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کارگري یسمکالیا رادییسمکالیسند
اضییمھدی ر

بازگشت بھ فھرست

ا تشکل مستقل کارگری؟یکایسند*

ن اکبری ین مقالھ، نقدی است بھ مقالۀ حسیا:توضیح
، »ل کارگرانیکا سازمان بی بدیسند«تحت عنوان

مھدی «بھ قلم رفیق مازیار رازی با نام مستعار کھ
آبان ١٩، ٦٣شمارۀ ،روزنامۀ شرقدر »ریاضی
.منتشر گردید،١٣٨٢

ن اکبری در مقالۀ خود استدالل می کند کھ یآقای حس
ریعواملی نظ«ش بھ علت یران در دورۀ پیاکارگران

، دچار »ھای ب و ناھنجاریسرکوب؛ جنگ، فر
کھ مورد توافق (گشتند»و سستی و فترتضعف«
کردیرو...«، اما، )زھستین مقالھ نیسندۀ اینو

سم، یکالیبھ سوی سندروزافزون جنبش طبقۀ کارگر 
ییکایھم سندآن.»ن دوره داردیافتن ایان ینشان از پا

و با »ن المللی کاریسازمان ب«استیکھ متکی بر س
.مقاولھ نامھ ھای آن باشدبھ)ر مشروطیغ(الحاق 

ر در ید متذکر شد کھ طبعاً تحوالت اخیدر ابتدا با
شبردیی برای پیران، روزنھ ھایالمللی و انیصحنۀ ب

نیاما ا.جاد خواھد کردیمطالبات بھ حق کارگران ا
استیکای کارگری متکی بر سیجاد سندیعنی ایامر، 

الزاماً منجر بھ گذار از ، »رن المللی کایسازمان ب«

را یز.نخواھد بود»ضعف و سستی و فترت«دوران 
المللی کار، سازمانی است کھ اصوالً بھ نیسازمان ب
ھای کارگری بل حرکتجاد قطبی در مقایمنظور ا

قیبحران عم.ستم شکل گرفتیل قرن بیاوادر
١٩١٨-١٩١٤ھای ھ داری جھانی در سالیسرما
بھ دنبال آن حرکتبھ جنگ جھانی اول شد ومنجر

ل شوراھای کارگرییھای کارگری در راستای تشک
ش و مجارستان بھ وقوع یھ، آلمان، اطریدر روس

سیرئابتکارھ داری جھانی بھ یسرما.وستیپ
چھارده ھ ای، برنام»ویلسون«مھور وقت آمریکا ج

قرارداد ه ای را بھ عنوان طرح صلح درماّد 
نیدر رأس ا.ارائھ داد١٩١٩ژوئن ٢٨»ورسای«

بود کھ »مللۀیاتحاد«جاد نھادی بھ نامیبرنامھ، ا
.را بنا نھاد»ن المللی کاریسازمان ب«ان یبن

قیاز ابتدا برای تحم»ن المللی کاریسازمان ب«
لیری از تشکیسطح جھان و جلوگکارگران در

تشکل ھای مستقل کارگری، شوراھای کارگری و
زی شده یھ داری جھانی پی ریسرمالت ھایتوسط دو

»ییگرانبھ اسھ ج«ن آن ھمان یدر مرکز قوان.است
ز قرار ین اکبری نید آقای حسییمورد تأاست کھ

ۀندینما»مشارکت«بھ اصطالح ۀین معادلدر ا.دارد
کارگران بھ ۀندینما،فرما و کارگرانردولت، کا

.رندیداران قرار می گھیری در دست سرمایاسۀمثاب
ن توافق کارگران کھ یگر براساس ایبھ سخن د
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دیبا،ل می دھندیرا تشکدکنندگان جامعھ یتولتیاکثر
خود ری بر سرنوشتیم گیت در تصمیاز آرای اقل

در صورتی کھ دولت و کارفرما .برخوردار باشند
تیدر اکثرھ داری ھستند،یدو مدافع سرماکھ ھر
ات خود را بر کارگران یو نظرمی گیرندقرار 

.ل می کنندیتحم

ھای»کایسند«ن گونھ یجاد ایھی است کھ با ایبد
»ضعف و سستی و فترت«کارگری، دوران

تنھا شکل ظاھری .کارگران سپری نخواھد شد
شیپۀتفاوت با دور.خواھد کردرییھا تغت آنیموقع

ده خواھدین بار سر کارگران با پنبھ بریست کھ اانیا
.شد

کارگران ،»ضعف و سستی و فترت«برای غلبھ بر 
جاد تشکل یکنونی برای اۀاستفاده از روزند بایبا

مستقل از دولت و تمام(مستقل خود تالش کنند 
چھ چنان).ن المللی کارین سازمان بیچناحزاب و ھم

ران یکارگران ان المللی کار دلش براییسازمان ب
تاکندکارگران توافق ۀین مطالبد با ایمی سوزد، با

اسی و ضّد یس،بتوانند حول مطالبات صنفیکارگران
و تیدون آقا باالسر، بھ فعالھ داری خود بیسرما

.نمایندسازماندھی خود مبادرت 

ز خود را در صف ین اکبری نیاگر آقای حس
د برای استقالل واقعی یباکارگران می پندارد،

ریھا را اسکھ آننیکارگران گام بردارد و نھ ا
.کندنییاربابان نو

،اضییمھدی ر

١٣٨٢آبان ٢٦

!فقرات نیستبدیل سندیکا بی ستون *

بازگشت بھ فھرست

می، یمحسن حکمطلبی است بھ ان مقالھ مالحظھ یا
کا بییسند«ن اکبری، تحت عنوان یحسۀمقالدر نقد

، ٦٧شمارۀ ،شرقۀ، مندرج در روزنام»یستل نیبد
.١٣٨٢آبان ٢٤

نیمی نسبت بھ مواضع حسینقد آقای محسن حک
ارگر کۀجنبش اجتماعی طبق«کھنیاکبری مبنی بر ا

را منبعث از تضاد یھ داری است، زیسرماضّدتا ًذا
سمیالیکھ سندکھ است، حال آنیار و سرماکاساسی

ۀیھ داری طبقسرماضّدۀھ مبارزکشی است یگرا
ۀیفمی گذارد و وظاسی وایارگر را بھ احزاب سک

ا ًصرفۀرحزبی را مبارزیارگری غکل ھای کتش
، »داندیمیھ داریسرمادر چارچوبستییرفرم

.ھستزین مقالھ نیاۀسندید نوییمورد تأ

می بھ آن اشاره یآقای محسن حکۀچھ در مقالاما، آن
چھ ضمانتی برای ست کھ چگونھ وانینمی شود، ا

ک تشکل مستقل کارگری ضّد یل و تداوم یتشک
ھ داری،ینظام سرماکیھ داری، در چارجوب یسرما

یخیتارۀیک نمونمی تنھا بھ یوجود دارد؟ آقای حک
اشاره »ارگریکیھ ھایسازمان شوال«لیکن تشیچن

می واقف ھستند کھ ھریمحققاً آقای حک.می کند
ک ستون یاز بھ یھ داری نیسرماۀدر جامعتشکلی

قراتی در ن فن ستویوی بھ درستی بھ چن.فقرات دارد
سد کھ یمی نواو.سم اشاره می کندیکالیمورد سند

یھ سرماضّدۀمبارزھکشی است یسم گرایالیکسند«
میاسی وایارگر را بھ احزاب سکۀداری طبق

کاھای کارگری در یسندگریبھ سخن د.»گذارد
ھ داری توسط نھادھای متشکل مانند یجوامع سرما
در .ابی می گردندیسازمان ھ دارییاحزاب سرما

ستون ۀبھ مثابیز احزابی وجود دارند کھ کشور ما ن
ای اسالمی، شوراھای اسالمی و انجمن ھفقرات

ھیسرماز حزبینده نیدر آ.کارگر بوده اندۀخان
قرار یکاھاییگری در مقام ستون فقرات سندیداری د
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ن المللی کار یکھ با ھمکاری سازمان بخواھد گرفت
.شرف سازماندھی ھستنددر

مستقلک تشکلین استدالل نھ تنھا شامل حال یھم
ز می شود، بلکھ از یھ داری نیسرماضّدکارگری

سیرا تأسیز.باشدت دو چندانی برخوردار مییاھم
تیھ داری کارگری تحت حاکمیسرماک تشکل ضّدی

امکانات مالی سرشار دولتی و ھ داری، بدونیسرما
و ،ن المللی کاریھ داری و سازمان بیاحزاب سرما

دامی بھ مراتب ن، اقیشیسازماندھی پۀتجرببدون
وابستھ کارگرییکایک سندیلیمشکل تر از تشک

.ھ داری خواھد بودیبھ احزاب سرما

ک تشکل مستقل کارگری ضّد یسیتأسۀمطالب
یغاتی اگر قرار باشد از سطح تبل،ھ دارییسرما

لید با تشکیبارد،یعملی بھ خود گۀخارج شده و جنب
نیا.وند خوردیک ستون فقرات مرتبط بھ آن، پی

کارگران فعال ضّد ب حز«ستون فقرات ھمانا 
ضّدگر کارگرانیبھ سخن د.است»ھ دارییسرما
د مجھز یھ داران، بایسرماز، ھمانندیھ داری نیسرما

ن نھاد ستون فقرات تشکل یبھ حزب خود باشند و ا
.می دھدھ داری را شکلیسرماضّدمستقل کارگری

ای،باشدن ستون فقرات وجود نداشتھ یچھ اچنان
رد و یھ داری شکل نمی گیسرمامستقل ضّدتشکل

ایرعملی باقی می ماند؛یک شعار غیتنھا در حد 
ر فشار یکوتاھی زۀرد، پس از دوریچھ شکل گچنان

.روھای متخاصم بھ انحراف می رودین

سازمان «،یمیالگوی تشکل کارگری آقای حک
دچار ن سرنوشتیی، بھ چن١»ارگریکھ ھای یشوال
بھ ١٨٦٩ن تشکل کارگری کھ در سال یا.شد

افتھ یسیکا تأسیدر آمر٢»درلیوترنس پ«رھبری 
عضو داشت؛٧٠٠٠٠٠حدود ١٨٨٦بود و تا سال 

1 Knights of Labor

2 Terence Powderly

رش کارگران یپذ(در ابتدا اقدامات مثبتی انجام داد
ت، برابرطلبی زنان و مردان یپوست بھ عضواهیس

ساعت کار در ٨دفاع از کودکان؛ ت ازیکارگر؛ حما
وند و سراسری کردن تمام صنوف کارگری یروز؛ پ

ن تشکل کارگری در مقابل یاما؛ ھم،)رهیوغ
کا دست بھ اقداماتینی در آمریکارگران مھاجر چ

کارگری زد و خواھان اخراج ضّدۀادپرستاننژ
ۀادامدر.کا شدینی از خاک آمریکارگران مھاجر چ

ن تشکل، یرھبری اۀیاست نژادپرستانن سیھم
کارگر ٧٥الت کلورادو، منازل یاعضای آن در ا

ھا را بھ تن از آن٢٥نی را بھ آتش کشاندند و یچ
چنان با حق ھمن تشکلیرھبری ا.ھالکت رساندند

مخالفت»اسییخودکشی س«اعتصاب تحت لوای 
ستون فقرات کیھی است کھ حضور یبد!داشت

حزب «کیعنییانقالبی، ۀیاسی ھمراه با برنامس
تجارب ۀدیکھ چک»داریھیسرماکارگران فعال ضّد 
ھ باشد،داشتن المللی را دربریبکارگری در سطح

ری بھ یجلوگبارناھنجاری فاجعھ نیمی توانست از ا
.عمل آورد

الزاماً پس »ھ دارییسرماحزب کارگران فعال ضّد «
داری ھ یسرماس تشکل مستقل کارگری ضّد یاز تأس

ۀیستی بھ مثاببان حزبیرا ایرد؛ زیشکل نمی گ
.ستون فقرات تشکل کارگری وجود داشتھ باشد
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می تواند از ھم اکنون ب ن حزیھ ھای ایتدارکات پا
.ختھ شودیتوسط محافل کارگری موجود محرمانھ، ر

ش ھای یمی بھ درستی بھ گرایحکآقای محسن
توجھ نمی کنند شان یرند، اما ایراد می گیستی ایرفرم

کال و یسم در تشکل ھای علنی از نوع رادیرفرمکھ
التی و یتشکۀ بدون پشتوان ،ھ داری آنیسرما ضّد 

سنتاً . ز ظاھر می گرددیمتکی بر حزب کارگری ن
» چپ«سم یدومی رفرمو» راست«سم یاولی رفرم

.ده می شودینام

اضییمھدی ر

١٣٨٢آذر  ١

١٣٨٢آذر ١٥شرق  ۀ، روزنام٨٢ ۀمندرج در شمار

شود؟چگونھ سندیکایی بھتر است ایجاد* 

بازگشت بھ فھرست

سازمان «نی با ھمکاری یکای نویکھ سندی در حال
ن یران در حال تدویبرای کارگران ا» المللی کارنیب

جاد یتدارک احققاً براییسمفعاالن کارگری ن ،است
.تالش خواھند کردکای مستقل خود یسند

 ۀن طبقیادیھ ھای کارگری سنتاً سازمان بنیاتحاد
. ت ھای صنفی را شکل داده استیفعالکارگر برای

ی یاب ران بھ علت سال ھا عدم سازمانیاما در ا
ھا توسط دولت  ارگران و اجحافات وارده بر آنک

کارگری ھ ھاییل اتحادیتشک ،ھ دارییھای سرما
. ن می رودیادیک سازمان بنین، فراتر از صرفاً ینو

 دھندۀچنان بازتاب  ھم کاھا درایرانیل سندیتشک
بھ . کھن است ۀین آتی در دل جامعنو ۀجامع ۀنطف

کاھای کارگری یجاد سندیبرای اتدارک ،گریسخن د
ت ھای محدود صنفی و یران تنھا بھ منظور فعالیدر ا
ست؛ بلکھ فراتر از آن یھ داران نیزنی با سرماچانھ
اعتماد بھ  کاھای کارگری برای کسبیسند. رودمی 

اسی بر محور مطالبات یق مبارزات سیطر زنفس ا
 ۀیاتحاد. دیآوجود میھ ز بیھ داری نیسرما ضّد 

مدرسھ ای برای  ،سلش انگیدریکارگری بھ قول فر
.است یسمالیسوسھمبستگی، مبارزه و

. ستین سھلک روند ساده و ین یاما واضح است کھ ا
کاھای کارگری بھ شکل یاست کھ سند قراررا یز

وجود ھ ھ داری بیسرما ۀیک جامععلنی در درون 
روی یگر، در جامعھ ای کھ نیسخن دبھ؛ ندیآ

در) انیھ داران و کارفرمایندگان سرماینما(متخاصم 
و خواھان اعمال فشار  اند مصدر قدرت قرار گرفتھ

.خواھد بودکاھا و رھبری آنیو نفوذ در درون سند

کای یک سندیجاد ین اصل در راستای ایمھم تر
ھ داری یاستقالل آن از دولت سرمانیکارگری تضم

ن راهین گام در ایو نخست. اسی استیو تمام احزاب س
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ی و رھ دایسرماروشن ضّد ۀیک برنامنیتدو
.استکارگرییکایستی برای سندیالیسوس

ھایھیاری از اتحادیستم بسیل قرن بیا اوایتانیدر بر
ستی و با چشم یالیکال و سوسیرادۀبرنامکارگری با

بھ چند .اسی شدندیر جامعھ وارد کارزار سییانداز تغ
:نمونھ اشاره می شود

در )ASLEF(»اسلف«ھ ھای رانندگان قطار یاتحاد
کمک رسانی «:ن آورده اندیھ خود چنیاتحاداھداف

عمومی بھبرای گسترش جنبش کارگری بھ شکل 
ن در کتاب یچنھم.»ستییالیسوسۀیک جامعسمت

و ییایدرحمل و نقل کارگران قطار، ۀیقواعد اتحاد
اقدام در «:ن آمده است کھیچن)RMT(ترابری

آن با نییگریھ داری و جایجھت انھدام نظام سرما
ۀا در اساسنامی؛»ستییالیسوسۀک نظام جامعی

ن ذکر شده یچن)FBU(کارگران آتش نشانیۀیاتحاد
بخشی از ۀآتش نشانی بھ مثابۀیاتحاد«:است کھ

ین کارگری بۀیبا اتحادجنبش کارگری و مرتبط
ۀک جامعیتحققبھرای خودیھدف نھا،المللی
ن در یچنھم.»می کندستی معطوفیالیسوس

سابق کارگران گازۀیشگفتار بھ قواعد اتحادیپ
)GMB(کییمنافع تمام کارگران «:استن آمدهیچن

وارد شود بر انک کارگریھر اجحافی بر ھر .است
روزی و شکست یھر پ.کارگران وارد شده استتمام

نیات و شکست تمامیدر ھر بخش ارتش کار، موفق
ارتشی کھ متکی بر سازمانش بھ .ارتش است

یی رھا-ی خودیصورت ممتد و مقاوم بھ ھدف نھا
ی تنھا با ین رھایا.رژه می رود-کارگرۀطبق

ریامکان پذگرکارۀد و مستحکم طبقاقدامات متح
»!دیکارگران جھان متحد شو.است

ۀن دوریز در ایران نیکھ کارگران اد آنیبھ ام
قطاران خود در سطح تجارب ھمسرنوشت ساز،

کای مطلوب خود، یجاد سندیجھانی را، در راستای ا
.استفاده قرار دھندمورد

١٣٨٢آذر ١١، اضییمھدی ر

سندیکا و حق اعتصاب*

بازگشت بھ فھرست

کی از مطالبات محوری کارگران کھ سنتاً در ی
نیبۀیکاھای کارگری در پھنقواعد سندبرنامھ و

.اعتصاب استالمللی جای گرفتھ، ضرورت حّق 
اری از صاحب یامروزه در کشور ما بسگرچھ

کارگری بھ ضرورت حق اعتصاب، درنظران امور 
ده اند؛ اما؛ یکاھای کارگری، رسیسندۀمحتوای برنام

حق«ۀلأاز مسعموماً دو برداشت متفاوت و متناقض
کی از منظر مدافعان ی.ارائھ داده می شود»اعتصاب

ھاست؛ و نھادھای وابستھ بھ آنھ ویصاحبان سرما
.یروی کارگری از منظر صاحبان نید

ھ ادعا دارد کھ اعتصابات کارگری، ب،اولۀدست
ۀبرند کھ بھ مثاید قرار گیرش بایپذشرطی مورد

ن راه حل کارگران باشد و لطمھ ای از جانبیآخر«
جعفر(»آن متوجھ نظام و اقتصاد کشور نشود

کارگران مردم زابل، اعتصاب حقۀندیا، نمایکامبوز
ایو ).١٣٨٠دی ١٢است، کار و کارگر، 

چندھر«:گری اذعان می دارد کھیپژوھشگر د
ک روش یاعتصاب کارگری می تواند بھ عنوان 

نیم کھ ایباشد توجھ داشتھیمؤثر عمل کند، اما با
ت قانون برخوردار یستی از حمایروش معموالً با

ھ کھ اعتصابات کارگری برا در جامعھ اییز.باشد
اسی کالن کشور یعنوان مقابلھ با دولت و ساختار س
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دگی و یچین عمل با پیھی است کھ ایبدتلقی می شود،
»امدھای منفی برای کارگران ھمراه خواھد بودیپ
ئت علمییدکتر ناطق پور، جامعھ شناس و عضو ھ(

و دانشگاه تھران، اعتصابات کارگری، ضرورت
).١٣٨٠دی ١١امکان، کار و کارگر، 

نیھ، بر ایگر، مدافعان صاحبان سرمایبھ سخن د
سو دست کیا کارگران قادرند کھ از یگوباورند کھ

گریاز کار برداشتھ و اعتصاب کنند، اما از سوی د
لطمھ ای از جانب آن متوجھ نظام و اقتصاد کشور «

باشد کارگران چھ قرارھی است کھ چنانیبد.»نشود
بر صاحبان برای کسب مطالبات بر حق خود، 

نکنند؛ اصوالً ضرورت ھ فشار اقتصادی واردیسرما
استدالل مدافعان .انجام اعتصاب، منتفی می گردد

ک فرد گرسنھ یست کھ در مقابل انیاھ ھمانندیسرما
ن حال از اویی قرار داده شود، اما در عیبشقاب غدا

از خود یخواستھ شود کھ از خوردن غذا برای رفع ن
پژوھشگران، نیاقع بھ زعم ادر و!امتناع کند

رش است کھ از یشرطی قابل پذھ اعتصاب کارگری ب
.محتوای واقعی آن تھی گردد

ھ یروی کار، بر خالف نظریصاحبان ن،دستھ دوم
ن اعتقاد ھستند کھ یھ، بر ایصاحبان سرماپردازان

اعتصاب سالحی اقتصادی در دست شان است، برای
بھ زعم آن.دارانھ یلی سرماین تحمیی از قوانیرھا

حقوقی است ھا اعتصابات کارگری بھ منظور کسب
ھی یبد.ر بار آن نمی روندیھ زیکھ صاحبان سرما

اعتصابات با کسب اجازه است کھ اگر قرار باشد کھ
از کسانی کھ در حال استثمار کارگران ھستند 

ھا وارد نکند، مالی بر آنۀو لطمبگیردصورت 
در واقع.ده خواھد بودیفایو بھوده یبانجام آن کامالً 

اعتصاب حربھ ای است در دست کارگران برای بھ 
ھ یسرماش گذاشتن قدرت خود در مقابل قدرتینما

کارگران برای کسب حقوق صنفی خود، در .داران
ستی بتوانند از یباکای کارگری،یک سندیچارچوب 

را مختل »نظام و اقتصاد کشور«ق اعتصابات، یطر
ۀھ را در دوریصاحبان سرماکنند و سودآوری

ھ یق سرماین طریاز ا.اندازندهاعتصاب بھ مخاطر
ر فشار اقتصادی و مالی یان را زیکارفرماداران و

.آورنددستھ تا حق خود را بدھندقرار 

د کاالھا، نقش یق تولیروی کاراز طریرا صاحبان نیز
اقتصادی کشور شرفتیکننده ای در سالمت و پنییتع

دست د دریل تولیی کھ وسایجااما از آن.دارند
زی جز یشان چھ قرار دارد، کھ ھدفیصاحبان سرما

کارگران از ست؛یسودآوری و ثروتمند کردن خود ن
.ی شان محروم و بی بھره مند می مانندیحقوق ابتدا

روی یدر مقابل صاحبان نرو تنھا راھی کھنیاز ا
ست کھ با اعمال فشار انیا،ردیکار قرار می گ

ھ را یصاحبان سرما،»کشورنظام و اقتصاد«بر
ت و یھا را رعامجبور کنند کھ مطالبات بھ حق آن

نیز چنیی نیدر کشورھای صنعتی اروپا.اجرا کنند
.برداشتی از حق اعتصاب وجود دارد

اعمال فشار ن، حق اعتصاب تا سرحّد یبنابرا
محوری و ۀمطالبیک ،»کشورنظام و اقتصاد«بر
کاھای کارگری است یسندۀیک از برنامرقابل تفکیغ

امدیپ«چیھ، ھیبرخالف نظر صاحبان سرماکھ،
.داشتبرای کارگران در بر نخواھد»منفی

اضییمھدی ر

١٣٨٢آذر٢٠
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!انتخابات مجلس ناقض مطالبات کارگران است*

بازگشت بھ فھرست

،ھفتم مجلس اسالمیۀشدن انتخابات دورکیبا نزد
ان ھر دو جناح مجلس از یسخنگوک سو،یاز 

کارگران می خواھند کھ در انتخابات شرکت فعال 
گر، یاز سوی د.شان رأی دھندندگانیبھ نماوبکنند

دکیتأ»ارکش ملییھما«نیشور در چھارمکریوز
دیارگری باکل ھای صنفی و کتش«ھ کمی کند

اسی جدا یست ھاییای خود را از فعالت ھیفعال
ان دولت در تناقض ین دو درخواست سخنگویا.»نندک

کارگران نمی توانند ھم رایز.گرندیدکیآشکار با 
و در امور نندس کیاسی تأسیرسیتشکل ھای غ

شرکت نداشتھ باشند، و ھم اسی بھ شکل متشکلیس
ندگان ینما«و ننداسی شرکت کیک انتخابات سیدر 
ح داده ید توضیاضافھ بر آن با!انتخاب کنندرا»خود

ھستند؟ اگر چھ کسانی»ندگان کارگرانینما«شود کھ 
شوراھای ،حزب اسالمی کار،کارگرۀمنظور خان

دیبا،وابستھ بھ دولت استر نھادھاییاسالمی و سا
ک و ینشان داده شود کھ در کدام انتخابات دمکرات

ده ب شکارگران انتخان نھادھا توسط یاعلنی، سران
اند؟

شرکت کارگران در انتخابات، بدون تشکالت مستقل 
دیکارگران با.رشیرقابل پذیاست غکارگری امری

عنیی،کیل تجمعات آزاد و دمکراتیق تشکیاز طر

اسی، و یاحزاب سیتشکالت مستقل از دولت و تمام
ۀخانوی ب جلسات بدون اعمال فشار از سیترت

ۀکارنام،نھادھای وابستھ بھ دولتریو ساکارگر
و نندبررسی کش رایپۀندگان مجلس در دورینما

است ھای آتی خود را بھ صورت یمطالبات و س
و سپس نندن کییخود را تعندگانیجمعی اتخاذ و نما

چھ چناننمایند؛بر اساس آن در انتخابات شرکت 
جاد تشکالت مستقل کارگران را یدولتی اندگانینما
!م گرددید تحریند، انتخابات بارینپذ

د از حق اعتصاب و تجمع، آزادی یران بایکارگران ا
جاد یبدون ا.ان برخوردار باشندیبآزادی مطبوعات و

ن مطالبات یک از ایچیتشکالت مستقل کارگری ھ
ۀیت حقوق اولیرعا.تحقق نخواھند بودقابل

جاد تشکل مستقلیک کارگران، از جملھ ایدمکرات
است ھای آنیتنھا راه ضمانت اجرای سکارگری،

ھر دو(ش سران دولت یطی سال ھای پ.ھاست
در عمل نشان دادند کھ حافظ منافع کارگران )جناح

داشتن تشکالت شرکت در انتخابات بدون.نبوده اند
مستقل کارگری، کارگران را مجدداً بھ اسرای

دوباره دستمزدھای .کردھ داران مبدل خواھدیسرما
است ھا یاخراج ھا و سھا پرداخت نخواھد شد و آن

.کارگری اعمال خواھد شدن ضّدیو قوان

ت واقعی یچند سال گذشتھ بھ ماھظرفکارگران در 
ھ، یاخراج ھای بی رو.پی برده اند»طلباناصالح«

، ارعاب ومعوقھعدم پرداخت دستمزدھای 
یین قرون وسطایل قوانیری معترضان و تحمیدستگ

ۀخان«معرفی نھادھای دولتی تحت عنوانو »کار«
»وردھایادست«از ھھم، بھ کارگران»کارگر

مانند(اندندگان مجلس بودهیاست جمھوری و نمایر
).ھاخصوصی سازی 

:شتر نمانده استیاکنون در مقابل کارگران دو راه ب

ن بھ بی عدااتی ھا و عدم پرداخت دستمزد ھا یتمکای
سرنوشت خود بھ و سپردن...اعتصابو نبود حق 

ایت موجود؛ یو تداوم وضع»اصالح طلبان«دست 
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دست ھ از دولت و بمبارزه برای کسب استقالل
.روی خودیاتکا بھ ناش بیگرفتن سرنوشت خو

ھ می کنند کھ بھ جای یبرخی بھ کارگران توص
راستی چھ .ک رفراندوم شوندیخواھان ، انتحابات
اول وۀاست جمھوری دوریانتخابات رنیتفاوتی ب

دوم، انتخابات شوراھای شھر و روستا و انتخابات 
ۀبرای دور»رفراندوم«شنھاد یر مجلس ششم و پیاخ

است جمھوری و یا انتخابات ریھفتم وجود دارد؟ آ
کیدر آن، ونییلیع توده ھای میشرکت وس

ران یا مردم اینبود؟ آ»ھیت فقیوال«ھ یعل»رفراندوم«
بزرگ »!ریخ«کیخاتمی، ق رأی دادن بھیطراز

بھ جمھوری اسالمی ندادند؟

»رفراندوم«چند سالھ، زمان ۀین تجربا پس از ایآ
ندگان مجلس ششم، یاست؟ عملکرد نماسپری نشده

تییونی مردم، ارزش و اھمیلینشان داد کھ آرای م
.برای دولت ندارد

ضمانتچیرد، ھیز شکل گیچھ رفراندومی نچنان
را از یز.مات آن وجود نداردیتصمی براییاجرا

بھ آرای »ھیت فقیوال«ان،ینقطھ نظر اقتدارگرا
اگر قرار .ت بی ارتباطی استیو نظر اکثرعمومی

و و سرکوب،ھ از باالیت فقیباشد کھ بھ حکم وال
ن، ییارعاب توسط حزب هللا و لباس شخصی ھا از پا

ردد، چھ غو گلران یتمام خواست ھای کارگران ا
کین بار بھ آرای مردم در یی وجود دارد کھ انیتضم

شود؟رفراندوم احترام گذاشتھ

تنھا انتخاب کارگران تالش در راستای تشکالت 
تشکالتی.روی خود استیمتکی بر نمستقل کارگری

، می پردازندکھ نھ تنھا بھ مطالبات صنفی کارگری 
.ز می گرددیاسی نیوارد صحنھ سبلکھ

اضییمھدی ر

١٣٨٢آذر٣٠

کارگرۀحزب و طبق*

بازگشت بھ فھرست

»!ستیکا بی ستون فقرات نیل سندیبد«ۀدر مقال
آذر ١٥،شرقۀروزنام٨٢ۀدر شمارمندرج(

ک تشکل مستقلیسیتأسۀمطالب«:ن آمدیچن)١٣٨٢
اگر قرار باشد از سطح ،ھ دارییسرماکارگری ضّد 

دیرد، باید گعملی بھ خوۀو جنبشودغاتی خارج یتبل
وندیک ستون فقرات مرتبط بھ آن، پیلیبا تشک

حزب کارگران فعال "ن ستون فقرات ھمانایا.خوردب
.»است"ھ دارییسرماضّد

کی از محافل ین نکتھ، سؤالی از سوی یدر مورد ا
:کھنیاافت شده مبنی بر یدرکارگری فعال

نی است کھ حزب مورد نظر شما در یچھ تضم«
دگاه ین دیا ایرد؟ آیکارگر قرار گۀر منافع طبقھیمس

نیر سؤال نمی برد و ایاستقالل تشکل کارگری را ز
اد خود قرار نمی یھا را تحت انقنوع حزب، آن

»دھد؟

د ذکر کرد کھ تنھا ضمانت ین سؤال، بایدر پاسخ بھ ا
ھ یسرماحزب کارگران فعال ضّد «می تواندی کھیھا

از ،کارگر قرار دھدۀیر منافع طبقرا در مس»داری
:ر استیقرار ز

»ھ دارییسرماحزب کارگران فعال ضّد «نخست؛
ۀطبقک با کّلیک و ارگانینزدوندیمحققاً در پ

ن حزبییچن.ات می گذاردیحۀکارگر، پا بھ عرص
کارگر ۀکھ مجزا از طبقان با احزاب سنتی تورا نمی

.اس کردی، قاندس گشتھیو توسط روشنفکران تأس
افراد مؤسس حزب مذکور عمدتاً متشکل از رھبران 

ش توسطیپۀدورطولعملی کارگران اند کھ در 
ھا قرار گرفتھ د آنییأکارگران شناختھ شده و مورد ت

»ھ دارییسرماضّدحزب کارگران فعال«.اند
است کھ در درون جنبش متشکل از کارگرانی

ھ داری یسرمات ضّدیکارگری سال ھا بھ فعال
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ھا متکی بر تجارب ضّد آن.مبادرت کرده اند
ییز آشنایستی نیالیسوساتیھ داری، با نظریسرما

ستی را دارا یالیسوسۀین برنامو توان تدواندافتھی
ۀیھ ھای اولی، پاالباتجربھ و فّع کارگراِن نیا.ھستند

.حزبی را بنا می نھندنیچن

نمی تواند »ھ دارییسرماحزب کارگران فعال ضّد «
یرا از ر سؤال ببرد، زیتشکل کارگری را زاستقالل

تیکارگر ظاھر گشتھ و ھدف آن تقوۀدرون طبق
ۀین حزب بھ مثابا.استقالل تشکالت کارگری است

اما در .ستون فقرات تشکالت مستقل کارگری است
خود را صرفاً محدود بھ تشکالت تین حال، فعالیع

را یز.از آن می رودمستقل کارگری نکرده و فراتر
ھ یسرماحزب کارگران فعال ضّد «ییھدف نھا

نفس کارگران و تدارک و ت اعتماد بھیتقو»داری
ک حکومت واالتر یآماده کردن کل کارگران برای 

یعنی حکومت کارگری، است ،داریھیاز نظام سرما
ستییالیک نظام سوسیی آن استقرار یو ھدف نھا
ستی متکییالینظام سوس.کارگران استتوسط خود

ت نقشیبر شوراھای کارگری است کھ در نھا
قابل.رندیکل جامعھ را برعھده می گۀکنندرھبری

ات یستی حیالیسوسذکر است کھ پس از استقرار نظام
ز بھ ین»ھ دارییسرماحزب کارگران فعال ضّد «

گریی دیل نظام شورایتشکرا بایز.رسدانتھا می 
.ات آن وجود نخواھد داشتیضرورت تداوم ح

ت ھای یت کنونی و تجارب حاصلھ از فعالیدر وضع
حزب کارگران فعال ضّد «ش، یپۀدورکارگری در

می تواند از اتحاد محافل کارگری »ھ دارییسرما
ھ یسرمااتحاد محافل کارگری ضّد .ردیشکل گفعال

امروزه در شھرھای مختلف بھ صورتداری کھ 
حزب «لیاساس تشک،متفرق و پراکنده فعال ھستند

فراھم می را»ھ دارییسرماکارگران فعال ضّد 
رامون ین راستا توافق پین گام در اینخست.آورد

.سراسری مشترک استکارگریۀیک نشریانتشار 
میھ ھم امر دخالتگری مشترک را انجام ین نشریا

جاد یکارگری در مورد امباحثاتبھ و ھم دھد،

دامن می »ھ دارییسرماحزب کارگران فعال ضّد «
مختلف را رو بھ جنبش و علنی بھ اتیزند و نظر

نیجاد چنیبحث می گذارد تا توافقات برای تدارک ا
.دیفراھم آحزبی

از »ھ دارییسرماحزب کارگران فعال ضّد «دوم؛ 
الت یک تشکیستی متکی بریبالحاظ درونی

ری ھای آن یم گیات و تصمینظر.ک باشدیدموکرات
صورت جمعی و با آرای تمامی فعاالن آن ستی بھیبا

ک سو،یات ارائھ داده شده از ینظر.ردیصورت پذ
ران خواھد یت ھای کارگری در سطح ایفعالۀدیچک
بھ درون مات اتخاذ شدهیگر، تصمیاز سوی د.بود

مختلف برده و بھ ارخانھ ھای جنبش کارگری در ک
ت جنبشینھادر.می شوداجرا گذاشتھۀمرحل

کارگری نشان خواھد داد کھ کدام نظر و خط 
.استرش یمداخالتی قابل پذ

ھ یسرماحزب کارگران فعال ضّد «گر، یبھ سخنی د
میسو از قلب جنبش کارگری متولد کیاز »داری
و استو متشکل از رھبران عملی کارگری شود

زی ھا و دخالت ھای آن مرتبط بھیرھتمام برنام
کارگر است وۀجنبش کارگری و الھام بخش آن طبق

گر، یاز سوی د.می باشدت ھایش رو بھ جنبش یعالف
ھ یسرمااتیج نظریبھ علت وجود اختناق و ترو

خود را از ،داران در جامعھ و درون جنبش کارگری
و می دارده امصون نگجامعھالتی از کّل یلحاظ تشک

زی امر دخالتگری را یمات و برنامھ ریتصم
دخالتگری تا ۀژیشکل ونیا.محرمانھ انجام می دھد

یدن زمانی کھ تدارکات ضروری برای بھ قدرت رس
.افتیادامھ خواھد ،دیفراھم آکارگرۀکل طبق

در »ھ دارییسرماحزب کارگران فعال ضّد «طبعاً 
و ساختار می گیردکارگر قرار ۀطبق»ریمس«

ۀک آن اجازه نخواھد داد کھ طبقیالتی دموکراتیتشک
.خود در آورد»ادیانق«بھراکارگر

١٣٨٢دی٧، اضییمھدی ر
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دموکراسی صاحبان نیروی کار*

بازگشت بھ فھرست

مداران ادعا انتخابات مجلس ھفتم، دولتۀدر آستان
ابییبھ راه انتخابات، منجرکھ شرکت در می کنند

ورای س شقی و حقوقی کارگران بھ مجلیندگان حقینما
کھ مطالبات کارگری توسط نیو ا.اسالمی است

.ردیمی گندگان مجلس مورد اجرا قرارینما

ھ یرا صاحبان سرمایز.ت نداردیی واقعین ادعایچن
نگھداشتن منافع شان، بھ کذب خود را برای مخفی

ھا ازآن.جامعھ معرفی می کنندحافظ منافع کل
دولت ملی و «، »حقوق برابری«ریمقوالتی نظ

ق مردمی، برای تحم»منافع عمومی«، »اسالمی
نیترن مقوالت کوچکیقت ایدر حق.استفاده می کنند

نظام »نیقوان«ۀیکل.ندارند»عام«ای»برابر«وجھ 
و در خدمت ھستندھ داری، خاص و جھت داریسرما

.ھ قرار داردیسرماصاحبانۀمنافع بالواسط

برخی از مدافعان نظام و اصالح طلبان، تالش می 
و »ھیدموکراسی صاحبان سرما«کنند کھ

کیرا منطبق با »روی کاریدموکراسی صاحبان ن«
ان ین وجھ اشتراکی میترکن کمیل.دھندگر نشانید
ھر کدام.وجود ندارد»دموکراسی«ن دو شکل از یا

خاص اجتماعی ۀیک طبقن واژه ھا در خدمت یاز ا
.گری قرار داردیدۀو در تخاصم با طبق

دموکراسی صاحبان «برخالف منظر اصالح طلبان، 
بھ »روی کاریموکراسی صاحبان ند«با»ھیسرما

.گر متفاوت ھستندیدکیشھ ای با یشکل ر
برای حفظ سلطھ »ھیصاحبان سرمادموکراسی«

در صورتی کھ .طراحی شده استھ یسرما
بھ منظور نقض »روی کاریندموکراسی صاحبان«

ان برداشتن ناھنجاری ھای ینظام استثمار و از م
.شده استاجتماعی، بنا

ش شرط ین نظر اعتقاد دارند کھ پیبرخی ھا بر ا
ن، ابتدا تالش برای تحقق ینوۀجامعکیدن بھ یرس

ھا براینآ»تالش«اما .شکلی از دموکراسی است
مطالبات ت ھاییگاه از محدودچیدموکراسی، ھ

ان یمک و دامن زدن بھ توھمات پارلمانییدموکرات
در صورتی کھ تالش .کارگران، فرا تر نمی رود

کیبھ برای دموکراسی از جدال برای دسترسی
.ھ داری جدا نمی باشدیرسرماین غینظام نو

بھ صرفا ً،»روی کاریصاحبان ن«دموکراسی برای 
زه کردن کل نظام اجتماعی و یمفھوم دمکرات
.اقتصادی است

، ھمواره دموکراسی را »یھصاحبان سرما«نیمدافع
اسی و سوا از اقتصاد، یشکلی از حکومت سۀبھ مثاب

بھ دموکراسی«:ند کھیھا می گوآن.کنندمعرفی می
ن سخنان یا!»ت مردم بر مردم استیمعنای حاکم

می دھند ح   نیھا توضا آنریز.تھی از محتوا است
؟ کارگری »مردم«بر کدام »مردم«ت کدام یکھ حاکم

و چند ساعت می کندساعت کار٨کھ حداقل روزی 
اب و ذھاب بھ محل کار می کند، و یز صرف این

امرار معاش خود و خانواده زی براییدستمزد ناچ
رد، چگونھ می تواند از ھمان حقوق یاش می گ

ھ یک سرمایایونر بازاری و یلیمکی»کیدموکرات«
دار برخوردار باشد؟

ک دموکراسی ی، »ھیدموکراسی صاحبان سرما«
»فروشنده«و »داریخر«ندیگومی.صوری است

نیا.برخوردارند»حقوق مساوی«کاال در بازار از 
نیکی از طرفی»برابری«ین در ا.امر استظاھر

روییفروش نبھ علت فقر، مجبور بھ )کارگران(
کار خود در مقابل دستمزدی بھ مراتب نازل تر از 

ک عملیعنیی.د می کند، می شودیارزشی کھ تول
صورت »رعادالنھیغ«و »کیردمکراتیغ«کامالً
کارگران را بھ ھ،یدر واقع، صاحبان سرما.ردیمی گ
قین طریکنند و از ااستثمار می»نابرابر«طور

دموکراسی صاحبان «.شوندمیشتریصاحب ثروت ب
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ن روند مشخص ی، پوششی است بر ا»ھیسرما
.گریدۀطبقازک طبقھیاستثمار 

را یصوری است، ز»ھیدموکراسی صاحبان سرما«
ۀیند ھممی گو.د اجتماعی نمی گرددیتولۀوارد حوز

و باز اتیان، تجمع، انتشار نشریجامعھ از آزادی ب
کھ ھی است یبد.کردن شعبات حزبی برخوردارند

توان چگونھ می.ندھ ھستیی بی پایھان استداللیچن
شامل(بدون امکانات مالی سرشار، مردم عادی 

غاتییھمان ابزار تبلاز)کارگران، جوانان و زنان
ل دفترھای یھ داران برخوردار باشند؟ تشکیسرما

از بھ امکانات مالی یکارکنان نم حزبی و استخدا
در .سرشاری ھستندن درآمد یکارگران فاقد چن-دارد

رقابل تحقق ھستند، مگر یغات غین تبلیجھ تمام ایتن
ایو .دارندبرای کسانی کھ امکانات مالی سرشار

.ت دولتی قرار دارندیافرادی کھ مورد حما

و رندھمھ حق رأی دا»مدنیۀجامع«یند در می گو
ندگان خود را بھ مجلس آزادانھ انتخاب ینماتوانندمی
بار انجام کین انتخابات ھر چند سالیااوالً، .کنند

چ وجھ قابل ین دوره بھ ھیندگان طی ایگرفتھ، و نما
نیدر واقع ا.مردم نمی باشندا کنترل توسطیعزل و 

مبدل می »ازیصاحب امت«ندگان بھ عده ای ینما
ن ارتباطی با انتخاب یترھا کوچکآن.گردند

ثروتمند و ن روش دست افرادیاً؛ ایثان.کنندگان ندارند
ییایجغرافۀاب وابستھ بھ دولت را در ھر منطقاحز

ثالثاً، قدرت .اسی کنندینفوذ سباز می گذارد تا اعمال
کھ توسط دستگاه بل،ستیاصلی ھرگز در مجلس ن

اداری و پشت درھای بستھ، سازمان لیض و طویعر
.ابدیمی

، ھمانا »ھیدموکراسی صاحبان سرما«ن، یبنابرا
باشدید میبرای افراد صاحب ابزار تولیراسکدمو

.ی دھندل مکیجامعھ را تشیکزیت ناچیھ اقلک
میت اعظیثرکبھ ا»راسیکدمو«نیردن اکتھ یکد

.است»کیردموکراتیغ«ک عملیاجتماع، خود 

١٣٨٢دی١٠، اضییمھدی ر

شورا و حزب*

بازگشت بھ فھرست

)١٣٨٢دی ٧(»کارگرۀحزب و طبق«ۀدر مقال
ستی متکی بر شوراھای یالینظام سوس«:ن آمدیچن

کلۀت نقش رھبری کنندیکارگری است کھ در نھا
قابل ذکر است کھ پس .رندیجامعھ را برعھده می گ

حزب کارگران "اتیستی حیالیاز استقرار نظام سوس
را یز.می رسدز بھ انتھاین"ھ دارییسرمافعال ضّد 

ات یگر ضرورت تداوم حیدییشورال نظامیبا تشک
.»آن وجود نخواھد داشت

نیکی از فعالین نکتھ، سؤالی از سوی یدر مورد ا
:کھنیمبنی بر ااستشدهافتیچپ در

کھ دولت یعنی شوراھای یمن تا زمانبھ نظر...«
ۀعنوان طبقھ کارگر متشکل بۀطبقکارگری و یا

»...حاکم ھست، وجود حزب ھم الزم است

حزب «جاد یادآور شد کھ ھدف اصلی ایدیابتدا بادر
، سازماندھی کل »یھ داریسرمافعال ضّد کارگران

ھ داریینظام سرمای از ّشریکارگر برای رھاۀطبق
تیک حاکمیسیزی برای تأسینھ ریو تدارک زم

بھ مفھوم.ی استیکارگری متکی بر نظام شورا
بھ »ھ دارییسرماحزب کارگران فعال ضّد «،گرید

حکومت.دیمنظور حکومت کردن بھ وجود نمی آ
ق انتخابات یکارگر از طرۀکردن، برعھده کل طبق

.است...و دھقانی، محالت،ریگشوراھای کار

نھادن ن حزب خاص، با پایھی است کھ این بدیبنابرا
رسالت خود ۀ سیاسی،بر عرصشوراھای کارگری

.می رساندانیرا بھ پا

بھ ھر (ن حزبی را یکھ ضرورت تداوم چنمنظری 
ت واقعی آن بی توجھ یکند، بھ ماھد مییکأت)شکل
کارگران «ده ای سوا از ین حزب پدیرا ایز.است
»روشنفکران«نمی باشد؛ و توسط بخشی از »فعال

حزب کارگران فعال ضّد «.شکل نگرفتھ است
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از ابتدا توسط کارگران معتقد بھ »داریھیسرما
.ردیستی شکل می گیالیاعتقادات سوسنظرات و

ن حزب بخش اصلی رھبران عملی یادگذاران ایبن
ۀکل طبقکارگران را شکل داده و از ابتدا متکی بر

ن، در یبنابرا.ات می گذارندیکارگر پا بر عرصھ ح
زی نظام یاسی و فروریسقیر دگرگونی ھای عمیمس

رھبران عملی کارگران در شوراھای ،ھ دارییسرما
حزب کارگران فعال «گان ھنددسازمانارگری وک

وند ناگسستنی خورده ویبا ھم پ»ھ دارییسرماضّد
جتاً حزب و حکومت کارگری با ھم ادغام گشتھ ینت

فعال ضّد حزب کارگران«ن جھت تداوم یاز ا.اند
.می باشدرضرورییز غین»ھ دارییسرما

خی مانند دگرگونی ھای اجتماعی ضّد یات تاریتجرب
تنام نشان ین، کوبا و ویھ، چیداری در روسھیسرما

پس از خالصی»ستیکمون«داد کھ چگونھ احزاب 
ھ داری، متکی بر توده ھای یاز ّشر نظام سرما

سطی تواسیزحمتکش، با چنگ و دندان بھ قدرت س
دند و بر شوراھای کارگری و یاحزاب خود چسب

علتجوامع بھ نیتمامی ا.دندیدھقانی خط بطالن کش
.ن کردن حزب بر شوراھا بھ انحراف رفتندیگزیجا

حزب کارگران فعال ضّد «اما عدم ضرورت تداوم 
ل حکومت کارگری، بھ یپس از تشک»ھ دارییسرما

.د تلقی گرددیری از احزاب گوناکون نبایمفھوم جلوگ
تیین کارگری دارای ماھیھی است کھ حکومت نویبد

داری ھیسرماک تر از دولت یبھ مراتب دموکرات
رو آزادی کامل تمام احزاب و نھادھای نیاز ا.است

است ھا و برنامھ یسحتی آنان کھ مخالف(اسییس
تمام .مانع استبال)ھای حکومت کارگری اند

ر قشرھای جامعھ یکارگری و سااسییش ھای سیگرا
یی از حق کامل ک نظام شورایدر محتوای 

التییکد و آزادی تشیعقاۀاظھارنظر، اشاع
آزادی احزاب، مطبوعات، تجمع برای .برخوردارند

ی، وجود یجامعھ تحت نظام شوراتمامی اعضای
.خواھد داشت

١٣٨٢دی ٢٠، اضییرمھدی

ایرواج بی فرھنگی اتحادیھ*

بازگشت بھ فھرست

ن اکبری ین مقالھ نقدی است بھ مقالھ آقای حسیاچ
مندرج در »ھ اییفرھنگ اتحادرواج «تحت عنوان

.١٣٨٢دی٢١، ١١٢ۀشرق، شمارۀروزنام

دواری می کنند ین مقالھ آقای اکبری اظھار امیدر ا
،»ملی«و »جھانی«عبور از دو مانع کھ با

وجاھت اجتماعی«دن بھ یران در حال رسیکارگران ا
مقاولھ «رش یمانع نخست توسط پذ.اند»ھ اییتحادا

»ارکیسازمان جھان١٩٩٨و ١٩٨٧ھاینامھ
ندگان ینما«دییبرآورده می شود؛ و مانع دوم با تأ

ن متناسبیقوانبیموظف بھ تصو«کھ »پارلمان ھا
.، برطرف می گردد»با آن مقاولھ نامھ ھا ھستند

ل عدم انتقال فرھنگ یسفانھ بھ دلأمت«شان یبھ زعم ا
ارگران کدیای از نسل گذشتھ بھ نسل جدھیاتحاد

ندی کارگری بھکھ ھای یل اتحادکیند تشیشور، فرآک
تعدادی «و ظاھراً کافی است کھ »می رودشیپ

ھ کھستند داوطلب نسبتاً آگاه، شجاع و صبور
.»رندیا را بھ عھده بگیکس سندیسأت تیمسئول

شان، تمام موانع اصلی یگر، بھ زعم ایبھ مفھوم د
ھ ھای کارگری در کشورمان یاتحادبرقراری
تعدادی داوطلب نسبتا ً«از بھ یشده، و فقط نبرطرف

ر را یخطۀیفن وظیاست کھ ا»آگاه، شجاع و صبور
.انجام دھند

انھ فای اکبری اگر با غرض نباشد، متأساستدالل آق
.ت کشورمان نمی باشدیت ھای موقعیواقعمنطبق بھ

گری نھفتھ است، کھ آقاییمانع اصلی در جای د
ۀلأمس.ندیبھ آن اشاره نمی فرمااکبری مطلقا ً
و »شجاعت«ف مان، بھ عدم وجودیکارگران شر

شیدر سال ھای پ.خالصھ نمی شود»صبر«
جاعت برخوردار شکارگران نشان داده اند کھ ھم از

بھ وجود نھادھای ،لھأمس.اریبوده اند و ھم صبر بس
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بر می،قدرت دولتی برخوردارندبازدارنده، کھ از
نھ تنھا»کارگرۀخان«برای مثال، نھادی مانند .ددگر

وجود ھ ھ ھای کارگری بیالتی در تحقق اتحادیتسھ
ل گشتھ یتبدورده، بلکھ خود بھ عاملی بازدارندهاین

.است

حتی اگر بھ درخواست آقای اکبری، کارگران 
دان بگذارند و یز پا بھ مینی»صبور«و »شجاع«
و آن»رندیبگا را بھ عھده یکس سندیسأت تیمسئول«

چ ضمانتی وجود ندارد کھ روز یبدھند؛ ھلیرا تشک
س، آن نھاد توسط نھاد ھای وابستھ بھیپس از تأس

،ش از ھر اقدامییرو پنیاز ا.دولت بستھ نشود
تمامیستی استقالل خود را ازیف بایکارگران شر

)از جملھ احزاب وابستھ بھ دولت(نھادھای کارگری 
و وساطت ااستمداد، تمنز بایاقدام ننیا.ن کنندیتضم

.کسی، عملی نمی باشد

یسازمان جھان«١٩٩٨و ١٩٨٧ھایمقاولھ نامھ
چیندگان مجلس ھیتوسط نماب آنیو تصو»ارک

د استقالل ین امر بایمسئول.دردی را دوا نمی کند
نیاگر چن.ھای کارگری را ضمانت کنندھیاتحاد

ن حقیران ایف اینکنند واضح است کھ کارگران شر
ی کھ در دست خود دارند، از یمسلم را با ابزارھا

روش نیا.جملھ اعتصاب، بھ چنگ می آورند
.ھ ای استین فرھنگ اتحادیی تریابتدا

ده پنداشتن ین اکبری با نادیمتأسفانھ آقای حس
ا بخشیی(ھ ھای کارگری از دولت یاتحاد»استقالل«

رواج میرا »ھ اییبی فرھنگی اتحاد«، )از آن
.دھند

اضییمھدی ر

١٣٨٢دی٢٢

بر تولید و نھ صاحبان»کارگران«کنترل *
!»سرمایھ«

بازگشت بھ فھرست

تکارگران بھ منظور کسب اعتماد بھ نفس و در دس
سرنوشت خود، بھ تجربھ کردن و در دست گرفتن

ھا، کارخانھگرفتن و راه اندازی تمام امور خود در 
شھ کنترل امور اداری یدر کارخانھ ھا ھم.از دارندین

و تا .بوده است)دولتو(ران یدی در دست مدیو تول
ران کنترل امور را در دست داشتھ یزمانی کھ مد

کارگران اعتماد بھ نفس کافی برای در ھرگز،باشند
.کردکسب نخواھندرادست گرفتن سرنوشت خود

کھ در کارخانھ ھا چھ نیمورد اری در یم گیتصم
د شده و چھ تعداد کارگر استخدام می یتولمقدار کاال
برری مبنییم گیتصم.ران استیشھ با مدیشود، ھم

ھا چگونھ باشد، یط فروش کاالمت ھا و شرایقکھنیا
کھ نیمورد اری دریم گیتصم.با آنان است

