا دست آورد ديگر

ين ا". ھرگز با کار غير علنی و مخفی به دست نمی آمدند
ھمسنگ سنديکاھا  ،)کميته ھماھنگی(رفيق اول خودشان را 

سپس به  ،يعنی سازمان توده ای کارگران قرار می دھند
فرا محلی و فرابخشی جا می زند و به عنوان سازمان 

افزايش دستمزد  ،صورت رابين ھود فضايی ظاھر شده
ھا را بيمه  را کسب می کنند، آن کارگران کوره پزخانه ھا

می کنند، کارگران اخراج شده را بر سر کارشان باز می 
دست ه گردانند، دستمزدھای معوقه يخچال سازی لرستان را ب

  .غيره می آورند و

اگر شما با يک تشکل فعالين  -١: از اين رفقا پرسيد بايد
 با تعداد اعضای  مث%ً  ،کارگری فرا محلی و فرابخشی

) بسيار دست با? می گيرم که ناراحت نشويد(نفری  ١٠٠٠

ديگر چه نيازی است که  ،می توانيد چنين کارھای انجام بدھيد
 کارگران خود را اذيت کرده در محل کارشان دست به ايجاد

 ً . مطالبات بقيه کارگران را نيز کسب نماييد تشکل بزنند؟ لطفا

ً  ،چون تشکل شما و تمامی اعمالتان علنی است -٢  پس حتما

دولت و ماموران و کليه کارفرمايان کارگران کوره پزخانه 
ھا، يخچال سازی لرستان، غرب بافت کرمانشاه و غيره ھمه 

پزخانه ھا و بيمه می دانند که با? رفتن دستمزد ھا در کوره 
ھا، بازگشت به کار کارگران اخراجی غرب  کارگران آن

بافت کرمانشاه و دريافت دستمزدھای معوقه يخچال سازی 
نتيجه و دست آورد فعاليت ھای کميته ھماھنگی ... لرستان و

اين حقيقت ) دولت و کارفرمايان ( وقتی اين دو دشمن . است
احد ھا نيز می دانند که کارگران ھمين و را می دانند، حتماً 

ھا را برايشان  چه کسانی يا چه تشکي%تی توانسته مطالبات آن
وچون دولت و کارفرمايان و خود کارگران می  .کسب کند

در اين رابطه کارگران  ،دانند و شما و کارھايتان علنی است
نبايد چيز مخفی داشته باشند و نبايد از بيان مبارزات شما 

ی ياز کارگران واحدھا با اين حساب لطفاً . ترسی داشته باشند 
که از نتايج مبارزات شما مرتفع شدند بخواھيد برای انتقال 
تجربه و اثبات ادعا ھای شما گفته ھای شما را تاييد کنند تا 
حداقل ما قبول کنيم ليست کار ھای انجام شده الکی رديف 

 .نشده است

   :به عبارت زير توجه کنيد

جمھوری اس;می به نشست علنی يورش چکمه پوشان "

ھای  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل
کميته "اين نوشته بخشی از سخنان عضو ...". کارگری

 .است "ھای کارگری ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

حال ھر کارگر ايرانی يا ھر انق%بی در جای ديگر از اين 
درود بر جمھوری  با خود می گويد ،دنيا اين نوشته را بخواند

اس%می که دارای حد با?يی از تحمل و دمکراسی است که 
گوينده اين جمله در جمھوری اس%می دارای فعاليت علنی 

 ،نفر را دستگير کرد ٦٠ھرچند که در يک نشست  ،است
ولی ھمه را آزاد کرده و يک نفر را فقط يک سال زندانی 

ه اين روز اين در حالی که مفھوم چکمه پوش تا ب .کرده است
امکان  ،گونه بوده است که در حکومت ھای چکمه پوش

پس چکمه پوشان ھم می توانند حد  .فعاليت وجود نداشته است
باور کنيد خود جمھوری اس%می با  .از دمکراسی داشته باشند

قدر به نفع خود  ھزاران کلمه و مفاھيم زيبا نمی تواند اين
  .تبليغ کند

تناقضی پنھان است، کسانی  ،شاندر عبارت يورش چکمه پو
که اعتقاد دارند جمھوری اس%می حکومت چکمه پوشان است 

چرا درک نمی  ،يا به وسيله چکمه پوشان حفاظت می شود
کنند چکمه پوش وظيفه اش يورش و سرکوب است که افراد 

وظيفه دارند تشکل خود را ) البته واقعيش( راديکال و انق%بی
که چکمه پوشان امکان شناسايی و  طوری سازماندھی نمايند

اگر چنين سازماندھی نکنند يا معنا و  .يورش نداشته باشند
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مفھوم چکمه پوش را درک نمی کنند يا دچار نادانی و توھم 
که خود را به کوچه علی چپ زده و  رفرميستی ھستند يا اين

ولی در . وظيفه خدمت به سرمايه داری را به جا می آورند
 ميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلک"واقع اعضای 

نسبت به توانايی جمھوری اس%می و قدرت  "ھای کارگری
خود دچار توھم رفرميستی ھستند و عبارت چکمه پوش را نه 
به عنوان رساندن اعتقاد خود بر اين مبنا که ماھيت نظام 

بلکه برای انتقال يک احساس  ،جمھوری اس%می را برسانند
رفيق قزوينی مطلبی در جواب  اخيراً  .برند مجرد به کار می

 .رفيق بيانی نوشته اند که شايد خود ايشان به آن جواب بدھد

اما يکی دو اشتباه بسيار مھم در اين مطلب بارز است که 
در مطلب قبلی (?زم می دانم به رفيق قزوينی تذکری بدھم 

درجات نرفيق قزوينی بيشتر م .)ايشان نيز اشتباھاتی بود
ته خود را بدون تحقيق و پی بردن به واقعيت ھا می نوش

   : نويسند ازجمله

به يقين می دانم عليرضا بيانی ھيچ گاه عضو کميته  -١
ھای کارگری نبوده است و تا به اين  پيگيری ايجاد تشکل

روز ھم جای ديده نشده است که ايشان ادعای عضويت کرده 
  .باشد

کارگری از کميته کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل  -٢
بلکه  ،ھای کارگری جدا نشده است پيگيری ايجاد تشکل

ھای  توسط کسانی که ھرگز عضو کميته پيگيری ايجاد تشکل
ھای  کارگری نبودند در مقابل کميته پيگيری ايجاد تشکل

ھرچند که بعد ھا تعدادی از  .کارگری تشکيل شده است
دا شده به ھای کارگری ج اعضای کميته پيگيری ايجاد تشکل

   .کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری پيوستند

که رفيق قزوينی  اين دو مورد به اين دليل بسيار مھم بود
ھا را دليل فرقه گرايی  بخاطر عدم آگاھی خود از واقعيت آن

بلکه  ،قصد دفاع از رفيق بيانی نيست .ورده استآرفيق بيانی 
ت که بايد دقت کرد تا توصيه به رفيق قزوينی و ديگر رفقا اس

زمانی که حقايق را نمی دانيم دچار عدم مسئوليت نشويم و 
در  مث%ً  .قبل از ارائه نقد يا جواب ھر چه بيشتر تحقيق نماييم

ھای  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل"رابطه با 
به  "ھای کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل"و  "کارگری

ھا اط%عات ?زم و کافی را  ی آنراحتی می توان از اعضا
اگر چنين زحماتی نمی خواھيم به خود بدھيم  .بدست آورد

  .بھتر است وارد مباحثات نشويم تا باعث آموزش غلط نگرديم

  

  

  

  نکاتی پيرامون فعاليت قانونی و علنی تشکل ھای کارگرینکاتی پيرامون فعاليت قانونی و علنی تشکل ھای کارگری

  عليرضا بيانی

 پس از حملۀ وحشيانۀ پليس و نيروھای امنيتی سرمايه داری

کميتۀ ھماھنگی برای «جمھوری اس%می به مجمع عمومی 
در کرج و دستگيری » کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری

خرداد،  ٢۶نفر از فعالين آن در روز جمعه  ۶٠قريب به 
مباحثی پيرامون کار علنی و قانونی در چارچوب نظام و 

و » وزارت کار«متعاقباً نامه نگاری ھای اخير اين کميته با 
البته در اين جا بايد گفته شود . طرح شد» قوۀ قضائيه«سپس 

ھای مدعی » چپ«که در قياس با طيف گسترده ای از 
دخالت گری در حوزۀ کارگری، ميزان واکنش ھا به اين 

بسياری از سازمان ھا و احزاب . موضوع بسيار اندک بود
مدعی در اين زمينه، دست کم تا به امروز سکوت کرده اند و 

. جلوه ای از سانتريزم خود را به نمايش گذاشته اند بار ديگر

شايد آن ھا منتظرند که ببينند در آينده چه پيش می آيد و اتخاذ 
» صحيحی«کدام موضع بھتر است، تا به اين ترتيب مواضع 

اين نوع فرصت طلبی، از خصلت ھای اصلی ! اتخاذ کنند
در ھر حال تا کنون سه . به شمار می رود» سانتريزم«
اکنش مکتوب در مورد کار قانونی و علنی، و نامه نگاری و

ھای اخير کميته ھماھنگی وجود داشته است که قصد داريم 
يکی از . آن ھا را يک به يک بررسی و مورد نقد قرار دھيم

به نام » محمود قزوينی«اين واکنش ھا، نوشته ای است از 
تۀ در باره سياست درست کمي ،در دفاع از يک اقدام درست«

و » ھماھنگی در نامه نوشتن به قوۀ قضائيه جمھوری اس%می
با » يکی از اعضای کميتۀ ھماھنگی«ديگری مصاحبۀ 
و سومی مطلبی ) ١٣٩١، تيرماه ١٣شمارۀ (نشريۀ آلترناتيو 
، که البته در واقع عمدتاً »فريدون فرزامی «است نوشتۀ 

ا سوا?ت مطرح شده را برجسته کرده است تا پاسخ به آن ھ
را؛ آن ھم به روش تخريب طرف بحث خود که ريشه در 

کم نشان گرايشات شبه فئودالی دارد، يا ھرچه ھست، دست
می دھد ربطی به دخالت نظری ندارد، با اين حال به نکاتی 

  . از آن نيز در اين نوشته می پردازيم

محمود قزوينی در مقالۀ خود از کار قانونی و علنی دفاع 
امری ساده و بديھی برای نھادی که «  کرده است و آن را

  :او می گويد. می شناسد» دارد در ايران فعاليت می کند

برخ%ف جريانات رفرميست نامه نوشتن نھادھايی مانند «
و اتحاديۀ آزاد کارگران ايران " کميتۀ ھماھنگی برای کمک"
به ارگان ھای رژيم، فعاليت اين نھادھا محسوب نمی .... و

در فعاليت آن ھا اشغال نمی کند و انتظاری  شود و جايی را
بلکه نامه نوشتن به ارگان . را در ذھن کسی ايجاد نمی کند

ندرت ھم از طرف اين نھادھا انجام می  ھای رژيم که به
گيرد، بخشی از سبک و شکل کار ھر نھاد قانونی و علنی 

مخالفين اين نامه نگاری معلوم نيست با نفس نامه . است



 

 

٧٠ 

ارگان ھای رژيم مشکل دارند و يا با نامه نوشتن نوشتن به 
اگر با . نھادھای نيمه قانونی فعال در ايران به مسئولين رژيم

نفس نامه نوشتن به ارگان ھای رژيم مخالفت دارند، چرا 
تاکنون به فراخوان ھای کانون ھا و نھادھا و احزاب ايرانی 
وق در خارج کشور به اتحاديه ھای کارگری و نھادھای حق

بشری جھان برای فرستادن نامۀ اعتراضی به ارگان ھای 
رژيم معترض نشده اند؟ چرا به کارگرانی که جلوی مجلس و 
رياست جمھوری اجتماع کرده اند و با نمايندگان و مسئولين 

  »رژيم مذاکره کرده اند، انتقادی نکرده اند؟

در اين جا محمود قزوينی نوعی سرگردانی يا عدم درک 
به ھمين . اصل موضوع را به نمايش می گذاردصحيح از 

دليل است که بحث او سراسر در حوزۀ حقوقی و طبق 
مطرح می شود، حال آن که انتظار دخالت » منطق رياضی«

گری در اين موضوعات، دخالت گری کمونيستی با ويژگی 
ايشان از منطق  کسی که . ھای يک بحث کمونيستی است

کند که چرا به سايرين را سرزنش می » رطب خورده ای«
می گويد رطب نخوريد، استفاده کرده و نوشتن نامه به 
جمھوری اس%می را به دليل عدم اعتراض از سوی مخالفين 
! نامه نگاری با نھاد ھای حقوق بشری جھان توجيه می کند

اما يک نقد کمونيستی از اين موضوع، به جای قرار گرفتن 
تی است که مرتبط با در حوزۀ حقوقی، نيازمند استد??

استراتژی کمونيستی و مربوط به پيشبرد جنبش طبقۀ کارگر 
چون استد??ت محمود قزوينی چنين نيست، در نتيجه . باشد

مرتکب تناقضاتی می شود که در ذيل به آن ھا اشاره خواھيم 
  . کرد

محمود قزوينی در بدو امر، نفس نامه نگاری بين کميته ای 
ايران با نھادھای جمھوری اس%می و  از فعا?ن کارگری در

نھاد ھای حقوق بشری جھان را يکی می داند؛ اما خود ناچار 
می شود ھيو?ی جمھوری اس%می را به گونه ای نشان دھد 

، به معنای دقيق کلمه، »حکومت فاشيستی«که تو گويی يک 
در ايران بر سر قدرت است؛ در نتيجه نامه ای که به قوۀ 

ه می شود، در واقع به معنی نوشتن نامه از قضائيۀ آن نوشت
داخل کشور به » مبارزان ضد سرمايه داری«طرف 

برای دريافت مکان تجمع يا درخواست آزادی » گوبلز«
با اين فرق که در اين نامه، توجه ! دستگيرشدگان است

قانون اساسی جلب  ٢۶را به اصل » مسئو?ن محترم دولتی«
*می کند

ست و پای فعاليت ضد اصلی که شروط آن، د. 
سرمايه داری را ده بار بيشتر از روزنۀ باريک فعاليت، بسته 

  !  است

در گزارشات کميتۀ ھماھنگی و اعضای کميتۀ ھماھنگی، از 
يورش وحشيانۀ چکمه پوشان سرمايه داری اين گونه ياد می 

افرادی که به ما کارگران در آن منزل حمله کردند، «شود 
نشريۀ . »اسرائيل وحشی تر بودند صد برابر از نيروھای

آلترناتيو نيز خود در ستونی مجزا، پيدايش و ظھور فاشيسم 

را ھشدار می دھد و در ستونی ديگر مصاحبه با يکی از 
اعضای کميتۀ ھمانگی را منعکس می کند که در دفاع از کار 
علنی و قانونی  در ھمين نظام توضيحاتی داده است، بدون 

ر از وی بخواھد که نام علنی خود را ذکر اين که نشريۀ مذکو
در اين حالت، قبل از اين که در ذھن خود اين سؤال را ! کند

مطرح کنيم که پس کار غيرعلنی و غير قانونی در کدام 
وضعيت در سنت جنبش انق%بی به ثبت رسيده است، بد 
نيست اين قسمت از توضيحات محمود قزوينی را بخوانيم که 

 : می گويد

کسی در ايران جرأت کند و در رابطه با دستگيری  اگر« 
يک بھايی به ارگان ھای رژيم نامه بنويسد و به جای 
اعتراض يک توضيح کوتاه بخواھد، حتماً جايش در جايی 
بدتر از آن بھايی دستگير شده و اتھام و شکنجه ھايی که بايد 

کسی ھم در ايران . تحمل کند ھم حد و حسابی نخواھد داشت
اما اگر کسی . اغ اين مسألۀ بسيار خطرناک نمی رودبه سر

در ايران خود را به آب و آتش زد، از زندگی خود گذشت و 
نامه ای در اعتراض به دستگيری يک بھايی به قوۀ قضائيه 
نوشت، ديگر معترض به اين نامه نگاری معلوم نيست در 

نامۀ کميتۀ ھماھنگی به . روی زمين زندگی می کند يا مريخ
ولين وزارت کار و قوۀ قضائيه، شبيه به نامه نگاری يک مسئ

از جان گذشته فرضی ما در رابطه با دستگيری بھاييان 
  ».است

به نظرما اين ديگر تنھا نمايش يک سردرگمی معمولی 
به جای » امام حسينی«نيست، بلکه تبليغ سبک مبارزۀ 

  .مبارزۀ ضد سرمايه داری با تکيه بر سنت انق%بی  است

درشرايط سياسی کشوری که در آن برای نوشتن نامۀ چرا 
اعتراضی عليه دستگيری يک بھايی، ھزينه ای برابر با 
عضويت در يک ھستۀ انق%بی برانداز وجود دارد، بايد نامه 
نگاری را انتخاب کرد و نه ساختن ھسته ھای مخفی انق%بی 
را؟ چرا در شرايطی که رژيم سرمايه داری حاکم بر آن 

ب بازی عده ای جوان در پارک را ندارد و آن ھا را تحمل آ
آن با » مسئو?ن محترم«دستگير می کند، نامه نوشتن به 

درخواست نامه نگاری نھادھای حقوق بشری به جمھوری 
اس%می اينھمانی می شود؟ اگر تنھا در يک شرايط و تنھا 

بار قرار باشد ارسال نامه به نھادھای حکومتی نظير يک 
مھوری اس%می جايز نباشد، آن کدام شرايط خواھد حکومت ج

بود؟ اين موضوعی است که پايين تر به بررسی آن خواھيم 
 : محمود قزوينی می گويد. پرداخت

نامه ھای کميتۀ ھماھنگی از نوع نامه ھای ھيئت مؤسسان «
سنديکايی نيست که ازمسئولين رژيم درخواست اجرا و 

تند و در نامه شان اص%ح فصل ششم قانون کار را داش
خواھان اجازه دادن به ظھور دفاتر سنديکايی غيبی شان می 

  »!قولشان مدتی غيرفعال بوده اندشدند که به
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در اين جا موضوع فقط بی توجھی به مضمون نامۀ اعضای 
کميتۀ ھماھنگی خطاب به قوۀ قضائيه و ياد آوری اجرای 

ت قانون اساسی که محتوای آن به معنی اسار ٢۶اصل 
مطلق، به بھانۀ حق آزادی است، نمی باشد؛ بلکه سبک ساده 
نشان دادن لولوی سنديکاليسم و نشان دادن فاصلۀ کميتۀ 

با�خره بايد روزی معلوم . ھماھنگی با آن ھم مطرح است
گردد که کميتۀ ھماھنگی در ھمۀ حيات عملی خود چه 
اخت%ف اساسی با سنديکا و سنديکاليسم داشته که ھمواره 

اديکل بودن خود را از غيرراديکال بودن سنديکاليست ھا ر
اين روش اثبات راديکال بودن کميتۀ . استنتاج کرده است

ھماھنگی عجيب مورد ع%قه کسانی است که اص%ً ع%قه ای 
به ورود و بررسی ماھيت فعاليت آن ندارند، بلکه تنھا اع%م 

يک وجود آن را در شرايطی که نامه نوشتن برای آزادی 
ھم معنی می شود، کافی " از زندگی خود گذشته"بھايی، با 
کليشه سازان مبارزات راديکال و غير راديکال . می دانند

ھمواره سنديکا و سنديکاليست ھا را الگوی غير راديکال 
نشان دادند، در صورتی که در ھمۀ اين مدت اگر اعتصاب 
ضّد سرمايه داری صورت گرفته و استخوان ھای کسی در 
زندان خرد شده باشد، مربوط به ھمين سنديکاليست ھای 

درک . بوده است و نه راديکال ھای ک%می" غير راديکال"
مغشوش از فعاليت سنديکايی در شرايط کنونی ايران و 
اينھمانی کردن با سنديکاھای زرد و سازشکار در سطح 
جھان، ھمان مقدار ناشيانه است که نامه نگاری به مقامات 

اس%می را در ھر شرايطی امری ساده و بی اشکال جمھوری 
با ! آن متفاوت است» جنس«معرفی کردن، با اين تصور که 

  :اين درک مغشوش است که محمود قزوينی می نويسد

اما نامه نويسی و رابطۀ جريانات رفرميستی با ارگان ھای « 
ھم رابطه . رژيم از اساس بر مبنای ديگری قرار داشته است

اری با ارگان ھای رژيم در فعاليت ھای آن ھا و نامه نگ
جايگاه بسيار پررنگی را اشغال می کند و ھم روح نامه 

  ».ھايشان بر سياست ديگری متکی است

با�خره به جايی رسيديم که مبنايی برای نامه نويسی به 
ارگان ھای رژيم نشان داده شود و آن عبارت از اين است که 

را اشغال نکند، زيرا » پر رنگیجايگاه بسيار «نامه نگاری 
ناقص » از جان گذشتگی«درغير اين صورت يا الگوی  

تنھا شامل نامه ھای » از جان گذشتگی«خواھد بود و يا اين 
روح نامه ھا بر «و ديگر اين که ! غير رفرميست ھا می شود
در اين جا نه معلوم می . نباشد» سياست ھای ديگری متکی

رميستی چيست و کيست و نه گردد رفرميسم و جريان رف
اين فرمول ! چه نوع سياستی است» سياست ديگر«

سانتريستی می تواند مورد استفادۀ ھمۀ گرايشات از جمله 
دقيقاً مانند فرمول . خود گرايشات رفرميستی ھم باشد

که عده ای از آن به راحتی آب خوردن به » راديکال بودن«
از اين کلی . نندمعنی راديکال بودن خودشان استفاده می ک

گويی ھا ھرگز چيزی قابل فھم بيرون نخواھد آمد و عمدتاً به 
بايد شاخص ھای دقيقی برای . مالی به کار می آيدجای ماست

راديکال بودن در شرايط مختلف و ھمچنين رفرميسم در 
اختيار داشت و روشن کرد که غير رفرميست ھا را چگونه 

%بی  و يا از اسامی و می توان تشخيص داد، از عملکرد انق
با�خره بايد روشن گردد که نامه نگاری به . ادعاھای آن ھا

جمھوری اس%می به معنی ازجان گذشتگی است به شرط اين 
که نامه نگار رفرميست نباشد؟ و يا نامه نگاری در حاکميتی 
که راه و بيراه فاشيستی معرفی می شود و به ھمين دليل ھم 

ی است، خود جريانی را در مسير نيازمند از جان گذشتگ
رفرميسم قرار می دھد؟ محمود قزوينی اين موضوع را اين 

  :گونه توضيح می دھد

نامه نوشتن به وزارت کار و يا ھر مقام مسئول شھرداری « 
و بخشداری محل برای در اختيار داشتن محلی برای 
برگزاری جلسات و يا نامه نوشتن به قوۀ قضائيه برای آزادی 

شان برای ھر نھاد و تشکلی که ی دستگير شدۀ تشکلاعضا
به شکل علنی و نيمه قانونی در ايران فعاليت می کند، يک 

تازه آن کسی که جرأت می کند و . امر ساده و بديھی است
نامه برای برگزاری جلسه و يا اجازه نامه برای برگزاری 
تظاھرات را نزد ارگان ھای رژيم می برد، بايد پيه بسياری 

اين در شرايط جمھوری اس%می خود . چيزھا را به تن بمالد
ھمان گونه که وکيلی که وکالت . به يک فداکاری احتياج دارد

آن ھا را قبول می کند و از آن ھا در چھارچوب قوانين رژيم 
 .دفاع می کند، دست به فداکاری  بزرگ می زند

نامۀ کميتۀ ھماھنگی به قوۀ قضائيه که در ميان فعالين 
راديکال کارگری برای اولين بار است صورت گرفته، نشانۀ 

نشانۀ اين است که اين نھادھا کورمال . بلوغ اين نھاد است
  ».کورمال دارند شيوه و سبک کار خود را می آموزند

در اين جا موقتاً از اين می گذريم که آيا واقعاً نشانۀ بلوغ، 
ه و جلب ھرچند کورمال کورمال، نامه نگاری به قوۀ قضائي

قانون اساسی که آزادی فعاليت را  ٢۶توجه آن به اصل 
مشروط به حفظ اساس جمھوری اس%می می داند، است؛ و 

، يا ھمان که »سياستی ديگر«اين که آيا اين غير از ھمان 
اما از ذکر اين نکته . رفرميستی نيست، محسوب می شود

خود  نمی گذريم که گويندۀ اين جم%ت تنھا عدم بلوغ سياسی
را در قالب بالغ نشان دادن کميتۀ ھماھنگی به دليل اين نامه 

از اعضای » محمود صالحی« . ھا، به نمايش می گذارد
، در مطلبی ١٢/١٢/١٣٨٧مؤسس کميتۀ ھماھنگی در تاريخ 

چنين می » ما ھمه خواستار افزايش دستمزد ھستيم«با عنوان 
  :نويسد 

، کارگران را برای شايد امروز کسانی تازه از راه رسيده« 
اما . افزايش دستمزد به نوشتن نامه و طومار راھنمايی کنند

اين افراد ھر چند ھم که نيت خير داشته باشند، که من يقين 
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من به عنوان . دارم که دارند، نمی توانند راه به جايی ببرند
آيا با نوشتن نامه : يک ھم طبقه از اين دوستان سؤال می کنم

به افزايش دستمزد رسيد؟ جواب منفی  و طومار می توان
چرا چون ما کارگران ھيچ نماينده ای درشورای عالی . است

  » کار نداريم تا از مطالبات ما کارگران دفاع کنند

او قب%ً . البته محمود قزوينی فردی تازه از راه رسيده نيست
شاھد روش ھای علنی گرايی و فعاليت قانونی در حوزۀ 

که ضربۀ مھلکی بر کل جنبش  دانشجويی بوده است
دانشجويی وارد کرد؛ ضربه ای که حتی بر جنبش کارگری 

بلوغ مورد نظر محمود قزوينی قب%ً در . نيز تأثير گذاشت
ماجراجويی ھای تشکي%تی که در آن فعاليت می کرد، 
آزمايش شد و نشان داد که نه تنھا بالغ نيست، بلکه حتی با 

تجلی . آشنايی نداشته استشکل جنينی فعاليت سياسی ھم 
است که " داب"بلوغ مورد نظر وی، تشکي%ت دانشجويی 

قانونی و کام%ً علنی فعاليت می کرد و به اين ترتيب  نبض 
جنبش دانشجويی را در دستان سرکوبگران جمھوری اس%می 

منظور جمھوری اس%می از فعاليت قانونی . قرار می داد
آوردن حلقه ای برای کشف دقيقاً ھمين است، يعنی به دست 

برای جمھوری اس%می . ساير حلقه ھای فعاليت ھای سياسی
سخت نيست تا ھر لحظه ای که اراده کند، به تشکي%ت علنی 
و قانونی حمله ور بشود، کل آن را از بين ببرد و از اين 

جمھوری . طريق به کل بدنۀ يک جنبش صدمه وارد کند
اين موضوع پايين تر  به. اس%می بارھا چنين کرده است

برمی گرديم؛ اما در اين جا بد نيست اشارات ديگری به 
نوشتۀ محمود صالحی داشته باشيم تا ببينيم می توانيم متوجه 
شويم که اين نوشته ھا مربوط به دورۀ عدم بلوغ يا دورۀ بلوغ 

  : مورد نظر محمود قزوينی است

 نوشتن نامه و طومار در کشوری که حتی روزجھانی« 

کارگر جرم است و کارگران را به جرم شرکت در اول ماه 
ھمان (» !مه زندانی و يا ش%ق می زنند، چه معنايی دارد؟

  )جا

برای نوشتن نامه » شرايط کشور«نکتۀ با اھميت در اين جا 
است، اما از نظر محمود قزوينی ِصرف نامه نوشتن نشانۀ 

ن که است، مشروط به اي» گذشتن از جان و نشانۀ بلوغ«
روح نامه بر سياست ديگری متکی نبوده و رفرميستی نيز «

اما از اين گذشته آيا شرايط  کشور در اين روزھا ! »نباشد
داشته است؟ در آن سال محمود  ٨٧بھبودھايی نسبت به سال 

  :صالحی می گويد 

اگر امروز يک عده می خواھند با نوشتن نامه و طومار « 
ارند، به نظر من جز توھم کارگران را چشم انتظار نگه د

اعتراض به افزايش دستمزد ھر سال از . چيز ديگری نيست
طرف خانۀ کار ھم سر داده می شود و روزنامۀ کار و 
کارگر ھر روز چند مطلب در مورد افزايش دستمزد را به 

چاپ می رساند، آيا اين اعتراض تا به امروز توانسته وارد 
ای يک اعتصاب يک فاز عملی شود و کارگران را بر

  )ھمان جا( » .سراسری آماده کند؟ مسلما نه

به راستی چرا نوشتن نامه برای افزايش دستمزد در آن سال 
از نظر محمود صالحی  جز توھم چيز ديگری نيست، اما از 

به شمار می آيد و » از جان گذشتگی«نظر محمود قزوينی 
به حقيقتاً چه تفاوتی در شرايط کنونی نسبت به آن زمان 

وجود آمده است که امروز نوشتن نامه به قوۀ قضائيه توھم به 
سطحی ترين و دم دستی ترين پاسخ احتمالی . حساب نمی آيد

می تواند اين باشد که گفته شود آن نامه برای افزايش دستمزد 
اين نوع پاسخ ! و اين نامه برای آزادی زندانی سياسی است

وضيح ندادن است دادن چيزی برای ت» توضيح«ھا به معنی 
در اين زمينه مھارت کافی » فريدون فرزامی« که ظاھراً 

توضيحی دربارۀ « او  در  نوشته ای تحت عنوان . دارد
  :می گويد» !انتقادات اخير به کميتۀ ھماھنگی

پرداختن به باقی ادعاھای عجيب و گاه مضحک : نوشت پی«
ھا  واستچه با اين نوع درخ چنان"عليرضا بيانی مانند اين که 
ای برای خود جمھوری اس%می  موافقت حاصل شود، چه فايده

ھای احتمالی  و سوءاستفاده. . ." در پی خواھد داشت
آزادی "حاکميت، درست مانند اين است که بگوييم شعار 

را سر ندھيم چرا که اگر حاکميت زندانيان " زندانيان سياسی
در اذھان مردم گاه قادر خواھد بود که  سياسی را آزاد کند، آن

  »!توھم ايجاد کرده و خود را حاکمی مھربان جا بزند

اين اشاره فقط يک قياس مع الفارق نيست، سفسطه به معنی 
اين گونه اشارات مخصوص کسانی است . اخص کلمه است
کنند، اما در عين حال » نظريه پردازی«که می خواھند 
ه حال که فريدون فرزامی موضوع را ب! نظری ھم ندارند

سطح خفقان آور الفبا تنزل می دھد، ناچاريم به او در ھمين 
سطح پاسخ دھيم که شعار آزادی زندانيان سياسی بخش مھمی 
از يک مبارزۀ سياسی برای بسيج توده ای و با اتکا به ھمان 
تودھا است؛ اما عجز و ناله و ارسال نامه به قوۀ قضائيۀ 

سرائيل صد برابر از نيروھای ا«حکومتی که حم%تش 
توصيف می شود، يا مقدمۀ مماشات است و يا  »وحشی تر

. ديگر نيستندادامۀ آن؛ اين دو به ھيچ وجه قابل قياس با يک

ايشان برای فھم تفاوت اين دو موضوع ?زم است به ياد 
داشته باشد که شعار آزادی زندانی سياسی در اعتراضات 

ی مخفيانه علنی و در دل يک جنبش بيان می شود و با نامه ا
به وزارت کار برای درخواست تجمع علنی تفاوت اساسی 

اولی نيازمند تکيه به توده ھا و دومی نيازمند حمايت . دارد
در ھرصورت ايشان با مثالی . قشر نازک رفرميست ھا است

که می زند، به جای صراحت بخشيدن به موضوع، اصل 
  .موضوع را استتار کرده است

  کلی مجاز نيست؟ آيا نوشتن نامه به طور
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اين مستقيماً به شرايطی بستگی دارد که می توان در آن 
نامه نگاری به . شرايط از اين نوع تاکتيک ھا استفاده کرد

نھادھای دولت سرمايه داری فی نفسه دارای اشکال نيست؛ 
اما بسيار مھم است که شرايط آن به درستی تحليل شود؛ 

رد نياز آن نيز ضمن آن که پارامترھای ضروری ديگر مو
» دريافت کنندگان«در نظر گرفته شود تا حاصل کار، منفعت 

در شرايطی که يک . نباشد» ارسال کنندگانش«آن به جای 
پای جمھوری اس%می لب گور است و در شرايطی که ھيچ 

در . توھمی نسبت به آن در توده ھای علی العموم وجود ندارد
ژيم را گرفته است و شرايطی که انواع بحران ھا دامن اين ر

در شرايطی که . باندھای درونی آن خود افشاگر خود ھستند
طبق » عاشورا«ريزی در روزا باوجود حرام بودن خون

قوانين دينی رسمی خودش، اما در ھمين روز جلوی چشم 
ھزاران نفر، نيروھای سرکوبگرش را با ماشين نظامی به 

عامدانه در شرايطی که ھر روز . روی مردم می فرستاد
برای ارعاب در انظارعمومی عده ای را به دار می آويزد،  
در شرايطی که جناح ھای ريزش کرده از خود اين رژيم آن 
را غير قابل اص%ح می بينند و به نتيجۀ براندازی اش می 

، نوشتن نامه به قوۀ قضائيه و ...رسند و در شرايطی که 
الت مصداق درخواست آزادی دستگير شدگان، در بھترين ح

اين جمله است که مصاحبه کنندۀ عضو کميتۀ ھماھنگی با 
  : نشريه آلترناتيو نسبت به منتقدين نامه نگاری ھا می گويد 

اين منتقدين در خارج از گود جنبش کارگری ايران ھستند « 
و پايشان روی زمين سفت فعاليت در چارچوب حاکميت 

  » .سرمايه داری در ايران نيست

حالت، به معنی چرخش به راست و مماشات  و در بدترين
زمين فعاليت در چارچوب حاکميت سرمايه داری در . است

ايران، سفت تر از زمين سلول انفرادی در يک زندان در 
تبعيدگاه برای يک زندانی با بيش از ده سال حکم نيست که از 
آن جا نامه به نھاد ھای حقوق بشری نوشته و نھادھای ھمين 

شا کرده است و نقطۀ  اعمال فشار را به آن ھا رژيم را اف
  :مصاحبه کننده با نشريۀ آلترناتيو می گويد. نشان می دھد

پر واضح است که کميتۀ ھماھنگی از روز اول تشکيل « 
خود، مبنای کار را بر فعاليت علنی قرار داده است، به اين 
دليل ساده که ايجاد تشکل کارگری حق مسلم و انسانی ھمۀ 

بيانيۀ . ران چه در ايران و چه در کشورھای ديگر استکارگ
مؤيد  ١٣٨٣اع%م موجوديت کميتۀ ھماھنگی در ارديبھشت 

  ». ھمين امر است

آيا اين به آن معنی است که شرايط ھيچ وقت تغيير نخواھد 
کرد و فعاليت علنی مختص ھمۀ شرايط نيز ھست؟ ھمين 

عليه ) گاریبه جای نامه ن( امروز بسياری شعارنويسی ھا 
رژيم از سوی مردمان حتی غيرسياسی بر در و ديوار و 
باجه ھای تلفن به صورت خودجوش، اما مخفيانه، انجام می 

اگر آن ھا بخواھند الگوی خود را از کميتۀ ھماھنگی و . شود
مبنای آغازين آن اقتباس کنند که يا بايد فعاليتشان را تعطيل 

  . گوشۀ زندان نمايند و يا در بھترين حالت بروند

در شرايطی که به ھر ترتيب و به ھر سختی که می شد 
تجمعی و مراسمی برگزار کرد، سنديکای کارگران شرکت 

سخت » راديکال ھا«واحد که در آن موقع از سوی مث%ً 
مورد انتقاد و اتھام رفرميستی بود، اعتراضات و اعتصاب 

عاليت آن ھا که معتقد به ف. ضد سرمايه داری سازمان داد
قانونی و علنی بودند، به اين علت که پايشان روی زمين سفت 
بود، از مبارزۀ صنفی شروع کردند و ھمين مبارزه، مبارزه 
سياسی را به آن ھا تحميل کرد و اين خود ب%فاصله به سطح 

