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  مردداادد٢۲١۱-۴بحث ااین هھھھفته بر ووااقعه مهھھمی که ددرر ددرروونن جنبش کاررگریی ططی ددوو هھھھفته پيیش  ررخخ دداادد (
 )٬، متمرکز می شودد.  آآنن هھھھم ااعتصابب کاررگراانن اایراانن تراانسفو ااست. ددررسس هھھھایی ااین ااعتصابب١۱٣۳٩۹۵

 براایی فعاليین کاررگریی وو هھھھمچنيین کاررگراانن پيیشروو براایی بکارر گيیریی ااین تجربه ددرر ااعتصاباتت بعدیی٬، بسيیارر
  سالل پيیش ددرر اایراانن تاسيیس شد.۵٠۰حائز ااهھھھميیت ااست. اایراانن تراانسفو کاررخانه اایی ااست که حدوودد 
  هھھھزاارر کاررگر  هھھھست. ااین ااعتصابب۴ااین کاررخانه وواابسته به شرکت ززیمنس آآلمانی ااست٬، وو دداارراایی 

 عمدتا ااعترااضی بودد به  کالهھھھبردداارریی هھھھایی مرتکب شدهه توسط یکی اازز سهھھامداارراانن بنامم «مهھھدیی
 ٣۳۵مومنی». بنا به گفته خودد کاررگراانن٬، مهھھدیی مومنی یک «بوررسس بازز قهھھارر» یی ااست. ااوو  که با خرید 

  ددررصد اازز آآنن رراا ططی یک سالل گذشته پرددااخت کرددهه٬، وو  بقيیه رراا١۱۵ددررصد اازز سهھھامم ااین شرکت٬، تنهھھا 
 هھھھنوزز پرددااخت نکرددهه٬،  اازز ططریق کالهھھھبردداارریی وو کالشی ددرر حالل بهھھرهه بردداارریی مالی به نفع خوددشش بوددهه

ااست. 

 نتایج ااین کالهھھھبرددیی توسط «مهھھدیی مومنی» منجر به کاهھھھش ززمانن قرااددااددهھھھایی کاررگراانن  اازز یک سالل به
 چند ماهه شدهه ااست. عدهه اایی اازز کاررگراانن ااخرااجج شدهه ااند. بسيیارریی اازز کاررگراانن ااحساسس اامنيیت شغلی
 رراا اازز ددست ددااددهه ااند. اازز ااین رروو ااین ااعتصابب به منظورر ااعترااضض به ااین ووااقعه٬، ساززمانن پيیداا کردد. مطالباتت

  ددررصدیی که  مهھھدیی مومنی وو شرکتش  فرووخته٣۳۵ااصلی ااعتصابب کنندگانن شامل ااین بودد که سهھھامم 
 شدهه٬، لغو شودد وو ااین سهھھامم به باززنشستگانن  آآنن کاررخانه ووااگذاارر شودد.  به سر کارر برگردداانن کاررگراانن

ااخرااجی٬، عدمم فرووشش ززميین هھھھایی کاررخانه وو ووسایل توليیدیی آآنن٬، اازز جمله مطالباتت ددیگر بودد.  

 )٢۲( ااططالعيیهسابقه وو تارریخچه وو شراایطی که منجر به ااین ااعتصابب شد رراا «کميیته ااقداامم کاررگریی» ططی 
به تفصيیل توضيیح ددااددهه ااست. 