دستمزدھای کارگران و ساعات کار کارگران و خود 
میتصم.و دولت استرانیران چھ باشد، با مدیمد
ری در مورد فراھم آوری امکانات رفاھی، یگ

.ھاستع رتبھ، با آنیترفمھ، پاداش، اخراج ویجر
ران آن، ین کنترل مطلق دولتی و مدیست کھ ااھی یبد

ھا مبدل کرده رانی در دست آنیبھ اسکارگران را
ه کنند اراد»ھاآن«ھر زمان و ھر لحظھ کھ .است

!می آورند»ما«ی را بر سر یبالھر

ن روشی، اعتماد بھ یاضافھ بر آن، کارگران با چن
ران یشھ وابستھ بھ مدیو ھممی دھنددست نفس را از

ن روش ازیا.ھ باقی خواھند ماندیو صاحبان سرما
عملکرد، نشان می دھد کھ در جامعھ دو نوع انسان 

کھ در )از مردمتییاقل(ھ یصاحبان سرما:وجود دارد
ری و نشان دادن و راه روش زندگی یم گیمقام تصم

کیجھتو کسانی کھ ت مردم اند؛یبرای اکثر
زندگی عادی انسانی برای خود و خانواده شان 

خود را ارزان بھ صاحبان روی کارینندمجبور
).مت زحمتکشان مردیاکثر(ھ بفروشند یسرما
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کسانیواقعی کارخانھ ھا، صاحبان در اصلولی 
جتاً ھمان ینت.د می کنندیھستند کھ در آن کار و تول

ستییکار می کنند قانوناً باکسانی کھ در کارخانھ ھا
ییاکنترل امور را خود در دست داشتھ باشند، تا کار

کارگران حق دارند کھ بدانند چھ مبلغی .ابدیشیافزا
ارگران ک.استھ گذاری شدهیدر ھر کارخانھ سرما

اید بدانند کھ وام ھای کارخانھ از چھ منابع و یبا
کارگران حق دارند .اندافت شدهیی دریھابانک

ران بر چھ یمطلع شوند کھ دستمزدھای کارگران و مد
کارگران حق دارند .شده و چھ مقدارندنییاساسی تع

ھاآن.قدر استھ ان کارخانھ چیبدانند کھ سود و ز
د مطلع شوند کھ بر چھ اساسی کارگران اخراج یبا

گر تمام یدبھ عبارت.ابندیمیا ارتقایشده و 
ار یستی در اختیاطالعات و اسرار کارخانھ با

چرا؟.ردیکارگران قرار گ

دکنندگان یچون کھ، کارگران بھ عنوان کسانی کھ تول
لییل را خیکارخانھ ھا ھستند، قادرند مساواقعی

و راه حل مشکالتننددرک کرانیبھتر از مد
داشتن تمام دستکارگران با در.ابندیکارخانھ ھا را ب

را تحت نظارت عید و توزیاطالعات، می توانند تول
سازماندھی ای انجام دھند کھ انو چندھندخود قرار 

.دیرون آیورشکستگی بو کارخانھ از ضرردھی

نده ھای دولت، شوراھاییران کارخانھ ھا و نمایمد
چرا با کھح دھندید توضیکارگر باۀخاناسالمی،

واگذار کردن امور اداری کارخانھ بھ خود کارگران
در »آقا باال سر«کیدیشھ بایتوافق ندارند؟ چرا ھم

کفش ندارند چھ گی دریھا رصدر کار باشد؟ اگر آن
ار گذاشتن اطالعات کارخانھ یباکی دارند از در اخت

ندگان واقعی و یکارخانھ بھ نماھا و سپردن امور
؟منتخب خود کارگران

د خصومت مییکنترل کارگران بر تولاھا بچرا آن
ورزند؟

١٣٨٢بھمن١٢، اضییمھدی ر

!فرصت را از دست ندھیم*

بازگشت بھ فھرست

ھ یسرماشرو و فعاالن ضّد یخطاب بھ کارگران پ
داری

نوبت بررسی چشم ،مھ امسالپس از برگزاری اول
ت ھای آتی در درون جنبش کارگری یفعالانداز
ع اول ماه چند نکتھ را نشان داد کھ مییوقا.است

ف آتی را واقع یھا چشم انداز وظاتوان بر اتکا بھ آن
.کردمیش ترسینانھ تر از پیب

اول؛ برگزاری و سازماندھی تجمعات مستقل 
؛ نشانگر کسب)معدودتعداد ھر چند با(کارگری 

ھ یسرمااعتماد بھ نفس در بخشی از کارگران ضّد 
شکل سازماندھی و برگزاری نشست ھا .داری است

،و تجمعات کارگری مستقل از نھادھای دولتی
.ن در جنبش کارگری استیتحوالت نونمودار

ب شده در مراسم یتصویدوم؛ محتوای قطعنامھ ھا
ۀژه در نشست جادیبھ وروز جھانی کارگر

در یسمکالیمخصوص کرج حاوی عناصری از راد
مطالبات تدافعی .ھ داری استیسرمابرخورد بھ نظام

ش بھ مطالبات تھاجمی و یکارگری در سال ھای پ
ییدرخواست ھا.ھ داری مبدل می گرددیسرماضّد

و ازبودهھ مرتبط بھ آگاھی کنونی کارگران ک
، اما در استآنان نشأت گرفتھۀمبارزات روزمر

قرار می ھ داری را مورد سؤالین حال نظام سرمایع



١٨

مخصوص کرج مشاھده شد ۀجادۀدھد، در قطعنام
.ابدیکھ می تواند تکامل

سوم؛ برگزاری تظاھرات مستقل بدون کسب اجازه 
ژه جسارت کارگران در یدولتی بھ واز نھادھای

ری یجر بھ دستگبرگزاری اول ماه مھ در سقز کھ من
ت ھای یتن از فعاالن کارگری شد؛ و متعاقباً حماچند
المللی و تحت نیران و در سطح بیر کارگران ایسا

ھا از فشار قرار گرفتن دولت در رھا ساختن آن
تناسب قوا بھ نفع کارگران ر دریینشانگر تغ،زندان
.است

بخشی از فعاالن کارگری با ۀچھارم؛ مبارز
انھ و فرصت طلبانھ در اول ماه یگراانحرافات فرقھ

کالیش ھای رادیجاد گراینشانگر ا،آنانیمھ و افشا
ھ یسرماشرو و ضّد یان کارگران پیو انقالبی در م

.داری است

حیید چشم انداز صحین اوضاعی است کھ بایدر چن
.اتخاذ گرددبرای گام بعدی

تیش از ھر موضوعی حائز اھمیچھ بآن،امروز
ھ داری یسرماضّدسازماندھی فعاالنۀلأاست مس

ھ یسرماسازماندھی کارگران ضّد .کارگری است
.ستیر نیالت امکان پذیبدون تشکزیداری ن

برای سازماندھی مبارزات ضّد ،گریبھ سخن د
تشکل ھای مستقل جادیابرای،ھ دارییسرما

،برای مقابلھ با نھادھای کارگری دولتی،کارگری
برای ،تظاھرات و اعتصاباتبرای سازماندھی

انھ و فرصت طلبانھ در یمقابلھ با انحرافات فرقھ گرا
و برای کسب اعتماد بھ نفس،جنبش کارگریدرون

کارگران ضد،ییل نھادھای شورایتاً تشکینھا
از یا مغز متفکر نیھ داری بھ ستون فقرات یسرما
الت آنان یتشک،ن ستون فقرات و مغز متفکریا.دارند
.است

ت کنونی می تواند بر یالت کارگری در وضعیتشک
تھ ھای کارگری و ھستھ یت کمیتقومحور گسترش و

ط دخالتگری یستی شرایالیھای کارگری سوس
در درون جنبش کارگری را برای شرویکارگران پ

.آتی ھموار کندۀدور

ھا اختناق الت کارگری بھ علت سالیجاد تشکیاما؛ ا
ھ داری یری سرماکتاتویکارگران و دو سرکوب

.ک روزه برداشتھ شودیدست کھ بتوانیحاکم، گامی ن
ھ داری از یسرماوی ضّد شُریھنوز کارگران پ

کارگران کماکان.پراکندگی و افتراق رنج می برند
ل نظری رنج می یک و مسایشرو از ضعف تئوریپ

التی متمرکز و یتشکگر نھ تجاربیبھ سخن د.برند
کارگران وجود دارد و نھ ان یک پارچھ در می

نظری و عملی ۀدیچکک متکی برینظرات تئور
یسممارکس(سال مبارزات کارگری جھانی ٢٠٠

شرو جمع بندی شده یکارگران پدر درون)انقالبی
.است

یالتی و نظری بھ گامیرو برای تدارکات تشکنیاز ا
.از استیمقدماتی ن

ضّدجاد اتحادی از کارگران مبارز و ین گام ایا
ست انقالبی است بر محور یالیسوسھ داری ویسرما

ھ داری؛ یسرمات ھای مشترک ضّد یسازماندھی فعال
ن بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی یھمچنو
میشرویاتحاد کارگران پ.الت کارگرییجاد تشکیا

کارگری مرتب و مشترک ۀیک نشریتواند بر محور 
الت و یتشککین اتحاد ھنوز یا.ابدیسازمان 

بلکھ اتحادی است از .ستیسازمان کارگری ن
ستیالیسوسھ داری ویسرماکارگران مبارز ضّد 

:انقالبی بر اساس دو محور

ھ داری بر یسرمات ھای مشترک ضّد یفعال)الف
نیشنھادی ایطرح پ(اقدام کارگری ۀیک برناممحور 

نقد و موردبرنامھ ارائھ داده شده است و می تواند
.)گرددقرار میترمو بررسی
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تھ ھای یت کمیتبادل نظر برای تدارک و تقو)ب
.ستییالیھای کارگری سوسکارگری و ھستھ

و رندن دو محور توافق دایی کھ با ایشرویکارگران پ
و )سازمان ھای سنتی(ھای فرقھ گرا شیبا گرا

و معتقد رندمرزبندی دا)ستییکالیسند(فرصت طلب 
انقالبی یسمالیھ داری و سوسیسرماضّدمبارزات بھ

.کارگری باشندن اتحادیھستند می توانند از فعاالن ا

ت اصل دمکراسی کارگری و حق ین اتحاد با رعایا
بھ .ردیات موجود شکل می گیتمام نظرش براییگرا

شی بھ علت داشتن یج فرد و گرایگر ھیسخن د
مات یتصم.نظر و برنامھ ای حذف نمی گردد،اعتقاد

و ت ھای نظری و عملی بھ شکل جمعییشبرد فعالیپ
ک شورای یی و در صورت لزوم اتنخاب یشورا

.ردیھماھنگی صورت می پذ

 !میفرصت را از دست ندھ

!میسازمان دھالت کارگری رایجاد تشکیتدارک ا

اضییمھدی ر

١٣٨٣ریت١٤

مالحظاتی در مورد کمیتھ ھای کارگری*

بازگشت بھ فھرست

مخصوص ۀجاد-در مراسم اول ماه مھ در تھران
کمیتھ ھای کارگری راه «کرج، مقالھ ای تحت عنوان 

قرائت شد و سپس انتشار »طبقاتیۀکار نوین مبارز
این مقالھ حاوی نکات مھمی است کھ بررسی .یافت

آن برای پیشبرد مسائل تشکیالتی کارگران پیشتاز 
.حائز اھمیت است

نویسنده بھ درستی وضعیت وخیم معیشتی، 
بیکارسازی ھای کارگران و استثمار و ستم مضاعف 

ش کرده اشاره و کوش،بھ کارگران و خانواده ھایشان
او می .راه حلی بھ این وضعیت اسفبار ارائھ دھد

:گوید کھ

ما در محل کار خود نیاز بھ مغز متفکری داریم کھ «
اعتراضات را بھ موقع سازماندھی کند، در مقابل 

ھ قراردادھای موقت اقدام اخراج مقاومت کند، علی
.کارگران را درگیر مطالبات مشترک کندۀکند، ھم

ع مشابھ داشتھ و ارتباطاتش را بھ ارتباط با صنای
مغز متفکری کھ با .شکل سراسری گسترش دھد

تغییر شرایط محل کار و شرایط اجتماعی متغیر 
درست فکر کند، بھ موقع عمل کند، بھ موقع .باشد

علنی باشد، در شرایطی مخفی باشد، اعتراضات 
...کارگری را حول مطالبات مشترک سازماندھی کند

مغز متفکر کارگران پیشرو نقش در ایجاد این
کمیتھ ھای "این چیزی نیست بھ جز .محوری دارند

شکلی از عمل است در مقابل بی ...]کھ["کارگری
١٢-سینا جوان. (»عملی و ناتوانی و گیجی

)١٣٨٣اردیبھشت 

طرح راه حل برای مسائل کارگران پیشتاز می باید 
:حداقل حاوی سھ محور اساسی باشد

 ببردیک گام بھ پیشکارگران را.
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و ھماھنگ کننده یک گام مشترکمبلغ

.ترین تعداد کارگران  باشدبرای جلب وسیع
و بسیج کننده را در ھر مطالبات محوری

.تعیین و برجستھ کند،زمان

یا ھر نام (»کمیتھ ھای کارگری«اول؛ مضمون 
در درون جنبش ھمواره )دیگری کھ بھ آن تعلق گیرد

و امروز نیز بھ شکل استکارگری وجود داشتھ
کارگران پیشتاز برای .مؤثرتر از پیش وجود دارد

سازماندھی خود در وضعیت اختناق می باید گرد ھم 
گاه مخفی و گاه (و بھ اشکال مختلف تشکیالتی بیایند
گاه صنفی و گاه (از مطالبات بر حق خود )علنی

در واقع این .دفاع کنند،)الیدموکراتیک و گاه انتق
ھای کارگری بر »اتحاد عمل«نھادھای کوچک 

محور فعالیت ھای مشخصی بوده و ھستند، کھ 
تحمیل »پیشروی کارگری«وضعیت اختناق حاکم بر 

»فکرمغز مت«این نھادھا در واقع ھمان .کرده است
پیش بھ سازماندھی ۀکارگران بودند  کھ در دو دھ

تظاھرات و اعتصابات کارگری ،اعتراضات
ارگری بدون وجود این نھادھای ک.پرداختھ اند

پیش غیر قابل ۀسازماندھی کارگری در دو دھ
گرچھ قیام ھا و طغیان ھای خود .تصور می بود

اما اغلب حرکت ھای ،وقوع پیوستھھ جوشی نیز ب
کارگری توسط این نوع تشکل ھای کارگری شکل 

.گرفتھ اند

پراکنده بوده و »کمیتھ ھا«جایی کھ این اما از آن
و ھمچنین افراد تشکیل ،گاه سراسری نشدندھیچ
دوام دائمی نداشتھ و پس از ،آن متغییر بوده اندۀدھند

چھ موفق و چھ نا (پایان یک اقدام کارگری مشخص
دیگری ۀخاص از بین رفتھ و کمیتۀآن کمیت)موفق

.استدر پیوند با فعالیت دیگری شکل گرفتھ

»کمیتھ ھای کارگری«بنابراین اگر غرض از طرح 
تداوم و گسترش کمیتھ ھایی است کھ نقداً شکل گرفتھ 

رون اما برای ب ُ.می تواند یک پیشنھاد درستی باشد
رفت از وضعیت کنونی در محتوای چشم انداز 

کنونی از جنبش کارگری این پیشنھاد بھ تنھایی کافی 
.نیست

در روابط اقتصادی و سیاسی بین با توجھ بھ تغییرات
دو جناح دولت سرمایھ داری با المللی و مماشات ھر

از ،غربی و تحوالت آتی ناشی از آنت ھایدول
در »سازمان بین المللی کار«جملھ دخالت ھای 

کارگری وابستھ بھ ۀایران و احتمال ایجاد اتحادی
گام بعدی تشکیالتی ،سازمان بین المللی کار و غیره

فرا رفتن از نھادھای کوچک ،ارگران پیشتازک
)محافل کارگری و کمیتھ ھای کارگری(کارگری 

و پیوند دادن مبارزه برای سراسری کردن.است
تمامی نھادھای موجود کارگری در دستور روز 

بدیھی است کھ .کارگران پیشتاز قرار گرفتھ است
برای تحقق این امر می باید مبادرت کرد بھ تشکیل 

اقدام ۀبر مبنی یک برناماتحاد عمل سراسرییک 
متشکلھم از این طریق کارگران خود را .کارگری

،تر از پیش کرده و بھ مبارزه مشترک دامن می زنند
دیگر در راستای یافتن راهبھ تبادل نظر با یکھمو 

ھای سیاسی برای تدارک تشکل مستقل کارگری در 
.مقابل اقدامات دولت دامن می زنند

عمل مشترک و ،دوم؛ تشکیل اتحاد عمل سراسری
یکی از .متمرکز کارگران را بھ دنبال می آورد
پیش غیر ۀمشکالت فعالیت ھای کارگری در دور

فعالیت ھای آنان بوده )پراکندگی(متمرکز بودن 
بدیھی است کھ عدم تمرکز در فعالیت ھای .است

و شکست می دھدکارگری تأثیرات آن را کاھش 
ی کارگران در سطح سراسری را بیشتر می کند پذیر

حتی اگر در یک کارخانھ  یا چند کارخانھ موفقیت (
کارخانھ (حرکت ھای تک سلولی ).ھایی کسب شود

با ایجاد یک اتحاد عمل سراسری بھ حرکت ھای )ای
ثیرات أو ت.توده ای و متمرکز می تواند مبدل گردد

.واھد بودسیاسی آن بھ مراتب مھم تر و عمیق تر خ
پیش از تشکیل دادگاه علیھ ۀبرای نمونھ در دور

آن ھم (تنھا دو کارخانھ ،فعالین کارگری در سقز
از کارگران جمعی«، یعنی)صرفاً جمعی از آن
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کارگری کارخانجات ۀکمیت«و »ایران خودرو
و .بھ این اقدام دولت اعتراض کردند»تولیدی تھران

بھ از کار کشیدنھا خواھان دست تنھا یکی از آن
البتھ اقدام .دقیقھ در اعتراض بھ محاکمات شد۵مدت

اما .این دو جمع از این دو کارخانھ قابل ستایش است
لھ ای بھ این أچرا نباید صدھا کارخانھ، در مورد مس

مھمی دست بھ اعتراض بزنند؟ چرا نباید ھزارھا 
کارگر برای حداقل یک روز دست از کار بکشند؟ 

»کارگریۀکمیت«نجام این اقدامات نبودن م اعلت عد
چند نفری در کارخانھ ھا و یا بی توجھی کارگران بھ 

علت اصلی .محاکمات ھمقطاران خود در سقز نیست
اگر در میان .در عدم اتحاد سراسری کارگران است

کارگران یک اتحاد عمل کارگری سراسری وجود 
می داشت و اعتراضات کارگری تا حد یک اعتصاب 

محاکمات سقز ۀلأمس،یک روزه پیش می رفت
کارگران ایران باید !امروز دیگر وجود نمی داشت

بھ قدرت خود باور داشتھ باشند و نشان دھند کھ 
دولت سرمایھ داری تنھا در مواردی کھ در میان 
کارگران افتراق وجود داشتھ باشد، می تواند 

بھ محض .زورگویی علیھ کارگران را اعمال کند
،جام یک عمل سراسری، متحد و برنامھ ریزی شدهان

دولت ناچار بھ عقب نشینی شده و این باعث کسب 
.اعتماد بھ نفس در درون کارگران می شود

ست کھ از میان اسوم؛ نقش کارگران پیشتاز این
ھا را انتخاب محوری ترین آن،مطالبات طرح شده

در ھر زمانی.و آن را میان کارگران برجستھ کند
محوری می شود کھ تضاد کار و سرمایھ ۀلأیک مس

یک دمحوری می توانۀلأآن مس.را تشدید می کند
سیاسی و یک درخواست ۀشعار صنفی و یا  مطالب

برای نمونھ چند سال پیش .دموکراتیک باشد
گرفتن حقوق ،درخواست کارگران بارش اصفھان

مرکزی وارد ۀبا این مطالب.بودمعوقھ شانھای 
.و بھ خیابان ھا آمدندندبلھ با نمایندگان دولت شدمقا

ھا دستگیر و بھ زندان زمانی کھ عده ای از آن
کارگران بارش مبدل بھ آزادی ۀمطالب،فرستاده شدند

ۀدر عرض چند روز مطالب.سیاسی شدزندانیان

محوری کارگران بنا بر وضعیت مبارزاتی تغییر 
ده می توانست زیرا آزادی کارگران بازداشت ش.کرد

.راه را برای تحقق خواست ھای دیگر ھموار کند
ضمن(محوری کارگران ۀیز در ایران مطالبامروز ن

رفع تمام اتھامات از ، )حفظ  و طرح سایر مطالبات
زیرا توفیق و یا عدم .فعالین کارگری سقز است

توفیق دولت در محکومیت کارگرانی کھ تنھا 
اول ماه (کارگر جرمشان شرکت در تظاھرات روز 

منجر بھ تغییر تناسب قوا در میان ،بوده)مھ
بنابراین تمرکز اصلی باید بر .کارگران می شود

باید »کارگران پیشرو«.محور این امر سازمان یابد
نمیدیروزبا روش و موقعیت امروزدرک کنند کھ 

کمیتھ ھای «طرح .توان بھ کارگران رھنمود دھند
»طبقاتیۀه کار نوین مبارزرا«بھ عنوان »کارگری

رفتن از موقعیت کنونی و طرح بدون چشم انداز فرا
شعارھای محوری، نھ تنھا تناسب قوا را بھ نفع 

ر وضعیت ھا را دکارگران تغییر نمی دھد کھ آن
ایجاد .ه می داردای نگئموجود با کمی تغییرات جز

در میان کارگران نمی تواند محدود بھ »مغز متفکر«
ھ چگونگی ب.سلھ ترمیمات تشکیالتی باشدیک سل

در میان کارگران »مغز متفکر«وجود آمدن 
با برنامھ، ھدفمند، متمرکز و متحد سازماندھی

بی عملی و ناتوانی و «راه غلبھ بر .کارگران است
ۀکمیت«صرفاً ایجاد )مذکورۀبھ نقل از مقال(»گیجی

نیست؛ بلکھ درگیر کردن خود کارگران »کارگری
کارگران باید در .در عمل مشترک و سراسری است

موقعیتی قرار گیرند کھ خود از طریق فعالیت 
مغز«.دھی برسندمشترک بھ ضرورت سازمان

عالوه بر موارد بسیج »کارگریۀکمیت«یا »متفکر
کارگران برای مبارزه در یک کارخانھ می ۀکنند

باید مبلغ تدارکات اتحاد عمل سراسری و تواند و
غیر این در،اشدکارگری بۀرح مطالبات عمدط

کارخانھ در ھمان کارخانھ ۀصورت مبارزات کمیت
.محصور خواھد شد

١٣٨٣آبان ١، مھدی ریاضی
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کارگری»مجمع عمومی«ۀدربار*

بازگشت بھ فھرست

»کارگری کارخانجات تولیدی تھرانۀکمیت«دوستان 
شورای «خطاب بھ ١٠/٧/٨٣مورخ ۀدر اطالعی

مجمع«، کارگران را بھ برگزاری »اسالمی کار
مجمع عمومی ای با شرکت .فراخوانده اند»عمومی

برای پاسخگویی و اقدام در مورد »مدیرعامل«
بازنشستگی پیش «:مطالبات صنفی کارگران مانند

.»...اضافھ کار، افزایش دستمزدۀاز موعد، محاسب

»کارگری کارخانجات تولیدی تھرانۀکمیت«دوستان 
»بی عدالتی ھا«استدالل می کنند کھ برای مقابلھ با 

دور ھم جمع شویم، «باید »اخراج ھمکارانمان«و 
.»بنشینیم و ھمفکری کنیم

کارگری کارخانجات تولیدی ۀکمیت«درد دوستان 
از بی عدالتی ھا و فشارھای روانی و مالی »تھران

ماست کھ با پوست و ۀدرد ھم،ھاوارد شده بر آن
مشکل.ھا را حس کرده ایمھاست آناستخوان سال

بی تشکلی و پراکندگی و سرخوردگی کارگران ھم 
با انگیزه ھای ما نیز .درست و واقعی استھ ایلأمس

کارگری کارخانجات تولیدی ۀکمیت«صحیح دوستان 
شدن »دور ھم جمع«ھمدردی می کنیم و با »تھران

.تجمعات کارگری توافق داریمو تدارک 

ھایمان یابی، دخالتاما؛ برای متشکل شدن و سازمان
برای ھر اقدامی باید .باشدبرنامھ ریزی شدهباید 

ھای تدارک دیده شود و بدیل ھای متفاوت برای قدم
برای نمونھ اگر .بعدی، باید از پیش ارزیابی شود

مجمع«امروز در کارخانجات تولیدی تھران 
و »شورای عالی کار«با شرکت نمایندگان »یعموم

چھ اتفاقی ،و کارگران تشکیل گردد»مدیر عامل«
می افتد؟ مدیر عامل و شورای عالی کار و سایر 

اگر با تشکیل مجمع عمومی (نمایندگان رسمی دولتی 
توافق کنند کھ در وضعیت کنونی بعید بھ نظر می 

پشت.آمدبا تدارکات قبلی بھ این جلسھ خواھند)رسد
سر این نھادھای دولتی، احزاب سرمایھ داری مانند 

و »حزب مشارکت«و »حزب جمھوری اسالمی«
و »کارگرۀخان«ددولتی مانن»کارگری«نھادھای 

این نھادھا از .، قرار گرفتھ اند»شورای عالی کار«
امکانات مالی دولتی برخوردار ھستند و استراتژی و 

مجمع«ورود بھ ھای خود را قبل ازتاکتیک
آیا کارگران ھم از .بحث و تدارک می بینند»عمومی

این تدارکات قبلی و آمادگی برخوردار ھستند؟ بدیھی 
پس، قابل پیش بینی است .است کھ پاسخ منفی است

بھ کجا ختم خواھد »مجمع عمومی«بحثۀکھ نتیج
.بھ نفع کارفرما و بھ ضرر کارگر:شد

نی بھ یک نھاد عمومی در واقع، مجامع عمومی زما
دموکراتیک در سطح کارخانھ تبدیل می گردد کھ 
تناسب قوا در سطح جامعھ بھ نفع کارگران باشد 

آن کارگران برای اضافھ بر).ل انقالبیمانند اوا(
شرکت در مجامع عمومی باید آماده باشند کھ چنان

ھا توسط مدیران و نمایندگان دولتی چھ مطالبات آن
اقداماتی را برای گرفتن مطالباتشان ،پذیرفتھ نشد

مانند تدارک برای سازماندھی (سازمان دھند 
سؤال این ).اعتصاب کھ یکی از اقدامات مؤثر است

کارگران در چنین موقعیتی قرار امروزاست کھ آیا 
دارند؟ شرکت کارگران بدون آمادگی و تدارک قبلی 
و در غیاب نھاد متشکل و مستقل کارگری، با کسانی

را داشتھ و جھتگیری کھ حزب و تشکیالت خود
ترسیم کرده اند از ابتدا یک خود را ۀسیاسی مداخل

در انتھای .نابرابر است؛ و محکوم بھ شکستۀرابط
نھ تنھا وضعیت کارگران »مجمع عمومی«گونھ این

بھبود نمی یابد کھ بسیاری از مسائل بر کارگران 
یان آنان و دلسردی و رخوت در ممی شودتحمیل 

زیرا کھ نمایندگان صاحبان .شدیدتر می گردد
سرمایھ، سازمان یافتھ، با قدرت و اعتماد بھ نفس در 

؛ و نمایندگان صاحبان می کنندمجمع عمومی شرکت
، پراکنده، بدون )اکثریت شرکت کنندگان(نیروی کار 

اعتماد بھ نفس و از روی استیصال و بدون سالح 
این تبادل نظر نتیجھ .گردندھا ظاھر میمقابلھ با آن

ای جز شکست برای کارگران ھمراه نخواھد داشت، 
مگر در وضعیتی کھ تناسب قوا نقداً بھ نفع کارگران 
بوده و یا کارگران از سازماندھی پیشین برخوردار 

.باشند
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پس چھ باید کرد؟ باید دست روی دست گذاشت و بھ 
وضعیت کنونی تن داد؟ باید در انتظار ناجی ماند؟ 
باید تمکین کرد؟ پاسخ بھ تمام این سؤاالت منفی 

را از ھمین امروز اقدام کارگریخیر باید !است
نظر از صرف(کارگران شریف ایران .آغاز کرد

تھران کھ در نھ تنھا در )ھای سیاسی متفاوتدیدگاه
سراسر ایران از ھم اکنون بایستی بر محور یک 

کھ منطبق بھ مطالبات عمومی اقدام کارگریۀبرنام
پایدار اتحاد عملھاست؛ دست بھ ایجاد یک آن

کارگران قبل از ورود بھ مجامعی کھ در آن.بزنند
می گردند،جا تنھا بھ اسرای صاحبان سرمایھ مبدل 

باید در ابتدا بر روی پای خود بایستند و سپس وارد 
.و نھادھای دولتی گردندان عاملمذاکره با مدیر

کارگران باید با قدرت و با اعتماد بھ نفس و داشتن 
کارگران .بدیل مبارزاتی وارد بحث با مدیران شوند

باید برای پیروزی و توفیق و تضمین کسب 
بدون کنند و نھمطالباتشان در مجامع عمومی شرکت

»طرح«و برنامھ ریزی؛ و صرفاً برای تدارک
.مطالباتشان از روی استیصال

سر آمده و ھ کارگری بۀامروز دوران محافل دربست
بایستی با جسارت براساس یک کارگران پیشتاز می 

روشن عملی و یک سلسلھ فعالیت دفاعی، بھ ۀبرنام
در این .دور ھم گرد آیندھ ، بسراسریشکل

اتحادعمل سراسری ضمن انجام فعالیت عملی در 
بھ بحث و تبادل نظر در ،دفاع از منافع کارگران

مورد چگونگی شکل دادن تشکالت واحد خود 
الزم بھ ذکر است کھ اتحاد عمل یک .بپردازند

»تشکل مستقل کارگری«کارگری و یا یک »حزب«
ھای مختلف تنھا اتحادی است از گرایش.نیست

اتحاد عمل متشکل .ھای مختلفنظرگاهکارگری با
است از کارگران پیشتازی کھ بر محور یک سلسلھ 

متکی بر یک (سرمایھ داری ھای عملی ضّد فعالیت
این .اشتراک عمومی دارند)اقدام کارگریۀبرنام

این .نھاد سراسری یک تجمع دموکراتیک باید باشد
نھاد باید از میان فعاالن کارگری کھ بھ ضرورت 

این نھاد پس .شکل گیرد،فعالیت متشکل رسیده اند
-از شکل گیری در مورد تمامی مسائل صنفی

از جملھ مجامع (سیاسی و دموکراتیک کارگران 
در سطح سراسری بحث و تبادل نظر و )عمومی

.نھایتاً، اقدام می کند

عطفی در تغییر تناسب قوا بھ ۀاول ماه مھ امسال نقط
ت سرمایھ داری با بھ دادگاه دول.نفع کارگران بود

کشاندن فعاالن کارگری خواھان متوقف کردن دست 
ۀامروز ھم.ران در اول ماه مھ استآورد کارگ

با حمایت از کارگران سقز و ،فعالیت ھای کارگری
اگر .دفاع از برگزاری اول ماه مھ گره خورده است

دولت سرمایھ داری در مقابل سازماندھی اول ماه مھ 
نده شود و تمام اتھامات از تمام فعاالن عقب را

اعتماد بھ نفس در مطمئنا ً،کارگری سقز رفع گردد
کارگران برای کسب مطالبات بھ حق تماممیان 

بازنشستگی پیش از موعد، «صنفی شان مانند 
بھ مراتب »اضافھ کار، افزایش دستمزدۀمحاسب

.افزایش خواھد یافت

درخواست فراخواندن مجامع عمومی کارگری 
درستی است بھ شرطی کھ آمادگی قبلی و نھادھای 

در صورت .مستقل کارگری وجود داشتھ باشند
کارگران باید با اعتماد بھ ، برگزاری مجامع عمومی

نفس فراتر و با برنامھ و چشم انداز روشنتر در آن 
عتماد بھ نفس باید اتحادی برای کسب ا.شرکت کنند

محور این اتحاد .گیردکارگران پیشتاز شکلۀاز کلی
.دفاع از فعاالن کارگری سقز استامروزعمل

برای تبادل نظر و برنامھ ریزی عملی، کارگران 
چھ بھتر از .پیشتاز نیاز بھ گفتگو و تبادل نظر دارند

اول ھرماه را برای سازماندھی فعالیت ۀکھ جمعاین
دور ھم جمع ھ ھا و تبادل نظر ھمانند اول ماه مھ ب

.شویم

در حمایت از راتجمعات و گلگشت ھای کارگری*
!کارگران سقز سازمان دھیم

!یک روز در ھر ماه را مبدل بھ اول ماه مھ کنیم*
!برای دفاع از خود، اتحاد عمل کارگری ایجاد کنیم*
!با برنامھ و متشکل در مجامع عمومی شرکت کنیم*
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پیگیری ایجاد تشکل ھای ۀکمیت«مالحظاتی بر*
سازمان بین المللی کار، در ایران»آزاد کارگری
)ILO(و اتحاد کارگران

بازگشت بھ فھرست

ھیئت نمایندگی سازمان بین المللی ١٣٨٣در مھرماه 
بار با آمد و اینبھ ایرانبار دیگر)آی ال او(کار 

کھ ،دى رسیدیجدۀتوافقنامبھ »رانیوزارت کار ا«
»یرانان ایون انجمن ھاى کارفرمایکنفدراس«ای امض

مھم ۀنکت.یز شامل می شودرا ن»کارگرۀخان«و 
ن است کھ بر خالف توافق سال ین توافقنامھ ایا

کھ شوراھاى اسالمى، پذیرفت»آى ال او «، ١٣٨١
طین نامھ ھا، شراییین و آراتى در قوانییبا تغ

»آى ال او«٩٨و ٨٧نامھ ھاى مقاولھمطروحھ در
پس از نیبھ این مفھوم کھ از ا.کندرا برآورده مى

»کارۀخان«، شوراھاى اسالمى و »آى ال او «نظر
سندیکاھای کارگری قرار می توانند در مرکز ایجاد

ن شرط یترران مھمیب دولت این ترتیبھ ا.گیرند
آی «ن کرده و یمرا اکنون تأ»ال او آى«مورد نظر 

ھای در موضع سال پیش خود کھ شورا»اوال 
،کارگر را در حاشیھ قرار داده بودۀو خاناسالمی

کھ »اوآى ال«بھ سخن دیگر .تجدید نظر کرده است
حزب مشارکت (قرار بود با توافق اصالح طلبان 

ایران تأسیس کند؛ در»سندیکای مستقل«)اسالمی
در انتخابات »طلباناصالح«پس از کنار گذاشتن 

وارد معاملھ و توافق با جناح ، اخیر مجلس ھفتم
.راست دولت شده است

ارگری با کدنبال این توافق، تعدادی از فعاالن ھ ب
ارگری، کل ھای کجاد تشیمحور خواست آزادی ا

ھ ن نشست، بیاعتراضی بھ اکار تدارکدست بھ 
ۀدر پروس.ارگران شدندکامضا از یآورجمعۀیلوس
آوری عتراضی و چگونگی جمعاۀمتن نامۀیتھ

ن بخشییّ ای جھت تعتھیمکجاد یاۀدیھ اکبود امضا
در .آن مطرح شدۀکت و گسترش دامنن حریبھ ا

تھ یمکن امر مجمع عمومی مؤسس یراستای تحقق ا
ارگری کنینفر از فعال٢٨تکبا شر١٩/٩/٨٣در 

ن مجمع متنیدر ا.دیمختلف برگزار گردیشھرھا
لکجاد تشیری ایگیپۀیتمکلکیو تشیاعتراضۀنام

ت مطلق آرا بھ یثرکارگری بھ اتفاق اکھای آزاد 
مجمع عمومی دوم، ٩/١١/٨٣سپس.دیب رسیتصو

٣٨تکتھ با شریمکار کجھت سروسامان دادن بھ 
ندهینفر بھ عنوان نما٧ن مجمعیدر ا.نفر برگزار شد

ۀمصاحب(انتخاب شدند تھ تا مجمع بعدییمکھای 
ۀیتمکھای منتخب ندهیت شورا با پنج تن از نمایسا

تا).رانیارگری در اکآزاد یھالکجاد تشیری ایگیپ
امضا در ۴٠٠٠کنون فعاالن این کمیتھ بیش از 

.حمایت از اھداف کمیتھ جمع آوری کرده اند

برخالف برخی از گرایش ھای فرقھ گرا، کھ این 
کارگران پیشتاز ،انتقاد قرار داده اندحرکت را مورد 

قرار می حمایت مشروطانقالبی این حرکت را مورد 
مشروط بھ صراحت بخشیدن بھ مطالبات .دھند

مطروحھ و شناخت و افشای ماھیت سازمان بین 
).و نھادھای دولت سرمایھ داری(المللی کار 

بدیھی است کھ محکوم کردن این حرکت بھ دالیل 
واھی روش درستی نیست، حتی چنان چھ مطالبات 

رفرمیستی و مخاطبان آن اشتباه انتخاب ۀاین کمیت
کھ (امروزمحوری جنبش کارگری ۀلأمس.شده باشند

و اتحاد، ایجاد )تحوالت نوینی در شرف وقوع است
محور اتحادی بر.یک پارچگی میان کارگران است

متکی بر، یک سلسلھ فعالیت ھای مشخص عملی
امروز کارگران ایران .عمل کارگریۀیک برنام

.بیش از پیش بھ اتحاد و عمل مشترک نیازمندند
سرمایھ داری ۀھرگونھ افتراق و چند دستگی، جبھ

.را تقویت و کل کارگران را تضعیف خواھد کرد
رند کھ امروز کارگران پیشرو باید درک کنند و بپذی

د آرا و اختالفات سیاسی امری است واقعی در تعّد
ھمھ یک رنگ نمی توانند .درون جنبش کارگری

نظریات مختلف از جملھ نظریات .باشند
سوسیالیستی؛ آنارکوسندیکالیستی؛ سندیکالیستی، 
آنارشیستی و رفرمیستی در درون جنبش کارگری 

بدیھی است کھ با شکل گیری تشکالت .وجود دارند
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مستقل کارگری، استقالل این تشکالت از دولت و 
.وجود می آوردھ تمام احزاب سیاسی، اختالفاتی را ب

واضح است کھ بر سر سمت گیری بھ اتحادیھ ھای 
کارگری و نقش سازمان بین المللی کار اختالفاتی 

در مورد استراتژی نھایی جنبش .بروز می کند
ھد کرد کارگری تناقضاتی میان کارگران بروز خوا

اما تمام این.شکل خواھد گرفتیو جبھھ گیری ھای
ھا می تواند در درون یک اتحاد عمل کارگری بھ 
بحث و تبادل نظر گذاشتھ شود و در ضمن مبارزات 

سرمایھ داری در راستای حفظ منافع جمیع ضّد
انشعابات و افتراق.صورت پذیردمتحدانھکارگران 

ده ای از خط طبقاتی تنھا زمانی موجھ ھستند کھ عھا
عبور کرده و در کنار طبقھ و دولت سرمایھ داری 

موقعیت کنونی در میان کارگران این.قرار گیرند
ۀخان(گونھ است کھ  مرزبندی با نھادھای دولتی 

تا حدود )و انجمن ھای اسالمیکارگر و شوراھا
انحرافات و کجروی ھا .زیادی صورت گرفتھ است

این امر طبیعی است .د داشتو تناقضات وجود خواھ
کارگر برای نخستین بار پس از یک ۀزیرا کل طبق

چھارم قرن از زیر آوار اختناق و سرکوب سر 
ت خود را نھ ااختناق و ارعاب تاثیر.بیرون می آورد

تنھا بھ شکل فیزیکی بلکھ ھمچنان بھ صورت سیاسی 
نباید .و تشکیالتی در اذھان کارگران می گذارد

سرمایھ ۀد کھ ایدئولوژی غالب در جامعفراموش شو
ایدئولوژی ھئیت حاکم )بھ ویژه نظیر ایران(داری 

سرمایھ داری در درون ۀاست و تمام انحرافات جامع
اما در عین حال، .کارگر نیز راه می یابدۀطبق

گسست از انحرافات در وضعیت گشایش ھا سیاسی 
بنابراین نمی توان .می تواند بھ سرعت انجام گیرد

سیاسی و ایدئولوژیک و کار ۀپیش از آغاز مبارز
.عملی سیاسی، افتراق ھای کاذب را دامن زد

زیرا ھنر کارگران پیشرو این نیست کھ از روز 
نخست، بدون روشن بودن جبھھ ھای نظری، افتراق 

ھا  یافتن راه حل ھایی برای ھنر آن.را دامن بزنند
از طریق ایجاد .اتحاد و ھمبستگی کارگری باید باشد

یک اتحاد عمل سراسری می توان ھم کار عملی 

مشترک را تقویت کرد و ھم بھ بحث ھای و 
یک تشکیل ۀاما الزم.اختالفات سیاسی پرداخت

اتحاد عمل وجود دمکراسی کارگری و بھ رسمیت 
.شناختن حق گرایش و تحمل عقاید مخالف است

شمردن نظریات محترمکارگران پیشرو باید با 
.مخالف و متفاوت بھ تدارک این اتحاد کمک رسانند

ساده ترین کار اتھام زنی و دامن زدن بھ افتراق 
فالنی«ست کھ گفتھ شود اآسان ترین کار این.است

طرفدار دولت است و حمایت کارگری ندارد و ما 
این روش از .»مخالف دولتیم و کارگران با ما ھستند

و آب بھ آسیاب می زندکار تنھا بھ افتراق دامن 
.دشمن طبقاتی می ریزد

جایی اشاره می کنند از آن»کمیتھ پیگیری«منقدان 
و»سازمان بین المللی کار«کھ مخاطبین این کمیتھ 

ھا نسبت بھ توھم آنۀاین نشاناست؛ »وزارت کار«
این روش یعنی دست گدایی دراز .این نھادھا است

در پاسخ باید ذکر شود کھ در !سوی رژیمھ کردن ب
فعالیت ھای سیاسی کارگری، ھیچ استداللی ۀحوز

ۀ مبارز.فرقھ گرایانھ تر از این نمی تواند طرح شود
اھداف خود نیاز استراتژیک کارگری برای پیشبرد

دارد کھ ناشی از سطح آگاھی کنونی یبھ تاکتیک ھای
در وضعیت اگر.و وضعیت اجتماعی کارگران است

کنونی توده ھای وسیع کارگری نسبت بھ اقدامات 
سازمان بین المللی کار و وزارت کار دچار توھم 

ھا این نیست کھ ھستند، راه حل زدودن توھم آن
مانند لغو کارمزدی و یا (شعارھای آلتوماتیستی 

راه حل .ھا قرار داده شوددر مقابل آن)یسمسوسیال
ست کھ با طرح مطالباتی کھ از آگاھی کنونی ااین

ۀھا را در مبارزکارگران آغاز می شود؛ آن
روزمره شان رھنمود داد؛ تا نھایتاً کارگران بھ 
ماھیت نھادھای دولتی و امپریالیستی پی برده و خود 

طرح .ایجاد تشکل مستقل خود آماده کنندرا برای
گرچھ شعار درستی ،شعارھایی مانند لغو کار مزدی

،جنبش کارگری باید قرار گیردۀو در برنام،است
اما نمی تواند در ھر لحظھ و در ھر موقعیت در 

کارگران قرار داده ۀمقابل مطالبات مشخص روزمر
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»رادیکالیسم«گونھ برخوردھا نشانگر این.شود
این روش .استفرقھ گرایی نابنیست بلکھ نمایانگر 

از کار نھ تنھا کارگران را بھ جھت درست سوق نمی 
ھا را بھ طرف دولت سرمایھ داری ھُل کھ آن،دھد

ھا شعارھایی غیر قابل لمس بوده زیرا آن.خواھد داد
بھ آسانی و درک آن برای طیف وسیعی از کارگران 

گرایش ھای سوسیالیست انقالبی نمی .رخ نمی دھد
توانند شعارھای خود را بر طبقھ تحمیل کنند؛ درست 
برعکس باید حلقھ ھای رابط بین آگاھی فعلی و ھدف 

در غیر این.نھایی را با درایت و پختگی پیدا کنند
منزوی و بھ گوشھ ،صورت خود از جنبش کارگری

دم حضور فعاالن ع.ای پرتاب خواھند شد
سوسیالیست انقالبی در میان کارگران نیز بھ مفھوم 

رفرمیست اری زمین بازی بھ ھمان گرایش ھایواگذ
شعارھا و مطالبات کارگری اتفاقاً باید خطاب .است

در میان ھا توھمبھ نھادھایی باشد کھ نسبت بھ آن
ی نمونھ اگر کارگران برا.کارگران وجود دارد

ھ وزارت کار ھمراه با سازمان بین تصور می کنند ک
المللی کار قصد ایجاد یک تشکیالت کارگری برای 

با طرح مطالباتی نظیر حق اعتصاب  ،ھا را دارندآن
و کنترل کارگری بر تولید و توزیع در کارخانھ ھا، 
ماھیت این نھادھای سرمایھ داری در انظار کارگران 

ن مطالبات زیرا تحقق ای.بسیار سریع افشا خواھد شد
چارچوب نظام سرمایھ داری و وابستگان 
امپریالیستی آنان را مورد سؤال قرار داده و اجرای 

ھا تلقی نابودی آنۀھا برای سرمایھ داری بھ مثابآن
بدین ترتیب توھم زدایی در میان کارگران .می گردد

کارگران بھ قدرت .می تواند سریعاً صورت پذیرد
تماد بھ نفس پیدا خواھند خود بیشتر پی برده و اع

سپس آمادگی پذیرش شعارھای رادیکال تر .کرد
.ھا بیشتر می شودمیان آن

کارگران سوسیالیست انقالبی ھمواره با فرقھ گرایی 
مرزبندی داشتھ و در کنار کارگران قرار دارند؛ 

انقالبی و در ھا کامال ًحتی اگر جھت گیری آن
بھ اعتقاد .دھا نباشراستای منافع درازمدت آن

کارگران سوسیالیست انقالبی تنھا از طریق 

ۀدخالتگری و ھمراھی با کارگران است کھ مبارز
قد.سیاسی با مشی انحرافی می تواند صورت گیرد

با ھر (علم کردن در مقابل یک واکنش کارگری 
زیر لوای مبارزه برای )تعدادی و با ھر اعتقادی

»مایھ داریسرضّدۀمبارز«و »لغو کار مزدی«
.یک چپ روی کودکانھ و ناشیانھ است

باید ذکر شود کھ »پیگیریۀکمیت«در مورد فعاالن 
نامھ نگاری و طرح مطالبات برای بھبود وضعیت 
کارگران از ھر نھادی بال ایراد است؛ بھ شرطی کھ 

و )ت کاروزار(ماھیت این نھادھای دولتی 
حداقل در ،)ن المللی کارسازمان بی(امپریالیستی 
سرگشاده ایرادی ۀنام.ھا روشن باشدذھن خود آن

ندارد بھ شرطی کھ برای کارگران ماھیت واقعی این 
جمع آوری طومار ایرادی .نھادھا توضیح داده شود

.ندارد بھ شرطی کھ چشم انداز عملی آن روشن باشد
نامھ نگاری اشکالی ندارد بھ شرطی کھ مطالبات 

مدت کارگران در آن درج کارگری برای تحقق دراز
طرح سؤال از دولت سرمایھ داری ایرادی .شده باشد

بھ شرطی کھ در راستای افشای آن باشد و نھ ،ندارد
در این موارد مالحظاتی را می توان .مماشات با آن

.اشاره کرد

کارگران سوسیالیست انقالبی ضمن حمایت مشروط 
بین از واکنش درست بخشی از کارگران بھ سازمان 

المللی کار، در راستای ایجاد تشکل مستقل کارگری، 
.ھا بھ بحث می گذارندموارد زیر را با آن

ن المللی کاریت سازمان بیماھ

باشند، نداشتھILOتیی بھ ماھیبرای کسانی کھ آشنا
ن طومار اخیر چنان بر داشت یامکان دارد از لحن ا

ران  یاکارگران»ناجی«در مقام ILOایکنند کھ گو
یھ م سرمایان رژیبی طرف م»قاضی«ا مقام یو 

ران قرار گرفتھ است کھ یکارگر اۀداری و طبق
م در یضروری است از آن برای اعمال فشار بر رژ

ھی است یبد.ت از کارگران استفاده کردیراستای حما
این نامھ یا)ن امضا کنندگانیو نخست(نیکھ مبتکر
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این المللی نداشتھ، و ین سازمان بیشناخت کافی از ا
اھمیت افشای آن در وضعیت کنونی را احساس نمی 

.کنند

نیبرای اطالع کارگران باید ذکر شود کھ سازمان ب
جاد یالمللی کار، سازمانی است کھ اصوالً بھ منظور ا

ھای کارگری در اوائل قرن قطبی در مقابل انقالب
ھ داری یق سرمایبحران عم.ستم شکل گرفتیب

منجر بھ جنگ ١٩١٨-١٩١۴ھای در سالجھانی 
ھای کارگری جھانی اول شده وبھ دنبال آن حرکت

ھ، یل شوراھای کارگری در روسیدر راستای تشک
.وستیش و مجارستان بھ وقوع پیآلمان، اطر

س جمھور وقت یجھانی بھ ابتکار رئیسمالیامپر
ی چھارده ماده ای را بھ ا، برنامھ »لسونیو«کایآمر

ژوئن ٢٨»ورسای«صلح در قرارداد عنوان طرح 
جاد نھادی بھ ین برنامھ ایدر رأس ا.ارائھ داد١٩١٩

ن المللی یسازمان ب«ان یبود کھ  بن»مللۀیاتحاد«نام 
.را بنا نھاد»کار

ق کارگران ین المللی کار از ابتدا برای تحمیسازمان ب
ل شوراھای یری از تشکیدر سطح جھان و جلوگ
مستقل کارگری، توسط کارگری و تشکل ھای

ن آن یدر مرکز قوان.زی شده بودیپی ریسمالیامپر
ۀندیدولت و کارگران است کھ نما»مشارکت«

ۀندینما(ن معادلھ یدر ا»ریاس«ۀکارگران را بھ مثاب
-جای می دھد)کارگرانۀندیدولت، کافرما و نما

ن المللی کار کھ در یارمغانی از سوی سازمان ب
مھوری اسالمی نقداً گنجانده شده ج»قانون کار«

تین محدود آن، ماھیر قوانین قانون و سایا!است
ن المللی ین سازمان بیستی ایک و رفرمیر دمکراتیغ

.را نشان می دھد

سازمان جھانی کار ١٣٨٣و مھر ١٣٨١سفر مھر 
)ILO(کیست بھ عنوان یز نمی بایران را نیبھ ا

ران یکارگران ات از یرخواھانھ در جھت حمایعمل خ
رات در قانون کار یین تغیو ھمچن(ن سفریا.تلقی کرد

د در محتوای تحوالت یرا می با)ILOھ ھای یو توص
وند با تحوالت ین المللی، و در پیر در سطح بیاخ

است اصالح یژه سیران و بھ ویدرونی اقتصادی ا
.طلبان جستجو کرد

رانیھ داری ُمدرن در ایای نظام سرمایاح

داری جھانی از روز نخست سقوط نظام ھیسرما
ران و انقالب بھمن یدر ا»شاھنشاھی«ھ داری یسرما

ران بھ نظامی ی، در تدارک بازگشت اقتصاد ا١٣۵٧
.ھ داری جھانی بوده استین سرمایمترادف با قوان

قیم ھای اقتصادی، جنگ افروزی از طریتحر
ار قرار دادن سالح ین و در اختیک صدام حسیتحر

ار دولت وی یی در اختیاین و شیمیسبک، سنگھای 
، »معتدل«ت جناح ھای یران، تقویبرای مقابلھ با ا

استیدر درون دولت، ھمھ دال بر س»اصالح طلب«
ھ یک سرمایچھ سرعت بازسازی آن.فوق بوده است
ق می انداخت، نا یھمواره بھ تعورا داری مدرن 

.ھا بودھنگی جناح ھا و اختالفات درونی آناھم
)در کل(امروز با جھت گیری دولت سرمایھ داری 

با وجود اختالف نظرات در (یسمبھ سوی امپریال
نیا)مورد دسترسی بھ سالح اتمی توسط دولت ایران

ھ داری یسرما.سد اساسی از سر راه کنار رفتھ است
ران و یھ ھای خود بھ ایجھانی برای انتقال سرما

ھ یت سرمایامناعمال استثمار مضاعف بر کارگران، 
.ن المللی را طلب می کندین بیو ضمانت اجرای قوان

الت، از ینھ سازی ھا و تسھین زمیتدارک برای ا
ژوئن ١٧ش آغاز شده، و در اجالس یھای پسال

ۀیکشور اتحاد١۵سران )١٣٨١خرداد ٢٧(٢٠٠٢
اول ۀافت و دوریتیاروپا در لوکزامبورگ، رسم
دور .آغاز شد٢٠٠٢مذاکرات رسمی از دسامبر 

ن عادلی یندگی محمد حسیم،  بھ نمایدوم مذاکرات رژ
سیکر«و )معاون اقتصادی وزارت امور خارجھ(

ی، در یاروپاۀیاتحادۀسر امور خارجیکم»پترن
خصوص موافقت نامھ ھای تجارت و ھمکاری 

.در بروکسل انجام شد١٣٨١بھمن ١۶اقتصادی در 
س کلیمحمد خزاعی، رئ،ن تحوالتیدر پی ا

، »ھ گذاری و کمک ھای اقتصادییسازمان سرما«
طرح ۵۴شیھای پران در ماهیاعالم کرد کھ ا
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ارد دالر یلیم۵/۴ھ گذاری با حجم یدرخواست سرما
سال ١٠ن رقم از قراردادھای یافت کرده کھ ایدر

