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ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮي

دوران »ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ و ﻓﺘﺮت« ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻮﻻً ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ھﺎی ١٩١٨-١٩١٤
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺷﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺣﺮﮐﺖ
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در راﺳﺘﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
در روﺳﯿﮫ ،آﻟﻤﺎن ،اطﺮﯾﺶ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺑﺘﮑﺎر رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ »وﯾﻠﺴﻮن« ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﭼﮭﺎرده
ﻣﺎّده ای را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان طﺮح ﺻﻠﺢ در ﻗﺮارداد
»ورﺳﺎی«  ٢٨ژوﺋﻦ  ١٩١٩اراﺋﮫ داد .در رأس اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،اﯾﺠﺎد ﻧﮭﺎدی ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﻠﻞ« ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﻨﯿﺎن »ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« را ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎد.

ﻣﮭﺪی رﯾﺎﺿﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
* ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی؟

وودرو وﯾﻠﺴﻮن ،ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻤﯿﻦ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮراﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﻧﻘﺪی اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮان«،
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻢ رﻓﯿﻖ ﻣﺎزﯾﺎر رازی ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر »ﻣﮭﺪی
رﯾﺎﺿﯽ« در روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق ،ﺷﻤﺎرۀ  ١٩ ،٦٣آﺑﺎن
 ،١٣٨٢ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در دورۀ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ »ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺳﺮﮐﻮب؛ ﺟﻨﮓ ،ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎ« ،دﭼﺎر
»ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ و ﻓﺘﺮت« ﮔﺸﺘﻨﺪ )ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﯿﺰھﺴﺖ( ،اﻣﺎ ...» ،روﯾﮑﺮد
روزاﻓﺰون ﺟﻨﺒﺶ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ،
ﻧﺸﺎن از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ دوره دارد« .آن ھﻢ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« و ﺑﺎ
اﻟﺤﺎق )ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط( ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻟﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ.

»ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻖ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی،
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ھﻤﺎن »ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﮔﺮاﯾﯽ«
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
دارد .در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﻣﺸﺎرﮐﺖ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
دوﻟﺖ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ
ﻣﺜﺎﺑﮥ اﺳﯿﺮی در دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮫ

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ طﺒﻌﺎ ً ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ در
ﺻﺤﻨﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﯾﺮان ،روزﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﮫ ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻣﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
»ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« ،اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮔﺬار از

٤

* ﺑﺪﯾﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻧﯿﺴﺖ!

اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
از آرای اﻗﻠﯿﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﮐﮫ ھﺮ دو ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﺴﺘﻨﺪ ،در اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻤﯽ،
در ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﯽ
ﺑﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق ،ﺷﻤﺎرۀ ،٦٧
 ٢٤آﺑﺎن .١٣٨٢

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ«ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ،دوران »ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ و ﻓﺘﺮت«
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﭙﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮑﻞ ظﺎھﺮی
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ دورۀ ﭘﯿﺶ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﭘﻨﺒﮫ ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.

ﻧﻘﺪ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺴﯿﻦ
اﮐﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ »ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ذاﺗﺎ ً ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺗﻀﺎد
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ
ﮔﺮاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزۀ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ وا ﻣﯽ ﮔﺬارد و وظﯿﻔﮥ
ﺻﺮﻓ ً
ﺎ
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ را ﻣﺒﺎرزۀ
رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ داﻧﺪ«،
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.

ﺑﺮای ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ »ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ و ﻓﺘﺮت« ،ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روزﻧﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ و ﺗﻤﺎم
اﺣﺰاب و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر( .ﭼﻨﺎن ﭼﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر دﻟﺶ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺳﻮزد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﻮد ﺑﺪون آﻗﺎ ﺑﺎﻻﺳﺮ ،ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻣﺎ ،آن ﭼﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﮫ آن اﺷﺎره
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ و ﭼﮫ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﺪاوم ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،در ﭼﺎرﺟﻮب ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری،
وﺟﻮد دارد؟ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﯽ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮاﻟﯿﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی« اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎ ً آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ واﻗﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ
ﺗﺸﮑﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن
ﻓﻘﺮات دارد .وی ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮاﺗﯽ در
ﻣﻮرد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ
»ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزۀ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ وا ﻣﯽ
ﮔﺬارد« .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در
ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺣﺰاب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺣﺰاﺑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺳﺘﻮن
ﻓﻘﺮات اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺣﺰب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری دﯾﮕﺮی در ﻣﻘﺎم ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎﯾﯽ ﻗﺮار

اﮔﺮ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را در ﺻﻒ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل واﻗﻌﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺎم ﺑﺮدارد و ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ آن ھﺎ را اﺳﯿﺮ
ارﺑﺎﺑﺎن ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮭﺪی رﯾﺎﺿﯽ،
 ٢٦آﺑﺎن ١٣٨٢
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ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر
در ﺷﺮف ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺮﻧﺲ ﭘﻮدرﻟﯽ

ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ از
اھﻤﯿﺖ دو ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﺪون اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر دوﻟﺘﯽ و
اﺣﺰاب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ،و
ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮی واﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ اﺣﺰاب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻄﺢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ آن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد .اﯾﻦ
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ھﻤﺎﻧﺎ »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺰ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﮭﺰ
ﺑﮫ ﺣﺰب ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دھﺪ.
ﭼﻨﺎن ﭼﮫ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ
ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و
ﺗﻨﮭﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﯾﺎ
ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ،ﭘﺲ از دورۀ ﮐﻮﺗﺎھﯽ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﮫ اﻧﺤﺮاف ﻣﯽ رود.

در اﺑﺘﺪا اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ اﻧﺠﺎم داد )ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮطﻠﺒﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﮐﺎرﮔﺮ؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن؛ دﻓﺎع از  ٨ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در
روز؛ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﺻﻨﻮف ﮐﺎرﮔﺮی
وﻏﯿﺮه( ،اﻣﺎ؛ ھﻤﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ ﭼﯿﻨﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮥ ﺿّﺪ ﮐﺎرﮔﺮی زد و ﺧﻮاھﺎن اﺧﺮاج
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ ﭼﯿﻨﯽ از ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ .در اداﻣﮥ
ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮥ رھﺒﺮی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ،
اﻋﻀﺎی آن در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻠﻮرادو ،ﻣﻨﺎزل  ٧٥ﮐﺎرﮔﺮ
ﭼﯿﻨﯽ را ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و  ٢٥ﺗﻦ از آن ھﺎ را ﺑﮫ
ھﻼﮐﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .رھﺒﺮی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﻖ
اﻋﺘﺼﺎب ﺗﺤﺖ ﻟﻮای »ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
داﺷﺖ! ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ »ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« ﮐﮫ ﭼﮑﯿﺪۀ ﺗﺠﺎرب
ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را درﺑﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﮫ
ﻋﻤﻞ آورد.

اﻟﮕﻮی ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻤﯽ» ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻮاﻟﯿﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی« ،١ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دﭼﺎر
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨٦٩ﺑﮫ
رھﺒﺮی »ﺗﺮﻧﺲ ﭘﻮدرﻟﯽ« ٢در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٨٨٦ﺣﺪود  ٧٠٠٠٠٠ﻋﻀﻮ داﺷﺖ؛

»ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« اﻟﺰاﻣﺎ ً ﭘﺲ
از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

1 Knights of Labor
2 Terence Powderly
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* ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؟

ﺗﺪارﮐﺎت ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ،رﯾﺨﺘﮫ ﺷﻮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری »ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ
اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﻤﺤﻘﻘﺎ ً ﺑﺮای ﺗﺪارک اﯾﺠﺎد
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺗﻼش ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻨﺘﺎ ً ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﺎل ھﺎ ﻋﺪم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان و اﺟﺤﺎﻓﺎت وارده ﺑﺮ آن ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﻧﻮﯾﻦ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﺮﻓﺎ ً ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ رود.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ دراﯾﺮان ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪۀ
ﻧﻄﻔﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮﯾﻦ آﺗﯽ در دل ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﮭﻦ اﺳﺖ .ﺑﮫ
ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺪارک ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
در اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺤﺪود ﺻﻨﻔﯽ و
ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﺮاﺗﺮ از آن
ﻣﯽ رود .ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ
ﻧﻔﺲ از طﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺰ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﻗﻮل ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ،ﻣﺪرﺳﮫ ای ﺑﺮای
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﺒﺎرزه و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.

آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی
رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ در ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻋﻠﻨﯽ از ﻧﻮع رادﯾﮑﺎل و
ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آن ،ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﻨﺘﺎً
اوﻟﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ »راﺳﺖ« و دوﻣﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ »ﭼﭗ«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﮭﺪی رﯾﺎﺿﯽ
 ١آذر ١٣٨٢

اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺳﺎده و ﺳﮭﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺮا ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻋﻠﻨﯽ در درون ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ وﺟﻮد
آﯾﻨﺪ؛ ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن( در
ﻣﺼﺪر ﻗﺪرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺧﻮاھﺎن اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر
و ﻧﻔﻮذ در درون ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و رھﺒﺮی آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻨﺪرج در ﺷﻤﺎرۀ  ،٨٢روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق  ١٥آذر ١٣٨٢

ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل آن از دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
و ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ راه
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* ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب

ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ روﺷﻦ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ

در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ رادﯾﮑﺎل و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ وارد ﮐﺎرزار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﭼﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﺎر »اﺳﻠﻒ« ) (ASLEFدر
اھﺪاف اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ آورده اﻧﺪ» :ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب
ﻗﻮاﻋﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﻄﺎر ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ و
ﺗﺮاﺑﺮی ) (RMTﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ» :اﻗﺪام در
ﺟﮭﺖ اﻧﮭﺪام ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺟﺎﯾﮕﺮﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ«؛ ﯾﺎ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ
اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮان آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ) (FBUﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ» :اﺗﺤﺎدﯾﮥ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺎز
) (GMBﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ .ھﺮ اﺟﺤﺎﻓﯽ ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮان وارد ﺷﻮد ﺑﺮ
ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﺮ ﭘﯿﺮوزی و ﺷﮑﺴﺖ
در ھﺮ ﺑﺨﺶ ارﺗﺶ ﮐﺎر ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ارﺗﺶ اﺳﺖ .ارﺗﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺶ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﻤﺘﺪ و ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد -رھﺎﯾﯽ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ -رژه ﻣﯽ رود .اﯾﻦ رھﺎﯾﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮭﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ!«

ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮫ ﺳﻨﺘﺎ ً در
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﭘﮭﻨﮥ ﺑﯿﻦ
ﻖ اﻋﺘﺼﺎب اﺳﺖ.
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺿﺮورت ﺣ ّ
ﮔﺮﭼﮫ اﻣﺮوزه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮان اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ،در
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،رﺳﯿﺪه اﻧﺪ؛ اﻣﺎ؛
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ از ﻣﺴﺄﻟﮥ »ﺣﻖ
اﻋﺘﺼﺎب« اراﺋﮫ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آن ھﺎﺳﺖ؛ و
دﯾﮕﺮی از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر.
دﺳﺘﮥ اول ،ادﻋﺎ دارد ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﮫ
ﺷﺮطﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ
»آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻄﻤﮫ ای از ﺟﺎﻧﺐ
آن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻈﺎم و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﺸﻮد« )ﺟﻌﻔﺮ
ﮐﺎﻣﺒﻮزﯾﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺮدم زاﺑﻞ ،اﻋﺘﺼﺎب ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان
اﺳﺖ ،ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ١٢ ،دی  .(١٣٨٠و ﯾﺎ
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ دﯾﮕﺮی اذﻋﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﮫ» :ھﺮ ﭼﻨﺪ
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش
ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ
روش ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر

ﺑﮫ اﻣﯿﺪ آن ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دورۀ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ،ﺗﺠﺎرب ھﻢ ﻗﻄﺎران ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ،در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد،
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﻣﮭﺪی رﯾﺎﺿﯽ ١١ ،آذر ١٣٨٢
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اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ھﺴﺘﻨﺪ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﻟﻄﻤﮥ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ آن ھﺎ وارد ﻧﮑﻨﺪ،
اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯿﮭﻮده و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در واﻗﻊ
اﻋﺘﺼﺎب ﺣﺮﺑﮫ ای اﺳﺖ در دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد ،در
ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
طﺮﯾﻖ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت» ،ﻧﻈﺎم و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر« را ﻣﺨﺘﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮدآوری ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را در دورۀ
اﻋﺘﺼﺎب ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻧﺪازﻧﺪ .از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﮫ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«
)دﮐﺘﺮ ﻧﺎطﻖ ﭘﻮر ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس و ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺿﺮورت و
اﻣﮑﺎن ،ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ١١ ،دی .(١٣٨٠

زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎراز طﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻھﺎ ،ﻧﻘﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
دارﻧﺪ .اﻣﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﺳﺖ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻗﺮار دارد ،ﮐﮫ ھﺪف ﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﺳﻮدآوری و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﺎرﮔﺮان از
ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺎن ﻣﺤﺮوم و ﺑﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺗﻨﮭﺎ راھﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر
ﺑﺮ»ﻧﻈﺎم و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر« ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﮫ ﺣﻖ آن ھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ و
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب وﺟﻮد دارد.

ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳﻮ دﺳﺖ
از ﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺘﮫ و اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
»ﻟﻄﻤﮫ ای از ﺟﺎﻧﺐ آن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻈﺎم و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﻧﺸﻮد« .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ؛ اﺻﻮﻻً ﺿﺮورت
اﻧﺠﺎم اﻋﺘﺼﺎب ،ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻓﺮد ﮔﺮﺳﻨﮫ
ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺪاﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از او
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد
اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ! در واﻗﻊ ﺑﮫ زﻋﻢ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان،
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ ﮐﮫ از
ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯽ آن ﺗﮭﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ﺗﺎ ﺳﺮﺣّﺪ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر
ﺑﺮ»ﻧﻈﺎم و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر« ،ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﻣﺤﻮری و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ
ﮐﮫ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ھﯿﭻ »ﭘﯿﺎﻣﺪ
ﻣﻨﻔﯽ« ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

دﺳﺘﮫ دوم ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﭘﺮدازان ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
اﻋﺘﺼﺎب ﺳﻼﺣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺖ ﺷﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮای
رھﺎﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران .ﺑﮫ زﻋﻢ آن
ھﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ زﯾﺮ ﺑﺎر آن ﻧﻤﯽ روﻧﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ

ﻣﮭﺪی رﯾﺎﺿﯽ
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ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در دورۀ ﭘﯿﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺟﻤﻌﯽ اﺗﺨﺎذ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﺮدد!

* اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﻗﺾ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ!
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ

ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﺠﻤﻊ ،آزادی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﮥ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺮان ،از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﻨﮭﺎ راه ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی آن
ھﺎﺳﺖ .طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺮان دوﻟﺖ )ھﺮ دو
ﺟﻨﺎح( در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﺸﮑﻼت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺠﺪداً ﺑﮫ اﺳﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﺒﺪل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .دوﺑﺎره دﺳﺘﻤﺰدھﺎی
آن ھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﺧﺮاج ھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿّﺪ ﮐﺎرﮔﺮی اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورۀ ھﻔﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ،
از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ھﺮ دو ﺟﻨﺎح ﻣﺠﻠﺲ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل
ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎن رأی دھﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ »ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺎر« ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ »ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪا
ﮐﻨﻨﺪ« .اﯾﻦ دو درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن دوﻟﺖ در ﺗﻨﺎﻗﺾ
آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻢ
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ و در اﻣﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ھﻢ
در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ! اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﻮد ﮐﮫ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان« ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ،ﺷﻮراھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﮐﮫ در ﮐﺪام اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﻋﻠﻨﯽ ،ﺳﺮان اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
اﻧﺪ؟

ﮐﺎرﮔﺮان در ظﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ واﻗﻌﯽ
»اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ .اﺧﺮاج ھﺎی ﺑﯽ روﯾﮫ،
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﻣﻌﻮﻗﮫ ،ارﻋﺎب و
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ
»ﮐﺎر« و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺧﺎﻧﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ« ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ،ھﻤﮫ از »دﺳﺘﺎوردھﺎی«
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده اﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ھﺎ(.
اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان دو راه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ:

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺪون ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی اﻣﺮی اﺳﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ
از طﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت آزاد و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ

ﯾﺎ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻋﺪااﺗﯽ ھﺎ و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ھﺎ
و ﻧﺒﻮد ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب  ...و ﺳﭙﺮدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ
دﺳﺖ »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« و ﺗﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد؛ ﯾﺎ
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* ﺣﺰب و طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل از دوﻟﺖ و ﺑﮫ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی
اﻧﺘﺤﺎﺑﺎت ،ﺧﻮاھﺎن ﯾﮏ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺷﻮﻧﺪ .راﺳﺘﯽ ﭼﮫ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری دورۀ اول و
دوم ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺧﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد »رﻓﺮاﻧﺪوم« ﺑﺮای دورۀ
ھﻔﺘﻢ وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و
ﺷﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در آن ،ﯾﮏ
»رﻓﺮاﻧﺪوم« ﻋﻠﯿﮫ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« ﻧﺒﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان
از طﺮﯾﻖ رأی دادن ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﯾﮏ »ﺧﯿﺮ!« ﺑﺰرگ
ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪادﻧﺪ؟

در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺑﺪﯾﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻧﯿﺴﺖ!«
)ﻣﻨﺪرج در ﺷﻤﺎرۀ  ٨٢روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق ١٥ ،آذر
 (١٣٨٢ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪ» :ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻄﺢ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ آن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺨﻮرد .اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ھﻤﺎﻧﺎ "ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل
ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری" اﺳﺖ«.
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ،ﺳﺆاﻟﯽ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﻌﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ:

آﯾﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ،زﻣﺎن »رﻓﺮاﻧﺪوم«
ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ،
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ آرای ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ،ارزش و اھﻤﯿﺘﯽ
ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻧﺪارد.

»ﭼﮫ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﮭﮥﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺣﺰب ،آن ھﺎ را ﺗﺤﺖ اﻧﻘﯿﺎد ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
دھﺪ؟«

ﭼﻨﺎن ﭼﮫ رﻓﺮاﻧﺪوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ،ھﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .زﯾﺮا از
ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن» ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« ﺑﮫ آرای
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎطﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ از ﺑﺎﻻ ،و ﺳﺮﮐﻮب و
ارﻋﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﷲ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ھﺎ از ﭘﺎﯾﯿﻦ،
ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد ،ﭼﮫ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ آرای ﻣﺮدم در ﯾﮏ
رﻓﺮاﻧﺪوم اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد؟

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری« را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار دھﺪ ،از
ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ؛ »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری«
ﻣﺤﻘﻘﺎ ً در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ و ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﮐّﻞ طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ،ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ
را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺳﻨﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺰا از طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
و ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻗﯿﺎس ﮐﺮد.
اﻓﺮاد ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺰب ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻣﺘﺸﮑﻞ از رھﺒﺮان
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺪ ﮐﮫ در طﻮل دورۀ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﻧﺪ» .ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری«
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در درون ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎل ھﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری

ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی ﺗﺸﮑﻼت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﻼﺗﯽ
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﮫ وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﮭﺪی رﯾﺎﺿﯽ
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»ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« داﻣﻦ ﻣﯽ
زﻧﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را رو ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ و ﻋﻠﻨﯽ ﺑﮫ
ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺮای ﺗﺪارک اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺰﺑﯽ ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ.

ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮده اﻧﺪ .آن ھﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺗﻮان ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را دارا
ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮاِن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻓّﻌﺎل ،ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اوﻟﯿﮥ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﻨﺪ.

دوم؛ »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« از
ﻟﺤﺎظ دروﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی آن
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺎ آرای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻻن آن
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﻧﻈﺮﯾﺎت اراﺋﮫ داده ﺷﺪه از ﯾﮏ ﺳﻮ،
ﭼﮑﯿﺪۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﮫ درون
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮده و ﺑﮫ
ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﮐﺪام ﻧﻈﺮ و ﺧﻂ
ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ.

»ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮد ،زﯾﺮا از
درون طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ظﺎھﺮ ﮔﺸﺘﮫ و ھﺪف آن ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺗﺸﮑﻼت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﮑﺮده و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻣﯽ رود .زﯾﺮا
ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری« ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺪارک و
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﻻﺗﺮ
از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ،اﺳﺖ
و ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ آن اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﺮ ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﻘﺶ
رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺮﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﯿﺎت
»ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
اﻧﺘﮭﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﺿﺮورت ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﺑﮫ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ» ،ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری« از ﯾﮏ ﺳﻮ از ﻗﻠﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻣﺘﺸﮑﻞ از رھﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ھﺎ و دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی آن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ آن طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﺶ رو ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﺧﺘﻨﺎق و ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران در ﺟﺎﻣﻌﮫ و درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮد را از
ﻟﺤﺎظ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ از ﮐّﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی را
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ وﯾﮋۀ دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺪارﮐﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن
ﮐﻞ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ ،اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی در دورۀ ﭘﯿﺶ» ،ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺗﺤﺎد ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻓﻌﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .اﺗﺤﺎد ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﮐﮫ اﻣﺮوزه در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺎس ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
آورد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ھﻢ اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی ﻣﺸﺘﺮک را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﺪ ،و ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد

طﺒﻌﺎ ً »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« در
»ﻣﺴﯿﺮ« طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آن اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاھﺪ داد ﮐﮫ طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ »اﻧﻘﯿﺎد« ﺧﻮد در آورد.
ﻣﮭﺪی رﯾﺎﺿﯽ ٧ ،دی ١٣٨٢

١٢

ﺑﺮﺧﯽ ھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮﯾﻦ ،اﺑﺘﺪا ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ﺷﮑﻠﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ »ﺗﻼش« آن ھﺎ ﺑﺮای
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ھﯿﭻ ﮔﺎه از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و داﻣﻦ زدن ﺑﮫ ﺗﻮھﻤﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻓﺮا ﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش
ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﺟﺪال ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای »ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« ،ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﮐﻞ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.

* دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺘﻢ ،دوﻟﺖ ﻣﺪاران ادﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ راه ﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺎن ،ﺑﮫ ﮐﺬب ﺧﻮد را
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آن ھﺎ از
ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮی«» ،دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ«» ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ،ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻖ ﻣﺮدم
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ
وﺟﮫ »ﺑﺮاﺑﺮ« ﯾﺎ »ﻋﺎم« ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﻠﯿﮥ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ« ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺧﺎص و ﺟﮭﺖ دار ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻼواﺳﻄﮥ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻗﺮار دارد.

ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ »ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« ،ھﻤﻮاره دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را
ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﻮا از اﻗﺘﺼﺎد،
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ» :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ«! اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﮭﯽ از ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ .زﯾﺮا آن ھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ
ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺪام »ﻣﺮدم« ﺑﺮ ﮐﺪام »ﻣﺮدم«؟ ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ روزی  ٨ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﯿﺰ ﺻﺮف اﯾﺎب و ذھﺎب ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و
دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده
اش ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ھﻤﺎن ﺣﻘﻮق
»دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺑﺎزاری و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
دار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺎم و اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ،ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« و
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ
دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﺟﮫ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ دو ﺷﮑﻞ از »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﺮ ﮐﺪام
از اﯾﻦ واژه ھﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ طﺒﻘﮥ ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و در ﺗﺨﺎﺻﻢ ﺑﺎ طﺒﻘﮥ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دارد.

»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« ،ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺻﻮری اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ »ﺧﺮﯾﺪار« و »ﻓﺮوﺷﻨﺪه«
ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار از »ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی« ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ
ظﺎھﺮ اﻣﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ »ﺑﺮاﺑﺮی« ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ
)ﮐﺎرﮔﺮان( ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎزل ﺗﺮ از
ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ
ﮐﺎﻣﻼً »ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« و »ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﮫ« ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ
طﻮر »ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ« اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ
ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن

ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﻈﺮ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن» ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« ﺑﺎ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ رﯾﺸﮫ ای ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ.
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺾ
ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎر و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٣

* ﺷﻮرا و ﺣﺰب

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« ،ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﮏ طﺒﻘﮫ از طﺒﻘﮥ دﯾﮕﺮ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ

»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« ﺻﻮری اﺳﺖ ،زﯾﺮا
وارد ﺣﻮزۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ھﻤﮥ
ﺟﺎﻣﻌﮫ از آزادی ﺑﯿﺎن ،ﺗﺠﻤﻊ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺑﺎز
ﮐﺮدن ﺷﻌﺒﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ھﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺪون اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر ،ﻣﺮدم ﻋﺎدی )ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن( از ھﻤﺎن اﺑﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻓﺘﺮھﺎی
ﺣﺰﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ
دارد -ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎری ھﺴﺘﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر دارﻧﺪ .و ﯾﺎ
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺣﺰب و طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« ) ٧دی (١٣٨٢
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪ» :ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺷﻮراھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺮﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ
از اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﯿﺎت "ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان
ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری" ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻧﺘﮭﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ .زﯾﺮا
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت
آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ«.
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ،ﺳﺆاﻟﯽ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﭼﭗ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ:
» ...ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮراھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﯾﺎ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان طﺒﻘﮥ
ﺣﺎﮐﻢ ھﺴﺖ ،وﺟﻮد ﺣﺰب ھﻢ ﻻزم اﺳﺖ«...