 ررووززهه می شودد گرفت اازز قراارر ززیر ااست:١۱٧۷ااما ددررسس هھھھایی ااصلی اایی که اازز ااین ووااقعه 

  ااین ااعتصابب٬، یک ااعتصابب ساززمانن یافته بودد. به سخن ددیگر٬، ااین ااعتصابب با تدااررکاتت قبلیددررسس ااوولل٬،
 اانجامم گرفته شدهه بودد. آآشکارراا ررهھھھبریی کاررگریی ددرر ااین ااعتصابب٬، ووجودد ددااشت. ساززماندهھھھی بيیش اازز

  هھھھزاارر نفر ددرر ددوو شهھھر متفاووتت (ززنجانن وو رریی)٬، وو هھھھماهھھھنگ٢۲نيیمی اازز کاررگراانن٬، یعنی چيیزیی ددرر حدوودد 
 کرددنن ااین فعاليیت هھھھا٬، وو هھھھمچنيین خبر ررسانی به سرااسر اایراانن اازز ططریق کانالل تلگراامم٬، بدوونن یک ررهھھھبریی

وو تدااررکاتت قبلی اامکانن پذیر نمی بودد. 

 ااین موضوعع بارر ددیگر نشانن می ددهھھھد٬، بر خالفف نظریاتت ساززمانن وو ااحزاابب قيیم مآبب که خودد رراا «ررهھھھبر»
 کاررگراانن قلمداادد کرددهه وو اازز باال ااحکامم صاددرر می کنند٬، ااعتصابب هھھھایی کاررگریی نيیازز به «قيیم» نداارردد.
 اامرووززهه٬، خودد ططبقه کاررگر ددرر مقامم تدااررکاتت ااعتصاباتت ااست. ررهھھھبریی عملی ططبقه کاررگر اازز ددلل

 خوددمباررززااتت ااین ططبقه ظظاهھھھر می شودد که سکانن ساززماندهھھھی رراا به ددست می گيیردد. ااین ررهھھھبراانن
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 عملی٬، مطالباتت مشخصی که مرتبط به ووضعيیت خوددشانن هھھھست٬، پيیداا کرددهه٬،  وو مباررززهه ضد سرمایه
 دداارریی رراا ساززمانن می ددهھھھند  (تا ززمانی که حزبب ووااقعی خودد رراا اازز پائيین بساززند). گرچه  ااعتصابب اایراانن
 تراانسفو محدوودد بودد٬، ااما٬، کماکانن ددرر ددرروونن جنبش کاررگریی٬، ااین نظریه که ررهھھھبریی وو عقاید اازز «بيیروونن»

وواارردد ططبقه کاررگر شودد٬، کامال ناددررست ااست.

 ددررسس ددوومم٬،  ااین هھھھست که ااین ااعتصابب (وو  یا هھھھر ااعتصابب ددیگریی) حامل نطفه هھھھایی ااووليیه قدررتت
 سيیاسی  ااست. به سخن ددیگر٬، ااین ااعتصابب ددرر تقابل با مدیریت٬، نمایندگانن ددوولت سرمایه دداارریی وو
 مالکانن صوررتت گرفت. یعنی٬، قدررتت مدیراانن٬، ددوولت وو مالکانن مورردد سئواالل قراارر گرفت. به عباررتت ددیگر٬،

  ررووززیی که ااعتصابب صوررتت گرفت٬، رراا می تواانن ددرر مقيیاسس کوچکتر٬، به ووضعيیت قدررتت ددووگانه (که١۱٧۷
 عموما ددرر ددووررهه پيیشا اانقالبی بوجودد می آآید)٬، قيیاسس کردد. ددرر ااعتصابب اایراانن تراانسفو٬،  یک قدررتت ددوو

 گانه٬، اازز یک سو  بيین کاررگراانن وو اازز سویی ددیگر مدیراانن٬، ددوولت وو مالکانن٬، ظظاهھھھر شد. گرچه ااعتصابب کوتاهه
 مدتت بودد٬، ااما٬،  یکی اازز ددررسس ااصلی که ااین ووااقعه٬، ااین ااست که تدااررکک یک ااعتصابب چند ررووززهه وو ساددهه
 می توااند قدررتت سيیاسی حکامم رراا ززیر سواالل ببردد. با هھھھميین منطق٬، ددرر سطح کالنن تر٬،  تدااوومم یک

 ااعتصابب وو سرااسریی شدنن وو تعميیم یافتن آآنن به یک ااعتصابب عمومی٬، می توااند کل ددستگاهه ددوولت
سرمایه دداارریی رراا ززیر سواالل برددهه وو نهھھایتا سرنگونن کند. 