فعا?ن علنی سنديکا  . مبارزۀ ضد سرمايه داری تبديل شد
ب%فاصله مخفی وقتی متوجه دستگيری رھبران خود شدند، 

. شدند و اعتصاب خود را در شرايط مخفی سازمان دادند

شرايط مشخص به گونه ای است که می تواند فعا?ن معروف 
تبديل کند » ضد سرمايه داری«را به فعا?ن » رفرميست«به 

را به بی عملی و بيان يکسری  » راديکال«و مدعيان 
ود ضعف کميتۀ پيگيری با وج. ادعاھای تو خالی بکشاند

ھايی که فريدون فرامرزی در نوشتۀ مذکور  به آن ھا اشاره 
می کند، يعنی ع%وه بر نامه ای که در شرايط گشايش ھا به 
ادارۀ کار نوشته بود و خيلی زود و رو به جنبش آن را پس 

ھمه جا !)  تصادفاً اين قسمت از قلم ايشان افتاده است(گرفت 
ارزات سنديکای شرکت و بی دريغ خود را به حمايت از مب

از آکسيون حمايتی از اسالو در مقابل دادگاه . واحد می رساند
انق%ب تا مراسم اول ماه مه در خيابان ھنگام که از سوی اين 

شخصاً در ھردوی آن مراسم (سنديکا برگزار شده بود 
، در حالی که کميتۀ ھماھنگی مراسم جداگانه )حضور داشتم

ی برنامه ريزی کرده بود و ھيچ ای در ترمينال ميدان آزاد
وقت معلوم نگرديد چه زمانی شروع و چه زمانی پايان 

  !گرفت

بله، در چنين شرايطی، يعنی شرايط باز شدن نسبی فضای 
فعاليت علنی و برخی گشايش ھا، يک نھاد کارگری می تواند 

، و »علنی«و » رو به جنبش«نامه ای را مشروط به اين که 
خصلت افشاگرانه باشد، بنويسد؛ تا از اين ضمناً دارای بار و 

طريق بتواند در قدمی برای به جلو راندن کل جنبش مؤثر 
اما اين خود نيز، حتی در چنين شرايطی، نيازمند . واقع شود

وجود حزب انق%بی قوی در جامعه است که از طريق 
نظارت آن، جلوی ھرگونه سوء استفادۀ احتمالی از طرف 

ما در ايران ھرگز چنين . مه گرفته شوددريافت کنندگان نا
حزبی نداشتيم و ھمواره اين خطر وجود داشت که آغاز يک 
نامه نگاری قابل قبول، به مذاکرات ديپلماتيک و قرار گرفتن 

به راستی اگر چنين ستون . در زمين رفرميسم تبديل شود
فقراتی وجود نداشته باشد، تشکل ھای مستقل و خودجوش با 

م تئوری انق%بی می توانند وارد اين حوزۀ فعاليت تکيه بر کدا



 

 

٧٤ 

نامه نوشتن . شوند و از گزند انواع آلودگی نيز مصون بمانند
به نھادھای سرمايه داری مجموعه ای از اين عناصر را 
طلب می کند تا از مجرا و اھداف از قبل تعيين شده، خارج 

و اين تازه در شرايط حاکميت متعارف بورژوازی . نگردد
مکراتيک است و نه حکومتی که اين سو و آن سو د
  .ھم معرفی می شود» فاشيستی«

ارسال نامه به يک نھاد سرمايه داری و حقوق بشری در 
خارج از کشور، با ارسال نامه به نھاد قوۀ قضائيه که خود 

ھرچند . صادر کنندۀ احکام وحشيانه است، به کلی تفاوت دارد
نظام سرمايه داری ھستند،  ھمۀ اين نھادھا به ھر رو مدافع

. اما ھرکدام از آن ھا روش ھای مختلفی را پيش می برند

مث%ً سازمان جھانی کار که خود يک نھاد امپرياليستی است، 
مقاوله نامه ھايی را به تصويب می رساند که به موجب آن 
کارگران حق ساختن تشکل مورد نظر و بدون کسب اجازه 

اصلی اين نھاد برای تصويب اين انگيزۀ . از دولت را دارند
. قوانين، نه منفعت کارگران که منفعت صاحبان سرمايه است

استراتژی اين نھادھا اين است که صاحبان سرمايه و سرمايه 
گذاران در ھر کشوری بايد در ميان کارگران طرف مذاکره 
ای داشته باشند، در غير اين صورت ھرگاه اعتراضی از 

رد، اين اعتراض ب%فاصله به سوی کارگران صورت بگي
شورش تبديل می شود و دستگاه و ماشين آ?ت و ھمه چيز 

آن ھا نمی توانند با عدۀ وسيعی . مصادره يا خرد خواھند شد
گر مذاکره کنند، برای ھمين به دنبال از کارگران عصيان

نمايندگانی در ميان آن ھا می گردند که طی مذاکره با آن ھا 
تشکل صنفی کارگری . قاعد و مجاب کنندکل کارگران را مت

از نظر آن ھا اين اھميت را دارد و عضويت ھرچه بيشتر در 
. آن، امکان کنترل ھرچه بيشتر را برای آن ھا فراھم می کند

برای سرمايه داری سخت نيست که با نفوذ رفرميسم و 
بورکراسی به درون اين تشک%ت، آن ھا را مطيع خواسته 

ر نتيجه نگران خود تشکل صنفی  نيستند، ھای خود سازند؛ د
بلکه از نوع تشکلی منزجرند که به مبارزۀ سياسی و ضد 
سرمايه داری معتقد باشد، به خصوص اگر اين تشکل حزب 

  .کمونيستی کارگران باشد

يکی از د?يل مھم اشاعۀ رفرميزم، مقابله با حزب طبقۀ 
برخی اين اواخر کار به جايی رسيده است که . کارگر است

گرايشات به بھانۀ مبارزه با رفرميزم، با تشکل حزبی طبقۀ 
يعنی آن ھا در واقع در مقابل حزب ! کارگر مخالفت می کنند

طبقۀ کارگر متشکل می شوند و نه در مقابل با سرمايه داری 
و اين در حالی است که مشکل اساسی . حاکم در ايران

ز اصل برای اين که ا. رفرميزم دقيقاً ھمين حزب است
موضوع دور نشويم، بحث بر سر اھميت تشکي%ت حزب 
طبقۀ کارگر را به مجالی ديگر موکول می کنيم؛ اما ھمين 
قدر ?زم است تأکيد کنيم که يکی از مھمترين پارامترھای 
?زم برای استفاده از تاکتيک نامه نگاری به نھاد ھای 

سرمايه داری، نظارت حزب انق%بی طبقۀ کارگر بر اين 
فرايند است که در غير اين صورت اين تاکتيک به سادگی به 

کميتۀ ھماھنگی با نامه ای که به قوۀ . ضد خود تبديل می شود
چرخش به «قضائيۀ جمھوری اس%می نوشت، ھرچند 

» مستقل«خود را کامل کرد، اما نشان داد که واقعاً » راست

 است، زيرا ھيچ گرايش و جريان مدعی حمايت از کميته ھای

مستقل فعا?ن کارگری تاکنون از اين نامه نگاری حمايت 
بگذريم از اينکه اين سنت سانتريزم است که در . نکرده است

و . اين مواقع سکوت کند تا مبادا با آتش ديگران بسوزد
بگذريم از اين که استق%ل يک تشکي%ت، بدون حضور حزب 
ی، انق%بی به مثابه ستون فقرات تشکل ھای مستقل کارگر
در . دايمی نخواھد بود و به سادگی قابليت منحرف شدن دارد

اين جا دوباره به سفسطۀ ياد شده به وسيلۀ فريدون فرزامی 
برمی گرديم که به طور غير مستقيم، مخالف امکان بھره 
. برداری جمھوری اس%می از اين نوع نامه نگاری ھا است

ت درس«: نگرش سطحی وی اين گونه فرمولبندی می شود
را " آزادی زندانيان سياسی"مانند اين است که بگوييم شعار 

سر ندھيم چرا که اگر حاکميت زندانيان سياسی را آزاد کند 
گاه قادر خواھد بود که در اذھان مردم توھم ايجاد کرده و  آن

  !".خود را حاکمی مھربان جا بزند

که به شعار توده ھای » زندانی سياسی آزاد بايد گردد«شعار 
بر حکومت  فشاريعی از مردم تبديل می شود،  به معنی وس

برای آزادی زندانيان است؛ اما نامۀ يک گروه يا کميتۀ فعا?ن 
ترين فشاری به آن کارگری به نھادھای ھمان حکومت کم

. محسوب می شود مذاکرهتلقی نخواھد شد، بلکه اين نوعی 

رجوع  مگر آن که اين کميته يا گروه سياسی به ھمان توده ھا
اگر اين . نمايد و از آن ھا بخواھد به حکومت فشار وارد کنند

کميتۀ فعا?ن کارگری، کميته ای راديکال و ضد سرمايه 
داری باشد، حتماً بايد متحدينی در جھان داشته و با آن ھا 

ھرچند اين حوزۀ فعاليت بخش کمونيستی طبقۀ . مرتبط باشد
ح، سبک کار کارگر است، اما در ھر حال سبک کار صحي

به اين معنی که درخواست . ھمين بخش از طبقۀ کارگر است
مث%ً آزادی فعا?ن کارگری زندانی، به متحدينی بين المللی 
ارائه می شود و آن ھا از طريق نيروھای خود در سنديکاھا 

زمان با و اتحاديه ھای سراسری که در آن فعاليت دارند و ھم
لمللی خود بورژوازی و درخواست از برخی نھادھای بين ا

حقوق بشری، جمھوری اس%می را برای آزاد کردن فعالين 
در اين حالت او?ً ھيچ . شده تحت فشار قرار می دھنددستگير

توھمی برای ھيچ کس به وجود نخواھد آمد، ثانياً با اين 
تاکتيک از تضادھای درونی سرمايه داری متعارف و غير 

تفاده شده است، ثالثاً برای متعارف به نفع جنبش کارگری اس
آزادی دستگيرشدگان، اين فرايند مؤثر است و نه درخواست 

شخصاً به عنوان عضوی از . آزادی زندانی از زندانبان
شورای ھمکاری در يکی از جلسات اين شورا و اتفاقاً در 
رابطه با آزادی محمود صالحی اين بحث را مطرح کرده 
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آزادی محمود صالحی از ما چند راه بيشتر برای «: بودم
يا بايد يک تونل تا سلول او حفر کنيم و از اين . زندان نداريم

يا بايد يک تيغ اره در ?ی يک . طريق وی را آزاد کنيم
ساندويچ جا سازی کنيم و برای او بفرستيم که با آن ميله ھای 

يا بايد خود برويم درھای . زندان را ببرد و از آن خارج شود
و يا منتظر بمانيم تا . نيم و او را آزاد کنيمزندان را بشک

و يا با . انق%ب شود و او به ھمراه ساير زندانيان آزاد شود
گرفتن کمک از متحدين بين المللی خود، به نھادھای بين 

او و ساير نھادھای مشابه که  - ال - المللی پر نفوذی مانند آی
سوی جمھوری اس%می به دليل ت%ش برای پذيرفته شدن از 

آن ھا  نمی تواند فشارشان را ناديده بگيرد، نقطه ای که بايد 
سنگ را پرتاپ کرد به آن ھا نشان دھيم تا آن ھا بدانند به 

در آن جا گفته شد اگر راه » .کجا بايد سنگ پرتاپ کنند
پيشنھاد . ديگری به ذھن ساير رفقا می رسد لطفاً پيشنھاد کنند

يچ يک از اعضای جلسه نيز ديگری ارائه نشد اما به مخيلۀ ھ
نامه نوشتن به قوۀ قضائيه به عنوان يک پيشنھاد  نيز خطور 

در آن ھنگام  اين کمپين توسط متحدين بين المللی آغاز . نکرد
در پايان زمان حبس محمود صالحی، شورای ھمکاری . شد

آکسيونی در مقابل دادگستری سنندج تدارک ديد که شخصاً در 
را صرف نظر از برخی ضعف ھايش  آن حضور داشتم و آن

  .بسيار موفق ديدم

در زمانی که فعالين کارگری در سقز به دليل قصد برگزاری 
مراسم اول ماه مه دستگير شدند، رفقای گرايشی که خود به 
آن تعلق دارم، کارزار بين المللی جانانه ای تحت عنوان 

ک را در سه قارۀ جھان با کم» کارگران ايران تنھا نيستند«
زمان صدھا نفر متحدين بين المللی خود تدارک ديدند که ھم

از آن ھا در مقابل سفارت ھا و کنسولگری ھای جمھوری 
اس%می، از پيشاور و کراچی گرفته تا مکزيکو سيتی، از 
اسپانيا تا اتريش و سوئد و غيره، با در دست داشتن عکس 
ی ھای دستگيرشدگان و جمع آوری ھزاران امضا از نھادھا

کارگری در اين سو و آن سوی جھان تجمع کردند و رژيم 
اين حرکت . جمھوری اس%می را سخت تحت فشار قرار دادند

ع%وه بر تأمين ھدف آزادی دستگير شدگان، قصد معرفی 
سبک کار صحيح را داشت که خوشبختانه تاحد قابل توجھی 

ھر نامه ای که به جمھوری اس%می . به اين ھدف نيز نائل شد
جمھوری . ارسال شد، نامه ھای نھادھای بين المللی بود

اس%می در اين وضعيت نه تنھا امکان بھره برداری از اين 
يعنی اين که ادعا کند شرايط متعارفی را ايجاد  -موضوع را

 -کرده است که فعالين می توانند با آن به نامه نگاری بپردازند

رين حرکت تاز دست داد، بلکه به عنوان حکومتی که کم
کارگران به منظورتجمع برای گراميداشت مراسمی را 

  .سرکوب می کند، سخت تحت فشار قرار گرفت

نيست، می بايست  حرفراديکاليسم و مبارزه با رفرميزم در 
نوع مبارزه و تشکل يابی بخشی . به کار بست عملآن را در 

. از تجليات مبارزۀ راديکال با سرمايه داری و رفرميزم است

ر چنين نبود ھر تشکي%ت رفرميستی نيز می توانست خود اگ
را راديکال وضد سرمايه داری معرفی کند که گه گاه چنين 

با سرمايه داری  مماشاترفرميزم به معنی . نيز می کند
است؛ به ھمين دليل نيازمند تشکي%ت و مکانيسمی می باشد 

 نظريه ھای. که با کمک آن بتواند اين ھدف را تأمين کند

علنی گرايی و فعاليت قانونی اگر نتواند منطبق با شرايط و 
تحليل مشخص از آن قرار بگيرد، بيشتر مورد استفادۀ 
حکومت سرمايه داری قرار خواھد گرفت تا جنبش ضد 

اين ھا نکات الفبايی محض و مفروض برای . سرمايه داری
يک تشکي%ت علنی و قانونی . فعا?ن ضد سرمايه داری است

اگر قانونی وضع شد . خود را ملزم به اجرای قوانين بداندبايد 
اع%م  شود، تشکي%ت » حرام«که به موجب آن اعتصاب 

در اين جا . قانونی و علنی نمی تواند اعتصاب سازمان دھد
فعاليت علنی و قانونی به نفع حکومت سرمايه داری خواھد 

رفرميست ھا برای آن که در ظاھر نشان دھند نفعی . بود
برای سرمايه داری ندارند، تھديد به اعتصاب می کنند؛ اما 

در اين صورت ھم . اعتصابی که به اقتصاد صدمه ای نزند
در ! اعتصاب کرده اند و ھم قانون را نقض نکرده اند

صورتی که خصلت اصلی اعتصاب، صدمه به اقتصاد است 
  . به شمار خواھد آمد تشريفات فرماليستیو گرنه تنھا يک 

جمھوری اس%می يکی از ناقص الخلقه ترين  حکومت
آن ھا نيازمند . حکومت ھای سرمايه داری در جھان است

حضور رفرميزم ھستند، اما ناچار می شوند حتی فعاليت 
رفرميزم، يعنی سازش طبقاتی؛ . رفرميستی را محدود کنند

اما در ايران حکومت سرمايه داری دارای يک فرماندھی 
در نتيجه سازشکاران در اين . دست نيستمرکزی و يک

در . شرايط، طرف مذاکره ای جھت سازش  پيدا نمی کنند
نتيجه آن ھا ناچار می شوند خود را به ھرترتيب ممکن به 
شکل قانونی و علنی حفظ کنند تا شرايط مناسب مورد 

از اين رو وارد نوعی از فعاليت ھای . نظرشان مھيا شود
نی که آب را در دل کسی علی العموم و با اسامی و عناوي

ھا و » او -جی -ان«. تکان ندھد، وارد کارزار می شوند
، »آزادی و برابری«شعارھای عامه پسند بی خطر نظير 

جمھوری اس%می که حتی قادر به . نمونه ای از آن است
تحمل گرايش ھای درون خود ھم نيست، سعی می کند اين 

ا که به اين ترتيب گونه فعاليت ھا و شعارھا را تحمل کند؛ چر
او?ً ژست حکومتی را به خود می گيرد که حق فعاليت 
. سياسی را محترم می شمارد و اجازۀ فعاليت سياسی می دھد

ثانياً از اين طريق نبض فعاليت ھای سياسی را در شعاع 
وسيعی به دست می گيرد، و ثالثاً ھرگاه که احساس خطر کند 

، در يک چشم به ھم زدن و فعاليت ھا را رو به گسترش ببيند
ھمه را بدون استثنا دستگير می کند و تحت فشار قرار می 

به اين ترتيب فعاليتی که قرار بود نفعی برای جنبشی . دھد
پس از يک . داشته باشد، تماماً به نفع خود حکومت می شود
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دوره فشار، دوباره با کمی عقب نشينی و شل گرفتن، 
طرفداران فعاليت . می کندمجراھايی برای ھمين روند باز 

قانونی چون نمی توانند قانوناً تشکي%ت ضد سرمايه داری 
بسازند و علناً عليه سرمايه داری مبارزه کنند، خود را در 
اين مدارھا قرار می دھند که به خيال خود تحت اين پوشش 
اھدافشان تامين شود؛ اما در واقع اين مداری است که اھداف 

طرفداران فعاليت علنی و . ن می کندخود حکومت را تامي
» راديکال«قانونی خود را در دو طيف رفرميستی و 

صفبندی می کنند؛ اما ھر دو طيف در يک نقطه به ھم می 
جنبش «که می گويد » تئوری«رسند و آن عبارت است از آن 

. »علنی است و نمی توان به صورت مخفی دستاوردی داشت

باعث » راديکال ھا«ھا و اين نقطۀ اشتراک بين رفرميست 
ديگر می شود که آن ھا نتوانند در پراتيک و ماھيت از يک

متمايز شوند و درست به ھمين دليل ناچار می شوند مرتب به 
و ک%می تمايز خود را با اسامی » نظری«صورت 

نمونه ای از فرمولبندی علنی بودن . نشان دھند» راديکال«
ھنگی با نشريۀ جنبش را در مصاحبۀ عضو کميتۀ ھما

  : آلترناتيو با ھم می خوانيم

کميتۀ ھماھنگی بر اين باور است که ايجاد تشکل واقعی « 
  ».کارگران، جز در شرايط علنی ممکن نيست

ترجمۀ دقيق اين جمله اين است که تشکي%ت حزب طبقۀ 
کارگر که در شرايط کنونی جمھوری اس%می می بايست 

ايط دمکراتيک پاريس نيز کام%ً مخفی باشد، و حتی در شر
نمی تواند کام%ً علنی باشد، تشکي%ت واقعی کارگران نخواھد 

صاحبان اين نظريات حتی اگر در حرف با تشکيل حزب . بود
کميته «طبقۀ کارگر مخالفتی نکنند، اما پراتيکشان که 

دائمی است نشان می دھد کاری به کار ساختن حزب » گرايی
حال بايد . ايشان دغدغه ای نيستندارند و اين موضوع برای 

ديد ديدگاه يک گرايش رفرميستی در مورد حزب، چه 
طيف رفرميستی، . اخت%ف اساسی با گويندۀ اين جم%ت دارد

شدۀ ليبراليزم که خود را در طيف گستردۀ اعم از نيمۀ چپ
ھا و سوسيال » راديکال«آنارشيستی بروز می دھد تا ظاھراً 

عامدانه مفاھيم جنبش کارگری و  کام%ً ... دمکرات ھا و 
سازماندھی جنبش کارگری را در ھم می آميزند و دستاورد 
جنبش علنی را وابسته به سازماندھی علنی و ?جرم تشکل 

ھا، علنی  جنبشبديھی است که . علنی و قانونی می کنند
جنبش ھا  سازماندھیھستند و نمی توانند مخفی باشند؛ اما 

ی تواند و بايد در شرايطی مانند شرايط لزوماً علنی نيست و م
وقتی جمھوری . باشد مخفی کام;ً کنونی جمھوری اس%می 

اس%می تحمل تشکل علنی را ندارد و به نشست عمومی آن 
يورش می برد، ?بد به اين معنی است که فعاليت علنی يا 
دستاوردی ندارد و يا اگر ھم دارد نمی تواند چيزی بيشتر از 

وقتی کميتۀ ھماھنگی در شرايط . ليت مخفی باشددستاورد فعا
کنونی ايران نشست شصت نفره ای تدارک می بيند، يا به اين 

معنی است که به ظرفيت ھای دمکراتيک حکومت سرمايه 
دارد و يا به اين معنی است که چنين نشست ھايی  توھمداری 

قرار نيست خطری برای حکومت داشته باشند که مورد 
اين دو حالت ھر يک منشأ و خاستگاھی . نديورش واقع شو

. رفرميستی دارند و ربطی به راديکاليسم کارگری ندارد

يورش چکمه پوشان جمھوری اس%می به نشست علنی کميتۀ 
ھماھنگی، قبل از آن که به عنوان وارد کردن ضربه ای به 
اين کميته ارزيابی شود، به معنی جلوگيری از کسب اعتماد 

در نتيجه دود يک اشتباه . ۀ کارگر خواھد بودنفس کل طبقبه 
ناشی از ارزيابی ھای غلط  فعاليت علنی و قانونی از سوی 

حال . ھرنھاد فعالی که باشد به چشم کل طبقۀ کارگر می رود
بايد ديد فريدون فرزامی در دفاع از عملکرد کميتۀ ھماھنگی 

  :در اين رابطه چه می گويد

سال فعاليت خود اثبات  ٩طول گونه که در  اين کميته ھمان«
ھا و امکانات موجود،  کرده، ضمن استفاده از ھمھۀ ظرفيت

ھای رسمی و  گاه خود را محدود و مقيد به چارچوب ھيچ
  .»قانونی موجود نکرده

صرف نظر از تناقض اين گفتار با جملۀ نقل شده از سوی  
مصاحبه کننده با نشريۀ آلترناتيو، مصاحبه کننده با نشريۀ 

سالۀ فعاليت کميتۀ ھماھنگی را اين گونه  ٩ذکور مابه ازای م
  : توضيح می دھد

کميتۀ ھماھنگی نيز ضمن پذيرش اين ھزينه ھا در طول « 
حيات خود توانسته است خدمات ارزشمندی را انجام دھد؛ از 
با? رفتن دستمزدھا در کوره پزخانه ھا و بيمۀ کارگران آن 

بارزات کارگران مراکز و واحدھا گرفته تا انعکاس خبر م
واحدھای مختلف، بازگشت به کار کارگران غرب بافت 
کرمانشاه، به نتيجه رسيدن بحث بازنشستگی کارگران شاھو 
سنندج، برجسته و مطرح کردن قتل عام کارگران خاتون آباد 
کرمان در اذھان مردم و کارگران، کمک به اعتراضات و 

چال سازی لرستان و دريافت دستمزدھای معوقۀ کارگران يخ
  »...ده ھا دست آورد ديگر

واضح است که اين دستاوردھا ھرگز با کار غير علنی و 
از ھمه مھم تر کار علنی اين . مخفی به دست نمی آمدند

ديگر کار فرصت را به کارگران داد تا در فضايی باز با ھم
جمعی را تجربه نمايند و مرز کار با جريانات رفرميستی و 

  . ه داری را در محيطی کام%ً شفاف عملی سازندضد سرماي

مرز کار با جريانات رفرميستی و ضد سرمايه «معلوم نيست 
در موارد ذکر شده چيست؛ ھمان طور که معلوم » داری
کدام ھا ھستند؛ اما در ميان » ده ھا دست آورد ديگر« نيست 

اگر از دو مورِد مربوط به خبر رسانی بگذريم،  -ھمين مقدار
مچنين اگر بر صحت و سقم چھار مورد ديگر آن مکث و ھ
 ٩اين مابه ازای کميته ای علنی، به ميزانی نيست  که  -نکنيم
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سال نيروی فعالين کارگری را که می گويند راديکال و ضد 
اين در حالی . سرمايه داری ھستند به خود مشغول کرده باشد

- ھم است که طبقۀ کارگر با نداشتن حزب مخفی انق%بی خود

اين موارد نيز . چنان پراکنده و بی برنامه و بی رھبر است
می توانست بدون تشکي%ت علنی و با سازماندھی مخفی 

ھرروزه و بارھا بيش از اين در جنبش . صورت گيرد
کارگری، به صورت خودجوش و حتی با تدارکات مخفی و 

اگر . صورت می گيرد» کميتۀ ھماھنگی«بدون نياز به يک 
ساله يعنی اين، بايد گفت که بين  ٩ی فعاليت علنی مابه ازا

يا . فعاليت علنی و قانونی با بی عملی ھيچ مرزی وجود ندارد
ايجاد تشکل واقعی کارگران جز در شرايط علنی ممکن «اگر 
سالۀ يک تشکل علنی اين است و از  ٩ازای و مابه» نيست
فت رو واقعی به شمار می آيد، بنابراين شايد بتوان گاين

تشکل واقعی در شرايط ديکتاتوری موجود يعنی يک نام و 
  .  چندگاھی و ديگر ھيچيک اساسنامه و نشست ھای ھراز

ی فعاليت علنی، سرکوب فعالين »دستاوردھا«در مقابل اين 
کميتۀ ھماھنگی، ضربه روحی سنگين به کل طبقۀ کارگر 
. دوارد می سازد که ديگر اين دستاورد مثبت ناميده نخواھد ش

بعد از وارد شدن اين ضربه به کميتۀ ھماھنگی بايد سراغ 
افرادی خارج از اين کميته را در کشورھای ھمجوار ايران 
گرفت که ديگر نمی توانند در مکان ھای سابق خود باشند و 

شايد ?زم باشد بعدھا به اين موضوع بيشتر . فعاليت کنند
که فعالين  اما در اين فرصت بايد تأکيد کرد. پرداخته شود

که ھرکدام می  -سال ٩بالقوه انق%بی بسياری طی اين 
توانستند از تدارک دھندگان و اعضای حزب طبقۀ کارگر 

سرگردان و دموراليزه و نا اميد و پراکنده شدند  - ايران باشند
که » راديکاليسم ضد سرمايه داری«و ھنوز معلوم نيست اين 

  ؟ !می يابدمرتب از آن صحبت می شود، چگونه تعميم 

دمکراسی «فريدون فرزامی اگر روزی توانست مفھوم 
را به عنوان مکانيزم اساسی پيشرفت کار يک » کارگری

تشکل ضد سرمايه داری بشناسد و درک کند، و اگر روزی 
توانست ساير د?يلی را که باعث شد کميتۀ ھماھنگی در 
مقابل کميتۀ پيگری ساخته شود را ذکر کند و از آن رمز و 
راز اخ%قی نسازد؛ خواھيم ديد که نخواھد توانست حتی يک 

.برای اين تقابل برشماردفرقه ای دليل به جز  د?يل 
**

اما تا  
به آن روز برسيم بد نيست اينک به جز دليل فرعی نامۀ 

که به معنی کسب اجازه برای  -کميتۀ پيگيری به وزارت کار 
ک ماه بعد، از ايجاد تشکل ھای کارگری تعبير شد، ھرچند، ي

، به دليل اصلی، واقعی و -طرف اين کميته پس گرفته شد
بنيان گذاران کميتۀ ھماھنگی يا از : ملموس تر آن اشاره کنيم

مخالف ترين افراد تشکي%ت حزبی طبقۀ کارگر بودند و يا از 
آن ھا نمی تواستند در کميته ای قرار . سانتريست ترين افراد

 . بوی حزب به مشام می رسيد بگيرند که از عمق اصلی آن

  :جمع بندی

پيشروان کارگری نمی توانند يک بار برای ھميشه پيشرو 
باقی بمانند، مگر آن که مرتب تاکتيک ھای خود را در 

. روز کنند انسجام ديالکتيکی اش با استراتژی انق%بی به

آگاھی طبقاتی طبقۀ کارگر به وسيلۀ اقليت کوچک پيشروان 
توده ھای کارگر ايران مدتھاست که . شود آن نمايندگی می

ھيچ توھمی به قوانين حکومت سرمايه داری ندارد؛ در نتيجه 
آن ھا خود در بوتۀ آزمون آموخته اند که در شرايط کنونی، 
سازماندھی قانونی و علنی به معنی در معرض سرکوب قرار 

در شرايط کنونی ھيچ کار علنِی  .گرفتن و از بين رفتن است
 ً مرتبط به نھادھای دولتی، به نتايج مطلوب نمی  مشخصا

رسد؛ يا دست کم اين روش کار نمی تواند مقام پيشُروی 
کارگری را تضمين کند؛ سھل است که از توده ھای کارگر 

  .نيز عقب می ماند

سازماندھی مخفی در سنت دويست سالۀ جنبش کارگری  -٢
ده در سطح جھان جايگاه ويژه ای را به خود اختصاص دا

اگر اين سبک کار در سيستم ديکتاتوری نظامی فع%ً . است
غير «موجود در ايران کاربردی نداشته باشد و با ھر زبانی 

قلمداد شود، به اين معنی است که گويا اين روش کار » واقعی
ھمان طور . از اول ھم در سنت جنبش کارگری نبوده است

کار علنی  که کار مخفی نمی تواند يک فرمول ھميشگی باشد،
نيز تابع شرايط و ارزيابی صحيح از اوضاع سياسی و 

ريشۀ نظريۀ تلفيق کار علنی و مخفی در . اجتماعی است
جنبش کارگری علنی است، اما . ھمين موضوع نھفته است

تشکي%ت و سازمان سياسی آن لزوماً و در ھر شرايطی علنی 
 ، سرکوب و نابود میبدترين حالتنخواھد بود وگرنه در 

به زائدۀ رژيم بورژوايی تبديل می  بھترين حالتشود و در 
ترين خصلت ھای استق%ل تشکل کارگری يکی از مھم. گردد

از دولت بورژوايی و احزاب آن تشخيص زمان فعاليت 
مخفی، نه فقط برای حفظ امنيت خويش که برای ايجاد 

  .   مصونيت از تبديل شدن به زائده ای از آن است

و دفاعی در جامعۀ اختناق آميز ايران بايد به  کار سياسی -٣
تعميق و (وسيلۀ يک حزب پيشتاز انق%بی به شکل متمرکز 

گسترش و (و متراکم ) حفظ تجارب در يک کارخانه و منطقه
اگر . صورت پذيرد) بسط تجارب يک کارخانه به ساير نقاط

تدارک اين  - که ندارد -چنين حزبی وجود نداشته باشد 
کميته . در محور کار فعالين کارگری قرار گيرد موضوع بايد

ھايی از فعالين کارگری در زمان نسبتاً طو?نی و به قدر 
کافی در جھت ايجاد و يا کمک به ايجاد تشکل ھای مستقل 

ضمن قدردانی از زحمات تاکنونی . کارگری ت%ش کرده اند
آن ھا؛ به ھرو می بينيم که به دليل ارعاب و اختناق و 

سيستماتيک چنين تشک%تی شکل نگرفته يا در نطفۀ سرکوب 
. شکل گيری با ضربات سنگين مواجه شده و از بين رفته اند

سال اخير ھرگز  ٣٣جنبش کارگری ايران دست کم در 
نتوانست تشکل مستقل مورد نظرش را تجربه کند و اص%ً 
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بعيد نيست که کارگران ايران قبل از آن که طعم تشکل مستقل 
چشند، شوراھای سراسری خويش را به عنوان خود را ب

اما اين ھدف نيز ابزار مرتبط به . حاکميت خود مستقر کنند
حزب پيشتاز انق%بی ابزار اين کار . خود را طلب می کند

ديگر وقت آن رسيده است که  پيشروان انق%بی طبقۀ . است
، و اين بار به منظور شکل دادن به کميته ھای مخفیکارگر 
اين عمل انق%بی است . ی حزب انق%بی را ايجاد کنندنطفه ھا

که نشان می دھد پيشُروی انق%بی طبقۀ کارگر توانسته او?ً 
آگاھی طبقاتی طبقۀ خويش را نمايندگی کند و ثانياً در مقام 

  .پيشُروی انق%بی باقی بماند

و مدعی مبارزه و دفاع » چپ«ھمۀ احزاب و جريانات  -٤
زم است مواضع خود را در مورد کار از منافع کارگری، ?