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در »ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ« ھﻤﮫ ﺣﻖ رأی دارﻧﺪ و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ آزاداﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ .اوﻻً ،اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﮫ ،و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن طﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﺰل و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻋﺪه ای »ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز« ﻣﺒﺪل ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ .آن ھﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً؛ اﯾﻦ روش دﺳﺖ اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و
اﺣﺰاب واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ را در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ،ﻗﺪرت
اﺻﻠﯽ ھﺮﮔﺰ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
ﻋﺮﯾﺾ و طﻮﯾﻞ اداری و ﭘﺸﺖ درھﺎی ﺑﺴﺘﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد »ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ّﺷﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
و ﺗﺪارک زﻣﯿﻨﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
دﯾﮕﺮ» ،ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدن ،ﺑﺮﻋﮭﺪه ﮐﻞ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،دھﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻼت و ...اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺧﺎص ،ﺑﺎ ﭘﺎﻧﮭﺎدن
ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد
را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ» ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« ،ھﻤﺎﻧﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﮫ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
دﯾﮑﺘﮫ ﮐﺮدن اﯾﻦ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻈﯿﻢ
اﺟﺘﻤﺎع ،ﺧﻮد ﯾﮏ ﻋﻤﻞ »ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« اﺳﺖ.

ﻣﻨﻈﺮی ﮐﮫ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ را )ﺑﮫ ھﺮ
ﺷﮑﻞ( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ واﻗﻌﯽ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ
اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺰب ﭘﺪﯾﺪه ای ﺳﻮا از »ﮐﺎرﮔﺮان
ﻓﻌﺎل« ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﯽ از »روﺷﻨﻔﮑﺮان«
ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ» .ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ

ﻣﮭﺪی رﯾﺎﺿﯽ١٠ ،دی ١٣٨٢

١٤

* رواج ﺑﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« از اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮات و اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ رھﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺷﮑﻞ داده و از اﺑﺘﺪا ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﮐﻞ طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺎ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﮫ ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در
ﻣﺴﯿﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮورﯾﺰی ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،رھﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﻮراھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪﮔﺎن »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل
ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺧﻮرده و
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﺣﺰب و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ھﻢ ادﻏﺎم ﮔﺸﺘﮫ
اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺗﺪاوم »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﭼﺎﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﻘﺪی اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »رواج ﻓﺮھﻨﮓ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای« ﻣﻨﺪرج در
روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق ،ﺷﻤﺎرۀ  ٢١ ،١١٢دی .١٣٨٢
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ آﻗﺎی اﮐﺒﺮی اظﮭﺎر اﻣﯿﺪواری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از دو ﻣﺎﻧﻊ »ﺟﮭﺎﻧﯽ« و »ﻣﻠﯽ«،
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﮫ »وﺟﺎھﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای«اﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺬﯾﺮش »ﻣﻘﺎوﻟﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  ١٩٨٧و  ١٩٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر«
ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺷﻮد؛ و ﻣﺎﻧﻊ دوم ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ھﺎ« ﮐﮫ »ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎوﻟﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ« ،ﺑﺮطﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در روﺳﯿﮫ ،ﭼﯿﻦ ،ﮐﻮﺑﺎ و وﯾﺘﻨﺎم ﻧﺸﺎن
داد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺣﺰاب »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﭘﺲ از ﺧﻼﺻﯽ
از ّﺷﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮده ھﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﺣﺰاب ﺧﻮد ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و
دھﻘﺎﻧﯽ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺣﺰب ﺑﺮ ﺷﻮراھﺎ ﺑﮫ اﻧﺤﺮاف رﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻋﺪم ﺿﺮورت ﺗﺪاوم »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺣﺰاب ﮔﻮﻧﺎﮐﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮی دارای ﻣﺎھﯿﺘﯽ
ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ از دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب و ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺣﺘﯽ آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺪ( ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم
ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺸﺮھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
در ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ از ﺣﻖ ﮐﺎﻣﻞ
اظﮭﺎرﻧﻈﺮ ،اﺷﺎﻋﮥ ﻋﻘﺎﯾﺪ و آزادی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .آزادی اﺣﺰاب ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ ،وﺟﻮد
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﺑﮫ زﻋﻢ اﯾﺸﺎن »ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮھﻨﮓ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای از ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﮐﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود« و ظﺎھﺮاً ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺗﻌﺪادی
داوطﻠﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً آﮔﺎه ،ﺷﺠﺎع و ﺻﺒﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ زﻋﻢ اﯾﺸﺎن ،ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ
ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺑﺮطﺮف ﺷﺪه ،و ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ »ﺗﻌﺪادی داوطﻠﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً
آﮔﺎه ،ﺷﺠﺎع و ﺻﺒﻮر« اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ وظﯿﻔﮥ ﺧﻄﯿﺮ را
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل آﻗﺎی اﮐﺒﺮی اﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮض ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ،ﮐﮫ آﻗﺎی
اﮐﺒﺮی ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺴﺄﻟﮥ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺎن ،ﺑﮫ ﻋﺪم وﺟﻮد »ﺷﺠﺎﻋﺖ« و
»ﺻﺒﺮ« ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯿﺶ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ ھﻢ از ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮده اﻧﺪ و ھﻢ ﺻﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر .ﻣﺴﺄﻟﮫ ،ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﮭﺎدھﺎی
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* ﮐﻨﺘﺮل »ﮐﺎرﮔﺮان« ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن
»ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ«!

ﺑﺎزدارﻧﺪه ،ﮐﮫ از ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻧﮭﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺗﺴﮭﯿﻼﺗﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ وﺟﻮد
ﻧﯿﺎورده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﮫ
اﺳﺖ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدن و در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ و راه اﻧﺪازی ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺧﻮد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ،
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر اداری
و ﺗﻮﻟﯿﺪی در دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان )و دوﻟﺖ( ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر را در دﺳﺖ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی اﮐﺒﺮی ،ﮐﺎرﮔﺮان
»ﺷﺠﺎع« و »ﺻﺒﻮر«ی ﻧﯿﺰ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺑﮕﺬارﻧﺪ و
»ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ« و آن
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪھﻨﺪ؛ ھﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ روز
ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ،آن ﻧﮭﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎد ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﻧﺸﻮد .از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺶ از ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽ،
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی )از ﺟﻤﻠﮫ اﺣﺰاب واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ(
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد ،ﺗﻤﻨﺎ و وﺳﺎطﺖ
ﮐﺴﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﮫ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﭼﮫ
ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻھﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﮫ
دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻮد
ﻣﺪﯾﺮان ﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻓﺮاھﻢ آوری اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ،
ﺟﺮﯾﻤﮫ ،ﭘﺎداش ،اﺧﺮاج و ﺗﺮﻓﯿﻊ رﺗﺒﮫ ،ﺑﺎ آن ھﺎﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻄﻠﻖ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮان آن،
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ اﺳﯿﺮاﻧﯽ در دﺳﺖ آن ھﺎ ﻣﺒﺪل ﮐﺮده
اﺳﺖ .ھﺮ زﻣﺎن و ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﮐﮫ »آن ھﺎ« اراده ﮐﻨﻨﺪ
ھﺮ ﺑﻼﯾﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ »ﻣﺎ« ﻣﯽ آورﻧﺪ!

ﻣﻘﺎوﻟﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  ١٩٨٧و » ١٩٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮐﺎر« و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﯿﭻ
دردی را دوا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﻼل
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮑﻨﻨﺪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺣﻖ
ﻣﺴﻠﻢ را ﺑﺎ اﺑﺰارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دﺳﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،از
ﺟﻤﻠﮫ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺑﮫ ﭼﻨﮓ ﻣﯽ آورﻧﺪ .اﯾﻦ روش
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ
»اﺳﺘﻘﻼل« اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی از دوﻟﺖ )ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از آن(» ،ﺑﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای« را رواج ﻣﯽ
دھﻨﺪ.

اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ آن ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ
ﻧﻔﺲ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ھﻤﯿﺸﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮان
و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ روش از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ دو ﻧﻮع اﻧﺴﺎن
وﺟﻮد دارد :ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ )اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﻣﺮدم( ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻧﺸﺎن دادن و راه روش زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﻧﺪ؛ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ارزان ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ )اﮐﺜﺮﯾﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺮدم(.
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* ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪھﯿﻢ!

وﻟﯽ در اﺻﻞ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در آن ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ھﻤﺎن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر را ﺧﻮد در دﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺎراﯾﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﺒﻠﻐﯽ
در ھﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ وام ھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ از ﭼﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﯾﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﭼﮫ
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﭼﮫ ﻣﻘﺪارﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﻗﺪر اﺳﺖ .آن ھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭼﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاج
ﺷﺪه و ﯾﺎ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم
اطﻼﻋﺎت و اﺳﺮار ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭼﺮا؟

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ

ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو و ﻓﻌﺎﻻن ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﮫ اﻣﺴﺎل ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﺗﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
اﺳﺖ .وﻗﺎﯾﻊ اول ﻣﺎه ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ را ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺮ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز وظﺎﯾﻒ آﺗﯽ را واﻗﻊ
ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد.

ﭼﻮن ﮐﮫ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﮭﺘﺮ از ﻣﺪﯾﺮان درک ﮐﻨﻨﺪ و راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم
اطﻼﻋﺎت ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ای اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﮐﮫ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ از ﺿﺮردھﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ.

اول؛ ﺑﺮﮔﺰاری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی )ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪود(؛ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺴﺐ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ھﺎ
و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ،
ﻧﻤﻮدار ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎی دوﻟﺖ ،ﺷﻮراھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﺎ
واﮔﺬار ﮐﺮدن اﻣﻮر اداری ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﭼﺮا ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ »آﻗﺎ ﺑﺎﻻ ﺳﺮ« در
ﺻﺪر ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ آن ھﺎ رﯾﮕﯽ در ﮐﻔﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﮫ
ﺑﺎﮐﯽ دارﻧﺪ از در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ و ﺳﭙﺮدن اﻣﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ و
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان؟

دوم؛ ﻣﺤﺘﻮای ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺳﻢ
روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺎدۀ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج ﺣﺎوی ﻋﻨﺎﺻﺮی از رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺪاﻓﻌﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ و
ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد .درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده و از
ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮۀ آﻧﺎن ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﯽ

ﭼﺮا آن ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽ
ورزﻧﺪ؟
ﻣﮭﺪی رﯾﺎﺿﯽ ١٢ ،ﺑﮭﻤﻦ ١٣٨٢
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ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ھﺴﺘﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﺮای
دورۀ آﺗﯽ ھﻤﻮار ﮐﻨﺪ.

دھﺪ ،در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﺟﺎدۀ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﻮم؛ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه
از ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﺴﺎرت ﮐﺎرﮔﺮان در
ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﮫ در ﺳﻘﺰ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﺪ؛ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﻟﺖ در رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ھﺎ از
زﻧﺪان ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان
اﺳﺖ.

اﻣﺎ؛ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﺎل ھﺎ اﺧﺘﻨﺎق
و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺣﺎﮐﻢ ،ﮔﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ روزه ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮد.
ھﻨﻮز ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸُﺮوی ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و اﻓﺘﺮاق رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﮐﻤﺎﮐﺎن ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﺸﺮو از ﺿﻌﻒ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻈﺮی رﻧﺞ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﺗﺠﺎرب ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و
ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان وﺟﻮد دارد و ﻧﮫ
ﻧﻈﺮات ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﭼﮑﯿﺪۀ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
 ٢٠٠ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﻧﻘﻼﺑﯽ( در درون ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﭼﮭﺎرم؛ ﻣﺒﺎرزۀ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ
اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ در اول ﻣﺎه
ﻣﮫ و اﻓﺸﺎی آﻧﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی رادﯾﮑﺎل
و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو و ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺻﺤﯿﺤﯽ
ﺑﺮای ﮔﺎم ﺑﻌﺪی اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.

از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﺗﺪارﮐﺎت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﮫ ﮔﺎﻣﯽ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

اﻣﺮوز ،آن ﭼﮫ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ
اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺎم اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدی از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز و ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری؛
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮی .اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﺸﺘﺮک
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ھﻨﻮز ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت و
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﮫ اﺗﺤﺎدی اﺳﺖ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﺤﻮر:

ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی دوﻟﺘﯽ،
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻈﺎھﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ،ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ در
درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و
ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺷﻮراﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﯾﺎ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت آﻧﺎن
اﺳﺖ.

اﻟﻒ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻗﺪام ﮐﺎرﮔﺮی )طﺮح ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﺮار ﮔﺮدد(.
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ب( ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﺪارک و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ.

* ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻣﺤﻮر ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ و
ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا )ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ( و
ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺐ )ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( ﻣﺮزﺑﻨﺪی دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ﻣﮫ در ﺗﮭﺮان -ﺟﺎدۀ ﻣﺨﺼﻮص
ﮐﺮج ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی راه
ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ« ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽ
آن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﻖ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ
ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ھﯿﺞ ﻓﺮد و ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ
اﻋﺘﻘﺎد ،ﻧﻈﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻌﯽ و
ﺷﻮراﯾﯽ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺗﻨﺨﺎب ﯾﮏ ﺷﻮرای
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ درﺳﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ،
ﺑﯿﮑﺎرﺳﺎزی ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن ،اﺷﺎره و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده
راه ﺣﻠﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر اراﺋﮫ دھﺪ .او ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ:
»ﻣﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮی دارﯾﻢ ﮐﮫ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺧﺮاج ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﻮﻗﺖ اﻗﺪام
ﮐﻨﺪ ،ھﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮان را درﮔﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﺎﺑﮫ داﺷﺘﮫ و ارﺗﺒﺎطﺎﺗﺶ را ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ
ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی را ﺣﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ...
در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻧﻘﺶ
ﻣﺤﻮری دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺟﺰ "ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی" ]ﮐﮫ[  ...ﺷﮑﻠﯽ از ﻋﻤﻞ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯽ
ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﮔﯿﺠﯽ«) .ﺳﯿﻨﺎ ﺟﻮان١٢ -
اردﯾﺒﮭﺸﺖ (١٣٨٣

ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪھﯿﻢ !
ﺗﺪارک اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮی را ﺳﺎزﻣﺎن دھﯿﻢ!
ﻣﮭﺪی رﯾﺎﺿﯽ
 ١٤ﺗﯿﺮ ١٣٨٣

طﺮح راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎوی ﺳﮫ ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﮐﺎرﮔﺮان را ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
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ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.


 ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﺸﺘﺮک و ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه را در ھﺮ
زﻣﺎن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻤﺎﺷﺎت ھﺮ دو ﺟﻨﺎح دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ
دوﻟﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ،از
ﺟﻤﻠﮫ دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی »ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« در
اﯾﺮان و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر و ﻏﯿﺮه ،ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎز ،ﻓﺮا رﻓﺘﻦ از ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﮐﺎرﮔﺮی )ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی(
اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺮدن و ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮی در دﺳﺘﻮر روز
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻗﺪام
ﮐﺎرﮔﺮی .از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد را ھﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ،
و ھﻢ ﺑﮫ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ در راﺳﺘﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ راه
ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺪارک ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

اول؛ ﻣﻀﻤﻮن »ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی« )ﯾﺎ ھﺮ ﻧﺎم
دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد( ھﻤﻮاره در درون ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﭘﯿﺶ وﺟﻮد دارد .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد در وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺘﻨﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮد ھﻢ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ )ﮔﺎه ﻣﺨﻔﯽ و ﮔﺎه
ﻋﻠﻨﯽ( از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد )ﮔﺎه ﺻﻨﻔﯽ و ﮔﺎه
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ( ،دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﻮﭼﮏ »اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ« ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﮫ
وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺘﻨﺎق ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ »ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی« ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ در واﻗﻊ ھﻤﺎن »ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ«
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در دو دھﮥ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﺗﻈﺎھﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی
ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﺪون وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎرﮔﺮی در دو دھﮥ ﭘﯿﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ ﻗﯿﺎم ھﺎ و طﻐﯿﺎن ھﺎی ﺧﻮد
ﺟﻮﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.