 چنانچه گریزیی به نظریاتت کاررلل ماررکس بزنيیم٬، می بيینيیم که یکی اازز بحث هھھھایی ااصلی کاررلل ماررکس ددرر
 ااررتباطط با به قدررتت ررسيیدنن ططبقه کاررگر ااین بودد که ددرر ووهھھھله نخست ددرر جامعه ااعتصابب عمومی باید

 صوررتت بگيیردد٬، چونن ااعتصابب اازز یک سو ااقتصادد سرمایه دداارریی٬، یعنی آآنن منبع ااصلی که ااررززشش اافزوونه ددرر
 جامعه ساخته می شودد٬، رراا مختل می کند. ددرر ووااقع٬،  هھھھيیچ ااعترااضض٬، ططغيیانن وو یا حرکتی نمی توااند

 براایی سرمایه دداارراانن ااینقدرر ددررددآآوورر باشد که یک ااعتصابب ساددهه. حتی یک ااعتصابب چند ررووززهه٬، سودد آآوورریی
 حکامم وو مدیراانن وو سهھھامداارراانن رراا مختل می کند. به ااین علت ااست که ددوولت با تمامم اامکاناتت ددرر

 ااختيیاررشش مباددررتت به مسدوودد کرددنن ااعتصابب می کند. ددوولت سرمایه دداارریی اایراانن نيیز ددرر مقابل ااعتصابب
 اایراانن تراانسفو٬، چنيین ووااکنش شدیدیی نشانن دداادد. اازز ططرقق مختلف نيیرووهھھھایی نظامی ااعزاامم شدند وو

 ددرربب ووررووددیی کاررخانه  رراا مسدوودد کرددند. هھھھمچنيین  با هھھھک کرددنن منابع ااططالعع ررسانی کاررگراانن (تلگراامم)٬،
 ااططالعاتت ااشتباهھھھی ددرر ددسترسس هھھھزاارراانن نفر اازز کاررگراانن وو حاميیانن ددیگریی که  ااخبارر ااین کاررخانه ددنبالل
 می کرددند٬، قراارر ددااددند مبنی بر ااینکه ااعتصابب پایانن پذیرفته (ددرر صوررتی که ااعتصابب اادداامه ددااشت) وو
 کوشش کرددند که ددرر ااین ااعتصابب ااخاللل وواارردد بيیاووررند. بنابرااین٬، می بيینيیم که ددوولت سرمایه دداارریی وو
 مدیراانن٬،حکامم وو مالکيین اازز هھھھر اابزاارریی ااستفاددهه می کنند که ااعتصابب رراا بشکنند. وو ااین ددرر ووااقع یکی اازز
 ددررسهھھایی مهھھمی هھھھست که پيیشرووهھھھایی کاررگریی باید اازز آآنن بيیاموززند . ساززماندهھھھی ااعتصابب ااووليین قدمم
 ددرر ررااهه جلوگيیریی اازز ااجحافاتت سرمایه دداارریی ااست وو نيیز ااووليین قدمم ددرر ررااهه به ززیر سئواالل برددنن حاکميیت
 سرمایه دداارریی. مضافا بر ااین٬، ااعتصابب ااعتمادد به نفس رراا  ددرر ددرروونن ططبقه کاررگر  اافزاایش می ددهھھھد