علنی و قانونی و ارسال نامه به نھادھای حکومت جمھوری 
موضع کنکرت  ٣در اين رابطه، . اس%می مشخص کنند

مانند برخی از  -الف، دفاع از اين سبک کار . وجود دارد
اعضای کميتۀ ھماھنگی و افرادی که در اين نوشته از آن ھا 

ج، . بک کار در شرايط کنونی ايرانب، نفی اين س. -ياد شد
اتخاذ موضع سکوت به معنی موضعی بينابينی و سانتريستی 
که اين خود به معنی اخص کلمه، فرصت طلبی ارزيابی می 

  .   شود

حمايت بين فعاليت دفاعی در درون جامعه ايران بايد با  -٥
جنبش . متحدان کارگران ايران پيوند برقرار کند المللی

ان تنھا نيست، اين جنبش، بخشی از جنبش کارگری اير
جھانی طبقۀ کارگر است و پيشروان اخص اين جنبش نيز 
بخشی از پيشروان جنبش جھانی طبقۀ کارگر به شمار می 

بدون پيوند اجزای اين جنبش، نمی توان حريف نظام . آيند
برای نابودی نظام سرمايه داری در ابعاد . سرمايه داری شد
رناسيوناليستی بين اجزای طبقۀ کارگر ھر جھانی، پيوند انت

کشور که از طريق پيشروان و ظرف اخص تشکي%تی آن ھا 
ممکن می گردد، نه تنھا ضروری، که تجلی رشد آگاھی 

  .طبقاتی طبقۀ کارگر ھر کشوری به شمار می آيد

  ١٣٩١مرداد  ١٤

  :توضيحات

احزاب، جمعيت ھا، انجمن «: قانون اساسی ٢٦طبق اصل * 
اسی و صنفی و انجمن ھای اس%می يا اقليت ھای ھای سي

دينی شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استق%ل، 
آزادی، وحدت ملی، موازين اس%می و اساس جمھوری 

ھيچ کس را نمی توان از شرکت در . اس%می را نقض نکنند
آن ھا منع کرد يا به شرکت در يکی از آن ھا مجبور 

   .»ساخت

  :نوشتپی

پس از نگارش اين مقاله، مطلبی از سوی يکی از ** 
اعضای مؤسس کميتۀ پيگيری برای ايجاد تشکل ھای 

منتشر شد که توضيحات بيشتر و کامل  ٨٣کارگری در سال 
تری را در مورد موضوع ارسال نامۀ اين کميته به وزارت 
کار ارائه می کند؛ برای مطالعۀ اين مطلب به لينک زير 

  :رجوع کنيد

http://www.azadi-

b.com/J/2012/08/post_381.html  

تمامی مطالب و نقدھای مورد اشاره در اين مقاله، از لينک 
  : ھای زير قابل دسترسی ھستند

  ، نوشتۀ محمود قزوينی»در دفاع از يک اقدام درست«

http://www.ofros.com/etelayee/ghazvini_dbsdk

hbk.htm  

توضيحی دربارۀ انتقادات اخير به کميتۀ ھماھنگی برای «
  ٩١مرداد  ١٢، نوشتۀ فريدون فرزامی، »!کمک

http://www.ofros.com/etelayee/farzami_tdbebk

hbk.htm  

با يکی از فعالين کارگری عضو » آلترناتيو«گفتگوی نشريۀ 
  کميتۀ ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشّکل ھای کارگری

http://alternative-

magazine.blogspot.se/2012/07/blog-

post_6885.html#more  

کميتۀ ھماھنگی برای کمک، خطاب  نامۀ سرگشادۀ اعضای
  ٩١مرداد  ١٢به رئيس قوۀ قضائيه، 

http://www.ofros.com/etelayee/khbk_nameghg

h.htm   

، نوشتۀ محمود »ما ھمه خواستار افزايش دستمزد ھستيم«
  صالحی

http://www.wsu-

iran.org/azad/afzish_mozad_salehi.htm   

، نوشتۀ »شناسايی، پرونده سازی، رده بندی و سرکوب«
  محمد اشرفی

http://www.azadi-b.com/J/file/shnasai.m.ashrefi

.pdf  
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دربارۀ درخواست کميتۀ ھماھنگی برای کمک به ايجاد دربارۀ درخواست کميتۀ ھماھنگی برای کمک به ايجاد 

  تشکل ھای کارگری از وزارت کارتشکل ھای کارگری از وزارت کار

 عليرضا بيانی

به تازگی کميتۀ ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای 

وزارت تعاون، کار و رفاه ”نامه ای خطاب به  کارگری

نوشته که طی آن خواسته است تا محلی برای “ اجتماعی

برگزاری مجمع عمومی ساليانه در اختيارش قرار بگيرد، 

ولی اين نھاد به طور شفاھی جواب منفی به اين درخواست 

 .داده است

سو اکنون دو موضوع بسيار مھم در ھم تنيده شده که از يک

داختن به آن در ھمين مقطع را دارای اھميت می کند و از پر

سوی ديگر به دليل يورش وحشيانه به نشست اعضای کميتۀ 

ھماھنگی و دستگيری آن ھا، پرداختن به اين موضوع را تا 

اما واقعيت اين است که به . حدودی فرعی به نظر می رساند

ه اين اين موضوع بايد در ھمين مقطع پرداخته شود و بيشتر ب

سره متفاوت با مسألۀ دستگيری ھا و دليل که موضوعی يک

به عبارت روشن تر، . سرکوب ھای جمھوری اس%می است

نامۀ درخواست محل تجمع از سوی کميتۀ ھماھنگی، 

موضوعی است به کلی متفاوت با مسألۀ دستگيری فعالين 

نبايد از ھيچ يک از آن ھا . کارگری و آزار و شکنجۀ آن ھا

به اھميت ديگری صرف نظر کرد، بلکه بايد به نسبت 

ھرکدام در جايگاه خود اھميت اساسی داد؛ زيرا که ھر دو 

مسأله تأثير گذار در جنبش کارگری و موضوعات اين جنبش 

 .بوده و ھست

حدود يک ھفته بعد از  ١٣٨٤کميتۀ ھماھنگی در بھار سال  

ه اين در ھمان مقطع ما ب. کميتۀ پيگری اع%م موجوديت کرد

کميته اعتراض کرديم که چرا در تقابل با کميتۀ پيگيری اع%م 

موجوديت کرده است؛ و چرا با فعالين کميتۀ پيگيری در يک 

ما ساختن کميتۀ ديگری به موازات . کميته فعاليت نکرده است

يا در تقابل با کميتۀ پيگری را عملی فرقه گرايانه می شناختيم 

ر يک کميتۀ متمرکز، ع%وه بر و معتقد بوديم ھمۀ فعالين د

تمرکز نيروی خود بر اھداف مشترک، و ع%وه بر غلبه بر 

فرقه گرايی، می توانند اخت%فات خود را در درون ھمان 

کميته به بحث بگذارند و با رعايت موازين دمکراسی 

از آن . کارگری، ضمن فعاليت مشترک به حل آن ھا بپردازند

ری و ھم کميتۀ ھماھنگی مقطع به بعد، ھم کميتۀ پيگي

اخت%فات مھم داخلی و بحران ھای درونی را پشت سر 

گذاشتند که اين نشان داد کميتۀ ھماھنگی با اين که جدای از 

کميتۀ پيگيری فعاليت خود را آغاز کرد، اما کمتر از کميتۀ 

 .پيگيری دچار بحران ھای داخلی نشد

يجاد کميته ای پاسخ کميتۀ ھماھنگی و در واقع دليل آن برای ا

جدای از کميتۀ پيگيری در آن مقطع اين بود که کميتۀ 

پيگيری ساختن تشک%ت را به نيروی خود کارگران نخواسته 

و به ھمين دليل اجازۀ ايجاد تشک%ت کارگری را از وزارت 

 .کار درخواست کرده است

ھرچند کميتۀ پيگيری خيلی زود در اولين نشست خود در 

ناسب اول ماه مه، اين درخواست را پس سينما فردوسی به م

گرفت و اع%م کرد که تشکل کارگری تنھا به نيروی خود 

. کارگران و بدون کسب اجازه از ھيچ نھادی ساخته می شود

اين مھمترين، يا در واقع تنھا مورد اخت%ف    اما حتی با رفع

بين کميتۀ ھماھنگی با پيگيری، باز کميتۀ ھماھنگی ترجيح 

طور جداگانه در آن چه که اع%م موجوديت کرده  داد که به

در اين جا دو نکتۀ اصلی و فرعی وجود . به فعاليت بپردازد

 .دارد

نکتۀ فرعی اين است که کميته پيگری درخواست خود به 

وزارت کار را علنی و رو به جنبش منتشر کرد و به ھمين 

دليل امکان نقد و انتقاد به آن را، از جمله برای کميتۀ 

ھماھنگی فراھم ساخت، اما درخواست اخيراً منتشر شدۀ 

کميتۀ ھماھنگی از ھمان نھاد، درخواستی غير علنی بوده 

 .است که اکنون بعد از چھار ماه منتشر می شود

و اما نکتۀ اصلی اين است که معلوم نمی شود در اين سال 

چه تغيير اساسی در ساختار درونی کميتۀ ھماھنگی و يا   ھا

ھاد جمھوری اس%می به وجود آمده که اکنون اين ظرفيت ن

کميته خود را مجاز دانسته چنين درخواستی از وزارت کار 

در نگاه اول شايد درخواست محلی برای نشست . داشته باشد

کميتۀ ھماھنگی با درخواست اجازۀ ايجاد تشکل کارگری 

يکسان به نظر نيايد؛ اما نياز به تعمق چندانی نخواھد بود، 

چه وزارت کار با اين درخواست موافقت کند، در واقع نچنا

به معنی پذيرفتن کميتۀ ھماھنگی به عنوان نھادی خواھد بود 

آيا کميتۀ . که اين کميته خود را آن گونه معرفی می کند

ھماھنگی تغييرات اساسی در تعريف خود داده است که به 

ت انتظار چنين پاسخی بوده؛ و يا تصور می کرده که وزار

کار جمھوری اس%می تغييرات اساسی در افزايش ظرفيت 

؟ اين !خود جھت پذيرفتن چنين درخواست ھايی داده است

ازای کميتۀ ھماھنگی در جنبش  توھم، ھرچند نسبت به مابه

کارگری، اما حتی در ھمين حد، آيا نمی تواند به جنبش 

کارگری سرايت کند؟ به جنبشی که ھمواره به آن توصيۀ 

 .بر پايۀ نيروی خود داده شده است اقدام

مسألۀ مھم ديگر اين است که اين اواخر کميتۀ ھماھنگی و 

برخی از فعالين آن، خود گرايشی بود که در رابطه با 

دريافت کمک از سوليداريته سنتر اعتراضات زيادی داشت، 
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به طوری که تا مدت قابل توجه ای به موضوع مرکزی اين 

حال فرض کنيم وزارت کار به . کميته تبديل شده بود

درخواست کميتۀ ھماھنگی پاسخ مثبت می داد، در اين 

صورت چه فرق اساسی در ماھيت اين واکنش وزارت کار و 

کمک ھای سوليداريته سنتر وجود می داشت و چرا بايد در 

 !مقابل يکی مقاومت و برای ديگری درخواست داد

ری برای اما اگر مسأله تنھا طی کردن يک مرحلۀ ادا

جلوگيری از ھرگونه بھانه گيری سرکوب باشد، بايد ديد که 

چنان چه با اين نوع درخواست ھا موافقت حاصل شود، چه 

. فايده ھايی برای خود جمھوری اس%می در پی خواھد داشت

آيا در اين صورت باز فعالين کارگری که سال ھا ھمه جا 

مستقل فرياد زدند که در ايران اجازه ساختن تشک%ت 

فعالين   ؟ وقتی!کارگری داده نمی شود، می توانند چنين کنند

کميتۀ ھماھنگی به صورت رسمی يا غير رسمی اين کميته را 

تشکل کارگری معرفی می کنند و وقتی اين کميته درخواست 

محل نشست از وزارت کار می کند، آيا جمھوری اس%می 

مستقل  ما در ايران تشکل”نخواھد توانست اع%م کند که 

کارگری ھم داريم و تسھي%تی ھم در اختيار آن ھا قرار می 

در اين صورت اعتراض فعالين کارگری در مقابل ! “گيرد

او و ساير نھادھای بين المللی مبنی بر اين که در  -ال -آی

ايران اجازه ايجاد تشکل کارگری داده نمی شود، چه حاصلی 

 .خواھد داشت

ھماھنگی در بازداشت به سر می  شايد اکنون که فعالين کميتۀ

برند شرايط خاصی ايجاد کند که نتوان به اين موضوعات 

مھم پرداخت؛ اما اغلب موضوعات مھم ھم در شرايط خاص 

در نتيجه نقد اين موضوعات نه تنھا نبايد تحت . اتفاق می افتد

الشعاع فضای رعب و دستگيری ھايی که به وجود آمده قرار 

برای نگاه داشتن سنت فعالين کارگری که  بگيرد، بلکه اتفاقاً 

حبس ھای سنگينی را، درست به دليل مبارزه با توھمات به 

حکومت سرمايه داری تحمل می کنند، ضروری می شود که 

دفاع با . در مقطع بروز اين گونه مسائل با آن برخورد شود

ھمۀ توان از فعالين کارگری دستگير شده و تنھا نگذاشتن آن 

از مبارزه با نظام سرمايه داری حاکم بر ايران ھا بخشی 

است که نمی توان آن را جدای از مبارزه با ورود انحرافات 

 .به درون جنبش کارگری پيش برد

 ١٣٩٠يکم تيرماه 

  

 

 

  كميتة اعتصاب

  : : ک گام اساسی به پيشک گام اساسی به پيشل کميتۀ اعتصاب، يل کميتۀ اعتصاب، يييتشکتشک

  نقدی بر نظرات سياوش مدرسینقدی بر نظرات سياوش مدرسی

  

 عليرضا بيانی

در رابطه با اعتصاب کارگران پتروشيمی سياوش دانشور 

آيا اع%م اعتصاب «در نوشته ای با عنوان  » بندر امام«

است؟ سخنی با کارگران اعتصابی  "يک گام به پيش"

؛ اين سؤال را طرح کرده است که آيا تشکيل »پتروشيمی

 ؟کميتۀ اعتصاب يک گام به پيش محسوب می شود

 :او خود در پاسخ می گويد

 گام ،وجود دارد قبل از اعتصاب عم%ً " عتصابا ۀکميت"«

ھاى مختلفى را برداشته و موانعى را رفع کرده وگرنه 

يک گام به "اعتصاب  ۀاع%م کميت. دھد اعتصابى رخ نمي

بلکه منعکس  ،نيست "گام اول تشکل پايدار" ،نيست "پيش

 ۀتصويرى ناقص و يک بعدى از سوخت و ساز پيچيد ۀکنند

در . تشکل يابى کارگران است ۀپروسکارگرى و  ۀمبارز

 ،شرايط کنونى و در متن يک اعتصاب و کشمکش کارگرى

در  ،او?ً . اعتصاب مضرات بيشترى ھم دارد ۀاع%م کميت

فضاى امنيتى و پادگانى حاکم به مراکز و صنايع بزرگ 

اعتصاب به تھاجم فى الحال موجود نيروى  ۀاع%م کميت

 ،ثانياً . دھد جيه بيشترى ميسرکوبگر اط%عاتى و امنيتى تو
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با دستگيرى ھر فعال کارگرى اعمال فشار براى معرفى 

افزايش مى يابد و امکان  "اعتصاب ۀکميت"اعضاى 

 ،جايگزينى اين کميته براى اعتصابى که ضربه خورده است

نقش تصميم گيرى  اعتصاب تدريجاً  ۀکميت ،ثالثاً . تر ميشود کم

چگونگى پيشبرد اعتصاب کارگران اعتصابى را براى  ۀتود

و اتخاذ تاکتيک ھاى مناسب در قبال تحرکات کارفرما و 

کند و نيروى واقعى  نيروھاى امنيتى کمتر و کمتر مي

 .»ميدھداعتصاب را کاھش 

در رابطه با اعتصاب کارگران پتروشيمی، دخالت گری 

ھايی از سوی طيف چپ صورت گرفت که دخالت گری فوق 

در رابطه با اين اعتصاب . استيکی از انواع ضعيف آن 

ھرکس خرده حسابی با نوع تشکل يابی سنديکايی داشته 

است، شروع به نصيحت کارگران پتروشيمی کرده و ليستی 

ھا دچار انحراف به  از مضرات سنديکا را برشمرده تا آن

و ?بد اگر بخواھند در مسير درستی قرار   !راست نشوند

يه ريزی کنند که ناصحان گيرند می بايست آن تشکلی را پا

البته نصايح سياوش دانشور . ھا توصيه می فرمايند دلسوز آن

او خيلی زود . خوشبختانه خيلی بلند با? و طو?نی نيست

 »گام اول تشکل پايدار نيست«شود کميتۀ اعتصاب  متوجه می

خورد، پس ب%فاصله به  و سنديکا ھم که البته به درد نمی

گران می رسد که به جای تشکل نتيجۀ مجمع عمومی کار

در اين ارتباط دخالت گری ھای . پايدار معرفی می گردد

ربط ديگری ھم وجود داشت که ب%فاصله به تشکيل  بی

سنديکا به عنوان يکی از اھداف پيش رو کارگران پتروشيمی 

ھا بود  يکی از آن »فعالين لغو کار مزدی «. واکنش نشان داد

با نوشتن مطلبی بلند و طو?نی که طبق سنت ھميشگی خود، 

و بارھا تکرار شده، از مضرات سنديکا آغاز کرده؛ و باز 

طبق سنت ويژۀ اين گرايش، معلوم نمی گردد که چه آلترناتيو 

در نتيجه . ملموس و قابل اجرايی به جای آن معرفی می شود

می بايست فقط به سراغ آلترناتيو مجمع عمومی به جای 

که توسط سياوش دانشور پيشنھاد می  کميتۀ اعتصاب برويم

 .شود

ای کوتاه به اشتباھات سطحی و کم اھميت  ابتدا بد نيست اشاره

تر  سياوش دانشور داشته باشيم و سپس به مسائل مھم

کميتۀ اعتصاب قبل از اعتصاب عم%ً «: گويد او می. بپردازيم

کند که  اما وی در ادامۀ مطلب خود کوشش می. »وجود دارد

ن را متقاعد کند تا دست از تشکيل کميتۀ اعتصاب کارگرا

کند که در زير  بردارند و برای اين موضوع د?يلی ذکر می

رسد که کميتۀ  اما به نظر صحيح نمی. ھا می پردازيم به آن

اعتصابی را که قبل از اعتصاب نيز عم%ً وجود دارد بتوان 

 به عنوان آن چه که در حين اعتصاب ساخته شده است مورد

نقد قرار داد، به خصوص با پيشنھاد آلترناتيوی که آن ھم می 

آن چه که . بايست عم%ً قبل از اعتصاب وجود داشته باشد

گذارد نيز قبل از  سياوش دانشور نام آن را مجمع عمومی می

اعتصاب وجود دارد، وگرنه بايد پرسيد پس تدارک اعتصاب 

 در کجا شکل می گيرد؟

سطحی و بيشتر محافظه کارانۀ بعدی و اما اشتباه نه چندان 

سياوش دانشور در عدم تأييد کميتۀ اعتصاب به عنوان يک 

تھاجم « گام به پيش است که تصور می کند کميتۀ اعتصاب به

فى الحال موجود نيروى سرکوبگر اط%عاتى و امنيتى توجيه 

يعنی خود اعتصاب آن مقدار توجه  !»بيشترى مي دھد

؟ !کند که کميتۀ اعتصاب می کند اد نمیاط%عاتی و امنيتی ايج

اگر کسی از ترس بميرد می توان مرگ او را به حساب ترس 

وی گذاشت، اما چه توجيھی می توان برای کسی داشت که 

  !از ترس مرگ خودکشی می کند

به قول يکی از نمايندگان پارلمان بورژوازی، ھمۀ عناصر 

. است يک انق%ب در يک اعتصاب به طور فشرده موجود

کميتۀ . يکی از مھمترين اين عناصر کميتۀ اعتصاب است

اعضای . اعتصاب رھبری يک اعتصاب محسوب می شود

کميتۀ اعتصاب از ميان پيشروان و رھبران عملی کارگران 

کميتۀ اعتصاب جنبۀ واقعی و کام%ً جدی به . شود تعيين می

کميتۀ اعتصاب، تشکي%تی موقت بيرون . اعتصاب می دھد

کار کميتۀ اعتصاب نظم و . از دل اعتصاب است آمده

کميتۀ اعتصاب به سخنگوی . سازمان دادن به اعتصاب است

تواند طرف مذاکرات احتمالی  شود و می کارگران تبديل می

برای رسيدن به مطالباتی شود که به آن د?يل اعتصاب 

 .صورت گرفته است

ی را سياوش دانشور از قبل مدلی در ذھن دارد که ھر تشکل

ميزان دوری يا نزديکی تشک%ت . با آن مدل مقايسه می کند

ساخته شده توسط کارگران به اين مدل، ميزان درستی يا 

در اين . اشتباه، گامی به پيش يا گامی به پس را تعيين می کند

روش بی ارتباط به پراتيک کارگران، حقيقت ھر اقدام 

ز ضرورت کارگری، دست کم در رابطه با تشکل يابی، نه ا

ھای موجود و نيازھای فوری پيش روی جنبش کارگری در 

شرايط مشخص، و سطح آگاھی کنونی کارگران، و مبارزات 

ربط  فکر بی و مطالبات روزانه کارگران که با ذھنيت روشن

به جنبش کارگری منطبق نيست، بلکه برعکس، از انطباق 

در ذھن سياوش . اين ذھنيت با آن پراتيک حاصل می شود

قرار دارد که ھر نوع  »مجمع عمومی«دانشور چيزی به نام 

تشکل يابی به جز آن را اگر گامی به پس نداند، گامی به پيش 

 (در اين روش برخورد، حتی ھمين پيشنھاد . نخواھد دانست

بيشتر از ھرچيزبه عنوان يک امضا مد نظر ) مجمع عمومی

جان ک%م . ای برای پيش َروی گام ھايی به جلو است تا وسيله 

امضا و يا به قول خودشان پرچم دخالت گری اين گرايش در 
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شود که  زمينۀ تشکل يابی کارگران اين گونه فرمول بندی می

 :سياوش دانشور نوشته است

تشکل واقعى کارگران در وضعيت و شرايط کنونى مجمع «

مجمع عمومى يعنى اراده و تصميم کارگران و . عمومى است

 .»بايد به جمع کارگران جوابگو باشد کارفرما و عواملش

در اين جا سياوش دانشور جھت جنبۀ تحليلی و اثباتی دادن به 

را مناسب مجمع عمومی معرفی  »شرايط کنونی «اين نظر،

کند، بدون آن که معلوم شود، مگر از نظر وی شرايطی  می

ديگری ھم وجود دارد که مجمع عمومی در آن شرايط 

 ؟ !مناسب نباشد

ی که سياوش دانشور به آن تعلق دارد، الگوھا و گرايش

را  )منصور حکمت (پيشنھادھای رھبر نظری اين گرايش 

داند و کاری به وضعيت  مبنای پيش روی جنبش کارگری می

منصور . مشخص کنونی جنبش کارگری در ايران ندارد

ھای   کرد برای دخالت گری در زمينه حکمت که ت%ش می

ری را پيشنھاد دھد، دچار ھمان کارگری، تشکي%ت کارگ

شد که سنت ساير گرايش ھای سانتريستی  ماکسيماليسمی می

تشکي%ت  «و يا  »تشکي%ت لغو کار مزدی«مث%ً . است

از ھمين نوع ماکسيماليسم گرايش ھای  »شوراھای کارگران

در اين روش دخالت گری، کار بسيار آسان . سانتريستی است

ين مبارزه به اين نتيجه رسيدند ھر وقت کارگران در ح. است

ھا گفته  که تشکي%تی بسازند با نام اتحاديه يا سنديکا، به آن

در اين  !شود کاری خطا انجام داده و راست روی کرده اند می

وضعيت، ھر کسی ھم که از کارگران و تشکل مورد 

نظرشان دفاع کند، به عنوان سنديکاليست مورد حمله قرار 

آسان در بھترين حالت به اين صورت اين روش . می گيرد

کند که در مقابل سنديکا پيشنھاد مجمع عمومی  ادامه پيدا می

چه کسی جرأت دارد با مجمع عمومی مخالفت و با . داده شود

و يا پيشنھادی از آن ھم کلی تر،  !سنديکا توافق داشته باشد

چه کسی جرأت دارد در . به جای سنديکا »شورای کارگری«

ھمه می . نديکا با شورای کارگران مخالفت کنددفاع از س

شود که فکر کند  ، اما چه کسی پيدا می»سنديکا بد است«دانند 

پس ?بد حق با طرفداران تشکي%ت شورايی  !شورا بد است

وضعيتی از ھمه مخدوش تر و ماکسيماليستی تر  !خواھد بود

 است که نه معلوم »ای لغو کار مزدی تشکي%ت توده«پيشنھاد 

گيرد و نه معلوم می  است از کجا شروع و چگونه شکل می

شود پايۀ سازندۀ آن که نيازمند رشد بسيار با?ی تئوری برای 

فھم چگونگی لغو کار مزدی است، توده ھای کارگران ھستند 

  !يا پيشروان کارگران و يا پيشروان کمونيست کارگران

پيشنھاد مجمع عمومی کارگران از طرف منصور حکمت 

در ھر حال منصور . ستقيماً در تقابل با سنديکا ھم ارائه نشدم

توانسته ايدۀ مجمع عمومی را از کسانی وام گرفته  حکمت نمی

باشد که صاحبان اصلی اين ايده با دخالت گری در سنديکاھا 

اين ايده زمانی از طرف او عمده شد که . مخالفتی داشته باشند

کارگران پيشرو به پيشنھاد تشکل مستقل کارگری در بين 

بحث گذاشته شده بود و خيلی زود به عمق جنبش کارگری 

علت اين نفوذ قبل از تأثيرات دخالت گری ھای . نفوذ کرد

پيشروان کارگری، از يک سو بی اعتمادی توده ھای کارگر 

به تشک%ت وابسته به دولت، و از سوی ديگر اين خاطرۀ تلخ 

ربط به طبقۀ  ب بی که تشک%ت کارگری ھمواره توسط احزا

کارگر اما با ھمين نوع اسامی، به دنبالچۀ اين جريانات و 

ھمچنين دخالت کارفرما در تشک%ت . احزاب تبديل شده بودند

که به دليل  »تشکلی«خصوص در آن نوع   کارگری، به

نداشتن اساسنامه و يا نظم مورد نياز يک تشکي%ت کارگری، 

مث%ً  (منتفی نکرده است، امکان دخالت کارفرما را از قبل 

در نتيجه اگر در وضعيت کنونی متناقض و  ).مجمع عمومی

مرکب جنبش کارگری که رفرميست ترين ھا گاھی ناچار 

شوند راديکال ترين باشند، و يا بر عکس، ظاھراً ھر  می

مث%ً (تشکل کارگری امضای گرايشی را با خود حمل می کند 

است که سنديکا امضای ؛ و معروف )رفرميستی يا راديکال

ھرچند که که دست کم در . رفرميستی را بر پيشانی خود دارد

يک دھۀ اخير، ھمۀ خبرھای مبارزۀ ضّد سرمايه داری، نه 

از تشک%ت شورايی و احزابی با نام کارگری و لغو کار 

مزدی و مجمع عمومی، که از سوی گرايش ھای طرفدار 

 . تشکي%ت سنديکايی بوده است

قيق از وضعيت جنبش کارگری در ايران اجازه شناخت د

دھد تشک%تی که از متن مبارزات کارگری بيرون آمده را  نمی

به دليل نام سنديکا بر روی آن، رفرميستی و يا حتی اگر نام 

چنين شاخص . شورايی داشت، راديکال و انق%بی تلقی کرد

بندی ھايی در ھر کشوری با جنبش کارگری پيش رفته ممکن 

تا حد زيادی صحيح باشد؛ اما در وضعيت جنبش  است

سال سرکوب  ٣٢کارگری در ايران که ضمن تحمل 

سيستماتيک، ھرگز از تکاپو نايستاده، و سابقۀ اعتصابات و 

اعتراضات آن حتی از جنبش کارگری رشد يافته در 

 .کشورھای پيشرفتۀ صنعتی ھم بيشتر بوده، صحيح نيست

ف پتانسيل عظيم مبارزاتی، جنبش کارگری در ايران بر خ%

در زمينۀ تجربۀ مبارزۀ متشکل و تشکي%ت کارگری، دورۀ 

با آن که طبقۀ کارگر ايران . جنينی خود را طی می کند

تواند در قد  تجربۀ يک انق%ب بزرگ تاريخی را که حتی می

روسيه عرض اندام کند، با خود دارد،  ١٩١٧و قوارۀ انق%ب 

، پس از شکست ھمان انق%ب به اين اما در زمينۀ سازمانيابی

سو، ھرگز نتوانست طعم مبارزۀ متشکل را به آن صورت که 

تشکي%تی با نام سنديکا برای چنين . خود می خواھد بچشد
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جنبشی و در چنين مقطعی در ايران، نه تنھا يک گام به پيش، 

بلکه نقطۀ اتکا و بازگشت اعتماد به نفس عظيمی به طبقۀ 

دخالت گری در جنبش کارگری که نتواند ھر . کارگر است

اين موضوع ساده را متوجه شود، کمترين نفعی برای اين 

جنبش که ندارد، سھل است که در تقابل با آن نيز قرار می 

توان پذيرفت کميتۀ اعتصاب بيرون  حال چگونه می. گيرد

آمده از دل اعتصابی با شکوه يک گام به پس توصيف شود؛ 

گام به پيش به حساب نيايد، تنھا به اين  و يا با تخفيف، يک

 !دليل که اعتنايی به امضای مجمع عمومی نداشته است

جنبش کارگری در ايران سال ھای زيادی است که امکان 

ھر نوع تشکل . مبارزۀ تشکي%تی را به دست نياورده است

يابی کارگری مستقيماً وابسته به سطح آگاھی کنونی کارگران 

کنونی در جنبش کارگری تا بدان ميزان سطح آگاھی . است

رشد نکرده که بتواند کارگران را در تشک%تی سازمانيابی 

اما اين بدان مفھوم . کند که مناسب تسخير قدرت سياسی باشد

نيست که ھر تشکل کارگری از ھمين نقطه عزيمت خواھد 

اگر کارگران خواھان تشکي%ت در شرايط کنونی ايران . کرد

ز رشد آگاھی رسيده باشند که متوجه شوند به آن درجه ا

تشکي%ت اتحاديه ای و سنديکايی، زرد و رفرميستی است و 

ھا به جای  در نتيجه نبايد آن را ساخت، نبايد ترديد کرد که آن

اين نوع تشکي%ت بايد حزب طبقۀ کارگر بسازند و به جای 

ھای معمول  مطالبات معمول صنفی که در حوزه فعاليت

ست، به يک باره مشغول ترسيم برنامۀ تسخير قدرت سنديکا ا

در زمينۀ تشکل يابی توده ای، سطح آگاھی . سياسی شوند

  -و حتی می توان گفت جھان -فعلی در جنبش کارگری ايران

اما اين لزوماً . از حد تشکل يابی سنديکايی فراتر نمی رود

ای است کام%ً معمول در  يک نقطۀ ضعف نيست، مرحله

ايدئولوژی حاکم ايدئولوژی طبقۀ  «وقتی. رگریجنبش کا

تمام شرايط به تحميل اين ايدئولوژی به طبقۀ  ،»حاکم است

در اين شرايط تنھا امکان مصونيت در . کارگر کمک می کند

مقابل سّم ايدئولوژی حاکم، مسلح شدن به تئوری انق%بی 

است؛ اما اين خود مستلزم مسلح شدن به تشکل و فعاليت 

از اين جا به بعد موضوع دخالت گری . تجمعی اس

ھا برای ارتقای آگاھی توده ھای کارگر آغاز می  کمونيست

اما اگر کارگران در ھمان آغاز فعاليت خود به يک . شود

باره مشغول برپايی تشکل کمونيستی با برنامۀ کمونيستی 

شوند، به اين معنی است که مراحل مقدماتی رشد خود را 

ن مرحله قب%ً و در جايی طی کرده اند؛ برای رسيدن به اي

حال سؤال اين است که در ايران اين مرحله چه زمانی و کجا 

 .طی شده است

حقيقت مسألۀ اساسی تمايل توده ھای کارگر برای احيای  در

تشکل سنديکايی يا غير آن نيست؛ موضوع اساسی، چگونگی 

 فعاليت ھر نوع تشکل توده ھای کارگر و ترسيم افق آن و

ای کارگری  دخالت گری پيشروان کمونيست در تشک%ت توده

وقتی به توده ھای کارگر . است که خود مستق%ً می سازند

شود که تشک%ت مسستقل خود را بسازيد،  فراخوان داده می

اما تجربه نشان . ھا فرصت داده شود که چنين کنند بايد به آن

کارگران واقع به توده ھای   دھد که اين فراخوان در می

گرايش ھای موجود است که می  »ھواداران«نيست، بلکه به 

توده ھای کارگر، تشک%ت «: گونه ترجمه کرد توان آن را اين

 !»مورد نظر و دلخواه ما را بسازيد

اگر سياوش دانشور به جای کارگران بود، به جای سنديکا و 

اتحاديه و کميتۀ اعتصاب؛ و حتی مجمع عمومی، ?بد بايد 

فت حزب کمونيست کارگری می ساخت، اما توده ھای ر می

کارگر که به جای سياوش دانشور نيستند و با توجه به سطح 

روند کميته اعتصاب و  فعلی آگاھی خود از تشکل يابی، می

سنديکا می سازند؛ اکنون بايد معلوم گردد که اين وظيفۀ توده 

ھای کارگر است که بروند در تشکي%ت حزب کمونيست 

ری مورد نظر سياوش دانشور دخالت گری کرده و در کارگ

آن حزب در مورد تشکي%ت سنديکايی و کارکرد و افق آن 

تبليغات کنند و يا وظيفه سياوش دانشور است که در آن چه 

که توده ھای کارگر به عنوان تشکي%ت مستقل مورد نظر 

مرز سکتاريسم و . سازند دخالت گری کمونيستی کند خود می

 .يا بی ارتباطی با جنبش کارگری ھمين جا است ارتباط

بيشترين گرايش ھای تشکي%ت سنديکايی که با ساختن چنين 

تشکي%تی مخالف اند، در ھمان اولين لحظۀ ساخت چنين 

گيرند و تازه مخالفت خود را  تشک%تی در تقابل با آن قرار می

درک وارونه و ايده آليستی . نيز کمونيستی توصيف می کنند

دھد که متوجه شوند، موضوع به  ھا اين اجازه را نمی ه آنب

ای کارگران نيست، بلکه مسألۀ  ھيچ وجه نوع تشکل توده

اساسی دخالت گری کمونيستی در ھر آن چه کارگران به ميل 

سازند و ارتقا آگاھی آن ھا از آن سطحی که آغاز  خود می

سط ھای بارز چنين درکی تو  يکی از نمونه. اند است کرده

سياوش دانشور که مبتنی بر گرايش ايشان است اين گونه 

ارائه شد که به کارگران اعتصابی پتروشيمی بگويد کميتۀ 

اعتصاب نسازيد، سنديکا نسازيد و به جای آن برويد، مجمع 

حال اگر کارگران چنين نکردند چه؟ اگر . عمومی بسازيد

نين ھا به جای مجمع عمومی و يا ھر تشکل پيشنھادِی چ آن

گرايش ھايی، بروند و سنديکا بسازند، تکليف اين گرايش 

ھای چه خواھد بود؟ آيا با توده ھای کارگر به عنوان عوامل 

سرمايه داری که در تشکي%ت رفرميستی عضوشده اند، 

مقابله خواھد شد؟ به طور مشخص سؤال اين است، اکنون که 

آن  اند و به جای کارگران پتروشيمی مجمع عمومی نساخته

ھا از  آن. اند، دارای چه ھويتی شده اند کميتۀ اعتصاب ساخته
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سو تشکي%ت پايدار  سو اعتصاب سازمان داده و از يک يک

خود را سنديکا در نظر گرفته اند، حال حزب سياوش دانشور 

و ھمۀ گرايش ھای مشابه بايد از چنين تشکل به توصيف 

ھا آغاز  اصلی آنھا رفرميستی فاصله بگيرند و يا تازه کار  آن

 می شود؟ 

يکی از معمول ترين واکنش ھای گرايش ھای ماکسيماليستی 

مث%ً ببينيم . در اين مواقع کلی گويی و گنگ گويی است

سياوش دانشور درست در مقطع اعتصاب کارگران 

پتروشيمی که می تواند به کل طبقۀ کارگر اعتماد به نفس 

 :فتدھايی می ا منتقل کند، به ياد چه توصيه

طبقۀ کارگر ايران نمي  "ھدف نھايى"از اين بگذريم که «

مبارزۀ ما اگر سيرى دارد در يک . تواند ايجاد سنديکا باشد

و اين با  !مبارزه اقتصادى تا رھايى اقتصادى :ک%م اينست

 .»سنديکا و تشکيل آن ھيچ جاى دنيا متحقق نشده است

اگر . ي%تھدف نھايی طبقۀ کارگر سوسياليسم است و نه تشک

ای برای رسيدن به اين  ھم تشکي%تی بسازد به عنوان وسيله

اما اين چه ربطی دارد به مطالبۀ برکناری . ھدف است

چرا بايد  .»بندر امام«شرکت ھای پيمانکاری در پتروشيمی 

لغو «برای برکناری شرکت ھای پيمانکاری، تشکي%ت مث%ً 

رکی رسيده ساخت؛ و اگر کارگران به چنين د »کار مزدی

باشند که چنين تشکي%تی بسازند، در اين صورت چرا بايد 

مطالبۀ خود را برچيده شدن شرکت ھای پيمانکاری تعيين 

؟ مبارزۀ اقتصادی !کنند و نه حاکميت ديکتاتوری پرولتاريا

ای است که می تواند در تشکي%ت مورد نظر  چگونه مبارزه

کمونيست مث%ً مجمع عمومی يا حزب  -سياوش دانشور

برسد اما در  »رھايی اقتصادی«جاری شده تا به  - کارگری

تواند جاری شود و يا اگر جاری  تشکي%ت سنديکايی يا نمی

شود به رھايی اقتصادی منجر نخواھد شد؛ و تازه اين ھمه در 

بگذريم از طرح  !مقطع ساختن کميتۀ اعتصاب عمده می شود

ه به راستی سؤالی که بی جواب خواھد ماند؛ وآن اين ک

رھايی اقتصادی بدون سنديکا و تشکيل آن در کجای دنيا 

 ؟!متحقق شده است

او می . سياوش دانشور البته به موضوع جالبی اشاره می کند

  :گويد

تشکل امرى کتابى و آرمانى نيست، بلکه در پروسۀ  «

 ».مبارزۀ واقعى کارگرى ايجاد ميشود

ی حقيقتاً در پروسۀ بايد ديد کميتۀ اعتصاب کارگران پتروشيم

ھا ايجاد شده يا در پروسۀ غير واقعی  مبارزه واقعی آن

اما قبل از آن بد نيست . مبارزۀ کسان ديگری ايجاد شده است

اين را نيز متوجه شويم که اگر اعتصاب يک مبارزۀ واقعی 

کارگری محسوب می شود، چرا کميتۀ اعتصاب که امر 

ارد غير واقعی، يا سازمان دادن به اعتصاب را به عھده د

اگر کميتۀ اعتصاب . شود امری کتابی و آرمانی محسوب می

تواند  در مقطع اعتصاب تشکيل نشود، پس در چه زمانی می

تشکيل شود که امر کتابی و آرمانی ھم نباشد؟ کارگرانی که 

شوند در  به حکم تحمل فشارھای روزمرۀ زندگی مجبور می

نند، بايد به ھر قيمت که دل اختناق چنين اعتصابی را برپا ک

شده ازاعماق خود سازمانده ای را پديد بياورند که با ابعاد 

مبارزه و وظايفی که در اين مقطع برای خود تعريف کرده 

اين سازماندھی منطبق با سنت . اند، مطابقت داشته باشد

جنبش کارگری در جھان، عبارت است از ھمان کميتۀ 

اب به وجود آمد و ب%فاصله اعتصاب که ابتدا به وسيلۀ اعتص

اگر اين . خود به ابزار و وسيلۀ ھدايت اعتصاب تبديل شد

فرايند، مبارزۀ واقعی کارگری به شمار نيايد، در اين صورت 

 .بايد ديد مبارزۀ واقعی کارگری اص%ً چه ھست

موضوع مھم در اين قسمت از نوشتۀ سياوش دانشور اشارۀ 

ھرچند که خود واکنشی  وی به مبارزۀ واقعی کارگری است،

در يک مبارزۀ واقعی چيزی . مبارزه دارد  غير واقعی به اين

به اسم شعار خوب يا شعار بد، درست يا غلط وجود ندارد؛ 

اين جور مسائل شايد در کتاب به سادگی وارد شود اما در 

ھر . مبارزۀ واقعی نمی تواند به اين صورت مطرح باشد

تواند راھگشای گامی به پيش مطالبه ای در جايگاه خود می 

رو تحميل شعاری که در  از اين. در مبارزات کارگران باشد

ھر شرايطی و برای  در ،يک زمانی شايد درست بوده باشد

مارکسيست ھای انق%بی تشخيص  ۀوظيف. ابد نادرست است

از را اين موضوع است که کدام مطالبه می تواند کارگران 

مث%ً اکنون در پتروشيمی . ردوضعيت کنونی گامی به جلو بب

ھر تشکي%تی که بتواند مبارزات کنونی کارگران  »بندرامام«

اعتصابی را از اين سطحی که ھست حتی نيم گام به جلو 

ببرد، تشکي%تی خواھد بود که می بايد مورد حمايت 

سياوش . مارکسيست ھا و فعالين جنبش کارگری قرار بگيرد

کيل سنديکا بايد بتوانند توضيح دانشور و ھمۀ مخالفين با تش

دھند که آيا سنديکا گامی عقب تر از مطالبۀ برچيده شدن 

شرکت ھای پيمانکاری است يا منطبق با آن و يا گامی بيشتر 

چرا می توان با مطالبۀ برچيده شدن شرکت ھای . از آن است

پيمانکاری موافق بود اما با کميتۀ اعتصاب يا تشکل صنفی 

کند،  ھمين نوع مبارزه را ھماھنگ می نظير سنديکا که

مخالفت کرد؟ چرا درست در مقطعی که کارگران درخواست 

دھند که قب%ً دولت  برچيده شدن شرکت ھای پيمانکاری را می

خود آن را به تصويب رسانده بود و اکنون از اجرای آن 

شورای کارگری يا «رود، می بايست با تشکي%ت  طفره می

اگر . تکميل شود »و يا مجمع عمومی تشکل لغو کار مزدی

کارگران برای مطالبۀ استقرار ديکتاتوری انق%بی طبقۀ 
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کردند، در آن صورت بايد چه  کارگر اعتصاب عمومی می