ھ ین اھداف سرمایبنابر٣.شتر بوده استیگذشتھ ب
ضروری برای ۀینجاد زمیداری جھانی در راستای ا

ران یھ گذاری و استثمار مضاعف کارگران ایسرما
.در شرف تحقق است

ران یھ داری مدرن در ایای نظام سرمایاما برای اح
روی ین«از بھ یست، بلکھ  نیکافی ن»ھیسرما«تنھا 

.ز ھستین»کارآزاد

ھ دارییمرتبط با نظام سرما»قانون کار«

ھای و حذف کارگاه»قانون کار«ر در یرات اخییتغ
وندیز در پینفر از شمول قانون کار، ن١٠کمتر از 

ھ داری جھانی یھای سرمااستیتنگاتنگ با س
و دولت سرمایھ داری )ن المللی کاریسازمان ب(

ھی است کھ برای راه اندازی یبد.ایران است
»کارروی ین«، بھ یسمالیاز امپریمورد ن٤»عیصنا«

روی کار یم نیو تنھا منبع عظ.اج استیکافی احت
.ھای کوچک نھفتھ استعمدتاً در کارگاه

ش از ین در کارخانھ ھای بیطبق آمار رسمی، شاغل
١٠ریز(ھای نفر بھ مراتب نازل تر از کارگاه١٠
تعداد ١٣٧۵بر مبنی سرشماری .است)نفر

وده استیھزار نفر رس٨۴۶کارگاھھای بزرگ بھ 
در ٥.واحد است١٣٣٧١شمار واحدھای صنعتی 

صورتی کھ شاغالن، تنھا در بخش صنعت و معدن 
شیون نفر افزایلیم۵/١بھ ١٣٧۵ی در سال یروستا

١٣٨١بھمن ١۶اقتصادی آسیا، ۀروزنام-٣

مونت��اژ خ��ودرو و تولی��د قطع��ات :ص��نایع ای��ران ش��امل-٤
آن؛ صنایع نساجی؛ صنایع ماشین سازی و فل�زی؛ ص�نایع 

.غذایی؛ صنایع چوب و کاغذ و سایر مواد مصرفی  است

سال صنعت، انتشارات وزارت صنایع٢٠-٥

ون نفر در یلیم١ن در حدود یھمچن٦.افتھ استی
.ی بھ کار اشتغال دارندیکارگاه ھای کوچک روستا

).ھای خانگی ھستندھا کارگاهدر صد آن٩٢(
ع کوچکیز در صنایھا، در شھرھا ننیاضافھ بر ا

تعداد کارگران )رهیی، کفاشی و نجاری و غینانوا(
٧.ھزار نفر می رسد٢۵٨ون یلیم١بھ 

روی کار یطور کھ مشاھده می شود نجھ ھمانیدر نت
روی یھای کوچک، بھ چند برابر نمتشکل در کارگاه

ھییبد.ھای بزرگ می رسدکار شاغل در کارگاه
ستی از یروی کار باین»آزاد سازی«است کھ 

ھای حذف کارگاه.ابدیکارگاھھای کوچک سازمان 
پنجمۀنفر از شمول قانون کار در دور۵کمتر از 

و در پی آن طرح )١٣٧۵(مجلس شورای اسالمی 
ھای ر شورای عالی کار مبنی بر حذف کارگاهیاخ

نفر از شمول قانون کار، بخشی از ١٠کمتر از 
.روی کار استیاست آزاد سازی نیس

ھ ھای خارجی و یشتر سرمایھی است کھ با انتقال بیبد
عییع، بھ شکل طبیبھ گردش درآمدن چرخ ھای صنا

ھای سنتی و کوچک رو بھ اری از کارگاهیبس
برای نمونھ زمانی کھ کارخانھ .نابودی خواھند رفت
نھ دوزی یابد، کفاشی ھا و پیاد یھای کفش سازی ازد

ن روند در یکوچک رو بھ کاھش خواھند رفت؛ اھای
ز صادق یره  نیی ھا و قالی بافی ھا و غیمورد نانوا

.است

نفر از ١٠ریھای زاست خارج کردن کارگاهیس
ر قانون کار در ییک سو، و تغیشمول قانون کار از 

زالتی برای کارخانھ ھای بزرگ ایراستای تسھ
با.کردع خواھدین روند را تسریگر، ایسوی د

کوچکیھان نھ کارگاهیس کارخانھ ھای نویتأس

-بررسی تح�والت اش�تغال روس�تایی و راه گس�ترش آن-٦
-١٣٢تص��ادی ش��ماره اطالع��ات سیاس��ی اق-عل��ی خزاع��ی

.١٨٢ص ١٣١

سال صنعت، انتشارات وزارت صنایع٢٠-٧
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ھا خواھند بود و نھ کارگران قادر بھ رقابت با آن
ھای را کارگران کارگاهیز.ھال بھ کار در آنیمتما

بشان می شود و نھ از یی نصیکوچک، نھ دستمزد باال
در مقابل، .برخوردار خواھند بود»قانونی«حقوق 

ت کارگران یای بزرگ، وضعاشتغال در کارخانھ ھ
ھای کوچک بھبود خواھد اس با کارگاهیرا در ق

دولت ھردو جناحست کھ یرو، اتفاقی ننیاز ا.دیبخش
است توافق داشتھ و سازمان ین سیسرمایھ داری با ا

گونھ مخالفتی بھ آن نکرده چیز ھین المللی کار نیب
است فشار مضاعفی ین سیالبتھ در کوتاه مدت ا.است

ھای کوچک وارد کرده و انشقاق کارگران کارگاهبر
ن بھ یھمچن.د خواھد کردیدر درون کارگران را تشد

ھ یسرما(ھا ت صاحبان کارگاهیبھتر کردن وضع
کاری را در جامعھ یکمک رسانده و ب)داران کوچک
.ش خواھد دادیکارگری افزا

مطالبات کارگران برای کسب اعتماد

باشد، محققاً حیابی صحین ارزیچھ اچنان
کیت از کارگران، یدر حماILOاز »درخواست«

نھ تنھا ILOرا یز.اقدام تبلیغاتی بیش نمی تواند باشد
ست، بلکھ خود ین روند نیک عنصر بی طرف در ای

زی و ینھ ریان  زمیاست گذاران و مجریاز س
.ران استیھ داری مدرن در ایبازسازی سرما

ھای حذف کارگاهرات در قانون کار از جملھییتغ
 ILOدییأنفر از قانون کار، می تواند مورد ت١٠ریز
.ز باشدین

کیۀبھ مثابILOھی است کھ اعمال فشار بر یبد
ھ داری جھانی، بھ خودی ینھاد وابستھ بھ منافع سرما

رادی ندارد و بخشی از مبارزات کارگران می یخود ا
ستی متکی بریاما، اعمال فشار با.تواند باشد

ھ یمطالبات محوری و مبارزات کارگری در سطح پا
د از یکارگران پیشتاز انقالبی با.ھای جامعھ باشد

حرکت کرده و ILOتیشناخت واقعی از ماھ
مطالباتی کھ کارگران را در جھت کسب اعتماد بھ 

.نفس سوق می دھد، طرح کنند

کی از آن مطالبات ی»حق اعتصاب«برای نمونھ، 
کھ (ران یھ داری ایدولت سرمادرک .٨محوری است

نست کھ اعتصاب در یا،)ز استینILOدییأمورد ت
:می تواند گنجانده شود بھ شرطی کھ»قانون کار«
ن  راه حل کارگران باشد و لطمھ ای از جانب یآخر«

ای؛ و ٩»آن متوجھ نظام و اقتصاد کشور نشود
اسی بھ دور یسھاییشد از گرایاعتصابات با«

١٠».باشد

گر، مدافعان سرمایھ داری در درون یسخن دبھ 
ھ اعتصاب کارگری را بۀلأجنبش کارگری، مس

رند کھ از محتوای واقعی خود خارج یشرطی می پذ
ھی است کھ کارگران نمی توانند دست از یبد.گردد

ن حال بھ یدر عوکار برداشتھ و اعتصاب کنند 
ھ پردازان یبر خالف نظر!اقتصاد لطمھ نزنند؟

ن حالیاعتصاب سالحی اقتصادی و در عم، یرژ
، در دست کارگران است، برای خارج شدن اسییس

اگر .ھ دارییلی دولت سرماین تحمیاز مدار قوان
ھ ین سرمایقرار باشد اعتصابات در چارچوب قوان

کسانی کھ در حال استثمار کارگران ۀداری و با اجاز
نمی»اعتصاب«گر نام آن یرد، دیھستند صورت گ

اعتصابات کارگری بھ منظور کسب حقوقی !شود
.ھ داران بھ آن تن نمی دھندیاست کھ سرما

تھ ھای اعتصاب می توانند نطفھ ین حال، کمیدر ع

مطالب��اتی دیگ��ری نظی��ر تض��مین انتخاب��ات آزاد ب��رای -٨
ایج��اد تش��کالت مس��تقل ک��ارگری، تح��ت نظ��ارت تش��کالت 
مس��تقل ک��ارگری جھ��انی و دسترس��ی آزاد ب��ھ رس��انھ ھ��ای 
عم��ومی ب��رای منتخب��ین ک��ارگران و غی��ره، نی��ز م��ی توان��د 

در ای�ن ارتب��اط، بح�ث در م�ورد انجم�ن ھ��ای .وندط�رح ش�
صنفی از اھمیت بسیاری برخ�وردار اس�ت ک�ھ در مق�االت 

.بعدی بھ آن پرداختھ می شود

جعفر کامبوزیا، اعتصاب ح�ق ک�ارگران اس�ت، ک�ار و -٩
١٣٨٠دی ١٢کارگر، 

حسن صادقی؛ اعتصاب، حق انک�ار ناپ�ذیر ک�ارگران -١٠
١٣٨٠دی ١١است، کار و کارگر، 
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ھ یقدرت کارگری در مقابل قدرت سرماۀیھای اول
.ل دھدیداران را تشک

ا عدم یک اعتصاب نشانگر وجود یق و شکست یتوف
ۀادام.استوجود قدرت کارگران در جامعھ 

قدرت ۀلأاعتصاب و سراسری شدن آن می تواند مس
.را طرح کند)ھ دارییا سرمایکارگری (دوگانھ 

اعتصاب می تواند تناسب قوای در سطح سراسری 
اعتصاب می تواند .ر دھدییرا بھ نفع کارگران تغ

.قدرت کارگری  را  در دستور روز قرار دھدۀلأمس

مطالبات محوری کی ازین روشن است کھ یبنابرا
جاد ین؛ و این قانون کار نویکارگران در راستای تدو

.است»حق اعتصاب«تشکل ھای مستقل کارگری،  
ن مطالبھ محوری می یغات خود از ایفعاالن در تبل

نیواضح است کھ چن.ت کنندیانھ حماستی مصّریبا
ILOدرخواستی نمی تواند بھ زعم اصالح طلبان و 

تا سرحد»حق اعتصاب«تحققرایز.ند باشدیخوشا
ھ یھ داری، می تواند پایمختل کردن اقتصاد سرما

ھای اقتصادی دولت سرمایھ داری را لرزانده و 
ھ یھ داری جھانی کھ در شرف سرمایمنافع سرما
.ران ھستند را بھ مخاطره اندازدیگذاری در ا

.اعمال کنترل کارگری است،گریمحوری دۀمطالب
نترل اکثر ی کھ کیجااری،  از آنھ دیسرماۀدر جامع

ران یحاکم و دولت و مدۀامور جامعھ در دست طبق
کنترل کارگری تنھا می تواند ۀست، کسب تجرباآن

و افراد و احزاب (مستقل از تمامی نھادھای وابستھ 
ایھر دخالت و .ردیبھ دولت صورت گ)وابستھ

التی عوامل، نھادھا و یاسی و تشکیحضور س
زمانی کھ .روند را مسدود خواھد کردنیاحزاب، ا

د شوند؛یستی تولیی بایکھ چھ کاالھانیابھمیتصم
س گردد؛ چھ تعداد کارگر یچھ نوع کارخانھ ای تأس
طیقدر باشد؛ شراھ دات چیاستخدام گردد؛ بھای تول

فروش چگونھ باشد؛ دستمزدھا و ساعات کار و 
رفاھی، رامون امکانات یم پیا تصمیران و یحقوق مد

قدر ھ ره چیع رتبھ و غیمھ، پاداش، اخراج و ترفیجر
ران یھ داران و مدیسرماۀبر عھدا ًتمام...باشد

عملیۀگاه کارگران تجربچیھا باشد، ھانتصابی آن
ھای دخالت.افتیامور خود را نخواھند ۀبرای ادار

ھای طرح»تیریمد«برخی از کارگران در 
ری در ییچ تغینھا ھنھ ت»مشارکت«و »خودگردانی«

کنترل ۀیت کارگران نمی دھد کھ امر تجربموقع
ھا را بھ و آنمی اندازدقیکارگری را بھ تعو

.ران مبدل می کندیاسرای مد

ژه و قدرت یت وین موقعیھ داران از ایالبتھ سرما
عنی کسبیشبرد مقاصد خود، یمطلق خود برای پ

کھ روست نیاز ا.شتر، استفاده می کنندیسود ب
ن اقدام کارگران مانند کم کاری، ُکند کاری یکوچکتر

خاطره ک اعتصاب، کل منافع دولت را بھ میایو 
اعتراض ھای کارگران کفش ۀتجرب.می اندازد

روھای یشادان پور و پوشاک جامکو و واکنش ن
اول ماه ۀیزی شد، و تجربانتظامی کھ منجر بھ خونر

در سقز و دستگیری فعاالن کارگری١٣٨٣مھ سال 
انزجار ۀنشان دھند،و اعتصاب اخیر در سنندج

دولت سرمایھ داری از حرکت ھای مستقل کارگری 
.است

وه ھا، ین شیشتاز انقالبی در تقابل با ایکارگران پ
امور ۀیم بر کلیمحققاً خواھان نظارت و کنترل مستق

ان قرار گرفتن اسرار معامالتی یدر جر،دییتول
دخل و خرج ۀکسب اطالع دربار،دارانھ یسرما

ھا ری کارخانیاطالعات در امور وام گ،کارخانھ
زان دستمزھا و یم،داخلی و خارجییھااز بانک
ایعلت اخراج ،ان کارخانھیسود و ز،رانیحقوق مد

ھ داران، یسرما.ره ھستندیکارگران و غیارتقا
کھ تمام اطالعات موظفندان یران و کارفرمایمد
-ار کارگران قرار دھندیبوط بھ کارخانھ را در اختمر

نیرو مبارزه برای انیاز ا.ن نمی کنندیاما چن
.از بھ سازماندھی مستقل داردیی نیمطالبات ابتدا

نیق مبارزه در صدد کسب ایجاد تشکلی کھ از طریا
ریی نظیوه ھایو توسط ش.دیھ ای بر آیحقوق پا

د و یگرفتن کنترل بر تولدست ھ اشغال کارخانھ ھا و ب
ھ داران مبنی بر یرھای سرمایتزوتمامع، یتوز
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ره را  بر یھ اخراج ھا و غیضرردھی کارخانھ و توج
تشکل مستقلزی بھ جزین تشکل چیا.مال کند
ن مبارزه حول ھر ینمی تواند باشد و ھم چنکارگری

انتقالی مبارزه ای برای کسب ن مطالبات یک از ای
.کنترل کارگری می تواند باشدۀتجرب

اری یدر بس»کنترل کارگری«ش شعار یپۀدر دور
.شرو طرح شده استیاز موارد توسط کارگران پ

ریبرای نمونھ دو سال پیش کارگران کارخانھ کشم
خود را مطرح ۀدست گرفتن امور کارخانھ بۀمطالب
واگذاری کارخانھ ھا بھ «ریمطالباتی نظ.کردند

خود کارگران می «ایو »وام بانکیکارگران با 
ۀبارھا در دور»دی را اداره کنندیتوانند واحدھای تول

اضات ن در اعتریھم چن.ر ارائھ داده شده استیاخ
دیدست گرفتن تولھ نساجی بھشھر، شعار بۀکارخان

قابل طرح کارگران  در ماز سویع کارخانھ یتوزو
.مطرح شد»کارگرۀخان«فروش کارخانھ توسط 

اعتصاب اخیر در کارخانھ نساجی سنندج نیز نطفھ 
.ھای این مطالبھ را طرح کرد

کارگران آگاه و پیشتاز برای پیشبرد منافع کارگران 
در این .باید خود را حداقل با مطالبات باال مجھز کنند

مورد تردیدی نباید داشت کھ ایجاد تشکل مستقل 
رت کار و سازمان بین حتی با توافق وزا(کارگری 
بدون اعمال کنترل کارگری و داشتن حق )المللی کار

یک تشکل ،اعتصاب کارگری توسط کارگران
این نوع تشکل ھا بھ .مستقل راستین نخواھد بود

سرعت منحط شده و توسط عوامل دولت سرمایھ 
در نتیجھ مبارزه برای تشکل .داری قبضھ می گردد

ای داشتن حق اعتصاب مستقل کارگری با مبارزه بر
و کنترل بر تولید و توزیع در کارخانھ ھا پیوند 

ھر شعار و مطالبھ ای بدون ذکر این .خورده است
اصول پایھ ای راه را برای مماشات با دولت سرمایھ 

.داری باز می گذارد

)اقدام کارگریۀفعال کمیت(مھدی ریاضی 
اقدامۀکارگر جوشکار و فعال کمیت(بیانی علیرضا 
١٣٨۴اول فروردین ، )کارگری

پرسش و پاسخ در مورد

سازماندهی کارگري
بازگشت بھ فھرست

از ١٣٧٨تا١٣٧۶سؤاالت زیر بین سال ھای 
سوی برخی از رفقای جنبش کارگری مطرح شد، کھ 

رازی  در نشریۀ .پاسخ بھ آن ھا  بھ وسیلۀ رفیق م
سازمانده «تحت عنوان ، »کارگر سوسیالیست«

گرچھ برخی از .، در آن دوره انتشار یافت»کارگری
نکات مشمول مرور زمان شده، اما بھ دلیل اھمیت 
مسایل مطروحھ، مجموعۀ آن در اختیار کارگران 

.پیشرو در ایران قرار می گیرد

١٣٨٢آبان ٨

****

با توجھ بھ این کھ در اوضاع کنونی ایران :سؤال
در درون جامعھ ھر روز افزایش می مخالفان رژیم 

یابند، آیا می توان با مسلمانان مبارز نیز در درون 
یک تشکیالت سیاسی ھمکاری کرد؟ 

را »مسلمانان مبارز«در ابتدا باید مفھوم خود از 
در ایران، طی ھجده سال گذشتھ، ما .روشن کرد

ی بودیم کھ از »مبارز«شاھد وجود کارگران 
مدافعان صفت و سخت رژیم سرمایھ داری آخوندی 
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برای نمونھ در دورۀ جنگ ایران و عراق بھ .بودند
نیز »حزب اللھی«غیراز کارگران عادی، کارگران 

در جنگ فعاالنھ شرکت و علیھ ارتش صدام 
-این عده گواه بر ترقی»مبارزۀ«.کردند»مبارزه«

.خواھی آن ھا نمی توانست قلمداد شود

بدیھی است کھ ما بھ عنوان یک نیروی انقالبی نمی 
چھ مبارز مسلمان و چھ (توانیم با ھر کارگری 

کھ طرفدار یک نظام سرمایھ داری )غیرمسلمان
حتی در درون یک (جاعی است، ھمکاری کنیم ارت

).نھاد مستقل کارگری مانند انجمن صنفی و غیره

افرادی »مسلمانان مبارز«اما چنان چھ منظور از 
ھستند کھ علیھ رژیم سرمایھ داری بھ مبارزه و 

در این .مقاومت پرداختھ اند، موضوع فرق می کند
.تحالت ھمواره دو موضع انحرافی وجود داشتھ اس

اول، موضع فرقھ گرایانھ کھ عمدتاً از سوی گرایش 
مبنی بر این کھ .ھای آنارشیستی ارائھ داده می شود

را نپذیرد و یا بھ »ماتریالیسم تاریخی«ھر فردی کھ 
»ارتجاعی«اعتقاد داشتھ باشد، منحرف و یا »خدا«

این گونھ استدالل ھا منجر بھ انزوای طبقۀ .است
.سرمایھ داری آن می شودکارگر در مبارزۀ ضّد 

مدافعان این گونھ نظریات فراموش می کنند کھ 
یک پدیدۀ یکپارچھ و با اعتقاد منسجم »طبقۀ کارگر«

این نکتھ صحیح است کھ جھان .سوسیالیستی، نیست
و تنھا راه رھایی »مارکسیسم«بینی طبقۀ کارگر 

اما، در عین .است»انقالب سوسیالیستی«کارگران 
ان و جوانان در یک جامعۀ سرمایھ داری حال کارگر

زندگی می کنند و تحت نفوذ عقاید و ایدئولوژی ھیئت 
اگر قرار بود کھ کلیۀ کارگران .حاکم قرار می گیرند

»سوسیالیست«و زحمتکشان و جوانان در جامعھ 
باشند، دیگر نیازی بھ سازماندھی و ایجاد حزب 

.یستاما دنیای واقعی چنین ن.انقالبی نمی بود
کارگران ایران نیز تحت نفوذ ایدئولوژی ھیئت حاکم 

تبلیغات مذھبی از طریق رسانھ ھای .قرار دارند
جمعی، جراید، مساجد، مدارس و غیره، بھ ویژه در 

ّجو غیردمکراتیک و اختناق آمیزی کھ بدیل دیگری 
در جامعھ وجود ندارد، در درون توده ھای وسیع 

أثیرات خود را می مردم حتی قشر پیشروی کارگر ت
سرمایھ داری عموماً تمام کثافات خود را بر .گذارد

.جامعھ تحمیل می کند

بنابراین، سوسیالیست ھای انقالبی در انزوا و در 
، زندگی و مداخلۀ سیاسی نمی »منزه«یک جامعۀ 

انقالبیون از طریق سازمانشان، در وھلۀ نخست .کنند
می دھند خود و پیشروی کارگری را آموزش سیاسی 

و ھمزمان با آن کل جامعھ را از نفوذ ایدئولوژی 
آموزش و تعلیم سیاسی نیز .بورژوازی رھا می کنند

.روندی طوالنی است کھ باید صبورانھ انجام گیرد

کمونیست ھا ھمواره تا دورۀ اعتالی انقالبی در 
در دورۀ تدارک .جامعھ قرار می گیرند»اقلیت«

ا بایستی با سایر قشرھا انقالب، بدیھی است کھ آن ھ
و گرایش ھای نظری مختلف کار مشترک ضّد 

از این رو مردود شمردن فعالیت .رژیمی انجام دھند
مشترک ضّد سرمایھ داری با کارگران مسلمان کھ 

.مخالف رژیم ھستند، یک اشتباه سیاسی است

دوم، موضع فرصت طلبانھ است کھ سنتاً از سوی 
تریستی ارائھ داده می سان/گرایش ھای استالینیستی

بھ زعم آن ھا چنان چھ فردی مذھبی برنامۀ آن .شود
تر و یا »مدار بزرگ«ھا را بپذیرد، برای ایجاد 

سازمانی، باید آن ھا را بھ درون خود »رشد«
این روش نھ تنھا یک سازمان را رشد نمی .پذیرفت

کردن اعتقادات بنیادین »رقیق«دھد، کھ منجر بھ 
اعتقاد »خدا«کمونیست ھا بھ .ی گرددکمونیست ھا م

ندارند و این امر را نمی توانند در بیرون و بھ 
!خصوص درون تشکیالت خود مخفی نگھ دارند

معتقدند و »ماتریالیسم تاریخی«کمونیست ھا بھ 
می»آگاھی کاذب«یا »ایدئولوژی«مذھب را یک 

گرچھ آن ھا پیرامون این مسألھ بی دلیل در .دانند
بھ بحث دامن نمی زنند و اعتقادات ھر فرد جامعھ

مذھبی را محترم می شمارند، اما بخشی از برنامۀ آن 
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ھا بھ وضوح و روشنی عدم اعتقاد بھ مذھب را بیان 
چنان چھ افرادی بدون آگاھی کافی در مورد .می کند

برنامھ بھ درون چنین تشکیالتی راه یابند، »کل«
مشکل و مسألھ مطمئناً پس از مدت کوتاھی دچار 

.خواھند شد

برای دوری از دو انحراف یاد شده، سوسیالیست 
ھای انقالبی بایستی در ابتدا خود را در درون ھستھ 

مداخلھ گر سازمان »کارگری سوسیالیستی«ھای 
از (ھستھ ای کھ مجھز بھ برنامۀ انقالبی است .دھند

در این ھستھ ھا تنھا ).جملھ عدم پذیرش مذھب
ی کھ اعتقاد بھ انقالب کارگری کمونیست ھای

سوسیالیستی دارند و از مذھب برش کامل کرده اند 
جلسات این ھستھ ھا شامل .می توانند شرکت کنند

مسایل مطروحھ .بخش آموزشی و تشکیالتی است
در جلسات شامل کلیۀ مسایل مربوط بھ سازمان و 

.تشکیالِت صرفاً این عده است

در کارخانھ »د عملاتحا«در عین حال آن ھا وارد 
مسلمانان «ھا و محل ھا با متحدان خود از جملھ 

ھا نھ تنھا مبارزات »اتحاد«این .می گردند»مبارز
ضّد رژیمی را سازمان می دھند، بلکھ تجمعی برای 
بحث و تبادل نظر، بھ ویژه در مورد مسایل نظری 

و »کمونیسم«و »اسالم«، »مذھب«مربوط بھ 
.د می آورند، بھ وجو»سوسیالیسم«

ضّد«بدین ترتیب، نھ تنھا مبارزات مشترک 
بھ پیش می رود کھ توھمی نیز برای »رژیمی

متحدان در مورد یک تشکیالت کمونیستی ایجاد نمی 
.گردد

ھا و لنین »بلشویک«برخی استدالل می کنند کھ 
مذھبیون را بھ عضویت در درون تشکیالت خود 

حزبشان تا جایی کھ برنامۀ(تشویق می کردند 
البتھ این بحث ھا را لنین در مورد ).پذیرفتھ شده باشد

.انجام داده است١٩٠٩کارگران مذھبی در روسیۀ 
ثانیاً، در !اما، اوالً، شاید لنین اشتباه کرده باشد

)بین الملل سوم(برنامۀ حزب بلشویک و کمینترن 

عدم پذیرش مذھبیون بھ حزب ھای کمونیستی بھ 
ت، ثالثاً، وضعیت ایران با سال روشنی قید شده اس

.روسیھ کامالً متفاوت است١٩٠٠ھای 

در ایران یک رژیم سرمایھ داری اسالمی طی ھجده 
»مسلمانان«.سال گذشتھ در حکومت بوده است

عمدتاً، بر خالف مذھبیون در روسیھ، در 
نیستند و ھمانند سایرین سرکوب نشده »اپوزیسیون«

در درون ھیئت حاکم اکنون کھ اختالف ھایی.اند
پیش آمده، مسلمانان جامعھ، حتی کسانی کھ مخالف 
دولت اند، رھبری خود را در یکی دیگر از جناح 
ھای حاکم می یابند و دلیلی برای روی آوردن بھ 

سوسیالیست ھای انقالب در .کمونیست ھا ندارند
وھلۀ نخست باید خود و متحدان نزدیک خود در 

ازمان دھند و سپس روانۀ درون جنبش کارگری را س
بھ درون سازمان خود »مسلمانان مبارز«جلب

البتھ چنان چھ کسی بھ آن ھا روی آورد، بھتر .گردند
است طی دوره ای در عمل و فعالیت مشترک آن ھا 
را آزمایش و بھ عقاید مارکسیستی و سپس سازمان 

.خود جلب کنند

بودن نباید ھراسی »کوچک«کمونیست ھا ھرگز از 
بدیھی است کھ تناسب قوا در .بھ دل راه دھند

کشورھایی نظیر ایران برای مدت درازی بھ نفع 
.خواھد بود)و رفرمیست ھا(اپوزیسیون بورژوایی 

یا (ھراس از انزوا منجر بھ رھا کردن برنامۀ انقالبی 
اصالح «و روی آوری بھ برنامھ ھای )بخشی از آن

.می گردد»گرایانھ

نقالبی با مداخلھ ھای صبورانھ و سوسیالیست ھای ا
مؤثر، قادرند بھترین عناصر پیشروی کارگری را 
بھ برنامۀ خود متقاعد کنند و سپس توسط آن ھا بھ 
صدھا و ھزارھا تن از مبارزان دست یافتھ و تدارک 

.انقالب آتی را ھمراه با آن ھا انجام دھند
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سوسیال با توجھ بھ اعتراض ھای بخشی از -سؤال
دمکرات ھای ایرانی، آیا می توان با آن ھا یک جبھۀ 

علیھ رژیم، تشکیل داد؟»ضّد والیت فقیھ«

سوسیال «در ابتدا الزم است مفھوم خود از 
این نام کھ سنتاً توسط .را روشن کنیم»دمکرات

انقالبیون استفاده می شد، با فرا رسیدن جنگ اول 
بھ »راسیسوسیال دمک«جھانی و خیانت ھایی کھ 

از آن .طبقۀ کارگر کرد، دیگر بھ کار گرفتھ نشد
سوسیال «و »سوسیال دمکراسی«زمان تا بھ امروز 

ھا در سطح جھانی از ھمدستان و ھمکاری »دمکرات
سرمایھ داران بوده و در ارعاب و تحمیق کارگران 

امروز .کشورھای خود شرکت مؤثر داشتھ اند
یا »البیسوسیالیست انق«انقالبیون خود را 

می»کمونیست انقالبی«یا »مارکسیست انقالبی«
بھ این منظور آورده می »انقالبی«صفت.نامند

ھایی کھ »دستھ«شود، کھ وجھ تمایز خود را از سایر 
»کمونیسم«و یا »سوسیالیسم«، »مارکسیسم«با نام 

.بھ طبقۀ کارگر خیانت کرده و می کنند، قایل شوند

امروز عقاید »چپ«یسیون اما، در میان طیف اپوز
توده «.سوسیال دمکراتیک بسیار رونق گرفتھ است

ھا و برخی از مدافعان سرمایھ »اکثریتی«ھا، »ای
سوسیال «ھمھ بھ عقاید »نوآوران«داری غربی و 

برای این عده .گرایش پیدا کرده اند»دمکراتیک
سوسیال دمکراسی پوششی برای اصالح و یا 

آن ھا مطلقاً .ری استکردن سرمایھ دا»بَزک«
خواھان سرنگونی نظام سرمایھ داری و ایجاد یک 

آن ھا خواھان .نظام شورایی و سوسیالیستی نیستند
تغییرات بنیادین جامعھ و بھ گور سپردن نظام 

آن ھا خواھان تغییرات سطحی .سرمایھ داری نیستند
برای نمونھ، پس از .در نظام سرمایھ داری اند

یاست جمھوری، بین خاتمی و خامنھ انتخابات اخیر ر
خاتمی شده »طرفدار«ای تفاوت کیفی قایل شده و 

!اند

بدیھی است کھ سوسیالیست ھای انقالبی و کارگران 
سوسیالیست نمی توانند با طرفداران یک رژیم 
سرمایھ داری واپس گرا در یک جبھۀ ائتالفی قرار 

زنان متحدان انقالبیون، ملیت ھای تحت ستم، .گیرند
تحت ستم، جوانان رادیکال و دھقانان فقیر در جامعھ 

متحدان کارگران کسانی ھستند کھ خواھان .ھستند
و تشکیل »رژیم سرمایھ داری آخوندی«سرنگونی

در جھت »ھمھ با ھم«شعار .حکومت کارگری اند
والیت «علیھ »تشکیل جبھۀ واحد ضّد دیکتاتوری«

ھان سازش با ، شعار نیروھایی است کھ خوا»فقیھ
سرمایھ داری و سپس خیانت بھ آرمان ھای طبقۀ 

)!»چپ گرایی«البتھ زیر لوای (کارگر ھستند 
چگونھ می توان با خاتمی علیھ خامنھ ای در یک 

با ھم »حرف«جبھھ قرار گرفت؟ این دو باند تنھا در 
ھر دو »عمل«تفاوت ھای اندکی دارند، وگرنھ در 

.از یک قماش اند

ل گذشتھ، بحران جامعھ تنھا توسط در ھجده سا
بر جامعھ تحمیل نشده، بلکھ مھم تر از »والیت فقیھ«

آن، توسط یک نظام سرمایھ داری بھ وجود آمده 
تنھا با اتکا بر یک نظام سرمایھ »والیت فقیھ«.است

.داری، قادر شد کھ اختناق و سرکوب را اعمال کند
، کھ در کار بود»والیت فقیھ«مگر در دورۀ شاه 

در ایران سلب می گشت؟»دمکراسی«و »آزادی«

در دورۀ سرنگونی »چپ«یکی از اشتباھات رایج 
طرفدار »روحانیت مبارز«رژیم شاه، اتحاد با 

و ایجاد جبھۀ ائتالفی »اتحاد«درس ھای .خمینی بود
سوسیالیست .با خمینی ھرگز نباید فراموش شوند

می کنند کھ »ائتالف«ھای انقالبی، تنھا با کسانی 
خواھان سرنگونی نظام سرمایھ داری و جایگزینی 

.آن با یک نظام شورایی باشند

اما از سوی دیگر، کارگران سوسیالیست، برای 
پیشبرد مبارزات ضّد رژیمی، با حفظ برنامھ و 

با)و نھ ائتالف(ھا »اتحاد عمل«اعتقادات خود، در 
اما، این.سایر گرایش ھای نظری شرکت می کنند
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ھم بھ شرطی است کھ این گرایش ھا، حداقل، 
.خواھان سرنگونی رژیم باشند

علیھ )یا دائمی(ھای موقتی »اتحاد عمل«تشکیل 
یکی »ائتالفی«رژیم را نباید با تشکیل جبھھ ھای 

کارگران پیشرو را زیر »استقالل«اولی .دانست
سؤال نمی برد، و روشی است برای تقویت جبھۀ 

، اما، دومی، استقالل شرکت »ضّد سرمایھ داری«
کنندگان را محدود می کند و در اغلب موارد، تناسب 

.سوق می دھد»راست«نیرو را بھ نفع گرایش ھای 
مخرج «زیرا کھ در ھر جبھۀ ائتالفی می بایستی 

یعنی این کھ .برنامھ ای وجود داشتھ باشد»مشترک
برای راضی نگاه داشتن »چپ«گرایش ھای 

بایستی از شعارھای اصلی خود، »راست«نیروھای 
.بھ ویژه شعارھای ضّد سرمایھ داری، کوتاه آیند

در اتحاد اولی، کارگران با حفظ استقالل سیاسی و 
تشکیالتی و حق انتقاد بھ متحدان موقت خود، شرکت 

در اتحاد دومی آن ھا مجبور بھ سازش می .می کنند
.شوند و عمالً اسیر نیروھای راست می گردند

سیالیست ھای انقالبی، در عین حال از مبارزۀ ھر سو
نیرویی کھ زمینھ را برای گسترش مبارزات 

البتھ نھ (کارگران فراھم آورد، حمایت می کند 
البتھ تا ).حمایت سیاسی از دیدگاه و برنامۀ آن ھا

جایی کھ این مبارزات واقعی و ضّدیت با دیکتاتوری 
.حاکم داشتھ باشد

ھای ایرانی، امروزه، نقش »سوسیال دمکرات«اما 
فعالیت محدود آن ھا .مستقلی از ھیئت حاکم ندارند

از ھیئت »باند«تنھا در خدمت پیشبرد منافع یک 
آن ھا باید .دیگر متمرکز شده است»باند«حاکم علیھ 

درک کنند کھ دفاع از خاتمی و کمک رسانی بھ 
ضّد رژیمی نیست، »مبارزۀ«وی، »اصالحات«

بھ تقویت ھیئت حاکم در مجموع »خدمت«بلکھ 
.است

»سوسیال دمکرات«در وضعیت کنونی ایران، نقش 
بدیھی است کھ چنان چھ .ھا مطلقاً تعیین کننده نیست

آن ھا در یک مبارزه واقعاً ضّد رژیمی شرکت کنند، 
آن ھا حمایت کند و حتی »عمل«انقالبیون بایستی از 

ا، حمایت از ام.با آن ھا گردند»اتحاد عمل«وارد 
با»ائتالف«جریانی، بھ مفھوم تشکیل یک »اقدام«

.آن ھا نباید تلقی شود»برنامۀ«آن ھا و یا دفاع از 
انقالبیون بایستی در تمام موارد، صف مستقل خود 
را حفظ و ماھیت واقعی این عده را در انظار 

وضعیتی، »ھیچ«تحت.زحمتکشان جامعھ افشا کنند
آن ھا در .بھ این نیروھا داشتتوھمی »ھیچ«نباید 

.نھایت از دِر سازش با بورژوازی برخواھند آمد

١٣٧۶دی ٢٢

حزب «اقدام بھ تشکیل »خانۀ کارگر«-سؤال
آیا شرکت کارگران .کرده است»کارگران ایران

سوسیالیست در این نھاد بال ایراد است؟

در این امر تردیدی نیست کھ کارگران سوسیالیست 
کارگری »تجمع«خود را از ھیچ گونھ نبایستی

شرکت در ھر تجمع کارگری واقعی، .منزوی کنند
حق«از رژیم باشد و »مستقل«بھ شرط این کھ 

رعایت شود، نھ تنھا بال ایراد است، بلکھ »بیان
کارگران سوسیالیست بایستی از .ضروری نیز ھست

ھر پالتفرمی برای ارائۀ نظریات خود، مبنی بر دفاع 
.حقوق ابتدایی و پایھ ای کارگران، استفاده کننداز 

چند»حزب کارگران ایران«اما، در مورد تشکیل 
.نکتھ قابل ذکر است

اول، باید برای شرکت کنندگان روشن باشد کھ 
تشکیل این حزب توسط چھ کسانی و با چھ اھدافی 

واضح است کھ این حزب توسط .صورت می گیرد
توسط خود رژیم َعلَم کارگران تشکیل نگشتھ، بلکھ

و بدیھی است کھ ھدف اصلی تشکیل چنین .شده است
حزبی، بر خالف نامش، برای ایجاد یک تشکل 

اگر .کارگری و پیشبرد منافع طبقۀ کارگر نیست
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چنین بود، رژیم در ابتدا می بایستی تشکل ھای 
اتحادیھ ھا و سندیکاھا و کمیتھ ھای (مستقل کارگری 
حزب ھای متفاوت و سیاسی و و )کارخانھ و غیره

تر از این و مھم.مخالفان نظام را آزاد اعالم می کرد
ھا، حق اعتصاب، حق بیان، حق تجمع و حق نشر 
.عقاید مخالف نظریات رژیم را نیز آزاد می گذاشت

.اما، چنین اقداماتی صورت نپذیرفتھ است

کارگران ایران نھ تنھا از ھیچ حقی برخوردار 
وز برای انجام  اعتراض ھای جزئی نیستند، کھ ھن

در مقابل اجحافات مدیران کارخانھ و دولت، 
.دستگیر، زندانی و حتی اعدام می گردند

بدیھی است کھ ھدف اصلی تأسیس حزب مذکور 
رژیم سرمایھ داری آخوندی کھ .جنبۀ تبلیغاتی دارد

در بُن بست اقتصادی و سیاسی قرار گرفتھ، برای 
ود، بیشتر از پیش متوسل بھ برون رفت از بحران خ

بانک ھای بین المللی و دولت ھای غربی شده و از 
جلب.ھای کالن دریافت کرده استآن ھا وام

رضایت دولت ھا و بانک جھانی، الزمھ اش یک 
رژیم باید بھ غرب اثبات .ظاھرسازی سیاسی است

کند کھ در درون ایران، حداقل در ظاھر، 
سیاست ھای .داردوجود »آزادی«و »دمکراسی«

متفاوت »احزاب«اخیر خاتمی مبنی بر تشکیل 
حزب ھمبستگی ایران اسالمی، جمعیت مدافعین (

، نمودار چنین سیاستی )جامعھ مدنی ایران و غیره
.است

دوم، بورژوازی غرب سنتاً برای تحمیق کارگران و 
زحمتکشان، حزب ھای رفرمیست و بورژوا را با 

برای .علم کرده است»سوسیالیست«، »کارگر«نام 
در بریتانیا و »کارگر«نمونھ می توان بھ حزب 

رھبران این .در فرانسھ اشاره کرد»سوسیالیست«
کھ »لئونل ژوسپن«و »تونی بلر«حزب ھا آقایان 

و »کارگران«ظاھراً خود را طرفدار منافع 
ھا معرفی می کنند، از خدمتکاران »سوسیالیست«

مشی سیاسی و .تندبورژوازی کشورھای خود ھس

»رقبای«برنامھ و عملکرد آن ھا ھیچ تفاوتی با 
ی آن ھا، حزب ھای »راست رو«انتخاباتی 

فرانسھ، »جمھوری خواه«بریتانیا و »محافظھ کار«
در واقع در برخی از موارد حتی سیاست ھای .ندارد

.است»راست سنتی«آن ھا راست تر از حزب ھای 

حلۀ نوینی از حیات خود رژیم ایران نیز کھ وارد مر
ھای دولت ھای »تاکتیک«شده است، قصد دارد از 

با این .غربی برای تحمیق کارگران استفاده کند
»دمکراسی بورژوایی«تفاوت کھ در غرب حداقل 

وجود داشتھ، در )دمکراسی برای اقلیت جامعھ(
برای »دمکراسی«صورتی کھ در ایران حتی 

چھ رسد بھ -طرفداران رژیم نیز وجود ندارد
طبرزدی ھا، سروش ھا، یزدی ھا و غیره ! (مخالفان

ھمھ از طرفداران نظام جمھوری اسالمی اند و آن 
!)قدر بال بر سرشان آمده است

سوم، سؤالی کھ برای کارگران سوسیالیست بایستی 
طرح شود این است کھ آیا در درون این حزب بھ 

ی اصطالح کارگری، می توان بھ رژیم و سیاست ھا
آن انتقاد کرد؟ و در مورد آن انتقادات اقداماتی انجام 
داد؟ آیا در چنین حزبی آزادی بیان وجود دارد؟ چنان 
چھ کارگرانی با سیاست ھای ھر دو باند حاکم 

مخالف باشند، می )طرفداران جامعۀ دینی و مدنی(
توانند نظریات خود را در حزب و رسانھ ھای جمعی 

یات تبلیغ کنند؟ آیا این منعکس و پیرامون آن نظر
حزب کانونی برای جاسوسان و خبرچین ھای رژیم 
بھ منظور شناسایی مبارزان کارگری نیست؟ آیا 
چنین حزبی قادر است کھ از حقوق دمکراتیک 

حق بیان، آزادی قلم، حق اعتصاب، حق (کارگران 
)تجمع، ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری و غیره

بایستی گوش بھ فرمان دفاع کند؟ و یا اعضای آن 
باشند؟»خانھ کارگر«رؤسای 

چھارم، شرکت کارگران در حزب ھای ساختھ شده 
توسط رژیم، در صورت ضرورت، بایستی با 

بھ سخن دیگر، .پشتوانۀ محکمی صورت گیرد
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کارگران پیشرو و سوسیالیست با حفظ ھستھ ھای 
مستقل مخفی خود، رعایت اکید مسایل امنیتی و بدون 

کوچکترین توھمی بھ قول و قرارھای داشتن 
نھادھای رژیم، می توانند در چنین نھادی شرکت 

شرکت از »حداقل«شرایط .مشروط داشتھ باشند
:قرار زیرند

از رژیم و »مستقل«حزب مذکور باید نھادی -١
چنان چھ قرار باشد کھ رؤسای .نھادھای آن باشد

یچ ھ«و کارگران پیشرو »ھمھ کاره» «خانۀ کارگر«
باشند، شرکت در این نھاد باید از ابتدا تحریم »کاره
رژیم بنا بر ادعای خود یک رژیم  سرمایھ .گردد

.داری است و نمی تواند حافظ منافع کارگران باشد
نیز نھادی است کھ در دست دولت »خانۀ کارگر«

برای حفظ منافع »حزب کارگران«بنابراین .است
م یا غیرمستقیم کارگران از ھر نھادی کھ مستقی

مربوط بھ دولت سرمایھ داران است، باید جدا و 
.مستقل باشد

در عمل باید اثبات گردد کھ حداقل بخشی از -٢
کارگران مستقل از رژیم در چنین تجمعی شرکت 

چنان چھ کارگران پیشرو از ابتدا بھ .فعال می کنند
ماھیت این حزب پی برده و عمالً شرکت در آن را 

کنند، نیازی بھ شرکت کارگران سوسیالیست تحریم 
زیرا کھ ھدف اصلی دخالت .در چنین نھادی نیست

کارگران سوسیالیست تبلیغ و ترویج در درون 
کارگران پیشرو و آماده سازی خود و سایر کارگران 
برای سرنگونی رژیم و تشکیل حکومت کارگری 

.است و نھ ھمکاری با جاسوسان رژیم

ز دمکراسی درونی برخوردار این حزب باید ا-٣
کارگران مخالف رژیم باید قادر باشند کھ .باشد

نظریات خود را بھ ھر شکلی کھ خود الزم تشخیص 
کلیۀ ابزار تبلیغاتی حزب باید در .دھند، ابراز کنند

اگر قرار .اختیار مستقیم نمایندگان کارگران باشد
باشد کھ عقاید و نظریات کارگران سانسور گردد، 

.ن بھتر کھ این نھاد، از ابتدا بھ خاک سپرده شودھما

١٣٧۶بھمن ٢٢

با توجھ بھ وضعیت کنونی ایران کارگران -سؤال
سوسیالیست، چگونھ بایستی خود را متشکل کنند؟

در این امر تردیدی نیست کھ کمونیست ھا امروزه 
چنان .در جامعھ ایران قادر بھ فعالیت علنی نیستند

یاسی خود را در درون ھیئت چھ رژیم مخالفان س
حاکم نتواند تحمل کند و یا نمایش یک فیلم و تئاتر را 
ممنوع اعالم کند و با فرستادن حزب اللھی ھا مردم 
را از سینماھا بیرون ریزد، بدیھی است کھ فعالیت 
علنی سوسیالیست ھای انقالبی را نمی تواند تحمل 

.کند

ست تنھا در نتیجھ فعالیت متشکل کارگران سوسیالی
و غیرعلنی »زیرزمینی«می تواند یک ساختار 

یکی از روش ھا، متشکل شدن در ھستھ .داشتھ باشد
)یا ھستھ ھای سرخ(ھای کارگری سوسیالیستی 

-کارگرانی کھ بھ لزوم انقالب کارگری.است
سوسیالیستی، و ضرورت داشتن حزب پیشتاز 

ھ انقالبی متکی بر یک برنامھ انقالبی، اعتقاد داشت
باشند، ضروری است کھ با رعایت مسایل امنیتی، بھ 

.تشکیل این ھستھ ھا مبادرت کنند

این گونھ ھستھ ھا وظایف متعددی را در مقابل خود 
:قرار می دھند

اول، برقراری ارتباط مرتب سیاسی و بحث و تبادل 
مسایل :نظر بھ ویژه در دو مورد مسألۀ خاص

؛ و بھ طور عمومی سیاسی روز ملی و بین المللی
.اخص مسایل محل کار فعاالن ھستھ ھا

دوم، ترتیب جلسات آموزشی دربارۀ اصول اولیۀ 
مارکسیسم، مفاھیم سوسیالیسم و کمونیسم و تجارب 

.جنبش کارگری در سطح جھانی

سوم، انتشار بولتن ھای کارگری برای توزیع میان 
این بولتن ھا می تواند حتی در دو .کارگران کارخانھ

کھ یک .و بھ شکل دستنویس انتشار یابدصفحھ
صفحۀ آن مربوط بھ مسایل روز سیاسی ایران می 
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تواند باشد و صفحۀ دیگر مربوط بھ مسائل درون 
صفحھ نخست نتیجھ بحث سیاسی ھستھ از .کارخانھ

وضعیت سیاسی روز صفحۀ دوم نتیجھ فعالیت و 
بحث با سایر کارگران پیشرو در سطح کارخانھ می 

.اشدتواند ب

چھارم، سازماندھی و تدارک اعتراض ھای کارگری 
دخالت سیاسی و تشکیالتی در .در کارخانھ و محالت

فعالیت ھای خود انگیختھ کارگران علیھ رژیم و 
.مدیران کارخانھ

پنجم، مداخلھ در نھادھایی کھ کارگران پیشرو در آن 
انجمن ھای صنفی، اتحادیھ ھای (ھا شرکت می کنند 

البتھ دخالت در ).زب کارگران و غیرهکارگری، ح
این نھادھا مستلزم وجود دمکراسی درونی و استقالل 

.واقعی آن ھا از رژیم است

این کمیتھ .ششم، دخالت در کمیتھ ھای عمل کارگری
ھا کھ سنتاً در درون کارخانھ ھا توسط کارگران 
پیشرو برای پیشبرد امر مبارزاتی شکل گرفتھ و می 

متشکل از کارگران سوسیالیست نمی گیرند، الزاما ً
در درون این کمیتھ ھا حتی کارگران مسلمان .باشند

و غیرسوسیالیست ضّد رژیمی نیز شرکت می کنند و 
.سازماندھی اعتصاب و یا اعتراض انجام می گیرد

تشکل ھای شرکت کارگران سوسیالیست در چنین
مخفی بھ مثابۀ شرکت در یک اتحاد عمل صورت 

.می گیرد

ھفتم، تدارک تیم اطالعاتی علیھ جاسوسان حزب 
بدون تردید یکی از .اللھی رژیم در کارخانھ ھا

روش ھای مؤثر رژیم در سرکوب فعالیت ھای 
کارگران پیشرو در کارخانھ ھا، وجود جاسوسان و 

مداخلۀ سیاسی .گروه ھای ضربت حزب هللا است
کارگران سوسیالیست در کارخانھ ھا برای 

ی و تبلیغات در میان کارگران، بدون تأثیرگذار
شناسایی، افشا و خنثی کردن عملیات مخرب 

تنھا ھستھ ھای .جاسوسان رژیم امکان پذیر نیست
مخفی کارگران سوسیالیست قادرند کھ چنین سدی را 

خبرچین ھا و .از مقابل فعالیت کارگران بردارند
جاسوسان رژیم بدون مبارزۀ کارگران پیشرو علیھ 

.از کارخانھ ھا طرد نمی گردندآن ھا،

کمیتھ ھای مخفی عمل با ھستھ ھای -سؤال
سوسیالیستی چھ تفاوتی دارند؟

، )یا محافل کارگری(کمیتھ ھای مخفی عمل کارگری 
نھادھایی ھستند کھ بھ وسیلۀ کارگران پیشرو برای 

در .تدارک مبارزۀ ضّد رژیمی شکل می گیرند
ظریات و عقاید درون این کمیتھ ھا کارگران با ن

زیرا کھ وجھ اشتراک آن ھا .مختلف شرکت می کنند
کارگران در .نھ برنامھ ای و نھ ایدئولوژیک است

نھادھای مخفی عمل تنھا برای مبارزه با رژیم و 
در واقع .مدیران کارخانھ بھ دور ھم جمع گشتھ اند

وجھ اشتراک ھمۀ شرکت کنندگان مبارزات ضّد 
ری است و نھ اشتراک رژیمی و ضّد سرمایھ دا

.عقیدتی

تجربۀ دو دھۀ گذشتھ در ایران نشان داده است کھ این 
قبیل نھادھا توسط عدۀ معدودی از کارگران پیشرو 
کھ اعتماد کامل بھ یک دیگر پیدا کرده اند، شکل می 

اکثر اعتصاب ھای کارگری و تظاھرات .گیرد
خیابانی در دو دھۀ پیش، توسط این قبیل محافل خود 

.نگیختھ سازمان یافتھ اندا

اما، این گونھ کمیتھ ھا اغلب پس از یک سلسلھ و یا 
یک فعالیت مشخص محلی بھ کار خود خاتمھ می 

در واقع آن چھ .دھند و فعاالن آن پراکنده می گردند
بیش از ھر چیز کمبودش در درون جنبش کارگری 
احساس شده، نبود مبارزات و تظاھرات ضّد رژیمی 

»تداوم«ایھ داری نبوده، بلکھ عدم وجود و ضّد سرم
کسانی کھ پتانسیل .و پیگیری مبارزات بوده است

انقالبی کارگران ایران را درک نکرده اند و یا اعتقاد 
کارگران بھ تدارک انقالب »قابلیت«و »توان«بھ 

آتی ندارند، خود امیدشان را بھ انقالب از دست داده 
مت کارگران و سال مقاو١٩درست بر عکس، .اند

جوانان و زنان علیھ حکومت اختناق آمیز رژیم نشان 
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داد کھ کارگران ایران توان تدارک انقالب آینده را 
.دارند، اما از عدم سازماندھی رنج می برند

آن چھ تداوم و سازماندھی کارگران را می تواند 
ھستھ ھای کارگری «تضمین کند، ھمان 

ن تداوم کار کمیتھ تنھا راه تضمی.اند»سوسیالیستی
ھای مخفی وجود این ھستھ ھا بھ مثابۀ ستون فقرات 

این ھستھ ھا می توانند زمینھ را برای .آن ھاست
ارتباط گیری کمیتھ ھای مخفی و سراسری کردن آن 

.فراھم آورند

سازماندھی کمیتھ ھای عمل و تضمین تداوم آن، نیز 
بھ نوبۀ خود می تواند در راستای سراسری کردن 

چنان .اعتصاب ھای مقطعی و محلی کمک رساند
چھ تجربۀ اعتصاب در یک کارخانھ بھ چند کارخانھ 
مجاور منتقل گردد و ھماھنگی آن ھا سازمان یابد، 
نطفھ ھای اولیۀ قدرت کارگری برای تسخیر قدرت 

.می تواند ظاھر گردد

١٣٧٧فروردین ١

چرا کارگران سوسیالیست باید از تشکل ھای -سؤال
تقل کارگری حمایت کنند؟مس

-کارگران سوسیالیست خواھان انقالب کارگری
انقالب سوسیالیستی نیز بدون .سوسیالیستی اند