دوم؛ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ،ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک و
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ آورد .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در دورۀ ﭘﯿﺶ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن )ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﻧﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮات آن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ و ﺷﮑﺴﺖ
ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﺳﺮی را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ھﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﻮد( .ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ای( ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی
ﺗﻮده ای و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد .و ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در دورۀ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﻋﻠﯿﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻘﺰ ،ﺗﻨﮭﺎ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ )آن ھﻢ
ﺻﺮﻓﺎ ً ﺟﻤﻌﯽ از آن( ،ﯾﻌﻨﯽ »ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان

اﻣﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ »ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ« ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮده و
ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ
دھﻨﺪۀ آن ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ،دوام داﺋﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ اﻗﺪام ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺸﺨﺺ )ﭼﮫ ﻣﻮﻓﻖ و ﭼﮫ ﻧﺎ
ﻣﻮﻓﻖ( آن ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺧﺎص از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ و ﮐﻤﯿﺘﮥ دﯾﮕﺮی
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻏﺮض از طﺮح »ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی«
ﺗﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺪاً ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد درﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑُﺮون
رﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺘﻮای ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز

٢٠

ﻣﺤﻮری ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮد .زﯾﺮا آزادی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
راه را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻤﻮار ﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﻣﺤﻮری ﮐﺎرﮔﺮان )ﺿﻤﻦ
ﺣﻔﻆ و طﺮح ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت( ،رﻓﻊ ﺗﻤﺎم اﺗﮭﺎﻣﺎت از
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻘﺰ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﯾﺎ ﻋﺪم
ﺗﻮﻓﯿﻖ دوﻟﺖ در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺟﺮﻣﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎھﺮات روز ﮐﺎرﮔﺮ )اول ﻣﺎه
ﻣﮫ( ﺑﻮده ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ» .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو« ﺑﺎﯾﺪ
درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺑﺎ روش و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﺮوز ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان رھﻨﻤﻮد دھﻨﺪ .طﺮح »ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »راه ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ«
ﺑﺪون ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﺮا رﻓﺘﻦ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و طﺮح
ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺤﻮری ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐﮫ آن ھﺎ را در وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد .اﯾﺠﺎد
»ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ« در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺗﺮﻣﯿﻤﺎت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﮫ
وﺟﻮد آﻣﺪن »ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ« در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،ھﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺘﺤﺪ
ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .راه ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ »ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و
ﮔﯿﺠﯽ« )ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر( ﺻﺮﻓﺎ ً اﯾﺠﺎد »ﮐﻤﯿﺘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی« ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﮫ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان
در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک و ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد از طﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ» .ﻣﻐﺰ
ﻣﺘﻔﮑﺮ« ﯾﺎ »ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺞ
ﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺪارﮐﺎت اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺳﺮاﺳﺮی و
طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﺪۀ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزات ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ در ھﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﻣﺤﺼﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

اﯾﺮان ﺧﻮدرو« و »ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﮭﺮان« ﺑﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .و
ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ ﺧﻮاھﺎن دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﮫ
ﻣﺪت  ۵دﻗﯿﻘﮫ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﻗﺪام
اﯾﻦ دو ﺟﻤﻊ از اﯾﻦ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺪھﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﮫ ای ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﮭﻤﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﺑﺰﻧﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺰارھﺎ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ؟
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺒﻮدن »ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی«
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ
ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ھﻤﻘﻄﺎران ﺧﻮد در ﺳﻘﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ
در ﻋﺪم اﺗﺤﺎد ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺮاﺳﺮی وﺟﻮد
ﻣﯽ داﺷﺖ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب
ﯾﮏ روزه ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺳﻘﺰ
اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ داﺷﺖ! ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ
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
زورﮔﻮﯾﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺎرﮔﺮان را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻣﺤﺾ
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ،ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه،
دوﻟﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ در درون ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮم؛ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت طﺮح ﺷﺪه ،ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎ را اﻧﺘﺨﺎب
و آن را ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﻨﺪ .در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺤﻮری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آن ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺤﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﺷﻌﺎر ﺻﻨﻔﯽ و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎرش اﺻﻔﮭﺎن ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق
ھﺎی ﻣﻌﻮﻗﮫ ﺷﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﻣﺮﮐﺰی وارد
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ آﻣﺪﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺪه ای از آن ھﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﮫ زﻧﺪان
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎرش ﻣﺒﺪل ﺑﮫ آزادی
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ .در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ
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»ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر« ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی و
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﮫ »ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﺤﺚ و ﺗﺪارک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ھﻢ از
اﯾﻦ ﺗﺪارﮐﺎت ﻗﺒﻠﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺪﯾﮭﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺤﺚ »ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ :ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﮫ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮ.

* درﺑﺎرۀ »ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
دوﺳﺘﺎن »ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﮭﺮان«
در اطﻼﻋﯿﮥ ﻣﻮرخ  ٨٣/٧/١٠ﺧﻄﺎب ﺑﮫ »ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر« ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰاری »ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
»ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ« ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و اﻗﺪام در ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ
از ﻣﻮﻋﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد.«...

در واﻗﻊ ،ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب( .اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ آن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺎن
ﭼﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آن ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺘﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ( .ﺳﺆال اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﺮوز ﮐﺎرﮔﺮان در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار
دارﻧﺪ؟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﺪارک ﻗﺒﻠﯽ
و در ﻏﯿﺎب ﻧﮭﺎد ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺣﺰب و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را داﺷﺘﮫ و ﺟﮭﺘﮕﯿﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮد را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ از اﺑﺘﺪا ﯾﮏ
راﺑﻄﮥ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؛ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ .در اﻧﺘﮭﺎی
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ »ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﮭﺒﻮد ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﻟﺴﺮدی و رﺧﻮت در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .زﯾﺮا ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺑﺎ ﻗﺪرت و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ در
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﺑﺪون
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و از روی اﺳﺘﯿﺼﺎل و ﺑﺪون ﺳﻼح
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ھﺎ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ
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.

دوﺳﺘﺎن »ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﮭﺮان«
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ »ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ھﺎ«
و »اﺧﺮاج ھﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن« ﺑﺎﯾﺪ »دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ،
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ھﻤﻔﮑﺮی ﮐﻨﯿﻢ«.
درد دوﺳﺘﺎن »ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺗﮭﺮان« از ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ھﺎ و ﻓﺸﺎرھﺎی رواﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
وارد ﺷﺪه ﺑﺮ آن ھﺎ ،درد ھﻤﮥ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و
اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ آن ھﺎ را ﺣﺲ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﯽ ﺗﺸﮑﻠﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ھﻢ
ﻣﺴﺄﻟﮫ ای درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی
ﺻﺤﯿﺢ دوﺳﺘﺎن »ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺗﮭﺮان« ھﻤﺪردی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ »دور ھﻢ ﺟﻤﻊ« ﺷﺪن
و ﺗﺪارک ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮاﻓﻖ دارﯾﻢ.
اﻣﺎ؛ ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ ھﺎﯾﻤﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻞ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻗﺪم ھﺎی
ﺑﻌﺪی ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اﮔﺮ
اﻣﺮوز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﮭﺮان »ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر« و
»ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ« و ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ )اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ( ﺑﺎ ﺗﺪارﮐﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ .ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ،اﺣﺰاب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« و »ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ« و
ﻧﮭﺎدھﺎی »ﮐﺎرﮔﺮی« دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« و
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ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺮان )از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ( در ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و
ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ،اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

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 ﺳﺆاﻻت ﻣﻨﻔﯽ
اﺳﺖ! ﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﺎرﮔﺮی را از ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز
آﻏﺎز ﮐﺮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان )ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت( ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺗﮭﺮان ﮐﮫ در
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻗﺪام ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
آن ھﺎﺳﺖ؛ دﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﭘﺎﯾﺪار
ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﮫ ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ﮐﮫ در آن
ﺟﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﺳﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ وارد
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و داﺷﺘﻦ
ﺑﺪﯾﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ وارد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی و ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺴﺐ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﺪون
ﺗﺪارک و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی؛ و ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای »طﺮح«
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن از روی اﺳﺘﯿﺼﺎل.