بينيم که مبارزۀ  تشکلی برای آن می ساختند؟ در نتيجه می

واقعی کارگران امری آرمانی و کتابی نيست، اما چرا بايد 

بارزۀ واقعی کارگران به اين ميزان دخالت گری در امر م

مث%ً ت%ش سياوش دانشور برای . امری کتابی و آرمانی باشد

اثبات اصولی بودن مجمع عمومی، آن ھم در ھر شرايطی، 

تماماً وابسته به مقدماتی بودن آن برای تشکيل شوراھای 

کارگری است؛ اما اين موضوع نه آرمانی و نه کتابی و نه 

شود و کميتۀ اعتصابی که از دل  می غير واقعی معرفی

اعتصاب بيرون آمده، آرمانی و کتابی و غير واقعی معرفی 

 !می شود

حال اگر بخواھيم به خود مجمع عمومی مورد نظر سياوش 

دانشور بپردازيم و واقعيت آن را بررسی کنيم تا متوجه شويم 

چرا گرايش مورد ع%قۀ سياوش دانشور ھمواره و در ھر 

شروع  کند، بد نيست از اين بحث وی را عمده میشرايط آن 

  :کنيم که می گويد

نه ثبت می  ،برپايى مجمع عمومى نه اجازه می خواھد«

کارگران ھر وقت . نه انتخابات می خواھد و نه ھيچى ،خواھد

موقع  ،صحن کارخانه ،تشخيص دھند در سالن نھار خورى

 ،دىمقال درب ورو ،در پارکينگ ،ورود و خروج شيفت ھا

اين مجمع عمومى و . داخل سالن توليد و غيره جمع می شوند

واضح . تجمع طبيعى و اعتراض دسته جمعى کارگران است

است که براى ھر کدام از اين اجتماعات قبلتر ?يه اى از 

رھبران عملى ت%ش ?زم را انجام داده اند تا اين اجتماع 

مى بازھم واضح است که اين شکل مجمع عمو. ممکن شود

با مجامع عمومى اى که توسط کارگران يک مرکز صنعتى 

در شرايط و تناسب قواى بازترى برپا می شود و زمان و 

در اين شکل دوم، خود تشکل . دستورات آن فرق دارد

کارگرى تحميل شده و مجمع عمومى، يک بروز اين تحميل 

سياوش دانشور، باز ھم در بارۀ ( » و تناسب قواى جديد است

  ).عمومی کارگریمجامع 

دراين جا ظاھراً بيشترين نگرانی سياوش دانشور در رابطه 

با تشک%تی غير از مجمع عمومی، موارد دست و پا گير 

وی به اين موضوع در جاھای ديگری از . بورکراتيک است

اما به نظر . مباحث خود در اين زمينه نيز اشاره می کند

اتيک ناصحيح رسد درک سياوش دانشور از موارد بورکر می

ھای  مخالفت او با جنبه. ربط به امر نظم تشکي%تی باشد و بی

بورکراتيک يک تشکي%ت بيشتر جنبۀ آنارشيستی دارد تا 

جنبۀ بورکراتيک يک تشکل کارگری بر خ%ف . کمونيستی

تصور سياوش دانشور مربوط به مواردی نيست که کارگران 

واھند و انتخابات اجازه بخواھند و ثبت بخ«برای فعاليت خود 

ھا  اغلب اين مواردی که سياوش دانشور به آن. »بخواھند

کند موارد خارج از تشکي%ت کارگری و مربوط به  اشاره می

در رابطه با بورکراسی آن چه که . قوانين سيستم حاکم است

به تشکل کارگری مرتبط است، عدم رعايت دمکراسی 

رگری است که اتفاقاً در نبود دمکراسی کا. کارگری است

به عبارت ساده، سياوش دانشور . انتخابات بی دليل می شود

عيار را از خصوسيات مجمع عمومی  يک آنارشی تمام

کند و در نتيجه آن را در تقابل با بورکراسی می  معرفی می

نشاند؛ در صورتی که ھمين درھم ريختگی در فعاليت، 

ھای بورکراتيک، و نقطۀ  صورت ديگری از ھمان روش

 . تقابل با آن تنھا دمکراسی کارگری درونی است

مجمع عمومی مورد نظر سياوش دانشور و گرايش نظری 

واقع تشکي%ت کارگری نيست، بلکه تجمع کارگری  وی در

تواند در  گويد، اين تجمع می ھمان طور که او می. است

ھرجايی که وی برمی شمارد برقرار شود؛ و ع%وه بر آن 

نانوايی ھا و عابر بانک برای دريافت  تواند در مقابل می

. يارانه و صف شير يارانه ای و بنزين و غيره ھم باشد

داند که مجمع عمومی  سياوش دانشور ?بد خود از قبل می

نياز از  تشکي%ت کارگری نيست و به ھمين دليل آن را بی

 .موارد ضروری فعاليت تشکي%تی مانند انتخابات می داند

اشتباه گرايش نظری سياوش دانشور از  فکر می کنم ريشۀ

طرح مجمع عمومی به عنوان تشکل کارگری در اين جا 

است که می دانند اگر روزی شوراھای کارگری برپا شود، 

نطفه ھای اوليۀ آن در ھمين مجامع عمومی بسته خواھد شد، 

و بعد اين برداشت به صورت اب%غ مکانيکی درآمده و 

وراھای کارگری، تشکل غايی شود که چون ش حاصل اين می

و مطلوب کارگری است، پس از ھمين ا?ن می بايست مجمع 

عمومی به عنوان نطفۀ اين شوراھا به جای ھر تشکل 

اين درک مکانيکی . ديگری، حتی کميتۀ اعتصاب قرار بگيرد

تيپيک، آرايش شکل و ظاھر را به جای مضمون و محتوا 

 . قرار می دھد

ارگری ممکن است ھر روزه و به در شرايط معمول جنبش ک

کّرات تجمعاتی به عنوان تجلّيات جنبش کارگری در اين جا و 

ھای ذاتی اين تجمعات بی دوام  از خصلت. آن جا شکل بگيرد

اتفاقاً نياز به تشکل يابی از ھمين . و زودگذر بودن آن است

گيرد که بتواند به اين تجمعات و مجامع عمومی  جا ريشه می

اما ھمين که شرايط معمول در جنبش . م ببخشدنظم و تداو

کارگری تغيير کرده و تناسب قوا به نفع جنبش کارگری 

کند، و ھمين که در چنين شرايطی طبقۀ کارگر  چرخش می

بتواند ھژمونی کسب کند، و در يک ک%م در شرايطی که 

شود، ھمۀ اعتصابات  وضعيت انق%بی در جامعه پديدار می

به يک ديگر متصل شده و مقدمۀ کوچک و دور از ھم 

در اين وضعيت نياز به . اعتصاب عمومی فراھم می گردد
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نمايندگان . کميته ھای اعتصاب ضروری تر از قبل می شود

کميته ھای اعتصاب با يک ديگر مرتبط شده و کميته ای 

اجتماعات کارگری که پيش از . تر را تشکيل می دھند بزرگ

گرفتند و حتی مانع  کل میاين بر سر مطالبات اقتصادی ش

خاصی برای ورود نمايندگان کارفرما به درون تجمع خود 

نداشتند، در اين شرايط به تجمعات و مجامع عمومی با دوام 

شوند و نمايندگان خود را برای ارتباط با  سياسی تبديل می

از درون اين . کنند می »انتخاب«ساير مجامع عمومی 

واقع   ی شکل گرفته و درپروسه، شوراھای سراسری کارگر

از اعماق اين جنبش، شوراھا به عنوان تشکي%ت سراسری 

کارگری، منطبق با مطالبۀ جنبش کارگری در مقطع اعت%ی 

انق%بی که الزاماً کسب قدرت سياسی می باشد شکل می 

جان ک%م اين که شوراھای کارگری محصول وضعيت . گيرد

تصادفی . عيت استانق%بی و نه به وجود آورندۀ اين وض

نيست وقتی سياوش دانشور در بحث شفاھی خود در پالتالک، 

شوراھای کارگری را پيشنھاد می کند شنونده را به مقطع 

حال . رجوع می دھد و نه به روزھای معمولی ٥٧انق%ب 

می توان ماکسيماليسم و درک مکانيکی گرايش ھايی را 

ی نطفۀ اوليه کنند مجامع عموم مشاھده کرد که چون فکر می

دانند که در شرايط کنونی جنبش  شوراھا است، پس بھتر می

کارگری و سطح آگاھی فعلی آن، به جای کميتۀ اعتصاب و 

ای منطبق با مطالبات کنونی کارگران نظير  تشک%ت توده

سنديکا، مجمع عمومی تشکيل شود تا اين نطفه ھر چه 

اھای احزب با اين روش حتی در آزمايشگ. تر بسته شود سريع

توان به نتيجۀ شورا  با نام کمونيستی موجود ايرانی ھم نمی

رسيد، چه رسد به تعيين حکم به کارگران مبنی بر ساختن 

 .مجمع عمومی به جای سنديکا يا کميتۀ اعتصاب

از اين گذشته، تناقضی که در فرايند شکل گيری مجامع 

عمومی با تعريف گرايش نظری متعلق به سياوش دانشور 

شود اين است که او?ً؛ با تعريف ايشان از  شاھده میم

گيری مجمع عمومی ظاھراً اين مجمع خود به  چگونگی شکل

ای مثل سالن ناھار خوری و پارکينگ  خود و در ھر نقطه

شود و برای تشکيل شدنش از  کارخانه و نظاير آن تشکيل می

گيرد، اما مشکل دائمی طيف نظری  کس ھم اجازه نمی ھيچ

ق به گرايش مورد نظر سياوش دانشور اين است که چرا متعل

کارگران به جای سنديکا و کميتۀ اعتصاب و نظاير آن مجمع 

بينيم مجامع عمومی که می  يعنی می. عمومی نمی سازند

بايست بدون اجازه و خود به خود ساخته شود، وابسته به عدم 

گيری کميتۀ اعتصاب و تشک%تی ديگر نظير سنديکا  شکل

به سادگی می توان متوجه شد که مجمع عمومی مورد . تاس

نظر گرايش فوق کام%ً با مجامع عمومی کارگران به عنوان 

نطفه ھای اوليه شوراھای سراسری که در تاريخ تاکنونی 

جنبش کارگری در سطح جھان، تنھا در شرايط اعت%ی 

شود،  انق%بی و به منظور سازمان دادن به انق%ب ساخته می

مجمع عمومی مورد نظر گرايش فوق، . لی متفاوت استبه ک

 (تشکي%ت نيست و به جای تشکي%ت ساخته می شود

تشکي%ت کارگری که در آن نيازی به انتخابات نباشد اص%ً 

نطفۀ شورا نيست و به منظور نطفۀ شورا  ؛)تشکي%ت نيست

شود؛ و تازه مشکلش اين است که تنھا زمانی  معرفی می

که کارگران دست به ساختن نوع تشکل ھای  شود متولد می

اما مجامع عمومی در . ديگری نظير کميتۀ اعتصاب نزنند

وضعيتی که مطالبۀ سياسی طبقۀ کارگر بر ھمۀ مطالبات 

ديگرش غلبه کرده و دستور تسخير قدرت سياسی را برای 

خود انتخاب می کند، نه تنھا منافاتی با تشک%ت کارگری 

ه خود می تواند انعکاس و نمودی از آن ای ندارد، بلک توده

ثانياً؛ حتی مجامع عمومی و شوراھای کارگری برای . باشد

پيشبرد امر مبارزه ناچارند نمايندگانی از طرف خود معرفی 

واقع اين نمايندگان ھستند که شوراھای کارگری را  کنند که در

در نتيجه حتی شوراھای کارگری نيز . منعکس می کنند

يعنی نمايندگانی که به نيابت . نظام نيابتی را داردکارکرد يک 

. از توده ھای کارگر شوراھای کارگری تشکيل می دھند

بنابراين بايد پرسيد که چرا حتی برای مجامع عمومی و 

توان نمايندگانی انتخاب  شوراھای کارگری انق%ب آينده می

کرد که به امر مبارزۀ توده ھا پرداخته تا به اين مبارزه 

امان دھد، اما برای يک اعتصاب کارگری نبايد کميته ای س

متشکل از نمايندگان کارگران اعتصابی ساخت که امر 

شود  ھمين که اين سطور نوشته می. اعتصاب را تداوم دھد

خبر خوب اعتصاب کارگران پتروشيمی آبادان ھم منتشر 

حتی اگر تاکنون ھم اعتصابات پتروشيمی کميتۀ . شده

شد که اين کميته  ، اکنون ديگر ضروری میاعتصاب نداشت

ھای  ساخته شود تا نمايندگان آن در مشورت با ساير بخش

اعتصابی پتروشيمی، و حتی در صورت گسترش اعتصاب 

ھای ديگر با يک ديگر تبادل نظر کرده تا مبارزه  به بخش

اعتصاب «اگر به قول لنين . ھماھنگی را سازمان دھند

د پذيرفت کرد که کميتۀ اعتصاب باي. »مدرسۀ انق%ب است

 . الفبای آموزش در اين مدرسه است

   ١٣٩٠بيست و چھارم مھر ماه 
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  كنترل و مديريت كارگري

  مفھوم کنترل کارگریمفھوم کنترل کارگری

 رضا مھدوی

آتی مبارزات طبقاتی، با تغيير تناسب قوا به نفع  ۀدر دور

کارگران، ما شاھد اشغال کارخانه ھا و اعمال کنترل 

رو بررسی  از اين. کارگران خواھيم بود سویاز کارگری 

. بسيار حائز اھميت است ،کارگری مفاھيم اوليۀ اين تجربۀ

 یابزار ظر در اين مورد می تواند ما را بهبحث و تبادل ن

در اين . در نبرد با سرمايه داری مجھز کند کاراتربرنده تر و 

کنونی  ۀمقاله به مفاھيم اساسی کنترل کارگری در دور

اما پيش از پرداختن به توضيح مفھوم . اخته می شودپرد

کنار گذاشتن  از پيش(کنونی  ۀدر دور» کنترل کارگری«
، می بايست به مفھوم ک%سيک کنترل )نظام سرمايه داری

 . کارگری پرداخته شود

مارکسيست ھای انق%بی بر اين باورند که پس از کنار 

رگری، جامعه قدرت کا به وسيلۀگذاشتن نظام سرمايه داری 

انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم می  وارد يک مرحلۀ

نقدی بر برنامه « ۀدر جزو(به قول کارل مارکس . گردد

غيرکاپيتاليستی در جامعه شيوۀ توليد در اين دوره  )»گوتا

توزيع کماکان بورژوايی باقی می  شيوۀ؛ اما می شودحاکم 

سرمايه داری  امعۀا انق%ب سوسياليستی از بطن جزير. ماند

و بسياری از ناھنجاری ھای بورژوايی، تا  می شودمتولد 

ی ارشد کيفی نيروھای مولده در سطح جھانی، برای دوره 

  . باقی خواھد ماند

جايی که  کارگر، از آن ھمچنين صاحبان قدرت نوين، طبقۀ

رد، کماکان برخی از آمادگی اعمال مديريت کارگری ندا

ما . بايستی حفظ کند به اجباريی را بورژوا مناسبات جامعۀ

بايد واقف باشيم که روز پس از انق%ب کارگری، نمی توان 

با جايگزين سازی تکنيسن ھا يا مديران وابسته به سرمايه 

مسايل فنی و راه تمام داری با کارگران در کارخانه ھا 

بايد واقف باشيم . روزه حل کنيم اندازی کارخانه ھا را يک

برای اعمال مديريت کارگری بايستی تجربه و کارگران که 

ه بورژوايی، کارگرانی ک در جامعۀ. آمادگی قبلی داشته باشند

چند ساعت اياب  به اضافۀ(ساعت در روز  ٨بيش از 

کار کرده و ھيچ امکان سازماندھی امور توليدی را ) وذھاب

رف کسب قدرت سياسی ، نمی توانند به صِ اند نداشته

دست ه ور را به صورت حرفه ای خود بام تمامب%فاصله 

ی است که کارگران به اعمال ارو نياز به دوره  از اين. گيرند

در اين مورد نيز نياز به  .مديريت و کاردانی آشنايی پيدا کنند

انتقالی کنترل توليد و  ۀاما در اين دور. انتقالی است يک دورۀ

ترل کن«اين عمل،  .توزيع بايد در دست خود کارگران باشد

ی است که حکومت ادوره . نام گرفته است» کارگری

کارگری در بسياری از ادارات و کارخانه ھا و مؤسسات از 

ھمان مديران و افراِد با تجربه ای که پيش از انق%ب کارخانه 

تحت اين بار ، استفاده خواھد کرد، اما ندھا را می چرخاند

می فس تن فرصت ،کارگران در اين دوره. »کنترل کارگری«

 نندتا در تمام سطوح کار اداری و مديريت آشنايی پيدا ک يابند

که  دست خود گيرند، بدون اينه امور را ب تمامو پس از آن 

 برای لطمات اقتصادی جبران ناپذير، به علت عدم آمادگی

نوين سوسياليستی،  ۀکارگر و جامع ۀ امور، به طبقۀادار

   .تحميل گردد

ی از اين موقعيت ويژه سرچشمه کنترل کارگر ۀمفھوم اولي

پس از نابودی نظام  دوره ای ب%فاصلهيعنی . می گيرد

سرمايه داری که کارگران ھنوز زمان يادگيری امور فنی را 

نداشته و مجبورند که با استخدام تکنيسين ھا و مديران و 

 ۀی تعليم تمام امور و انتقال تجربکاردانان پيشين، زمانی برا

اما وجه . داشته باشند ،ه کارگران جوانمديريت کارگری ب

مشخصه و يا تضمين توفيق اين زمان اين است که تمامی 

توليد و توزيع در دست خود کارگران  بر کنترل و نظارت

  . کنترل کارگری اعمال گردديعنی : باشد

کنترل «سرمايه داری چه؟ ھمان مفھوم از  ۀاما در جامع

سرمايه داری  ۀجامعو ھمان مضمون می تواند در » کارگری

کارگران از طريق اعمال يک سلسله . نيز طرح گردد

دولت سرمايه داری  به وسيلۀمطالباتی که (مطالبات انتقالی 

قابل تحقق نبوده و منجر به تشديد رودررويی کارگران و 

را در عمل کنترل کارگری ) دولت سرمايه داری می گردد

به . ده می کنندآماو خود را برای حکومت آتی خود  تجربه 

کارگر برای تدارک اعمال مديريت  ۀسخن ديگر، طبق

کارگری، پس از سرنگونی نظام سرمايه داری، ضروری 

است که سازماندھی توليد و توزيع را در درون نظام سرمايه 

 وھلۀھا بايستی در  برای اين امر، آن. تجربه کند نيزداری 

ا بايستی ھ آن. ?زم را کسب کنند اعتماد به نفسنخست 

دست ه سازماندھی راه اندازی چرخ ھای اصلی صنايع را ب

و به خود و سايرين در عمل نشان دھند که صاحبان  بگيرند،

  . ھا ھستند آن خوداصلی ابزار توليد، 

و (نخستين گام در اين راه نيز اعمال کنترل و نظارت مستقيم 

 بر توليد در سطح ھر کارخانه و) بدون دخالت آقا با? سر

از يک اعتصاب و يا يک اشغال  حاصل ۀتجرب. استکارگاه 

 ۀدست خود، زمين هکارخانه و گرفتن امور اداری و توليد ب

  .کنترل کارگری را فراھم می آورد ۀاولي

اکثر امور جايی که کنترل  سرمايه داری، از آن ۀدر جامع
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ست، کسب ا حاکم و دولت و مديران آن ۀجامعه در دست طبق

 تمامیاز مستقل می تواند  تنھاکارگری کنترل  ۀتجرب

به دولت صورت ) و افراد و احزاب وابسته(نھادھای وابسته 

ھر دخالت و يا حضور سياسی و تشکي%تی عوامل، . گيرد

زمانی که . نھادھا و احزاب، اين روند را مسدود خواھد کرد

که چه کا?ھايی بايستی توليد شوند؛ چه  اين دربارۀ تصميم

ه ای تأسيس گردد؛ چه تعداد کارگر استخدام نوع کارخان

قدر باشد؛ شرايط فروش چگونه ه گردد؛ بھای توليدات چ

باشد؛ دستمزدھا و ساعات کار و حقوق مديران و يا تصميم 

پيرامون امکانات رفاھی، جريمه، پاداش، اخراج و ترفيع 

سرمايه داران  ۀھمه و ھمه برعھد...قدر باشده رتبه و غيره چ

 ۀکارگران تجرب گاه ھيچھا باشد،  انتصابی آن و مديران

دخالت ھای . امور خود را نخواھند يافت ۀعملی برای ادار

و طرح ھای » مديريت«برخی از کارگران در 

نه تنھا ھيچ تغييری در  ،»مشارکت«و » خودگردانی«

کنترل کارگری را  ۀکه امر تجرب ،موقعيت کارگران نمی دھد

ھا را به اسرای مديران مبدل می  و آن می اندازدبه تعويق 

  . کند

البته سرمايه داران از اين موقعيت ويژه و قدرت مطلق خود 

برای پيشبرد مقاصد خود، يعنی کسب سود بيشتر، استفاده می 

روست که کوچکترين اقدام کارگران مانند کم  از اين. کنند

منافع ھيئت حاکم را  کاری، ُکند کاری و يا يک اعتصاب، کلّ 

و در تقابل با اين شيوه کارگران پيشرُ . خاطره می اندازدبه م

امور  ۀھان نظارت و کنترل مستقيم بر کليھا، محققاً خوا

اسرار معام%تی سرمايه در جريان قرار گرفتن توليدی؛ 

؛ اط%عات دخل و خرج کارخانه ۀاط%ع دربار؛ کسب داران

داخلی و  یدر امور وام گيری کارخانه ھا از بانک ھا

رجی؛ ميزان دستمزھا و حقوق مديران؛ سود و زيان خا

  . کارگران و غيره ھستند یکارخانه؛ علت اخراج يا ارتقا

که تمام  موظفندسرمايه داران، مديران و کارفرمايان 

اط%عات مربوط به کارخانه را در اختيار کارگران قرار 

رو مبارزه  از اين. اما بديھی است که چنين نمی کنند -دھند

 ؛اين مطالبات ابتدايی نياز به سازماندھی مستقل دارد برای

صدد کسب اين حقوق  ايجاد تشکلی که از طريق مبارزه در

و توسط شيوه ھايی نظير اشغال کارخانه ھا و  ،پايه ای برآيد

تزويرھای  تمامدست گرفتن کنترل بر توليد و توزيع هب

و  سرمايه داران مبنی ضرردھی کارخانه و توجيه اخراج ھا

تشکل مستقل اين تشکل چيزی به جز . غيره را برم% کند

نمی تواند باشد و ھمچنين مبارزه حول ھر يک از  کارگری

 ۀی برای کسب تجرباواند مبارزه  اين مطالبات انتقالی ميت

  .کنترل کارگری باشد

 

  مديريت و کنترل کارگریمديريت و کنترل کارگری

  انق%ب روسيهانق%ب روسيه  ۀۀتجربتجرب

  

  ايپرويز گو

نترل کارگری را مترادف با ک ۀامروزه رايج است مقول

ن يدر سال ھای نخست. ت کارگری، استفاده کننديريمد

ز قاطع و روشنی يستی اما، برعکس تمايونال کمونيانترناس

می  در نظر گرفتهت کارگری يرين کنترل کارگری و مديب

خاصی از  ۀقت کنترل کارگری مشخصاً به دوريشد و در حق

يستی اط%ق می اليسوس جامعۀه داری به يسرما ۀانتقال جامع

ت يريکارگر به جای مد ۀانتقالی طبق ۀدر اين دور. گشت

کار خود  ه داران را در دستوريد، اعمال کنترل بر سرمايتول

 ۀمستی طبعاً اداين بحثی جنبش کمونيچن ۀبا ارائ. قرار می داد

اقل تا مدتی پس ه داری و کارگزاران آن را حدّ يات سرمايح

 .رفتيپذ روزی انق%ب میياز پ

کارگر در  ۀکه اگر طبق باورندن ياری از احزاب چپ بر ايبس

 نِ يت خصوصی را دولتی نکند و کارگران فرصت مالکياول

ه داران بورژوا نکند، قصد سازش با ين سرمايگزير را جايمد

کنترل  ۀمث%ً برخی آگاھانه از واژ. رده داری را دايسرما

اعی استفاده می ت اجتميت کارگری مالکيريف مديبرای تعر

روھای چپ تعجب آور ياری از نيل برای بسين دليبه ھم. کنند

ھا درک کام%ً متفاوتی از  کيابند بلشويخواھد بود که در

کنترل کارگری داشتند و منظورشان دولتی کردن  ۀمقول

ل ين در تزھای آورين رابطه لنيدر ا. ع نبوديصنا عاجل کلّ 

  :د می کنديتأک

ست، بلکه می يزم نياليسوس ۀعجو?ن قصد ما پياده کردن«

ک باره تحت يع کا?ھا را يد اجتماعی و توزيم توليخواھ
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  ».ميندگان کارگری قرار دھيکنترل و نظارت شوراھای نما

قدرت دولتی را حفظ  ک ھا می تواننديا بلشويآ« ۀاو در جزو

ه ياموال سرما ۀمصادر ،مشکل اصلی که می نويسد »کنند؟

ه يکنترل سراسری و ھمه جانبه بر سرماست، بلکه يداران ن

پس از به . کارگر است ۀطبق از سویداران و متحدانشان 

ش از يپ. ن دنبال شدياست لنين سيک ھا، ايدن بلشويقدرت رس

رد، به دستور ياوج گ ١٩١٨آن که جنگ داخلی در ماه مه 

کای شکر دولتی شدند و يتنھا بانک ھا و سند ،کيدولت بلشو

محلی خودسرانه بعضی از کارخانجات را  اگر چه شوراھای

ع در دست بخش يعی از صنايمصادره کردند، بخش وس

  .خصوصی باقی مانده بود

استی اتخاذ کردند؟ ين سيک ھا چنيم چرا بلشوينياما بب

مان طرح ھ«: ح می دھدين توضين مسأله را چنيتروتسکی ا

. ع بوديانتقالی در صنا ۀدور ۀشعار کنترل کارگری نتيج

گر نمی توانستند يه داران و عواملشان ديطی که سرمايشرا

ن حال کارگران يبدون کارگران قدمی بردارند، اما در ع

ع يصنا ش شرط ھای ?زم برای دولتی کردن کلّ يھنوز به پ

ارشان نبود و ارگان ھای يت فنی در اختيريده بودند، مدينرس

ن يدر چن .»ن امر را ھنوز بر پا نکرده بودندي?زم برای ا

خصوصی به  ۀع پرولتاريا بود که تحول سرمايطی به نفيشرا

ن يجاد کمتريد با ايستی تولياليستم سوسيدولتی و س ۀسرماي

اغتشاش در اقتصاد مملکت حاصل شود و تا آن جا که ممکن 

ل چه ين دليبه ھم. است ضربه ای به ثروت ملی وارد نشود

ن، در له پس از آابی به قدرت و چه ب%فاصيدر موقع دست

ن مبارزه را ين و محکم تريکارگر قاطع تر ۀشرايطی که طبق

ای يابی به قدرت پشت سر گذارده بود، پرولتاريبرای دست

انتقالی در  ۀوروی آماده بود شکل گيری يک دورش

ن يمنطق چن. رديع و بانک ھا را بپذيکارخانجات، صنا

اول  ۀدر درج. ياسی و بخشاً تکنيکی بودبرخوردی، بخشاً س

  .ميکی آن را مورد بحث قرار می دھيجه تکنو

ه و عوامل شان يصاحبان سرما ،در ماه ھای قبل از انق%ب

ه اخ%ل يستم اقتصادی روسيتا آن جا که می توانستند در س

قبل از انق%ب و ب%فاصله پس از آن . جاد کرده بودنديا

در . حاکم بود ج بود و تورم بی حدی بر اقتصادياحتکار را

 ۀ، سرمايه داران، نگران از آيندانق%بی ۀر ھر دورحقيقت د

يع و مبادله، را به ابزار د، توزيل توليه خصوصی، وسايسرما

ه يای روسيجه، پرولتاريدر نت. ل می کنندياسی تبديس ۀمبارز

ش يانق%بی مجبور بود با پ ۀکارگر در ھر جامع ۀمانند طبق

 ۀفاجعاذ سياست ھای دقيق، از يک نی ھای ?زم و اتخيب

گر يبورژوازی مانند د. ری کندياقتصادی جلوگ- اسیيس

ع اجتماعی کار، يژه ای در توزيو و طبقات حاکم، نقش مھم

انق%بی، قدرت  ۀطبق. و تقسيم توليد ايفا می کنددھی سازمان

فای يی حرفه ای و سازمان ھای ?زم برای ايکافی، توانا

ب اکتبر انق% ۀتجرب. ين نقش را در اختيار نداردفوری ا

ک ھا پس از به قدرت يبلشو. ت نکات فوق را نشان دادياھم

ع يدن با مشک%ت اساسی در سازمان دھی سراسری صنايرس

ن، رادک و ي، بوخار١٩١٧در دسامبر . رو شدنده روب

ع يصنا ۀن که طرف دار ملی کردن فوری کليھمراھانشا

 .ندل داديرا تشک» واسنکا«بودند، شورای عالی اقتصاد ملی 

ع با يکامل و فوری صنا ۀاما حتی اين ھا نيز در مصادر

استی را عملی ين سيمشک%ت عملی روبه رو شدند و چن

  .دنديند

. نبود ، فراتر از قدرت پتروگراد»واسنکا«در عمل قدرت 

که را ی يست ھايپرسنل حرفه ای کمون ۀتوليد و شبک ۀبرنام

ابلی ا حتی کارمندان قي متخصص آماربتوانند سازمانده، 

ه باشند، در يد در روسيت توليريبرای سازمان دھی و مد

م کرده يک ھا را تحريبلشو ،کارمندان دولتی. ار نداشتياخت

ن مسائل با در نظر گرفتن وضع اسفناک اقتصاد يا. بودند

  .کشور به مراتب حادتر شده بود

 ،راه آھن. خته بودين پتروگراد و استان ھا درھم ريتماس ب

ستم ترابری پس از سه سال يس. داشتاوضاعی مغشوش 

حتی نمی توانست چند تکه  »واسنکا«. جنگ داغان گشته بود

ه کند، تا چه يل مرکز اداری خود تھيز و وسايچوب برای م

ون نفر را برنامه يليم ۵٠ت اقتصادی ين که فعاليرسد به ا

خ يدر بررسی تار) تاريخ نويس( کار. اچ. یا .زی کندير

سد که کارگران بعضی شھرھا مجبور ينوک می يانق%ب بلشو

رون کرده بودند، باز يشدند صاحبکارانی را که از شھر ب

ه داران و متخصصان شان، يگر سرماياز طرف د. گردانند

ود را داوطلبانه در ات و اط%عات خيحاضر نبودند تجرب

ن می ين رابطه لنيکارگر قرار دھند، در ھمۀ اختيار طبق

) ه داران و کارمندانشانيسرما(ھا د از آن يما با«: ديگو

کار مستقل  ۀوی آن تجربشرُ يا و پيحزب پرولتار... مياموزيب

در سازمان دھی شرکت ھای بزرگ اقتصادی را که با 

در آن دوره . »ون ھا نفر پاسخ می دھند، ندارديلياجات مياحت

ن يی به ايله ای شد برای پاسخ گويکنترل کارگری، وس

ھدف . اری ھای اقتصادی بورژوازیاج و کنترل خرابکياحت

ت ھای صاحبکاران و بازرگانان در انظار يآن افشای فعال

خراب کاری ھای  ۀی بود تا بدين وسيله مانع ادامعموم

اقتصادی آن ھا شود و در صورت لزوم آن ھا را ولو به زور 

کوشش بر . قانع کند در پست ھا و مقام ھای خود باقی بمانند

ت يامکان آن ھا را مجبور کنند فعال ن بود که در صورتيا

د کارگران ادامه ير کنترل و نظارت شديدی خود را زيتول

ن يد فرصتی به دست آورد تا حين حال دولت جديدر ع. دھند

ست يد خود را برپا دارد، کادرھای کمونيآن سازمان ھای جد
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ربنا را بازسازی کند تا يت آموزش دھد و زيريرا برای مد