بھ پیروزی نھایی نخواھد »حزب پیشتاز انقالبی«
اما ساختن حزب پیشتاز انقالبی در راستای .رسید

سوسیالیستی یک روند -تدارک انقالب کارگری
بلکھ روندی پیچیده .و یک بُعدی نیست»خطی«

است کھ بستگی بھ تکامل تحوالت در درون جامعھ 
.دارد

»نظریھ پردازان«کارگران بر خالف روشنفکران و 
چپ، در زندگی روزمرۀ خود، تضادھا و تناقض 
ھای جامعھ را لمس کرده و راه حل ھایی برای مقابلھ 

آن ھا با »زندگی«بھ سخن دیگر .با آن پیدا می کنند
آن ھا بھ بخشی از »مبارزۀ«ادغام شده و »سیاست«

تاریخ مبارزات .آن ھا مبدل گشتھ است»زندگی«
طبقۀ کارگر علیھ دولت ھای سرمایھ داری بھ ویژه 

سال گذشتھ، تاریخ مبارزات سیاسی  ١٨٠درطول 
کارگران علیھ نظام ھای موجود، بوده )و صنفی(

کارگران برای ادامۀ حیات و زندگی حداقل،.است
خود را متشکل می کنند و برای مطالبات خود دست 

.بھ مبارزه می زنند

نظریھ «وقایع و یا »نظاره گری«نقش انقالبیون نیز 
در بارۀ تحوالت عمومی اجتماعی نیست »پردازی

در آن بر مبنای تجارب نظری و »دخالتگری«کھ 
نقش.عملی جنبش کارگری در قرن اخیر است

سوسیالیست، با تحلیل مشخص از محوری کارگران 
وضعیت مشخص، یافتن حلقۀ رابط مابین مبارزات 

تعمیم و گسترش .خود و جنبش کارگری است
مبارزات کارگری بر محور مطالبات آن ھا یکی از 

اما، انقالبیون بھ این اکتفا .مداخالت مھم آن ھاست
نمی کنند و در یافتن پلی بین آگاھی فعلی کارگران و 

تنھا از .سوسیالیستی مبادرت خواھند کردانقالب 
طریق مبارزات صنفی و سیاسی، کارگران می تواند 

.بنیاد نظام سرمایھ داری را مورد سؤال قرار دھند

کارگران برای رھایی خود از َشر ظلم و ستم، 
از عامالن آن نظام متشکل »مستقل«ھمواره خود را 

لنقش انقالبیون نیز حمایت از تشک.کرده اند
اما، حمایت و دخالت .کارگران و دخالت در آن است

در چنین تشکل ھایی بھ ھیچ وجھ بھ مفھوم پذیرش 
.این تشکل ھا نیست)یا برنامھ حداقل(برنامۀ محدود 

برنامھ (کارگران سوسیالیست با برنامۀ انقالبی خود 
و طرح سازمانی خود )برای انقالب سوسیالیستی

در این )شتاز انقالبیحزب پی(برای تدارک انقالب 
.تشکل ھای مستقل مداخلھ خواھند کرد

اتحادیۀ سوسیالیست ھای انقالبی «چرا -سؤال
اتحادیۀ مستقل کارگران «اعالم ھمبستگی با »ایران
کرده است؟»ایران

:بھ چند علت
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از ھر »اتحادیۀ سوسیالیست انقالبی ایران«اول، 
کارگری کھ بر محور مطالبات »مستقل«تشکل

مشخص ضّد رژیمی شکل گیرد، حمایت کرده و با 
آن اعالم ھمبستگی می کند، زیرا کھ مبارزه در راه 
تحقق چنین خواستی پایھ ھای رژیم را ُسست کرده و 

بھ .زمینھ برای سرنگونی آن را فراھم می آورد
اعتقاد ما، وظیفۀ کلیۀ نیروھای انقالبی باید چنین 

مختلف از انجام این نیروھایی کھ بھ بھانھ ھای .باشد
امر طفره روند، نشان می دھند کھ یا اعتقاد چندانی 
بھ پتانسیل انقالب طبقۀ کارگر ندارند، یا فاقد ارزیابی 

.درستی از وضعیت عینی ایران ھستند

بر این »اتحادیۀ سوسیالیست انقالبی ایران«دوم، 
با(اعتقاد استوار است کھ در وضعیت کنونی ایران 

-دھای درون رژیم و تغییر تناسب قواتوجھ بھ تضا
بھ نفع زحمتکشان، جوانان و زنان -ھر چند موقت

زمینھ برای ایجاد )ایران پس از انتخابات خاتمی
حتی چنان چھ .چنین نھادھایی آماده شده است

اعالم موجودیت »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«
چنین نھادی از سوی »ایدۀ«نمی کرد، می بایستی 

.ھای کمونیست تبلیغ می گشتنیرو

اتحادیۀ مستقل کارگران «سوم، با اعالم موجودیت 
، بھ ویژه دخالت عملی ١٣٧۶اردیبھشت ١١»ایران

آن در چند ماه گذشتھ، حمایت از آن، از اھمیت 
»شکاکان«ما نظریۀ .زیادی برخوردار گشتھ است

خارج از کشور را، کھ دست بھ بی اعتبار کردن این 
ریق شایعھ پراکنی و اشاعۀ تئوری ھای نھاد از ط

بودن چنین نھادی را »قالبی«مبنی بر»توطئھ«
بھ اعتقاد ما حتی چنان چھ چند .مردود اعالم می کنیم

تن از کارگران در ایران بھ چنین عملی دست زده 
باشند و یا ھمۀ اعالمیھ در خارج کشور منتشر شده 

ھ ھای رجوع شود بھ اطالعی-کھ چنین نیست(باشد
کارگر ۵١اتحادیۀ مستقل کارگران ایران، در شمارۀ 

کماکان وظیفۀ نیروھای مدافع جنبش )سوسیالیست
دفاع .کارگری پشتیبانی قاطع از آن می بایست باشد

از چنین ایده ای حتی اگر گسترده و سراسری نباشد، 

زمینھ را برای گسترش آن آماده کرده و روحیۀ 
.تقویت خواھد کردکارگران در داخل ایران را

»اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«چھارم، مطالبات 
»اتحادیۀ سوسیالیست ھای انقالبی ایران«مورد تأیید 

چنان چھ طرفداران ما در ایران بھ تشکیل .نیز ھست
چنین نھادی دست می زند، مطالبات شان تفاوتی 

اتحادیۀ «کیفی با مطالبات مندرج در اطالعیھ ھای 
یکی از .نمی داشت»گران ایرانمستقل کار

اتحادیۀ سوسیالیست ھای انقالبی «شعارھای اصلی 
کنترل بر تولید و «، »انتقالی«بھ مثابۀ شعار »ایران
بھ وسیلۀ کارگران است، کھ بھ وضوح بھ »توزیع

اتحادیۀ مستقل کارگران «اشکال مختلف در مطالبات 
این ھا مطالباتی .نیز بھ چشم می خورد»ایران

ستند کھ تحقق نھایی آن ھا مستلزم شکستھ شدن ھ
.چھارچوب نظام بورژوایی است

اتحادیۀ مستقل «پنجم، طرح اعالم موجودیت 
خود یک شعار انتقالی است، زیرا »کارگران ایران

کھ رژیم بھ تشکیل چنین نھادی، بھ ویژه با چنین 
امروز، مبارزه در راه .مطالباتی تن نخواھد داد

کارگری مستلزم »مستقل«تشکیل یک تشکل
در ایران »شکستھ شدن چھارچوب نظام بورژوایی«

»بزک«بر خالف نیروھایی کھ در صدد .است
کردن سرمایھ داری از طریق تبلیغ شرکت کارگران 

و یا وابستھ بھ »غیرمستقل«در نھادھای کارگری 
رژیم ھستند، ما بر این اعتقادیم کھ نھادھای واقعی 

ارگران، می تواند اساس و بنیاد مستقل پیشنھادی ک
رژیم را بھ نابودی بکشاند و از این رو بایستی مورد 

.حمایت قرار گیرد

با تحوالت اخیر ایران، عقاید اصالح گرایانھ در 
.درون جنبش کارگری نیز نفوذ فراوانی خواھد یافت

تشکیل تشکل ھای مستقل »ایدۀ«اعالم پشتیبانی از 
اتحادیۀ مستقل «لیغ کارگری بھ طور عموم و تب

بھ طور اخص، بنیادھای رژیم را »کارگران ایران
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ُسست می کند و زمینھ را برای سرنگونی آن فراھم 
.خواھد آورد

١٣٧٧اردیبھشت ١

، »جوانان«کارگران با »وحدت«در پیش، بھ -سؤال
اگر این قشرھای .اشاره شد»دھقانان«و »زنان«

اشند، چگونھ جامعھ در برگیرندۀ طبقات مختلف ب
کارگران می توانند با آن ھا وحدت کنند؟ آیا نباید بھ 

برخورد کرد؟ آیا »طبقاتی«مسألۀ اتحاد کارگران 
یا »زنان«یا »جوانان«نباید روشن کرد کھ 

ھا در چھ مقولھ ای می گنجند؟»ملیت«

:در پاسخ بھ سؤال باال چند نکتھ قابل ذکر است

»اتحاد«ایزی بین اول، در وھلۀ نخست، باید وجھ تم
جبھھ ای، »اتحاد«با)یا حزبی(تشکیالتی -سیاسی

بدیھی است کھ کمونیست ھا خواھان ایجاد .قایل شد
حزب طبقۀ کارگر بھ منظور تدارک کارگران در 

واضح است کھ .راستای تحقق انقالب کارگری اند
و متعھد بھ »کمونیست«اعضای این حزب ھمھ باید 
بر یک برنامۀ انقالبی انقالب کارگری متکی 

بھ سخن دیگر، اعضای این حزب بھ .رادیکال باشند
دور یک برنامۀ انقالبی برای سرنگونی رژیم و 
جایگزین کردن آن با حکومت کارگری ِگرد ھم جمع 

در این تجمع ھیچ تفاوتی میان اعضای .شده اند
مرد، زن؛ جوان، (حزب طبقۀ کارگر وجود ندارد 

).کارگر، روشنفکر؛ و غیرهپیر؛ فارس، غیرفارس؛
ھمۀ اعضای حزب بھ منظور انجام تکالیف مشخص 
بر اساس برنامۀ معین مصوب کنگره شان در آن 

ھمھ خواھان رھایی طبقۀ کارگر از .فعالیت می کنند
اما، در .یوغ سرمایھ داری و انقالب سوسیالیستی اند

-است»کارگری«عین حال وزنۀ سنگین این حزب 
اعضا، چھ رھبری و چھ جھت گیری چھ در ترکیب

.اصلی

بدیھی است کھ در چنین حزبی گرایش ھای خرده 
نبایستی »شکاک«و »متزلزل«بورژوا، بورژوا و 

این جا محل تجمع عناصر آگاه .جای داشتھ باشند
البتھ این عده (انقالبی، متعھد، جدی و منضبط است 

دمی توانند تاکتیک ھا و سلیقھ ھای متفاوت و عقای
حزب کارگری بھ -مختلفی میان خود داشتھ باشند

و »یکپارچگی«ھیچ وجھ نباید بھ مفھوم یک نھاد 
در درون چنین حزبی باید .تلقی شود»یونیفرم«

دمکراسی کارگری و حق گرایش برای ھمۀ اعضا 
).وجود داشتھ باشد، و گرنھ سریعاً منحط می شود

ّدنھاد ض»تنھا«اما، در عین حال چنین حزبی 
قشرھای دیگری در .سرمایھ داری در جامعھ نیست
حتی بر خالف منافع (جامعھ وجود دارند کھ در عمل 

بھ مبارزات ضّد سرمایھ داری کشانده )طبقاتی خود
ستم دولت سرمایھ داری البتھ بر ھمۀ .می شوند

طبقات یکسان وارد نمی شود، اما در برخی از 
این .دقشرھا بیشتر از سایرین احساس می گرد

قشرھا، از آن جایی کھ مسلح بھ برنامۀ انقالبی 
نیستند، ھمواره بھ سوی گرایش و نھادی روی می 
آورند کھ مصّممانھ خواھان رھاسازی آن ھا از َشر 

این ھا خود را تا آن جایی .نظام سرمایھ داری است
بھ برنامۀ طبقھ کارگر نزدیک می بینند کھ برنامۀ 

ھا دفاع کند و مبارزۀ آن حزب کارگری از منافع آن 
حزب .ھا را علیھ سرمایھ داری سازمان دھد

تشکیالتی »اتحاد«کارگری در نتیجھ، با این قشرھا 
اصلی »متحدان«نمی کند، اما در میان این قشرھا 

.خود را برای سرنگونی نظام سرمایھ داری می یابد
کارگران «، »دھقانان فقیر«، »زنان«، »جوانان«

این قشرھای تحت ستم »ملیت ھا«و »اشبھ پرولتاری
»متحدان«جامعھ را تشکیل می دھند و در نتیجھ از 

این کھ .بالقوۀ طبقۀ کارگر و حزب کارگری ھستند
در میان تشکل ھای جوانان و یا زنان و یا دھقانان و 
یا ملیت ھا عده ای خرده بورژوا و یا غیرپرولتاریا 

.ی دھدیافت می شوند، تفاوتی در این وضع نم

اعضای جامعھ زیر سلطۀ »کلیۀ«بدیھی است کھ 
نمی شوند، »کمونیست«سرمایھ داری یک روزه 

تنھا تعداد قلیلی از قشرھای پیشروی کارگری و یا 
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روشنفکران انقالبی بھ این آگاھی رسیده و پایۀ اولیۀ 
اگر در .حزب پیشتاز انقالبی را بنیاد می گذارند

ظام سرمایھ داری یک جامعھ ھمھ کمونیست بودند، ن
.روز ھم دوام نمی آورد

سازمانده کارگری «بر این اساس ما در 
:چنین آوردیم٢شمارۀ »سوسیالیستی

بدیھی است کھ سوسیالیست ھای انقالبی و کارگران «
سوسیالیست نمی توانند با طرفداران یک رژیم 
سرمایھ داری واپس گرا در یک جبھۀ ائتالفی قرار 

نقالبیون، ملیت ھای تحت ستم، زنان متحدان ا.گیرند
تحت ستم، جوانان رادیکال و دھقانان فقیر در جامعھ 

متحدان کارگران کسانی ھستند کھ خواھان .ھستند
و تشکیل "رژیم سرمایھ داری آخوندی"سرنگونی

».حکومت کارگری اند

بھ سخن دیگر متحدان کمونیست ھا نھادھای سیاسی 
ژوا نیستند، بلکھ و رسمی بورژوازی و خرده بور

قشرھای تحت ستمی در جامعھ ھستند کھ خواھان 
-در واقع در دورۀ پیشا.رژیم اند»سرنگونی«

ضّد سرمایھ داری برای »جبھۀ«انقالب یک 
سرنگونی رژیم ھمراه با قشرھای تحت ستم کھ در 
محور آن طبقۀ کارگر و حزبش قرار گیرد، 

.ضروری است

و یا »اتحاد«ال از باید توجھ شود کھ نقل قول با
صحبت بھ میان نیاورده، بلکھ از »ائتالف«
»سرنگونی رژیم«کارگران در راستای »متحدان«

این دو جملھ با ھم تفاوت .سخن بھ میان آورده است
ائتالف تشکیالتی و سیاسی تنھا در درون یک .دارد

حزب صورت می گیرد، اما یافتن متحدان برای 
سطح جامعھ رخ می سرنگونی سرمایھ داری در 

»متحدان«دھد، گرچھ امکان دارد بخشی از ھمین 
پس از تسخیر قدرت، بھ مخالفان دولت کارگری 

.تبدیل گردند

و استفاده از »انقالب پرولتری«دوم، طرح شعار 
»کارگران صنایع«تنھا بھ مفھوم »پرولتاریا«واژۀ 

نیست، بلکھ شامل کارگران اداری، تکنسین ھا، 
بھ سخن دیگر مفھوم .ولت نیز می شودمستخدمین د

شامل حال تمام کسانی است کھ از لحاظ »پرولتاریا«
می شوند و »نیروی کار«اقتصادی مجبور بھ فروش 

.قادر بھ انباشت سرمایھ نیستند

شامل بیش از »پرولتاریا«امروزه در جھان غرب 
در ایران در کنار .نیمی از جمعیت جھان است

معیت عظیمی از پرولتاریای پرولتاریای شھری ج
.کشاورزی و نیمھ پرولتاریاِی بی زمین وجود دارند

و »برنامھ«، »حزب«این بخش، بھ علت نداشتن 
مشخص، از متحدان اصلی کارگران »رھبری«

صنعتی، در مبارزه علیھ نظام سرمایھ داری قرار 
ھمچنین با توجھ بھ پرولتریزه شدن کار .می گیرند

م روزافزونی از دانش بشری، فکری و این کھ سھ
اختراعات، نقشھ ھا و اکتشافات حاصل کار 
پرولتاریاست، خیل عظیمی از جمعیت جھان در 

انقالب آتی ایران نیز .جای دارند»پرولتاریا«طیف 
صورت نمی گیرد »کارگران صنعتی«تنھا بھ وسیلۀ 
سازماندھی خواھد شد، »پرولتاریا«بلکھ توسط 

حزب کارگری و در »تاریاپرول«گرچھ در مرکز 
قرار خواھند »کارگران صنعتی«مرکز این حزب، 

اما، این امر بھ مفھوم کم بھا دادن بھ سایر .گرفت
قشرھای ستم دیدۀ جامعھ و نقش مھم آن ھا در انقالب 

حزب پیشتاز انقالبی ایران بایستی در .نباید تلقی شود
جلب این قشرھا بھ حزب خود و سازماندھی آن ھا 

ر راستای سرنگونی سرمایھ داری توجھ اخص د
.نشان دھد

١٣٧٧خرداد ١
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متحدان بین المللی کارگران ایران کیستند؟-سؤال

تردیدی نیست کھ متحدان بین المللی کارگران ایران، 
بارھا در .ھمانا کارگران سایر کشورھای جھان اند

تاریخ اثبات شده است کھ تنھا کارگران و مدافعان 
آنان ھستند کھ در وضعیت اضطراری بھ کمک و 

اصوالً .ھمبستگی با کارگران کشور دیگر می شتابند
یکی از دالیل تشکیل سازمان ھای صنفی و سیاسی 
بین المللی کارگری در اواخر قرن نوزدھم و اوایل 
قرن بیستم ھمین انگیزۀ ھمبستگی بین کارگران 

ن اما ھمان طور کھ نمی توا.جھان بوده است
ھمبستگی کارگری در سطح یک جامعھ را با 
سازمان سیاسی مشخصی کھ برای مقابلھ با سرمایھ 
داری و ایجاد حکومت کارگری یکی شمرد، وجود 
ھمبستگی بین کارگران را نمی توان با تشکیل یک 

.یکی دانست»بین المللی انقالبی«

امروزه ھمان طور کھ مسألۀ ایجاد یک حزب پیشتاز 
ایران بھ عنوان یکی از محوری ترین انقالبی در 

مسایل جنبش کارگری است، تشکیل یک بین الملل 
انقالبی در سطح جھان نیز از ھمان اھمیت 

.برخوردار است

مدافعان نظام سرمایھ داری در سطح جھانی خود را 
برای سرکوب جنبش کارگری و جلوگیری از 

نقش.گسترش انقالب ھا سازمان داده و می دھند
ان و مدافعان کارگران نیز متشکل کردن خود کارگر

.در یک سازمان بین المللی است

آیا امروزه در گسترۀ جھانی یک سازمان بین -سؤال
الملل انقالبی وجود دارد؟

متأسفانھ چنین سازمانی بھ مانند بین الملل سوم، 
اما سازمان ھایی .، در جھان وجود ندارد»کمینترن«

ارند کھ در عمل نشان در کشورھای مختلف وجود د
داده اند کھ قابلیت کسب اعتبار و جلب اعتماد 

سازمان ھایی کھ .کارگران کشور خود را دارا ھستند
ھدفی جز مشغول کردن »نشانی«و »نام«با ھر 

خود میان قشرھای خرده بورژوا نداشتھ و ارتباطی 
با مبارزات کارگران کشور خود ندارند، قادر بھ 

.بین المللی نیز نیستندتشکیل یک سازمان 

امروز در سطح جھانی سازمان ھای بسیاری وجود 
دارند کھ خود را یک سازمان انقالبی بین المللی 

و یا »لنینیسم«، »مارکسیسم«دانستھ و صفت ھای 
اما ھیچ .را با خود بھ یدک می کشند»تروتسکیسم«

بھ غیراز تعداد معدودی از (یک از این سازمان ھای 
تباط مشخص و ارگانیک با مبارزات ار)آن ھا

یک سازمان بین »گفتار«کارگری ندارند و تنھا در 
.»کردار«المللی ھستند و نھ در 

فرصت طلبی و فرقھ گرایی یکی از خصوصیات 
بدیھی است کھ با چنین .ھاست»سازمان«بارز این 

خصوصیاتی نمی توان خود و جنبش کارگری جھان 
.ھانی سازمان دادرا علیھ نظام سرمایھ داری ج

عموماً دو انحراف در این سازمان ھا بھ چشم می 
اروپایی »خود محوربینی«اول، انحراف .خورد
بیشتر سازمان ھای بین المللی کھ مراکزشان .است

در اروپا قرار گرفتھ، بر این تصورند کھ گویا مرکز 
ھمان جایی است کھ آن ھا متمرکز شده »انقالب«

شاھدۀ گرایش ھای انقالبی سایر در نتیجھ با م.اند
کشورھا بھ ویژه آن ھا کھ بھ علت اختناق در تبعید 
بھ سر می برند، بھ آن ھا پیشنھاد الحاق بھ حزب 

این روش از برخورد .ھای اروپایی خود را می دھند
نھ تنھا وضعیت آن ھا را بھتر نمی کند کھ انقالبیون 

ود کشورھای دیگر را جدا از مبارزات کشورھای خ
کسب.کرده و نقش و اھمیت آنان را نفی می کند

تجربھ و کار مشترک با پرولتاریا این کشورھا با این 
.روش از کار متفاوت است

برخی از سازمان .است»فدرالیستی«دوم، انحراف 
گروه ھای »جبری«ھای بین المللی ھدفشان جمع 

این کھ این .کشورھای مختلف زیر یک سقف ھستند
ھ نفوذ و تأثیری در مبارزات کارگری گروه ھا چ

کشور خود داشتھ و تا چھ حد انقالبی و یا جھت 
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گیری کارگری دارند، بھ زعم آن ھا از اھمیت زیادی 
تنھا مسألھ گردھمایی این گروه ھا .برخوردار نیست

.بھ دور یک سازمان بین المللی است

بھ اعتقاد ما این دو روش پایۀ اولیۀ یک بین الملل 
ایجاد یک بین الملل .بی را فراھم نمی آوردانقال

انقالبی بایستی صبورانھ و ھمراه با گروه ھا و 
سازمان ھایی کھ از نفوذ کارگری در جوامع خود 

.برخوردار ھستند، شکل گیرد

خصوصیات یک بین الملل انقالبی در چھ -سؤال
نھفتھ است؟

بین الملل انقالبی طبعاً باید بھ یک برنامۀ انقالبی
اما این تنھا .برای تدارک انقالب جھان مسلح باشد

این حزب باید در وھلۀ نخست .مشخصۀ آن نیست
بھ سخن .بین المللی باشد»کارگری«یک حزب 

.دیگر، این حزب باید رھبری کارگری داشتھ باشد
متعھدترین، جدی ترین و منضبط ترین عناصر ھر 

للیحزب ملی بایستی خود در این تشکیالت بین الم
بدین ترتیب تجارب کلیۀ سازمان ھای .فعال باشند

کارگری در سطح ملی در این تشکیالت بین المللی 
تنھا چنین حزبی قادر بھ زمینھ .متمرکز خواھد شد

سازی برای سرنگونی کل نظام سرمایھ داری در 
این عالی ترین تجلی ھمبستگی .سطح جھانی است

.بین المللی است

»سوسیالیست ھای انقالبی ایراناتحادیھ«آیا -سؤال
بخشی از یک سازمان بین المللی است؟

بھ تشکیل یک سازمان »اتحادیھ«اما، .رسماً خیر
در .انقالبی کارگری در سطح جھانی اعتقاد دارد

نتیجھ از بدو پیدایش مبادرت بھ برقراری ارتباط 
رفیقانھ با سازمان ھای مختلفی در سطح جھانی کرده 

با چندین »اتحادیھ«ربۀ ھمکاری اما تج.است
سازمان بین المللی نشان داد کھ ھنوز بسیاری از 
سازمان ھای تروتسکیستی دچار ھمان انحراف ھایی 
ھستند کھ در گذشتھ سازمان ھای سانتریستی دچار 

عدم جھت گیری مشخص بھ سمت پیشروی .آن بودند
کارگری، عدم مداخلۀ معین در  پایھ ھای جنبش 

القۀ بیش از حد بھ درگیری در سطح کارگری، ع
رھبری اتحادیھ ھای کارگری، عالقۀ بیش از حد بھ 
مداخلھ و عضوگیری در درون جنبش ھای 
دانشجویی و زنان، نداشتن تحلیل ھای مشخص 
سیاسی از وضعیت جھانی و بھ ویژه اوضاع 

را بر این »اتحادیھ«کشورھای توسعھ نیافتھ و غیره، 
وز چنین سازمانی برای ارزیابی رسانده کھ ھن

.تدارک انقالب کارگری جھانی بھ وجود نیامده است
اما در چند کشور سازمان ھایی کھ پتانسیل تشکیل 

بھ اعتقاد .چنین سازمانی را دارند، مشاھده شده اند
در »پیکار کارگر«سازمان تروتسکیستی »اتحادیھ«

.فرانسھ یکی از این سازمان ھا است

در »پیکار کارگر«با»حادیھات«رابطۀ رفیقانۀ 
فرانسھ و سایر سازمان ھای انقالبی اروپایی و 
آمریکای التین در راستای تشکیل یک بین الملل 

در حال جمع بندی تجربۀ »اتحادیھ«.انقالبی است
امیدوار »اتحادیھ«.خود و جنبش تروتسکیستی است

است کھ از طریق این جمع بندی و ھمچنین فعالیت 
سازمان ھای بین المللی در دفاع از جنبش مشترک با 

کارگری ایران بھ روند بازسازی یک بین المللی 
.انقالبی کمک رساند

١٣٧٧تیر ١

سوسیال «گیری عقاید »رونق«درپیش، بھ -سؤال
اشاره شده »چپ«در میان اپوزیسیون »دمکراتیک

بھ عنوان »اکثریتی ھا«ھا و »توده ای«و از 
آیا بھ نظر .برده شده استسوسیال دمکرات ھا نام

شما سایر گروه ھای چپ، سوسیال دمکرات نیستند؟ 
بگوید، واقعاً »کمونیست«آیا ھر کس بھ خود 

حزب کمونیست «کمونیست است؟ برای مثال، آیا 
»کارگری«، »کمونیستی«یک جریان »کارگری

است و یا یک جریان سوسیال دمکراتیک؟

:طرح گردددر مورد سؤال باال چند نکتھ باید
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تردیدی نیست کھ ماھیت یک جریان و سازمان -١
.را نباید بنابر ادعای خود آن جریان تعریف کرد

خود را »چپ«بدیھی است کھ ھر جریان 
معرفی می»کارگری«و »کمونیست«، »انقالبی«

را می بایست »چپ«ماھیت جریان ھای .کند
براساس نظریات تدوین شدۀ آن ھا و عملکردشان 

جایگاه واقعی جریان .ی بر آن نظریات محک زدمتک
تنھا می تواند در ارتباط با عملکردشان »چپ«ھای 

.در درون جنبش کارگری تعریف گردد

نھ برنامۀ »چپ«ما نیز معتقدیم کھ اکثر نیروھای 
روشن و انقالبی دارند و نھ   پایھ ای در درون جنبش 

عین اما، در).و بھ ویژه کارگران پیشرو(کارگری 
حال ھمۀ آن ھا را در درون یک کیسھ جای نداده و 

را بھ آن ھا نسبت نمی »سوسیال دمکرات«لقب
.دھیم

و »چپ«از نقطھ نظر ما، ماھیت نیروھای 
بایستی بھ طور دقیق تعریف و جایگاه »کارگری«

آن ھا در صحنۀ جنبش کارگری بھ طور واضح 
مسألۀ ما برچسب زدن و احیاناً .مشخص گردد

حتی چنان (بھ مخالفان سیاسی خود نیست »فحاشی«
).چھ آن ھا علیھ ما و سایرین چنین کنند

از اھمیت »چپ«تعیین جایگاه دقیق نیروھای -٢
زیرا کھ بسیاری از آن ھا .بسیاری برخوردار است

و نام »انقالبی«و »رادیکال«تحت لوای شعارھای 
ھای پرطمطراق، عده ای را چند صباحی فریب می 

یک گرایش انقالبی نباید ماھیت این نیروی ھا .دھند
را بھ طور مخدوش و نامشخص در درون جنبش 

زیرا کھ ھمۀ جریان ھای .کارگری بیان کند
غیرپرولتری بھ یک شکل واحد عمل نمی کنند  و 

یک پارچھ وانمود .نتایج عملکردشان یکسان نیست
کردن گرایش ھای متفاوت نھ تنھا کمکی بھ تشخیص 

اھیت واقعی آن ھا و در نتیجھ افشا و انزوای آن ھا م
نمی کند، بلکھ بسیاری از این نیروھا را تقویت می 

.نماید

برای نمونھ، بھ اعتقاد ما عده ای، از جملھ جریان 
ھایی نظیر مدافعان سابق شوروی، بھ جای نقد ریشھ 

یعنی نقد (ای علل انحطاط جامعۀ شوروی 
ریات سوسیالیسم انقالبی، و الحاق بھ نظ)استالینیسم

بھ سوی عقاید سوسیال دمکراسی، رفرمیستی، و 
، تحت لوای )برنشتاین، کائوتسکی(ریویزیونیستی 

اما برخی دیگر در این .، کشانده شده اند»نوآوران«
شاید در کردار و گفتار .مقولھ گنجانده نمی شوند

بدتر از سوسیال دمکرات باشند، اما کماکان نظریات 
بھ ظاھر .تی مشخص از خود نشان نمی دھندرفرمیس

»سوسیالیسم«و »انقالب«اند و از »رادیکال«حتی
این ھا گرایش ھایی .ھم سخن بھ میان می آوردند

و »انقالبی«ھستند کھ مواضعشان مابین مواضع 
، بنابر موقعیت و وضعیت عینی، در »رفرمیستی«

»سانتریستی«این ھا را ما گرایش ھای .نوسان است
.می نامیم)میانھ گرا(

بھ اعتقاد ما یکی شمردن آن ھا با گرایش ھای 
سوسیال دمکراتیک نھ تنھا از لحاظ علمی نادرست 

.است، کھ ھمخوانی نیز با واقعیت ندارد

»سازمان«و »حزب«نیروھایی کھ بھ ساختن -٣
، بدون دخالت روزمره )آن ھم در خارج از کشور(

و بھ ویژه کارگران (در درون جنبش کارگری ایران 
، »کمونیست«مبادرت کرده اند؛ و نام ھای )پیشرو

بر خود نھاده اند، بخشی از »انقالبی«، »کارگری«
.این نیروھایی سانتریستی ھستند

این سازمان ھا نھ تنھا از برنامۀ انقالبی برخوردار 
نیستند، کھ فاقد ساختار درونی تشکیالتی سالم نیز 

باندھای در بستھ تبدیل شده اند و این ھا یا بھ .ھستند
این ھا در حرف !ھای حّرافی»کلوب«یا بھ 

اند، اما در عمل بھ دنبال »انقالبی«و »رادیکال«
یکی متکی بر .غیرپرولتری افتاده اند»متحدان«

، تبلیغات »سناریوی سفید و سیاه«نظریۀ 
خود را در محافل سلطنت طلبان انجام »کمونیستی«

از جامعۀ »تحلیل«ی متکی بر و دیگر!می دھد
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و »بنیادگرایی«بھ کشف تفاوت بین »اسالمی«
»مسلمان«نایل آمده اند تا متحدان »اسالم گرایی«

!بیابد»سوسیالیستی«برای انقالب 

این ھا گرایش ھایی اند کھ در رودرویی نھایی بین 
معلوم نیست در چھ جبھھ ای »سرمایھ«و »کار«

د برخی از آن ھا در جبھۀ شای.قرار خواھند گرفت
اما، با وصف !قرار گیرند و شاید برعکس»کار«

.نیستند»سوسیال دمکرات«تمام این نکات این ھا 

چنان چھ ما در این دورۀ تدارکاتی، تفاوت بین 
تجدید «و »میانھ گرایان«و »اصالح گرایان«

را تشخیص ندھیم و ساده گرایانھ ھمھ را »نظرطلبان
کنیم، طبعاً قادر بھ »ال دمکراتسوسی«ملقب بھ 

.مبارزۀ سیاسی علیھ ھیچ کدام نخواھیم شد

نمی نامید، »سوسیال دمکرات«اگر این ھا را -سؤال
پس شاید خودتان ھم بھ این معیارھا عمل می کنید؟

ما باید در مقابل جنبش کارگری مسئول و متعھد 
یک جریان ).چھ در کردار و چھ گفتار(باشیم 

مواره باید واقعیت ھا را متکی بر یک انقالبی ھ
روش ما برای قضاوت و .برخورد علمی ارائھ دھد

چھ خودمان و چھ (تشخیص ماھیت یک جریان 
و »سفید«این نیست کھ دنیا را بھ )مخالفان سیاسی

تقسیم کنیم و ھر آن کس را کھ با ماست در »سیاه«
و ھر آن کس را کھ با ما نیست در »سفید«دنیای 

در دنیای واقعی و .قرار دھیم»سیاه«ی دنیا
غیرتخیلی، نیروھا و پدیده ھا بھ گونۀ دیگری عمل 

.می کنند

کھ در »گفتار«ما خود و سایرین را در نھ تنھا در 
برای نمونھ امروزه ھیچ .قضاوت می کنیم»کردار«

را نمی توان یافت کھ مدعی دفاع از »چپ«نیروی 
تقل کارگری جنبش کارگری و یا تشکل ھای مس

اما، طی یک سال گذشتھ با اعالم موجودیت .نباشد
بھ (، تمام نیروھا »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«

یا این مسئلھ را )غیراز یک جریان متشکل چپ

.مسکوت گذاشتھ و یا آگاھانھ علیھ آن اقدام کرده است
.در آتیھ نیز چنین خواھد شد-این بوتۀ آزمایش است

ترین کارگران در تبعید کھ سال »بیانقال«چنان چھ 
ھاست سرلوحۀ نشریات خود را مزین بھ شعار 

کرده اند، از این »زنده باد تشکل مستقل کارگری«
حرکت مشخص دفاع نکنند، نشان می دھند در این 

یا (مقطع معین ھمانند محافظھ کاران و اصالح طلبان 
از سوی دیگر .عمل کرده اند)سوسیال دمکرات ھا

چھ سوسیال دمکرات ھای قسم خورده از این چنان
، این )کھ ھرگز چنین نخواھند کرد(حرکت دفاع کنند 

ھا در این موقعیت در صف نیروھای انقالبی قرار 
.گرفتھ اند

معیار ارزیابی کارگران سوسیالیست از خود و 
و نھ از پیش داوری ھا باید .سایرین باید چنین باشد

در تعریف ھا و آغاز کرد، و نھ از اغتشاش 
و »کارگر«معیارھا، و نھ از ایجاد جبھۀ کاذب بین 

آن نیروی کارگری کھ بھ طور .»روشنفکر«
و »گفتار«سیستماتیک از منافع کارگران در 

دفاع کند، نھایتاً در درون جنبش کارگری »کردار«
حتی اگر از سوی برخی با -اعتبار  پیدا خواھد کرد

»روشنفکر«و یا »سوسیال دمکرات«برچسب ھای 
.معرفی شود»ضّد انقالب«و یا 

١٣٧٧مرداد ١

غرض از انتشار یک نشریۀ کارگری چیست؟-سؤال

:غرض از انتشار چنین نشریھ ای، چندگانھ است

اول، کارگران مانند سایر قشرھای جامعھ بایستی 
یکی از .ی خود را بھ گوش سایرین برسانند»صدا«

نیز انتشار مرتب یک روش ھای مؤثر تبلیغ نظریات 
در جوامعی نظیر ایران تنھا .نشریۀ کارگری است

ھیئت حاکم، با استفاده از رسانھ ھای جمعی، قادر بھ 
»متفاوت«نشریات موجود .تبلیغ نظریات خود است

در یک جامعۀ اختناق آمیز، فقط بازتاب دھندۀ 
!نظریات جناح ھای مختلف ھیئت حاکم ھستند و بس
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آزادی .وجود دارد»موافقان«آزادی فقط برای
اشاعۀ نظریات از سوی کارگران و نمایندگانشان 

در نتیجھ کارگران و مدافعانشان با .وجود ندارد
زحمت، فداکاری و از خودگذشتگی بسیار بایستی 

این کار .نظریات خود را بھ گوش دیگران برسانند
نیز بھ مؤثرترین شکل بھ وسیلۀ یک نشریھ امکان 

.پذیر است

دوم، اشاعۀ نظریات کارگران نیز بھ علت مشخصی 
کارگران و زحمتکشان کھ اکثریت .صورت می گیرد

جامعھ را تشکیل می دھند باید زمینھ را برای کسب 
قدرت و تشکیل جامعۀ سوسیالیستی کھ تولید در 

تبلیغات .خدمت کل مردم قرار گیرد، آماده کنند
بخشبورژوازی چنان شدید است کھ حتی در درون

.ھای وسیعی از کارگران نیز تأثیر می گذارد
کارگران پیشرو نھ تنھا باید تبلیغات دولت بورژوازی 
را خنثی کنند، بلکھ با نظریات انحرافی در درون 
خود جنبش کارگری نیز دست بھ مبارزۀ سیاسی 

زیرا کھ یک انقالب پیروزمند بھ طور .بزنند
قبل برای آن باید از سال ھا.رخ نمی دھد»اتفاقی«

یک نشریۀ .تدارک سیاسی، نظری و تشکیالتی دید
.کارگری چنین نقشی را می تواند ایفا کند

سوم، یک نشریھ نھ تنھا باید کل کارگران، بلکھ 
در واقع .رھبران کارگران را نیز سازمان دھد

بدیھی .را ایفا می کند»سازمانده«نشریھ نقش یک 
کنونی کھ امکان است کھ در وضعیت اختناق آمیز 

ارتباط گیری حضوری بھ حداقل می رسد، یک 
.نشریۀ سراسری می تواند یک سازمانده مؤثر باشد

آموزش «چھارم، نشریۀ کارگری ھمچنین نقش 
آموزش سوسیالیستی، .را نیز ایفا می کند»دھنده

ستون فقرات تدارک تشکیالتی برای انقالب کارگری 
ھای بدون کسب تجارب نظری و درس.است

جنبش کارگری در سطح بین »منفی«و »مثبت«
المللی، امکان پیروزی نھایی بر دشمنان طبقۀ کارگر 

.غیرممکن است

پنجم، نشریھ منجر بھ برقراری ارتباط کارگران 
پیشرو و فعاالن جنبش کارگری با یک دیگر می 

چنان چھ این ابزار وجود نداشتھ باشد، تنھا .شود
.دیگر را پیدا می کنندتعداد انگشت شماری یک 

آیا انتشار نشریھ، مسألۀ امنیتی بھ وجود نمی -سؤال
آورد و دشمن برای شناشایی عقاید و نظریات از آن 

استفاده نمی کند؟

بدیھی است کھ دشمنان طبقاتی کارگران از ھر 
فعالیت متشکل کارگران پیشرو علیھ خود آن ھا 

انتشار نشریۀ اما، استفاده ای کھ از .استفاده می کنند
کارگری نصیب کارگران می گردد بھ مراتب عمیق 

ای است کھ دولت سرمایھ »استفاده«تر و مؤثرتر از 
بھ ھررو، در یک .داری احتماالً از آن خواھد برد

نشریۀ کارگری، ریز مسایل تشکیالتی بھ طور علنی 
تبلیغ، تھییج، سازماندھی، مبارزه با .درج نمی گردد

ھ داران و افشاگری نظریات سیاست ھای سرمای
اصالح طلبانھ در درون جنبش کارگری، آموزش 
تاریخی و تئوریک و غیره از جملھ مواردی است کھ 

.در نشریھ درج می گردد

تجربۀ تاریخی تمام انقالب ھای پیروزمند نشان می 
دھد کھ در نھایت دشمن طبقاتی در مقابل سازماندھی 

اما، در .دداکثریت مردم ناتوان و ضعیف می گر
صورت عدم وجود یک نشریۀ مستمر و مرتب، 
دشمن بسیار قوی تر و با برنامھ دست بھ تخریب، 

.تضعیف و انشعاب در صفوف کارگران می زند

»مسایل امنیتی«از این ھا گذشتھ، در تحلیل نھایی 
در مقام فرعی در قیاس با تبلیغ و سازماندھی سیاسی 

قاتی ھمواره قدرت زیرا کھ دشمن طب.قرار می گیرد
پلیسی خود را چنان بزرگ جلوه می دھد کھ فعاالن 
جنبش کارگری را از ھرگونھ فعالیت سیاسی باز 

البتھ این مطلب بھ مفھوم بی اعتنایی بھ مسایل .دارد
اما، مرز بسیار ظریفی بین .امنیتی نباید تلقی شود

باید .رعایت مسایل امنیتی و کار سیاسی وجود دارد
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د تا راه حل ھایی برای مقابلھ با مسایل کوشش شو
.امنیتی پیدا کرد و نھ برعکس

آیا در وضعیت کنونی ایران، امکان انتشار -سؤال
نشریۀ کارگری وجود دارد؟

در ایراِن امروز، با وجود ھمۀ وعده و .خیر
وعیدھای رئیس جمھور، اختناق چنان با شدت اعمال 

سراسری می گردد کھ امکان انتشار یک نشریۀ 
از این رو .کارگری را بھ کارگران پیشرو نمی دھد

این نشریۀ کارگری باید بھ شکل مرتب در خارج 
.انتشار بیابد و بھ اشکال مختلف بھ ایران منتقل گردد

در وضعیت کنونی کارگران پیشرو باید صدای خود 
عدم حضور .را ھر چھ رساتر بھ جھانیان برسانند

ان پیشرو در یک نشریۀ فعال نظری و سیاسی کارگر
.کارگری، نھایتاً بھ جنبش کارگری لطمھ می زند

و »راست«زیرا کھ امروز نھ تنھا گرایش ھای 
تبلیغات خود را تشدید کرده اند، بلکھ جریان »میانھ«

دست بھ کار »کارگر«نیز با نام »اصالح گرا«ھای 
جامعۀ«تبلیغات رفرمیست ھا در تأیید .شده اند

واند دست ھای سرمایھ داران را برای می ت»مدنی
.استثمار مضاعف کارگران در دورۀ آتی باز گذارد

١٣٧٧شھریور ١

انتشار می یابد؟»کارگر سوسیالیست«چرا -سؤال

بر خالف نشریات سایر گروه »کارگر سوسیالیست«
تنھا بھ منظور ساختن یک گروه خاص »چپ«ھای 
ی، انتشار در مورد مسایل سیاس»اعالم موضع«و یا 

این نشریھ بھ غیر از داشتن اختالف ھای .نمی یابد
نظری و سیاسی عمیق با سایر نشریات در جھت 
گیری، سیاست ھا و برنامھ، بھ منظور ایجاد یک 
زمینۀ مساعد برای پیوند بخش ھای خاصی از درون 

حزب پیشتاز «جنبش کارگری در راستای تشکیل 
تی ایران، انتشار و تدارک انقالب کارگری آ»انقالبی
نشریۀ کارگر سوسیالیست ھمان طور کھ از .می یابد

»سوسیالیست» «کارگران«نامش پیداست، نشریۀ 
آن ھایی کھ از عقاید اصالح طلبانھ و .انقالبی است

فرصت طلبانھ در گفتار و کردار فاصلھ گرفتھ اند و 
.از منافع کارگران پیشرو دفاع می کنند

یک نشریۀ »کارگر سوسیالیست«آیا نشریۀ -سؤال
کارگری است؟

برای توضیح !»آری«است و ھم »خیر«پاسخ ھم 
این سؤال باید روشن شود کھ منظور از یک نشریۀ 
کارگری چیست؟ اگر منظور یک نشریھ ای است کھ 
مسایل و اخبار روزمرۀ کارگران ایران بھ مفھوم 

کلمھ را دنبال می کند و انتشار دھد، باید »اعم«
یک نشریۀ »کارگر سوسیالیست«اذعان داشت کھ 

اما، چنان چھ منظور نشریھ ای است .کارگری نیست
کارگرانی کھ (کھ در حال تدارک پیشُروی کارگری 

در صف مقدم جبھۀ مبارزۀ علیھ سرمایھ داری قرار 
و سوسیالیست ھای انقالبی در راستای )گرفتھ اند

رکارگ«ایجاد یک حزب کارگری است، نشریۀ 
.یک نشریۀ کارگری است»سوسیالیست

ھدف اصلی این نشریھ، تبلیغات عمومی برای تودۀ 
زیرا کھ در خارج از کشور و .کارگران ایران نیست

بھ دور از مبارزات روزمرۀ کارگری ھیچ جریانی 
حتی نیروھای (نمی تواند چنین ادعایی را کند 

ھدف اساسی این نشریھ، سازماندھی کادرھا ).سنتی
.ایران است»روشنفکران-کارگر«فعاالن خود و و 

مطالب مندرج در نشریھ، عموماً تحلیلی و متکی بر 
ارزیابی تضادھای .درس ھای جنبش کارگری است

درونی رژیم سرمایھ داری، برخورد بھ انحراف ھای 
، طرح مسایل »چپ«موجود در درون طیف 

تئوریک جنبش کارگری، و درس ھا و خبرھای مھم 
در مورد مسایل (، و آموزش سوسیالیستی کارگری

و ھمچنین )فلسفی و اقتصادی مارکسیستی و غیره
گزارش ھای فعالیت ھای عملی در دفاع از جنبش 
کارگری و پناھجویان، بھ طور عمومی ساختار این 

.نشریھ را تشکیل می دھند
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معیارھای انتشار مقاالت رسیده چیستند؟-سؤال

بر روی »لیستکارگر سوسیا«صفحات نشریۀ 
مقاالت .فعاالن و مبارزان جنبش کارگری باز است

رسیده، حتی مقاالتی کھ در تقابل کامل با نظریات 
)ا.ا.س.ا(»اتحادیۀ سوسیالیست ھای انقالبی ایران«

قرار گیرد، تا آن جایی کھ گامی در راه گشودن بحث 
سیاسی میان فعاالن جنبش کارگری بردارد، بھ 

البتھ در صورت .انتشار می یابد»بحث آزاد«عنوان 
حق»اتحادیھ«وجود اختالف نظر، فعاالن 

.پاسخگویی برای خود را محفوظ می دانند

این روش از فعالیت، بازتاب دھندۀ وضعیت فعلی 
عدم وجود یک .خود جنبش کارگری ایران است

حزب سراسری کارگری در ایران، ایجاب می کند 
درھای خود و کھ نیروھای سیاسی بھ جای بستن

ھایی کھ فاقد پایۀ »سازمان«و »حزب«اعالم 
تنھا از طریق .کارگری اند، بھ تبادل نظر بپردازند

تبادل نظر و بحث در یک نشریھ است کھ تاکتیک 
ھای نیروھای مدافع جنبش کارگری صیقل می یابد و 

.نظریات بھ یک دیگر نزدیک می گردند

سوسیالیست آیا کارگران پیشرو برای کارگر-سؤال
مقالھ ارسال می کنند؟

اما، درگیری .در دورۀ پیشین چنین بوده است!بلھ
کارگران پیشرو، بھ ویژه فعاالن جنبش کارگری در 

محدود بوده )یا ھر نشریھ دیگری(ایران در این 
کارگران پیشرو، امروزه بیش از ھر دوره ای .است

کھ با عقاید و نظریاتی .نیاز بھ نشریۀ کارگری دارند
در نشریات سازمان ھای سنتی در »کارگران«نام 

خارج از کشور درج می گردد، گرچھ گاھی مسایل 
کارگران را انعکاس می دھد، اما انطباق کامل با 

کارگران پیشرو نیاز بھ .مسایل مشخص آن ھا ندارند
اما انتشار چنین نشریھ ای .ارگان مستقل خود دارند

در خارج از کشور .تدر ایران عمالً غیرممکن اس
»مستقل«نیز گرچھ گوشش ھایی برای انتشار نشریۀ 

کارگری توسط برخی از کارگران تبعیدی شده است، 

درونی و تحمیل ھای »دموکراسی«اما بھ علت نبود 
شمار، انتشار این قبیل سیاسی و ندانم کاری ھای بی

کارگر «.نشریات بھ بُن بست رسیده است
زتاب دھندۀ نظریات خاصی ، گرچھ با»سوسیالیست

است، اما این پالتفرم را برای »چپ«از اپوزیسیون 
کارگران پیشرویی کھ خواھان تبادل نظر و اشاعۀ 

البتھ انتشار .عقاید خود ھستند، ایجاد کرده است
نظرات کارگران پیشرو در چنین نشریھ ای خود 
منجر بھ غنی تر شدن این نشریھ و ساختن کادرھای 

این روش از کار، یک عمل .گرددآن نیز می 
.نباید تلقی شود»خیرخواھانھ«

١٣٧٧مھر ١

انحراف ھای جنبش کارگری کدامند؟-سؤال

بدیھی است کھ تنھا بورژوازی و خدمتگزاران آن ھا 
نیستند کھ جنبش کارگری را مورد صدمھ قرار می 

در تاریخ جنبش کارگری، بھ غیراز نیروی .دھند
ار سرکوب، ایدئولوژیک و ابز(متشکل بورژوازی 

، انحراف ھای درون جنبش کارگری )تبلیغاتی آن
ھمواره ضربۀ مھلکی بر بدن طبقۀ کارگر وارد 

.آورده اند

در درون جنبش کارگری بھ طور اخص دو انحراف، 
کھ دو روی یک سکھ ھستند، در مقابل طبقۀ کارگر 

.قد علم کرده و کوشش کرده کھ آن را بھ کجراه بََرد
ران سوسیالیست و انقالبیون در جنبش کارگری کارگ

سال گذشتھ بھ طور سیستماتیک با این ١٨٠در طول 
انحراف ھا روبھ رو بوده و با آن ھا گام بھ گام برای 
حفظ دستاوردھای انقالبی و سازماندھی علیھ دولت 

بھ جرأت .ھای بورژوازی، مبارزه سیاسی کرده اند
ین انحراف ھا بر می توان اذعان کرد لطمھ ای کھ ا

طبقۀ کارگر وارد کرده اند، بھ مراتب عمیق تر از 
صدمھ ای بوده است کھ ابزار سرکوب بورژوازی 

.بر جنبش کارگری وارد نموده

:این انحراف ھا از قرار زیرند
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این گرایش، .»فرصت طلبانھ«اول، انحراف 
اصلی طبقۀ کارگر، مبنی بر تسخیر »استراتژی«

مل رژیم سرمایھ داری را بھ قدرت و سرنگونی کا
آتیھ ای نامعلوم موکول می کند و بھ اصالح جامعۀ 

این ھا منافع دراز مدت .سرمایھ داری می پردازد
یا بخشی از (کارگران را در سازش با بورژوازی 

»حداقل«خود را بھ »برنامۀ«.ارزیابی می کنند)آن
را عمالً رھا »حداکثر«تقسیم و برنامۀ »حداکثر«و 

سوسیال «مدافعان چنین گرایشی را سنتاً .می کنند
تشکیل داده )و بخشی از استالینیست ھا(»دمکراسی

از دیدگاه این عده، انقالبیون کھ کل نظام سرمایھ .اند
فرقھ «و »چپ گرا«داری را زیر سؤال می برند، 

گرچھ این عده خود را .ارزیابی می شوند»گرا
معرفی می کنند، اما »مارکسیست«مدافع کارگران و 

در عمل بھ یاران بورژوازی تبدیل می گردند و نھایتاً 
در تاریخ جنبش .بھ سرمایھ داران خدمت می کنند

و (کارگری خیانت ھای سوسیال دمکراسی 
بھ جنبش کارگری بسیار محسوس بوده )استالینیسم

.است

این گرایش بر خالف .»فرقھ گرایانھ«دوم، انحراف 
طبقۀ کارگر را عمده و »ستراتژیا«گرایش نخست 

ھای کارگران را در مداخالت روزمره در »تاکتیک«
مقابل مانورھای سرمایھ داری، کامآلً فراموش می 

و »ھر مقطع«این عده تصور می کنند کھ در .کند
بایستی چشم ھای خود را بست »تحت ھر وضعیتی«

و طرح »استراتژی طبقۀ کارگر«و بھ تکرار 
انقالبی «از دیدگاه این ھا، .ه کردبسند»کلیات«

اھداف نھایی طبقۀ کارگر »طرح«تنھا بھ »گری
این ھا، چگونگی پیشبرد مبارزات .محدود می شود

کارگران را درک نمی کنند و صرفاً با طرح عمومی 
، خود را از مبارزۀ واقعی جنبش »حداکثر«برنامۀ

کارگری کنار می گذارند و در نھایت بھ آن طبقھ 
نمایندگان این گرایش فکری سنتاً .انت می کنندخی
جنبش»چپ گرایان«ھا و »آنارشیست«

این گرایش خرده بورژوازی .سندیکالیستی بوده اند

در درون جنبش کارگری با زیر سؤال بردن 
دمکراتیک طبقۀ کارگر و ظاھری »رھبری«
بھ »کار جمعی«و تحت لوای »رادیکال«و »چپ«

ورکراتیکی مبدل می شوند سازمان ھای مخوف و ب
کھ خود را جایگزین جنبش کارگری می نمایند و با 
عملیات ماورای چپی و غیرمسئوالنھ، لطمات جبران 