اول ﻣﺎه ﻣﮫ اﻣﺴﺎل ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ ﺑﮫ دادﮔﺎه
ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮاھﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن دﺳﺖ
آورد ﮐﺎرﮔﺮان در اول ﻣﺎه ﻣﮫ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ھﻤﮥ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻘﺰ و
دﻓﺎع از ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﮔﺮ
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اول ﻣﺎه ﻣﮫ
ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم اﺗﮭﺎﻣﺎت از ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻻن
ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻘﺰ رﻓﻊ ﮔﺮدد ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ در
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﮫ ﺣﻖ
ﺻﻨﻔﯽ ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد« ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮی درﺧﻮاﺳﺖ
درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﮐﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ
ﻧﻔﺲ ﻓﺮاﺗﺮ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﺘﺮ در آن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺤﺎدی
از ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .ﻣﺤﻮر اﯾﻦ اﺗﺤﺎد
ﻋﻤﻞ اﻣﺮوز دﻓﺎع از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻘﺰ اﺳﺖ.

اﻣﺮوز دوران ﻣﺤﺎﻓﻞ درﺑﺴﺘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﺳﺮ آﻣﺪه و
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ روﺷﻦ ﻋﻤﻠﯽ و ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺑﮫ دور ھﻢ ﮔﺮد آﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﻋﻤﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ در
دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﮫ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در
ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ دادن ﺗﺸﮑﻼت واﺣﺪ ﺧﻮد
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﯾﮏ
»ﺣﺰب« ﮐﺎرﮔﺮی و ﯾﺎ ﯾﮏ »ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی«
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﮭﺎ اﺗﺤﺎدی اﺳﺖ از ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻧﻈﺮﮔﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺸﮑﻞ
اﺳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری )ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻗﺪام ﮐﺎرﮔﺮی( اﺷﺘﺮاک ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﮭﺎد ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﮏ ﺗﺠﻤﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿﺮورت
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﭘﺲ
از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﯽ-

ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﭼﮫ ﺑﮭﺘﺮ از
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﮥ اول ھﺮﻣﺎه را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﮫ دور ھﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﯾﻢ.
*ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﮔﻠﮕﺸﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
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!

٢٣

ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺘﻦ
ﻧﺎﻣﮥ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎی آزاد ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرا ﺑﮫ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﺳﭙﺲ  ٨٣/١١/٩ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوم،
ﺟﮭﺖ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ٣٨
ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ  ٧ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ھﺎی ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻌﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ )ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮرا ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻤﯿﺘﮥ
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی آزاد ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان( .ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﯿﺶ از  ۴٠٠٠اﻣﻀﺎ در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اھﺪاف ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﻧﺪ.

* ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺑﺮ»ﮐﻤﯿﺘﮥ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
آزاد ﮐﺎرﮔﺮی« در اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر
) (ILOو اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
در ﻣﮭﺮﻣﺎه  ١٣٨٣ھﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﺎر )آی ال او( ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ
»وزارت ﮐﺎر اﯾﺮان« ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮥ ﺟﺪﯾﺪى رﺳﯿﺪ ،ﮐﮫ
اﻣﻀﺎی »ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﻧﺠﻤﻦ ھﺎى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﯾﺮان«
و »ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮭﻢ
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎل
 » ،١٣٨١آى ال او « ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺷﻮراھﺎى اﺳﻼﻣﻰ،
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﺮوﺣﮫ در ﻣﻘﺎوﻟﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎى  ٨٧و  » ٩٨آى ال او«
را ﺑﺮآورده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﮫ از اﯾﻦ ﭘﺲ از
ﻧﻈﺮ » آى ال او « ،ﺷﻮراھﺎى اﺳﻼﻣﻰ و »ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎر«
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ » آى ال او « را اﮐﻨﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده و »آی
ال او« در ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﮐﮫ ﺷﻮراھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻗﺮار داده ﺑﻮد،
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ »آى ال او« ﮐﮫ
ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن )ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﺳﻼﻣﯽ( »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ« در اﯾﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ؛
ﭘﺲ از ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺧﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺘﻢ ،وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺟﻨﺎح
راﺳﺖ دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا ،ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده اﻧﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺮوط ﻗﺮار ﻣﯽ
دھﻨﺪ .ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﻄﺮوﺣﮫ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻓﺸﺎی ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر )و ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری(.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ
واھﯽ روش درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺨﺎطﺒﺎن آن اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺤﻮری ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻣﺮوز )ﮐﮫ
ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺷﺮف وﻗﻮع اﺳﺖ( ،اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد و
ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .اﺗﺤﺎدی ﺑﺮ ﻣﺤﻮر
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻤﻠﯽ ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﮔﺮی .اﻣﺮوز ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد و ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ.
ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻓﺘﺮاق و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ،ﺟﺒﮭﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺮوز ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ
ﺗﻌّﺪد آرا و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ واﻗﻌﯽ در
درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی .ھﻤﮫ ﯾﮏ رﻧﮓ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ؛ آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ؛ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ و رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﺸﮑﻼت

ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ
ﻣﺤﻮر ﺧﻮاﺳﺖ آزادی اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی،
دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﺪارک اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮥ ﺟﻤﻊآوری اﻣﻀﺎ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺪﻧﺪ .در ﭘﺮوﺳﮥ
ﺗﮭﯿﮥ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮥ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻤﻊآوری
اﻣﻀﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﺪۀ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﮫ ای ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿّﻦ ﺑﺨﺸﯽ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮥ آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در
راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺆﺳﺲ ﮐﻤﯿﺘﮫ
در  ٨٣/٩/١٩ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ٢٨ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی

٢٤

ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد و ھﻢ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ھﺎی و
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ ﻻزﻣﮥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ وﺟﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ ﺗﺪارک اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺗﮭﺎم زﻧﯽ و داﻣﻦ زدن ﺑﮫ اﻓﺘﺮاق
اﺳﺖ .آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد »ﻓﻼﻧﯽ
طﺮﻓﺪار دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺪارد و ﻣﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺘﯿﻢ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ« .اﯾﻦ روش از
ﮐﺎر ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﻓﺘﺮاق داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ و آب ﺑﮫ آﺳﯿﺎب
دﺷﻤﻦ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ رﯾﺰد.

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻼت از دوﻟﺖ و
ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ را ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ
ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮوز ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
و ﺟﺒﮭﮫ ﮔﯿﺮی ھﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در درون ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ
ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد و در ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎرزات
ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﯿﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺤﺪاﻧﮫ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻓﺘﺮاق
ھﺎ ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺪه ای از ﺧﻂ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و در ﮐﻨﺎر طﺒﻘﮫ و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ )ﺧﺎﻧﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺷﻮراھﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ( ﺗﺎ ﺣﺪود
زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﮐﺠﺮوی ھﺎ
و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﮐﻞ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﯾﮏ
ﭼﮭﺎرم ﻗﺮن از زﯾﺮ آوار اﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺮ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آورد .اﺧﺘﻨﺎق و ارﻋﺎب ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﻮد را ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در اذھﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری )ﺑﮫ وﯾﮋه ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان( اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﺌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در درون
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﮔﺴﺴﺖ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت در وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ ھﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﮐﺎر
ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻓﺘﺮاق ھﺎی ﮐﺎذب را داﻣﻦ زد.