ع در سطوح کشوری يران صنايرا در مقام مد بتواند کارگران

ود به موقتی باست يجه کنترل کارگری سيدر نت. ر کنديدرگ

نقش . خود ۀيل عبور انق%ب از سخت ترين دورمنظور تسھ

جی قدرت ين کنترل عبارت بود از محدود کردن تدريا ۀدوگان

ت يريرا برای مد ی در حالی که ھم زمان، پرولتاريابورژواز

  .اده می کردع آميصنا

اسی ياجات سيطی که احتيجنگ داخلی، در شرا ۀحتی در دور

جاب می يع به جمھوری کارگری را ايت صنايريانتقال مد

ه داران و يک ھا ھم چنان کمک فنی سرمايکرد، بلشو

دند و آن ھا را در مقام کارمندان يکارمندان آن ھا را می طلب

کار می  ع بهيعادی دولتی استخدام کرده، در خدمت صنا

است کنترل کارگری از يد اذعان داشت که سيالبته با. بردند

ادی از يز ۀقتصادی موفقيت چندانی نداشت، عدنظر ا

ع دست به خرابکاری زدند و يکارمندان در شرکت ھا و صنا

در . حل کار بگريزندت مجبور شدند از ميپس از محکوم

جنگ داخلی متخصصان بورژوا از ھر نوع ھمکاری  ۀدور

) ارتجاع(دھا يک ھا خودداری کردند و به سفيبلشو با

ا و حقوق خاصی برای آن يک ھا مزايوستند، اگر چه بلشويپ

دی به دولت يشد ۀاين مسأله ضرب. ظر گرفته بودندھا در ن

  .کارگری وارد کرد

ن خ%صه ياست کنترل کارگری را می توان چنياھداف س

دن اشکال انتقالی اده کريا با اع%م آمادگی در پيپرولتار: کرد

 ۀتواند بخش ھای محافظه کاِر طبقاز کنترل کارگری می 

کارگر را به طرف خود جلب کند و بخش ھای فنی، اداری، 

ه داران و ياگر سرما. بانکی خرده بورژوازی را خنثی کند

آشتی ناپذيری در قبال اين  استيران سيرده ھای با?ی مد

صادی را دنبال کنند، ب اقتياقتصادی اتخاذ کنند و تخر ۀشيو

بعدی بر  ۀمومی مسئوليت سياست ھای حاد دوردر انظار ع

ا به درستی می يدوش آن ھا خواھد بود، در حالی که پرولتار

برای بھبود  ،تواند مطرح کند که آن چه در توانش بوده

ن مسأله در جامعه يت اياھم. اوضاع اقتصادی انجام داده است

ی، يده بورژوازی روستاای چون شوروی که دھقانان، خر

اگر چه . ل می دادند، دو چندان استيت را تشکياکثر جمع

جه يعمر کنترل کارگری در شوروی کوتاه بود، می توان نت

ک ھا يی بلشويروزی نھاياسی آن در پيگرفت که برآورد س

 ،انق%ب ۀسياست کنترل کارگری در دور. بودر نيبی تأث

ن يکی از اوليدر . بودنانه ای اتخاذ کرده يواقع ب ۀبرنام

توسط  ١٩١٧ل يعمل ھای کارگری که در آورالدستور 

: ن آمده استيچن بود،راد برای صنايع جنگی تھيه شده پتروگ

ت داخلی کارخانه، اعم از يريدستورات مربوط به مد ۀکلي«

د توسط يبا... %تيساعات کار، حقوق، استخدام، اخراج، تعط

ن يد از ايارخانه بار کيمد. شورای کارخانه صادر شود

  .»دستورات مطلع شود

د می کند که يسراسری شوراھا تأک ۀاولين کنگر ۀقطع نام

ت کارگران در شوراھای محل کار ?زم و يشرکت اکثر

ع را رھا ين صاحبکارانی که صنايھم چن. ضروری است

د در شوراھا شرکت ينکرده اند و متخصصان فنی و علمی با

ی و چه و مغازه ھا، چه محلشوراھای کارخانجات . کنند

حساب ھا و پس اندازھای محل  ۀسراسری اجازه دارند کلي

 يۀسی کنند و مديريت مجبور است کلکار خود را برر

ن يھم ۀمدر ادا. ار آن ھا قرار دھدياط%عات ?زم را در اخت

ھای کارخانه اع%م  تهين شورای سراسری کمياست، دوميس

کسانی را که  ۀتوانند کلي شوراھای کارگری می يۀکرد که کل

حی با کارگران داشته باشند، اخراج يصح ۀيستند رابطقادر ن

کنند و پرسنل اداری کارخانه تنھا با موافقت شورای کارگری 

ن يگر، کنترل کارگری، به ايبه عبارت د. ت دارديحق فعال

مات صاحبکاران و يمعنی بود که کارگران در مورد تصم

  .وتو داشتند ران حقّ يمد

، وقتی که کنترل کارگری به صورت جدی ١٩١٨در تابستان 

داً مورد کنترل يه داران و صاحبکاران شديسرما ،اده شديپ

زمانی در خانه محبوس بودند، زمانی مجبور به . قرار گرفتند

گر يی در برابر شورای کارگری، به عبارت ديپاسخ گو

ته الب. قدرت دولت کارگری بود ۀين کنندکنترل کارگری تضم

ی با يابی به موافقت نامه ھاينافی دست ،ی و قدرتين توانايا

ط قدرت ين موافقت نامه ھا، در شراياما ا. بورژوازی نبود

کارگر  ۀيطی که طبقافته و در شرايی سازمان ياکامل پرولتار

به عبارت . ديقدرت دولتی را در دست داشت، به امضا رس

در دست دارد، کارگر قدرت دولتی را  ۀيگر زمانی که طبقد

ع را اسماً يران صنايه داران و مديکنترل کارگری که سرما

ه يع و شرکت ھا بداند، الزاماً مماشات با سرمايصاحب صنا

نه ياستی می تواند زمين سيست، بلکه برعکس چنيداری ن

  .ه داران بشوديساز سرکوب سرما
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  گزارش هاي بين المللي كارگري

  : : جنبش کارگری ايرانجنبش کارگری ايران

  ل و چشم اندازھای مبارزه و ھمبستگیل و چشم اندازھای مبارزه و ھمبستگیمسائمسائ

  

متن پيش رو، سخنرانی ای است که در جريان شرکت 

عليرضا بيانی از طرف گرايش مارکسيست ھای انق%بی 

ايران در سمينار کارگری گرايش مارکسيست انق%بی 

اين . در فرانسه از سوی وی ايراده شده است» اخگر«

?ن کارگری درگير سمينارھا سالی يک بار ده ھا تن از فعا

در اعتصابات کارگری و سازماندھی فعا?ن کارگری در 

کارخانه ھا و مح%ت کار در سراسر فرانسه را برای 

ارزيابی وضعيت مبارزات کارگری عليه نظام سرمايه داری 

  .در فرانسه، گرد يک ديگر جمع می کند

***  

شرايط کنونی جنبش کارگری در ايران بيش از ھر زمان 

کارگران از يک سو متحمل سخت . ناموزون استديگری 

ترين فشارھای اقتصادی شده اند و ديگر توان تحمل اين فشار 

را ندارند، و از سوی ديگر مبارزات و اعتراضات آن ھا 

کارگران در . پراکنده و بدون انسجام با ساير مبارزات است

شوراھای کارگری  ۵٧ايران ھمزمان با انق%ب سال 

مح%ت را تجربه کردند و ب%فاصله مورد کارخانجات و 

سرکوب شديد قرار گرفتند و تاکنون ھرگز نتوانسته اند به 

طور گسترده خود را در تشک%ت کارگری دلخواھشان 

ب%فاصله پس از انق%ب به اين سو، اختناق و . متشکل کنند

سرکوب سيستماتيک باعث شد که کارگران ھمۀ اعتماد به 

نق%بی به دست آورده بودند، اعتماد به نفسی که در دوران ا

نفسی که طبقۀ کارگر را دارای ھژمونی کامل در جامعه 

ھمين موضوع پراکندگی کارگران . کرده بود، از دست بدھند

را افزايش داده، مبارزات آن ھا را به انسجام و وحدت نمی 

در عين حال اعتراضات کارگری در ايران ھر بار . رساند

  .صلت ضّد سرمايه داری به خود می گيردبيشتر از قبل خ

کارگران ايران ھرچند به طور پراکنده و بدون ارتباط با 

ديگر، اما به ھر رو وارد مبارزه عليه سرمايه داری می يک

فشار مبارزات کارگران بر دولت سرمايه داری باعث . شوند

تر شود، و ھرچه می شود اختناق و فشار و سرکوب بيش

تر می شود، نياز به سازماندھی بيش سرکوب و اختناق

ترين وسيلۀ مھم. تر می گرددانق%بی برای تقابل با آن بيش

متأسفانه ھمين . غلبه بر سرکوب، سازماندھی انق%بی است

فشار و سرکوب باعث شده است که ورود انحرفات به درون 

  .جنبش کارگری افزايش پيدا کند

را با شرايط  گرايش ھای رفرميستی و اکونوميستی خود

آن ھا به زعم خود در حال مبارزه اند، . موجود وفق داده اند

اما مبارزۀ آن ھا حتی قادر نيست خوِد آن ھا را در مقابل 

متأسفانه . سرکوب مصون بدارد، چه رسد به کّل طبقۀ کارگر

تر بخش مھمی از پيشروان سنتی کارگری ھرچه بيش

قانون گرا می تر خود را علنی و سرکوب می شوند، بيش

آن ھا با قرار دادن خود در حلقۀ قانونی مبارزه، به جای . کنند

آن که خود را از گزند سرکوب مصون نگاه دارند، در واقع 

در نتيجه . در معرض آسان تر سرکوب کنندگان قرار داده اند

فعاليت آن ھا به جای اين که قادر باشد اعتماد به نفس را به 

کند، در واقع به کاھش اعتماد به نفس کّل طبقۀ کارگر منتقل 

  . کارگران منجر می شود

در شرايطی که کارگران اجازۀ تشکيل تشک%ت مورد نياز 

خود را ندارند، در شرايطی که آن ھا به طور پراکنده مبارزه 

تر از ھمه، در و مھم. می کنند و ابزار متحد شدن ندارند

شند، ايدۀ اتحاد شرايطی که آن ھا فاقد رھبری انق%بی می با

عمل کارگری به حول مطالبات مشترک بين فعالين و 

پيشروان کارگری می تواند اقدامی مؤثر جھت بازگرداندن 

از درون اين اتحاد عمل ھا، . اعتماد به نفس به کارگران باشد

نطفه ھای جديدی در جھت سازماندھی انق%بی شکل خواھد 

قدرت کارگری روش مبارزۀ متحد آزمايش می شود، . گرفت

خود را بروز خواھد داد و موارد متعدد ديگری که ھر کدام 

می تواند کمکی به پيشبرد قدم ھايی به جلو برای کّل طبقۀ 

  .کارگر باشد

عده . مث%ً من خود در ايران تجربه ای برای اتحاد عمل داشتم

ای از کميته ھای کارگری و فعالين منفرد کارگری که ھر 

نه قادر نبودند فعاليت مؤثری پيرامون کدام به طور جداگا

اھدافی که خود تعريف کرده بودند داشته باشند، به دور ھم 

جمع شديم و بر محور ھمان اھداف و مطالبات، فعاليت 

شورای «نام اين اتحاد عمل را . مشترکی سازمان داديم

برنامه ھای تجمعی تحت پوشش کوه . گذاشتيم» ھمکاری

عی و پيکنيک ھای خانوادگی نوردی يا مسافرت ھای جم

ترتيب می داديم و در آن جا به رّد و بدل نظرات و تجربيات 

مث%ً در . پيرامون مواردی که بايد انجام دھيم، می پرداختيم

-يک مورد که نزديک اول ماه مه بود تصميم گرفتيم که علی
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. رغم ھمۀ فشارھا و سرکوب ھا تجمعی برگزار کنيم

ر اين تجمع ارائه شد؛ در نھايت پيشنھادھای مختلفی بر س

تصميم گرفتيم در مراسمی که به ھمين مناسبت از سوی نھاد 

برگزار می شد، شرکت » خانۀ کارگر«دولتی کارگران به نام 

کرده و با بدنۀ کارگران شرکت کننده در اين مراسم به طور 

يک پارچه به شعارھا و طرح مطالبات مھم و راديکال 

ابتکار عمل را از دست مجريان اين  کارگری پرداخته و کل

برای اين منظور تدارکات نسبتاً . نھاد به نفع خود خارج کنيم

کسانی اين وظيفه را بر عھده گرفتند که در زمانی . کافی ديدم

از قبل مشخص شده، شعارھای از پيش تعيين شده را سر 

دھند و بقيه به دور آن ھا حلقه بزنيم و ھمان ھا را تکرار 

کسانی برای اين تعيين شدند که در وسط اين جمعيت . کنيم

شروع به سخنرانی ھای کوتاه و مؤثر کنند، اکثراً وظيفه 

داشتند پ%کاردھا و شعارھايی را که از قبل و با تدارکات 

امنيتی وارد محوطه کرده بوديم، در دست بگيرند؛ و ساير 

تقسيماتی که کرده بوديم ھمگی از سازماندھی در شرايط 

متأسفانه . بتاً مخفی بود که در روز اول ماه مه اجرا کرديمنس

به دليل تجربۀ بسيار کم فعاليت ھای حزبی و انق%بی فعالين 

چپ کارگری، افراد دارای تربيت تشکي%تی منسجم و نظری 

نبوده و نيستند، در نتيجه انواع انحرافات و به خصوص 

وارد انحرافات بوروکراتيک و حذف گرايانه به سادگی 

تجمعات ما می شد و از درون به طور اساسی کارھا را 

مث%ً ھمين مشکل باعث شده بود که در تقسيم . مختل می کرد

کار برای اجرای مراسم اول ماه مه نتوانيم فرد صحيح را در 

جای صحيح قرار دھيم؛ در نتيجه کسانی که مسئوليت شعار 

خود قبضه دادن يا سخنرانی را با فشار بوروکراتيک برای 

کرده بودند، در موقع معين نه شعار دادند و نه سخنرانی 

به ھمين دليل بار وظايف، اتوماتيک و بدون نقشه بر . کردند

در اين وضعيت . روی دوش افراد محدودی قرار می گرفت

بوديم که سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی، با آن که در 

ما در خود سازماندھی اجرای مراسم با ما ھمراه نبود، ا

اجرای مراسم وارد کارزار شد و ابتدا ابتکار عمل را از 

دست ما، در دست خود گرفت و سپس با کمک ھم، کّل 

بيرون » خانۀ کارگر«ابتکار عمل را از دست نھاد دولتی 

آن روز با اين اتحاد . کشيده و به نفع خود در دست گرفتيم

عتماد به رغم ھمۀ ضعف ھايش، ھم خود توانستيم اعمل، علی

نفس پيدا کنيم و ھم اين اعتماد به نفس را تا حّدی به جنبش 

  . کارگری منتقل کرديم

اما کارگران و پيشروان کارگری برای ھمين اقدام اتحاد عمل 

از جمله و يکی از . کارگری ھم نيازمند تدارکاتی می باشند

. تريِن آن ھا، حمايت ھای بين المللی از آنان می باشدمھم

ن کارگر وقتی مطمئن باشند که تنھا نيستند و در مبارزي

سراسر جھان متحدينی دارند که از آن ھا دفاع می کنند، 

حمايت . بسيار شجاعانه تر وارد ميدان مبارزه خواھند شد

ھای بين المللی بيش از ھرچيز کمک مؤثری به نيروی 

انق%بی در ايران است برای فراھم کردن مقدمات اتحاد و 

و ھمچنين اين کمک ھا وسيلۀ مرتبط . ارگریھمبستگی ک

شدن متحدين بين المللی با جنبش کارگری در ايران خواھد 

بود و در ادامۀ سيستماتيک آن، عناصر پيشرو کمونيست با 

ديگر قادر خواھند بود نطفه ھای حزب انق%بی شناخت از يک

  . را ھمزمان در سطح بين المللی و در داخل ايران ببندند

ک اتکای بين المللی، يا ھرگز حزب انق%بی در ايران بدون ي

ساخته نخواھد شد و يا اگر ھم ساخته شود در مرزھای 

جغرافيايی محدود ايزوله و مستعد ورود انواع انحرافات 

طبقۀ کارگر ايران بيش از ھر زمان ديگری . خواھد شد

چنين چيزی ممکن نخواھد بود . نيازمند رھبری انق%بی است

که بحران رھبری در سطح جھانی از بين برود و مگر آن 

اين نيز ممکن نخواھد بود مگر آن که مارکسيست ھای 

انق%بی در سطح بين المللی گام ھای اوليه و اساسی در جھت 

  . حّل بحران رھبری انق%بی بردارند

در . پروژۀ احيای مارکسيزم ايده ای است برای ھمين منظور

امکان کام%ً برابر تبادل نظرات و اين پروژه می توان و بايد 

اگر مارکسيست ھای . تجربيات بين المللی را فراھم کرد

انق%بی بتوانند با اتکا به دمکراسی کارگری بر بحران درونی 

خود فائق گردند، قطعاً و يقيناً خواھند توانست بر بحران 

جنبش کارگری و . رھبری انق%بی طبقۀ کارگر غلبه کنند

انق%بی آن، وابسته به بحران گرايش فقدان رھبری 

در اين دوره شاخص اصلی . سوسياليستی طبقۀ کارگر است

انق%بی بودن يک گرايش مارکسيستی، نه به تعداد اعضا و 

نظم و انضباط و آکسيون ھای آن، بلکه مستقيماً وابسته به 

اقدامات، ايده ھا و ابتکارات آن نسبت به رفع بحران رھبری 

ھر گرايشی که در اين جھت اقدام عملی  .انق%بی است

صورت ندھد به اين معنی خواھد بود که يا اعتقادی به وجود 

اين بحران ندارد و يا گرايش خود را مرکز حل اين بحران 

. فرض می کند و سايرين را به پيوستن به آن دعوت می کند

چنين رفتاری عميقاً سکتاريستی و به دور از پرنسيپ ھای 

لنينيستی است و نھايتاً نه تنھا کمکی به حل  شناخته شدۀ

  .بحران رھبری نمی کند، بلکه آن را افزايش نيز می دھد

  پيش به سوی احيای مارکسيزم

  پيش به سوی ساختن بين الملل انق%بی

  عليرضا بيانی

٠۵/٠۴/٢٠١٣  



 

 

٩٣ 

بين بين   انجمن ھمبستگیانجمن ھمبستگی««گزارشی از برگزاری سمينار گزارشی از برگزاری سمينار 

  بندر مرسينبندر مرسينترکيه با کارگران ترکيه با کارگران   »»کارگرانکارگران  المللیالمللی

  

متن زير گزارشی است که رفيق شجاع ابراھيمی، : توضيح

، پس از شرکت »شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران«از فعالين 

انجمن ھمبستگی بين المللی «در سيمناری که از سوی 

ترکيه در ھمبستگی با کارگران اعتصابی بندر » کارگران

کرده مرسين برگزار شده بود، تھيه و برای نشريه ارسال 

  .است

***  

در شھر مرسين در محل  ٢٠١٣مارس  ٢۵در روز 

ترين بنادر اين تشکي%ت کارگران بندر مرسين ترکيه از مھم

کشور سميناری جھت دفاع از کارگران اخراجی بندر و 

انجمن ھمبستگی بين المللی «مابقی کارگران از سوی 

برگزار گشت که به چند بخش مختلف تقسيم » کارگران ترکيه

  .ساعت به طول انجاميد ۵ی شد وحدود م

ابتدا نمايندۀ انجمن ھمبستگی کارگران با سخنرانی اوليه برای 

کارگران و معرفی انجمن در پاسداشت حقوق اوليۀ کارگران 

بندر کشتيرانی مرسين سخنانی ايراد کرد و سپس نمايندگان 

کارگران اخراجی و کارگران مشغول به کار، از فعاليت ھای 

رفته و نحوۀ اعتراضات آتی و ھمچنين نقش صورت گ

در » انجمن ھمبستگی بين المللی«برادرانه و مسئو?نۀ رفقای 

زمان اعتصاب و اعتراض، سخنانی ايراد کردند و ادامۀ 

اين . بحث بر سر ريا کاری ھای کارفرمايان ادامه داشت
بخش با چند قطعه شعر و سرودھای کارگری از طرف يکی 

  .من پايان يافتاز زنان عضو انج

در ادامه، رفقای انجمن فيلم اعتراضات کارگران بندر 

ليورپول انگلستان در سال ھا قبل را به نمايش گذاشتند و در 

حين فيلم رفقای انجمن ھمبستگی کارگران با توضيحات و 

تأکيد بر نکاتی که با اتکا به آن ھا کارگران بندر ليورپول در 

شدند، اموزش ھايی را به مقابل دولت و کارفرما پيروز 

کارگران بندر مرسين انتقال دادند؛ تأکيد اساسی بر حفظ 

وحدت و يکپارچگی کارگران بود، در بين جمع کارگران با 

ديدن فيلم اعتراض کارگران انگليسی و شباھت صد در صد 

خواسته ھا و مطالباتشان با کارگران ترک بسيار روحيه 

وز اعتراضات از سر گرفتند و قرار شد از فردای آن ر

گرفته شود؛ رئوس کارھا و اعتراضات آتی به پيشنھاد انجمن 

به بحث گذاشته شد و پس از چندين ساعت بحث و تبادل نظر 

رفقا تصميم گرفتند ھمۀ کارگران اعم از باربران، ماشين چی 

ھا، اخراجی ھا، و زنان و پرسنل اداری، از اين پس نه به 

ھم و با ھم در اعتراضات شرکت طور محفلی، بلکه در کنار 

  . کنند

  :خواست ھای کارگران از اين قرار

بازگشت به کار پرسنل اخراجی و زنانی که به اجبار باز 

  .خريد شده بودند

در حال حاضر کارگران در (ادامه کار در سه شيفت کاری 

  ).ساعته مشغول به کار ھستند ١٢دو شيفت 

ۀ کارگران و ھزينه پرداخت حّق مرخصی ھای به تعويق افتاد

ھای حق مسکن که ھر ماه کسر می شود، ولی ھيچ گاه ھم 

معلوم نمی شود که اين مبالغ به کجا می رود و در کجا 

  .صرف می شود

باز کردن دفاتر حسابرسی و توضيح اين که چرا با وجود 

سودآوری و گمرکات با? در اين سال ھا حقوق ھا افزايش 

  .نداشته اند

أی گيری بر سر موضوعات، نمايندگان در پايان ضمن ر

جديدی انتخاب گشتند؛ ?زم به ذکر است برخی از کارگران 

نيز بنا به درخواست خود به عضويت انجمن ھمبستگی 

کارگران درآمدند که با استقبال رفقای انجمن ھمبستگی 

  .روبرو شد

  

  شجاع ابراھيمی
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  روز جھانی کارگرروز جھانی کارگر  ۀۀسوی برگزاری متحدانسوی برگزاری متحدانه ه پيش بپيش ب

  کميتۀ حميات از شاھرخ زمانی ٧۴ ۀشمار ۀنيبيا

  روز جھانی کارگر ۀسوی برگزاری متحدانه پيش ب

  کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

ھای داخلی و  تری در بحران جمھوری اس%می با شدت بيش
رود، او اين را می داند و برای نجات و  می   خارجی فرو
و کوشش خود می افزايد، به ت%ش  ،تر ھای بيش خريد فرصت

  . آورند تر فشار می ھا بيش در مقابل بحران

بعد از آزمودن اص%ح طلبی طی  ،مرکزی اين نظام ھستۀ
ھيچ امکان  که حداقل فع%ً  درک کرده است ،سال گذشته ١۵

نجاتی از اين طريق وجود ندارد، يک لحظه کوتاه آمدن 
ه سرنوشتش داند ک مساوی با فرو پاشی کل نظام است، او می

ھای داخلی تعيين خواھد شد، راه نجات ر ا  از طريق حرکت
تر در سياست  در مقطع کنونی دادن باج و امتياز بيش

جھانی و کسب فرصت  ھای مختلف سرمايۀ ارجی، به جناحخ
داخل نيز . داند تر در سياست داخلی می برای سرکوب بيش

کرده  وقفه با اشکال گوناگون ثابت بی بارزۀسال م ٣۵طی 
. پذيرد گونه سازش و يا کوتاه آمدن را نمی است، ھيچ

ھای گذشته وارد گود  مختلف طی دھه یھا جريانات و گروه
مبارزه شدند و ثابت کردند که به تنھايی توان مقابله با 

اما  ،کارگر به طور دائمی طبقۀجمھوری اس%می را ندارند، 
نوز با تمام برنامه و پراکنده در حال نبرد بوده، اما ھ بی

قدرت و برنامه ريزی شده با جمھوری اس;می گ;ويز نشده 
  .است

کارگر با  داند که طبقۀ %می سرمايه داری میجمھوری اس
اش  ھا متفاوت است، اين طبقه مبارزه تمامی طبقات و گروه

 بقۀمقطعی نيست، بنابراين شکست يا فريب خوردن برای ط

دور مبارزه خارج  کارگر دائمی نيست، با ھيچ شکستی از
شود، به دليل وجود تضاد ميان کار و سرمايه، رفرم ھا  نمی

چه  شوند، آن نيز در بلند و ميان مدت پيروزی محسوب نمی
برای کارگران قابل لمس و معنا دار است، پيروزی است، نه 

  .شکست

 از وجود جامعۀ کارگر ماھيت وجودی خود را چون طبقۀ

کند، تا زمانی  ه کسب میرمايطبقاتی و تضاد ميان کار و س
وجود دارد، وجود   رمايه دار س که جامعۀ طبقاتی و طبقۀ

بع آن مبارزه عليه سرمايه داری و طبقۀ کارگر و به ت
  .ھای آن اجتناب ناپذير است دولت

حاصل جنايات و استثمار جمھوری اس%می چندين برابر 
، تعيين يگران حکومت ھای سرمايه داری استبيشتر از د

داقل دستمزد خود جنايت عليه کارگران است، و زمانی که ح

پنج برابر کمتر از خط فقر تعيين می گردد، جنايت مضاعفی 
می گردد، در ھمين   است که باعث ف%کت و فقر روز افزون 

نين ثير تشديد بحران ھای جھانی و داخلی و ھمچأحين وقتی ت
ھا  آنتحريم ھای اقتصادی را بر  حذف يارانه ھا واثرات 

 پی آمد وضعيت نا ھنجاری است که با ھيچ واژه و ،افزايميب

  . ک%می قابل بيان نيست

خصوص زنان کارگر و سرپرست خانواده به خاطر ه زنان ب  
وجود و حاکميت قوانين و انديشه ھای عقب مانده و ارتجاعی 

ه خاطر فشار اس%می چندين بار بيشتر دچار ستم ھستند، ب
سترده امنيت شغلی و بيکاری ھای گ، عدم ھای اقتصادی

، کودکان کار، خانواده ھا از ھم می پاشند، کودکان خيابانی
معتادان، تن فروشی و فروش اعضای بدن، انواع بيماری 
ھای مسری و سرطان بر اثرسوء تغذيه و توزيع مواد غذايی 

ستم بر مليت ھا و  ،ته به دولتآلوده توسط باند ھای وابس
نگل ھا به بيابان جاز جمله تبديل  ،ط زيستاقوام، تخريب محي

 و خشکاندن رودخانه ھا و درياچه ھا مانند زاينده رود و

 تساعدی رو به افزايش است، ھمۀ  طوره اروميه، ب درياچۀ

حاکميت  ه اضافۀ صدھا مورد ديگر نتيجۀاين موارد ب
جمھوری اس%می سرمايه داری است، ھرکسی بخواھد با سر 

مانند بسياری از  ،ن جنايات مبارزه کندچشمه و عاملين اي
عالين سياسی از جمله شاھرخ زمانی، محمد کارگران و ف

جراحی، پدارم نصرالھی، رسول بداغی، مھدی فراھی 
، محاکمه و ھزاران نفر ديگر دستگير ، قنبری وشانديز

    . زندانی می شود

 طبقات و ا مبارزۀ کارگران و کمک بقيۀدر اين راست

بی به کارگران که آزادی تمامی انسان ھا را نيروھای انق%
تسلط و موجوديت جمھوری  ، در حيطۀمی تواند تضمين کند

ھا با نابودی اس%می برای کسب مطالبات مختلف تنھا و تن
اصولی و منطقی کسب خواھد کرد،  جمھوری اس%می نتيجۀ

که برای مقابله با تمامی  در نتيجه اين رژيم ضمن اين
ترين  د، آخرين و قویدان شود، اما می ده میاپوزيسيون آما
کارگر است، که جز پيروزی چيز ديگری را  حريف، طبقۀ

تر برای مقابله با کارگران آماده می  شناسد، پس بيش نمی
  . شود

ھای  ريزی اکنون جمھوری اس%می مجبور شده به برنامه
نتايج تر از ھر چيزی به فکر  کوتاه مدت دست بزند، او بيش

انتخابات رياست جمھوری  ھای جانبی و حاشيۀ تو حرک
است تا حاصل خود انتخابات، در نتيجه برای جلو گيری از 
 ،احتما?تی که باعث می شوند اختيار عنان را از دست بدھد

  . کند ريزی می برنامه

که تا  ١٣٩١تعھد گرفتن از فعالين جنبش کارگری در سال 
و دندان نشان دادن  پايان انتخابات اع%م تجمع نکنند، چنگ

ميليون نيروی سپاھی و بسيجی برای  ۵/١که  با اع%م اين
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دستگيری  اند و تھديد و بعضاً  ات آماده شدهبرگزاری انتخاب
ن تھديد زندانيان سياسی و چني فعالين کارگری و سياسی و ھم

  . افزايش سرکوب دارد از برنامۀ نشان... ھا و آن خانوادۀ

کاف عميق درونی است حتی در اس%می دچار ش جمھوری 
صورت تمايل نيز قادر نيست تا پيش از انتخابات رياست 
جمھوری از مواضع خود عقب بنشيند و تمامی توان و ھستی 
خود را برای کنترل جامعه در انتخابات و جلوگيری از 

از طرفی . کار خواھد گرفته ای ب گونه اعتراض توده ھر
رياست جمھوری در  برای جمھوری اس%می تا انتخابات

ناسبت ، چند ممدت و به طور اکتيو يک فرصت مثبتکوتاه 
فرصت  مختلف به فرصت يا ضدّ  که می توانند تحت شرايط

تبديل شوند، از جمله آماده شدن مردم برای سالگرد 
 و مراسم ١٣٨٨اعتراضات و کشته شدن معترضين خرداد 

سالگرد مرگ خمينی ھمچنين يک ضد فرصت وجود دارد، 
است، که با طو?نی  »مذاکرات آلماتی«فرصت مثبت او 

م و بيش امتيازاتی کردن زمان نتايج آن و در نھايت دادن ک
تر  ، آمادگی خود را برای سرکوب داخلی بيشپنھان و آشکار

فرصت قبل از انتخابات روز جھانی کارگر  کند، و ضدّ  می
است، شکی نيست جمھوری اس%می از ھم اکنون برای 

ری از آن برنامه ريزی کرده و در حال اجرای مقدمات جلوگي
  .ھای خود است نقشه

ای نيروھای فعال کارگری در داخل  در چنين اوضاع پيچيده
تر و دور از چشم و گوش رژيم  ?زم است با دقت بيش

ھا  طرح سازماندھی برنامه ھای خود را در دو جھت مقابله با
گزاری مراسم آگاه و جھت بررژيم  گرانۀ ھای سرکوب و نقشه
روز جھانی کارگر ھمراه با طرح مطالبات مشترک  گرانۀ
ھا که از جھت عينی برای ھر گونه اعتراض و پراتيک  توده

اما با توجه به شدت سرکوب اند، پيش ببرند،  راديکال آماده
ای و  ھای توده سيستماتيک و طوqنی مدت و نبود سازمان

اخلی انتظار معجزه توان از نيروھای فعال د سياسی نمی
ھا تمامی قدرت و ھستی خود را در چنين  داشت، نبايد آن

وضعيتی بحرانی که ھر لحظه ممکن است خيزش اعتراضات 
خود به خودی شروع شود، برای يک برنامه مصرف 
نمايند، بنابراين فعاليت نيروھای خارج از ايران در جھت 

  .گيردداخل نقش پررنگی به خود می  تبديل شدن به صدای

ما در اين راستا از تمامی نيروھای فعال ايرانی و حاميان بين 
تری رسانندۀ صدای  يم، با ھماھنگی بيشخواھ ھا می المللی آن

جھانی کارگر باشند، اين وظيفه را  طبقۀ کارگر ايران به طبقۀ
که ھمه جانبه خود را  اول اين: در دو جھت بايد انجام داد

و مواردی که با نزديک شدن  ھای فعلی برای افشای سرکوب
تر اتفاق خواھند افتاد آماده نماييم،  به روز جھانی کارگر بيش

تر جمھوری اس%می و  دوم در جھت افشای ھر چه بيش
 دائمی طبقۀداری در ايران و مشک%ت مستمر و  سرمايه

کارگر ايران ت%ش کنيم، و اين کارھا را بايد گسترده و 

  .ده کاری و پراکندگی انجام دادمتحدانه و با پرھيز از خر

حمايت از شاھرخ زمانی در راستای چنين  ما در کميتۀ
ای می خواھيم برای روز جھانی کارگر و انجام  وظيفه

وظايف گفته شده آماده شويم، بنابراين از تمامی ايرانيان 
کنيم، تا  ھا دعوت می ای آن مستقر در ترکيه و دوستان ترکيه

ی کارگر و رساندن پيام کارگران جھت برگزاری روز جھان
ريزی مشترک نماييم،  ايران متحدانه و گسترده اقدام به برنامه

در اين راستا از تمامی دوستان و رفقا می خواھيم جھت 
از  د، ضمناً برده در زير در تماس باشن ھماھنگی با رفقای نام

کارگر ايران  خواھيم وضعيت طبقۀ ان و رفقا میتمامی دوست
ھا را نيز برای  ستان ترک دقيق توضيح دھند، آنرا به دو

  .حمايت آماده کنند

ای از فعالين  ھای گسترده توانيم، حمايت ما از اين طريق می
عمل ما  تر حوزۀ ريم، فراموش نکنيم، بيشداخل به عمل آو

در جھت کسب آزادی کارگران زندانی و زندانيان سياسی 
ی ديگر موارد سرکوب قرار دارد، و در کنار اين بايد به افشا

ه نبود حق تشکل و حق اعتصاب و مشک%ت کارگران از جمل
  .بپردازيم... کاری و اخراج وو بي

خواھيم در ھر فرصت مناسب  ما از تمامی دوستان و رفقا می
دوستان و رفقای ترک مصاحبه کنند،   ھای با نشريات و رسانه

له از جم  ھايی در رابطه با مبارزات و وضعيت مردم پيام
ھای ?زم  به افشاگریبرسانند و دست    کارگران ايران را

ای در حرکت ھستيم که سرنوشت  بزنند، ما به سمت آينده
  .خورد تر به ھم گره می مردم منطقه ھرچه بيش

حمايت از شاھرخ زمانی در انتظار دريافت  ما در کميتۀ
ھايی در جھت برگزاری مراسم روز  پيشنھادات و برنامه

ھای جمع بندی شده را نيز در  برنامه ر ھستيم،جھانی کارگ
  .کنندگان اع%م خواھيم کرد بيانيه ھای بعدی و توسط ھماھنگ

  :اسامی ھماھنگ کنندگان، دوستان و رفقا عبارتند از 

مرتضی  -٣ حسين حمدی -٢؛ )در ترکيه(علی افشاری  -١
عليرضا  -۶ محمد اشرفی -۵ شجاع ابراھيمی -۴ شريفی
حميدرضا  -٨ )رؤيا(عبودزاده بريھی  اشرف - ٧ بيانی

 -١١ يده ترابی بابا اسکندریا -١٠  - ٩ کوھينی تفرشی

 الياس ترابی بابا اسکندری  -١٢ انديشه ترابی بابا اسکندری

  مزدھا متناسب با تورم افزايش دست

  حق تشکل، حق اعتصاب

  لغو قراردادھای موقت

  برقراری اشتغال دائم

  !!!ای فشار بيشترسوی اتحاد بيشتر، بره پيش ب

  :سوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعاره پيش ب

  !کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد بايد گردد
٢١/١/١٣٩٢   



 

 

٩٦ 

  ازگرداندن رضا شھابی را به زندان ازگرداندن رضا شھابی را به زندان بب

  محکوم می کنيممحکوم می کنيم

 