عکس«این ھا .ناپذیری بر جنبش وارد می کنند
فرصت طلبان اند، و بھ کذب گرایش »برگردان

و »رفرمیسم«انقالبی در جنبش کارگری را بھ 
.ی کنندمتھم م»چپ بورژوازی«

موضع انقالبی در جنبش کارگری چھ باید -سؤال
باشد؟

کارگران سوسیالیست اضافھ بر مبارزۀ بی امان با 
بورژوازی و دستگاه سرکوب آن، بایستی با دو روی 
سکۀ انحراف در جنبش کارگری، یعنی انحراف ھای 

بھ شکل جدی »فرقھ گرایانھ«و »فرصت طلبانھ«
کارگران .باشندمبارزۀ پیگیر و قاطع داشتھ

»کارگر«سوسیالیست نباید تصور کنند کھ صرف 
یا »مارکسیست«بودن و یا معرفی شدن بھ عنوان 

خرده «گرایش ھای .، کافی است»کارگران«نمایندۀ 
در درون جنبش کارگری در واقع حامل »بورژوا

نظریات بورژوازی در جنبش ھستند و نھایتاً با شدت 
.یانت خواھند کردبیشتری بھ جنبش کارگری خ

دو انحرافی »آنارشیسم«و »سوسیال دمکراسی«
است کھ در تاریخ جنبش کارگری لطمات جبران 

.ناپذیری بر جنبش وارد آورده اند

ھدف (کارگران سوسیالیست با تبلیغ برنامۀ انقالبی 
، از آگاھی کنونی جنبش کارگری آغاز می )نھایی

پلی)تقالیمطالبات ان(نمایند و با طرح شعارھایی 
مابین مسایل امروزی جنبش کارگری و انقالب 

کارگران سوسیالیست .سوسیالیستی ایجاد می کنند
خواھان سازش با »فرصت طلبان«برخالف 

فرقھ «ھمچنین آن ھا برخالف .بورژوازی نیستند
از شرکت در مسایل روز »امتناع«خواھان »گرایان
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باکارگران سوسیالیست .کارگران نیز نیستند
خرده »تخیل گرایی«از یک سو، و »سازش«

.بورژوازی از سوی دیگر، مرزبندی قاطع دارند
طرح مطالبات انتقالی، کارگران سوسیالیست را در 
جبھۀ مقدم مبارزات ضّد سرمایھ داری قرار می دھد 

با سایر کارگران آن ھا را بھ »ھمراه«و گام بھ گام 
ی سمت تسخیر قدرت و تشکیل حکومت کارگر

کارگران سوسیالیست بدین ترتیب با .ھدایت می کند
خانھ «و »امتناع«فرصت طلبان و »انحالل گری«

فرقھ گرایان مرزبندی خود را نشان می »نشینی
.دھند

١٣٧٧آبان ١

اصول مبارزاتی کارگران چیستند؟-سؤال

فعاالن جنبش کارگری ایران در مبارزۀ ضّد سرمایھ 
مبارزۀ .مبارزاتی خود نایل می آیندداری بھ اصول 

مشترک آنان علیھ اجحافات مدیران کارخانھ، انجمن 
ھای اسالمی، شوراھای اسالمی، سرکوب و خفقان، 
مخرج مشترکی در برخورد آن ھا نسبت بھ یک 
دیگر و گرایش ھای نظری در درون خود و سایر 
.کارگران و نیروھای سیاسی، بھ وجود می آورد

ک رسانی و دفاع از یک دیگر در ھمبستگی، کم
مقابل رژیم یکی از خصوصیات بارز این اشتراک 

.مبارزاتی است

کارگران پیشروی ایران، با وجود داشتن اختالف 
نظر در مورد بسیاری از مسایل، می دانند کھ ایجاد 

بدگویی، شایعھ پراکنی و لجن (تفرقھ میان آن ھا 
بھ آسیاب ، تنھا آب )پراکنی علیھ مخالفان سیاسی

تبادل نظر و بحث سیاسی و .رژیم ریختن است
.منطقی با چنین روش ھایی سازگار نیستند

کارگران مبارز سوسیالیست در ایران منافع کل 
جنبش کارگری را فدای منافع لحظھ ای و کوتاه مدت 

برخورد عقاید و تبادل نظریات با یک .خود نمی کنند
شخصی»تخاصم«و »دشمنی«دیگر را بھ مفھوم 

آن ھا در حین مبارزه بھ اصول .قلمداد نمی کنند
کارگری ای دست می یابند کھ بھ مراتب از ھر 
اساسنامھ، مرامنامھ و قوانین بورژوایی و یا خرده 

.بورژوایی، مستحکم تر، غنی تر و اصولی تر است

اما برخالف این روش، گرایش ھای خرده بورژوا 
ھا و افرادی کھ در درون طبقۀ کارگر و یا  جریان

از پایۀ کارگری جدا شده اند و ھیج ارتباطی با 
عمدتاً در خارج از (مبارزات زندۀ کارگران ندارند 

تفرقھ .، بھ چنین روشی پای بند نیستند)کشور
اندازی، شایعھ پراکنی، اتھام زنی، اشاعۀ اکاذیب، 
بدگویی، لجن پراکنی و فحاشی از خصوصیات بارز 

محض مشاھدۀ حرکات ھای نوین آن ھا بھ.آن ھاست
و واقعی در درون جنبش کارگری، عرصۀ سیاسی 
را بر خود تنگ می بینند و حمالت لفظی را پشت 
پرده و سپس علناً علیھ ھر فرد و جریانی خارج از 

.کنترل خود، دامن می زنند

بدیھی است کھ این روش از برخورد مغایرت کامل 
.ر ایران داردبا اصول مبارزاتی پیشروی کارگری د

کارگران سوسیالیست با آگاھی بھ انحراف ھای خرده 
بورژوایی در درون جنبش کارگری، بایستی آگاھانھ 
در مقابل این برخوردھای فرقھ گرایانھ بایستند و بھ 

و تحت ھیچ وضعیتی .افشا و انزاوی آن ھا بپردازند
.ھای مخرب نگردند»عملکرد«مرعوب این 

تالف نظر در درون روش صحیح حل اخ-سؤال
جنبش کارگری چیست؟

بدیھی است کھ فعاالن جنبش کارگری ھمھ از نظر 
سیاسی و برنامھ ای و تاکتیکی، یک دست و یک 

اختالف نظر در استراتژی .پارچھ نمی توانند باشند
جنبش»مثبت«و تاکتیک یکی از خصوصیات 

بدیھی است کھ تا نظریات و برنامھ .کارگری است
حیط سالم، بھ بحث گذاشتھ نشوند، ھیچ ھا در یک م

گام مثبتی نمی تواند بھ پیش برداشتھ شده؛ و بحث ھا 
.و نظریات در یک مدار بستھ باقی می مانند
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وضعیت اختناق آمیز ایران برخی از فعاالن جنبش 
بھ خارج از کشور تبعید )موقتاً یا دائما ً(کارگری را 

اسبیحضور این عده در خارج وضعیت من.می کند
را برای آموزش سوسیالیستی، تکامل نظریات 
سیاسی متکی بر تجارب پیش، تبادل نظریاِت تکامل 

.یافتھ و نوین، بھ وجود می آورد

اما در وضعیت کنونی کھ جنبش کارگری از 
تشکیالت پرقدرت و سنت نظری و تجربی طوالنی 
برخوردار نیست و کامالً متفرق و منشعب است، 

پس.اندھی این امور وجود نداردابزاری برای سازم
باید در میان خود، برای حل اختالف ھای سیاسی، بھ 

در .اصولی توافق کرد و بھ آن ھا پای بند بود
راستای برقراری یک محیط سالم برای تبادل نظر و 
نھایتاً ایجاد زمینھ برای کار مشترک در میان فعاالن 

:دجنبش کارگری، پیشنھاد اولیۀ زیر طرح می گرد

کلیۀ برخوردھای افتراق آمیز پشت پرده -١
)بدگویی، اتھام زنی، فحاشی، اشاعۀ اکاذیب و غیره(

کارگران سوسیالیست تحت .کامالً قطع باید گردد
ھیچ شرایطی نباید وارد بحث ھای پشت پرده علیھ 

ارتباطات .سایر افراد و جریان ھای سیاسی گردند
چھ (فتراق شخصی با کسانی کھ بھ اتھام زنی و ا

دامن می زنند، بایستی فوراً )آگاھانھ و چھ ناآگاھانھ
.قطع گردد

بایستی بھ )ھر فرد و جریانی(اختالف نظریات -٢
)با رعایت مسایل امنیتی(شکل مکتوب و با امضا 

برای این منظور می توان یک بولتن .درج گردد
.بحث مشترک فعاالن جنبش کارگری بھ وجود آورد

ی توان از نشریاتی کھ امکان انعکاس یا این کھ م
)بدون بھره برداری سیاسی(نظریات کارگری را 

.فراھم کرده و می کنند، استفاده کرد

)نتیجۀ بحث ھای کتبی(برای بحث ھای شفاھی -٣
می توان حداقل سالی یکبار بھ سازماندھی سمینارھا 
و جلسات بحث حول مسایل خاص جنبش کارگری 

.مبادرت کرد

اتھامات، شکایت ھا (ای حل مسایل تشکیالتی بر-۴
»کمیسیون تحقیق«می توان بھ تشکیل یک )و غیره

کھ با توافق فعاالن جنبش کارگری انتخاب می 
.گردند، مبادرت کرد

افرادی کھ مسایل سیاسی و تشکیالتی علیھ یک -۵
دیگر دارند، بایستی بھ ارائۀ نظریات خود در 

اما چنان چھ کماکان بھ .نھادھای باال تشویق گردند
تفرقھ انگیزی ادامھ دھند، بایستی در درون فعاالن 

افشا و نھایتاً طرد و )خارج و درون(جنبش کارگری 
.منزوی گردند

١٣٧٧آذر ١

مبارزات روشنفکران از چھ اھمیتی -سؤال
برخوردار است؟

روزنامھ (»اھل قلم«مبارزات روشنفکران و یا 
در )ین و شعرا و غیرهنگاران، نویسندگان، مترجم

جوامعی سرمایھ داری از نوع ایران، از اھمیت 
زیرا رژیم دیکتاتوری .بسیاری برخوردار است

تحمل آزادی ھای اولیۀ اجتماعی را ندارد و ھرگونھ 
در این میان نخستین .مخالفت را سرکوب می کند

الیھ ھای اجتماعی کھ سرکوب و خفقان را منعکس 
مبارزات آن ھا .اجتماعی اندمی کنند، این قشرھای

برای دمکراسی، آزادی بیان و قلم و تجمع منطبق با 
از این رو است .ھمان خواست ھای کارگران است

کھ آن ھا نیز ھمانند کارگران مبارز، مورد شدیدترین 
.و فجیع ترین سرکوب ھای رژیم قرار می گیرند

مقاومت روشنفکران در مقابل دیکتاتوری در تاریخ 
صر بسیار چشم گیر بوده و زمینھ را برای معا

از این رو .مبارزات کارگری آماده ساختھ است
مقاومت ھای آن ھا نباید جدا از مبارزات کارگری 

.تلقی شوند

آیا باید از مبارزات روشنفکران دفاع کرد؟-سؤال
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کارگران سوسیالیست از .بدون تردید باید چنین کرد
مبارزه .اع می کنندھر حرکت ضّد سرمایھ داری دف

برای آزادی بیان، قلم، اعتصاب، تجمع و غیره از 
.مطالبات محوری سوسیالیست ھای انقالبی است

کارگران مبارز ھمواره پرچم دار مبارزات برای 
مبارزه روشنفکران .حقوق دمکراتیک بوده و ھستند

برای آزادی مطبوعات؛ زنان برای حق مساوی و 
ق تعیین سرنوشت؛ جوانان برابری؛ ملیت ھا برای ح

برای آزادی ھای مدنی و غیره ھمھ بخشی از 
کارگران پیشرو برخالف .مطالبات کارگری است

فرقھ گرایان آنارشیست و شبھ آنارشیست خود را از 
سایر الیھ ھای اجتماعی جدا نمی کنند و در صف 

.مقدم مبارزه برای آزادی ھای مدنی قرار می گیرند

ز مداخالت است کھ سایر قشرھای تنھا با این روش ا
تحت ستم جامعھ بھ خصلت انقالبی کارگران پی می 
برند و در انقالب آتی از متحدان آن ھا بھ شمار 

کارگرانی کھ خود را بھ ھر علت از .خواھند آمد
مبارزات دمکراتیک سایر الیھ ھای اجتماعی جدا 

.می کنند، بھ جنبش کارگری لطمھ خواھند زد

برنامھ و اھداف روشنفکران انقالبی آیا -سؤال
یکسان است؟

!الزاماً خیر

شامل زنان، جوانان، (بدیھی است کھ روشنفکران 
از برنامۀ یکپارچھ و )دھقانان و ملیت ھای تحت ستم

منطبق با برنامھ و منافع دراز مدت کارگران 
از این رو دفاع از آن ھا بھ مفھوم .برخوردار نیستند

.نظریات آن ھا نباید تلقی گرددتأیید برنامھ ھا و
برخی از برنامھ ھای ارائھ شده از سوی این قشرھا، 

برخی توھم بھ .رفرمیستی و یا تجدیدنظرطلبانھ است
اما در عین حال .بخشی از رژیم را افزایش می دھد

بعضی از آن ھا حامل چشم اندازھایی مشابھ با طبقۀ 
.کارگر ھستند

دفاع از مبارزات کارگران سوسیالیست ضمن 
برای دمکراسی، )و سایر قشرھا(روشنفکران 

برنامۀ مستقل خود را نیز درون آن ھا تبلیغ و بھ نقد 
بی رحمانھ ای علیھ نظریات و برنامھ ھای احیاناً 

.انحرافی آن ھا دست می زنند

دفاع ما از طیف ھای غیرپرولتری الزاماً مبنی بر 
نیست، حمایت ما ھمسویی با برنامھ و نظریات آن ھا 

از آن ھا براساس فعالیت و مبارزات کنونی آن 
ھاست و نھ آن چھ در گذشتھ بوده و یا آن چھ در آینده 

عدم حمایت قاطع کارگران سوسیالیست .خواھد شد
از این قشرھای در حال مبارزه با استبداد و 
دیکتاتوری، نھ تنھا جبھۀ ضّد سرمایھ داری را 

خود کارگران پیشرو نیز تضعیف می کند، بلکھ بھ 
این الیھ ھای اجتماعی چھ آگاھانھ و .لطمھ خواھد زد

چھ ناآگاھانھ امروز در صف مقدم جبھۀ ضّد 
صرف نظر از نظریات (دیکتاتوری قرار گرفتھ اند 
توفیق رژیم در شکست ).و سخنانی کھ ایراد می کنند

دادن آن ھا، راه را برای حمالت گسترده تر علیھ 
.رگری ھموار خواھد کردنیروھای کا

ایرادات بھ حرکت ھای اخیر روشنفکران -سؤال
چیستند؟

حرکت ھای اخیر روشنفکران برای تداوم و توفیق 
در ھدف ھایشان باید با مبارزات کارگران پیشرو 

روشنفکران ایران کھ در وضعیت .ھمسویی بیابند
بسیار دشوار جان خود را فدا می کنند، باید بر این 

واقف باشند کھ مبارزۀ آن ھا بدون درگیری امر 
مبارزات .پیشروی کارگری نھایتاً موفق نخواھد شد

روشنفکران ھمچنان باید ھیچ توھمی نسبت بھ ھیچ 
تجربۀ.یک از جناح ھای ھیئت حاکم ایجاد نکند

اخیر در ایران باید بھ روشنی نشان داده باشد کھ 
توان برای استقرار با بخش ھای ھیئت حاکم نمی 

.آزادی ھای مدنی بھ وجود آورد

روشنفکران در عمل در می یابند کھ آزادی ھای 
اجتماعی تنھا با ھمکاری، ھمبستگی و اتحاد با 
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روشنفکران در عمل .کارگران پیشروی عملی است
در می یابند کھ کلیۀ مبارزات برای دمکراسی با 

مبارزات ضّد سرمایھ داری گره خورده و غیرقابل  
روشنفکران در عمل در می یابند کھ .اندتفکیک 

مبارزه با آخوندیسم و ارتجاع با مبارزه برای 
.سوسیالیسم ادغام شده است

١٣٧٧دی ١

با توجھ بھ تحوالت اخیر ایران نقش -سؤال
کمونیست ھا در خارج چھ باید باشد؟

نقش کمونیست ھا در موقعیت کنونی در خارج از 
:کشور عمدتاً دوگانھ است

وضعیت کنونی .، تشکیل اتحاد عمل دراز مدتاول
ایران و بھ ویژه مبارزات کارگران، جوانان و زنان 
یک نیروی متحد کمونیستی در خارج از کشور را 

نیرویی کھ بتواند بھ ایجاد یک جبھۀ .طلب می کند
ضّد سرمایھ داری و جمع آوری کلیۀ نیروھای 

نبشمترقی و انقالبی در راستای دفاع پیگیر از ج
.درون ایراد مبادرت کند

اما متأسفانھ در دھۀ پیش برخوردھای فرقھ گرایانۀ 
برخی و شیوه ھای فرصت طلبانۀ عده ای دیگر و 
ندانم کاری ھای بی شمار و انجام خرده کاری ھای 

، ایجاد یک »چپ«بی حاصل از جانب جریان ھای 
.اتحاد کمونیستی را مسدود و غیرعملی کرده است

آن فرا رسیده است کھ نیروھای کھ خود اینک زمان 
دانستھ و خواھان سرنگونی رژیم »کمونیست«را 

سرمایھ داری و استقرار یک دولت کارگری متکی 
بر نظام شورایی اند، بر محور یک سلسلھ اصول 
عمومی رادیکال و انقالبی، گرد ھم آیند و وظایف 

.خود را در قبال جنبش کارگری انجام دھند

صورت فعالیت ھای دفاعی و عملی در در غیر این 
خارج از کشور در دست گرایش ھای غیرپرولتری 

محدود و )بھ ویژه دفاع از فعاالن جنبش کارگری(
.کم رنگ می گردد

امروز یکی از خواست ھای ھر فرد و نیروی مدافع 
.کارگران باید تدارک چنین اتحاد عملی باشد

ر ضمن کمونیست ھا د.دوم، تدارک نظری و سیاسی
باید خود را برای انقالب آتی از زاویۀ تئوریک و 

فرصتی کھ افراد و نیروھای .نظری نیز آماده کنند
کمونیست در خارج از کشور دارند بھ مراتب از 

ترتیب .مبارزان درون کشور مساعدتر است
سمینارھا و بحث ھای مشخص؛ و مربوط بھ مسائل 
جنبش کارگری؛ و تبادل نظر و روشن سازی 
اختالف نظرھا، ھمھ بھ تدارک نظری کمک می 

.رساند

بھ اعتقاد شما مھم ترین بحث ھای سیاسی -سؤال
برای رسیدن بھ یک وحدت تشکیالتی میان کمونیست 

ھا چیستند؟

سوسیالیست ھای انقالبی حداقل بر سھ محور نظری 
:زیر تأکید می کنند

ضرورت .اول، مفھوم استراتژی و تاکتیک انقالبی
یرامون انقالب آتی ایران و حکومتی کھ بحث پ

جایگزین آن می گردد، از اھمیت بسیاری برخوردار 
بنابراین بدون بحث و توافق در مورد تکالیف .است

انقالب آتی، طبقھ ای کھ باید سرنگون گردد و طبقھ 
ای کھ باید جایگزین آن گردد، امر اتحاد سیاسی و 

.تشکیالتی غیرعملی است

مسألۀ حزب .پیشتاز انقالبیدوم، مفھوم حزب
کارگری و نحوۀ شکل گیری آن و ساختار تشکیالتی 
آن باید بھ یکی از موضع ھای اصلی بحث میان 

.کمونیست ھای مبدل گردد

بحث حول برنامۀ .سوم، مفھوم برنامۀ انقالبی
انقالبی برای وحدت سیاسی کمونیست ھا حائز 

*.اھمیت بسیار است
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اد و نیروھا می خواھید کھ بھ آیا شما از افر-سؤال
شما بھ پیوندند؟

و حتی »سازمان«، »حزب«زیرا کھ ما ھنوز !خیر
ما با حزب ھای .یک گروه متشکل ایجاد نکرده ایم

بدون پایۀ کارگری کھ در خارج کشور با صفت ھای 
تشکیل می گردند، توافق »کارگری«و »کمونیستی«

کارگری و آن ما مایلیم کھ ھمراه با پیشروی.نداریم
.ھم در ایران مبادرت بھ ساختن گروه انقالبی کنیم

اما در عین حال در خارج بھ صورت متشکل عمل 
.کرده و خود را برای چنین روزی آماده می کنیم

»اتحادیۀ سوسیالیست ھای انقالبی ایران«طرفداران 
.در سھ سطح بھ ھمکاری با آن قرار می گیرند

اھداف و اصول ما توافق اتحادیھ کھ با»دوستان«
عمومی دارند و متمایل بھ آَشنایی و کار مشترک با 

اتحادیھ ای کھ بھ صورت »فعاالن«.ما ھستند
مشخص در یک بخش از کارھای ما مشغول بھ کار 

ھای اتحادیھ کھ در ساختن اتحادیھ »کادر«و .ھستند
-نقش تعیین کننده داشتھ و کار اصلی سیاسی و تمام

ما برخالف .بھ آن معطوف می دارندوقت خود را
گیری و »عضو«گروه ھای موجود در خارج 

گیری نمی کنیم و اعتقادی بھ داشتن »سرباز«
نداریم، بلکھ تنھا با کار مشترک »سیاھی لشکر«

عملی و نظری با افراد، متحدان واقعی خود را می 
نیستند و »بی شمار«از این رو تعداد فعاالن ما .یابیم

بھ اعتقاد ما داشتن چند .موضوع باکی نداریماز این 
کادر متعھد، جدی و منضبط بھتر از ده ھا سیاھی 

ما بھ رشد .لشکر غیرفعال و غیرسیاسی است
بادکنکی برای ارضای وجدان ھای خود، اعتقادی 

ما در عمل افراد را آزمایش می کنیم و .نداریم
آزمایش خود را بھ آن ھا پس می دھیم و سپس در 

ون یک نھاد دمکراتیک با رعایت حق گرایش بھ در
ما از داشتن اختالف .کار مشترک مبادرت می کنیم

.نظر ھراسی نداریم و آن ھا را علناً انتشار می دھیم
کارگر (امیدواریم کھ با انتشار نشریۀ مرتب ماھانھ 

دیدگاه سوسیالیسم (و گاھنامۀ تئوریک )سوسیالیست

ش کارگری ادا کرده و سھم خود را در جنب)انقالبی
خود و فعاالن جدی خارج از کشور و پیشروی 

.کارگری ایران را آمادۀ تدارک انقالب آتی کنیم
تاریخ جنبش کارگری قرن اخیر صحت این روش از 

.کار را بھ اثبات رسانده است

١٣٧٧بھمن ٢٢

آیا شما با اعدام مخالفان خود توافق دارید؟-سؤال

حتی.شکلی از اعدام مخالفیمما اصوالً با ھر !خیر
صرف .اعدام کسانی کھ خود مرتکب قتل گشتھ اند

.اجرای حکم اعدام، مسایل اجتماعی را حل نمی کند
خود را در ھر زمینھ )و مخالفان(ما بایستی مردم 

ای، آموزش داده و نھ این کھ آن ھا را بھ شکل 
البتھ این روش، یعنی اعدام .فیزیکی از میان برداریم

.خالفان، ساده ترین روش برخورد بھ مسایل استم
اما، مسألۀ ما کسب راه حل ھای لحظھ ای و ساده 
نیست، بلکھ ھدف ما حل ریشھ ای مسایل اجتماعی 

ھدف ما ساختن سوسیالیسم است کھ نظامی .است
است بھ مراتب دمکراتیک تر از آن چھ امروز در 

.جھان موجود است

ما قصد تشکیل آن را بھ سخن دیگر، حکومت آتی کھ 
داریم، یعنی حکومت شورایی متکی بر نھادھای خود 
سازمانده توده ای، عالی ترین شکل دمکراسی است 

دمکراسی ای بھ مراتب .کھ جھان بھ خود دیده است
واالتر از آن چھ در جوامع بورژوا دمکراتیک غربی 

پس روش برخورد این رژیم بھ .مشاھده شده است
.باید منطبق با ماھیت آن باشدمخالفان خود نیز

نیروھای مخالف خود »چپ«چرا نیروھای -سؤال
را حتی ھنوز بھ حکومت نرسیده از میان برمی 
دارند و یا با روش بسیار نامعقول با آن ھا برخورد 

می کنند؟

بھ اعتقاد ما نیروھایی کھ مخالفان خود را یا اعدام 
کرده و یا با برخوردی فیزیکی حذف می کنند، 
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این ھا اگر چنین .را ندارند»چپ«شایستگی نام 
کنند، نشان داده اند کھ ارتباطی بھ مارکسیسم و 

ریشۀ این .اعتقادی بھ دمکراسی کارگری ندارند
.ھ شده استروش ھا در انحطاط جامعۀ شوروی نھفت

در گذشتھ نیروھای استالینیستی اغلب با اتکا بھ 
تجارب کشتارھای مخالفان توسط استالین پس از سال 

این .، بھ چنین شیوه ھایی متوسل شده اند١٩٢٠ھای 
را بی اعتبار »چپ«ھا در واقع با این روش ھا، نام 

برخورد »انقالبی گری«بھ زعم آن ھا .کرده اند
در صورتی .علیھ مخالفان استخشن و غیرانسانی

لطمھ ای .کھ روش انقالبی درست برعکس آن است
کھ استالینیسم در گذشتھ بھ اعتبار چپ در سطح بین 
المللی وارد آورد بھ مراتب بیشتر از حمالتی است 

.کھ چپ از سوی بورژوازی بھ خود دیده است

از این رو ما با روش ھای اعدام، ارعاب و برخورد 
و این روش .با مخالفان خود مخالف ھستیمفیزیکی 

.ھا را مغایر با مارکسیسم انقالبی می دانیم

آیا پس از پیروزی انقالب، کسی مجازات -سؤال
نخواھد شد؟

بدیھی است کھ افرادی کھ بھ سرکوب پرداختھ و یا 
با رژیم در کشتارھا ھمکاری کرده اند، باید بھ 

.ود را بدھندمحاکمھ کشانده شوند و پاسخ عملکرد خ
اما این بھ این مفھوم نیست کھ این عده بایستی 

.محکوم بھ اعدام شوند؛ زیرا کھ آدمکش بوده اند

آن چھ باید رخ دھد این است کھ دادگاه ھای 
شوراھای مردمی بھ پروندۀ متھمان رسیدگی کنند و 

اما این تنبیھ .آنان را بنا بھ جرمشان تنبیھ نمایند
.نیستالزاماً اعدام آنان 

.بھ اعتقاد ما در جامعۀ آتی حکم اعدام باید لغو گردد
سوسیالیست ھای انقالبی برای انتقام گیری و اعدام 
مخالفان خود بر مصدر قدرت نمی گیرند، بلکھ ھدف 
آن ھا سازندگی و ایجاد عدالت اجتماعی برای ھمۀ 

.مردم است

کارگران و زحمتکشان ایران برای تشکیل یک 
ید با کلیۀ کثافات جامعۀ سرمایھ داری جامعۀ نوین با

از جملھ آدمکشی ھا، شکنجۀ انسان (مرزبندی کنند 
).ھا و اعدام ھا

در جنگ داخلی چھ؟ برای نمونھ آیا لنین بھ -سؤال
عنوان رھبر حزب بلشویک یا تروتسکی بھ عنوان 
رھبر ارتش سرخ اعدام مخالفان را صادر نکرده و 

بھ اجرا نگذاشتند؟

:توضیح چند نکتھ ضروری استدر این جا

اول، این قبیل استدالل ھا متکی بر تبلیغاتی است کھ 
توسط مطبوعات بورژوایی از ابتدای انقالب اکتبر 

این گونھ اطالعات تا حدود .اشاعھ داده شده است
مبلغان .زیادی بھ شکل اغراق آمیز طرح شده اند

ضّد کمونیست بورژوازی برای بی اعتبار جلوه دادن 
حکومت شورایی در روسیھ، معموالً نتایج کشتار در 
جنگ داخلی را با کشتارھای پس از آن توسط 
استالین یکی می شمارند و ھمۀ آن ھا را نتیجۀ 

آن ھا در اذھان .شکست کمونیسم قلمداد می کنند
»کمونیسم«عمومی و بھ منظور ترساندن مردم، از 

ر و یک ھیوالی کریھ ساختھ اند کھ کاری جز کشتا
مدافعان جامعۀ .اعدام مخالفان خود نکرده و نمی کند

بورژوا دمکراتیک، برای پرده گذاشتن بر استثمار و 
ستمی کھ بر مردم روا داشتھ می شود، مجبور بوده و 
ھستند کھ جامعۀ سوسیالیستی را یک بدیل غیرممکن 

در این میان شیوه ھای بھ .و ستمگر معرفی کنند
رفدار شوروی، بلوک اصطالح کمونیست ھای ط

شرق و چین بھ استدالل ھای آن ھا کمک رسانده 
.است

در صورتی کھ جامعۀ سوسیالیستی آتی کوچکترین 
.شباھتی بھ آن چھ در شوروی و چین گذشت، ندارد

دوم، در جنگ داخلی پس از انقالب اکتبر، ارتش 
سفید کھ توسط اکثر دولت ھای امپریالیستی حمایت 

.د، دست بھ تخریب و کشتار زدمالی و نظامی می ش
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بدیھی است کھ در این موقعیت خاص نیز ارتش 
سرخ متقابالً از دست آوردھای انقالب اکثریت جامعھ 

در ھر جنگ داخلی کشتارھا و اعدام ھا .دفاع کرد
اما شاید (صورت می گیرند کھ اجتناب ناپذیر ھستند 

).غیرقابل دفاع

ا مسبب باید از کسانی کھ تروتسکی و لنین ر
کشتارھای جنگ داخلی در روسیھ معرفی می کنند، 
پرسید کھ آیا امروز نیز ھمان موضع را در مورد 
عملکرد آقایان بیل کلینتون و تونی بلر کھ دست 

آغشتھ )و عراق(ھایشان بھ خون مردم صربستان 
است، اتخاذ می کنند؟ بدیھی است کھ چنین نمی کنند 

جنگ را اجتناب ناپذیر زیرا کھ کشتن افراد بیگناه در 
اگر این است، پس چرا دربارۀ رھبران .می دانند

جنبش کمونیستی چنین قضاوت می کنند؟

سوم، بھ اعتقاد ما، اما حتی در یک جنگ داخلی، 
خائنین بھ انقالب و جاسوسان نیز باید بھ طور انسانی 

دادگاه ھای صحرایی و .محاکمھ و مجازات شوند
نیز نمی تواند بھ خودی خود اعدام دشمنان و خائنین

نمایندگان کارگران و زحمتکشان .موجھ قرار گیرد
باید در دادگاه حضور داشتھ و خود آن ھا تعیین کنند 

خائنین بھ انقالب .کھ مجازات خائنین چھ باید باشد
باید دستگیر شده و در یک دادگاه علنی و بین المللی 

ۀ واقعی و از این طریق چھر.بھ محاکمھ کشانده شوند
دمکراتیک حکومت شورایی بھ نمایش گذاشتھ خواھد 

.شد

١٣٧٨اردیبھشت ١

منظور از نھادھای کارگری دفاع از خود -سؤال
چیست؟

کارگران پیشرو بھ عنوان رھبران عملی کلیۀ 
کارگران، برای اشاعۀ نظریات و عقاید خود میان 
سایرین و بھ ویژه در وضعیت اختناق آمیز، نیاز بھ 

.اختن ابزاری برای دفاع از خود دارندس

ھدف اصلی این ابزار جلوگیری از مسدود کردن 
کارگران .فعالیت ھای سیاسی میان کارگران است

پیشرو برای تضمین فعالیت ھای عملی و دفاع از 
اتحاد بین زحمتکشان در برابر حمالت اوباش حزب 
هللا، دستھ ھای اعتصاب شکن و چاقوکشان سرمایھ 

.، مجبورند مجھز بھ بازوھای مسلح خود باشندداران

این ابزار می تواند بھ شکل کمیتھ ھای نظامی محافل 
.باشد)یا کمیتھ ھای عمل مخفی(کارگری 

بدیھی است کھ بدون کمیتھ ھای نظامی دفاع از خود، 
اوباش حزب اللھی ھرگونھ فعالیت عملی کارگران را 

ژیم و ھمان طور کھ ر.در نطفھ خاموش می کنند
سرمایھ داران شبکھ ھای جاسوسان برای مسدود 
کردن فعالیت ھای کارگری تشکیل می دھند، 
کارگران پیشرو نیز باید ابزار ضّد جاسوسی بھ 

بدون چنین ابزاری محققاً عملیات ضّد .وجود آورند
.سرمایھ داری کارگران لطمھ خواھند خورد

آیا چنین کاری در وضعیت کنونی عملی -سؤال
؟است

حتی.بدیھی است کھ چنین کاری ساده نیست
کارگران پیشرو امروزه در ایران از وضعیت بسیار 

زیرا کھ .قوی و سازمان یافتھ ای برخوردار نیستند
در ھر تھاجم ضّد انقالبی، تعداد بی شماری از 
ارزنده ترین کارگران دستگیر و سر بھ نیست شده 

خود ھم اما در عین حال سازماندھی دفاع از.اند
چنان بھ عنوان یک ضرورت عینی مطرح است و 

.باید شیوه ھای عملی کردن آن نیز پیدا شوند

تجربۀ دھۀ پیش در ایران حداقل نشان داده است کھ 
.کارگران پیشرو بھ چنین ضرورتی رسیده اند

اما، در عین حال باید تأکید کرد کھ در نھایت تنھا 
پیشتاز حزب(یک سازمان سراسری مخفی کارگری 

قادر خواھد بود کھ بھ بھترین نحوی کمیتھ )انقالبی
.ھای نظامی کارگری را سازمان دھد
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وظایف کمیتھ ھای دفاع از خود چیستند؟-سؤال

کمیتھ ھای دفاع از خود کارگری با ھدف ایجاد 
تسھیالت برای تبلیغات و گسترش مبارزاتی کارگری 

منظور ایجاد گشتھ و از کلیۀ امکانات برای این 
شناسایی جاسوسان رژیم در کف .استفاده می کند

کارخانھ ھا، خنثی سازی توطئھ ھای انجمن ھای 
اسالمی و خانۀ کارگر، جلوگیری از ترورھای 
کارگران پیشرو و غیره بخشی از فعالیت ھای این 

.کمیتھ ھا می تواند باشد

آیا این کمیتھ ھا دست بھ ترور نیز می زنند؟-سؤال

است کھ نقش فعالیت کارگری ترور افراد و بدیھی 
نقش کارگران پیشرو آماده .جاسوسان رژیم نیست

اما .سازی کارگران و افشای توطئھ ھای رژیم است
یا حزب پیشتاز (در عین حال کارگران پیشرو 

برای رسیدن بھ مقاصد خود نمی تواند مورد )انقالبی
اگر .ارعاب یک عده مزدور و اوباش قرار گیرد

سیاسی، کارگران /برای انجام فعالیت ھای عملی
پیشرو ترور شوند و مورد ضرب و شتم قرار گیرند، 
بدیھی است کھ کمیتھ ھای دفاع از خود کارگری باید 
بنا بر مقتضیات و تناسب قوا و امکانات موجود پاسخ 

.ضروری را بھ تروریست ھای رژیم دھند

در تفاوت این فعالیت با عملیات چریکی-سؤال
چیست؟

کارگران پیشرو با عملیات چریکی متکی بر تئوری 
»ھم استراتژی و ھم تاکتیک:مبارزۀ مسلحانھ«ھای 

این شیوه ھا از فعالیت سیاسی تنھا .توافقی ندارند
برای ارضا کردن وجدان ھای عده ای روشنفکر 

مسلحانھ دفاع از خود »تاکتیک«.طراحی شده اند
استراتژی «کارگری با برای پیشبرد وظایف سیاسی 

اولی در راستای .تفاوت دارد»مبارزۀ مسلحانھ
تشکیل حزب پیشتاز کارگری و آماده سازی 
کارگران برای انقالب کارگری و تسخیر قدرت 
سیاسی توسط خود کارگران است؛ و دومی در جھت 

»قھرمان«جایگزینی طبقۀ کارگر توسط عده ای 
.است

اسی خود است کھ بھ طبقۀ کارگر تنھا در مبارزۀ سی
آگاھی طبقاتی دست یافتھ و تنھا با اتکا بھ نیروی 

کمیتھ ھای .خود است کھ قدرت تشکیالتی می یابد
استراتژی .دفاع از خود در خدمت چنین ھدفی است

.مبارزۀ مسلحانھ چنین اھدافی را دنبال نمی کند

.از این رو این دو روش با ھم متفاوت ھستند

کیل حزب پیشتاز انقالبی، آیا در صورت تش-سؤال
شاخھ نظامی ضروری خواھد بود؟

در جوامعی نظیر ایران، سرمایھ داران از ھیچ !بلھ
توطئھ ای علیھ کارگران و زحمتکشان کوتاھی 

حیات آنھا بستگی بھ استثمار مضاعف .نخواھند کرد
در نتیجھ، برای حفظ خود و .کارگران دارد

.ھادھای سرکوب بزنندمنافعشان باید دست بھ ایجاد ن
از اینرو حزب پیشتاز انقالبی کارگری نیز باید شاخھ 
نظامی خود را برای حفظ منافع کارگران و دفاع از 

.خود داشتھ باشد

رابطۀ این شاخۀ نظامی با حزب پیشتاز -سؤال
چریکی چیست؟/انقالبی و سایر نیروھای نظامی

و شاخۀ نظامی، بخشی از حزب پیشتاز انقالبی است 
تحت نظارت و انضباط آن حزب عمل می کند و نھ 

اما در عین حال شاخۀ نظامی بھ طور .مستقل از آن
اخص مسایل امنیتی خود را دارد و اعضای آن باید 

.کامالً مخفی و تحت یک ساختار ویژۀ سازمان یابند

رابطۀ چنین شاخھ ای با سایر جریان ھای نظامی و 
یق حزب پیشتاز انقالبی یا چریکی نیز از طر

براساس اتحاد عمل ھای کوتاه مدت و یا درازمدت 
شاخۀ نظامی یک حزب پیشتاز .سازمان می یابد

انقالبی، بھ علت رعایت مسایل اکید، بھ طور مستقل 
شاخۀ.با جریان ھای دیگر تماس حاصل نمی کند
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نظامی ھم چنان نطفھ ھای اولیۀ میلیشای کارگری را 
.اد نھدمی تواند بنی

رازی.م

١٣٧٨خرداد ١

برای مطالعۀ این مواضع رجوع شود بھ *
، تیرماه ٢٨شمارۀ »دفترھای کارگری سوسیالیستی«

شمارۀ »کارگر سوسیالیست«ھمچنین بھ .١٣٧۴
١٣٧۴، شھریور ٢٩

وظایف کارگران پیشرو

بازگشت بھ فھرست

نیولئت مسئیی از اعضای ھیکر بایزۀمصاحب
رازی .ق میستی، رفیالیارگری سوسکدفترھای 

.صورت گرفتھ است

»تشکل ھای مستقل کارگری«بھ اعتقاد شما -س
چگونھ نھادھایی ھستند و موضع پیشگام انقالبی در 

قبال آنان چھ باید باشد؟

ۀارگر، برای مقابلھ با تھاجم روزمرکۀطبق-ج 
ل ھای کتش«جاد یھ داری بھ ضرورت ایدولت سرما

ھ دولت یعلرات ھای خودیپی برده و فعال»ارگریک
نیھ داری در دفاع از منافع خود در درون چنیسرما

برای مثال در دوره (ی سازمان می دھد یل ھاکتش
اھا و شوراھای یکدر سنداعتالی مبارزات عموما ً

افول ۀو در دور-الت توده ایکتش-ارگریک
تھ ھای عمل مخفی و محافل یمکمبارزات در 

ی از خواست ھای یکو ھمواره ).رهیارگری و غک
لکن تشیش چنیدایشرو از بدو پیارگران پکۀیاول
ھ یآنان از سازمان ھای مدافع سرما»استقالل«ی، یھا

حتی خرده بورژوازی (ا خرده بورژوا یداران و 
قرار می تاً در خدمت بورژوازی یھ نھاکال یکراد

دیی می بایین نھادھاھ چنکواضح است .است)ردیگ
.ارگران ساختھ شوندکندگان واقعی یتوسط نما

ا حزب ھای خرده یھ داری و یندگان دولت سرماینما
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چینھ تنھا ھ)ز باشندیارگر نکحتی اگر خود (بورژوا 
تاًیھ نھاک.ی ندارندیکل ھان تشیل چنکینفعی در تش

چھ در واقع آن.نندکز میین نب آنایمبادرت بھ تخر
لیارگری را از تبدک»مستقل«ل ھای کتاً تشینھا

شدن بھ ابزاری وابستھ بھ بورژوازی و خرده 
وی شُریبورژوازی نجات می دھد، ھمانا مبارزات پ

.ستایحزب انقالبیکل در کارگری متشک

ارگر کۀکھ خود را مدافع طبقالتیکیسازمان ھا و تش
ارگری کل ھای مستقل کد از تشیمی دانند، می با

چیام آنان از ھکت و استحیرده و در جھت تقوکدفاع 
کھ بھ نحوی از ییسازمان ھا.نندکغ نیاقدامی در

ل ھای کف تشیا تضعیب و یمبادرت بھ تخرانحا
ت نشناختھ یا آنان را بھ رسمیرده و کارگری کمستقل

نند، کوشش در بھ انحصار در آوردن آنان می کایو 
ر را یارگری در قرن اخکالفبای تجربھ ھای جنبش 

.رده اندکنکدر

مفھوم حزب انقالبی کارگری از نظر شما -س
چیست و چگونھ بوجود می آید؟

اسییالت سکیارگری، تشکحزب انقالبی -ج
ھ برای آماده کارگری و انقالبی است کشروی یپ
بھ دستر قدرت یت بھ منظور تسخیردن وضعک

ارگری کشروی یپ.جاد می شودیارگر اکۀطبق
ھ فراسوی کارگران است کتی از یل از اقلکمتش

ا اعتالی یافول (اسی و اجتماعی خاص یت سیموقع
ھ دولت یدر صف مقدم مبارزه عل)ارگریکجنبش
ارگری کحزب انقالبی .ردیھ داری قرار می گیسرما

ر قدرت و یت تسخیشا انقالبی و موقعیپۀتا دور
»توده ای«ھ داری بھ حزب یلت سرماسرنگونی دو

ش صرفاًکارگر و زحمتک»توده«.ل نمی شودیتبد
ت انقالبی بھ حزب یاعتالی جنبش و وضعۀدر دور

ی، یبورژواۀدر جامع.قالبی خود روی می آورندان
تییو حق انتخاب عمالً برای اقل»راسیکدم«
تیثرکا.در نظر گرفتھ می شود)بورژوازی(
ھ و ب-درجات متفاوتھ شان بکارگران و زحمتک

دئولوژی و یاز ا-شا انقالبییپۀخصوص در مرحل
رده و بھ لزوم کمتخاصم برش ۀغات طبقید و تبلیعقا

ھ داری یھ سرمایاسی خود علیل سکسازماندھی متش
شھ در صف یارگری ھمکشروی یاما پ.پی می برند

.ارگری قرار داردکمقدم مبارزات 

جاد حزب یحال برای انیارگری، در عکشروی یپ
نظری و عملی یکتجارت تئورۀدکیانقالبی، بھ چ

ن المللی و تجارب یارگری در سطح بکجنبش
شروی یپ.از داردیمبارزات طبقاتی در سطح ملی ن

قل دادن و متمرکز کردن تجارب یکارگری برای ص
ھ کقدر ھمان.داردیکاز بھ سالح تئوریعملی خود ن

نیخالی از محتواست، بھتر»عمل«بدون »تئوری«
ریتاً بی تأثیز بدون تئوری انقالبی نھایتجارب عملی ن

اسییارگری برای دخالت ھای سکشروی یپ.است
-ی بر تجارب نظری جنبش کارگریکمت-مؤثر خود

انقالبی، اھداف و اصول، چشم ۀک برنامیاز بھ ین
الت کیتشیکارگری و کانداز روشن از جنبش 

.دارد-اسی انقالبییسازمان سیکعنیی-یکراتکدم
نیھ چنکونی دارد یاز بھ انقالبیارگری نکشروی یپ
ار جنبش یف اساسی را انجام داده و در اختیالکت

از بھ یھ نیآنان در دوره ھای اول.کارگری قرار دھند
ن امر یبرای انجام ا-شگام انقالبییوند با پیجاد پیا

خودی ھ ب«ھ تئوری انقالبی کھی است یبد.دارند
ارگری کشروی یبھ پ»بھ مرور زمان«ایو »خود

)ارگریکنین مبارزین و برجستھ تریحتی فعال تر(
ارگری کانتقال تجارب نظری جنبش .ابدیانتقال نمی 

عمل آگاھانھ و مشخص یکارگری کشروی یبھ پ
ار کل حرفھ ای کھ بھ شکونییھ توسط انقالبکاست 

.قرار داده اندن تجارب یسب اکاسی خود را یس
ید گام بھ گام در ن انتقال بایاما، ا.ردیصورت می گ

شروی یارگری توسط پکجنبشۀروزمرۀتجرب
»ر انقالبیکروشنف«ھر .ش شودیارگری آزماک

.یابدارگری دست نمی کھ مسائل جنبش یلکالزاماً بھ 
سازمان انقالبی، یکری یل گکن، با شیبر امضاف

ھ پردازان انقالبی یرو نظرشیارگران پکان خود یاز م
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عمل برنامھ یکن روند یاما، ا.ظاھر می شوند
یکھ در درون کزی شده و آگاھانھ است یر

رد و نھ در یارگری صورت می گکالت انقالبی کیتش
.»ارگریکل ھای مستقل کتش«

شگام انقالبی و یاسی پیالتی و سکیوند نظری، تشیپ
ملکمھیدو، در مراحل اولنیا(ارگری کشروی یپ

جاد نطفھ ھای یت را برای ای، وضع)گرندیدیک
ھ کحزبی-وجود می آوردھ حزب انقالبی بیکۀیاول

ارگری کانشرویثر اعضا و رھبران آن از پکا
ھ مسلح بھ تجارب کن سازمانی یچن.ل شده استکیتش

و حامل )ارگریکشروی یتوسط پ(عملی روزمره 
اسی و ی، سیکن نظرات تئوریغنی ترۀکیدچ
می)شگام انقالبییتوسط پ(ریالتی در قرن اخکیتش

ل بھ یت اعتالی انقالبی تبدیباشد، می تواند در وضع
ارگری شده و سرنگونی دولت کحزب انقالبی یک

ارگری و ساختمان کجاد دولت یھ داری و ایسرما
.را سازمان دھدیسمالیسوس

بھ نظر شما، آیا حزب انقالبی کارگری می تواند -س
تشکل ھای مستقل کارگری بوجود آید؟از درون

کارگری ھ اشاره شد، حزب انقالبی کطور ھمان-ج
عده ای از -ارگرکشتاز یحزب پیکۀصرفاً بھ مثاب
ن عناصر جنبشین و انقالبی تریبرجستھ تر

بھ .ندکفایارگری، می تواند نقش انقالبی خود را اک
ارگر کۀعلت ناموزونی آگاھی طبقاتی در درون طبق

ارگران بھ ضرورت کی از کوچکصرفاً بخش
عالوه بر آن، .ل حزب انقالبی پی می برندکیتش
ھ یحزب انقالبی با مفھوم دولت سرمایکلکیتش

امل دولت کبرای سرنگونی .داری گره خورده است
ابزار اختناق و ۀیلکومت، کح(ھ داری یسرما

دی، می با)رهیغات و غیابزار تبلۀیلکوب و کسر
پارچھ و یکم، قوی، کالتی محکیابزاری از لحاظ تش

ھ ق بیاسی روشن و دقیمنضبط و متعھد، و از نظر س
یکالت طبعاً نمی تواند کین تشیا.وجود آورد

.ر و عمومی باشدیکو بی در وپ»توده ای«الت کیتش

ن گام ھای سازماندھی، توسط یھ در نخستکرا یز
.خوردھ داری ضربھ مییوب دولت سرماکابزار سر

یکن سازمانی نمی توانند صرفاً بھ دور یاعضای چن
بدون توافق برنامھ -اسی عمومییس/ت صنفییفعال
برای سرنگونی دولت .نندکدولت را سرنگون -ای

.زی شودید آگاھانھ برنامھ ریھ داری، بایسرما

یکارگری مانند کل ھای مستقل کھ تشکھی است یبد
.ستندین نقشی نیچنفای یارگری قادر بھ اکۀیاتحاد

ۀرندیارگری صرفاً در برگکای یکسندیکاصوالً 
اھای یکسند.ارگران استکت ناھمگونی از یاقل
ارگران کردن کلکارگری صرفاً ابزاری برای متشک

یکجاد یحول مسائل خاص بوده و ھرگز قادر بھ ا
نیدر بھتر.ستندیارگری سراسری نکحزب انقالبی 
ریی نظیری حزب ھاارگکخ جنبشیحالت در تار

ھ ھای یا از درون جنبش اتحادیتانیبر»ارگرکحزب «
ھ گونھ حزب ھا ھمھ بنیھ اک.دید می آیارگری پدک

ل بھ جناح چپ بورژوازی می شوند و یسرعت تبد
تکرغم شرھ ب(نندکفایچ نقش انقالبی نمی توانند ایھ

ۀصرفاً جامع-)کارگرییارگران و اخذ آراکفعال 
!نندکمی»اصالح«ھ داری را یموجود سرما

.امالً متفاوت اندکییارگری، البتھ نھادھاکشوراھای 
اعتالی جنبش ۀھ در دورکارگری کشوراھای 

انقالبی ۀارادۀنندکسکارگری ظاھر می شوند، منعک
اما حتی از درون .شان اندکارگران و زحمتکثرکا

ھ ارگری بکز حزب انقالبی یارگری نکشوراھای 
حزب انقالبی یکۀینطفھ ھای اول.دیآوجود نمی

.ختھ  می شودیشا انقالبی ریپۀسال ھا قبل از دور
یکۀکل و با برنامس، دخالت متشکدرست برع

عملۀیرش برنامتاً پذیارگری و نھاکحزب انقالبی 
ھ منجر بھ کارگری است کآن حزب در شوراھای 

١٩١٧روزی انقالب یپ.ی می شودیروزی نھایپ
و (ارگری کھا در شوراھای یکنقش بلشوھ و یروس

تھ را اثبات می کن نیھ ایروس)دھقانی و سربازی
.ندک
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اما، تشکل ھای مستقل کارگری در ایران، فعالً -س
کارگران پیشرو، در .سندیکاھا و شوراھا نیستند

اخیر، در کمیتھ ھای مخفی و محافل کارگری ۀدور
.ه اندل و اعتصاب ھا را سازمان دادخود را متشک

آیا بھ نظر شما حزب انقالبی کارگری آتی ایران نمی 
تواند از درون این شکل از تشکل ھای مستقل 

کارگری ظاھر گردد؟

ھ نقش محافل کستیدی نین امر تردیدر ا-ج
ارگری کگذشتھ، در مبارزات ۀارگری در دورک
ل تر و سازمان کننده بوده و بھ مراتب متشکنییتع
نیا.رده اندکافتھ تر از ھر سازمان سنتی چپی عمل ی

ارگری در کنی مبارزات یاز عیھ براساس نکمحافل
ارگران مبارز و کالت و اتحاد کیجاد تشیجھت ا

لکال تشکر اشیوجود آمده است، البتھ با ساھ شرو بیپ
ن محافل نھ یا.ارگری متفاوت ھستندکھای مستقل 

ارخانھ کمناطق و ارگران را درکریتنھا خود و سا
ھ در کارگاه ھا و محالت سازمان داده اند کھا و 

ل نظری جنبش یانقالبی و مساۀین برنامجھت تدو
رغمیاما عل.ز گام ھای مثبتی  برداشتھ اندیارگری نک
دھھ، یکب بھ ین اقدامات، ھنوز پس از قریاۀیلک

منسجم سراسری ارائھ نشده است و ۀیک برنام
وجود ھ حزب انقالبی بیکجاد یاھ براییاولکتدار

متأسفانھ ھنوز برنامھ ھای ارائھ داده .امده استین
امل و ک)ده استیدست ما رسھ ھ بکجاتا آن(شده 

ر از تجارب یثأھ ھا عموماً با تبرنام.ستندیروشن ن
و ھنوز از برنامھ ھای (ن شده یعملی خود تدو

).رده اندکامل نکسازمان ھای سنتی گسست 

شروی یر عملی و سازماندھی پیگیمبارزات پۀتجرب
انقالبی ۀیک برنامۀسو و عدم ارائیکارگری از ک
نیا حتی بخشی از مبارزیھ و یلکدور آن بتوان ھ ھ بک
رد، از کلکرا متش)چھ داخل و چھ خارج(ارگر ک

شگام ین محافل با پیوند ایپبھازیگر، نیسوی د
تھ ھای یمک.شتر از گذشتھ نشان می دھدیانقالبی را ب

لکر تشیھمانند سا-ارگریکارگری و محافل کعمل
بھ «ایو »خودی خودھ ب«ارگری کھای مستقل 

ارگری کحزب انقالبی یکل بھ یتبد»مرور زمان
لکر تشیھمانند سا(ارگری کمحافل.نمی توانند شوند

سلسلھ یکل انجام یبھ دل)ارگریکھای مستقل 
شروی یتوسط پ-نییت ھای مشخص عیفعال

کل ھا بدون ن تشیا.ندیوجود می آھ ب-ارگریک
شگام یوند با پیارگری در پکشروی یپۀدخالت آگاھان