 ددررووااقع «مدیریت کاررگریی» رراا نشانن می ددهھھھد٬، مبنی بر ااین که کاررگراانن می توااند بدست خودد مدیریت
 کاررخانه رراا ساززماندهھھھی کنند. ساززماندهھھھی کاررگراانن ددرر ااین مورردد٬،   حامل مدیریت وو نظم  بودد. حامل
 نشانن ددااددنن قابليیت کاررگراانن براایی تدااررکک ااعتصابب وو هھھھماهھھھنگی وو ططرحح مطالباتت ددرر مقابل مدیراانن بودد.
 حامل ااین بودد که کاررگراانن قاددررند که اازز ررسانه هھھھایی عمومی که ددرر ددسترسس شانن بودد (تلگراامم) براایی
 ساززماندهھھھی ااستفاددهه کنند. تمامم ااینهھھا نشاندهھھھندهه ااین هھھھست که ططبقه کاررگر وو پيیشرووهھھھایی آآنن ددرر هھھھر
 کاررخانه اایی قابليیت ساززماندهھھھی وو به ددست گرفتن قدررتت  رراا ددااررند.  اازز سویی ددیگر٬، ددرر ااین ااعتصابب (وو

 هھھھر ااعتصابی که ددرر آآیندهه ررخخ ددهھھھد)٬، مسئله باال ررفتن آآگاهھھھی سيیاسی مطرحح هھھھست. یعنی مورردد
 سئواالل قراارر ددااددنن حکامم وو ددوولت سرمایه دداارریی ددرر یک کاررخانه وو نهھھایتا ددرر کل جامعه. به ااین علت بودد
 که کاررلل ماررکس ددرر بسيیارریی اازز مواارردد ااشاررهه می کند که براایی ساززماندهھھھی قدررتت نوین وو براایی به
 حکومت ررساندنن کاررگراانن بدست خوددشانن نيیازز به ساززماندهھھھی ااعتصابب ددرر هھھھر کاررخانه وو نهھھایتا
 ااعتصابب عمومی ااست٬، که ددرر پی آآنن قيیامم مسلحانه وو تسخيیر قدررتت توسط شوررااهھھھا یی کاررگریی

خوااهھھھد رراا به ددنبالل خوااهھھھد آآوورردد. 



 ددررسس سومم٬،  ااین هھھھست که ااین ااعتصابب با ووجودد ااینکه یک ااعتصابی بودد٬، بدست خودد کاررگراانن وو به
 ررهھھھبریی خودد کاررگراانن وو توسط ررهھھھبراانن عملی ططبقه کاررگر٬، ااما٬، کماکانن محدووددیت هھھھایی خوددشش رراا هھھھم
 ددااشت. به سخن ددیگر٬، ااعتصابب می تواانست به ددستاووررددهھھھایی بيیشتریی برسد.  براایی نمونه٬، مطالباتت

 کاررگراانن ددرر ااین مقطعه خاصص می تواانست فرااتر اازز مطالباتت مذکورر باشد٬، یعنی مطالبه ااشغالل
 کاررخانه وو توليید وو توززیع آآنن کاررخانه بدست خودد  کاررگراانن می تواانست ططرحح گردددد. یعنی ااعمالل کنترلل

 کاررگریی٬، که یکی اازز شعاررهھھھا وو مطالباتی  هھھھست که ددرر ااین مقطع خاصص ددرر ددرروونن کاررخانه اایراانن
 تراانسفو می تواانست مطرحح شودد. ددوو٬، مسئله تجربه هھھھر ااعتصابی باید ددرر هھھھمانن کاررخانه تعميیق پيیداا
 کند یعنی ساززماندهھھھی وو ررهھھھبریی باید دداائمی باشد. به ااین ترتيیب که ااگر  حکامم وو صاحبانن کاررخانه
 ووعدهھھھایی یا  اامتيیاززااتی به کاررگراانن ددااددند٬، ااما به قولل هھھھایی خودد عمل نکرددند٬، ااعتصابب تدااوومم وو  تعميیق

 بخشد. ددرر نتيیجه٬، پس اازز هھھھر ااعتصابب باید ددرر فکر  تعميیق ساززماندهھھھی یعنی اایجادد کميیته هھھھایی
کاررگریی توسط هھھھمانن ررهھھھبراانن عملی کاررگراانن بودد.  