 را با ترس شروع کرده است، ١٣٩٢جمھوری اس%می سال 

بشکافد و زمين زير پايش سست است، ھر لحظه ممکن است 

اين نظام سرمايه داری و ضد انسانی را نابود کند، سران و 

ھر روز که  ،عاملين اين نظام در ترس و واھمه قرار دارند

می گذرد بيشتر در خود می پيچند و بيشتر صدايشان می 

لرزد، در فضای پر وحشت و بحرانی خود، برای پنھان 

را سياسی  کردن ترس خويش دستگيری فعالين کارگری و

 افزايش داده اند، به سرعت محاکمات افزوده اند، ھر روز

، س%ح ھا و نيروھای بيشتر چنگ و دندان نشان می دھند

سرکوبگرشان را ھر روز بيشتر به نمايش می گذارند، لحظه 

ھای تھديد آميزتری منتشر می کنند، تا  به لحظه سخنرانی

تپش  التھاب و ،شايد بتوانند با ايجاد فضای رعب و وحشت

تر کرده، انفجار و ايست  انفجاری قلب نظام اس%می را آرام

تا شايد باز ھم بتوانند . آن را به زمانی دورتر موکول نمايند

از خطرات احتمالی روز جھانی کارگر و انتخابات پيش رو 

طی است که تحت چنين شراي .و ديگر مناسبات عبور کنند

ندانيان و گردانده می شود، زرضا شھابی به زندان بر

خانوادھايشان به اشکال مختلف تھديد می گردند، شريف 

ساعد پناه و مظفر صالح نيا محکوم به زندان می شوند، 

تعدادی از کارگران با وثيقه ھای سنگين به گروگان گرفته 

ھا در مراسم روز جھانی  تا از شرکت آن... می شوند و 

ھمچنين  ،کارگر و ديگر اعتراضات احتمالی جلو گيری کرده

 . در ميان ديگر فعالين کارگری و سياسی ايجاد ترس نمايند

ما ضمن محکوم کردن بازگردانی رضا شھابی به زندان، 

خواھان آزادی فوری وبدون قيد و شرط رضا شھابی و 

  .تمامی کارگران زندانی و زندانيان سياسی ھستيم

، ، زنانھمچين از تمامی کارگران، تشکل ھای کارگری

زاديخواه و نھادھای مختلف داخلی آجوانان و مردم معلمان، 

و جھانی می خواھيم در روز جھانی کارگر به صورت 

متحدانه و گسترده خواستار آزادی رضا شھابی، شاھرخ 

ھی، مھدی فراھی لمحمد جراحی، پدرام نصرال زمانی،

و زندانيان ... شانديز، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری 

  .سياسی شوند

  !انی ، زندانی سياسی آزاد بايد گرددکارگر زند

  مزدھا متناسب با تورم افزايش دست

  حق تشکل، حق اعتصاب

  لغو قراردادھای موقت

  برقراری اشتغال دائم

  !سوی اتحاد بيشتر، برای فشار بيشتره پيش ب

  :پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار

  !کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  ميته حمايت از شاھرخ زمانیک

٢٧/١/١٣٩٢ 

www.chzamani.blogspot.com  

freeshahrookh@gmail.com  

 

  

  

  



 

 

٩٧ 

٤٤اعتصاب کارگران خودروسازی در اولنهاعتصاب کارگران خودروسازی در اولنه
  فرانسهفرانسه  

ر کارخانه خودروسازی ام ژانويه، اعتصابی د ١۶در روز 

فرانسه شروع شد و فعالين » اولنه«شرکت سيتروئن در 

٥اخگرسياسی از 
آن  .شروع به تھيه گزارش روزانه نمودند  

چه می خوانيد گزارش روزانه اين رفقا از اعتصاب است که 

  .روز می شودبه

  ژانويه ١۶

 ، کارخانه اولنه به سب٢٠١٣ژانويه  ١۶در روز چھارشنبه 

تعداد آن . کارگر به حالت فلج در آمد ۵٠٠تا  ۴۵٠ب اعتصا 

نفر بود که می توان گفت تا  ٢٣۶صبح  ١١ھا در ساعت 

در شيفت بعد از ظھر . نفر رسيد ٢۵٠پايان شيفت صبح به 

گرچه اين تعداد ھنوز ھم اقليت محسوب . تعداد کمی کمتر بود

می شدند، اما نسبت به تعداد نفراتی که در دفعات قبل محل 

کار را ترک کرده يا ت%ش به اعتصاب می نمودند، پيشرفت 

اين چيزی بود که ھمه، اعم از . بزرگی محسوب می شد

ھم  اعتصاب کنندگان، کارگرانی که اعتصاب نکرده بودند و

ھيچ کس که ادعای : چنين مديريت به آن اذعان می کردند

يا شايد  -رياست طلبانه بر کارگران داشته باشد، سعی نکرد 

  .که قيم مآبانه خود را به جای کارگران قرار دھد -موفق نشد 

اعتصاب کنندگان از ھر دو شيفت کاری، تصميم گرفتند در 

قرار بر آن شد . صبح روز بعد دور ھم گرد آيند ٧:٣٠ساعت 

يک . که يک کميته اعتصاب در مجمع عمومی انتخاب شود

يگر ھيئت ھم به نمايندگی از اعتصاب کنندگان بايد به د

اين  -بودند" راھپيمايی کار"کارگران آن منطقه که مشغول 

٦اقدام به وسيله کنفدراسيون سراسری کار
و سازمان  

٧ھمبستگی دموکراتيک متحد
می  -سازمانيابی شده بو 

در عين حال ديگر اعتصاب کنندگان می بايستی به . پيوستند

سرکشی در محوطه کارخانه به منظور متقاعد کردن ديگر 

  .ران به پيوستن به اعتصاب، ادامه می دادندکارگ

اين بار به نظر می رسيد که اعتصاب کنندگان کام%ً مصمم 

نقطه عطفی . بودند تا با اعتصاب کنندگان پژو ھمراھی کنند

در جنبش که بيش از يک سال و نيم ادامه داشته و يک جمع 

اقليت توانسته اند بسيجی از نيروھا را با راھپيمايی ھا، 

                                                
4
 Aulnay 

5
 L'Etincelle 

6
 Confédération générale du travail 

7
 Solidaires Unitaires Démocratiques 

معات، ترک محل کار و ت%ش برای اعتصاب با خود تج

گرچه اين تعداد از نظر کّمی اقليت محسوب می . ھمراه کنند

 کارگران دوباره. شوند، اما حا? يک اقليت بزرگ تر ھستند

اواخر فوريه يا اوائل ماه مارس، با به . به آخر خط رسيده اند

ال کارگران کار افتادن برنامه اخراج کارگران و ھم چنين انتق

به ديگر کارخانجات، يکی از دو شيفت کارگری به کلی 

  .نفر از نيروی کار کارخانه کاسته خواھد شد ١٠٠٠حذف و 

بنابراين کارگران دو ھدف عمده دارند تا به وسيله آن ھا کفه 

  :ترازوی قدرت را به نفع خودشان سنگين نمايند

صاب متقاعد کردن ديگر کارگران به پيوستن به اعت -١ 

  برای ساختن يک بلوک اکثريت؛

کسب حمايت از خارج از کارخانه، از جانب کارگران  -٢

شرکت ھايی که يا تھديد به تعطيلی شده، و يا در معرض 

اخراج  گروھی بوده و بنابراين ع%قه به شرکت در مبارزه و 

در واقع موضوع اصلی بحث اعتصاب . بسيج عمومی دارند

، عزم شرکت رنو برای اخراج کنندگان در روز چھارشنبه

کارگر و ھمچنين ضرورت يک پاسخ متحد در  ٧۵٠٠

  .صنعت خودروسازی بود

  ژانويه ١٧

، گرچه از تعداد اعتصاب ٢٠١٣ژانويه  ١٨روز پنجشنبه 

 گذشته کام%ً  روالنفر کاسته شده بود، توليد به  ۵٠کنندگان 

ی تعدادی از يجاهپی جابسری تغييرات در يک. متوقف بود

ه ب ،کارگران با تعدادی ديگر که در اعتصاب شرکت نداشتند

اين اتفاق می تواند نتيجه فشار از طرف مديريت . وجود آمد

اين پيام را برساند که نه تنھا اگر  است باشد که خواسته

کارگری در مجمع عمومی ديده شود، فرض بر اين خواھد 

که بل ،بود که کل روز در اعتصاب بوده و کار نکرده است

وی جنبشی پيامی واضح به منزله عدم تمايل مديريت به پيشرَ 

اتفاق مثبت امروز، پيوستن . است که می تواند طو?نی شود

يک  از طرفکه  ،تن از کارگران سرويس نظافتی ٣۵

  .به اعتصاب بود ،پيمانکار استخدام شده بودند

کارگران شيفت صبح و شيفت بعد از ظھر طبق   ن حال،يبا ا

ق ساعات کاريشان به بط .ديگر را م%قات نکردند ھمبرنامه 

خص در با�! ترک عادت موجب مرض است -سر کار آمدند 

اگرچه مجامع عمومی جداگانه باقی ماندند، . ابتدای اعتصاب

اما انتخابات کميته اعتصاب که برای ھمه اعتصاب کنندگان 

کارگر در حال حاضر در  ۶٠. ھر دو شيفت بود، برگزار شد

به  ته حضور داشته و قدرت خود را با اع%م اين موضوعکمي

ھمگان نشان دادند که شرط حضور نمايندگان و رھبران 

ً آن ھا له است که أاتحاديه کارگری، پذيرفتن اين مس  صرفا



 

 

٩٨ 

  .کارگرانی ساده مانند بقيه اعتصاب کنندگان ھستند

که بيشتر روز صرف سازماندھی اعتصاب شد  الیحدر

معی ، ج)کميته اعتصاب، کميسيون ھا مجامع عمومی، (

ی ديگر کارگران منطقه يکارگر به صف راھپيما ۵٠شامل 

تا  ٧٠٠حدود  اندکی جمعيت ،سفانه اين تجمعتأم. پيوستند

فرصتی بود تا با ديگر کارگران  اين تجمع. داشت نفر ١٠٠٠

و اعضای اتحاديه صحبت کرده، تمايل قوی خود را برای 

يک رھبری، برای متحد کردن ھمه تبديل اين اعتصاب به 

کارگرانی که در حال مبارزه و بسيج شدن بوده يا تھديد به از 

  . دست دادن کارشان شده اند، اع%م نمايند

  ژانويه ١٨

سا اقدام به فرستادن ؤاعتصاب ادامه پيدا کرد، گرچه ر

کارگران به خانه ھايشان با استفاده از نظام اخراج موقتی 

ھيئت نمايندگی به يکی ديگر از کارخانجات  .کارگران نمودند

٨وئنتسيتروئن در سن  -پژو 
که مديريت  علی رغم اين .رفت 

کارخانه اقدام به گذاشتن استحکامات و سنگربندی به مظور 

 جلوگيری از ورود ھيئت نمايندگی به کارخانه کرده بود، آن

اعتصاب کنندگان با . ھا موفق به ورود به کارخانه شدند

ل عده ای از اعضای کنفدراسيون سراسری کار که در استقبا

. رو شدندهچنين ديگر کارگرھا روبمحل حضور داشته و ھم

در  ،ھا سپس شروع به گشت زنی در کارخانه نمودند آن

ھا به علت  که مديريت اقدام به خاموش کردن ماشين حالی

 حضور آن. وسيله کارگرھا نموده بوده ھراس از تخريبشان ب

ولی مديريت ، مسالمت آميز بود کارخانه گرچه کام%ً ھا در 

ت%ش نمود که کارگران را قانع نمايد که اعتصاب کنندگان 

  !ی که خريدار نداشتيپروپاگاندا ھمانند اوباش عمل کرده اند،

  ژانويه ٢١

اخراج موقتی کارگران خللی در اراده اعتصاب کنندگان ايجاد 

  .ننمود

صاب کنندگان در حالی با ژانويه، اعت ٢١اين دوشنبه، 

سوی شان  درھای قفل شده کارخانه مواجه شدند که در آن

ی ايستاده بودند تا از باز يستان و گاردھامديران، سرپر

نوعی بيکاری (اخراج موقتی . شدنشان جلوگيری نمايند

فنی که باعث از کار افتادن کارخانه  یدليل اشکا?ته رسمی ب

  .ادامه يافت ،اع%م شده بود که در بعدازظھر جمعه) شود می

کارگری که با وجود برف و يخبندان حضور پيدا کرده  ١٧٠

که مملو از خشم بودند، به ساختمان اتحاديه  بودند، در حالی
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 Saint-Ouen 

م%قات ھای مجمع عمومی، کميته . سراسری کار پناه بردند

 در آن. جا برگزار شدند اعتصاب و ديگر کميسيون ھا در آن

تی که بايد در طول آن روز و روزھای بعدی جا بود که اقداما

اقدامات ديگری نيز . انجام می گرفت، به بحث گذاشته شدند

٩پخش اع%ميه در کارفور: جا سازماندھی شدند در آن
و  

  .اولنه) بخش(ديدار از شھر مرکزی شھرستان 

 ،اگرچه اعتصاب کنندگان از کارخانه دور نگه داشته شدند

که در کار نشان دادند، نسبت به  تیيولی ميزان عزم و جدّ 

حداقل به ميزانی بود که مديريت را . روزھای قبل کمتر نبود

در پايان بعد از ظھر، مديريت دستور . به فکر چاره وا دارد

. دادبه باز کردن درھا برای شيفت بعد از ظھر روز سه شنبه 

  . بنابراين باقی مبارزه در کارخانه ادامه خواھد يافت

  ژانويه ٢٢

  .روسا سياست اخراج موقت را ادامه می دھند

صبح اعتصاب کنندگان و ديگر  ١٠ژانويه ساعت  ٢٢امروز 

کارگران متوجه شدند که برخ%ف اع%م ديروز، کارخانه 

ی يگشاامروز بعد از ظھر و ھمچنين فردا چھارشنبه باز

مشکل فنی بود که به موجب  ،دليلی که آورده شد. نخواھد شد

  .بايد در وضعيت اخراج موقتی باقی می ماندند آن ھمه افراد

اين تغيير برنامه در لحظات آخر موجب شد که کارگران 

ھا  آن. نتوانند در اعتراض معلمين در پاريس شرکت نمايند

تنھا توانستند با بزرگترين فروشندگان سيتروئن و پژو در 

با بستن   در بعد از ظھر،. اولنه ديداری داشته باشند

١٠انليسعوارضی س
که با روی خوش نيروی پليس  در حالی  

و رانندگان مواجه شدند، اقدام به جمع آوری عوارض از 

  .رانندگان نمودند

ع%وه بر آن، مجمع عمومی، کميته اعتصاب و کميسيون ھا 

به گرد آمدن در ساختمان محلی کنفدراسيون سراسری کار، 

نده از به منظور برنامه ريزی برای فعاليت ھای روزھای آي

قبيل افزايش ارتباطات با ديگر کارگران از طريق بازديد از 

جا ترک  خص کارخانه رنو، که در آنبا� ه ھايشانکارخان

محل کار در روز چھارشنبه بعد از اع%م اخراج کارگران و 

ثابت ماندن حقوق برنامه ريزی شده است، و ھم چنين شرکت 

ھا که از سنوفی،  در ميتينگی که با حضور طرفداران اتحاديه

ديگرشرکت ھا فرستاده شده اند و در  رنو، ويرژين و

                                                
٩
  Carrefour ، مجوعه ای از فروشگاه ھای زنجيره ای

  کت فرانسوی يک شر

١٠
  Senlis ،نام محلی در فرانسه  



 

 

٩٩ 

١١انستيتوی مطالعات سياسی پاريس
در پنجشنبه عصر  

ھا ھم چنين به برنامه  آن. برگزار خواھد شد، ادامه دادند

ريزی برای اولين ارتباط گيری با کارگرانی از ديگر شرکت 

قرار گرفته  که ھمانند کارگران سيتروئن مورد تھديد ،ھا

جھت اط%ع، اولين نشانه ھای . بودند، مبادرت نمودند

١٢ھمبستگی کارگری از طرف شعبه گويانکور
کنفدراسيون   

  .سراسری کار در کارخانه رنو بروز کرد

ھا قدم ھای کوچکی برای متصل کردن اعتصاب کنندگان  اين

سيتروئن با ديگر کارگران برای مبارزه ھستند و اين ميزان 

ی بايد يوظيفه ھمه طرفداران اين ھمگرا. دچند برابر شوبايد 

  .بسط و گسترش اين ارتباطات به ھر وسيله ممکن باشد

  ژانويه ٢٣

١٣اولين قدم ھا به سوی يک ھمگرائی بين پ اس آ
  رنو -  

مھم ترين رويداد چھارشنبه بيست و سوم ژانويه، ديدار 

١٤فلن مشترکی بود که در
از  طور فراگيره برگزار شده و ب 

ی که به وسيله يدرھا. مختلف تلويزيونی پخش شدھای شبکه 

اعتصاب کننده سيتروئن گشوده شدند، احساس خوشی  ٢۵٠

 ۴۵٠که  -که با گرد ھم آمدن کارگران پ اس آ و رنوی فلن

ه ب -نفر جمعيت داشته و با ھم محل کار را ترک کرده بودند

کارخانه  وجود آمده بود، سخنرانی مقامات اتحاديه از ھر دو

اخراج ھا و  عليه متحدانهبر اھميت مبارزه  و تأکيد آن ھا

" موافقت نامه رقابتی" چنين عليه، و ھمتعطيلی کارخانجات

، از جمله )که به کار بيشتر و حقوق کمتر می انجامد(

  .رويدادھا بودند

ی بود، گرچه اين يگامی غيرقابل انکار به سوی ھمگرااين 

ع اولين در واق. پايه ريزی خواھند شدقبيل ديدارھا در آينده 

داده باشد، نه تنھا  بسياری ی به افراديديدار می بايستی ايده ھا

بلکه در  در رنو که ترک کار در تمام شعباتش انجام شد،

١٥ی از قبيل کلئونيجاھا
تن از کارگران شرکت  ٩٠٠که  

کرده و تصميم گرفتند که اين کارھا را در ھفته بعد به 

  . ر به انجام رسانندصورت قوی ت

                                                
11

 SciencePo Paris 

١٢
  Guyancourt ، نام منطقه ای در فرانسه  

١٣
  شرکت توليد کننده پژو و سيتروئن  

١٤
  Felins  ،نام منطقه ای در فرانسه  

١٥
  Cléon  ،نام منطقه ای در فرانسه  

ھيئت رئيسه سيتروئن اع%م نمود که تعطيلی کارخانه در دو 

ضمن ... ادامه خواھد يافت) پنجشنبه و جمعه(روز بعدی 

، اين بار بھانه تھديداتی را "بيکاری موقت"پوزش بابت 

برای مديران و  کنندگانآوردند که از طرف اعتصاب 

در . تاده شده بودفرس ،کارگرانی که اعتصاب نکرده بودند

ابتدا دليل آوردند که يک به اصط%ح ايراد فنی باعث تعطيلی 

ولی بعد خسارت و زيان وارده احتمالی از  ،کارخانه شده بود

ھمه چيز ! دست آويز بھانه آوردن نمودند طرف کارگران را

ھا خود مايلند به دليل  که آن اين: جز دليل اصلی ،گفته شد

کارخانه در زمان اعتصاب، اين کار غير قانونی بودن بستن 

زيرا اگر بخواھند بدون . را به روشی متفاوت انجام دھند

گاه قادر  بھانه ھای با? اقدام به بستن کارخانه نمايند، آن

اخت حقوق نخواھند بود يارانه ای را که از دولت برای پرد

. رندبگي ،دريافت می کنند" اخراج موقت" مشمول کارگران

اکنون  چرا که ،ی ھم داشتيين تعطيلی مزايابه ھر روی ا

اعتصاب کنندگان می توانستند با مردم عادی و ديگر 

کارگران در ايستگاه ھای عوارضی يا ايستگاه ھای قطار 

 ؛ھا حمايت مالی و سياسی بگيرند ارتباط برقرار کرده، از آن

مشغول  به آنست که در نيمه دوم اين ھفته ا اين کاری

ميتينگی در  شرکت در از طريق عنوان مثال به ،خواھند بود

روز پنجشنبه در انستيتوی مطالعات سياسی پاريس با 

  ... .کارگرانی از شرکت ھای سنوفی، ويرژين، رنو و 

  ژانويه ٢۴

  آغاز دومين ھفته اعتصاب

بعد از اتفاقات درھم و برھم ديروز، اين پنجشنبه فرصتی 

ا وقتشان را به برای اعتصاب کنندگان سيتروئن پيش آمد ت

جمع آوری پول و ديدار با تعدادی از اعضای شورای شھر 

ع%وه بر آن . به منظور حمايت از اعتصاب، اختصاص دھند

اعتصاب کنندگان قسمتی از زمانشان را صرف برنامه ريزی 

در ميتينگی که در . برای فعاليت ھای ھفته بعد نمودند

افرادی از پ  ،انستيتوی مطالعات سياسی پاريس برگزار شد

 نااس آ، فيليپ ژولي
دبير کل شعبه اولنه کنفدراسيون ١٦

سراسری کار، تعدادی از کارگران و اعضای اتحاديه از 

، رنو، ١٩، گودير١٨، پرستاليس١٧سنوفی، ويرژين، اير فرانس
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 Philippe Julien 

١٧
  Air France ،ی فرانسهيشرکت ھواپيما   

18
 Presstalis نام يک بنگاه رسانه ای فرانسوی 

19
 Goodyear شرکت ?ستيک سازی آمريکائی 



 

 

١٠٠ 

٢٠تروا سوييس
گرچه . بت پرداختندشرکت کرده و به صح 

ولی  ،ی و انسجام برای مبارزه دور ھستيمثھنوز از ھمگرا

مجموعه اين فعاليت ھا کمک کرد تا ارتباطاتی گرفته و 

  .مقدمات ساختن يک مجموعه فراھم شود

در حال حاظر، ھنوز کمی ابھام راجع به سياست ھای 

آيا مديريت به تعطيلی کارخانه که از : مديريت وجود دارد

؟ آيا شھامت پايان می دھد است، جمعه ھفته پبش شروع شده

ه را دارد؟ به نظر نمی رسد که به خاطر ی کارخانيبازگشا

بخواھند که  ،دهھم که ش" بيکاری موقت" استفاده از مزيت 

  .ی نماينديکارخانه را بازگشا

  ژانويه ٢۵

  پايان نه چندان دور برای تعطيلی کارخانه

ژانويه، اعتصاب کنندگان به ديدار مردم در  ٢۵جمعه 

" پاريس گار دو نور" ايستگاه 
٢١

اکز اصلی يکی از مر(  

٢٢و ھم چنين کارگران اسنکما) طبقه کارگر
شرکتی که (  

٢٣در ژانويليه) موتور ھواپيما و راکت توليد می کند
. رفتند 

کارکنان چه حمايتی از ديگر جا بود که دريافتند  در آن

    .اعتصابشان می کنند

ی کارخانه يبازگشا ،که در حال حاضر وجود دارد ای نگرانی

مديريت تصميم به خبر . انويه استژ ٢٨در روز دوشنبه 

چون شايد اين  ،کردن کارگران به بازگشت به کار گرفت

ھا  آن. مرتبه بھانه ای برای بسته نگه داشتن کارخانه نداشت

ی را از يھيئت اجرا ھم چنين تصميم گرفتند تعداد زيادی کادر

ديگر سايت ھای پ اس آ به کارخانه آورده، تعداد پرسنل 

يک تيم چند ده نفره از . برابر افزايش دھند گارد را به دو

. گاردھا از گذشته تا به امروز در کارخانه حضور داشته اند

 که اين گاردھا را استخدام می شرکتیمد نظر داشته باشيد 

، متعلق به برادر رئيس حفاظت استنامش پريتوريس  ،کند

روح خانواده بر روابط افراد با?دستی پ اس آ . سيتروئن

 !انی می کندحکمر

بی شک مديريت در حال آماده شدن برای گذاشتن حداکثر 

وقتی به . فشار بر اعتصاب کنندگان در روز دوشنبه است

گذشته سيتروئن نگاھی می اندازيم متوجه می شويم که ايجاد 
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 3 Suissestv نام يک فروشگاه اينترنتی فرانسوی 

21
 Paris-Gare du Nord 

22
 Snecma 

23
 Gennevillier منطقه ای در حومه پاريس 

به . مختل شده بود ٨٠اتحاديه ھا ھمواره تا اعتصاب دھه 

برای روز  ھمين دليل است که شايعه آماده شدن مديريت

  .دوشنبه چيزی فراتر از يک شايعه به نظر می رسد

 ً اعتصاب کنندگان می بايستی بر قدرت و عزم و اراده  قطعا

ولی اين نکته را نبايد فراموش نمود که  ،خودشان تکيه نمايند

حمايت کارگران صنعت خودروسازی و ديگر بخش ھا بسيار 

و شعبه کلئون به عنوان مثال اتحاديه ھای رن. پر اھميت است

و گويانکور، حمايت و تمايلشان برای سازماندھی يک 

ھر چه اين اتفاق بيشتر . مبارزه مشترک را اع%م نموده اند

زيرا که باعث بازگشت کارگران به  ؛بيفتد بھتر خواھد بود

ی ھمانند نمونه ھفته پيش آن يايجاد يک ھمگرا کارخانه شده،

  .در فلن را موجب می شود

  ژانويه ٢٨

  .، اعتصاب ادامه می يابداست بازگشائی شده ،کارخانه

اخراج "روز تعطيلی که عنوان  ٨ژانويه بعد از  ٢٨دوشنبه 

ی شده، مجمع يبازگشا کارخانه ،به خود گرفته بود" موقتی

عمومی، کميته اعتصاب و ديگر کميسيون ھا توانستند 

مديريت سعی کرده بود کمی . جلسات خود را برگزار نمايند

به ھمين دليل پرسنل گارد را از  ،ی از خود نشان دھدنرم

ی را که از سايت يھا مخفی کرده و اکثريت ھيئت اجرانظر

آمده بودند از کارگران دور نگه داشته  "پ اس آ"ھای ديگر 

حضور خبرنگاران و بازرسان باعث شده بود که از . بود

 ،ری شودياقدامات غير قانونی شرکت بر ضد اعتصاب جلوگ

ھا از ت%ش برای از بين بردنش دست بر نداشته  ه آنگرچ

 تاتعداد زيادی از مديران بودند که ت%ش می کردند . بودند

از پيوستن به اعتصاب  ،که در اعتصاب نبودند را کارگرانی

البته اين اقدام ھيچ کمکی در بھبود اوضاع . بر حذر دارند

تعطيلی به کندتر از دوره پيش از  چون خط توليد قطعاً  ،نکرد

  .کار خود ادامه می داد و توليد کاھش يافته بود

اعتصاب کنندگان تصميم گرفتند تا در روز سه شنبه به دفتر 

٢٤زليزهندر شا "پ اس آ"مرکزی 
ی که در آن آخرين يجا- 

انجام " برنامه اخراج کارگران"رايزنی ھا پيش از ارائه 

، سپس به مراسم کارگران شرک ويرژين که در  - گرفت

به وزارت کار که محل اعتراض  ھمان خيابان بود و نھايتاً 

ی يھمگرا. روندب ،تعدادی از کارگران ديگر شرکت ھا بود

  .مبارزات رفته رفته دارد به ھدف اين روز تبديل می شود

، روز بودند سا بيکار ننشستهؤدر طرف ديگر ماجرا نيز ر

در بر بعد از تعطيلی که قطعا نتايج مورد ع%قه مديريت را 
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 Champs-Elysées 



 

 

١٠١ 

دليلی که . نامه اخراج برای کارگران فرستادند ۵نداشت، 

آوردند پاره شدن يک پوستر در کارخانه و چند نمونه طرح 

به قول  "تخريب غير قابل پذيرش ". بر روی ديوارھا بود

  : ويدئويی مرتبط با روز دوشنبه ! ... . روسا 

http://www.francetvinfo.fr/reprise-du-travail-

tendue-a-l-usine-psa-d-aulnay-sous-

bois_212911.html 

  ژانويه ٢٩

  امروز ويرژين، فردا رنوی کلئون

ژانويه، اعتصاب کنندگان با تعداد   ٢٩امروز سه شنبه 

ز کارگران ديگر شرکت ھا که در پاريس بر ضد زيادی ا

بعد از تجمع در . ديدار کردند ،کاھش مشاغل بسيج شده بودند

بيرون دفتر پ اس آ که محل گفتگوھا بود و به ھمراھی 

 جوّ . ، به کارگران ويرژين پيوستند٢٥کارگران سنوفی وکنديا

حاکم بر اعتصاب کنندگان سيتروئن در مجمع عمومی صبح، 

شنيدن خبری مبنی بر رد شدن طرح تجديد سازمان  بعد از 

. وسيله دادگاه فرجام پاريس، رو به التھاب گذاشته پ اس آ ب

در نھايت بخشی از کارگران پ اس آ، ويرژين، کنديا و 

سنوفی که صبح جمع شده بودند، به ديدار کارگران ديگر 

شرکت ھا رفتند که وقت م%قاتی در بعد از ظھر با وزارت 

  . اشتندکار د

دسترسی به وزارت کار به دليل مسدود کردن راه توسط 

اين . پليس ضد شورش به جز برای تعداد محدودی ميسر نشد

 ،له باعث نشد که پيروزی اين روز را دست کم بگيريمأمس

زيرا که ديديم که بعد از ديدار مشترک پ اس آ اولنه و رنوی 

. ستا نیی کارگران امری شديھمگرا فلن در ھفته گذشته،

لزوم ايجاد يک  ،چيزی که بايد برای آينده در نظر بگيريم

اگر . ھم گسسته استل به جای چندين اتحاد عمل ازاتحاد عم

بخواھيم که با يک ديگر باشيم، چه بھتر که برنامه را طوری 

تنظيم کنيم که از ھمان ابتدا در نقطه ای مشترک فعاليت ھا 

  .آغاز گردند

خط مشی، اعتصاب کنندگان  به منظور پی گيری اين

که قرار  -سيتروئن تصميم به رفتن به سايت رنو در کلئون

 ه ھابقيه شعب( گرفتند  -شوداعتصاب  واردبود در آن روز 

اين ديدار برای اين بايد ). رنو امروز در اعتصاب بودند 

انجام می پذيرفت تا يادآوری شود که گرچه تعطيلی و اخراج 

امه رقابتی در رنو اجرا خواھد شد، در پ اس آ و موافقت ن

ين آمدن سطح زندگی و يپا عثھا با اين سياست ولی نھايتاً 
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 Candia 

بنابراين پيوستن به بسيج ھمگانی . استثمار ھمگان خواھد بود

که فردا به دو ( اعتصاب پ اس آ . ه استو مبارزه به نفع ھم

به پشتيبانی ھمگان محتاج بوده و به سود ھمه ) ھفته می رسد

. د است که سرنوشتشان را به مبارزه پ اس آ گره بزنندافرا

ست که با کارگران ديگر صنايع ا اين به سود ھر کارگر

  .بنگرد به آنو به شکل سازمان يافته  بگيردارتباط 

اين در . به ھر روی، اعتصاب در سيتروئن ادامه می يابد

حاليست که پژو با تمام توان اعم از فشار اقتصادی سعی بر 

شرکت پ اس آ ھم با . رداندن کارگران به کار داردبازگ

اعتراض به حکم دادگاه فرجام که باعث لغو طرح تجديد 

سازمان پ اس آ شده بود، اع%م کرد که در نتيجه اين حکم 

طرح اخراج کارگران که برای آخر فوريه برنامه ريزی شده 

تن از  ۵فراموش نکنيم که . خير افتاده استأبود، به ت

ن در معرض اخراج قرار گرفته اند تا بدين وسيله کارگرا

  .تعدادی گر چه اندک را از کارخانه دور نگه دارند

  ژانويه ٣٠

  ديدار با کارگران رنو در کلئون

گران رنوی کلئون ديدار اعتصاب کنندگان سيتروئن با کار

ی که در زمان تصميم گيری در مورد اين يعلی رغم ترديدھا

ديروز  .جود داشت، انجام پذيرفتديدار در مجمع عمومی و

ی تعدادی از يجاهاخراج شماری از کارگران و جاب پس از

وسيله مديريت، توليد به ميزان بسيار کمی ه ی بياجراھيئت 

 ۶٨٠اتومبيل در مقايسه با ظرفيت معمول  ٨٠(انجام گرفت 

تعدادی از اعتصاب کنندگان تصميم گرفتند در ). اتومبيل

ضمن مقاومت در برابر فشارھای مديريت، کارخانه بمانند تا 

به صحبت کردن با کارگرانی که در اعتصاب نبودند 

اعتصاب کننده به  ١٣٠اتوبوس و  ٣در نھايت . بپردازند

جا  صبح در آن ۴کلئون رفته و با استقبال کارگرانی که از 

 علی رغم ھوای بارانی و جوّ . منتظر بودند، مواجه گشتند

خوشحالی ھمديگر را در آغوش گرفته  مساعد، کارگران بانا

ی جوّ  .و به سخنرانی و ھم چنين پيک نيک مشغول گرديدند

. حاکم بر ديدار مشترک اولنه و فلن در ھفته گذشته مشابه جوّ 

اوضاع در کارخانه اولنه ھمانند روز قبل بود با اين تفاوت 

باعث ايجاد تنش  ،که حضور سنگين مديران و پرسنل گارد

  . شد

ت کارگران از شرکت ھای مختلف بعد از ديدار ديروز، م%قا

تقويت شدن اين اعتقاد شد که نه تنھا  بيشتر باعث ھرچه

. ستا مبارزه متحد يک خواسته است، بلکه در عمل شدنی

ی اعتصاب کنندگان سيتروئن ياين نه تنھا ربط مستقيم به توانا

يک  ،کميته اعتصاب -در نزديک شدن به ديگران دارد 

بلکه به  -يون ويژه برای اين استراتژی ايجاد نمودکميس
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دھی به اين ندا و ايجاد يک توافق  ی ديگران در پاسخيتوانا

  .جمعی برای مبارزه نيز مربوط می شود

 از متن گزارشی رفيقی از حزب( ھمان روز در کلئون 

NPA 
٢٦

( 

نفر اع%م نمود  ٧٩۵مديريت تعداد اعتصاب کنندگان را 

تنھا کنفدراسيون سراسری دعوت به . )نيروی کار% ٢٣(

  .اعتصاب نمود

اعتصاب کننده در صف معترضان  ٣٣٠صبح،  ۴در ساعت 

قرار داشته و از ورود ماشين ھا به پارکينگ کارخانه 

کارگر در اعتراض  ۴١۵در اواخر صبح، . جلوگيری نمودند

تعداد کل افراد شرکت کننده اعم از کارگر و . شرکت نمودند

در ضمن باران ھم به . رسيد تن می ۵٠٠ه غير کارگر ب

ع%وه بر کارگران، تکنسين ھا ھم . شدت باريدن گرفته بود

  .حضور داشتند

 ١٠٠موتور تنھا  ۴٠٠در خط توليد به جای ظرفيت معمول 

  .موتور توليد گشت

تعدادی اعتصاب کننده ھم صبح از اولنه رسيدند و بدين 

 جوّ . جام گرفتترتيب نشست مشترکی در جلوی کارخانه ان

  !حاکم بسيار گرم، دوستانه و بسيار انرژی بخش بود 

بعد از ظھر انجام گرفت،  ٣در طول جلسه ديگری که ساعت 

تعداد زيادی اعتصاب کنندگان با لحنی پر حرارت به مباحثه 

تنھا افسوسی که بايد خورد اين بود که امکان . پرداختند

  . متوقف کردن کامل خط توليد ميسر نشد

مديران با اعتصاب . اديو و تلويزيون حضور داشتندر

صبح در  ٣ولی از ساعت  ،کنندگان تماس برقرار نکردند

ھا ھمچنين نتوانستند پيش از  آن. کارخانه حاضر بودند

برداشتن موانع و ترک کارگران در بعد از ظھر، کارخانه را 

زيرا ماشين ھايشان در داخل کارخانه گير افتاده  ،ترک کنند

ولی قرار شد  ،ی نياوردأادامه اعتصاب برای روز بعد ر. دبو

  .برای سه شنبه بعدی اين کار انجام گيرد

  :تعدادی ويدئو که می توانيد ببينيد

.aulnay.fr-psa-http://cgt  
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گزارش سمينار سوم کارگری، شورای دفاع از جنبش 

  )سوئد( گوتنبرگ  –کارگری در ايران 

 