ت و ھدف ھای یی با ماھیانقالبی متحول بھ نھادھا
.گری نمی توانند بشوندیمشخص د

اصلی پیشروی ۀفپس بھ اعتقاد شما، وظی-س
کارگری چھ می تواند باشد؟

شروی یدی پیلکف اصلی و یی از وظایک-ج
لکت تشیضمن تقو-نونیکتیارگری، در وضعک

ارگری کجاد ھستھ ھای یا-ھای مستقل خود
ستییالیارگری سوسکھستھ ھای .ستی استیالیسوس
ۀیک برنامھ حول کنی است یل از مبارزکمتش

، اھداف و اصول )ارگریکعملۀبرنام(انقالبی 
ت جنبشیروشن از وضعمشخص و چشم انداز 

نیل چنکیتشۀالزم.کارگری بھ توافق می رسند
بایکراتکالتی دمکیساختار تشیکی، یھستھ ھا

دیچ نظر مخالفی نبایھ(ش است ید برحق گراکیتأ
ھ ھستھ ھای کییجااز آن).وب شودکا سریو »طرد«
برنامھ و یکستی بر محور توافق یالیارگری سوسک

ن می تواند یفعالۀرفتھ سابقل گکالتی شکیساختار تش
نین چنینمی توان ا.اری باشدکریا غیارگری و ک

ۀی از سابقیی را صرفاً محدود بھ اعضایھستھ ھا
ست ھای انقالبی یالیر سوسیرد و ورود ساکارگری ک

ا در مقابل الحاق آنان یاعالم نمود و »ممنوع«را 
ری یعضوگاریمع.ردکجاد یالتی اکیسدھای تش

بکیالتی است و نھ ترکیبرنامھ ای و تشتوافق 
ننده در کتکاعضای شرۀیلک.اجتماعی داوطلبان

گاه خود را در یش شده و جایعمل مبارزاتی آزما
سازمان یکدر درون .افتیدرون ھستھ ھا خواھند 

وجود »ازیصاحب امت«افراد یکراتکاسی دمیس
.ندارند
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ستی برای دخالت در یالیارگری سوسکھستھ ھای 
ۀینشر.از بھ ابزار خود دارندیارگری نکجنبش

نیمھم چنھایی از ابزاریکستییالیارگری سوسک
ارگری کھستھ ھای مختلف .ی استیدخالت ھا

ل در کت متشیپس از دوره ای از فعال-ستییالیسوس
ل ھای کخصوص در تشھ حوزه ھای مختلف ب

مبارزاتی متحدان خود را در عمل-ارگریکمستقل
ارخانھ ھا، کت در اتحاد عمل ھا در کشر(ابندیمی

ن روند را یره ایارگری و غککمشترۀیانتشار نشر
یین ھستھ ھایتاً اتحاد چنینھا).ندکعیتواند تسریم

گروه انقالبی را پی یکۀیمی تواند نطفھ ھای اول
.ندکزی یر

سازمان ھای سیاسی سنتی ھم نکاتی شبیھ ۀکلی-س
برای مثال، آنان ھم می.گویندبھ این مطالب می

شرط اینھ ب،گویند تشکل ھای کارگری خوب ھستند
شما ھم ضمناً .انقالبی آنان را بپذیرندۀکھ برنام

پس تفاوت شما با آنان .زنیدھمین حرف را می
چیست؟

آنان از .یندگون نمییاوالً، سازمان ھای سنتی چن-ج
)و عمدتاً در خارج(ران یارگر اکۀطرف طبق

را نقداً »ارگریک«و »ستیمونک«سازمان ھای 
.وندندیھ بھ آنان بپکندین می گویریساختھ اند و بھ سا

خصوص پس از ھ ار بکن روشی از یبھ اعتقاد ما، چن
ۀکارنامابییران و بدون ارزیر ایتجارب انقالب اخ

ھ ب.راصولییعملی است غ،ن ھان سازمایاسی ایس
د ھمراه با یران بایارگری اکھ حزب آتی کژه آنیو
ھ بدون کییگروه ھا.ارگری ساختھ شودکشگام یپ

گذشتھ و ۀکارگری در دھاسی در جنبش یدخالت س
می»حزب«،ارگریکشروی یبدون ارتباط با پ

.ارگری منزوی می مانندکتاً از جنبش یسازند، نھا

ھ کران نشان دادند یر ایدر انقالب اخاً، آنانیثان
ارگری توافق کل ھای مستقل کصرفاً در حرف با تش

نترل کل ھای مشابھ تحت کا تشیو در عمل، .دارند
ن بردن آن یا مبادرت بھ از بیخود را ساختند و 

برخورد گروھای سنتی بھ (ردند کل ھا کتش
ا سازمان مستقل زنان در یارگری و کشوراھای 
آنان را بھ ھرگونھ کدرۀویران، شیر ایانقالب اخ

ن درست یا).ل مستقل توده ھا نشان می دھدکتش
ۀبرنام«و »حزب«ھ آنان صحبت از ساختن کاست 

خودشان »حزب«نند، اما منظورشان کمی»انقالبی
و »حزب«نھ تنھا .خودشان است»ۀبرنام«و 

شیارگری آزماکشروی یآنان توسط پ»ۀبرنام«
نیترکوچکگریشرو دیارگران پکرثکھ اکنشده، 

.ی ندارندین سازمان ھایاعتمادی بھ چن

التیکیانقالبی دارند و نھ تشۀثالثاً، آنان نھ برنام
ن سازمان ھا اعتقاد بھ یثر اکان اکماک.یکراتکدم
)یینوعی انقالب بورژوا(»یکراتکانقالب دم«

دن نظرات مخالف در یداشتھ و ھنوز تحمل حتی شن
انشعاب ھای متعدد در (ھای خود را ندارند سازمان 

اسیین سازمان ھا ھمھ ناشی از اختالف ھای سیا
رمسئوالنھ با مخالفان یو با روش ھای غ).نبوده است

.نندکاسی خود رفتار می یس

ھ حزب انقالبی کن است یشنھاد ما ایدر مقابل، پ
ارگری کشروی ید ھمراه با پیران بایارگری آتی اک

ارگری با کشروی یوند پیق پیاز طر(ساختھ شود 
ستی، یالیارگری سوسکھستھ ھای ).شگام انقالبییپ

گروه -ستندیاسی نیس»گروه«ا حتییو »حزب«
انقالبی ھستھ ۀکھ برنامابدیانقالبی زمانی تحقق می 

ستی توسط حداقل بخشی از یالیارگری سوسکھای 
-رانیع ایدر حداقل بخشی از صنا-شرویارگران پک

ن، در یبنابرا.رفتھ شده باشدیش و پذیعمل آزمادر
ل نطفھ ھای کینی تشینجا صرفاً در مورد لزوم عیا

ان آمد و یحزب انقالبی صحبت بھ میکۀیاول
گروه خاص صادر یکوستن بھ یفراخوانی برای پ

.نشد

اکنون توضیح بدھید کھ بھ نظر شما وظایف -س
پیشروی کارگری در خارج چھ باید باشد؟
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یکفھ اصلی یھ وظکرد کدکیأد تیدر ابتدا با-ج
قیبحران عم(نونیکتیارگر انقالبی در وضعک
یکالتیکیف چپ و عدم وجود تشیاسی در طیس

یک، حول )ارگریکسازمان سراسری انقالبی 
جاد یبرای اکتدار:ردیزی قرار می گکمحور مر

حزب انقالبی در راستای یکۀینطفھ ھای اول
ارگر و کۀکیالتی طبقتشاسی و یآمادگی س

یکم و استقرار یشان برای سرنگونی رژکزحمت
ن استراتژی اصلی ھر یا.رانیارگری در اکدولت 

-است)ران و چھ در خارجیچھ در ا(مبارزی 
نون حتی در خارج کاری از ھم اکنیچنۀیاولکتدار

نیاما، در خارج اضافھ بر ا.می تواند آغاز شود
ۀز بر عھدیگر نیت ھای دیسلسلھ فعالیک، کتدار

دفاع از .ردیارگری و انقالبی قرار می گکشروی یپ
ران و پناھندگان یارگری در اکنیمبارزات و مبارز

شان کبھ متحدان زحمتکابا ات-شکاسی زحمتیس
ارگری، حزب ھای چپگرای کھ ھای یاتحاد(ران یا

فیگر از وظایی دیک-)رهیانقالبی خارجی و غ
ھ انزوای کرا یز.شور استکون در خارج از یانقالب

ن المللی و دفاع یران در سطح بیھ داری ایم سرمایرژ
ران تناسب یارگری در اکن جنبشیر از مبارزیگیپ

بھ نفع جنبش -طی دوره ای-قوا را می تواند
.ر دھدییران تغیارگری اک

ارگری ھمراه با کشروی یاری، پکنیبرای انجام چن
ھ خود را مدافع جنبش کییرھایر افراد و نیسا
اسی، برنامھ یفراسوی اختالفات س-ارگری می دانندک

تیسلسلھ فعالیکای، یکبر محور -التیکیای و تش
می»اتحاد عمل«یکھای مشخص در چارچوب 

ھ کواضح است .تواند خود را سازمان دھد
انھ، بھ یانھ و انحصار گرایبرخوردھای فرقھ گرا

در خارج از .ی لطمھ می زنندین اتحاد عمل ھایچن
ۀارگر و مبارزات روزمرکۀکشور، دور از طبق

ل ھای مستقل کتش«نمی توان -رانیارگری اک
، »ارگریکمحافل«ۀالزم.ساخت»ارگریک
ره، اوالً حضور فعال یو غ»ارگریکتجمعات «

اً مبارزه و یند و ثانکشگام را طلب می یارگران پک
ل مشخصیمساسازماندھی عملی روزمره حول 

ھ ارگری بکشروی یشور نھ پکدر خارج از .ارگریک
تیر فعالیدرگ-»ارگرک«گریلمھ دکطور اخص 

ھست و -کارگریطیا محیارخانھ ھا و کاسی در یس
م آن وجود یران و مبارزات مستقیارگر اکۀنھ طبق
ۀکھ از سابقھ پناھندگانی کالبتھ واضح است .دارند

ارگری، می کل خاص یارگری آمده اند، حول مساک
جاد یل باشند ایھ ماکا تجمعییل و کھ ھر تشکتوانند 

الت کتش«طور اخص ھ گر بین تجمعات دیاما ا.نندک
ھا صرفاً نیبھ اعتقاد ما، ا.ستندین»ارگریکمستقل

ت ھای یی ھستند بر محور فعالیھا»اتحاد عمل«
ھ از عده ک-رانیارگران اکدفاعی خاص در مورد 

انجمن «(افتھ اند یلکیارگری تشکای پناھنده با سابقھ 
ن گونھ تجمع ینمونھ ای از ا»دییارگران تبعک

ز مورد دفاعی، یت آمیبرای تحقق موفق).ھاست
د عمل ھا ضروری و الزم گونھ اتحانیل اکیتش

ھ ھنوز بھ کیییشروارگران پکن، یبر امضاف.است
ستی پییسوسالارگری کل ھستھ ھای کیلزوم تش
نیا مردد ھستند، قادر خواھند بود در چنینبرده و 

می خود یرژت ھای ضّد یی بھ فعالیکراتکالت دمکتش
.میرکمتش.شور ادامھ دھندکدر خارج از 

رازی.م
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آیا باید در سندیکاهاي صنفی

شرکت کرد؟
بازگشت بھ فھرست

نیسازمان ب«ۀشعب، دفتر ١٣٨٢یور گر شھریماه د
.ران افتتاح می شودیدر ا)او.ال.آی(»المللی کار

ئت حاکمید ھر دو جناح ھییاو قصد دارد با تأ.ال.آی
جاد یران ایبرای کارگران ا»کای کارگرییسند«

راً ین چشم اندازی است کھ اخیچنۀیدر حاش.کند
چگونگیۀد درباریبحث ھای متعددی در جرا

ھای مستقل کارگری بر سر ابی تشکلیسازمان
نییھا افتاده است و در پی آن تحوالت نوزبان

ژه یئت وین تحوالت در پی سفر ھیا.مشاھده می شود
)او.ال.آی(»ن المللی کاریسازمان ب«ای از سوی 

،  و )٢٠٠٢سپتامبر تا سوم اکتبر ٢٧(بھ تھران 
آل ای «نده ھای دولتی بھ مراکز یمتعاقباً سفرھای نما

ن تحوالت بررسی یابی ایبرای ارز.بوده است»او
.ش ضروری استیئت در سال پین ھیاۀژیگزارش و

ن گزارش یمھم در اۀدو نکت،موارد متعدداز بین
.برجستھ شده است

ھای تشکل«د می کند کھ یکأ؛ گزارش تنخستۀنکت
اسی حق دخالت در امور انجمن ھای صنفی را یس

ت دارند کھ یی رسمیھاندگان انجمن یو نما»ندارند
انتخابات آزاد و با آرای کارگران انتخاب «متکی بر
انجمن ھای صنفی بھ عنوان «:کھنی، و ا»شده باشند

ھ یرند و اتحادیت قرار گیکاھای واقعی مورد حمایسند
سین تشکل ھا تأسیھای واقعی کارگری با مشارکت ا

.»شوند

ی صوری کھ تحت یتشکل ھا«:کھنی؛ ادومۀنکت
راه اندازی شده و در وزارت کار "کارگر"عنوان 

.رقانونی اعالم می گردندیغ»ده اندیبھ ثبت نرس

و گیرندن موارد مورد توافق دولت قرار یچھ اچنان
.ت استین دو نکتھ حائز اھمیبررسی ا،اجرا گردند

:نخستۀنکت

ۀبھ مثاب)١(»انجمن ھای صنفی«برجستھ شدن 
اسی و متکی بر یمستقل از احزاب سیینھادھا

ن طرحی، یدر صورت اجرای چن.انتخابات آزاد
محوری از برخورد در ۀویشرو سھ شیکارگران پ

:افتیمقابل خود خواھند 

ی بھ عنوان تشکل ین نھادھایاول؛ عدم شرکت در چن
و در مقابل آن، .ھ دارییی مرتبط بھ دولت سرمایھا

مستقل کارگری  ھایتمرکز بر سازماندھی تشکل
د از ییأکھ الزاماً نھادی رسمی نبوده و مھر ت

م انجمن یگر تحریبھ سخن د.را ندارد»وزارت کار«
ریان سایھا در مم آنیغ تحریھای صنفی و تبل

.کارگران

مشروط در انجمن ھای ریدوم، شرکت فعال و غ
تحت»تشکالت مستقل کارگری«ۀصنفی بھ مثاب

ییارھایو مع»المللی کارنیسازمان ب«نظارت 
گر، یبھ عبارت د.ن المللی کارین بیبا قواننطبقم

ت درازمدت یھا با ھدف فعالانحالل خود در آن
ش دستمزدھا و یافزا(ل جنبش کارگری یرامون مسایپ

).رهیری حقوق عقب افتاده و غیبازپس گ

سوم،  تدارک برای شرکت مشروط در انجمن ھای 
ن حال یالتی و در عیشکلصنفی با حفظ استقالل ت

.ر رسمییتداوم کار غ

ش با در نظر گرفتن ن رویگرچھ ا،روش اول
ران، می یھ داری ایدولت سرماۀعملکرد چند دھ

نین روشی در عیتواند موجھ جلوه داده شود، اما چن
شرو را می تواند از یحال بھ راحتی کارگران پ
تمام د متذکر شد کھ یبا.مجامع کارگری منزوی کند

اقدامات کنونی دولت نمی تواند تنھا ظاھر سازی 
ن المللی یھای بھای جھانی و سازمانبانک.باشد
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ت و آرامشیاز بھ امنیران نیھ گذاری درایبرای سرما
کیداشتھ و دولت را وادار بھ تن دادن بھ سرمایھ

ھر چند آن (ن الملی خواھند کرد ین بیسلسلھ از قوان
ن، یتضم).د انحرافی باشندن المللی خوین بیقوان

ن بھ نفع کارگران، بستگی ین قوانیتدوام و گسترش ا
خود کارگران برای احقاق حقوقۀبھ شرکت و مبارز

دور زدن تجمعاتی کھ کارگران بھ .شان است
صورت توده ای در آن شرکت می کنند، الزاماً در 

ستیدی نین امر تردیدر ا.ستیح نیط صحیشراتمام
تشکل ھای مستقل کارگری واقعی تنھا پس جاد یکھ ا

ھ داری تحقق می یشھ ای نظام سرمایاز براندازی ر
شبرد یابد، اما استفاده از روزنھ ھای موجود برای پی

ز ضروری یھ داری نیمبارزات در درون نظام سرما
یت ق مبارزه و فعالیرا کارگران تنھا از طریز.است

واقعی تیھ داری بھ ماھیسرماۀمستمر در جامع
.مانند آی(ن المللی آن یاست ھای متحدان بیم و سیرژ
.پی برده و اعتماد بھ نفس کسب می کنند.)او.ال

سال مورد ارعاب قرار ٢۴ش از یران بیکارگران ا
شبرد یگرفتھ و از ھر روزنھ ای برای تنفس و پـ

عدم شرکت .مبارزات خود استفاده می کنند
ان تشکل ھای کارگران تحت ھر یست ھا در میکمون

.ستیش نیانھ بیک عمل فرقھ گرایعنوانی 

عییطب.روش اول استۀآن روی سکروش دوم؛
تیم وضعیشرو نمی توانند تسلیاست کھ کارگران پ

اعالم می گردد چشم راچھموجود شده و ھر آن
انجمن ھای «رمشروط در یشرکت غ.رندیبستھ بپذ

ی آتی می تواند کاھای کارگریا سندی»صنفی
کافیۀکارگران بھ انداز.کارگران را خلع سالح کند

مداران را تجربھ استیو قول قرارھای سھااستیس
ای ازچ نقطھید فراموش کرد کھ در ھینبا.کرده اند

ییاوبورژ»کیدمکرات«جھان از جملھ کشورھای 
)رهیمانند سوئد، انگلستان، فرانسھ، آلمان و غ(
روی دلسوزی بھ کارگران اعطا از »دمکراسی«

حتی(صنفی/ھای کارگریجاد تشکلیا.نمی شود
ھ داری برای تحت کنترل یدر جوامع سرما)مستقل

ق انداختن استقرار یقرار دادن کارگران و بھ تعو
.قدرت کارگری، طراحی شده اند

شرکت در درون تشکل ھای کارگری با ھدف 
دولتی ان نھادھاییجاد پلی میی و ایمماشات جو

م در مقابل یبھ مفھوم تسل)رهیکارگر و غۀمانند خان(
ی و ضربھ زدن بھ منافع بلندمدت یدولت بورژوا
.کارگران است

ت کنونی می تواند قابل تأمل یدر وضع،روش سوم
انجمن «گر شرکت مشروط در یبھ عبارت د.باشد

ھ ھای کارگری با حفظ استقالل یا اتحادی»ھای صنفی
:ن شروط کدامندیا.التی خودیتشک

ای»انجمن ھای صنفی«نیاستقالل واقعی ا-١
اسیینھادھای کارگری از دولت و تمام احزاب س

.وابستھ بھ آن

ز مانندین نیاگر قرار باشد انجمن ھای صنفی نو
، »کارگرۀخان«:نھادھای سابق دولتی مانندریسا
حزب «و »کانون عالی شوراھای اسالمی کار«

وابستھ بھ »انجمن ھای صنفی«و »اسالمی کار
ده و یز بی فاین نھادھا نیدولت باشند، شرکت در ا

را یز.د گردندیم بایھا تحرو آنرضروری استیغ
و جناح ھای ھااستینھادھای وابستھ بھ دولت و س

از .خواھند دادل کارگری را نیطرح مساۀآن، اجاز
تر با انواع ترفندھا از اجرا و اعمال آن مھم

استیمات کارگران کھ در اکثر موارد متوجھ سیتصم
کی از ی.ری خواھد شدیھای دولت است، جلوگ

نیشرو، در چنیشروط محوری شرکت کارگران پ
واقعی آن نھ تنھا از احزاب »استقالل«نھادی، 

کارگری وابستھ و تمام نھادھای(دولتاسی کھ ازیس
، استقالل »آی ال او«در گزارش .ز استین)بھ آن

ان نشده یانجمن ھای صنفی از دولت با صراحت ب
.است

.التییوجود دمکراسی، آزادی تشک-٢
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بحث و تبادل نظر تنھا زمانی می تواند مثمر ثمر 
ح تبادل نظر بتواند مورد اجرا قرار یواقع شود کھ نتا

میالتی و تصمیآزادی تشکو تا زمانی کھ.ردیگ
ری متکی بھ آرای شرکت کنندگان وجود نداشتھ یگ

.ستیز نیشرو در آن جایت کارگران پیباشد، فعال
مات یان، تجمع و انتشار مطبوعات و تصمیآزادی ب

و استفاده از ،نھادھای کارگری در سطح جامعھ
دین مواضع می بایغ ایرسانھ ھای عمومی برای تبل

.اصلی شرکت باشدیھاش شرطیکی از پی
ونی متشکل از یسیستی توسط کمیبا»انتخابات آزاد«

اسی، ھمراه با یکارگران مستقل از دولت و احزاب س
کای یی و آمریھ ھای کارگری اروپایئتی از اتحادیھ

انتخاباتی کھ تحت .یردشمالی مورد نظارت قرار گ
گر دولتی باشد نمی یا نھاد دیو »کارگرۀخان«کنترل 

.تواند مورد قبول باشد

.شرکت فعال توده ھای کارگر-٣

رش و اعتماد کارگران یستی مورد پذین نھادی بایچن
عدم (اگر توده ھای کارگری بھ ھر علتی .ردیقرار گ

انجمن ھای «نیدر ا)ا عدم اعتمادیآمادگی ذھنی و 
زیشرو نیشرکت نکنند، حضورکارگران پ»صنفی

را ھدف اصلی یز.ستر ضروری این نھادھا غیدر ا
ان کارگران یشرو و آگاه، دخالت در میکارگران پ

ھا در جھت بھ ت اعتماد بھ نفس در آنیبرای تقو
.دست گرفتن سرنوشت شان بھ دست خودشان است

د،  تنھا بھ نریکارگران را در برنگۀی کھ تودینھادھا
.ر فعال  مبدل می گرددیغ»ۀادار«کی

باال، شرکت فعال در ش شرط ھای یبا توجھ بھ پ
اما قابل ذکر .ی ضروری استین نھادھایدرون چن

ستییش شرط باال بایاست کھ حتی برای اعمال پ
شرو یت مستمری از سوی کارگران پیمبارزه و فعال

ش شرط ھا بھ ین پیتحقق و حفظ ا.ردیصورت گ
.ردیسادگی صورت نمی گ

دوم؛ۀنکت

تشکل«متذکر می شود کھ »آی ال او«ۀژیگزارش و
راه اندازی "کارگر"ی صوری کھ تحت عنوان یھا

ریغ»ده اندیشده و در وزارت کار بھ ثبت نرس
زنگ ن بند، در واقع یا.قانونی اعالم می گردند

ژه یشرو، و بھ ویاست برای کارگران پخطری
ریت غیاخطاری است بھ کارگرانی کھ نقداً فعال

رامون تشکل کارگری آغاز کرده یپرسمی خود را 
رش ین بند نمی تواند مورد پذیھی است کھ ایبد.اند

نییچ تضمیاول؛ ھ:رایز.ردیشرو قرار گیکارگران پ
ران ھمراه با یھ داری ایوجود ندارد کھ دولت سرما

آی ال «ن المللی مانند ین شان در سطح بینوحدینمت
بار .ر قول و قرار خود نزنندیپس از مدتی ز»او
نین و نھادھای نویقوانتمامد ذکر شود کھ یگر باید

زی یھ داران طرح ریدر راستای حفظ منافع سرما
ازاتی یش، امتیپۀاس با دوریحتی اگر، در ق(شده اند 

).ب کارگران بشودینص

اضافھ بر آن، دعواھای جناح بندی ھای دولتی 
و در ھر .افتیکماکان ادامھ داشتھ و تداوم خواھد 

،کھ کدام جناح اعمال نفوذ کندنیلحظھ بستگی بھ ا
ر کنند و کارگران ییاست ھا بھ سادگی تغیمی تواند س
.اسی قرار دھندیس»معلق«تیرا درموقع

ر خود مبنی بر یاست اخین، اگر دولت در سیھمچن
ن المللی کارگری صداقت داشتھ ین بیت قوانیرعا
یا مھر و »ثبت رساندن«، بھ )ستین نیکھ چن(باشد

ایچھ مفھومی دارد؟ آ»وزارت کار«د گرفتن از ییأت
کنترل در آوردن تشکل ھای تحتمفھومی جز 

مستقل کارگری می تواند داشتھ باشد؟

انجمن «نیدوم؛ تنھا روشی کھ کارگران می توانند ا
و در جھت کنندشین را آزماینو»ھای صنفی

تشکل ھای زه کردن آن گام بردارند، وجود یدمکرات
.ھا استخود در کنار آنررسمییمستقل کارگری غ

بھ مفھوم ،بھ ثبت رساندن تشکل ھای مستقل موجود
ن علنییھمچن.آن تشکل ھا استانحالل استقالل

ررسمی موجود، بدون وجود یکردن تشکل مستقل غ
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ش ریآمادگی توده ھای کارگری برای پذ(کافیۀینزم
؛ در )شرو و فعالیآن، و وجود حداقلی از کارگران پ

تیشبرد فعالیت کنونی نمی تواند کمکی بھ پیوضع
شرو را در یمستقل کارگری کند و کارگران پیھا

ن تشکل ھا در یا.ف تری قرار می دھدیت ضعیموقع
ھ ھای کارگری آتی یستون فقرات اتحادۀواقع بھ مثاب

اتحاد کارگران گاھی برای یعمل کرده و جا
اسی در یست بر محور برنامھ ھای درازمدت سیکمون

.شتاز انقالبی استیل حزب پیراستای تشک

رازی.م

١٣٨٢مرداد ٢٢

ادداشت ی«ن مقالھ براساس مقالھ ای تحت عنوان یا
نگاشتھ شده است»ی در مورد انجمن ھای صنفییھا

او .ال.ندگی آییئت نمایش پس از سفر ھیکھ سال پ
.افتیران انتشار یبھ ا

:سیرنویز

آی ال «جا منظور نیقابل ذکر است کھ در ا-١
، انحمن ھای صنفی »انجمن ھای صنفی«از »او

کاھا و یمنظور سند.ستیم نیموجود وابستھ بھ رژ
.ستای آنیھ ھای کارگری بھ سبک اروپایاتحاد

ز توسطیی نیھ ھای کارگری اروپایبتھ ھمان اتحادلا
بورکراسی کارگری تصرف شده و نقش توده ھای 

چھ مد نظر آن.افتھ استیلیھا تقلکارگری در آن
ا تشکلیانجمن ھا یا(است با تشکل ھا»آی ال او«

.متفاوت است)ھای مستقل واقعی کارگری

:نترنتی کتابخانھیدرس اآ-٢
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آتی ةدر دورمطالبات کارگري
بازگشت بھ صفحھ

ت کنونی، طرح مطالبات کارگری برای یدر وضع
تیھ حائز اھمیآتی جنبش کارگری از دو زاوۀدور
.است

ۀیاز زاو،؛ بررسی مطالبات کارگرینخست
ر در یسال اخکیژه طی یاسی کھ بھ ویتحوالتی س

راتی کھ بھ ییتغ.مھم است،وستھیوقوع پھ برانیا
م با دول غربی منجر یک تر رژیوند نزدیبرقراری پ
ھ یھ داری جھانی برای انتقال سرمایسرما.شده است

ران و اعمال استثمار مضاعف بر یھای خود بھ ا
نیھ و ضمانت اجرای قوانیت سرمایکارگران، امن

نھ ین زمیتدارک برای ا.ن المللی را طلب می کندیب
ش آغاز شد؛ اما یھای پالت، از سالیسازی ھا و تسھ

از پسست و سھ سال یب.دیش بھ فرجام نرسیتا سال پ
گذاری خارجی ھ ید سرمایران، قانون جدیانقالب ا

ار شورای نگھبان و یران کھ با اختالف نظرھای بسیا
ص مصلحتیمجمع تشخ«مجلس ھمراه شده بود، در 

بھشت ماه سال یمطرح شد و مجمع در ارد»نظام
نیھمزمان با ا.ردکبین قانون را تصویا١٣٨١

ئت حاکم، یم مشترک از سوی ھردو جناح ھیتصم
ران را آغاز یدول غربی اقدامات خود نسبت بھ ا

خرداد ٢٧(٢٠٠٢ژوئن ١٧در اجالس .کردند
اروپا در ۀیکشور اتحاد١۵سران )١٣٨١

افت و دور اول مذاکرات یتیلوکزامبورگ، رسم
سپس دور دوم .آغاز شد٢٠٠٢رسمی از دسامبر 

ن عادلی یندگی محمد حسیبھ نمایم،مذاکرات رژ
سیکر«و )معاون اقتصادی وزارت امور خارجھ(

ی، در یاروپاۀیاتحادۀیسر امور خارجکم»پترن
خصوص موافقت نامھ ھای تجارت و ھمکاری 

در بروکسل انجام شد ١٣٨١بھمن ١۶اقتصادی در 
ن تحوالت یدر پی ا.افتھ استیو تا امروز ادامھ 

ھ یسازمان سرما«س کلین؛ محمد خزاعی، رئینو

http://nashr.de/
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ران ی، اعالم کرد کھ ا»گذاری و کمک ھای اقتصادی
اری ھ گذیطرح درخواست سرما۵۴شیھای پدر ماه
ن رقم از یافت کرده کھ ایارد دالر دریلیم۵/۴با حجم

)١(.شتر بوده استیسال گذشتھ ب١٠قراردادھای 

ھ یر دولت و جذب سرمایزی ھای اخینھ ریاما، زم
راتی در ییخود تغۀبھ نوب،رانیھای خارجی بھ ا

ک نظام یای یاح.جاد خواھد کردیت کارگران ایوضع
استیمرتبط بھ س، »اصالح طلب«ھ داری یسرما

ھ داری جھانی، یھای بانک ھای جھانی و نظام سرما
ھ ھای خارجی و یر شدن فراتر سرمایبھ مفھوم سراز

م خارج، یرانی مقیھ داران این دالرھای سرمایھمچن
ھ دارھای خارجی کھ سالیسرما.ران خواھد بودیبھ ا

عیھ گذاری ھای کالن در صنایھا در انتظار سرما
ھ توسط ین سرمایھ علت عدم تضمران بوده و بیا

ھ ھای خود را در خارج از مرزھای یم، سرمایرژ
آتی با وارد ۀران متمرکز کرده بودند، در دوریا

ن ھا و یسیم دادن تکنیدکی، تعلیلیکردن وسا
بکرۀیران حرفھ ای، وارد صحنھا،  مدتکنوکرات
.ران خواھند شدیاقتصادی ا

کارخانجات، ھمراه است بھ گردش افتادن چرخ ھای 
با  اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر 

نانییج  نا اطمیبا اشتغال کارگران، بھ تدر.از گذشتھ
ان یدر م)ترس از دست دادن شغل(و نا امنی شغلی 
خود تا ۀین روند بھ نوب، و امی یابدکارگران کاھش 

تیان کارگران را تقویحدودی اعتماد بھ نفس در م
جا خاتمھ نخواھد نین روند بھ ایاما؛ ا.واھد کردخ
ھای سال ھ داری نوپا و مدرن کھ سالیسرما.افتی

سرکوب، ،ر جنگیبھ علل و عوامل مختلف نظ
ھای اشتباه اقتصادی و ندانم کاری ھای استیس

از معرکھ )ژه جناح اقتدار گرایبھ و(میسران رژ
مجبور عقب افتاده است، برای جبران عقب افتادگی،

نین آالت نویماش.خواھد شد»کار«بھ اعمال شدت 
کرده و وارد بھ امور لیران تحصیشرفتھ، مدیو پ
اقتصادی، »ییعقال«زی ھای یت، برنامھ ریریمد

ش داده و در یان کارگران افزایشدت کار را در م

جھ کارگران را محکوم بھ تحمل استثمار مضاعف ینت
اعتماد بھ ھمراه با استثمار مضاعف.خواھد کرد

ۀز خود نشانگر مرحلینکارگرۀدر درون طبقنفس
.نی از مبارزات کارگری استینو

تیش از دو دھھ حاکمین بار در بیبرای نخست
بھ شکل »ھیسرما«و »کار«ھ داری، تضاد یسرما

.ش ظاھر می گرددیملموس تر و مشخص تر از پ
کارگران ھمھ داران و یسرماھمن ابزار کار یھمچن

کیلیاگر در گذشتھ تحم.ر خواھد کردییز تغین
قرون وسطی ای ھمراه با سرکوب »قانون کار«

م بود؛ در یاست رژیان کارگران بخشی از سیعر
نیبا قواننطبقن ظاھراً مینو»قانون کار«آتی، ۀدور

بھ سخن .ن می گرددین المللی تدویو عرف ھای  ب
تیغرگران را با ش گردن کایپۀگر، اگر در دورید

کارگران با پنبھ »سر«آتی ۀقطع می کردند، در دور
ئتیرو اختالفات درونی ھنیاز ا.ده خواھد شدیبر

زی ھمھ کاھش ینھ رین زمیز در تدارک ایحاکم ن
و حذف »قانون کار«ر در یرات اخییتغ.افتھ اندی

نفر از شمول قانون کار، ١٠ھای کمتر از کارگاه
ئت حاکم قرار گرفتھ یدو جناح ھمورد توافق ھر 

ھ ی در بیدولت اروپا١۵ریری اخیجھت گ.است
و »امن«ک کشور یۀیران بھ مثابت شناختن ایرسم

ران و ھمیمان ھای اقتصادی با دولت ایبرقراری پ
»ن المللی کاریسازمان ب«زمان با آن ظھور نابھنگام 

یران ش دفتر رسمی آن در این بار گشایو برای نخست
نیفرورد٣٠سنایار فاطمھ کروبی،یاخۀبنابر گفت(

زی برای استثمار ینھ ریھمھ در راستای زم)١٣٨٢
آتی  ۀرو در دورنیاز ا.مضاعف کارگران

نی ظاھر یمبارزات و مطالبات کارگری در بُعد نو
.می گردد

پراکندگی ۀی؛ بررسی مطالبات کارگری از زاودوم
وند آن با یعدم پستی و یی کمونیروھاو انشقاق ن

ھی است یبد.ت استیز حائز اھمیجنبش کارگری ن
اسی در درون جنبش کارگری، یکھ با تحوالت آتی س

گری در ز در امر دخالتیستی نیروھای کمونینقش ن
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اگر .دا می کندیت پیدرون جنبش کارگری اھم
رات در درون جنبش کارگری از مبارزات ییتغ

تیوضع،گرددتدافعی بھ مبارزات تعارضی منجر 
بھ حالت »نظاره گری«ز از حالت یھا نستیکمون

ک ربع یش از یب.ر کندیید تغیمی با»گریدخالت«
افتنیدر راستای »تبادل نظر«و »بحث«قرن 

،ستییروھای کمونین نیدر خارج از کشور ب»اتحاد«
ون چپ یسیجاد اتحاد اپوزینشان داده است کھ روش ا

جنبش کارگری و اسی در درون یبدون حضور س
.ده استیشروی کارگری، بھ بن بست رسیوند با پیپ

ن بی توجھی و ندانم کاری ھا و اشتباھات یبھ علت ا
ش، کارگران یپۀھای چپ، در دورانیاسی جریس
ھا و ن سازمانینسبت بھ اراشرو اعتماد خودیپ

کسب اعتماد در درون .ھا از دست داده اندگروه
ستیگری مؤثر کموندخالتقیکارگران تنھا از طر

عملییل و مطالبات کنونی کارگرانھا بر محور مسا
.است

سلطنت طلب و (روھای راستگرا یامروز تمام ن
جمھوری خواه، (انھ گرا یو م)مشروطھ خواه

ری و یدر حال جبھھ گ)رهیال دمکرات و غیسوس
تیوحدت برای امر دخالتگری در راستای تقو

ش ھای ین گرایھمچن.ھستندران یبورژوازی در ا
و »یسمکمون«دک کشاندن نام یست بایسانتر

شیو تبادل نظر با گرا»کیپلم«مشغول »کارگری«
برخی با دعوت رضا .ی ھستندیھای راست بورژوا

تبادل با شان و بحث وحزبۀپھلوی بھ کنگر
ونی؛یزیملی در شبکھ ھای تلوۀسلطنت طلبان و جبھ

وش یبا بنی صدر و دار»ردز گیم«گر بایو برخی د
.ل خود را نشان می دھندیھمایون، سمت و سو و تما

ستی کماکان در یروھای کمونیدر صورتی کھ ن
توافق بر دخالت.سر می برندھ انشقاق و پراکندگی ب

ییگری بر محور مطالبات کارگری تنھا راه ھمسو
دوران .گرھستیدکیستی بایروھای کمونین

و »ن برنامھیتدو«و »نظرتبادل «و »بحث«
ھ و بدون ارتباط با کارگران یھای بی پا»اتحاد«

گری و زمان دخالت.ده استیان رسیشرو، بھ پایپ
شتاز ین برنامھ و اتحاد و ساختن حزب پیتدو

ده ی، فرا رسکارگریشروییکارگری، ھمراه با پ
ستی کھ یھای کمونیرون).ر نشده باشدیاگر د(است 

کارگر ۀیی با طبقخواھان ھمسوکردارو گفتاردر 
گری را جدی تلقی کنند، د امر دخالتیھستند، می با

ھ داری در یسرماضّدۀیت جبھو در راستای تقو
ق و توافق بر ین امر بدون تدقیو ا.ران کوشش کنندیا

ریکارگر امکان پذۀآتی طبقۀمطالبات محوری دور
.ستین

کارگری برای ن دو علت بازنگری مطالبات یبھ ا
اری یت بسیت کنونی از اھمیآتی در وضعۀدور

.برخوردار است

ش از بررسی مطالبات محوری کارگران یاما؛ پ
ح کننده ید کھ چھ مطالباتی بسید دیبرای دوره آتی، با
چپ«فیدر ط.ستندیت کنونی نیو منطبق با وضع

، در مورد مطالبات محوری کارگری، »کارگری
ھا دو روی نیجود دارد کھ اعموماً دو انحراف و

.ک سکھ ھستندی

، مطالباتی است کھ توسط سازمان ھای سنتی نخست
کی از مطالبات ی.می گرددلیبر جنبش کارگری تحم

گری یو د»میسرنگونی رژ«شعار ،»کالیراد«
لین قبیسنتی ایسازمان ھا.است»انقالب«شعار 

آناز ینھ ھای خود ھر زمان کھ نیشعارھا را از گنج
یکال رون آورده و برای رادیرا احساس می کنند، ب

حتی برای .ھا استفاده می کننداز آنجلوه دادن خود
نییت عیوضع،یت مطالبات خودنشان دادن حقان

ز و بنا بر آرزوھا و یاجتماعی را بھ صورت غلوآم
.می کنند»وسازییسنار«ت ھا، یآمال خود و نھ واقع

بیم قرینگونی رژبرخی استدالل می کنند کھ سر
د حزب خود یبخوان(الوقوع است و رھبری انقالب 

گریبرخی د!ر قدرت استیتسخۀآماد)ساختھ شان
در ،گری در امور کارگریی از دخالتیبرای رھا
شعار ،کارگریۀروزمریک از شعارھایمقابل ھر 
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ی مانندیشعارھا.را قرار می دھند»انقالب«
مجلس مؤسسان «!»ر؛ انقالب آرییرفراندوم خ«
ر، یانجمن ھای صنفی خ«، !»ر، انقالب آرییخ

گونھ نیی از ایره نمونھ ھایو غ!»انقالب آری
ھ صادر کردن مرتب یاطالع.ھا است»گریدخالت«

ت لفظی از یانقالب و حما»شعلھ ور شدن«در مورد 
.اری برخوردار استیکارگران ھنوز از رونق بس

اع از امر دخالتانگر امتنین برخوردھا ھمھ نمایا
ۀل روزمریگری و شانھ خالی کردن در مورد مسا

ن سازمان یا!انقالبییسمکالیکارگری است و نھ راد
می دانندم کارگران یالتی خود را قیھا در سطح تشک

و در سطح طرح مطالبات، خواستھ ھای خود را 
.ن درخواست ھای کارگری می کنندیگزیجا

ان یھر جرۀسرلوحیست کھ دردی نین امر تریدر ا
ھ داری و یستی شعار براندازی نظام سرمایکمون

ن شعارھا یرا ایز.ردیستی قرار گیانقالب کارگری با
.ھ داری ظاھر می گردندیاز ذات خود نظام سرما

روی مسدود کننده و یھ داری نیدولت ھای سرما
ی اقتصادی، یروی مولده و شکوفایرشد نۀبازدارند

ز آنیتنھا با سرنگونی قھرآم.اسی و اجتماعی اندیس
توسط کارگران؛ دھقانان (ک انقالب کارگری یباھا
ی از زنان و یت ھای تحت ستم، بخش ھایر، ملیفق

ھ یی کامل انسان ھا از بندھای سرمایرھا)جوانان
ن استدالل ھای یاز ااما.یر استداری، امکان پذ

ین شعارھاد کھ ایجھ رسین نتیدرست نمی توان بھ ا
بر جنبشھر زمانیو در ھر لحظھرا می توان 
ستییم بایبرای براندازی رژ.ل کردیکارگری تحم
شرو ی، حداقل در درون کارگران پراتدارکات الزم

از این کنندهییبخش تع.ش سازمان دادیاز پ
ستی بھ ضرورت براندازی و یشرو بایکارگران پ

ده باشند و ینی آن با حکومت کارگری رسیگریجا
.درت کارگری خود را تجربھ کرده باشندق

سازماندھی اعتصابات کارگری، اشغال کارخانھ ھا، 
ع توسطیع در صناید و توزیدست گرفتن تولھ ب

ش شرط ھای الزم برای تدارک یاز پ،کارگران
.سرنگونی نظام حاکم است

از سویاول، ۀدستانحرافۀروی سک، آندوم
بر.می گرددکارگری طرحبرخی از فعاالن جنبش 

یک خود ارگانارتباطھا برای آن، اولۀخالف دست
کارگر ۀشعارھای طبقنیمبلغ عام تر،کارگراناب

ی کھ یجاھا استدالل می کنند کھ از آنآن.می شوند
ده و یکارگران در مجموع بھ برخی از مطالبات نرس

اری از مطالبات یطرح بس،ط آماده نشده استیا شرای
ای نمونھ در دخالتگری خود، بر.ر ضروری استیغ

را از قلم می »حق اعتصاب«مرکزی ۀمطالب
ز متوجھ یھا نسازماندھی آنرونیاز ا.اندازند

نیھی است کھ عام تریبد.عموم کارگران است
.ھاستن آنیمطالبات کارگران شامل عقب افتاده تر

،ن کارگران می کندیگزیاول خود را جاۀاگر دست
.گران دنبالھ روی می کنددوم، از عموم کارۀدست

،ی می شودیاول دچار انحراف فرقھ گراۀاگر دست
نیا.دوم دچار انحراف فرصت طلبی می گرددۀدست

وجوه مشترک با را یک سکھ ھستند؛ زیھا دو روی 
ۀیت صحنن انحراف ھا در نھاھردوی ای.ھم دارند

ی نفوذ و راه را برامی گذارندمبارزاتی را خالی  
.ستی باز می کنندید رفرمیعقا

ن است کھ وجھ یراد اساسی ھر دو دستھ در ایا
کلمھ و اعمن کارگران بھ مفھوم یزی مابیتما

ھا آن.ستندیل نیکلمھ قااخصکارگران بھ مفھوم 
ن مطالبات و سطح آگاھی عموم کارگران یزی بیتما

شرو از سوی یک سو و مطالبات کارگران پیاز 
ح داده یشتر توضین مورد بیدرا.ل نمی شوندیگر قاید

.می شود

ع، و از لحاظ یار وسیش، اعتراضات بسیدر سال پ
ران سازمان یکارگران ااز سویمبارزاتی متنوع، 

ی ھا، یمایاعتراض ھا، تحصن ھا، راھپ:افتھ استی
اعتصاب ھای غذا، جاده بندی ھا و مختل تجمع ھا،

ترمھمن و از ھمھ یک و ھمچنیکردن تراف
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میت وخیگرچھ بھ علت وضع.اعتصابات کارگری
ت کار و یعدم وجود امن، یعنیکارگرۀینی طبقع

غات ضد یمشاغل، اختناق، سرکوب، کشتار، تبل
و »کارگرۀخان«کارگری نھادھای دولتی مانند 

حزب «و »کانون عالی شورای ھای اسالمی«
ۀره، اعتراضات کارگری در دوریغو»اسالمی کار

.صال صورت گرفتھ استیر عمدتاً از روی استیاخ
طور اعم مبارزات خود ھ گر  کارگران بیبھ سخن د

کھ د آنیبھ اماند،را از روی اجبار انجام داده
اری یدر بس.ل دھندیفشارھای اقتصادی موجود را تقل

ی شده و نیاز موارد کارگران مجبور بھ عقب نش
سازمان «یاو »کارگرۀخان«دست استمداد بھ سوی 

گریبھ سخن د.بلند کرده اند»ن المللی کاریب
بوده تدافعیر عموماًیاخۀمبارزات کارگران در دور

.است

ن و یگری از آگاه تریان کارگران، بخش دیاما در م
ھا کارگرانی نیا.ھا ظاھر شده اندن آنیبا تجربھ تر

ھستند کھ بھ مطالباتی فراتر از کارگران عادی 
کرده و در سازماندھی کارگران بھ دا یدسترسی پ

شیپۀھا نقش مھمی در دورعنوان رھبران عملی آن
»فکرانیکارگر روشن«ھا در واقع آن.فا کرده اندیا

ھ داری بھ یسرماۀ ضّدھستند کھ در صف مقدم جبھ
مبارزات مستمر و سازماندھی کارگران دامن زده 

متشکل و ن قشر اجتماعی ھنوز یگرچھ ا.اند
رھبران عملی ۀبھ مثاب،عمل نمی کند؛ اماسراسری

ھمانند روشنفکران مجھز بھ مقاالت و ،کارگرۀطبق
رھا امنیا.اسی ھستندیت سیل وضعیکتب و تحل

عمدتاً در ش، یپۀسازماندھی کارگران را در دو دھ
ییھمسو.برعھده داشتھ اندکارخانھ ھای بحران زده

ت ھا و یفعالن قشر، و تمرکز بر یست ھا با ایکمون
شبرد ین قشر اجتماعی برای پیگسترش مطالبات ا

.مبارزات آتی کارگری مھم است

محوری کنونی جنبش یبرای بررسی شعارھا
»کارگریمطالبات «د مفھوم یدر ابتدا باکارگری، 

م مییدستھ تقسسھبھ عموماًمطالبات .روشن شود

و »حداقل«مطالبات ؛کیمطالبات دمکرات:شوند
.»انتقالی«مطالبات 

یی ک آن دستھ از شعارھایاول؛ مطالبات دمکرات
اسی بورژوازی در تضاد یسۀھستند کھ الزاماً با سلط

قشرھای تحت ستم را ۀیھ ای کلیستند، اما حقوق پاین
ی مانندیبرای نمونھ خواست ھا.گسترش  می دھند

ان، حق تشکل و یآزادی ھای اجتماعی، حق ب
کاھای کارگری؛ یس سندیتأساعتصاب؛ آزادی 

نیآموزش و پرورش مجانی و ھمگانی؛ لغو قوان
ی ارتجاعی موجود؛ برابری کامل یحقوقی و جزا

سطوح؛ آزادی و احترام بھ ۀیزنان و مردان در کل
ت و دادگاھی کردن یت بشری؛ حق شکایثیحقوق و ح

ره؛ شامل یھر مقام دولتی توسط ھر شھروند و غ
.ستندھ»کیمطالبات دمکرات«

کییک ھمواره یگرچھ مبارزه برای حقوق دمکرات
ست ھا بوده و ھست، اما در یکمونۀاز مبارزات عمد

ی، ین خواست ھایران تحقق چنیر ایی نظیکشورھا
را کھ یز.ی، دشوار استیت استثنایمگر در وضع

ی را نمی ین خواست ھایاختناق حاکم حتی تحقق چن
ئت حاکم تحملیتواند برای مخالفان خود در درون ھ

ی در برنامھ و ین خواست ھاین وجود، چنیبا ا.کند
ھا غات حول آنیغات کارگری جای دارند؛ و تبلیتبل
،ت اختناقیرا بھ علت وضعیز.رندید صورت پذیبا

ز آن مطالبات بھ شعارھای محوری کارگران یگاھی ن
.مبدل می گردند

ھ حائز ین زاویک از ایطرح شعارھای دمکرات
نید اینخست کارگران باۀتند کھ در وھلیت ھساھم

بدون .ابند کھ خود را سازمان دھندیامکان را ب
اسی، کارگران قادر بھ یالتی و سیسازماندھی تشک

ن  طی یو ھمچن.فای نقش انقالبی خود نخواھند بودیا
و نھ (ت طبقاتی دولت ین مبارزات کارگران بھ ماھیا

.بردپی خواھند )صرفاً شکل حکومت استبدادی
کارگر بتواند ۀکھ، طبقھا، برای آننیعالوه بر ا

ی عمدتاًیقشرھای تحت ستم را کھ خواست ھاۀیکل
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ک دارند، بھ جھت مبارزه برای انقالب یدمکرات
دیک را بایستی جلب کند، مطالبات دمکراتیالیسوس
ش بر محور یپۀکارگران در دور.خود کند»آِن «از 

.کرده اندمطالبات مبارزه این برخی از 

ز نظام یھا ن، کھ آن»حداقل«دوم؛  مطالبات سنتاً 
ر حقوق یمطالباتی نظ.ھ داری را نفی نمی کنندیسرما

مھ ھای اجتماعی، بازنشستگی، حق یکاری، بیب
نیره از جملھ ایمرخصی با پرداخت دستمزد و غ

ن مطالبات در اواخر یت ایاھم.خواست ھا ھستند
را کھ حزب ھای یز.اد بودیارزیقرن نوزدھم بس

ال دمکرات می توانستند، برای اصالحاتی بھ یسوس
ن خواست ھا، یاما ا.ابندینفع کارگران دست 

امروزه، حتی در کشورھای غربی کمرنگ شده اند، 
اری از یرا بورژوازی در حال پس گرفتن بسیز
ن خواست ھا در یتحقق ا.گذشتھ است»اصالحات«

مطالبات مانند(زیران نیر ایی نظیکشورھا
چھ بخشاً تحقق ا چنانیا دشوارند و ی)کیدمکرات

یم ھستند و نھ بھ نفع رژ»اصالحاتی«ابند، عمدتاً  ی
نیھا، مبارزه حول انیرغم ایاما عل.کارگرۀطبق

لین قبیش ایپۀدر دور.ز ضروری استیشعارھا ن
ران طرح شده یاری از کارگران ایمطالبات توسط بس

.اند

ھا ی آنیاند کھ تحقق نھا»انتقالی«سوم؛ مطالبات
ھ داری یمستلزم شکستھ شدن چارچوب نظام سرما

شیی مانند افزاین مطالبات شامل شعارھایا.است
دستمزدھا متناسب با تورم، کاھش ساعات کار 

کاری؛ باز کردن دفترھای دخل یش بیمتناسب با افزا
و خرج شرکت ھا، کارخانھ ھا و بانک ھا؛ نظارت 

ن موجود؛ کنترل ین قوانیارگری برای تدوم کیمستق
.ره می باشندیع و غید و توزیبر تول

ر، در پی ین مطالبات، در عصر اخیی کھ ایجااز آن
لیھر حرکتی، بھ محور عملی مبارزات کارگری تبد

ھ ھای اساسی مطالبات یکی از پایشده است، 
ل می دھد؛ و برای دوره ای یشرو را تشکیکارگران پ

شتاز انقالبی آتی در یحزب پۀرأس برنامیخی درتار
فییمطالبات انتقالی از لحاظ ک.ردیران قرار می گیا

متفاوت »حداقل«ک، جزئی و یبا مطالبات دمکرات
ک نظام یچیک و حداقل ھیرا مطالبات دمکراتیاند، ز
و از مطالبات ر سؤال نبردهیھ داری را زیسرما

.کارگر نمی توانند باشندۀمحوری درازمدت طبق

مبارزات طبقاتی از یسمنامیدر عصر انقالبات، د
ک و حداقل، فراتر می یمبارزه حول مطالبات دمکرات

.رود

، »حداقل«بی از مطالبات یکارگر ترکۀطبقۀبرنام
.است»انتقالی«و »کیدمکرات«سنتی، »حداکثر«

ن برنامھ مطالبات انتقالی قرار گرفتھ، یدر رأس ا
را »ھیسرما«و »کار«ۀی روزمریرا کھ رودرویز
ت را برای ید می کند و وضعیر تشدیگیطور پھ ب

قدرت توسط ریتاً تسخیکسب اعتماد بھ نفس و نھا
.کارگر آماده می کندۀطبق

و »حداقل«ک، یھی است کھ تمام شعارھا دمکراتیبد
اسییت سیکسان از اھمیبھ طور »انتقالی«

ی ن شعارھایین حال تعیعبرخوردارند؛ اما در 
ادی برخوردار یت زیز از اھمیکارگر نۀمحوری طبق

ن شعارھا، کارگران می توانند یرامون ایرا پیز.است
افتھ و اعتماد بھ نفس در یک سلسلھ تجارب دست یبھ 

ت گردد و خود را برای حکومت و یھا تقودرون آن
در ضمن مطالبات .ت کارگری آماده کنندیریمد

صورت تصنعی و فرمول ھ نمی توان بکارگری را
حداقل نطفھ ھای آن .ل کردیکارگر تحمۀوار بھ طبق
ستی در درون خود جنبش کارگری بھ نقد یمطالبات با

شعارھای محوری کارگری از .شکل گرفتھ باشند
سو از دل جنبش کارگری ظاھر می گردد و از کی