 اازز سویی ددیگر٬، مسئله چگونگی گسترشش تجارربب یک ااعتصابب ددرر یک کاررخانه به سایر کاررخانه هھھھایی
 ددیگر هھھھست. یعنی٬، ااعتصابب کاررگراانن اایراانن تراانسفو متعلق صرفا به خودد اایراانن تراانسفو نيیست٬، بلکه
 متعلق به کاررگراانن  کل جامعه هھھھست. ااین تجارربب باید به سایر نقاطط اایراانن منتقل شودد. براایی ااینکه ااین
 کارر عملی شودد٬، ضروورریی ااست که تجربه کميیته هھھھایی کاررگریی ددرر یک کاررخانه به سایر کاررخانه هھھھا
 منقل شودد. ااین کارر تنهھھا با هھھھماهھھھنگی کميیته هھھھایی مخفی کاررگریی ددرر هھھھر کاررخانه می توااند صوررتت

بپذیردد.  

 یک عنصر ددیگریی ددرر ااین شراایط مهھھم هھھھست٬،وو  آآنن هھھھم اایجادد ررهھھھبریی دداائمی ددرر ددرروونن جنبش کاررگریی
 هھھھست. یعنی اایجادد «حزبب پيیشتازز کاررگریی». حزبی که ددرر تمامم اافت وو شدهھھھایی مباررززااتت ططبقاتی بطورر

 دداائمی  بتوااند شرکت  فعالل وو مستمر ددااشته باشد. ااین ررهھھھبریی متشکل اازز کاررگر ررووشنفکراانن وو
 ررووشنفکر کاررگراانن ددرر مقامی قراارر می گيیردد که توسط یک نشریه کاررگریی کليیه تجارربب یک کاررخانه رراا
 به سایر کاررخانه هھھھا وو تعميیق وو گسترشش کميیته هھھھایی مخفی کاررگریی رراا تضميین کند. اازز ااین ززوواایه

 هھھھست که که ما به عنواانن گراایش ماررکسيیست هھھھایی اانقالبی اایراانن٬، هھھھموااررهه ااصراارر ددااشته اایم که ددرر
 شراایط کنونی ااسترااتژیی کليیه پيیشرووهھھھایی کاررگریی وو کاررگراانن سوسيیاليیست٬، اایجادد یک حزبب پيیشتازز

 سرااسریی کاررگریی ااست. ااین حزبب اازز یک سو٬،  ددرر کاررخانه هھھھایی که ااعتصابب شرووعع می شوند٬، شرکتا
 ملموسس وو مشخص ددااشته وو اازز ططریق یک بولتن کاررگریی  تجارربب یک کاررخانه رراا به جاهھھھایی ددیگر

بالفاصله گسترشش می ددهھھھد. 

 سئواالل ااین هھھھست حزبب پيیشتازز کاررگریی یا حزبب سرااسریی هھھھماهھھھنگ کنندهه فعاليیتهھھایی آآتی چگونه وو با
چه ترکيیبی باید ساخته شودد؟

 پاسخ ااین ااست که ااین حزبب متشکل شدهه ااست اازز هھھھسته هھھھایی مخفی کاررگریی ددرر کاررخانه هھھھایی
 مختلف. ددرر عيین حالل ااین حزبب اازز پيیوند بيین «کاررگر ررووشنفکر» (مغزهھھھایی متفکر کاررگراانن)  وو «ررووشنفکر
 کاررگراانن» (ررووشنفکر مورردد تایيید کاررگراانن) بوجودد می آآید. ااما٬، پيیوند بيین ااین ددوو بخش باید اازز ططرقق ااررتباطط
 تنکاتنگ وو رروو ددرر رروو وو حضورر دداائمی ررووشنفکر کاررگراانن ددرر فعاليیتهھھایی عملی کاررگریی که صوررتت گيیردد. ااین
 موررددیی نيیست که بتواانن اازز ططریق ااررتباططاتت «مجاززیی» یا ااررتباططاتت ااینترنتی به آآنن ددست یافت.  ااین