ھای شورا و برگــزاری سمينارھای  فعاليت ۀدر ادام

شانزدھم مارس    روز شنبه ،ی در شھر گوتنـبرگکارگر

  مي%دی در سالن اجتماعات ھاگا بيو از ســاعت  ٢٠١٣

و   علـی پيچـگاه  شرکت فعال کارگری   با ٢٠لـــــی إ ١٦

 ايران، ھای انق%بی عليرضا بيانـی از گرايش مارکسيست

برگزار گرديد و طی بحث ھای مفصلی حول ارزيابی از 

کل يابی، کار علنی و قانونی و جنبش کارگری، تش

وظايف جنبش سوسياليستی در قبال جنبش کارگری و 

ی و افق حزب کارگری، کمونيستی در يتحزب گرا

مطـرح شد و در بخش دوم با پرسش و پاسخ و  ،ايران

 .دخالتگری در بحث ھا تا ساعــــت ھشت شب ادامه يافت

ايــن فيلم تھيه شده از اين سمينار برای ع%قمندان به 

در دسترس ) لينک ھای زير(» يو تيوب «بحث ھا در 

   .است

  :بخش اّول

https://www.youtube.com/watch?v=voElt

yNEe_k 

  :بخش دّوم

https://www.youtube.com/watch?v=-

pFjkTHMxiA 
  

  :بخش سّوم

 

https://www.youtube.com/watch?v=qcIz

K4gwe-c 
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وپاک در وپاک در ھمبستگی با کارگران اعتصابی کارخانۀ نئھمبستگی با کارگران اعتصابی کارخانۀ نئ

  ھامبورگھامبورگ

  

  لينک اخبار بيشتر به زبان آلمانی

-http://www.hamburg

harburg-harburg.igbce.de/portal/site/hamburg/  

  

  شبکه ھمبستگی کارگری ايران

از امروز ) رگآلمان، ھامبو(کارگان کارخانۀ نئوپاک 

  .دوباره دست به اعتصاب زدند ٣١.٠١.٢٠١٣پنجشنبه 

درصد کارگران  ٩٠نزديک به يک سال است که تقريباً 

کارگر دارد و  ٢٠٠کارخانۀ نئوپاک که نزديک به 

محصو?ت بسته بندی توليد می کند، برای دستيابی به 

پرداخت دستمزد تحت تعرفۀ قانونی پرداخت دستمزد مبارزه 

و . د و دست به اعتصاب ھای مقطعی می زنندمی کنن

صاحبان کارخانه با وارد کردن کارگران لھستانی از طريق 

شرکت ھای تھيۀ نيروی انسانی، سعی در شکستن اين 

  !اعتصاب دارند

سال است که در  ٣٣بعضی از کارگران اعتصابی نزديک به 

اين کارخانه کار می کنند و به تازگی از کارخانه اخراج 

صاحبان کارخانه سعی دارند با اخراج کارگران . ده اندگردي

قديمی و استخدام کارگران جديد از دستمزد کارگران بکاھند 

و زير قيمت تعرفۀ کارگری و با قراردادھای موقت و 

غيردائم کارگران جديدی استخدام کنند و بدين وسيله ھزينه 

  .ھای کارخانه را تقليل دھند

ارگران ناآگاه و بيکار لھستانی اعتصاب شکنان که اکثراً ک

ھستند به وسيلۀ شرکت ھای فراوانی که سالھاست به جمع 

آوری نيروی کار ارزان قيمت از کشورھای ديگر مشغولند و 

در اين کار تجربۀ فراوانی داشته و از طرف سيستم سرمايه 

داری نيز سيستماتيک مورد حمايت قرار می گيرند، تھيه می 

  .شوند

  

ن که با دستمزدھای بسيار پايين ھرجايی که اين اين کارگرا

شرکت ھای کاريابی آن ھا را بفرستد، مشغول به کار می 

با اين که اين شرکت ھا دستمزد ناچيزی به اين . شوند

کارگران پرداخت می کنند، ولی خود در ازای کار اين 

کارگران مبالغ ھنگفتی از کارخانه ھا و شرکت ھا و توليدی 

ی دارند و به اين ترتيب مبالغ ھنگفتی کسب ھا دريافت م

سال گذشته تعداد اين شرکت ھا روز به  ١٥نموده و طی 

روز افزايش داشته است، به طوری که از لحاظ قانونی نيز 

کارخانه ھا و شرکت ھای بزرگ موظفند در حمايت از اين 

شرکت ھای کاريابی درصدی از کارگران خود را از طريق 

نمايند و به اين ترتيب عم%ً اين شرکت  اين شرکت ھا تھيه

ھای کاريابی به طور سيستماتيک جزء ?ينفکی از سيستم 

  .استثماری کارگران در کشورھای سرمايه داری شده است

درجه زير صفر،  ١٠امروز دومين بار بود که در سرمای 

در آکسيون و  شبکۀ ھمبستگی کارگری ايرانفعالين 

ی جست و در کنار فعالين اعتصاب اين کارگران شرکت م

کارگری و کمونيستی فراوان ديگری از کشورھای مختلف 

سعی ....) آلمان، بلژيک، ترکيه، ايران، لھستان، سوئد و (

نموديم که از ورود اعتصاب شکنان به محوطۀ کارخانه 

  .جلوگيری نماييم

بود به ) ١٥.٠١.٢٠١٣پنج شنبه (بار اول که دو ھفتۀ پيش 

اتحاديه ای ھامبورگ از مسألۀ استخدام ابتکار جناح چپ 

اعتصاب شکن به وسيلۀ صاحبان کارخانه مطلع شديم و از 

صبح در سرمای شديد ھمراه با بارش برف و  ٤ساعت 

  .بوران در محل کارخانه حاضر بوديم

نفر می بود با تجمع در  ٨٠تعداد فعالين کارگری که حدود 

و ايجاد  ورودی داشت ٤ورودی ھای مختلف کارخانه که 

مانع توانستيم ساعاتی از ورود اعتصاب شکنان به محوطۀ 

  .کارخانه جلوگيری کنيم
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صبح در  ٥صبح نيز از ساعت  ٠١.٠٢.٢٠١٣امروز جمعه 

زير بارش باران و طوفان شديد در جلوی درھای ورودی 

کارخانه حاضر بوده و با حرکت مداوم در جلوی درھای 

فعالين . کارخانه شديم ورودی مانع ورود اعتصاب شکنان به

کارگری با اين که از لحاظ قانونی حق نداشتند که مانع رفت 

و آمد به محوطۀ کارخانه شوند و در صورت دستگيری به 

يورو جريمۀ نقدی مجبور خواھند شد، با ت%ش  ٢٥٠پرداخت 

  .تمام به اين کار پرداختند

لۀ نفر از فعالين کارگری و اعتصابيون به وسي ٤با اين حال 

پليس دستگير و با دستبند و کشاندن آن ھا بر روی زمين سرد 

و خيس به مرکز پليس منتقل شدند تا شکايت عليه آن ھا به 

  .وسيلۀ صاحبان کارخانه مورد رسيدگی قرار گيرد
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نبرد کنيد نبرد کنيد : : راه را نشان می دھندراه را نشان می دھند» » شيشه جامشيشه جام««کارگران کارگران 

  !!و پيروز شويدو پيروز شويد

  )UİD-DER(مللی کارگران الانجمن ھمبستگی بين

  

» شيشه جام«کارگر  ۴۵٠ژوئيه، حدود  ۵روز 
کارخانه  ،)١(

سال ھا در آن مشغول به کار بوده اند، اشغال که ای را 

اين کارخانه، يکی از کارخانه ھای توليدی تحت . کردند

اين گروه که اساساً در . است» گروه شيشه جام«مالکيت 

عال است، محصو?تی نظير توليد شيشه و مواّد شيميايی ف

ظروف ، ظروف شيشه ای مصرفی خانواده ھا، شيشۀ فلوت

چنين ترکيبات سودا و ھم فيبر شيشه، و بسته بندی شيشه ای

ترين اين گروه يکی از بزرگ. و ُکروم عرضه می کند

 وشرکت ھای صنعت شيشه در سطح جھان، بين رتبۀ سوم 

، تسھي%ت »شيشه جام«بخش اصلی آن، يعنی . ھفتم، است

اين گروه . ھزار کارگر دارد ١٨زيادی در ھشت کشور با 

در عين حال جزئی از يکی از انحصارات عظيم 

 »بانک تجارت«ترکيه، يعنی 
اشغال . ، است)٢(

)٣( کارگری فوق در کارخانۀ توپقاپی
واقع در  

استانبول که اساساً ظروف شيشه ای مصرفی 

  .رفته استخانواده ھا را توليد می کند، صورت گ

  

کارخانۀ  ،٢٠١٣شرکت اع%م کرده بود که تا سال 

، شھری ديگر در )۴(شھير توپقاپی را به اسکی

نزديکی آنکارا، منتقل خواھد کرد و کارگرانی که 

بايد به ھمين کارخانه  ،مايل به ادامۀ کار ھستند

اتحاديۀ «کارگری که عضو  ۴۵٠حدود . بروند

» اميک و خاککارگران صنعت شيشه، سيمان، سر

)Kristal-İş ( ھستند، حاضر شدند که ھمراه با خانواده ھای

اما درست يک ھفته پيش از . شھير بروندخود به اسکی

تعطيلی کارخانۀ توپقاپی، شرکت بيانيۀ جديدی صادر کرد و 

رد، بلکه آن ھا را اع%م داشت که کارگران را نخواھد بُ 

نيه کارگران که از اين بيا. مرخص خواھد کرد

دسامبر توليد را  ٢٨به خشم آمده بودند، روز 

به  خود متوقف کردند و ھمراه با خانواده ھای

در مقابل ) پيکت(ايجاد صفوف اعتراضی 

  .کارخانه پرداختند

ژانويه، نيروھای پليس تحت فرمان  ٥روز 

شھردار استانبول ت%ش کردند که کارگران را 

 ١٥٠٠بيش از . متفرق و از آن جا دور کنند

ماشين ھای زرھی در  به ھمراهنيروی پليس 

نفر از  ٢٥٠. اطراف کارخانه حاضر بودند

کارگرانی که از اين اقدام به خشم آمده بودند، 

درھا را قفل کردند و کارخانه را تحت اشغال 

اتحاديۀ کارگران صنعت شيشه، «. درآوردند

فراخوان به  ،»سيمان، سراميک و خاک

زمان کوتاھی فعالين بسياری از  طی. ھمبستگی و حمايت داد

سازمان ھای کارگری به ھمراه خانواده ھا در اطراف 

 کارگران. کارخانه تجمع کردند تا حمايت خود را نشان دھند

مختلفی از تودۀ حاميان  درون کارخانه با سردادن شعارھای

خود استقبال کردند و در اين ميان مردم نيز با شعارھايی 

شعارھا چندين ساعت به طور . دمشابھی پاسخ می دادن

ما «، »!تان به شما افتخار می کنندھمسران« : انجاميد، مث%ً 

يک خانوادۀ بزرگ ھستيم، ھيچ کسی نمی تواند ما را جدا 

کارگران متحد، می توانند زمين را جا به جا «، »!کند

، »!اگر کار و نان نباشد، پس صلحی وجود ندارد«، »!کنند

  .»!زد و در جنگ پيروز خواھيم شد ما کليد را خواھيم«



 

 

١٠٦ 

  

با رشد حمايت ھا، برخی نمايندگان پارلمان ھم به حميات 

 حمايت ھای عظيم، بايد موضع با? مديريت با ديدن. پرداختند

خود را تغيير و نشستی با نمايندگان پارلمان  و متکبرانۀ

 بعد از نشست، کارگران پذيرفتند که اشغال .ترتيب می داد

. ا تمام کنند؛ نيروھای پليس نيز عقب نشينی کردندر کارخانه

در مقابل  را چنان صفوف اعتراضی خودولی کارگران ھم

  .حفظ کردندکارخانه 

کارگران خواستار آن بودند که در ھر يک از کارخانه ھای 

شيشه جام در سراسر ترکيه، بدون از دست دادن حقوق 

شرکت درنظر ولی . اعطايی به آن ھا، به استخدام دربيايند

تر و غيرمتشکل تر، با دستمزد پايينداشت که کارگران جوان

در حال حاضر کارگران به . در اتحاديه ھا را استخدام کند

» شيشه جام«ليرۀ ترکيه می گيرند، اما  ٢۵٠٠طور متوسط 

 ٧۴۴تری را با حّداقل دستمزد درصدد بود که کارگران جوان

  .ليرۀ ترکيه استخدام کند

دست به نبردی مصّممانه زدند و » شيشه جام«ران اما کارگ

. بايد شکست خود را می پذيرفت» شيشه جام«مديريت 

. ژانويه به توافقی دست يافتند ٩مديريت و اتحاديه در تاريخ 

کارگر به ساير کارخانه ھای  ٢٩٠طبق اين توافق، حدود 

در ترکيه منتقل خواھند شد، بدون آن که حقوق » شيشه جام«

  .و اعطايی به آن ھا بازپس گرفته شود قانونی

برای تعيين اين که کارگران به کدام کارخانه منتقل خواھند 

اين حق کارگران به . شد، رأی گيری صورت خواھد گرفت

داده شده است که چنان چه ھمکارانی را پيدا کنند که حاضر 

محّل کار بتوانند کنند،  عوضباشند جای خود را با آن ھا 

به ع%وه کسانی که ممکن است . يض نمايندخود را تعو

بخواھند به استانبول بازگردند، مزايای خود 

  .را از دست نخواھند داد

نفر از کارگران ترجيح دادند که در  ١٣٠

استانبول باقی بمانند و بنا به د?يلی شغل 

برخی ديگر تصميم به . خود را ترک کردند

کارگری که در  ۵٣. بازنشستگی گرفته اند

ستخدام يک شرکت پيمانکاری ھستند، شغل ا

خود را حفظ خواھند کرد و به کارخانۀ 

  .شھير منتقل خواھند شداسکی

يافته اع%م شد طبق توافقنامه، اعتصاب پايان

و کارگران به صفوف اعتراضی خود در 

- مذاکرات ھم. مقابل کارخانه خاتمه دادند

  .چنان بر سر برخی جزئيات در جريان است

بخش يک نمونۀ الھام» شيشه جام«ّممانۀ کارگران نبرد مص

آن ھا تنھا راه پيروزی را نشان . برای تمامی کارگران است

  !دھی، مبارزهاتحاد، سازمان: دادند
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  مذاکرات و چانه زنی دسته جمعی در صنعت فلزاتمذاکرات و چانه زنی دسته جمعی در صنعت فلزات

  

  بولتن ھمبستگی کارگران

  رانانجمن ھمبستگی بين المللی کارگ

طی برنامه ھای آموزشی که در چھارچوب نظام نامۀ مشاغل 

سخت و خطرناک صورت می گيرد، به کارگران فلزکار 

گری، بزرگ ترين حرفۀ نوع بشر ريخته«: گفته می شود که

تری در مھار کردن فلزات ھر چه کشوری قابليت بيش. است

گری داشته باشد، به ھمان اندازه نيز نيرومندتر و ريخته

بنابراين ترکيه کشوری نيرومند است، چرا که . »ستا

کارگران ھميشه به سختی مشغول کارند تا با مھارتی عظيم، 

و سودھای کارفرمايان را افزايش  کنند فلزات را قالب ريزی

ای خود طبقهچون برادران و خوھران ھماما آن ھا، ھم. دھند

د ايجاد در ساير صنايع، تنھا از بخش اندکی از ثروتی که خو

  چرا؟. می کنند، بھره مند می شوند

 ٢٠١۴-٢٠١٣زنی دسته جمعی برای دورۀ مذاکرات چانه

يافته در صنعت فلزات و ميان اتحاديه ھای کارگری سازمان

MESS )آغاز شده است) انجمن صنعتگران فلزکار ترکيه .

اتحاديه ھای کارگری طرح ھای پيشنھادی خود را برای 

ه کردن کارگران از مطالبات، ارائه حصول يک توافق و آگا

نويس ھا به ھيچ وجه نيازھای واقعی ده ھا اين پيش. دادند

ھزار کارگر فلزکار مشغول به کار در شرکت ھای وابسته به 

MESS نويس ارائه شده از سوی در پيش. را رفع نمی کند

اتحاديۀ (  Turk Metalجویاتحاديۀ سازشکار و مماشات

ھيچ مطالبۀ بارزی به چشم نمی ) کيهکارگران فلزکار تر

اين اتحاديه با ايفای نقش چماق کارفرمايان در محيط . خورد

 Turkاتحاديۀ . ھای کار، وضع کارگران را بدتر می کند

Metal  بی شرمانه ادعا می کند که لوکوموتيو جنبش

اما اکنون برای پنھان ساختن اين حقيقت که او . کارگری است

رزه ای در جھت افزايش قابل توجه تاکنون به ھيچ مبا

دستمزد برای بھتر ساختن زندگی کارگران دست نزده است، 

صرفاً خواستار افزايش دستمزد حول محور نرخ تورم رسمی 

حتی اين مطالبۀ او ھم . يا صرفاً مقداری با?تر، می شود

 Birleşik(نتيجۀ رقابت با اتحاديۀ کارگران فلزکار متحد 

Metal İş - است و ) تحاديۀ بزرگ در صنعت فلزدومين ا

نياز به غيب گويی نيست . نويس ملحوظ شدهتنھا در متن پيش

برای مطالبات مطرح شده در پيش  Turk Metalکه بگوييم 

سابقۀ . نويس طرح پيشنھادی خود ھم مبارزه نخواھد کرد

، ھميشه Turk Metalگذشتۀ اين اتحاديه ثابت می کند که 

مسائل . مان کارفرمايان بوده استنوکر پست و گوش به فر

مھمی نظير افزايش ساعات کار، ت%ش برای ربودن حق 

سنوات خدمت کارگران، افزايش شمار سوانح کار و غيره، 

  .نيستند Turk Metalجزو دغدغه ھای 

در ارتباط با افزايش دستمزد در  Birleşik Metal İşمطالبۀ 

با . است Turk Metalمتن پيشنھادی خود، تقريباً مشابه با 

مطالبات  Birleşik Metal İşنويس طرح اين حال، پيش

مھمی را برای مبارزۀ کارگران مطرح می کند، مانند کاھش 

 ساعت بدون کاھش دستمزدھا؛ تبديل ٣٧.٥ھفتۀ کاری به 

طي%ت آخر ھفته به روزھای استراحت؛ افزايش زمان عت

استراحت، دوره ھای مرخصی سا?نه و مرخصی 

پرداخت افزايش وادار کردن کارفرمايان به جی؛ استع%

اما . بندی مالياتی؛ و غيرهماليات ھا در نتيجۀ تغيير طبقه

تکميل و عملی ساختن اين مطالبات نياز به مبارزه ای دارد 

ھرچند . که بتواند ارتش کارگران فلزکار را متحد سازد
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Birleşik Metal İş  مطالبات مھمی را مطرح می کند، اما

در غير . ای دست يافتن به آن ھا الزاماً بايد وارد عمل شودبر

در صنعت فلز و  Turk Metalاين صورت، گسست از نفوذ 

بايد به ياد . زنی دسته جمعی ناممکن خواھد بودپروسۀ چانه

در بورسا الھام بخش ديگر ) BOSCH(آورد که تجربۀ بوش 

و متشکل ھستند  Turk Metalکارگرانی بوده است که در 

خواستند که رھبری  Birleşik Metal İşاين کارگران از 

 .شورش آن ھا را به دست بگيرد و آنان را سازماندھی کند

کارخانه ھای عظيم خودروسازی در حال تعطيلی ھستند و 

توليد در حال انتقال به کشورھايی با نيروی کار ارزن، مانند 

دنبال  فضای جنگ و درگيری ھای مسلحانه، به. ترکيه، است

خود رونق تسليحات را دربر داشته و کارخانه ھای فلزات در 

با تعميق . حال افزايش ظرفيت ھای توليدی خود بوده و ھستند

بحران اقتصادی، شرايط کاری در کارخانه ھای سازه ھای 

حاکمان ترکيه در وھلۀ نخست به . فلزی دشوارتر می شود

ۀ کارگر در کل دنبال نظارت کامل بر کارگران فلزکار و طبق

طبقۀ کارفرمايان که نمی خواھد نارضايتی کارگران . ھستند

شده به اقدامی سازمان يافته مبدل شود، به صورت حساب

به عنوان نگھبان خود  Turk Metalترجيح می دھد تا از 

، کارگران Turk Metalاتحاديۀ . عليه کارگران استفاده کند

را وادار به اخراج اين مبارزه را شناسايی کند و کارفرمايان 

رويدادھای . کارگران از محيط ھای کار سازمان يافته نمايد

، چھرۀ »جنگيز ماشين«و » رنو«اخير در کارخانه ھای 

  .را نشان داد Turk metalحقيقی 

نارضايتی کارگران فلزکار به موازات مبارزۀ آن ھا با 

شرايط دشوار کار و زندگی، به طور مداوم درحال افزايش 

کارگران فلزکار و آن دسته از اتحاديه ھای کارگری . ستا

که ادعا می کنند خطی مبارزه جويانه در پيش گرفته اند، 

ھنوز بايد کارھای بسياری برای شکست دادن ترفندھای 

MESS  و باندTurk Metal تنھا کارگران و . انجام دھند

اتحاديه ھای مبارز و پيشرويی که برای نجات کارگران 

از اين باند وارد عمل شده اند،  Turk Metalعضو  ناراضی

اکنون نيازی مبرم به اتحاديه . می توانند به اين ھدف برسند

گرايی مبارزه جويانه ای است که کارگران را فريب نمی 

دھد، مبارزه برای حقوق و آزادی کارگران را اولويت خود 

 Turkقرار می دھد، و ضمن مبارزۀ متھورانه عليه باند 

Metalيک چنين . ، به کارگران فلزکار تکيه و اعتماد دارد

جويانه ای، اميد و قّوت کارگران اتحاديه گرايی مبارزه

  . فلزکار خواھد بود

  ٢٠١٢دسامبر  ١٧

 

منتفع می شود؟ و چه چيزی منتفع می شود؟ و چه چيزی   ٢٠١٣٢٠١٣چه کسی از بودجۀ چه کسی از بودجۀ 

  عايد کارگران می گردد؟عايد کارگران می گردد؟

ا با نزديک شدن به آغاز سال جديد، کارگران و زحمتکشان ب

اميد فراوان، انتظار دارند که بھبودی در وضعيت زندگی آن 

با اين حال مبارزه برای به دست آوردن . حاصل شودھا 

حّداقل معيشت، زندگی کارگران را تحليل می برد؛ چرا که 

آن ھا از عھدۀ حتی ابتدايی ترين نيازھای خود ھم برنمی 

دست بدھند اند که مبادا شغل خود را از آيند، ھميشه در ھراس

و نتوانند صورتحساب ھا و اجارۀ منزل را پرداخت کنند، از 

سختی ھای شرايط زندگی خسته شده اند، و اميدوارند که بر 

  .مسائل و مشک%ت خود فائق شوند

آزمايی اميد می بندند، بعضی ت%ش می بعضی ھا به بخت

تر درآمدشان را افزايش کنند که با اضافه کاری بسيار بيش

برخی ديگر تصور می کنند که حدۀاقل دستمزد تا سال  دھند،

  .نو به مقداری مناسب با? می رود

در واقع کارگران و زحمتکشان به طور کلی از سفت کردن 

  !کمربندھای خود خسته شده اند

ه اما در ھمان حال که توده ھای وسيع مردم به دنبال يافتن را

چه می کنند؟  کارفرمايان ،نجاتی از اين ف%کت عميق ھستند

آن ھا از اين . شان بسيار راضی ھستنددخوب، آن ھا از خو

که ترکيه ھفدھمين اقتصاد بزرگ جھان است، چيزی که با 

  .استثمار شديد کارگران حاصل شده، لذت می برند

در پارلمان کار  شّدتنمايندگان پرشور و شوق کارفرمايان به 

 یبر رو دولت حزب عدالت و توسعه مشغول کار. می کنند

در ھمان حال که آن ھا برای افزايش . است ٢٠١٣بودجۀ 

حداقل دستمزد تنھا به ميزان چند پنی برنامه ريزی می کنند، 

درنظر دارند که از طرف ديگر ماليات ھا را شديداً افزايش 

  .بدھند

اما اين که کدام بخش از جامعه و چه قدر در بودجه سھم دارد 

می شود، پرسشی است که نشان و چه مقدار از آن بھره مند 

  .اين بودجه اساساً برای چه کسانی ساخته شده است می دھد

روشن است که دولت ضمن فشار آوردن به کارگران، به نفع 

بودجۀ جديد، درست مانند . طبقۀ کارفرمايان عمل می کند

  .ريزی شده استقبلی، بنا به منافع سرمايه طرح یبودجه ھا

د که چه طور کارفرمايان مشغول روشن می کن ٢٠١٣بودجۀ 

در اين بودجه چه چيزی . حمله به حقوق کارگران ھستند

برای ميليون ھا نفر از کارگران و زحمتکشان درنظر گرفته 

شده است؟ افزايش ماليات، کاھش جديد در ھزينه ھای 

عمومی و مخارج اجتماعی، صورتحساب بحران و بار 
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  !سنگين جنگ

ت%ش دارد که بخش اعظم دولت حزب عدالت و توسعه 

 ٣١٨(درآمدھای بودجه را از محّل ماليات ھا به دست بياورد 

ترين بخش اين بودجه، بزرگ). ميليارد ليره ٣٧٠ميليارد از 

از طريق ماليات ھای مستقيم و غيرمستقيم از جيب کارگران 

  .زده خواھد شد

زندگی کارگران با انواع و اقسام ماليات ھا، تحت عناوين 

ات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات ويژۀ مالي

مصرف و ساير ماليات ھايی که ما حتی نام آن ھا را نمی 

  .دانيم، نابود می شود

وقتی نوبت به تخصيص سھم کارگران و زحمتکشان می 

رسد، دولت بسيار بخيل می شود؛ دولت با م%قه از کاسۀ 

آن ھا نمی  کارگران برمی دارد، اما حتی يک قاشق ھم به

  .دھد

  

ت و درمان و ھزينه ھای شسھم آموزش و پرورش، بھدا

افزايش حّداقل دستمزد و حقوق شده و اجتماعی، محدود 

  .کارکنان بخش عمومی بسيار ناچيز است

بھای گاز طبيعی، برق، آب، حمل و نقل عمومی و غذا به 

شکل سرسام آوری با? رفته و قدرت خريد کارگران به طور 

  .رو به کاھش استمداوم 

عيار طبقۀ کارفرمايان و وزير ماليه، به عنوان نمايندۀ تمام

در «: شرمی می گويددشمن موذی کارگران، در کمال بی

-ما اجازه نخواھيم داد که کارکنان، مستمری ٢٠١٣سال 

ما . بگيران و صاحبان حّداقل حقوق زير توّرم کمر خم کنند

مان واھيم کرد تا به ملتچنان دارايی ھايی خود را خرج خھم

ما در وضعيت خوبی  ٢٠١٣به بيان ديگر، سال . خدمت کنيم

  ».خواھيم بود

ما نبايد توازن را «آيا او ھمان وزيری نيست که با گفتن 

درصدی حقوق و دستمزدھای  ۴، نرخ افزايش »درھم بريزيم

  کارکنان بخش عمومی را کافی و مناسب می دانست؟

ت که با گفتن اين که نمايندگان مجلس آيا او ھمان وزيری نيس

  در مضيقه ھستند، دستمزدھای آن ھا افزايش داد؟

آيا اين ھمان وزير مسئول امور ماليۀ دولت حزب عدالت و 

توسعه نيست که طی ده سال گذشته شمار ميلياردھای د?ری 

رساند و تعداد کسانی را که بايد زير خطّ فقر  ۴٠را به 

  د؟زندگی کنند، افزايش دا

اندرکار اصلی تعيين آيا او ھمان وزيری نيست که دست

آن ھم در حالی که خطّ  -ليره ٧٧۴حّداقل دستمزد در سطح 

  بوده است؟  -ليره می باشد ١٠۵٠گرسنگی حدود 

. ميليون ھا نفر از کارگران برای حّداقل دستمزد کار می کنند

سھمی که به آموزش، بھداشت و درمان، و رفاه اجتماعی 

با وجود افزايش . اص می يابد رو به کاھش استاختص

جمعيت، سھمی که به خدمات عمومی نظير آموزش و 

بھداشت تخصيص داده می شود، طی بيست سال گذشته از 

اقتصاد و «ترکيه، اين . درصد سقوط کرده است ١۶به  ٢٠

از نظر شاخص توسعۀ انسانی رتبۀ » قدرت عظيم منطقه ای

وزير ماليه چه برداشتی از ! ردکشور دا ١٨٧را در بين  ٩٢

دارد؟ مقصود او چه نوع توزانی است؟ اين » توازن«مفھوم 

  .ستمی پست و حقيرانه است

اين گربه ھای چاقی که وقتی می بينند چيزی با منافع آن ھا 

جور درنمی آيد، سريع شروع به جيغ و فرياد می کنند، دقيقاً 

لی را با به ھمين خاطر است که ع%قه دارند وضعيت فع

به ھمين خاطر است که . بودجۀ جديد در پارلمان دنبال کنند

ھرچه در اين باغ به چشم می خورد، به مشام آن ھا خوشبو 

  .می آيد

وقتی زمان پرداخت ماليات نزديک می شود، دست آن ھا 

ھرگز به سوی کيف ھای پوشان نمی رود؛ بلکه برعکس آن 

  .دارندترين سھم بودجه را در اختيار ھا بزرگ

ھمه چيز برای کارفرمايانی که سودھايشان به واسطۀ بسته 

ھای انگيزشی شيرين، کاھش مالياتی و تشويق سرمايه 

  !گذاری افزايش می يابد، خوب پيش می رود

ھمه چيز برای نمايندگان مجلس و بوروکرات ھای رده با?ی 

شان افزايش جديد دستمزدھاست، خوب پيش دولت که پاداش

  !می رود

  !مه چيز برای اربابان جنگ خوب پيش می رودھ

دولت بابت نان، گوجه فرنگی، گاز طبيعی و ساير اق%م ھمان 

مقدار ماليات از کارگری با حّداقل دستمزد می گيرد، که از 

  .يک ميلياردر

در ھمان حال که کارفرمايان ھر نوع مخارجی را در 
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رآمد صورت ھزينه ھا وارد می کنند، بخش قابل توجھی از د

اش برسد، تحت يک کارگر پيش از آن که حتی به دست

  .عنوان ماليات مشمول کاھش می شود

شما برای » سھم«دامنۀ تأمين اجتماعی محدود شده و نرخ 

  .معاينۀ پزشکی، درمان و دارو افزايش يافته است

آموزش نه تنھا با وادار کردن خانواده ھای زحمتکش و فقير 

دکان خود در مدرسه پولی شده، به پرداخت ھزينه ھای کو

  .تر آمده استبلکه کيفيت آن ھم پايين

» امنيتی«با اين حال سھمی که به تسليحات و نيروھای 

  !ميليارد ليره است ۴۵اختصاص می يابد، به طور خالص 

ميليارد ليره ای را که به صندوق احتياطی  ٧٠وقتی ما 

يم که تخصيص يافته است، اضافه کنيم، به روشنی می بين

، در واقع بودجۀ تسليحات، جنگ، سرکوب و ٢٠١٣بودجۀ 

  .ستم، گاز اشک آور و باتوم است

دولت حزب عدالت و توسعه، ميزان ستم و استثمار طبقۀ 

کارگر و رويکرد تھاجمی خود نسبت به توده ھای تحت ستم 

  .تشديد خواھد کرد ٢٠١٣را در سال 

. واھد شدتر خکار عم%ً حتی بيش-به طور خ%صه، روز

عدم اشتغال . اخراج ھا بدون آھسته شدن، ادامه خواھد يافت

کار منعطف و پيمانکاری، عمومی خواھد . با? خواھد رفت

ت%ش ھای جديدی برای واگذاری حّق سنوات خدمت . شد

کارگران به يک صندوق و سپس الغای آن صورت خواھد 

ه ب. چنان سر به فلک خواھد کشيدسوانح کار ھم. پذيرفت

ع%وه افزايش سن بازنشستگی نيز در دستور کار پارلمان 

  .خواھد بود

طبقۀ کارگر نمی تواند دست به سينه منتظر بماند، چرا که 

  !تمامی اين حم%ت، قريب الوقوع ھستند

ترين بخش از ارزشی که کارگران برای به دست آوردن بيش

تثمار، خود ايجاد کرده اند و برای  پايای دادن به اين نظام اس

  .بايد دست به مبارزه بزنند

  ٢٠١٢دسامبر  ١۵

http://en.uidder.org/who_will_benefit_2013_bu

dget_and_what_will_workers_get.htm 

 )UID-DER( انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران

  )IWSN(فعالين شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران : ترجمه

  

متحد متحد   ،،عليه افزايش قيمت، ھزينۀ باqی معيشت و جنگعليه افزايش قيمت، ھزينۀ باqی معيشت و جنگ

  !!شويدشويد

  المللی کارگرانانجمن ھمبستگی بين

چنان زندگی زحمتکشان را تداوم افزايش قيمت ھا، ھم

دولت حزب عدالت . غيرقابل تحمل، و فقر را شديدتر می کند

، برای اجتناب از واکنش توده ھای )AKP(و توسعه 

قيمت ھا به ويژه در  آتی زحمتکش، از دور جديد افزايش

  .بھار و پاييز خبر داد

درصد  ١٩باره در ماه آوريل، قيمت گاز طبيعی به يک

افزايش يافت، و سپس در اوايل اکتبر باری ديگر به ميزان 

ر از تدرصد با? رفت، يعنی دومين افزايش در طی کم ١٠

بنابراين طی دوره ای که مصرف گاز طبيعتاً پايين . چھار ماه

صورت حساب ھا  شار پرداختتر است و برای مدتی از ف

درصد  ٣٠قيمت گاز طبيعی در مجموع بيش از  می کاھد،

  .افزايش يافت

اما . درصد افزايش يافت ٩.۶مجدداً در ماه آوريل قيمت برق 

ھم راضی نشده بود،  دولت حزب عدالت و توسعه که به اين

درصد ديگر به قيمت  ١٠درست مانند مورد گاز طبيعی، 

برق افزود تا دست ھای خود را بيشتر در جيب زحمتکشان 

  .فرو برد

ھمۀ اين ھا ضربه ای ديگر بود به توده ھای کارگری که در 

  . سنگين افزايش قيمت ھا ھستندفشار حل له شدن در زير 

و ساير محصو?ت نفت پيش  افزايش قيمت بنزين، گازوئيل

ھرگونه افزايش  .از اين ھم تابع مکانيسمی خودکار بوده است

بنزين، گازوئل، گاز طبيعی و برق به معنای افزايش قيمت 

  .تمامی ديگر اق%م است

ھزينه ھای رو به رشد فرآورده  اساسبه ھمين جھت ما بر 

ھای انرژی، با موج جديدی از افزايش قيمت ھا در ھمه 

، از حمل و نقل و مواد غذايی گرفته تا پوشاک و چيز

*کا?ھای سفيد
  .رو به رو ھستيم 

در فصل ھای بھار و تابستان، ميوه و سبزيجات  ا کهاز آن ج

و مصرف گاز طبيعی و برق پايين تر بود، تأثير  ،تر نارزا

با اين حال در فصل . تر احساس شداين جھش قيمت ھا کم

و  ،ی خود را تمام و کمال آشکارزمستان، ھزينۀ با?ی زندگ

زندگی زحمتکشان را به مصيبتی تمام عيار مبدل خواھد 

  .کرد

در ھمان حال که قيمت ھای تمامی مايحتاج ضروری افزايش 

. می يابد، دستمزدھای کارگران بدون تغيير باقی خواھد ماند
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نمی يابد و اگر ھم  به طور کلی دستمزدھای کارگران افزايش