سازماندھی و برنامھ ۀت کنندیگر نقش تقویسوی د
فا مییھ داری را ایسرماۀدرازمدت در جامعیزیر

.کند

آتی بھ ۀکھ در دور»کیدمکرات«کی از مطالبات ی
حق:ل محوری کارگران مبدل می گرددیکی از مسای



٧٤

ھ یم سرمایرژ»اصالح طلبان«درک .استاعتصاب
نیکارگر، اۀان در درون طبقیداری و مماشات جو

تواند گنجانده می»قانون کار«ست کھ اعتصاب در ا
ن راه حل کارگران باشد و یآخر«:شود بھ شرطی کھ

توجھ نظام و اقتصاد کشور ملطمھ ای از جانب آن
ھاییشد از گرایاعتصابات با«ای؛ و )٢(»نشود

)٣(».اسی بھ دور باشدیس

گر، مدافعان بورژوازی در درون جنبش یبھ سخن د
شرطی می ھ اعتصاب کارگری را بۀلأکارگری، مس

ھی یبد.رند کھ از محتوای واقعی خود خارج گرددیپذ
است کھ کارگران نمی توانند دست از کار برداشتھ و 

!ن حال بھ اقتصاد لطمھ نزنند؟یاعتصاب کنند و در ع
م، اعتصاب سالحی یھ پردازان رژیبر خالف نظر

، در دست کارگران اسییسن حال یاقتصادی و در ع
لی دولت ین تحمیقواناست، برای خارج شدن از مدار 

اگر قرار باشد کھ اعتصابات در .ھ دارییسرما
کسانی کھ ۀھ داری و با اجازین سرمایچارچوب قوان

گریرد، دیدر حال استثمار کارگران ھستند صورت گ
اعتصابات کارگری بھ !نمی شود»اعتصاب«نام آن 

ھ داران بھ آن یمنظور کسب حقوقی است کھ  سرما
.تن نمی دھند

تھ ھای اعتصاب می توانند نطفھ ین حال، کمیعدر 
ھ یقدرت کارگری در مقابل قدرت سرماۀیھای اول

ک اعتصاب یق و شکست یتوف.دنل دھیداران را تشک
قدرت کارگران در ا عدم وجود ینشانگر وجود 

اعتصاب و سراسری شدن آن می ۀادام.جامعھ است
)دارییھ ا سرمایکارگری (قدرت دوگانھ ۀلأتواند مس

در رااعتصاب می تواند تناسب قوا.را طرح کند
اعتصاب .ر دھدییسطح سراسری بھ نفع کارگران تغ

قدرت کارگری و برکناری قدرت ۀلأمی تواند مس
.ی را در دستور روز قرار دھدیبورژوا

ش رقم اعتصابات کارگری چشم یگرچھ در سال پ
ر نبوده اند؛ اما اعتصاباتی در راستای تحقق یگ
اکثراً حول عدم پرداخت واست ھای کارگریخ

برای نمونھ می توان از .انجام گرفتھ استدستمزدھا
بافت؛جھان چیت؛کارگران کفش ملیات اعتصاب
؛بافنده در کردستان؛فوالد گستران سپاھان؛آزادی

؛شرکت نساجی تجارتآب؛میاندوقند؛ما چوبیس
)۴(.اد کردیره، یو غکرمانشاهدشرکت واح

ط مساعدتریجاد شرایبا ا،آتیۀبالواسطۀدر دور
مبارزه  در راستای کسب ،مبارزاتی برای کارگران

کارگر ۀطبقۀکی از مطالبات عمدیحق اعتصاب بھ 
.ل خواھد شدیتبد

)»انتقالی«کی از مطالبات ی(گریمحوری دۀمطالب
ھ یسرماۀدر جامع.استکنترل کارگریاعمال 

امور جامعھ در کنترل اکثری کھیجاداری، از آن
ران آنست، کسب یحاکم و دولت و مدۀدست طبق

تمامیاز مستقلمی تواند تنھاکنترل کارگری ۀتجرب
بھ دولت )و افراد و احزاب وابستھ(نھادھای وابستھ

اسی و یا حضور سیھر دخالت و .ردیصورت گ
ن روند یعوامل، نھادھا و احزاب، االتییتشک

کھ چھ نیابھمیزمانی کھ تصم.کردرامسدود خواھد
د شوند؛ چھ نوع کارخانھ ای یستی تولیی بایکاالھا

استخدام گردد؛ بھای چھ تعداد کارگرس گردد؛یتأس
ط فروش چگونھ باشد؛ یشراقدر باشد؛ھ دات چیتول

میا تصمیران و یدستمزدھا و ساعات کار و حقوق مد
ج و مھ، پاداش، اخرایامکانات رفاھی، جررامونیپ

ھمھ و ھمھ بر ...قدر باشدھ ره چیع رتبھ و غیترف
ھا باشد، آنران انتصابییھ داران و مدیسرماۀ عھد

امور خود ۀعملی برای ادارۀکارگران تجربگاهچیھ
ھای برخی از کارگران در دخالت.افتیرا نخواھند 

»مشارکت«و »خودگردانی«ھایطرح»تیریمد«
یت کارگران نمی دھد ری در موقعییچ تغینھ تنھا ھ

می اندازدقیکنترل کارگری را بھ تعوۀکھ امر تجرب
.می کندران مبدلیمدھا را بھ اسرایو آن

ژه و قدرت یت وین موقعیھ داران از ایالبتھ سرما
عنی کسب سود ی، شانیشبرد مقاصدمطلق خود برای پ

روست کھ کوچکنیاز ا.شتر، استفاده می کنندیب
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ایران مانند کم کاری، ُکند کاری و ن اقدام کارگیتر
کم را بھ مخاطره ئت حایک اعتصاب، کل منافع ھی

کفشھای کارگران اعتراضۀتجرب.می اندازد
روھای یجامکو و واکنش نپوشاک شادان پور و 

نیت چنیزی شد، ماھیانتظامی کھ منجر بھ خونر
.ش می گذاردیی را بھ نمایھامیرژ

وه ھا، محققاً ین شیبا اشرو در تقابل یکارگران پ
امور ۀیم بر کلیخواھان نظارت و کنترل مستق

ان قرار گرفتن اسرار معامالتی یدی؛ در جریتول
دخل و خرج ۀباریھ داران؛ کسب اطالع درسرما

ھا ھ ری کارخانیکارخانھ؛  اطالعات در امور وام گ
زان دستمزھا و یداخلی و خارجی؛ میھااز بانک
یا ان کارخانھ؛ علت اخراج یزران؛ سود و یحقوق مد

ھ داران، یسرما.ره ھستندیکارگران و غیارتقا
کھ تمام اطالعات موظفندان یران و کارفرمایمد

-ار کارگران قرار دھندیمربوط بھ کارخانھ را در اخت
نیرو مبارزه برای انیاز ا.ن نمی کنندیاما چن

.از بھ سازماندھی مستقل داردیی نیمطالبات ابتدا
نیق مبارزه در صدد کسب ایاد تشکلی کھ از طرجیا

ریی نظیوه ھایو توسط ش.دیھ ای بر آیحقوق پا
د و یدست گرفتن کنترل بر تولھ اشغال کارخانھ ھا و ب

ھ داران مبنی یسرمارھاییتزوتمام، عیتوز
ره را  یھا و غھ اخراجیضرردھی کارخانھ و توج

تشکل مستقلزی بھ جزین تشکل چیا.برمال کند
ن مبارزه حول ھر ینمی تواند باشد و ھمچنکارگری

انتقالی مبارزه ای برای کسب ن مطالبات یک از ای
.کنترل کارگری می تواند باشدۀتجرب

اری یدر بس»کنترل کارگری«ش شعار یپۀدر دور
.شرو طرح شده استیاز موارد توسط کارگران پ

ریکارخانھ کشمش کارگران یبرای نمونھ چند ماه پ
دست گرفتن امور کارخانھ خود را مطرح ھ بۀمطالب
واگذاری کارخانھ ھا بھ «ریمطالباتی نظ.کردند

خود کارگران می «ایو )۵(»کارگران با وام بانکی
بارھا در )۶(»دی را اداره کنندیتوانند واحدھای تول

یش در ن ماه پیچنھم.ر ارائھ داده شده استیاخۀدور

دست ھ نساجی بھشھر، شعار بۀکارخاناعتراضات 
در ،کارگرانبھ وسیلۀع کارخانھ ید وتوزیگرفتن تول

»کارگرۀخان«از سویمقابل طرح فروش کارخانھ 
.مطرح شد

ن مطالبات راه برای مقابلھ با یاشاعھ و مبارزه حول ا
شتاز انقالبی و یل حزب پیتشک،ھ داریینظام سرما

آتی ۀدر دورجاد تشکل ھای مستقل کارگری را یا
.ھموار می کند

!اعتصاب؛ اعتصاب حق مسلم ماست

!د گرددیاعمال با»کنترل کارگری«

رازی.م

:س ھایرنویز

١٣٨١بھمن ١۶ا، یاقتصادی آسۀروزنام-١

است، ا، اعتصاب حق کارگران یجعفر کامبوز-٢
١٣٨٠دی ١٢کار و کارگر، 

ریحسن صادقی؛ اعتصاب، حق انکار ناپذ-٣
١٣٨٠دی ١١کارگران است، کار و کارگر، 

؛ از ١٣٨١»کارگریۀکارنام«رجوع شود بھ -۴
»ایران-ھمبستگی کارگری ۀشبک«انتشارات 

http://iwsn.topcities.com/farsi.htm

١٣٨٠نیفرورد٢٠کانون مستقل کارگری، ٥
.٥ۀ شمارۀیاطالع

ریت٦کانون مستقل کارگری، ٢١ۀشمارۀیاطالع-۶
١٣٨٠

http://iwsn.topcities.com/farsi.htm
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فراخوان بین المللی در «مالحظاتی بر
سازمان «،»دفاع از حقوق کارگران ایران

»قانون کار«و » بین المللی کار
بازگشت بھ فھرست

ران خطاب یت از کارگران ایراً فراخوانی در حمایاخ
ھ ھای آزاد یواتحاد(- ILOن المللی کاریبھ سازمان ب

در .ده استیرسعده ای بھ امضاتوسط)ن المللییب
بسامان کارگران یت نافراخوان ضمن اشاره بھ وضع

:شده است ILOاز »درخواست«ران، سھ یا

جمھوری اسالمی جھت لغو فوری فشار بر -١«
شورای عالی کاردر مورد حذف کارگران ۀمصوب

تی قانون کار و ینفر از مواد حما١٠ریکارگاه ھای ز
نید شده در ایکارگری قگر مصوبات ضّد ید

شوراھای ختنیت شنارسمھ عدم ب-٢فراخوان، 
کارگر و انجمن ھای صنفی ۀاسالمی کار، خان

ندگان یان بھ عنوان نمایت و کارفرمایابستھ بھ حاکمو
اعمال فشار جھت برقراری -٣ران، یکارگران ا

ن المللی بر یھ ھای آزاد بیم اتحادینظارت مستق
جاد تشکالت مستقل کارگری و یمبارزاتی کھ برای ا

ر وابستھ بھ حکومت در یک و غینھادھای دمکرات
».ران می شودیا

المللی کارنیت سازمان بیماھ

باشند، نداشتھILOتیی بھ ماھیبرای کسانی کھ آشنا
ن فراخوان چنان بر داشت کنند یامکان دارد از لحن ا

ایران و یکارگران ا»ناجی«در مقام ILOایکھ گو
یھ داری و م سرمایان رژیبی طرف م»قاضی«مقام 
ران قرار گرفتھ است، کھ ضروری یکارگر اۀطبق

م در راستای یال فشار بر رژاست از آن برای اعم
ھی است کھ یبد.ت از کارگران استفاده کردیحما

این طرح یا)ن امضا کنندگانیو نخست(نیمبتکر
ایو رندن المللی نداین سازمان بیشناخت کافی از ا

ن المللی و یآگاھانھ در صدد مماشات با بورژوازی ب
.ران ھستندیق کارگران ایران در راستای تحمیا

ن المللی کار، سازمانی است کھ اصوالً بھ یبسازمان
جاد قطبی در مقابل انقالب ھای کارگری یمنظور ا

قیبحران عم.ستم شکل گرفتیدر اوائل قرن ب
١٩١٨-١٩١۴ھای ھ داری جھانی در سالیسرما

بھ دنبال آن  حرکتمنجر بھ جنگ جھانی اول شد و
ل شوراھای کارگری یھای کارگری در راستای تشک

ش و مجارستان بھ وقوع یھ، آلمان، اطریوسدر ر
س جمھور یجھانی بھ ابتکار رئیسمالیامپر.وستیپ

ی چھارده ماده ای ا، برنامھ »لسونیو«کایوقت آمر
٢٨»ورسای«را بھ عنوان طرح صلح در قرارداد 

جاد ین برنامھ ایدر رأس ا.ارائھ داد١٩١٩ژوئن 
سازمان «انیبود کھ  بن»ھ مللیاتحاد«نھادی بھ نام 

.را بنا نھاد»ن المللی کاریب

ق کارگران ین المللی کار از ابتدا برای تحمیسازمان ب
ل شوراھای یری از تشکیدر سطح جھان و جلوگ

کارگری و تشکل ھای مستقل کارگری، توسط 
،ن آنیدر مرکز قوان.زی شده بودیپی ریسمالیامپر

ۀندیدولت و کارگران است کھ نما»مشارکت«
ۀندینما(ن معادلھ یدر ا»ریاس«ۀان را بھ مثابکارگر

-جای می دھد)کارگرانۀندیدولت، کافرما و نما
ن المللی کار کھ در یارمغانی از سوی سازمان ب

جمھوری اسالمی نقداً گنجانده شده »قانون کار«
تین محدود آن، ماھیر قوانین قانون و سایا!است

ن المللی یبن سازمان یستی ایک و رفرمیردمکراتیغ
.را نشان می دھد
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بھ )٢٠٠٢سپتامبر٢٧(ILOشیسفر چند ماه پ
ک عملیست بھ عنوان یز نمی بایران را نیا

ران تلقی یت از کارگران ایرخواھانھ در جھت حمایخ
رات در قانون کار و یین تغیو ھمچن(ن سفریا.کرد

د در محتوای تحوالت یرا می با)ILOھ ھای یتوص
وند با تحوالت ین المللی، و در پیر در سطح بیاخ

است اصالح یژه سیران و بھ ویدرونی اقتصادی ا
.طلبان جستجو کرد

رانیھ داری ُمدرن در ایای نظام سرمایاح

ھ داری جھانی از روز نخست سقوط نظام یسرما
ران و انقالب بھمن یدر ا»شاھنشاھی«ھ داری یسرما

نظامیران بھ ی، در تدارک بازگشت اقتصاد ا١٣۵٧
.ھ داری جھانی بوده استین سرمایبا  قواننطبقم

قیم ھای اقتصادی، جنگ افروزی از طریتحر
ار قرار دادن سالح ین و در اختیک صدام حسیتحر

ار دولت وی یی در اختیاین و شمیھای سبک، سنگ
، »معتدل«ت جناح ھای یران، تقویبرای مقابلھ با ا

ره، ھمھ یئت حاکم و غیدر درون ھ»اصالح طلب«
چھ سرعت آن.است فوق بوده استیدال بر س
ھمواره بھ راھ داری مدرنیک سرمایبازسازی 

با»اقتدارگرا«ھنگی جناح ایق می انداخت، نا ھمتعو
اصالح «اسییت سیامروز با تقو.بودھاگر جناحید

.ن سد اساسی از سر راه کنار رفتھ استیا»طلبان
ھ ھای خود یسرماھ داری جھانی برای انتقال یسرما
ران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، یبھ ا
ن المللی را ین بیھ و ضمانت اجرای قوانیت سرمایامن

نھ سازی ھا و ین زمیتدارک برای ا.طلب می کند
ش آغاز شده، و در اجالس یالت، از سال ھای پیتسھ
١۵سران )١٣٨١خرداد٢٧(٢٠٠٢ژوئن ١٧

افتیتیامبورگ، رسماروپا در لوکزۀیکشور اتحاد
آغاز ٢٠٠٢و دور اول مذاکرات رسمی از دسامبر 

ندگییم، بھ نمایاکنون دور دوم مذاکرات رژ.شد
معاون اقتصادی وزارت امور (ن عادلی یمحمد حس

ۀسر امور خارجیکم»س پترنیکر«و )خارجھ
اروپا، در خصوص موافقت نامھ ھای تجارت ۀیاتحاد

در ١٣٨١منبھ١۶و ھمکاری اقتصادی در 

محمد،ینن تحوالت نویدر پی ا.بروکسل انجام شد
ھ گذاری و کمک یسازمان سرما«س کلیخزاعی، رئ

ران در ماه ھای ی، اعالم کرد کھ ا»ھای اقتصادی
ھ گذاری با حجم یطرح درخواست سرما۵۴شیپ

ن رقم از یافت کرده کھ ایارد دالر در یلیم۵/۴
)١(.بوده استشتریسال گذشتھ ب١٠قراردادھای 

جاد یھ داری جھانی در راستای این اھداف سرمایبنابر
ھ گذاری و استثمار یضروری برای سرماۀینزم

.ران در شرف تحقق استیمضاعف کارگران ا

ران یھ داری مدرن در ایای نظام سرمایاما برای اح
روی ین«از بھ یست، بلکھ  نیکافی ن»ھیسرما«تنھا 

.ز ھستین»کارآزاد

ھ دارییمرتبط با نظام سرما»کارقانون«

ھای و حذف کارگاه»قانون کار«ر در یرات اخییتغ
وندیز در پینفر از شمول قانون کار، ن١٠کمتر از 

ھ داری جھانی یھای سرمااستیتنگاتنگ با س
ھر دو (ئت حاکمیو ھ)ن المللی کاریسازمان ب(

ھی است کھ برای راه اندازی یبد.، است)جناح
»روی کارین«، بھ یسمالیاز امپریمورد ن)٢(»عیصنا«

روی کار یم نیو تنھا منبع عظ.اج استیکافی احت
.عمدتاً در کارگاه ھای کوچک نھفتھ است

ش از ین در کارخانھ ھای بیطبق آمار رسمی، شاغل
١٠رینفر بھ مراتب نازل تر از کارگاه ھای ز١٠

تعداد کارگاه ١٣٧۵ی سرشماری ابر مبن.نفر است
شمار ویدهھزار نفر رس٨۴۶بزرگ بھ ھای

در )٣(.واحد است١٣٣٧١واحدھای صنعتی 
صورتی کھ شاغالن، تنھا در بخش صنعت و معدن 

شیون نفر افزایلیم۵/١بھ ١٣٧۵ی در سال یروستا
ون نفر در یلیم١ن در حدود یھمچن)۴(.افتھ استی

.ی بھ کار اشتغال دارندیکارگاه ھای کوچک روستا
).ھا کارگاه ھای خانگی ھستندد آندر ص٩٢(

ع کوچکیز در صنایھا، در شھرھا ننیاضافھ بر ا
تعداد کارگران )رهیی، کفاشی و نجاری و غینانوا(

)۵(.ھزار نفر می رسد٢۵٨ون یلیم١بھ 
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روی کار یطور کھ مشاھده می شود نجھ ھمانیدر نت
روی یمتشکل در کارگاه ھای کوچک، بھ چند برابر ن

ھی یبد.غل در کارگاه ھای بزرگ می رسدکار شا
ستی از کارگاه یروی کار باین»آزادسازی«است کھ 

حذف کارگاه ھای کمتر از .ابدیھای کوچک سازمان 
پنجم مجلسۀنفر از شمول قانون کار در دور۵

ریو در پی آن طرح اخ)١٣٧۵(شورای اسالمی 
شورای عالی کار مبنی بر حذف کارگاه ھای کمتر 

استینفر از شمول قانون کار، بخشی از س١٠از 
.روی کار استیآزاد سازی ن

ھ ھای خارجی و یشتر سرمایھی است کھ با انتقال بیبد
عییع، بھ شکل طبیبھ گردش درآمدن چرخ ھای صنا

اری از کارگاه ھای سنتی و کوچک رو بھ یبس
برای نمونھ زمانی کھ کارخانھ .نابودی خواھند رفت
نھ دوزی یابد، کفاشی ھا و پیاد یھای کفش سازی ازد

ن روند در یھای کوچک رو بھ کاھش خواھند رفت؛ ا
ز صادق یره  نیی ھا و قالی بافی ھا و غیمورد نانوا

.است

نفر از ١٠ریاست خارج کردن کارگاه ھای زیس
ر قانون کار در ییک سو، و تغیشمول قانون کار از 

التی برای کارخانھ ھای بزرگ ازیراستای تسھ
با.ع خواھد کردین روند را تسریگر، ایسوی د

کوچکینھ کارگاه ھا،نیس کارخانھ ھای نویتأس
ھا خواھند بود و نھ کارگران قادر بھ رقابت با آن

را کارگران کارگاه ھای یز.ھال بھ کار در آنیمتما
ب شان می شود و نھ یی نصیکوچک، نھ دستمزد باال

در .خواھند بودبرخوردار »قانونی«از حقوق 
تیمقابل، اشتغال در کارخانھ ھای بزرگ، وضع

اس با کارگاه ھای کوچک بھبود یکارگران را در ق
ھردو ست کھ یرو، اتفاقی ننیاز ا.دیخواھد بخش

است توافق داشتھ و ین سیئت حاکم با ایھجناح
گونھ مخالفتی بھ آن چیز ھین المللی کار نیسازمان ب

است فشار ین سیوتاه مدت االبتھ در ک.نکرده است
میمضاعفی بر کارگران کارگاه ھای کوچک وارد 

د خواھد یو انشقاق در درون کارگران را تشدکند
ت صاحبان کارگاه ین بھ بھتر کردن وضعیھمچن.کرد

یکاری کمک رسانده و ب)ھ داران کوچکیسرما(ھا 
.ش خواھد دادیکارگری افزاۀرا در جامع

ییت شورایتدارک حاکممطالبات کارگران برای

ح باشد، محققاً یابی صحین ارزیچھ اچنان
در ILOاز »فراخوان«نیمبتکر»درخواست«

را یز.ده استیک عمل بی فایت از کارگران، یحما
ILO ن روند یک عنصر بی طرف در اینھ تنھا

نھ یان زمیاست گذاران و مجریست، بلکھ خود از سین
ران یرن در اھ داری مدیزی و بازسازی سرمایر

رات در قانون کار از جملھ حذف کارگاه ییتغ.است
نفر از قانون کار، می تواند مورد ١٠ریھای ز

مبنی برILOاز  »درخواست«.ز باشدین ILOدییأت
ۀفشار بر جمھوری اسالمی جھت لغو فوری مصوب«

شورای عالی کاردر مورد حذف کارگران کارگاه 
گریتی قانون کار و دینفر از مواد حما١٠ریھای ز

از »ن فراخوانید شده در ایمصوبات ضد کارگری ق
ک شوخی قلمداد نشود، یسوی افراد بی غرض، اگر 

اما از سوی .اسی استیک ناشی گری سیمحققاً
ھ داری یک مماشات با سرمای، »ستیکمون«افراد 

ن روش از فراخوان دادن، نھ تنھا یا.ن المللی استیب
،ان را مورد سؤال قرار می دھدکنندگامضاۀیزانگ

ILOران نسبت بھ یان کارگران ایکھ توھم را در م
.ش می دھدیافزا

شوراھای ختنت شنایرسمھ عدم ب«درخواست 
کارگر و انجمن ھای صنفی ۀاسالمی کار، خان

ندگان یان بھ عنوان نمایت  و کارفرمایوابستھ بھ حاکم
.استھوده یدرخواستی ب ILOاز»رانیکارگران ا

:آورده است کھشدر گزارش ILOرا خودیز
اسی حق دخالت در امور انجمن ھای یتشکل ھای س«

تیی رسمیندگان انجمن ھایو نما»صنفی را ندارند
انتخابات آزاد و با آرای «دارند کھ متکی بر 

انجمن ھای صنفی «، و »کارگران انتخاب شده باشند
رندیار گت قریکاھای واقعی مورد حمایبھ عنوان سند

ن تشکلیھ ھای واقعی کارگری با مشارکت ایو اتحاد
ن جمالت بھ مفھوم یھی است ایبد.»س شوندیھا تأس
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، شوراھای اسالمی کارختنیت شنارسمھ عدم ب«
تیکارگر و انجمن ھای صنفی وابستھ بھ حاکمۀخان

»رانیندگان کارگران ایان بھ عنوان نمایو کارفرما
نکاتی»ن فراخوانیمبتکر«دنی کھ چرا یپرس.است

!است  طلب می کنند؟ILOکھ مورد توافق را 

اعمال فشار جھت «مبنی بر ILOاز »درخواست«
ن المللی یھ ھای آزاد بیم اتحادیبرقراری نظارت مستق
جاد تشکالت مستقل کارگری  یبر مبارزاتی کھ برای ا

ر وابستھ بھ حکومت در یک و غیو نھادھای دمکرات
بی اعتقادی ۀدھندز نشانین،  »شودران می یا

بھ تشکالت کارگری و »ن فراخوانیمبتکر«
یج بس.نھادھای مترقی کارگری در سطح جھانی است

نظارت «و تشکالت مستقل کارگری برای توده ھا
ازی بھ مشورت با یبر مبارزات کارگران ن»میمستق
ILOروھای کارگرییتی است کھ نین فعالیا.ندارد-
ھ ھای جنبش یق مبارزه در پایاز طرستییکمون

کای شمالی یی و آمریکارگری کشورھای اروپا
ن مطالبھ ای یز ایران نیدر درون ا.ستی انجام دھندیبا

میق مبارزه، بر رژیشرو از طریاست کھ کارگران پ
.ل می کنندیتحم

در ھر سھ »ن فراخوانیمبتکر«جھ، یدر نت
)ناآگاھانھایآگاھانھ و (مرتکب خطا»درخواست«

.شده اند

یک ۀبھ مثابILOبدیھی است کھ اعمال فشار بر 
نھاد وابستھ بھ منافع سرمایھ داری جھانی، بھ خودی 
خود ایرادی ندارد و بخشی از مبارزات کارگران می 

اما، اعمال فشار بایستی متکی بر .تواند باشد
مطالبات محوری و مبارزات کارگری در سطح پایھ 

د از شناخت از یست ھا بایکمون.دھای جامعھ باش
کھ کارگران راو مطالباتیکنندحرکتILOتیماھ

لیدر جھت کسب اعتماد بھ نفس در راستای تشک
.ی سوق می دھد، طرح کنندیحکومت شورا

کی از آن مطالبات ی»حق اعتصاب«برای نمونھ، 
ھ یم سرمایدرک اصالح طلبان رژ.)۶(محوری است

نیا،)ز استینILOدییأتکھ مورد(ران یداری ا

می تواند گنجانده »قانون کار«ست کھ اعتصاب در ا
ن راه حل کارگران باشد و یآخر«:شود بھ شرطی کھ

لطمھ ای از جانب آن متوجھ نظام و اقتصاد کشور 
ھاییشد از گرایاعتصابات با«ای؛ و )٧(»نشود

)٨(».اسی بھ دور باشدیس

در درون جنبش گر، مدافعان بورژوازییبھ سخن د
شرطی می ھ اعتصاب کارگری را بۀلأکارگری، مس

ھی یبد.رند کھ از محتوای واقعی خود خارج گرددیپذ
است کھ کارگران نمی توانند دست از کار برداشتھ و 

ن حال بھ اقتصاد لطمھ نزنند؟ یدر عواعتصاب کنند 
م، اعتصاب سالحی یھ پردازان رژیبر خالف نظر

، در دست کارگران اسییسن حال یاقتصادی و در ع
لیین تحمیاست، برای خارج از شدن از مدار قوان

اگر قرار باشد کھ اعتصابات در .ھ دارییدولت سرما
کسانی کھ ۀھ داری و با اجازین سرمایچارچوب قوان

گریرد، دیدر حال استثمار کارگران ھستند صورت گ
اعتصابات کارگری بھ !نمی شود»اعتصاب«نام آن 

ھ داران بھ آن ینظور کسب حقوقی است کھ  سرمام
.تن نمی دھند

تھ ھای اعتصاب می توانند نطفھ ین حال، کمیدر ع
ھ یقدرت کارگری در مقابل قدرت سرماۀیھای اول

ک اعتصاب یق و شکست یتوف.ل دھدیداران را تشک
قدرت کارگران در ا عدم وجود ینشانگر وجود 

ری شدن آن می اعتصاب و سراسۀادام.جامعھ است
)ھ دارییا سرمایکارگری (قدرت دوگانھ ۀلأتواند مس

در رااعتصاب می تواند تناسب قوا.را طرح کند
اعتصاب .ر دھدییسطح سراسری بھ نفع کارگران تغ

قدرت کارگری و برکناری قدرت ۀلأمی تواند مس
.ی را در دستور روز قرار دھدیبورژوا

کی از مطالبات محوری ین روشن است کھ یبنابرا
حاد ین؛ و این قانون کار نویکارگران در راستای تدو

.است»حق اعتصاب«تشکل ھای مستقل کارگری، 
چھ در داخل و چھ (ست جنبش کارگری یفعاالن کمون

محوری ۀین مطالبغات خود از ایدر تبل)در خارج
واضح است کھ .ت کنندیستی مصرانھ حمایمی با



٨٠

ن درخواستی نمی تواند بھ زعم اصالح طلبان و یچن
ILOتا»حق اعتصاب«را تحقق یز.ند باشدیخوشا
ھ داری، می تواند یمختل کردن اقتصاد سرماسرحّد

ھ داری یم را لرزانده و منافع  سرمایھ ھای رژیپا
ران یھ گذاری در ایکھ در شرف سرماراجھانی
.بھ مخاطره اندازد،ھستند

فراخوان «در  »حق اعتصاب«محوری ۀنبود مطالب
، »رانین المللی در دفاع از حقوق کارگران ایب

.را نشان می دھد»ن فراخوانیمبتکر«ت واقعی یماھ

رازی.م
کیصد و ھشتاد و یاول اسفند ھزار و س

:س ھایرنویز
١٣٨١بھمن ١۶ا، یاقتصادی آسۀروزنام-١
دیمونتاژ خودرو و تول:ران شاملیع ایصنا-٢

ن سازی و یع ماشیع نساجی؛ صنایقطعات آن؛ صنا
ریع چوب و کاغذ و سایی؛ صنایع غذایفلزی؛ صنا

.مواد مصرفی  است
عیسال صنعت، انتشارات وزارت صنا٢٠-٣
ی و راه گسترش یبررسی تحوالت اشتغال روستا-۴
اسی اقتصادی شماره یاطالعات س-علی خزاعی-آن

.١٨٢ص ١٣١-١٣٢
عیصنعت، انتشارات وزارت صناسال ٢٠-۵
ن انتخابات آزاد یر تضمیگری نظیمطالباتی د-۶

جاد تشکالت مستقل کارگری، تحت نظارت یبرای ا
تشکالت مستقل کارگری جھانی و دسترسی آزاد بھ 

ره، ین کارگران و غیرسانھ ھای عمومی برای منتخب
ن ارتباط، بحث در یدر ا.ز می تواند طرح شوندین

اری یت بسیھای صنفی از اھممورد انجمن 
برخوردار است کھ در مقاالت بعدی بھ آن پرداختھ 

.می شود
ا، اعتصاب حق کارگران است، یجعفر کامبوز-٧

١٣٨٠دی ١٢کار و کارگر، 
ریحسن صادقی؛ اعتصاب، حق انکار ناپذ-٨

١٣٨٠دی ١١کارگران است، کار و کارگر، 

تشکل هاي مستقل ة نکاتی دربار
»کنترل کارگري«و  کارگري

بازگشت بھ فھرست

ران بحث یری حرکت ھای کارگری در ایبا اوج گ
کارگر در ۀیابی طبقرامون چگونگی سازمان یپ

ان یران، بھ جریمحافل کارگری، در درون و برون ا
د بھ اختالف یاری کھ سال ھا چشم امیبس.افتاده است

ا با خرده کاری ھا در یم دوختھ؛ و یھای درونی رژ
خارج کشور سر خود را چند صباحی گرم کرده؛ و 

ن ادعا بودند کھ در درون جنبش کارگری یا بر ای
مھ بھ ناگھان از یره، ھمھ سراسیو غ»ستیخبری ن«

خط«تعیینران شده و خواھانیمدافعان کارگران ا
نیدر ا.ران شده اندین برای کارگران اییتع»مشی

و بھ زعم »بازنشستھ«ان عده ای از کارگران یم
لیکارگران، بدون ارتباط با مسا»نخبگان«خود 

عقبکارگر شده و برایۀیم طبقطبقھ کارگر، قۀزند
.پرداختھ اند»اظھار نظر«از معرکھ بھ نماندن

کھ در خارج از کشور، بر »بازنشستھ«کارگران 
»کار«ھای من درآوردی ھا و تشکل »ادیبن«محور 

گرد آمده و رسالت رھبری کارگران »کارگری«و 
حرکات ۀل شده اند، بھ محض مشاھدیرا برای خود قا

ختھ و مستقل کارگری دست بھ درون یخودانگ
تید بھ غایھای کھن خود برده و با عقا»نھیگنج«

.اسی شده اندیم مآبانھ وارد کارزار سیستی و قیرفرم
شبرد یالت الزم برای پیاد تسھجیھا بھ جای اآن

ق کارگران یتشکل ھای مستقل کارگری و تشو
ھا را در رقابت بھ خود پنداشتھ و بھ باد جوان، آن

ھا بھ لجن پراکنی ھ آنیو علگرفتھاھانت و تمسخر
ھا بھ عوض کمک رسانی بھ آن.پرداختھ اند

رفعال، از رمق افتاده یشرو، با عده ای غیکارگران پ
کارگری، تشکل ھا و ۀباط با جنبش زندو بی ارت

ھا بھ جای ھر چھ ھا خود را بنا نھاده اند؛ آن»ادیبن«
،شرویزه کردن مواضع کارگران پیکالیشتر رادیب
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انھ با بورژوازی را یستی و مماشات جوید رفرمیعقا
دفاع از «کارگر، تحت لوای ۀن طبقروبھ د

ھا در واقع خصومت اساسی آن.می برند»کارگران
ن امر یبا تشکل ھای مستقل کارگری عمدتاً در ا

.نھفتھ شده است

ۀیشرو با طبقکارگران پۀتی، مبارزین وضعیدر چن
یش ن گرایاسی با ایسۀھ دار، جدا از مبارزیسرما

د قلمداد یکارگر نباۀھای مخرب در درون خود طبق
کی از خطرات عمده در مقابل جنبش یدر واقع .شود

یستی است کھ در درون خود رفرمدیکارگری عقا
»رھبران«و توسط کارگر ظاھر می گرددۀطبق

.ھا اشاعھ داده می شودآنۀسابق و بازنشست

؟»سرخ«ای»زرد«:»تشکل ھای مستقل کارگری«

ستی و مماشات یش ھای نظری رفرمیکی از گرای
م، در درون جنبش کارگری، توسط یانھ با رژیجو

او .ندگی شده استیخسروشاھی نمادهللایفردی بھ نام 
کارگر «ۀین بار در نشریش برای نخستیچند سال پ

»کار«گر مانندیات دیو سپس در نشر»دییتبع
ھمان (ن فرمولھ کرد ید خود را چنیعقا)١(تیاکثر

):)٢(طرح کرده اندنیزگریدیمواضع را کسان

می شود از ورود کارگران طرفدار دولت و ....ایآ«
ھ یم ھای سرمایکلی کارگران حامی رژطورھ ا بی

ری بھ عمل یداری بھ تشکالت کارگری جلوگ
ران امکان برپا یت کنونی ایا در وضعیو ...آورد؟

رطرفدار دولت یمختص کارگران غۀیکردن اتحاد
ن کارگران یبنابرا.استنھ...جواب من.وجود دارد

ر کارگران اجازه دارند یطرفدار دولت ھمانند سا
شبرد اھداف و نظراتشان کھ در جھت حفظ یبرای پ

ت کنند و سر سپردگی ین تشکل فعالیم است در ایرژ
ندگییتشکل نما)نیا(خودشان بھ دولت را در 

ھ ای مستقل، تشکلی یتشکل مستقل اتحاد...ندینما
دی یاست کھ تمامی کارگران صنعت و ھر واحد تول

را بدون در نظر گرفتن مرام، مسلک، رنگ پوست، 
اسی را در ینژاد، مذھب و طرفداران آنان از گروه س

».چ تابلوی ورود ممنوعی ھم نداردیھرد و یبر می گ
دیکأ، ت٢۶-٢۵ص، ص٣۶ۀدی، شماریکارگر تبع(

).از ماست

ن درک شخصی کھ خود را از رھبران جنبش یبنابرا
کارگری معرفی کرده و ظاھراً مدافع تشکل ھای 

ی کھ یجااست کھ از آننیمستقل کارگری است، چن
ۀیران امکان برپا کردن اتحادیت کنونی ایدر وضع«

ندارد، »رطرفدار دولت وجودیمختص کارگران غ
ندگان ید نمایبخوان(میپس ورود کارگران طرفدار رژ

بھ تشکل ھای مستقل کارگری بالمانع )ھ دارییسرما
ک تشکلید در واقع اساس ین عقایشان با ایا!است

را وابستھ بھ ر سؤال برده و آنیری را زمستقل کارگ
ن مواضع ضّد یا.ھ داری معرفی می کندیدولت سرما

:میابی قرار می دھیکارگری را مورد ارز

م کھ منجر یاست ھای رژید روشن شود کھ سیاول، با
کارگر ۀدر درون طبق»طرفدار دولت«یش دایبھ پ
م در یاست رژیھی است کھ سیکدامند؟ بداند،شده
عنی تحت کنترل جناح اصالح ین حالت آن، یبھتر

انھ یاست استثمارگرایک سیطلب، تنھا می تواند 
ران و یھ داری مدرن در ایبا ظھور سرما.باشد

یک کارگر وارد ۀروزی اصالح طلبان، تازه طبقیپ
اعمال استثمار ن می گردد و آن ھم ینوۀمرحل

ھ داری یسرما.ل آنیو نھ تقلھاستمضاعف بر آن
ھ گذاران ین با باز کردن درھا بھ روی سرمارایا

رانی و بھ کار انداختن چرخ ھای از کار یغربی و ا
ک نظام یر شالق یاقتصاد، کارگران را بھ زۀافتاد

نیاتفاقاً تحت چن.ھ داری مدرن خواھد بردیسرما
مستقلد تشکل خود را یعتی است کھ کارگران بایوض

کارگری و ت ھای ینھادھا، اعضا و شخصۀیاز کل
.جاد کنندیررسمی، ایرکارگری، رسمی و غیغ

صورت قادر بھ دفاع از منافع طبقاتی خود نیرایدرغ
در »تشکل مستقل کارگری«تجلی.نخواھند بود

ابد و آن یک مورد معنای واقعی می یران تنھا در یا
مستقل از دولت و ن تشکلییھم زمانی است کھ چن

ح از یالفبای درک صحنیا.باشداسییتمام احزاب س
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ر اعتقادات کھ یسا.است»تشکل مستقل کارگری«
لیم قایندگان رژیرا برای نما»تابلوی ورود ممنوع«

میکارگر را در خدمت رژۀیتاً طبقنمی شوند، نھا
دین عقایحامالن ا.ھ داری قرار خواھند دادیسرما

کارگر ۀاکنون رسماً بھ طبققابل اعتماد نبوده و اگر ت
.ن خواھند کردیھ چنیدر آت،نکرده اندانتیخ

»مترقی«چھ اقدام این رژیمد روشن شود کھیدوم، با
ش از دو دھھ انجام یای طی ب»انھیاصالح گرا«ایو 
دا یکارگر پۀده است کھ طرفدارانی در درون طبقدا

کرده است؟ و آن طرفداران از چھ قماش کارگران 
گامچیھان ریم حاکم بر ایھی است کھ رژیھستند؟ بد

اساسی در راستای منافع کارگران بر نداشتھ است 
راً پس ین امر واقفند و اخیز بھ ایم نیحتی سران رژ(

ن امر یر کارگری، در مجلس بھ ایاز تظاھرات اخ
راز عده ای مزدور، یدر واقع بھ غ).اعتراف کردند
ا فرصت طلبی کھ ھدفشان کسب جاه یخودفروش و 

ی مدافع »کارگر«است، ن نظامییو مقام در چن
اما خسروشاھی می .می نمی تواند باشدین رژیچن
یر کارگران طرفدار دولت ھمانند سا«:د کھیگو

شبرد اھداف و نظراتشان کھ در ید برای پاجازه دار
ت کنند و ین تشکل فعالیم است در ایجھت حفظ رژ

تشکل)نیا(سرسپردگی خودشان بھ دولت را در 
لین قبید توجھ کند کھ ایبااو ».ندیندگی نماینما

کارگران اگر عالقھ ای بھ شرکت در تشکل مستقل 
کارگری داشتھ باشند تنھا بھ منظور جاسوسی، 

ب تشکل مستقل کارگری است، و ینی و تخریخبرچ
زیعلت آن ن.شبرد مقاصد آنیبرای مبارزه برای پنھ
ھ داری در یم سرمایک رژیمنافع.ار روشن استیبس

کی خواھان استثمار ی.تقابل منافع کارگران است
است و )سود(ش ارزش افزونھ یکارگران برای افزا

ک زندگی عادی مجبور بھ یگری برای کسب ید
ندگان یا واقعاً نمایآ.روی کار خود می شودیفروش ن

کیک روز ھم در درون یمی توانند )طبقھ(ن دو یا
م در لباس و یرژۀندیماکھ ننیاورند؟ ایتشکل دوام ب

ری در ییتغ،ظاھر می گردد»کارگر«کیشمای 

شرو برای مقابلھ با یکارگران پ.ن امر نمی دھدیا
.از بھ استقالل دارندیھ داری است کھ نیدولت سرما

بحث و »کلوب«کیلیکارگران محققاً خواھان تشک
ھ داری یتبادل نظر ھمراه با مدافعان دولت سرما

.ستندین

کارگر (ھ داری ین طرفداران دولت سرمایا ایآسوم، 
ت حقوق یخود اعتقاد بھ رعا)رکارگریغو

ستییشرو باین ھستند کھ کارگران پیریک سایدمکرات
ن تشکل ھای ورھا حق ورود آزاد را بھ دبرای آن

شرو ین کنند؟ چگونھ کارگران پییمستقل کارگری تع
می توانند برای کارگرانی کھ خود مسبب سرکوب و

لیقا»کیحق دمکرات«، )و ھستند(ارعاب آنان بوده 
؟ مگر در نگذارند»تابلوی ورود ممنوع«شده و 

ی و شمال و جنوب یھ ھای کارگری اروپایاتحاد
ھ و اساس یست را کھ از پایی، کارگران فاشیکایآمر

بیھ کارگری مخالفند و در صدد تخریبا مفھوم اتحاد
خود راه می کی آن اقدام می کنند، بھ درون یزیف

.ک سنت کارگری در سطح جھانی استینیدھند؟ ا
م ھای سرکوبگر ھمکاری یاگر کارگرانی با رژ

ل تشکل ھای مستقل یاد مخالف تشکیداشتھ و از بن
نیبھ درون ا،ھ ھای کارگری باشندیکارگری و اتحاد

ت حقوق یرعا.رفتھ نمی شوندیتجمع ھا پذ
اعتقاد بھ ک تنھا برای کسانی است کھ خودیدمکرات

ر لوای دمکرات ینمی توان ز.دمکراسی داشتھ باشند
ن بھ جنبش کارگری را با لباس کارگران یمنشی، خائن

بھ درون تشکل ھای مستقل کارگری راه داد تا آن 
.تشکل را داغان کنند

ران خودش ابزار یھ داری ایچھارم، مگر سرما
ندگان کارگرشانیستی برای نمایغاتی ندارد کھ بایتبل

تمامران خود یم حاکم بر ایرژ.ل شدیقایژهحق و
روزنامھ ھا، رسانھ ھای جمعی، (غاتییابزار تبل

ون، حزب کار اسالمی، شوراھای اسالمی و یزیتلو
را در دست )رهیانجمن ھای صنفی و اسالمی و غ

سر سپردگی «کھ نیھا برای انیاۀیا ھمآ.دارد
کافی»...ندینمایندگینما...خودشان بھ دولت را
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تشکل مستقل«کین ود بھ دریست؟ چرا باین
ا امکاناتی مالی یگری و یچ ابزار دیکھ ھ»کارگری

ست، وارد شوند؟ یروی خودش را دارا نیجز اتکا بھ ن
تشکل مستقل کارگری قرار است برای مبارزه با 

ل گردد و نھ یھ داری تشکیاست ھای سرمایس
!بورژوازیز بایستی مسالمت آمیمصالحھ و ھمز

با ھر (ھ داری یندگان دولت سرمایاگر قرار باشد نما
ن تشکل ھا وارد شوند، ضرورت یبھ درون ا)لباسی
نیا چنیآ.ن تشکلی نقض می شودیل چنیتشک

تشکل!وجھچیھانھ است؟ بھیموضعی فرقھ گرا
ھای مستقل کارگری قرار است کھ ھم مبارزه در 

ران را اسی کارگیراستای منافع صنفی و ھم س
ریرا در کشور اختناق زده ای نظیز.سازمان دھد

ران مبارزه برای خواست ھای صنفی جدا از یا
کییآغاز .ستیاسی نیمبارزه برای مطالبات س

برای نمونھ .گری را نشانھ می زندیعاً دیسر
کارگران بارش اصفھان اعتراضی برای مطالبات 

ک اقدامی(آغاز کردند )خودمعوقۀحقوق (صنفی
ریھا دستگاما پس از مدتی عده ای از آن)صنفی

ھا در شدند و بھ ناچار بخشی از مبارزات آن
کی(اسی متمرکز شدیان سیراستای آزادسازی زندان

د بھ یز بایاسی کارگران نیمبارزات س).اسییاقدام س
برای .ردیدور از حضور بورژوازی صورت پذ

ۀندینمونھ اگر قرار باشد کارگران در حضور نما
ل خود را یک ھای مبارزاتی و مسایبورژوا، تاکت

برنامھ ھای کارگران توسط تمامطرح کنند، طبعاً 
.ش نخواھد رفتیچ طرحی پیم خنثی شده و ھیرژ

اسییمبارزات سۀھا، مجموعنیاضافھ بر ا
کارگران می تواند نطفھ ھای سازماندھی سراسری 

رز در بیرا ن)ر اعتصاب عمومیینظ(میھ رژیعل
لیاسی پتانسیسۀک اعتصاب سادیرا یز-داشتھ باشد

م را می تواند در خود داشتھ یاسی عظیک انفجار سی
جھ تشکل مستقل کارگری تنھا محلی یدر نت.باشد

کھ بل،ستیل صنفی کارگری نیبرای بحث مسا
ت ھای یاسی و فعالیمرکزی است برای تبادل نظر س

ھی است کھ در یبد.میھ داری در ابعاد عظیسرماضّد

داً ید اکین تشکلی بورژوازی و تمام خادمان آن بایچن
غاتییبرای کسانی کھ ھزارھا ابزار تبل.حذف گردند

در دست داشتھ و از امکانات مالی دولتی 
برخوردارند، حذفشان از تشکل کارگری عمل 

.دیک بھ حساب نمی آیردمکراتیغ

ت کنونیید کھ در وضعیپنجم، خسروشاھی می گو
.ران امکان برپا کردن تشکل مستقل وجود نداردیا

ح باشد، عمالً  ین استداللی صحیاگر فرض شود چن
ای.شرو وجود داردیتنھا دو راه در مقابل کارگران پ

ن کنند و از در سازش با آن ید بھ نظام حاکم تمکیبا
س کنندیرا تأس»تشکل مستقل زرد«برآمده و 

کیجاد ید برای ایا بایو )موضع خسروشاھی(
اگر قرار است .مبارزه کنند»تشکل مستقل سرخ«

ر دست بورژوازی یش اسیکھ کارگران ھمانند پ
دیایوجود نھ ن تشکل زردی بیبشوند، بھتر است چن

درست برخالف ).ھا نھاد مشابھ وجود داردنقداً ده(
ست ھای جنبش کارگری، مبارزه برای ینظر رفرم

ک تشکل مستقل کارگری با یاحقاق و دسترسی بھ 
م، یمدافعان رژتمامبرای »ورود ممنوع«عالمت

تیھ داری کارگران را تقویسرماضّدۀخود، مبارز
.می کند

؟»ییکنترل بورژوا«ای»کنترل کارگری«

شوراھا و توھم کنترل «راً مقالھ ای تحت عنوان یاخ
جلد(»کارمزد«د رھنما در یتوسط سع»کارگری

مقالھ کھ ظاھراً .افتھ استیران انتشار یدر ا)سوم
حیش نگاشتھ شده، بھ منظور توضیھشت سال پ

ھ منتشر شده ین نشریمفھوم کنترل کارگری در ا
خی بھ ظور یک برخورد تاریسنده پس از ینو.است

کنترل «ف مفھوم یران بھ تعریشوراھا در ا
شوراھای «بھ اعتقاد وی .پرداختھ است»کارگری

عنییترل کارگری بھ مفھوم مطلق آن، کار با نقش کن
ی توسطیع، بھ تنھایتوزت ویرید، مدیکنترل تول

آن .ج جا عملی نشده استیکارگران ھرگز و در ھ
اتفاق افتاده، اشکال و درجات مختلف ...چھ
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...دموکراسی صنعتی و مشارکت کارگری بوده است
ۀویمی توان ادعا کرد کھ دموکراسی صنعتی تنھا ش

اقل کارگر حدۀدر آن، طبقعملی و مقبولی است کھ 
بشری، می تواند از ۀدر مقطع کنونی از تحول جامع

او ادامھ می دھد ).۵٢ص (»...حقوق خود دفاع کند
، "مشاوره"ۀیعنی مرحلباالترۀدر مرحل«کھ 

مات مشاوره می یت با کارگران در اتخاذ تصمیریمد
عنییمشارکت ن سطحیخره در باالترباألو...کند

کارگران در سطوح مختلف امور را "خودگردانی"
زی ین خودگردانی در واقع چیا....رندیبھ عھده می گ

).۵۴-۵٣ص ص (».ستیجز کنترل کارگری ن

کنترل کارگری کھ قرار است ۀلأگر مسیبھ سخن د
ل حکومت کارگری یکسب قدرت کارگری برای تشک

مدافع «ین بھ اصطالحزی کند، بھ زعم اینھ ریزم
ییجان خالصھ می شود کھ از آنیچن»کارگرۀطبق

البتھ بھ مفھوم مطلق (چ کجا کنترل کارگری یکھ ھ
د بھ خدمت یپس کارگران با،اعمال نشده!)آن

بھ سوی »دوستی«بورژوازی در آمده و دست 
ھا بھ سطوح عالی ران دراز کرده و متحداً با آنیمد
ھ ھمانا ک-»خودگردانی«و سپس »مشارکت«تر
چھ البتھ چنان.ندیآ،لیاست نا-!»کنترل کارگری«
ان دست دوم و سوم ین سخنان از زبان سخنگویا

ھ یھا در درون اتحادا خادمان آنیھ داران و یسرما
ی، بھ زبان آورده می شد یھای کارگری زرد اروپا

»نخبگان«ن سخنان یتعجبی نداشت، اما قرار است ا
کار «ھ ای با نام ینشرران باشد کھ در یکارگری ا

دیگونھ عقانیھی است کھ ایبد!ابدیانتشار می »مزد
انھ با یات اصالح طلبانھ و مماشات جویدر نظر

دین مطالب بایح ایبرای توض.شھ داردیبورژوازی ر
کنترل «ن استدالل ھا و مفھوم واقعی یاۀیشبھ ر

نزد کارگران »یت کارگریریمد«و »کارگری
.شودشرو، اشاره یپ

و »مشاورت«ای، »رتیمد«نظری ۀیشر
ران و نظارت یکارگری ھمراه با مد»خودگردانی«

ھ یمی سرمایلھ ھای قدیکی از حیی، یدولت بورژوا

نھ تنھا .داران برای کنترل بر امور کارگری است
کای شمالی یھ داری غربی و آمریدولت ھای سرما

را سال ھاست طرح و در ییاست ھاین سیچن
م جمھوری یبھ اجرا گذاشتھ اند، کھ حتی رژمواردی 
.ی نشان داده استین نظر ھمسویز بر ایاسالمی ن

ر عامل شرکتیش مھندس رزازی، مدیک دھھ پی
نینار دومید فوالدی قطعات فوالد در سمینورد و تول

از امسال «:ج صنعتی اعالم کردیسالگرد طرح بس
گری بھ نام یج صنعتی، طرح دیبھ موازات طرح بس

ت جامع بھ اجرا در آمده کھ در واقع یفینظام کنترل ک
ن طرح بر یھ ایتک.مکمل طرح قبلی است

سازماندھی کارکنان در گروه ھای مشخص می باشد 
ن گروه ھا در قسمت ھای یک از ایکھ در واقع ھر 

...فا می کنندیت را ایریمختلف کارخانھ نقش مد
ت بھ اساس ھمفکری و مشارکت کارکنان دریریمد

تییرین نظام مدیشرفتھ ترید، پیل مربوط بھ تولیمسا
کی از یات یتشابھ نظر.»...یای امروز استدر دن

کی بھ یو )رزازی(ھ داری یمدافعان نظام سرما
قابل توجھ )رھنما(نظام کارگری اناصطالح مدافع

!است

ھ یندگان سرمایطرح مشارکت کارگری توسط نما
کارگری مطلب ھا در جنبش داری و خادمان آن

چ قسمت جھان یگونھ طرح ھا در ھنیا.ستینی نینو
رھای اسارات آنیبھ نفع کارگران نبوده و تنھا زنج

نیکافی است بھ عملکرد ا.ت کرده استیھا را تقو
ل طرح ھا در نظام جمھوری اسالمی نظر افکنده یقب

ک دھھ از طرح مشارکت و یک بھ یپس از نزد.شود
بید نصینھا سھمی از تولت کارگری، نھ تیریمد