 ااررتباططاتت باید کامال مستقيیم باشد. به عباررتت ددیگر هھھھر ااعتصابی که صوررتت می گيیردد (وو ااین ررووززهھھھا ااین
 ااعتصاباتت بيیشتر وو بيیشتر شدهه ااست)٬، حضورر فيیزیکی وو دداائمی ررووشنفکر کاررگراانن وو کاررگراانن پيیشروو ددرر
 محيیط هھھھایی که  ااعتصابب هھھھا صوررتت می گيیردد مهھھم وو ضروورریی ااست. بدیهھھی ااست که مواانع بسيیارریی ددرر
 مقابل ررووشنفکر کاررگراانن براایی حضورر ددرر حرکت هھھھا وو یا ااعتصاباتت کاررگریی ووجودد دداارردد. براایی نمونه مواانع
 اامنيیتی٬، مواانع مالی٬، نبودد اامکاناتت وو اابزاارر مورردد نيیازز وو غيیرهه. ددرر نتيیجه٬، براایی ااین حضورر فورریی وو دداائمی
 ددرر ااعتصاباتت کاررگریی٬، یکی اازز ووظظایف وو تکاليیف ااصلی کاررگراانن پيیشروو وو ررووشنفکر کاررگراانن که قصد

 ساختن حزبب پيیشتازز کاررگریی رراا ددااشته٬،  یافتن ررااهه وو ررووشی براایی فائق آآمدنن بر ااین مواانع ااست.  به



 سخن ددیگر٬، با حفظ مسائل اامنيیتی وو ددااددنن کمترین هھھھزینه ررووشنفکر کاررگراانن باید ددرر کنارر کاررگراانی که
 ددرر حالل ااعتصابب وو فعاليیت هھھھستند قراارر بگيیرند٬، ااین اامر اازز ااهھھھميیت بسيیارر حيیاتی وو ااساسی ددرر شراایط
 کنونی برخورردداارر ااست. بدوونن ددخالت مستقيیم٬، پيیوند با ررهھھھبراانن عملی اامکانن پذیر نيیست. وو بدوونن ااین

پيیوند ساختن حزبب پيیشتازز کاررگریی غيیر عملی خوااهھھھد بودد. 

 با مشاهھھھدهه یک ااعتصابب (یا ززميین لرززهه) باید به منشاء ززميین لرززهه عاززمم شد. فعاليینی که ددرر
 صدددساختن حزبب پيیشتازز کاررگریی هھھھستند باید ررااهه هھھھایی پيیداا کنند که آآنن مطالب وو ااططالعيیه هھھھایی که
 می نویسند رراا بدست کسانی که ددرر حالل ااعتصابب هھھھستند برسانند. ززیراا ررهھھھبراانن عملی که ددرر آآنن
 ااعتصاباتت شرکت ددااشته (هھھھمانند ررهھھھبراانی که ااعتصابب اایراانن تراانسفو)٬،  ااگر قراارر باشد به عقاید وو
 نظرااتت ددررست یک جریانن وو یک گراایش وو یا کميیته اایی متقاعد شوند٬، باید آآنن اافرااددیی که مبلغانن آآنن
 نظریاتت ددررست رراا ددرر کنارر خودد مشاهھھھدهه کنند. اازز ااین ططریق ااعتمادد آآنهھھا نسبت به ررووشنفکر کاررگراانن

اافزاایش یافته وو پيیوند بيین ااین ددوو بخش ميیسر می گردددد. 

ااین سه ددررسی ااست که می تواانن اازز آآنن براایی ددووررهه بعد اازز آآنهھھا ااستفاددهه شودد. 

.با تشکر اازز توجه شما

:یاددددااشت هھھھا 
(١۱

https://youtu.be/aLFdszx0-8Y
(٢۲

https://eghdamkargaari.wordpress.com/2016/08/07/4675/
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