. تر نخواھد بوددرصد بيش ۵باشد، از  راافزايشی در ک

بنابراين دستمزدھا کم و بيش بدون تغيير باقی می ماند و 

مواجھه با ھزينۀ در پولی که کارگران به دست می آورند، 

  .با?ی زندگی به سرعت ته می کشد

قدرت خريد کارگران پايين تر می : ھمۀ اين ھا يک معنا دارد

به آن معناست که دستمزدھای  و پايين آمدن قدرت خريد. آيد

بنابراين در اين جا نه به مبلغ پول ! واقعی کاھش پيدا می کند

، بلکه بايد به اق%می )دستمزد اسمی(پرداختی به کارگران 

دستمزد (نگاه کرد که می توان با آن دستمزد خريداری کرد 

  ).واقعی

 ،در حال حاضر ھم دستمزدھای اسمی و ھم قدرت خريد

 ٧٣٩برای نمونه، خالص حّداقل دستمزد تنھا . دپايين ھستن

  .است) يورو ٣٠٠حدود (ليرۀ ترکيه 

چگونه يک خانوادۀ کارگری چھار نفره می تواند با اين 

دستمزد از عھدۀ خوراک، پرداخت اجازه و صورت حساب 

ھا، مخارج تحصيل فرزندان و رفع ساير نيازھای آن ھا 

  بربيايد؟

تماماً برخ%ف واقعيت ھای ليره ای  ٧٣٩حّداقل دستمزد 

يک خانوادۀ چھار نفری برای رفع حتی ابتدايی . زندگی است

ترين نيازھای خود ھم به مبلغی به مراتب بيش تر ترين و کم

  .نياز دارد ايناز 

ليره و خط فقر را بيش  ١٠٠٠اتحاديه ھا، خط گرسنگی را 

به بيان ديگر، يک . ليرۀ ترکيه اع%م کرده اند ٣٠٠٠از 

نوادۀ چھار نفری برای آن که فقط در حاشيۀ گرسنگی خا

  .ليره درآمد داشته باشد ١٠٠٠زندگی کند، بايد دست کم 

ليره ای را در شرايط ترکيه در نظر  ٧٣٩اگر حّداقل دستمزد 

بگيريم، آن وقت خواھيم ديد که ميليون ھا کارگر عم%ً در 

  .زير خطّ گرسنگی قرار داشته اند

شغول کار و ت%ش بوده و ھستند تا کارگران شب و روز م

بلکه بتوانند خود را با?تر از خط گرسنگی نگاه دارند و از 

متأسفانه . طريق اضافه کار، درآمدھای خود را افزايش دھند

با وجود تمامی اين عرق ريختن ھا، زندگی کارگران حتی 

  .نتوانسته است به خط فقر نزديک شود

يل معاش و سير کردن کارگران تحت چنين شرايطی از وسا

آن ھا تنھا می توانند از عھدۀ . شکم خود ھم محروم می شوند

مخارج غذاھای ارزانی بربيايند که اساساً حاوی کربوھيدرات 

، و نه مواد غذايی غنی پروتئينی )مثل نان و ماکارونی(است 

  .مانند گوشت

کارگرانی که به اندازۀ کافی تغذيه نمی کنند، در روزھای 

. ?نی و شرايط کاری سخت، از پای در می آيندکاری طو

خستگی جسمی ناشی از اضافه کارھای : نتيجه مشخص است

ساعته، و کار روزانه و شبانه  ١٢سنگين، شيفت ھای کاری 

که استراحت را ) تغيير شيفت ھا(در طول يک ھفتۀ معين 

  .ناممکن می سازد

ه حزب عدالت و توسع"اين ھمان نوع زندگی است که دولت 

  !و کارفرمايان برای کارگران مناسب می پندارند" 

دولت حزب عدالت و توسعه، طی ماه ھای آتی با افزايش 

چنان سنگينی بار را بر دوش کارگران جديد قيمت ھا، ھم

  .خواھد انداخت

درآمدھای مالياتی دولت به واسطۀ اين جھش قيمت ھا رو به 

قيمت سيگار و به عنوان مثال، تقريباً نيمی از . صعود است

  .بنزين در قالب ماليات به دولت می رسد

بنابراين دولت از طريق اعمال ماليات ھای مختلف، نظير 

ماليات بر ارزش افزوده و ماليات ويژۀ مصرف کننده، 

  .زحمتکشان را در دستان خود فشار می دھد

ً با پول زحمتکشان شکل می  آن وقت بودجۀ دولتی که اساسا

می شود؟ آيا مث%ً سرمايه گذاری  گيرد، صرف چه چيزی

کافی روی آموزش و پرورش و خدمات بھداشتی و درمانی 

  !صورت می گيرد؟ البته که نه

يکی از بخش ھای بزرگ بودجه، به مخارج و ھزينه ھای 

دولت حزب عدالت و توسعه . جنگ اختصاص داده شده است

در ھمان . در حال گسترش جنگ در داخل و خارج بوده است

که عمليات نظامی عليه ُکرد ھا در با?ترين سطح خود  حال

ادامه داشته است، کمک ھای نظامی به ارتش آزاد سوريه، 

بخش به مراتب بزرگ تری از بودجۀ نظامی را شکل می 

  .دھد

ميليون ليره صرِف س%ح و  ٢٠٣، ٢٠١٢در نيمۀ اول سال 

 ميليون ليره نيز فقط در ماه ٢٨٧ساير تجھيزات جنگی شد و 

ميليون ليره ای که در  ١٩٨با درنظر گرفتن . ژوئيه خرج شد

ماه اوت صرف گرديد، کّل مبلغ ھزينه شده برای ابزار و 

به ع%وه در بودجۀ . ميليون ليره رسيد ۴٨٣ادوات جنگی به 

دولت، افزايش بسيار عظيمی در بخش منابع مالی محرمانه 

ھزينه ھای خدمات "به چشم می خورد که تحت عنوان 

  .برای مصارف نامعلوم معرفی می شود" محرمانه

تر به جزئی فعال از جنگ روشن است که ھرچه ترکيه بيش

تر می شود و اين تبديل می شود، ھزينه ھای بودجه ھم بيش

افزايش در قالب افزايش قيمت ھا بر گردۀ طبقۀ کارگر و 
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  .زحمتکشان قرار می گيرد

نۀ دولت حزب عدالت بنابراين نبايد با بحث ھای جنگ افروزا

جنگ به معنای مرگ، ويرانی، مصيبت . و توسعه گمراه شد

  .و اشک است

جنگ به . ھيچ توجيھی برای اين افزايش قيمت ھا وجود ندارد

معنای افزايش قيمت، ھزينۀ با?ی معيشت، غيرقابل تحمل 

تر شدن زندگی، ساعات کاری طو?نی و شرايط کاری سخت

  .ھم ھست

سال است  ٣٠و تُرک تاکنون از جنگی که زحمتکشان ُکرد 

بنابراين وظيفۀ ما فرياد برآوردن . ادامه دارد، رنج کشيده اند

عليه اين جنگ ناعاد?نه است که جان زحمتکشان را می 

گيرد؛ وظيفۀ ما ايستادن در مقابل ت%ش ھای جنگ افروزانه 

بياييد عليه افزايش قيمت ھا، ھزينۀ با?ی ! عليه سوريه است

  !دگی و جنگ متحد شويمزن

 !بودجه برای آموزش و درمان، نه برای جنگ •

لغو افزايش بھای گاز طبيعی، برق و فرآورده ھای  •

 !نفتی

 !حّداقل دستمزد شايسته، بدون تعلق ماليات به آن •

حذف بدھی آب، برق، گاز و کارت اعتباری   •

 !کارگران

 !کاھش بھای مواّد غذايی •

 !تثبيت اجارۀ مسکن •

مان، آموزش، مسکن و حمل و نقل بھداشت و در •

  !رايگان برای زحمتکشان

  ٢٠١٢اکتبر  ١۵

گاز، اجاق مثل يخچال، بادوام ی يبه کا?ھا: توضيح مترجم* 

به شود که عموماً  ی و نظاير آن اط%ق میيلباسشو  ماشين

   .رنگ سفيد است

http://en.uidder.org/unite_against_price_hikes_

high_cost_of_living_and_the_war.htm 

 

  

  

  !!پايان دھيدپايان دھيد» » سوانح کارسوانح کار««به مرگ کارگران در اثر به مرگ کارگران در اثر 

  )UİD-DER( انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران

 شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران: ترجمه

  

  !ان، برادران و خواھرانکارگران، زحمتکش

. سوانح ناشی از کار، روز به روز درحال افزايش است

روزی نيست که ما خبری از سوانح کار در کارخانه ھا، 

وساز معادن، کارخانه ھای کشتی سازی و محل ھای ساخت

کارگر جان خود  ١٠٠به طور متوسط ماھانه بيش از . نشنويم

به ع%وه کارگران  را در محل کارشان از دست می دھند، و

  .به مراتب بيشتری دچار جراحت و معلوليت دائمی می شوند

کارگران فوت کردند؛ در  ١۴۴۴، نزديک به ٢٠١٠در سال 

، "سوانح کاری"کارگر به قربانيان  ١۵۶٣نيز  ٢٠١١سال 

  . بناميم، تبديل شدند" قتل ھای کاری"که به حق بايد آن را 

ر ديگر ھم جان خود را کارگ ۶۴٢در نه ماھۀ نخست امسال، 

سوانح کار، زندگی خانواده ھای کارگری را . از دست دادند

سرپرست را نابود می کند و تنھا کودکانی يتيم يا زنانی بی

  .برجای می گذارد

وساز يک باريش کياک که در يکی از محل ھای ساخت

کار می کرد،  زمانی که ) استانبول(يورت فروشگاه در اسن
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رھای نايلونی موقتی در خواب بود، قربانی در يکی از چاد

اين قدر "مادرش می گويد . شعله ھای آتش شد و جان باخت

آرزو می کنم . رنج می کشم که ديگر نمی خواھم زندگی کنم

  ".که ای کاش مرده بودم

صدھا نفر از مادران، پدران، خواھران و برادران، زوج ھا 

ا زجر می کشند آن ھ. و فرزندان ھم ھمين طور فکر می کنند

  . و اشک می ريزند

اما چه کسی مسئول اين اشک ھا و دردھاست؟ بی ترديد بايد 

). AKP(گفت کارفرمايان و دولت حزب عدالت و توسعه 

چرا که کارفرمايان از تمھيدات احتياطی ضروری برای 

" پرھزينه بودن"کارگران در محيط ھای کار به بھانۀ 

دولت حزب . از می زنندابزارھای ايمنی و بھداشتی، سرب

عدالت و توسعه ھم با امتناع از انجام ھرگونه بازرسی و 

تصويب قوانينی جھت مجازات خاطيان، عم%ً چشم خود را 

بر روی اين حقايق می بندد و برعکس کارفرمايان را تشويق 

  .می کند تا به ھمين روال ادامه دھند

ه نيست که بايد پرسيد آيا اين خوِد دولت حزب عدالت و توسع

می " سرنوشت و تقدير"سوانح کار و تلفات متعاقب آن را 

  نامد و اين مرگ و ميرھا را بی اھميت جلوه می دھد؟

ی که ھمواره جان "تقدير"چرا اين : بياييد با ھم بپرسيم

  کارگران را می گيرد، ھيچ گاه به سراغ کارفرمايان نمی آيد؟

  !برادران و خواھران

ه از نظر شمار سوانح کار، رتبۀ سوم را آيا می دانيد که ترکي

در جھان به خود اختصاص داده است؟ طبق ارقام رسمی، 

ھر سال . ھزار سانحۀ کار در ترکيه اتفاق می افتد ٧٧سا?نه 

صدھا کارگران جان خود را از دست می دھند و ھزاران نفر 

به آسيب ھا و معلوليت ھای ناشی از سوانح کار دچار می 

  .شوند

در ھمان حال که سودھای کارفرمايان به : روشن استنتيجه 

در ترکيه . عرش می رسد، کارگران در جھنم زندگی می کنند

تابلوھايی در ھر محل کار نصب شده است که روی آن چنين 

با اين حال ھرگز ". اول، ايمنی کار: "شعاری نوشته شده

اول، ايمنی "يا " اول، ايمنی بشر"نوشته نمی شود که 

  اما چرا؟". کارگران

علت آن است که کارفرمايان، نه به کارگران، بلکه به رشد 

  .سرمايه و سود خود اھميت می دھند

اقدامات ايمنی در واقع نه برای تضيمن ايمنی کارگران، بلکه 

سوانح کار، اين حقيقت را . برای تضمين تداوم توليد است

  .بارھا بار آشکار کرده است

قت مورد بازرسی قرار نمی محل ھای کار تقريباً ھيچ و

به دنبال رشد فشارھا، دولت حزب عدالت و توسعه ! گيرد

قانون ايمنی و س%مت "قانون جديدی را تصويب کرد که به 

موسوم است و به اشتباه گمان می کرد که چنين " مشاغل

اما بعداً چه اتفاقی . اقدامی به سوانح کار پايان خواھد بخشيد

  رخ داد؟

رگران از ماه ژوئيه، يعنی زمانی که قانون صدھا نفر از کا

اين قانون . مذکور اجرايی شد، جان خود را از دست دادند

فقط کلياتی را دربر دارد که محکوم به باقی ماندن بر روی 

کاغذ است، و ھيچ نوع مقررات روشن و مشخصی را به نفع 

  .کارگران به دنبال نداشته است

ن محيط ھای کار در به عنوان يک نمونه، تعداد بازرسا

نفر است و اين در حالی است که  ٢۵٠وزارت کار تنھا 

  .صدھا ھزار محيط کار و ميليون ھا نفر کارگر وجود دارند

ظاھراً کارفرمايانی که از اين قانون تبعيت نکنند، مشمول 

طبق قانون، ايجاد کميته ھای ! جريمه ھای سنگين خواھند بود

گران درھر حال از ايفای اما کار. ايمنی کار ضروری است

در عوض . نقش در ايجاد اين کميته ھا محروم ھستند

کارفرمايان از اختيار قانونی برای ايجاد اين کميته ھا 

آيا روشن نيست که کارفرمايان، اين کميته ھا . برخوردارند

را بنا به ميل خود طراحی خواھند کرد؟ ضمناً کّل جريمۀ 

بيل کميته ھا امتناع می ورزند، کارفرمايانی که از ايجاد اين ق

مشخص است که اينان کارگران ! ليرۀ ترکيه است ٢٠٠٠تنھا 

  .را به مسخره گرفته اند

يکی . ع%وه بر اين، مسأله، تنھا فقدان اقدامات احتياطی نيست

از د?يل اساسی سوانح کار، اين است که کارگران وادار می 

. نی کار کنندشوند که تا سر حّد مرگ و برای ساعاتی طو?

افزايش ساعات کاری و افزايش آھنگ کار به افزايش 

در قانون جديد حتی . تصاعدی شمار مرگ و مير می انجامد

  .يک کلمه ھم در مورد اين جنبۀ مسأله صحبت نشده است

  !ديگر بس است: ما می گوييم

راه اندازی انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران، در حال به

برای پايان دادن به سوانح کار و بيماری  کمپينی مبارزاتی

به عنوان بخشی از اين . ھای ناشی از مشاغل خاص است

آوری امضا و ارسال آن به مجمع بزرگ کمپين، ما به جمع

ملی ترکيه اقدام خواھيم کرد، و خواھيم گفت که در مقابل 

مرگ کارگران در نتيجۀ سوانح کار سکوت اختيار نخواھيم 

برای متوقف ساختن فوت . وارد عمل شود دولت بايد. کرد
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کارگران در نتيجۀ سوانح کار، بايد گام ھايی ضروری به 

منظور انجام اقدامات احتياطی ?زم برای ايمنی کارگران در 

محيط کار برداشته شود، و در عين حال قوانين جديدی به نفع 

کارگران تصويب و بدون ھر گونه قيد و شرطی در تمامی 

ما برادران و خواھران خود را . اجباری گردداماکن کار 

فرامی خوانيم تا به کمپين ما بپيوندند، و فعا?نه از آن حمايت 

  !کنند

در مقابل فوت کارگران در نتيجۀ سوانح ناشی از  •

 !کار سکوت نکنيد

کميته ھای ايمنی و س%مت کارگران بايد تحت  •

 مديريت خود کارگران و در تمامی محل ھای کار ايجاد

 !گردد

دستمزد پزشکان محيط کار و متخصصين ايمنی  •
مشاغل بايد از سوی صندوقی دولتی که تحت نظارت اتحاديه 

 !ھای کارگری و انجمن ھای صنفی قرار دارد، پرداخت شود

اختصاص جريمه و مجازات ھای سنگين برای  •

کارفرمايانی که از انجام اقدامات احتياطی خودداری می 

 !زۀ بازرسیورزند، به ھمراه اجا

حّق توقف توليد از سوی کارگران در موارد فقدان  •

 !وجود ابزارھا و اقدامات احتياطی ضروری کار

 !حذف شيف شب در مشاغل سنگين و خطرناک •

  !افزايش دستمزد و کاھش ساعات کار •

  ٢٠١٢نوامبر  ١

  :منبع

http://en.uidder.org/stop_workers_dying_of_wo

rkplace_accidents.htm 

 

  

  

  

  

  

  

  

بندی ھای ساختگی دوری بندی ھای ساختگی دوری بر ترس غلبه کنيد، از قطببر ترس غلبه کنيد، از قطب

  !!خود متحد شويدخود متحد شويد  برای حقوقبرای حقوق! ! کنيدکنيد

المللی انجمن ھمبستگی بين(بولتن ھمبستگی کارگری : منبع
  )کارگران

نی از پرداخت اجاره و ھمۀ کارگران از بيکاری، ناتوا
صورتحساب ھا، و ناتوانی از سير نگاه داشتن فرزندان خود، 

ترس و وحشت، يک خصلت انسانی است، اما . وحشت دارند
. انسان ھا چگونگی غلبه کردن بر اين ترس را ھم آموخته اند

انسان ھا از طريق متحد شدن و گردآوردن نيرو و توان خود، 
و تھديدی را که به اين ترس می بر اين ترس فائق می آيند 
بنابراين ما کارگران ھم بايد به . انجامد از ميان برمی دارند
کارگران زمانی . ديگر جمع شويمھمين ترتيب درکنار يک

. نيرومند ھستند که متحد می شوند و بر ترس ھا غلبه می کنند

کارفرمايان و رؤسا، به راحتی نمی توانند کارگران متحد را 
کارگران متحد، پس از غلبه بر ترس ھای ! گيرندناديده ب

خود، ديگر تسليم افزايش قيمت ھا، ھزينۀ با?ی زندگی، 
اما ! دستمزدھای پايين و اضافه کار اجباری نخواھند شد

برعکس اگر وحشت داشته باشند و نتوانند متحد شوند، 
ترس، مردم را اسير نگاه . ناگزير به تسليم تن در می دھند

. عدالتی ھا می کندآن ھا را وادار به پذيرش بی می دارد و

چرا ما نمی توانيم متحد شويم؟ آيا منافع : اکنون بايد پرسيد
  کارگران مشترک نيست؟

. ترس مانعی بر سر راه اتحاد و نيرومند شدن کارگران است

اما انشقاق ساختگی در درون کارگران نيز يک مانع ديگر 
. را تکميل می کنند است و اين دو ھستند که يک ديگر

. حم%ت عليه حقوق کارگران با تمام توان صورت می گيرد

بندی، مشک%ت رو به رشد اما انشقاق ساختگی و قطب
حزب جمھوری خواه «ابتدا اين . کارگران را پنھان می کند

و ژنرال ھايی بودند که بنا به منافع خودشان ) CHP(» مردم
 -کراسی نظامیو بورو CHPجامعه را دوقطبی کردند؛ 

غيرنظامی کماليست، با قيل و قال بر سر اين که سکو?ريم و 
جمھوری در معرض تھديد است، به تحقير بخش ھای مذھبی 

اکنون دولت حزب عدالت و توسعه . جامعه روی آوردند
)AKP (است که جامعه را دوقطبی می کند .AKP  با اين

چنان ، ھمادعا که قربانی است و از دموکراسی دفاع می کند
کنترل کامل دولت  AKPنھايتاً . اکثريت را به دست می آورد
بنابراين . ، به چنگ آورد٢٠٠٧را، به خصوص پس از سال 

من قربانی ھستم، به من «: آن ھا ديگر نمی توانند بگويند
بنابراين آن ھا به دنبال اين ھستند . »اجازۀ حکومت نمی دھند

. د امکان تشديد کنندبندی در درون جامعه را تاحکه قطب

نخست وزير اردوغان که سابقاً از دموکراسی حرف می زد، 
او . ا�ن از يک ادبيات اقتدارگرايانه و آمرانه استفاده می کند
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مردمی را که خواستار حقوق دموکراتيک خود ھستند، تحقير 
او لحظه ای در بھره . می خواند» تروريست«می کند و حتی 

  .ھبی و ناسيوناليسم درنگ نمی کندبرداری از ارزش ھای مذ

مداران بورژوا به طور مداوم تنش ھايی کاذب ايجاد سياست
می کنند و به دنبال اين ھستند که طبقۀ کارگر را از طريق 

اين . اين تنش ھا، زير نفوذ و کنترل خود داشته باشند
موضوع باعث می شود که کارگران از دريچۀ حزب عدالت 

ری خواه مردم، شاھد تغيير و و توسعه يا حزب جمھو
تحّو?ت باشند، و نه از منظر خود، يعنی از منظر منافع 

رأی دادند، به  AKPبنابراين کارگرانی که به . شانطبقاتی
ترغيب می  AKPسمت پذيرش و دفاع از تمامی اقدامات 

شوند؛ ھمين امر در مورد کارگرانی رخ می دھد که به 
CHP دولت به عنوان مثال. رأی دادند ،AKP  بھای گاز

درصد  ٣٠طبيعی را بين ماه ھای آوريل و اکتبر به ميزان 
کارگران و . با? برد که افزايشی باورنکردنی بود

زحمتکشان، نخستين کسانی ھستند که از چنين جھش قيمت ھا 
بندی اما به دليل قطب. يا افزايش ماليات ھا ضربه می خورند

دادند می توانند در تقابل رأی  AKPجامعه، کارگرانی که به 
با کارگرانی که به اين افزايش قيمت ھا اعتراض دارند، از 

AKP آن ھا می توانند بدون ھرگونه سؤالی، تمام . دفاع کنند
و حم%ت آن عليه حقوق کارگران را  AKPسياست ھای  

رأی دادند  CHPبرعکس، ساير کارگرانی که به . توجيه کنند
. را تأييد کنند CHPن حرف ھای می توانند به راحتی ھما

چه کسی از اين موقعيت سود می برد؟ آيا : اکنون بايد پرسيد
  بندی نفعی می برند؟کارگران از اين قطب

بندی منجر می شود، مسألۀ موضوع ديگری که به قطب
فرزندان . چنان در انتظار راه حلی می باشدکردھا است که ھم

شدن مسألۀ کردھا، که زحمتکشان ترک و کرد، به دليل حل ن
چنان جان در واقع به مسألۀ خاورميانه تبديل شده است، ھم

ھر روز و ھر روز اجسادی است که جا به جا می . می بازند
شود، ھر روز و ھر روز شيون و ناله ای است که از 

در ھمان حال که . خانواده ھای ھر دو سو به گوش می رسد
مردم جامعه در غم و اين خانواده ھا در زجر و مصيبت، و 

و ) MHP(» گراحزب جنبش ملی«اندوه به سر می برند، 
AKP  مشغول تشديد ناسيوناليسم با بھره برداری از موقعيت
آن ھا در مسير ناسيوناليسم با يک ديگر رقابت می . ھستند
با اين حال مردم و کارگران ترک، منفعتی در ستم بر . کنند

م موارد و نمونه ھا نشان می ھمان طور که تما. کردھا ندارند
دھد مردم تحت ستمی که حقوق دموکرتيک خود را مطالبه 

و مسألۀ کردھا . شان دست می يابندمی کنند، نھايتاً به آزادی
چرا : اکنون پرسش اين است. دير يا زود حل خواھد شد

چنان جان خود را از دست می دھند؟ بسياری از جوانان ھم
به . وحدت کارگران آسيب می رساند نشدۀ کردھا بهمسألۀ حل

خاطر تحريکات ناسيوناليستی، ممکن است که کارگران 
چه کسی از اين . ترک، کارگران کرد را دشمنان خود بدانند
آيا کارگرانی که ! وضعيت سود می برد؟ البته که کارفرمايان

اطمينانی به برادران و خواھران طبقاتی خود ندارند، می 
دھای پايين، ساعات کاری طو?نی و ناديده توانند عليه دستمز

گرفته شدن اقدامات ايمنی کار متحد شوند؟ کارگرانی که به 
يک ديگر اعتماد نمی کنند، محکوم به انزوا، ترس و خم شدن 

  .در مقابل کارفرمايان ھستند

برادران و خواھران طبقاتی ما بايد اين موضوع را درک 
جمھوری خواه مردم، حزب عدالت و توسعه، حزب : کنند که

گرا و غيره، ھمگی به کارفرمايان و رؤسا حزب جنبش ملی
تمامی آن ھا وقتی در قدرت قرار دارند، . خدمت می کنند

در  AKPامروز . اساساً در خدمت منافع کارفرمايان ھستند
ممکن است به قدرت  MHPيا  CHPقدرت است، فردا 

ه کنيم و از ما بايد از منظر صفوف طبقاتی خود نگا. برسد
ديروز احزاب مختلفی در . منافع طبقاتی خودمان دفاع نماييم

قدرت قرار داشتند و آن ھا ھم به حقوق کارگران يورش می 
در قدرت و مشغول  AKPدر طول ده سال گذشته، . بردند

سن  AKPدر طول اين ده سال، . حمله به حقوق ما بوده است
کاری و ساير دن پيمانبازنشستگی را با? برد، و با قانونی کر

. ، امنيت شغلی را نابود کرد»انعطاف پذير«اشکال کار 

دستمزدھا . اتحاديه ھای مبارز، ضربات سنگينی خورده اند
تغييری نکرده، قدرت خريد سقوط کرده، ساعات کاری 

اکنون لغو حّق سنوات خدمت و دفاتر . افزايش يافته است
  .ار دارندخصوصی استخدام کارگران نيز روی ميز قر

کارگر جان خود را در سوانح کار از  ١٠٠ماھانه بيش از 
تری زمينگير می کارگراِن به مراتب بيش. دست می دھند

شوند، به بيماری ھای شغلی دچار می گردند و از کار ناتوان 
آيا اين چيزی شبيه به يک جنگ نيست؟  در ده . می شوند

به دليل  ھزار کارگر جان خود را ١١سال گذشته، حدود 
آيا می دانيد که اين رقم، بزرگ تر . سوانح کار از دست دادند
است؟ چرا » جنگ استق%ل«شده در از شمار سربازان کشته

اين سوانح کاری مھلک پايان نمی پذيرد؟ علت اين است که 
اساساً بر پايۀ افزايش سود کارفرمايان  AKPسياست ھای 
پر «ال آسوده و به بھانۀ بنابراين کارفرمايان با خي. قرار دارد

تمھيدات ايمنی کار، از انجام آن سرباز می » ھزينه بودن
از بازرسی ابزارھای ضروری ايمنی  AKPدولت . زنند

می » سرنوشت«خودداری می کند، اين مرگ و مير را 
خواند و کارگران را موعظه می کند که به دنبال حقوق خود 

  .نباشند

   ٢٠١٢نوامبر  ١۵

 )IWSN(ھمبستگی کارگران ايران شبکۀ  :ترجمه
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انجمن انجمن » » گروه تئاتر کارگریگروه تئاتر کارگری««گزارش از نمايش گزارش از نمايش 

  ::ھمبستگی بين المللی کارگرانھمبستگی بين المللی کارگران

به روی » ابراھيِم برده، حرف ھای عجيبی می زند«نمايش 

  صحنه رفت

  

که از » ابراھيِم برده، حرف ھای عجيبی می زند«نمايش 

انجمن ھمبستگی بين المللی «سوی گروه تئاتر کارگری 

ماه مه در بخش  ٢٧تھيه گرديده است، روز » کارگران

غازی، دھم ژوئن در اروپايی استانبول، سوم ژوئن در ساری

ستان کجائيلی اجرا آيدينلی و اّول ژوئيه در منطقۀ گبزه در ا

اين نمايش که با استقبال حّضار رو به رو شد، نتيجۀ . گرديد

  .چندين ماه کار سنگين و بزرگ بود

  

نمايش، راجع به مصر باستان است، ولی در واقع جھان  اين

بردگانی که مشغول بنانھادن اھرام . امروز را به نقد می کشد

: فراعنه ھستند، بارھا و بارھا اين کلمات را تکرار می کنند

در ھمين . »!سنگ را بردار، سنگ را بده، سنگ را بگذار«

از اين . فتدميان، به ناگاه سنگی بر سر ابراھيِم برده می ا

از . چون گذشته نخواھد بودلحظه به بعد، ديگر ھيچ چيز ھم

ھمين زمان است که ابراھيم به گونه ای عجيب شروع به 

 ابراھيم پس از سفر به آينده، به مصرِ . صحبت می کند

او از اتحاديه ھا، بيمه، امنيت شغلی و . فرعون بازمی گردد

انش بر اين کارگر بودن حرف می زند، درحالی که دوست

ه و از ھمين روست که چنين گمان اند که او ديوانه گشت

از ابتدا تا انتھای نمايش، واژۀ . عجيبی می گويد چيزھای

مدام تکرار می شود؛ اما نه فقط از طرف بردگان، » عجيب«

بردگان قادر به درک اين . بلکه ھمين طور از طرف فرعون

خورد، نيستند و  شان میبه گوش برای نخستين بارکلماتی که 

  .به ھمين دليل است که برايشان عجيب به نظر می رسد

اما ابراھيم از چيزھايی بسيار زيبا سخن می گويد که نمی 

رؤيای ابراھيم، ھمه را . توان تحت تأثيرشان قرار نگرفت

بردگانی عادی مانند يوسف و موسی که برای : متأثر می کند

شنيدند؛ بردگانی  عجيبی را می بار چنين حرف ھای اولين

 او ھم ديگر مانند ِمکنون، که او را ديوانه می خوانند، چرا که

که » بردۀ فرزانه«ھمواره مثل ابراھيم حرف می زند؛ و 

اين رؤيا . نگرفردی است لجوج و مصّمم، باتجربه و آينده

مکنون رو . حتی بردگان ارشد را ھم تحت تأثير قرار می دھد

تمام ديوانگان «: رياد می زندبه سوی حّضار می کند و ف

در ھمان حال که اين عبارت با تشويق . »!جھان، متحد شويد

به صحنه وارد » بردۀ فرزانه«حّضار رو به رو می شود، 

. از حرف ھای ابراھيم متأثر شدهمی شود؛ او زنی است که 

را با پراتيک » بردۀ فرزانه«ابراھيم، تئوری دورانديشانۀ 

، اين تمام بردگان به بعد از حا?. ندمکنون، يکپارچه می ک

  !می زنند »عجيبی«ھستند که حرف ھای 

  

فرعون نمی توانست باور داشته باشد که بردگان در حال 

ايده عقيده که بردگان نمی خواھند به عنوان برده . ش اندشور

به حيات خود ادامه دھند و ممکن است دست به شورش زنند، 

نظم . به نظر می رسد و دور از ذھن برای او بسيار عجيب

! است، و ھرگز تغيير نخواھد کرد موجود، ازلی و ابدی

! شدبرده بايد مطيع کيش و ايمان خود با! بردگی، ايمان است

اين ھا عقايد ! برده نبايد برای پايان دادن به بندگی، طغيان کند

به  اما ديگر تمام بردگان شروع. اش استفرعون و موبدان

بردگان متمّرد و شورشی، ! گفتن سخنان عجيبی کرده اند
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ھمه چيز زير سقف آبی «:مطالبۀ خود را فرياد می زنند

ق به خيز، متعلآسمان و آن سوی سرزمين ھای حاصل

تشويق و کف زدن حّضار به دنبال اين جمله، سالن . »!ماست

تئاتر را به لرزه درآورد، و اين نشان از آن داشت که چنين 

  .ايده ای، بازتاب اميد و خواستۀ تمامی کارگران امروز است

موبدان فرعون، ت%ش می کنند تا بردگان شورشی را سحر و 

خود فرعون ھم نمی  .فايده استبیکار جادو کنند؛ ولی اين 

، »خصومت با مالکيت، جرم است«تواند با گقتن اين که 

در نھايت موبدان موقعيت را دريافتند و . بردگان را قانع سازد

سواد، اين بردگان بی! اعتصاب«: به فرعون ھشدار دادند

آن بردگانی . »!قدرتمندترين س%ح تمامی اعصار را يافته اند

استراحت را نمی شناسيم، ما فقط  ما«که تا ديروز می گفتند 

، اکنون در حال متوقف »وقت روزانه را می شناسيمکار تمام

  .ساختن توليد و شوريدن ھستند

در ھمان حال که ابراھيم سراسيمه به دنبال يافتن فرعون بود، 

و اين جاست که او . باری ديگر سنگی بر سر او می افتد

ته تبديل می شذع گه ھمان بردۀ فرمانبردار و مطيدوباره ب

چرا در حال استراحتيم، بايد به ! زود باشيد«: او گفت. شود

، موسی و »کار بازگرديم، ا�ن است که بردۀ ارشد بيايد

موسی و . راھيم نااميد شدندبيوسف با ديدن اين تغيير، از ا

درحالی که سردرگم شده بودند، از يک ديگر  فيوس

رؤيا بودن يا حقيقت . »ھمۀ اين ھا رؤيا بوده؟« :پرسيدند

، چيزی است که حّضار در موردش تصميم می ماجراداشتن 

  .گيرند

  

تا از وقتی که بازيگران در انتھای نمايش به صحنه می آيند 

حّضار قدردانی کنند، کف زدن ھا به مدت چند دقيقه ادامه 

پس از اتمام نمايش، زمانی که مشغول خداحافظی از . يافت

آن . شان تشکر کردندبوديم، از ما بابت دعوت کردن مدعوين

! ھا می گفتند که ای کاش سنگی بر سر آن ھا ھم سقوط کند

داری از آگاھی و با گفتن اين جمله، آن ھا ميل خود به برخو

احساسات عمومی حاضرين در . تشکل را ابراز می کردند

اميدواريم که بر سر ھر «:قالب چنين عباراتی ابراز می شد

اگر کارگران متحد باشند، می «، »کارگری، سنگی سقوط کند

از اين که «، »توانند از شّر فراعنۀ امروز خ%ص شوند

از آمدن «، »احتيمنار ،دومين سنگ بر سر ابراھيم سقوط کرد

به اين جا خوشحاليم، از ا�ن به بعد ھميشه برای ديدن نمايش 

چه طور «، »ھای تئاتر کارگری خواھيم آمد، واقعاً عالی بود

اين «، »!توانستيند چنين اجرايی داشته باشيد؟ خوش به حالتان

نمايش بايد در ھمۀ شھرھا و مناطق کارگری روی صحنه 

راه اندازی تئاتر «، »د آن را ببينندتمام کارگران باي. برود

  .»، موفقيت بزرگی استUİD-DERکارگری از طرف 

 ،، از سنت تئاتر کارگری»UİD-DERتئاتر کارگری «

فعاليت ھا در زمينۀ . پيروی و بر مبنای آن پيشرفت می کند

. ادامه دارد UİD-DERتئاتر در تقريباً تمامی شعبه ھای 

» UİD-DERتر کارگری تئا«تمام اجراھايی که از سوی 

و  ،روی صحنه رفتند، بيانگر غم، شادی و مبارزۀ کارگران

گفته می شود که تئاتر، ھنِر صحبت . ھستند ،نه کارفرمايان

اما . از انسان ھا، برای انسان ھا و به وسيلۀ انسان ھا است

به زبان کارگران صحبت می » UİD-DERتئاتر کارگری «

ئاتر به وسيلۀ کارگران، برای ت: بنابراين ما می گوييم. کند

-UİDگروه تئاتر کارگری «. کارگران و به زبان کارگران

DER«نمايشنامه ھا به . ، از کارگران تشکيل شده است

. وسيلۀ خود کارگران نوشته، اجرا و مديريت می شوند

حتی لباس ھا، صحنه آرايی، . مخاطبان آن کارگران ھستند

ارگران انجام می طراحی رقص و افکت ھا را ھم خود ک

  .دھند

» UİD-DERتئاتر کارگری «تمام نمايش ھايی که به وسيلۀ 

جلب کرد به سوی خود روی صحنه رفت، توجه عظيمی را 

ميخک ھای اّول ماه «. تقبال بسيار خوبی برخودار شدسو از ا

از بيدار شدن تا «. ، در مورد منشأ روز اول ماه مه بود»مه

ژوئن سال  ١٦و  ١٥، به شورش کارگران در »شورش

مرگ بر فراز کارخانۀ «. در ترکيه می پرداخت ١٩٧٠

، در مورد مرگ و مير و سوانح کاری در »سازیکشتی

، به موضوع »مرد بيکار«. کارخانه ھای کشتی سازی بود

به . بيکاری و تأثيرات روانی آن بر کارگران می پردازد

، »!مخدا را شکر که متشکل ھستي«ھمين ترتيب، نمايش ھای 

چه «، »جنگ برای صلح«، »ھيو?ِی خريد«، »دزد و کيف«

نمايش  از جمله، »نوع نمايشی بايد برای کارگران اجرا گردد

» UİD-DER  تئاتر کارگری«ھايی بودند که به وسيلۀ 

  .روی صحنه رفتند

  ٢٠١٢اوت  ٣

  

 