ز بھ آنینمعوقھکارگران نشده کھ حتی حقوق ھای 
تی است یرین چھ مشارکت و مدیا.ھا داده نمی شود

زیافت دستمزد ناچیکھ کارگران حتی موفق بھ در
نیخود در ازای کار مشقت بار، نمی شوند؟ طبعاً چن

ش خود را پس یران آزمایر ایاستی در کشوری نظیس
ھا دمکراسی ی کھ در آنیاما در کشورھا.داده است

ی حاکم است چھ؟یبورژوا
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ست ھای یان رفرمین مبحث در میرامون ایبحث پ
ک قرن یش از یست ھای انقالبی بیی و مارکسیاروپا

یست بۀبرای نمونھ در دھ.یان استاست کھ در جر
ا توسطیتالیاشغال کارخانھ ھا در اۀدر بحبوح

مشارکت کارگران «ادی شنھیپۀیحکارگران، طرح ال
ندگان یکی از نمایکارخانھ توسط »تیریدر مد

ن طرح مورد یا.ارائھ داده شد)تییولیج(پارلمان 
ست ھای درون جنبش یاری از رفرمیاستقبال بس
حھ یھدف اصلی طرح ال.ز قرار گرفتیکارگری ن

مسدود کردن مبارزات کارگری برای کسب قدرت 
ستی، یات رفرمین نظریدر مقابل ا.اسی بودیس

موضعۀین مقطع در جبھو گرامشی در ایآنتون
:و نوشتیسم انقالبی قرار گرفتمارکس

کنترل ھمچون ۀلأست ھا برخورد بھ مسیبرای کمون«
عنیی.عصر کنونی استۀلأن مسیبرخورد بھ مھم تر

لیاعمال قدرت کارگری بر وساۀلأبرخورد بھ مس
نیاز چن.لتیابی بھ قدرت دویجھ دستید و در نتیتول

ب آن و بھ اجرا در یحھ، تصویدگاھی، طرح الید
ی، مسائلی ثانونی یآمدنش در چارچوب دولت بورژوا

قدرت کارگری در أیل وجود و منشتنھا دل.ھستند
نیاسی ایی سیکارگر است، در تواناۀدرون طبق

یار دارد بھ ن طبقھ در اختیطبقھ، در قدرت عملی کھ ا
د و یر در تولییرقابل تغیکننده و غنییعامل تعۀمثاب

)٣(».اسی و نظامییروی سازمانده سیبھ عنوان ن

در مورد ١٩٣٩ی در سال ین بحث ھای مشابھھمچن
کیع ملی شده در مکزیبر صنا»نظارت کارگری«

ستیینیز حزب استالین دوره نیکھ در اان بودیدر جر
ستی اتخاذ کرده بود و یک مواضع رفرمیمکز

ی انقالبی در مقابل مواضع فرصت ست ھایمارکس
موجود در جنبش کارگری ۀیانطلبانھ و فرقھ گرا
خیز در تاریاری نیموارد بس)۴(.موضع اعالم کردند

ستیجنبش کارگری مشاھده شده کھ ھمواره رفرم
»مشارکت«ھای درون جنبش کارگری، تحت لوای 

امر .کارگری خواھان مماشات با بورژوازی شده اند
»مشارکت«لین قبیچ موردی اینست کھ در ھیمسلم ا

ھا را ھا بھ نفع کارگران تمام نشده و ھمواره آن
چرا؟.ش کرده استیف تر از پیضع

خ بارھا نشان داده است کھ یتار.علت آن ساده است
از یشھ اش نیطبقھ کارگر برای تحقق خواست ھای ر

روھای مولده و یرشد ن.اسی داردیبھ قدرت س
ک و یف دمکراتیادی و حل تکالی اقتصیشکوفا
ستی در جامعھ تنھا می تواند با براندازی یالیسوس

رشد ۀکھ مسدود کنند(ییشھ ای نظام بورژوایر
یعی است کھ طب.ابدیتحقق)روھای مولده استین

کارگر نمی تواند ھمراه با طبقھ ای کھ خواھان ۀطبق
ستییھمز،استثمار، سرکوب و ارعاب آن باشد

ستی و آشتی یھرگونھ ھمز.ز داشتھ باشدیمسالمت آم
، بھ نفع قدرت حاکم تمام می شود و )موقت و دائمی(

ق مییکارگر را بھ تعوۀیدن طبقامر بھ قدرت رس
.اندازد

ک روزه و یاسیین قدرت سیاما، تدارک برای ا
دست ھ ھ دار بیسرماۀبالفاصلھ پس از براندازی طبق

اسی، یکارگر برای اعمال قدرت سۀطبق.یدنمی آ
تیریکافی و الزم در امور مدۀیاز بھ تجربن
ھ داری تمام ابزار یدر نظام سرما.دارد)کارگری(

ۀکز اداری و نظارت و کنترل از طبقدی و مرایتول
ھ داری یندگان سرمایکارگر سلب شده و بھ دست نما

ست کھ چگونھ الھ بر سر آنأمس.سپرده شده است
و پس از آن، ھ داریین، در درون نظام سرمامی توا

ۀھ و ضروری را برای کسب تجربین تدارکات اولیا
دست آورد؟ھ کافی ب

:لھ روشن استأن مسیست ھا بھ ایپاسخ رفرم

!ییکنترل بورژواای»خودگردانی«و »مشارکت«
!است»کنترل کارگری«شرو، اما، یپاسخ کارگران پ

کنترل «ح مفھوم یش از پرداختن بھ توضیاما پ
ھ یشا سرنگونی نظام سرمایپۀدر دور»کارگری

.ک آن  پرداختیست بھ مفھوم کالسیداری، می با
ن باورند کھ در دوره یست ھای انقالبی بر ایمارکس
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ھ داری توسط یبالفاصلھ پس از براندازی نظام سرما
ک فاز انتقال از یقدرت کارگری، جامعھ وارد 

می گردد کھ بھ قول یسمالیھ داری بھ سوسیسرما
ستی در جامعھ یتالیرکاپید غیوجھ تول)۵(کارل مارکس

ی باقی مییع کماکان بورژوایاما وجھ توز،حاکم شده
ۀیستی از بطن جامعالیرا انقالب سوسیماند، ز

یھایاری از ناھنجاریھ داری متولد شده و بسیسرما
روھای مولده در سطح یفی نیی، تا رشد کیبورژوا

نیھمچن.برای دوره ای باقی خواھد ماندجھانی، 
ییجاکارگر، از آنۀین، طبقصاحبان قدرت نو

ت کارگری نداشتھ کماکان برخی یریآمادگی اعمال مد
ستییالجبار باای را بیاز مناسبات جامعھ بورژوا

د تصور شود کھ روز پس از انقالب ینبا.حفظ کند
»بورژوا«ران ینی مدیگزیکارگری می توان با جا

ل حلیمساتمام »کارگر«ران یدر کارخانھ ھا با مد
ت کارگری یریکارگران برای اعمال مد.می گردد

ۀدر جامع.ستی تجربھ و آمادگی قبلی داشتھ باشندیبا
ساعت در روز ١٠ش از یی، کارگرانی کھ بیبورژوا

چ امکان یکار کرده و ھ)اب وذھابیاۀبھ اضاف(
نمی توانند بھ دی را نداشتھ،یسازماندھی امور تول

امور را بھ تمامصرف سازماندھی انقالب بالفاصلھ 
رو نیاز ا.رندیدست گھ صورت حرفھ ای خود ب

تیریاز بھ دوره ای است کھ کارگران بھ اعمال مدین
از بھ یز نین مورد نیدر ا.دا کنندیی پیو کاردانی آشنا

ن دوره انتقالی یاما در ا.انتقالی استۀک دوری
د در دست خود کارگران یع باید و توزیکنترل تول

.نام گرفتھ است»کنترل کارگری«ن عمل، یا.باشد
اری یحکومت کارگری در بسکھاستایدورهاین 

ران یاز ادارات و کارخانھ ھا و مؤسسات از ھمان مد
ش از انقالب کارخانھ ھا را یو افراِد با تجربھ ای کھ پ

کنترل «تحت، استفاده خواھد کرد، اما دمی چرخاندن
مین دوره وقت تنفس یکارگران در ا.»کارگری

ییت آشنایریتمام سطوح کار اداری و مدبھتایابند
دست خود ھ امور را بتمامو پس از آن ننددا کیپ
ر، یکھ لطمات اقتصادی جبران ناپذنیرند، بدون ایگ

کارگر و ۀامور، بھ طبقۀبھ علت عدم آمادگی ادار

لی، تحممسوسیالیسذار بھدرحال گنوینۀجامع
)۶(.گردد

ھ داری چھ؟ ھمان مفھوم از یسرماۀاما در جامع
و ھمان مضمون می تواند در »کنترل کارگری«

کارگران از .ز طرح گرددیھ داری نیسرماۀجامع
مطالباتی(ک سلسلھ مطالبات انتقالی یق اعمال یطر

ھ داری قابل تحقق نبوده و یکھ توسط دولت سرما
یھ ی کارگران و دولت سرماید رودررویتشدمنجر بھ 

و را تجربھکنترل کارگریدر عمل )داری می گردد
بھ .آماده می کنندشانخود را برای حکومت آتی 

کارگر برای تدارک اعمال ۀیگر، طبقسخن د
ھ یت کارگری، پس از سرنگونی نظام سرمایریمد

عید و توزیداری، ضروری است کھ سازماندھی تول
برای .تجربھ کندزینھ داری یدرون نظام سرمارا در 

اعتماد بھ نفسنخستۀیستی در وھلھا بان امر، آنیا
ستی سازماندھی راه یھا باآن.الزم را کسب کنند

و بگیرنددست ھ ع را بیاندازی چرخ ھای اصلی صنا
ن در عمل نشان دھند کھ صاحبان یریبھ خود و سا

.ھا ھستندآنخودد، یاصلی ابزار تول

ز اعمال کنترل و نظارت ین راه نین گام در اینخست
د در سطح یبر تول)و بدون دخالت آقا باال سر(میمستق

کیحاصلھ از ۀتجرب.ھر کارخانھ و کارگاه ھست
ک اشغال کارخانھ و گرفتن امور یایاعتصاب و 
کنترل ۀیاولۀیند بر دست خود، زمیاداری و تول

.وردکارگری را فراھم می آ

نترل اکثر ی کھ کیجاھ داری، از آنیسرماۀدر جامع
ران یحاکم و دولت و مدۀامور جامعھ در دست طبق

می تواند تنھاآنست، کسب تجربھ کنترل کارگری 
و افراد و احزاب (نھادھای وابستھ تمامیاز مستقل
ایھر دخالت و .ردیبھ دولت صورت گ)وابستھ

نھادھا و التی عوامل، یاسی و تشکیحضور س
زمانی کھ .ن روند را مسدود خواھد کردیاحزاب، ا

د شوند؛  چھ یستی تولیی باینکھ چھ کاالھایم ایتصم
س گردد؛ چھ تعداد کارگر ینوع کارخانھ ای تأس
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طیقدر باشد؛  شراھ دات چیاستخدام گردد؛ بھای تول
فروش چگونھ باشد؛ دستمزدھا و ساعات کار و 

امون امکانات رفاھی، ریم پیا تصمیران و یحقوق مد
قدر ھ ره چیع رتبھ و غیمھ، پاداش، اخراج و ترفیجر

ران یھ داران و مدیسرماۀھمھ و ھمھ برعھد...باشد
عملیۀکارگران تجربگاهچیھھا باشد، انتصابی آن

دخالت ھای .افتیامور خود را نخواھند ۀبرای ادار
و طرح ھای »تیریمد«برخی از کارگران در 

ری در ییچ تغینھ تنھا ھ»مشارکت«و »خودگردانی«
کنترل ۀیت کارگران نمی دھد کھ امر تجربموقع

ھا را بھ اسرای ق انداختھ و آنیکارگری را بھ تعو
.ران مبدل می کندیمد

ژه و قدرت یت وین موقعیھ داران از ایالبتھ سرما
عنی کسب سود ی، شانیشبرد مقاصدمطلق خود برای پ

نیروست کھ کوچکترنیاز ا.استفاده می کنندشتر، یب
کیایاقدام کارگران مانند کم کاری، ُکند کاری و 

کم را بھ مخاطره می ئت حایاعتصاب، کل منافع ھ
ر اعتراض ھای کارگران شادان یاخۀتجرب.اندازد

روھای انتظامی کھ منجر یپور و جامکو و واکنش ن
ا بھ ی ریم ھاین رژیت چنیزی شد، ماھیبھ خونر

)٧(.ش می گذاردینما

وه ھا، محققاً ین شیشرو در تقابل با ایکارگران پ
امور ۀیم بر کلیخواھان نظارت و کنترل مستق

ان قرار گرفتن اسرار معامالتی یدی؛ در جریتول
ھ داران؛ کسب اطالع در باره دخل و خرج یسرما

ری کارخانھ ھا یکارخانھ؛ اطالعات در امور وام گ
زان دستمزھا و یداخلی و خارجی؛ ماز بانک ھا 

یا ان کارخانھ؛ علت اخراج یران؛ سود و زیحقوق مد
ھ داران، یسرما.ره ھستندیکارگران و غیارتقا

کھ تمام اطالعات موظفندان یران و کارفرمایمد
-ار کارگران قرار دھندیمربوط بھ کارخانھ را در اخت

نیرو مبارزه برای انیاز ا.ن نمی کنندیاما چن
.از بھ سازماندھی مستقل داردیی نیمطالبات ابتدا

نیق مبارزه در صدد کسب ایجاد تشکلی کھ از طریا
ر اشغال یی نظیوه ھاید و توسط شیھ ای برآیحقوق پا

عید و توزیدست گرفتن کنترل بر تولھ کارخانھ ھا و ب
ھ داران مبنی ضرردھی یرھای سرمایتزوتمام

نیا.ره را برمال کندیھ اخراج ھا و غیکارخانھ و توج
زی بھ جز تشکل مستقل کارگری نمی تواند یتشکل چ

ن مطالبات یک از این مبارزه حول ھر یباشد و ھمچن
کنترل کارگری ۀانتقالی مبارزه ای برای کسب تجرب

.می تواند باشد

دست گرفتن کنترل، ھ م کارگری برای بیعمل مستق
ھ داری و یزنگ خطری است برای کل نظام سرما

ست کھ یھوده نیب.ادمان آن در جنبش کارگریخ
جاد تشکل ھای مستقل یھ این نھادھا علیامروز تمام ا

»بازنشستھ«کارگران توزینھ یک.ی می ورزنددشمن
اصالح طلب نسبت بھ مبارزات مستقل »نخبگان«و 

ھا آن.ن علت استیشرو بھ ایکارگری و کارگران پ
ھای ک می دانند کھ با رشد و گسترش تشکلین

ھا در درون نظام آنۀیجاه و مقام و آت،مستقل
ھا کوشش می آن.ز بھ خطر می افتدیھ داری نیسرما

تشکل مستقل«ذ نام کنند از طرق مختلف با اخ
کنترل «و )رو شاھیدهللا خسیۀمقال(»کارگری
ن واژه ھا را از ی، ا)د رھنمایسعۀمقال(»کارگری

مزیّنیسم رفرمو بھ لباس نندمحتوای اصلی خالی ک
در کردن ھ دان بین حال، برای از میدر ع.نمایند

ھا، نھادھای ان واقعی آنیشرو و سخنگویکارگران پ
ن و یاھانت، توھ(چ اقدامی یخود را بنا نھاده و از ھ

)٨(.ھ شان کوتاھی نمی کنندیعل)دیتھد

ات کارگران ینظرۀدر مقابل عملکرد مخرب و اشاع
اصالح طلب، کارگران »نخبگان«بازنشستھ و 

راستای کسب شرو برای تداوم مبارزات خود در یپ
جاد یکنترل کارگری و اۀاعتماد بھ نفس و تجرب

ندگان ین نمایستی از ایتشکل مستقل کارگری، با
ست و مماشات طلب کارگری فاصلھ یقالبی و رفرم

ھا را در ھر جا و مکانی در انظار و آنبگیرند
و اجازه نمایندھا افشا کارگران در سطح کارخانھ

وی کارگری شُریروس ھا بھ درون پین ویندھند کھ ا
.نفوذ کنند
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ۀسابق نشریاعضایبھ عنوان یک دزد ادبی توسط 
کھ سال ایمقالھ ۀکندوکاو معرفی شده، زیرا ترجم

ھا پیش در کندو کاو منتشر شده بود، با نام خود در 
.)کارمزد انتشار داده است
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رجوع شود متن انگلیسی آثار لئون تروتسکی -۴
.Pathfinder Pressانتشارت ٣٩-١٩٣٨
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و تشکیل اولین حکومت شورایی در تاریخ، یعنی 
.روسیھ، کتاب ای اچ کار١٩١٧انقالب اکتبر 

شب آبستن است تا چھ زاید «ۀرجوع شود بھ مقال-٧
١٠۴ۀ، کارگر سوسیالیست شمار»سحر

http://nashr.de/n/k_s/ks104.pdf
»بنیاد کار«، یکی از این نھادھای خودساختھ-٨

و »کارگران تبعیدی«است کھ توسط عده ای از 
»حزب کمونیست کارگری«ونمستعفیبخشی از 

این عده تاکنون بھ جز صدور .تشکیل یافتھ است
اطالعیھ، اخبار دست دوم، بخشنامھ و تعیین خط 

ورود قوای نظامی بھ :مانند شعار(مشی بی ارتباط 
مواضع رفرمیستی، ۀو اشاع!)محیط کار ممنوع

برای کارگران، عملی انجام نداده اند، اما بھ محض 
ھدف »کانون مستقل کارگری«فعالیت ھای ۀمشاھد

اخیراً .آن نھاده است»افشاگری«خود را تخریب و 
یکی از اعضای این نھاد، جالل مجیدی، رسماً علیھ 

ۀخان«کانون مستقل کارگری و در حمایت از 
.وابستھ بھ رژیم، اعالم موضع کرده است»کارگر

»ما«ها و مطالبات آن» قانون کار«
بازگشت بھ فھرست

ییدر مورد کارگاه ھا»د کاریقانون جد«سیش نویپ
ا کمتر از پنج نفر کارگر دارند، از سوی یکھ پنج نفر 

»رانیی ایکانون عالی انجمن ھای صنفی کارفرما«
»ییتشکل ھای کارگری و کارفرما«با مشارکت 

استیتھ ای از معاونت حقوقی ریتحت نظر کم
ھ و پس از بررسی وزارت کار و یجمھوری، تھ

دوران ما، (ران شد یئت وزیم ھیامور اجتماعی تقد
٣١ِسیش نوین پیاگر ا).١٣٧٩اسفند ٣،چھارشنبھ

ب مجلسیحھ مبدل شود و بھ تصویماده ای بھ ال
پنج نفریحذف کارگاه ھاۀیحبرسد، قرار است کھ ال

روی ین اشتغال نیقوان«از یا کمتر از پنج نفر کارگر
١٣٧٨اسفند ٨مصوبن اجتماعییو تأم»انسانی

گر، قرار یبھ سخن د.مجلس پنجم، ملغا اعالم گردد
ر کارخانھ ھا از یز ھمانند ساین کارگاه ھا نیاست ا

ر کارگران برخوردار و مشمول یسا»اییمزا«
مانند بھره (شوند»قانون کار جمھوری اسالمی«
ور یکاری مصوب شھریبۀیمری کارگران از بیگ

).مجلس١٣۶٩

، گماردن کودکان »قانون کار«نیبھ عالوه، بنا بر ا
سال ممنوع اعالم شده و ساعات کار ١۵کمتر از 
ھمچنان .ساعت تجاوز کند١٩٢ستی از یماھانھ نبا

الت رسمی کشور بھ یروز جھانی کار جزو تعط
د قرار است حل یدر قانون کار جد.حساب خواھد آمد

با»داوریۀیتکم«ن کارگر و کارفرما در یف باختال
کانون عالی انجمن ھای صنفی «ندگان یشرکت نما

.دگی شوندیو مجامع امور صنفی رس»ییکارفرما
در صورت اخراج کارگران، کارفرما موظف می 

نیروز آخر٣٠شود کھ بھ نسبت ھر سال خدمت،
روز اگر اخراج ۵٠(ھا را پرداخت کند مزد آن

).باشدرموجھ یغ
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شنھادی بھ قانون کار، چند نکتھ را در یرات پییتغ
:اسی برجستھ می کندیت کنونی سیموقع

ست؟یچ»قانون کار«رییزه واقعی تغیانگ

چیھ»قانون کار«شنھادی یرات پییھی است کھ تغیبد
اگر .ت کارگران نداردیارتباطی بھ بھبود وضع

م قصد بھبود یرژ»اقتصاددانان«سردمداران و 
قانون «کلستییت کارگران را داشتند، می بایوضع

ر و یین تغیعلت اصلی ا.ر دھندییرا اساساً تغ»کار
است ھای مختلفی است کھ دو یتحوالت مرتبط بھ س

.گر  داشتھ اندیکدیم بایرژۀجناح عمد

تیتمام«م، بھ اصطالح یباند محافظھ کار رژ
ھ داری سنتی یماھ در سری، کھ عموماً پا»خواھان

ۀیک اقتصاد بستبازار دارد، ھمواره خواھان 
و تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت »اسالمی«

د ملییدرصد تول٨۶طبق آمار دولتی .بوده است
درصد ١٠٠ر نفتی،یدرصد صادرات غ٣٧ران؛ یا

درصد واردات  در کنترل ۵/٩۵صادرات نفتی و 
یج ون ترویسیکم(کامل دولت متمرکز شده است 

نیا).اق بازرگانیتگانی و صادرات وابستھ بھ ازربا
قانون «ز در یاست بازتاب مشخصی نیروش از س

باند.و برخورد بھ کارگران داشتھ است»کار
تصور می کند با متمرکز کردن اقتصاد در »راست«

م فشار بر یاست ھای مستقیدست دولت و اجرای س
اسییقدرت سھا، می تواند کارگران و ارعاب آن

خود را اعمال کرده و از ھرگونھ اعتصاب و 
بر.ری کندیناآرامی در درون جنبش کارگری جلوگ

تیمجلس پنجم کھ اکثر١٣٧٨اسفند ٨ن اساس در یا
زیطرح جنجال برانگ،آن در دست باند راست بود

ا کمترینفر۵حذف کارگران شاغل در کارگاه ھای 
ھدف اصلی .رساندبیای قانونی، بھ تصویرا از مزا

میان کارگران و ترسیجاد افتراق در میباند راست ا
ن عمل ارعاب یا.ر کارگران بودیت آتی سایموقع

ر کارگران یز می توانست ھمانند چماقی بر سر سایآم

ھا را کامالً از د و آنیگر فرود آیت ھای دیدر موقع
.حذف کند»قانون کار«استفاده از مواد 

اصالح «و بھ اصطالح »معتدل«گر باندیاز سوی د
ل اقتصادی یشبرد مسایگری برای پی، روش د»طلب

ھ ین باند کھ متکی بر سرمایا.مد نظر داشتھ است
، )سبک جھان سومی آن(»صنعتی«داری 

دستگاه دولتی، قشرھای ۀیھای بلند پاتکنوکرات
یھ داری غربی و ل بھ نظام سرمایروشنفکر متما

است، »نیی شھرنشباالو «متوسط مرفھ ۀطبق
نین بیقوان«خواھان برقراری نظامی مترادف با  

ھ داری یو شرکت در بازار جھانی سرما»المللی
).نظام شاھنشاھیۀروشی مشابھ بھ دور(است 

تیژه پس از کسب اکثرین باند بھ ویر ایاقدامات اخ
ی کھ در تقابل کامل با نظر یجاتا آن(در مجلس 

.ن راستا بوده استیادر)قرار نگرفتھ»رھبر«
ھ ھای یھ گذاری برای سرماین سرمایر قوانییتغ

نیش بیھما«و )در صد سھام۵٠ش ازیب(خارجی 
،شرکت آلمانی٣٠با دعوت )مھر٢۶(»المللی

ی، یاینی، استرالیفرانسوی، چ،ییایتالیسی، ایانگل
ران ی، مالزی بھ ایمصری، عربستان سعودی، سور

ارد یلیم٨/٧(ھ گذاری یســــــرماھا بھ ق آنیو تشو
ن مذاکرات اقتصادی با دول غربی یو ھمچن)دالری

ن ھدف یابھدنیھمھ در جھت استحکام بخش،رهیو غ
.بوده است

ن راستا یز در ھمین»دیقانون کار جد«سیش نویپ
سال »اصالح طلب«اقتصاددانان .ن شده استیتدو

ورت حفظ گذشتھ بھ باند راست ھشدار دادند کھ ضر
ط مساعدیمح«جاد یران ایھ داری در اینظام سرما
ھ گذاری از سوی شرکت ھای خارجی و یبرای سرما

راه آشوب «صورت رآنیاست، درغ»داخلی
:ھ کردند کھیھا توصآن!»اجتماعی باز خواھد شد

ھ و مقننھ می یاجرائۀقو،برای بھبود آمار اشتغال«
ست مداخالت خود را در امور بازار کاھش دھند یبا

قانون کار را بھ نفع بارآوری صنعتی اصالح و 
حکومت بھ خوبی «:ھمچنان اعالم داشتند کھ».کنند
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دیتولۀیھ گذاری ھا در توسعت سرمایاز نقش و اھم
ی را برای آن اعالم کرده یزه ھایآگاه است و انگ

خشد، ن روند را سرعت بیکھ انیبرای ا.است
نیست بھ خوبی موانع موجود را معیحکومت می با

ن شامل اصالح یا.ھا را از راه برداردکرده و آن
کار کردن و اخراج را یقانون کار است، کھ امکان ب

ست کھ ین باری نیا.رممکن کرده استیک بھ غینزد
یرخواھان، جعفر خ(».ھ داری بخواھد بکشدیسرما

، ٢٠٠٠نوامبر ١۶لی، یران دیسی ایانگلۀروزنام
ز ھمان یر نیبر گزارش ھای اخبنا).ید از ماستکأت

اصالح «ھ پردازان یاستدالل ھا از جانب نظر
ان محافل اقتصادی و کارشناس«و »طلبان

کھ نیل ایسخنانی از قب.ر شده استتکرا»دانشگاھی
ین در ادیجلوی اصالحات بن«کنونی، »قانون کار«

نیا ایو »تخصوصی سازی را گرفتھ اسۀعرص
ھ گذاری خارجی مبدل یبھ مانع اصلی سرما«کھ آن 

ھ داران یراه را بر سرما«کھ آن نیا ایو »شده است
».کاری می گرددیمی بندد و موجب گسترش ب

، ھمواره )١٣٧٩اسفند ٣،چھارشنبھ،و آزادییراد(
.تکرار شده اند

ئت حاکم بر محور ین باندھای ھیجھ، اختالف بیدر نت
ا کاھش یدیا تشدیا عدم اخراج کارگران و یاخراج

ۀاختالف بر سر روش و نحو.ستیھا، نارعاب آن
کی بھ صورت ی.اجرای استثمار کارگران است

گری یو قرون وسطی عمل کرده، و د»زمخت«
است کھ مورد »میمال«جاد ظاھری یخواھان ا

نیبازتاب چن.ردیرش دولت ھای غربی قرار گیپذ
د آن، یس جدیش نویسابق و پ»قانون کار«روشی در 

.مشاھده می شود

ر قانون کار را ییت تغیشنھاد دھندگان صالحیا پیآ
دارند؟   

ری از یراتی مانند جلوگییتغ!ریخ:ک کالمیدر 
کھ در (ساعت کار در ماه ١٩٢ایاخراج کارگران و 

و عدم استفاده از )ابدیساعت کاھش ١۴٠د بھیواقع با

ره زمانی می تواند جدی تلقی گردد کھ یغکودکان و
.کارگران باشدخودندگان یدست نماھ اجرای آن ب

کانون «توسط»دیقانون کار جد«اعالم شده است کھ 
با»رانیی ایعالی انجمن ھای صنفی کارفرما

تحت»ییتشکل ھای کارگری و کارفرما«مشارکت 
است جمھوری یتھ ای از معاونت حقوقی رینظر کم

ھی است کھ قانون کاری کھ یبد.گشتھ استنیتدو
نمی،مطالبات کارگری باشددھندۀقرار است بازتاب 

س جمھور و یان، رئیندگان کارفرمایتواند توسط  نما
کارگر، صورت ۀشناختھ بھ طبقنا»کارگر«عده ای 

ر قانون کار را ییت ارائھ و تغین عده صالحیا.ردیپذ
و نھ اندتخاب شدهرا نھ توسط کارگران انیز.ندارند

»اصالح طلبان«اگر .ارتباطی بھ کارگران دارند
ھ داری یدلسوز خواھان استقرار نظامی مانند سرما

نین اید حداقل در تدویران ھستند، بایغربی در ا
ن را دخالت ندگان واقعی کارگرایقانون کار نظر نما

سال قول و قرارھای بی ۴ۀپس از تجرب.می دادند
، کارگران »اصالح طلبان«ھور و س جمیاساس رئ

چ توھمی یان و ھیندگان کارفرمایبھ نمایچ اعتمادیھ
م بندین نیقوانتمام .س جمھور ندارندینسبت بھ رئ

نیا.ن نھادھا نقض شده اندیکار، تاکنون توسط ھم
ری نھادھای یم گی، اگر با تصم»خوب«ھاییشنھادپ

م کارگران و تشکل ھای مستقل کارگری یمستق
رند، بی ارزش ینظارت نشوند و مورد اجرا قرار نگ

ۀکھ منعکس کنند»داوریۀیتکم«.شی ھستندیو نما
نظرات و حضور فعال کارگران مستقل نباشد، تنھا 

گر از ابزار سرکوب و ارعاب یکی دیمی تواند بھ 
.کارگران مبدل گردد

مطالبات اساسی کارگران کدامند؟   

ھ داران یسرما»انون کارق«قانون کار کارگران با 
:رایز.متفاوت است

دین اجرای قانون کار بای، کارگران برای تضماول
مستقل از (ل نھاد مستقل خود باشند یقادر بھ تشک
تنھا با ).اسی موجودیحزب ھای سیدولت و تمام
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ک تشکل مستقل کارگری بدون دخالت دولت یجاد یا
دا یواقعی پان است کھ قانون کار معنای یو کارفرما

و شعب»کارگرۀخان«یم ھمواره اما، رژ.می کند
، »شوراھای اسالمی کار«وابستھ بھ آن مانند 

، »انجمن ھای اسالمی«، »انجمن ھای صنفی«
را »حزب کارگران اسالمی«و »ندگانیمجمع نما«

در .بھ عنوان نھادھای کارگری معرفی کرده است
وابستھ و»زرد«نھادھای گیھا ھمنیصورتی کھ ا

ف منافع کارگران ک معّریچیبھ دولت ھستند و ھ
مطالبات دھندۀانعکاس یحتی اگر در موارد(ستندین

).کارگری باشند

خود یش دستمزدھای، کارگران خواھان افزادوم
کارگرانی کھ در .ش تورم ھستندیبا افزامتناسب

تومان دستمزد می ١۵٠٠ن حالت روزییبھتر
٢۵٠٠ییلویبود کھ گوشت کرند، قادر نخواھند یگ

ۀامروز، مخارج روزان.داری کنندیتومان خر
اب و ذھاب و یخوراک، ا(ک کارگر یشتییمع

کارگری (تومان است ٢٠٠٠حداقل  روزی)درمان
م تری یت بھ مراتب وخیکھ دارای خانواده باشد وضع

.ران بی داد می کندیاۀتورم در جامع).یدا می کندپ
ش دستمزدھا منطبق با تورم یق افزایتنھا از طر

لیک دستمزد حداقل نایخواھد بود کھ کارگران بھ 
.ندیآ

د تحت کنترل خود کارگران یز باین مورد نیاما ا
در ماه ھای گذشتھ مھره ھای .ردیصورت گ

نیرضا محجوب، چنیم مانند علیرژ»کارگری«
یشان در برای نمونھ ا.ندمطالباتی را مطرح کرده ا

د حداقل یبا«:خود اعالم کرده است کھریاخۀمصاحب
نھ یدستمزد کارگران با توجھ با نرخ تورم و سبد ھز

ن گردد و ظاھراً ییتع»ای کاالھای مصرفی کارگران
قرار است نرخ تورم را بررسی »کارشناس«١٠

سنایا! (گزارش دھند»شورای عالی کار«کرده و بھ 
تواند ب کارانھ نمی ین گفتار فریا).٢٠٠١ۀیفور٢

را اوالً نرخ یز.ردیرش کارگران قرار گیمورد پذ
کذب محض است و تورم )صددر٢٠(تورم دولتی 

ایاً  آیثان.ستاران بھ مراتب باالتر از آنیاۀدر جامع
»شورای عالی کار«و خود »کارشناسان«نیا

ۀخان«ھمان ۀا زائدیمنتخب کارگران ھستند و 
ن اقدام یشد ا؟ ثالثاً حتی اگر قرار با»کارگر

ی نخواھد یرد ضمانت اجرایانجام گ»دلسوزانھ«
.داشت

شامل»قانون کار«از ٢تبصره ، ٧ۀ، مادسوم
طبق .می شود»قرار دادھای موقت کار«ۀبخشنام

٨٩«کارگری معروف بھ استخدام این قانون ضّد 
،  کارگران تنھا برای این مدت استخدام می »روزه
بدین ترتیب دست مدیران برای اعمال فشار .شوند

گاه امنیت زیرا کارگران ھیچ،باز گذاشتھ می شود
مبارزه در راستای .کار دائمی را دارا نخواھند بود

ان حذف این بند کھ کارگران را بھ اسارت کارفرمای
در می آورد می تواند بھ یکی ار شعارھای محوری 

.مبارزه با قانون کار مبدل گردد

نیمنی، با باال بردن سرعت ماشیل ای، مساچھارم
منی، یرایمی و غیقدھایآالت و استفاده از ابزار

عمدتاً انگشتان (تلفات جانی و قطع اعضای بدن 
در ایمنینیتضم.افتھ استیشیکارگران افزا)دست

نییگزین آالت و جایکارخانھ و کاھش سرعت ماش
دید بایل جدیمی و از کار افتاده با وسایابزار قد

.ردیصورت پذ

و از »ندکاریُک«ن اجحافات با یکارگران در مقابل ا
دن ین آالت کھنھ و دست از کار کشیکار انداختن ماش

و اشغال کارخانھ ھا، می توانند توطئھ ھای 
.نثی سازندان را خیکارفرما

ری از اخراج کارگران و کاھش ساعات یجلوگپنجم،
عدم داشتن کار کافی و عدم ۀیان بھ بھانکارفرما.کار

دست بھ ،دکییلیا نداشتن وسایداشتن درآمد و 
ن روند در چند سال یا.اخراج کارگران زده اند

اخراج ھر کارگری بھ ھر .افتھ استیگذشتھ شدت 
نیبررسی اختالف ب.د اعالم گرددیباعلتی ممنوع 

ندگان یق نمایکارفرما و کارگران تنھا از طر
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ک و یکارگران در کارخانھ کھ بھ صورت دمکرات
مانند(م در کارخانھ یبدون اعمال نفوذ جاسوسان رژ

.ابدید  تحققیرد، بایصورت گ)انجمن ھای اسالمی
ان یکارفرما،کار برای ھمھ در کارخانھ موجود است

کارگران ۀمی توانند با کاھش ساعت کار برای ھم
.جاد کنندیکار ا

ان سخن از عدم سوددھی کارخانھ بھ یاگر کارفرما
ست کھ انیپاسخ کارگران ا.ان می آورندیم
ۀد ھمیبگذار!»دیدفترھای حساب و کتاب را باز کن«

دیقدر کارخانھ تولھ کارگران مشاھده کنند کھ چ
بوده و بھ کارگران چقدر ران چھ یکرده، حقوق مد

.پرداخت شده است

ھ داری قادر بھ یان و دولت سرمایاگر کارفرما
دیستند، باید و استخدام کارگران نیسازماندھی تول

کارگران خودکنار روند و سازماندھی را بھ 
دیی واالتری قادر بھ تولیکارگران با کارآرا.رندابسپ

کنترل .ع کاالھای کارخانھ خواھند بودیو توز
کی از مطالبات محوری یعید و توزیکارگری بر تول

.م استیان و رژیکارگران در مقابل کارفرما

ھای بھ حق کی از خواستی، حق اعتصاب ششم
د فاقدیقانون کار سابق و جد.ران استیکارگران ا

مبارزه در راستای اخذ حق .ن نکتھ اساسی استیا
مقابلھ با اعتصاب و سازماندھی اعتصاب تنھا راه 

.ھ داری استیان و دولت سرمایاجحافات کارفرما
ن خواستی تن ندھد، راھی جز یاگر دولت بھ چن

ق ھستھ ھای مخفی یسازماندھی اعتصاب از طر
ران تنھا با یکارگران ا.کارگری باقی نمی ماند

سازماندھی اعتصاب کارگری است کھ می توانند 
ت کارگری یریافتھ و خود را برای مدیاعتماد بھ نفس 

.آماده کنند

صد و ھفتاد و نھیپنج  اسفند ھزار و س، رازی.م

کمیته هاي عمل مخفی ةدر بار
بازگشت بھ فھرست

ارگران پناھنده و کانجمن «نار یر در سمیبحث ز
چشم انداز «در لندن، تحت عنوان »رانییمھاجر ا

١٩٩٣کتبرا٩،»رانیارگری در اکالت کتش
ۀخالص.، ارائھ داده شد)١٣٧٢مھر ١٧مطابق با(
و برای استاده شدهین سخنرانی از روی نوار پیا

کارگری و ل ھای مستقل کرامون تشیبحث پۀادام
ار خوانندگان یارگر، در اختکۀآن با حزب طبقۀرابط

.ردیقرار می گ

ل ھای مستقل کزنده باد تش«ح مفھوم شعار یاز توض
»دییارگر تبعک«ۀینشرۀکھ در سر لوح»گریارک

ۀیلکد و توافق ییقرار گرفتھ و ظاھراً مورد تأ
ǊậǛǁن ǃاما در ابتدا، .نمکھم ھست، آغاز می نن�
ن شعار روشن یدر ا»استقالل«ۀکلمد منظور از یبا

ستی منظور از یمونکاز نقطھ نظر جنبش .شود
آن ز است و یچیکارگری، کل ھای کتش»استقالل«

از   »مستقل«ستییل ھا باکن تشیھ اکنستیھم ا
!ن و بسیی باشند و ھمیسازمان ھا و احزاب بورژوا

ارگر کنده ھای یارگری نماکل ھای مستقل کدر تش
نند و بھ کت و دخالت کاسی می توانند شریاحزاب س

ات خود را آورده و از یھمراه خود برنامھ ھا و نظر
نیا»ارگریکل مستقلکتش«مفھوم .نندکھا دفاع آن
و »ارگران منفردک«دیھا صرفاً باھ در آنکستین

ارگران وابستھ بھ کروابستھ بھ احزاب باشند و یغ
ن روش از یا.ستی حذف شوندیقی بایاحزاب بھ طر

ل ھای مستقل کمادی تشۀیبرخورد در واقع پا
لکتش«مفھوم واقعی .ن می بردیارگری را از بک

ھ مستقل از کییل ھاکعنی تشی»ارگریکھای مستقل 
ھ در خدمت کانات خرده بورژوا یبورژوازی و جر

اال نمی توان و.ھستندبورژوازی قرار گرفتھ اند، 
از احزاب است، »مستقل«لکھ تشکنیتحت لوای ا
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کھ رااسییارگران وابستھ بھ احزاب سکجلوی ورود 
.نند، گرفتکمیخاصی دارند و خود اعالم ۀبرنام

.ستندینوع نیکل ھا صرفاً کن تشیابھ عالوه
سندیکاھای کارگری یک نوع خاص از تشکل مستقل 

در شرایط اعتالی انقالب عمدتا ًکھ ھستندکارگری 
لکن نوع تشیا.توسط کارگران شکل می گیرند

ھ ل صنفی آغاز بیارگری عموماً بر سر مساکمستقل
ست وابستھ بھ یمونکارگران کامنتھ.نندکار می ک

ل ھا بروند و در کن تشید بھ درون ایاحزاب چپ با
ق بحث ھا و ینند و از طرکتکھا فعاالنھ شرآن

ل را کنند و تشکاسی تریھا را سشعارھای خود آن
اگر الزم شد حتی .ل صنفی ببرندیفراتر از مسا

اھای یکستی در داخل سندیالیش چپ سوسیگرا
ستیمونکارگران کدر واقع، .نندکجاد یارگری اک
ستی نشوند و یاھا رفرمیکن سندینند اکد سعییبا

ۀت ھای جامعیفراتر از مبارزه در چارچوب محدود
ن ارگان یدر مقاطعی ھم چن.نندکبورژوازی عمل 

در -م رایسرنگونی رژکی می توانند تداریھا
ارگران کن نقشیبنابرا.نندیبب-انکصورت ام

شا انقالبی و یط پیھا در شراآنست در درون یمونک
ھا فقط در نیاما ا.ن خواھد بودیاعتالی انقالبی چن

ھ کتییدر وضع(ط خاصی مطرح می شوند یشرا
ست قوی وجود داشتھ و نفوذ در یمونکحزب 

).اھا داشتھ باشدیکسند

لکھ تشکمینکنیاما اگر از امروز صحبت از ا
ارگری و پس کاھای یکعنی سندی،ارگریکمستقل

یکنی، ا»رانیارگری در اکاھای یکزنده باد سند«
ط خفقان یھ در شراکچون .شعار ناواردی است

ل ھای کن تشیجاد چنیان اکران امیامروزی در ا
امالً واضح کن امری است یارگری منتفی است و اک
وجود آیند در غیاب ھ اگر ھم اتحادیھ ھای کارگری ب(

سبی صرفاً اتحادیھ یک حزب انقالبی و دمکراسی ن
).ھای فرمایشی خواھند بود

ارگری، شوراھا کل ھای مستقل کگر تشینوع د
.امالً متفاوت اندکاھا یکشوراھا البتھ با سند.ھستند

یین نھادھایتریکراتکن و دمیتریشوراھا عال
شوراھای .ده استیخود دھ خ بیھ تارکھستند 

-انقالبیشایط پیھ و آن ھم در شرایارگری در روسک
لکتوسط خود طبقھ ش-دوران اعتالی انقالبی

، در ابتدا ١٩٠۵مثالً در شوروی، در سال .گرفت
تیمتوجھ اھمیکراتکال دمیش ھای سوسیحتی گرا

تین شوراھا ھم در وضعیبنابرا.شوراھا نشده بودند
.خی طرح می شوندیمشخص تار

طور ھ م بیط فعلی نمی توانیجھ، در شرایدر نت
ھ ب»ارگریکل ھای مستقل کتش«عمومی صحبت از 

ھ کمینکطور اخص روشن ھ د بیبا.میان آوریم
منطبق»ارگریکل ھای مستقل کتش«منظورمان از 

ار کنیست؟ برای ایران امروز چیاۀیت جامعبا واقع
ت ھای کسال گذشتھ، چھ حر١۵ھ طی کد، ید دیبا
گرفتھ ارگر انجامکۀینی در جامعھ توسط خود طبقع

ت ھا را کن حرید ایست ھا بایمونکما بھ عنوان .است
چھ در سال آن.مینکتیھا را تقوشناختھ و سپس آن

زیط اختناق آمیجنگ و شراۀدر دور-ھای گذشتھ
ھ ھ بکن است یاتفاق افتاده ا-د و پس از آنیار شدیبس

ارگر اعتصاب کۀخودی توسط طبقھ طور خود ب
ھ کمی توان بھ جرأت گفت .افتھ اندیی سازمان یھا
نیاسی در ایثر گروه ھا و سازمان ھای سکا

یکنیا.ننده نداشتھ اندکنییاعتصاب ھا نقش تع
نییھ نقش تعکدیت است، اگر سازمانی بگویواقع

ذب کش داشتھ ین سال پیت ھای چندکننده در حرک
طور ھ سال گذشتھ ب١۵اعتصاب ھای -محض است

.اسی انجام گرفتھ اندیسازمان ھای سمستقل و جدا از
نیسانی اکھ چھ کن است یسؤال محوری و اصلی ا

ن اعتصاب ھا را یاعتصاب ھا را سازمان داده اند؟ ا
آن.ارخانھ ھا سازمان  نداده اندک»مجامع عمومی«

ھا را آن.ارگری انجام نداده اندکاھای یکھا را سند
اعتصاب ھا نیا.ده اندیندکارگری تدارکشوراھای 

ارگری سازمان داده کسلسلھ محافل مخفی یکرا 
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ریار زکھ کا چھار نفر یارخانھ سھ کد در ھر یشا.اند
قطعنامھ -ھا بوده اندنی انجام داده اند مسئول آنیزم

ھ یرده اند، شبنامھ در آورده اند، اعالمکبیتصو
تاً اعتصاب سازمان داده اند، آن یرده اند و نھاکپخش

نیست، ایارھا شوخی نکنیا.ط خفقانیاھم در شر
گاھی .طور مرتب و مداوم انجام گرفتھ اندھ ارھا بک

گر گسترش یدۀکارخانارخانھ بھ کیکاعتصابات از 
جا و نینده بوده اند و اکالبتھ گاھی پرا.رده اندکدا یپ

ده باشند و در بعضی ید بھ اھدافشان نرسیجا شاآن
گریدر برخی دست ھم خورده اند، اماکجاھا ش

بھرحال .افتھ اندیی ھم دست یروزی ھایموارد بھ پ
ن سازماندھی را چھ نھادی یا.افتھ بوده اندیسازمان 

انجام داده است؟ اگر گروه ھا نبوده اند، اگر 
اھا نبوده اند، اگر مجامع عمومی نبوده اند و یکسند

سانی بوده اند؟ پاسخ کاگر شوراھا نبوده اند، پس چھ 
ارگر کن اعتصاب ھا توسط عده ای یھ اکستانیا

ل می دھند کیارگران را تشکشروی یھ قشر پکجوان 
ق آنان یھ از طرکنھادی ھم .افتھ اندیسازمان 
تھ ھای مخفی بوده یمکلی از کافتھ اند شیسازمان 

.است

ن باشدید ایم باینکد مطرح یھ ما باکن شعاری یبنابرا
ھنگ شوند و اابند و ھمیتھ ھا گسترش یمکنیھ اک

ل بھ اعتصاب یاعتصاب ھای جزئی و محلی را تبد
شعار اصلی ما در .نندکھای عمومی و سراسری 

مییھ می گوکوقتی .د باشدین باینونی اکتیوضع
د بالفاصلھ یبا»ارگریکل ھای مستقل کزنده باد تش«

.»ارگریکتھ ھای مخفی یمکگسترده باد «مینکاضافھ 
ی و نھ یتھ ھایمکنیچنلکیعنی تشیطرح شعار فوق 

د روی آن یھ باکتھ ای است کن نیا.اھایکساختن سند
.د شودکیتأ

ت ھای آتی ینونی و در ارتباط با فعالکتیدر وضع
ییک.سھ راه حل مطرح می شود)نارین سمیدر ا(

د منظور از یھ می گوکن است یاز راه حل ھا ا
ارگری، کھ یعنی اتحادی»ارگریکل مستقلکتش«

جاد ھستھ یق اینون از طرکد رفت و ھم این بایبنابرا

ارخانھ ھا اقدام بھ ساختن کستی در یالیھای سوس
ندکھ اشاره می کن است، یراه حل دوم ا.ردکایکسند

ر و ییع و تغیھ در حال حاضر وقاکییجااز آن
ران در حال رخ دادن ھستند، یتحوالتی در جامعھ ا

ییروزنھ ھارده و بھ کنییم عقب نشیان دارد رژکام
وجود ھ ی بیر فشار، تن دھد و نھادھای، زیکراتکدم

دین ما بایبنابرا).ارگریکھ ھای یمانند اتحاد(آورد 
ھ ک(راه حل سوم .مینکن نھادھا مداخلھ یدر درون ا

ندکد میکیھ تأکن است یا)نمکمن ھم از آن دفاع می 
ھ امروز کارگری ای کل ھای مستقل کھ اوالً تشک

ارگری کتھ ھای مخفی عمل یمکمطرح ھستند صرفاً  
یکستییز بایتھ ھا نیمین کاً پشت سر ھمیاند و ثان

یکبدون .اسی وجود داشتھ باشدیالت سکیتش
تھ ھا بھ یمکاسی و حزبی، حتی اگر یالت سکیتش

ابند، موقتی خواھند بود و یی ھم دست یروزی ھایپ
خودی خود ھ ھا بتھ یمک.ست می خورندکتاً شینھا

مینھ را برای سرنگونی رژینمی توانند الزاماً زم
انقالبی و ۀیتھ ھا بدون برناممکنیا.نندکآماده 

تاً خستھ یالت انقالبی پشت سرشان، خود را نھاکیتش
د می شوند و یج ناامیھا بھ تدرنند و اعضای آنکمی

سازمان انقالبی می یکصرفاً.لطمھ می خوردند
ر مصون یرا از لطمھ ھای جبران ناپذتواند آنان

.دارد

ات فوق و کشتر نیح بیم بھ توضینون می پردازکا
.رادات بھ راه حل ھای اول و دومیا

ساختن ھستھ ھای ۀلأدر مورد راه حل اول، مس
می تواند مطلوب -ط خاصیدر شرا-ستییالیسوس

ن ھستھ ھا یاۀکھ برنامد روشن باشد یباشد، منتھی با
ستی برای ساختن یالیجاد ھستھ ھای سوسیستند؟ ایچ

ھ کچون .امالً ناواردکا، بحثی است یکصرفاً سند
ستی نمی خواھند یالیشنھاد ھستھ ھای سوسین پیبنابر ا

ھ می کا حزب بسازند، بلیاسی و یتاً سازمان سینھا
نیا.بسازند»ارگریکل مستقلکتش«خواھند صرفاً 

.ی استناقصکستی دریالیاز ھستھ ھای سوسکدر
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ن راه حل را معموالً گروه ھای سنتی مطرح می یدوم
ھ خودشان حزب و گروه خودشان کییجااز آن.نندک

ارگری کما حزب «ھ کندیرا نقداً ساختھ اند، می گو
ستیمونکارگر کس در جامعھ کم و ھر یرا ساختھ ا

ھا نیاز نقطھ نظر ا.»ونددید و بھ ما بپیاید بیاست با
ات و یدر دست داشتن نشراعضای حزب شان با

ل ھای کھای خود می روند در درون تشارگان
نند و افراد را بھ حزب خود کارگری دخالت می ک

ریھ ساکنندکھا تصور می نیا.نندکجلب می
ارگری دچار بحران ھستند و کش ھای جنبش یگرا

ک بحثین برخورد یا.ی نمی رسدیارشان بھ جاک
بھ جنبش کارگری چ راه حلی یانحرافی است کھ ھ

ار فقط نشان می دھد کن روش از یا.نشان نمی دھد
ھا فرقھ گرا ھستند و منافع ن گروهیھ تا چھ اندازه اک

ارگری کل جنبشکی خودشان را مافوق منافع گروھ
.قرار می دھند و خود را با آن وفق نمی دھند

تھ یمکھ ساختن کن اعتقاد است ینظرگاه سوم، اما بر ا
ارگری است کل مستقلکھ تنھا تشک(یھای عمل مخف

، )نونی در جامعھ طرح شده استکتیھ در وضعک
.وند خورده استیران پیبا ساختن حزب انقالبی در ا

ن حزبییران و نھ در خارج چنیز نھ در ایامروز ن
گروه ھای موجود برنامھ ی انقالبی .وجود ندارد

ھ ننده ای در دھھ گذشتھ نداشتکنییندارند و نقش تع
ھ ضمن کن است یست ھا ایمونکن نقشیبنابرا.اند

ھ نقداً کارگری کتھ ھا و محافل مخفی یمکگسترش 
نیوند با ایل گرفتھ اند، حزب را از درون و با پکش
ار ھم، کنیاکبرای تدار.تھ ھا و محافل بسازندیمک
ران ینونی چھ در اکتیھ در وضعکن است یشنھاد ایپ

ارگری کستی ھستھ ھای یو چھ در خارج، با
با برنامھ و اھداف و -ستی ساختھ شوندیالیسوس

.اصول مشخص انقالبی

د معتقد بھ انقالب یستی بایالیارگری سوسکھستھ ھای 
-ارگریکراسی کد بھ دمینھا بایا.ستی باشندیالیسوس

پای -ھ ھستندشات موجود بھ آن بی توجیھ تمام گراک
و »حداقل«ستییسنتی رفرمۀبرنام.بند باشند

انتقالی انقالبی ۀنار گذارند و بھ برنامکرا »ثرکحدا«
ۀھ از آگاھی فعلی طبقکبرنامھ ای -روی آورند

ند و قدم بھ قدم با طرح کارگر شروع می ک
ارگر را برای سازماندھی کۀھ طبقکییشعارھا

.ندکستی آماده می یالیم و انقالب سوسیسرنگونی رژ
م و کو محکوچکن ھستھ ھا، نھادھای ین، ایبنابرا

ھ در کانقالبی ھستند ۀبا انضباط مسلح بھ برنام
.نندکتھ ھای عمل مخفی مداخلھ می یمکدرون 

ستییالیتھ ھای عمل مخفی الزاماً سوسیمکاما، خود 
مختلفھاییشتھ ھا، گرایمکنیدر درون ا.ستندین

توانند می)حتی مسلمان(د متفاوت ین با عقایو مبارز
ھ ھمھ خواھان مبارزه کییتا جا(ت داشتھ باشند کشر
ن نقشیبنابرا).م و سرنگونی آن باشندیھ رژیعل
ل در ھستھ ھای کسست متشیمونکارگران ک

تیھ ضمن مداخلھ و فعالکن است یستی، ایالیسوس
انقالبی ۀھا، برنامتھ ھا و گسترش آنیمکمشخص با

نھ  را یق زمیرن طیھا ببرند و از ارا بھ درون آن
جھ ساختن نطفھ یبرای جلب عناصر انقالبی و در نت

.حزب انقالبی فراھم آورندیکۀیھای اول

رازی.م