ﻣﻨﻘﺪان »ﮐﻤﯿﺘﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی« اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از آن ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« و
»وزارت ﮐﺎر« اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻮھﻢ آن ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﮔﺪاﯾﯽ دراز
ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺳﻮی رژﯾﻢ! در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﮫ در
ﺣﻮزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ،ھﯿﭻ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ
ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ طﺮح ﺷﻮد .ﻣﺒﺎرزۀ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﺧﻮد ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
و وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ در وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮده ھﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر و وزارت ﮐﺎر دﭼﺎر ﺗﻮھﻢ
ھﺴﺘﻨﺪ ،راه ﺣﻞ زدودن ﺗﻮھﻢ آن ھﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
ﺷﻌﺎرھﺎی آﻟﺘﻮﻣﺎﺗﯿﺴﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﮐﺎرﻣﺰدی و ﯾﺎ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ( در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ھﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮد .راه ﺣﻞ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﮫ از آﮔﺎھﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد؛ آن ھﺎ را در ﻣﺒﺎرزۀ
روزﻣﺮه ﺷﺎن رھﻨﻤﻮد داد؛ ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ
ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده و ﺧﻮد
را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .طﺮح
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﮐﺎر ﻣﺰدی ،ﮔﺮﭼﮫ ﺷﻌﺎر درﺳﺘﯽ
اﺳﺖ ،و در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ و در ھﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺨﺺ روزﻣﺮۀ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار داده

زﯾﺮا ھﻨﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از روز
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺪون روﺷﻦ ﺑﻮدن ﺟﺒﮭﮫ ھﺎی ﻧﻈﺮی ،اﻓﺘﺮاق
را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ھﻨﺮ آن ھﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از طﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻢ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ
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دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی و ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزۀ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﯽ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻗﺪ
ﻋﻠﻢ ﮐﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﮐﺎرﮔﺮی )ﺑﺎ ھﺮ
ﺗﻌﺪادی و ﺑﺎ ھﺮ اﻋﺘﻘﺎدی( زﯾﺮ ﻟﻮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
»ﻟﻐﻮ ﮐﺎر ﻣﺰدی« و »ﻣﺒﺎرزۀ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری«
ﯾﮏ ﭼﭗ روی ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ و ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ اﺳﺖ.

ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ »رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ«
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎب اﺳﺖ .اﯾﻦ روش
از ﮐﺎر ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ ﺟﮭﺖ درﺳﺖ ﺳﻮق ﻧﻤﯽ
دھﺪ ،ﮐﮫ آن ھﺎ را ﺑﮫ طﺮف دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھُﻞ
ﺧﻮاھﺪ داد .زﯾﺮا آن ھﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﻮده
و درک آن ﺑﺮای طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ
رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ طﺒﻘﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ درﺳﺖ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی راﺑﻂ ﺑﯿﻦ آﮔﺎھﯽ ﻓﻌﻠﯽ و ھﺪف
ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺧﻮد از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻨﺰوی و ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ
ای ﭘﺮﺗﺎب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﮫ ھﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ
اﺳﺖ .ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎب
ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن ھﺎ ﺗﻮھﻢ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ وزارت ﮐﺎر ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای
آن ھﺎ را دارﻧﺪ ،ﺑﺎ طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب
و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ،
ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﻧﻈﺎر ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﻓﺸﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و واﺑﺴﺘﮕﺎن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار داده و اﺟﺮای
آن ھﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻧﺎﺑﻮدی آن ھﺎ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮھﻢ زداﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻗﺪرت
ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺮده و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻌﺎرھﺎی رادﯾﮑﺎل ﺗﺮ
ﻣﯿﺎن آن ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻻن »ﮐﻤﯿﺘﮥ ﭘﯿﮕﯿﺮی« ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری و طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان از ھﺮ ﻧﮭﺎدی ﺑﻼ اﯾﺮاد اﺳﺖ؛ ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ )وزارت ﮐﺎر( و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر( ،ﺣﺪاﻗﻞ در
ذھﻦ ﺧﻮد آن ھﺎ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﮔﺸﺎده اﯾﺮادی
ﻧﺪارد ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎھﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ
ﻧﮭﺎدھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .ﺟﻤﻊ آوری طﻮﻣﺎر اﯾﺮادی
ﻧﺪارد ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻋﻤﻠﯽ آن روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ درازﻣﺪت ﮐﺎرﮔﺮان در آن درج
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .طﺮح ﺳﺆال از دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮادی
ﻧﺪارد ،ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﮐﮫ در راﺳﺘﺎی اﻓﺸﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮫ
ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ آن .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان
اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺮوط
از واﮐﻨﺶ درﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ،در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی،
ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﺎ آن ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ  ILOﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻣﮑﺎن دارد از ﻟﺤﻦ اﯾﻦ طﻮﻣﺎر اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ داﺷﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ  ILOدر ﻣﻘﺎم »ﻧﺎﺟﯽ« ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان
و ﯾﺎ ﻣﻘﺎم »ﻗﺎﺿﯽ« ﺑﯽ طﺮف ﻣﯿﺎن رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری و طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺿﺮوری اﺳﺖ از آن ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ رژﯾﻢ در
راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ )و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ

ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﺮزﺑﻨﺪی داﺷﺘﮫ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ؛
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی آن ھﺎ ﮐﺎﻣﻼً اﻧﻘﻼﺑﯽ و در
راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ درازﻣﺪت آن ھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ
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دروﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ،و ﯾﺎ
اھﻤﯿﺖ اﻓﺸﺎی آن در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

اﺣﯿﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ُﻣﺪرن در اﯾﺮان

ﺑﺮای اطﻼع ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻮﻻً ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد
ﻗﻄﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼب ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در اواﺋﻞ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩١٨-١٩١۴ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺷﺪه وﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
در راﺳﺘﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در روﺳﯿﮫ،
آﻟﻤﺎن ،اطﺮﯾﺶ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺑﺘﮑﺎر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر وﻗﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ »وﯾﻠﺴﻮن« ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﭼﮭﺎرده ﻣﺎده ای را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان طﺮح ﺻﻠﺢ در ﻗﺮارداد »ورﺳﺎی«  ٢٨ژوﺋﻦ
 ١٩١٩اراﺋﮫ داد .در رأس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﯾﺠﺎد ﻧﮭﺎدی ﺑﮫ
ﻧﺎم »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﻠﻞ« ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎن »ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﺎر« را ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎد.

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری »ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ« در اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻤﻦ
 ،١٣۵٧در ﺗﺪارک ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی از طﺮﯾﻖ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﺳﻼح
ھﺎی ﺳﺒﮏ ،ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ وی
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺎح ھﺎی »ﻣﻌﺘﺪل«،
»اﺻﻼح طﻠﺐ« در درون دوﻟﺖ ،ھﻤﮫ دال ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﻮق ﺑﻮده اﺳﺖ .آن ﭼﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﻣﺪرن را ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻧﺎ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺟﻨﺎح ھﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ آن ھﺎ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری )در ﮐﻞ(
ﺑﮫ ﺳﻮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات در
ﻣﻮرد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺮان( اﯾﻦ
ﺳﺪ اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﺮ راه ﮐﻨﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﺮان و
اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺪارک ﺑﺮای اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ھﺎ و ﺗﺴﮭﯿﻼت ،از
ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه ،و در اﺟﻼس  ١٧ژوﺋﻦ
 ٢٧) ٢٠٠٢ﺧﺮداد  (١٣٨١ﺳﺮان  ١۵ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎدﯾﮥ
اروﭘﺎ در ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ و دورۀ اول
ﻣﺬاﮐﺮات رﺳﻤﯽ از دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٢آﻏﺎز ﺷﺪ .دور
دوم ﻣﺬاﮐﺮات رژﯾﻢ ،ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎدﻟﯽ
)ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ( و »ﮐﺮﯾﺲ
ﭘﺘﺮن« ﮐﻤﯿﺴﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎﯾﯽ ،در
ﺧﺼﻮص ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺠﺎرت و ھﻤﮑﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی در  ١۶ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٨١در ﺑﺮوﮐﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﻋﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ
»ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و ﮐﻤﮏ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی«،
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﺮان در ﻣﺎه ھﺎی ﭘﯿﺶ  ۵۴طﺮح

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻖ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن
»ﻣﺸﺎرﮐﺖ« دوﻟﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ »اﺳﯿﺮ« در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮫ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
دوﻟﺖ ،ﮐﺎﻓﺮﻣﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﮐﺎرﮔﺮان( ﺟﺎی ﻣﯽ دھﺪ-
ارﻣﻐﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﮫ در
»ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺪاً ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ! اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪود آن ،ﻣﺎھﯿﺖ
ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
ﺳﻔﺮ ﻣﮭﺮ  ١٣٨١و ﻣﮭﺮ  ١٣٨٣ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر
) (ILOﺑﮫ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﮫ در ﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ )و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
و ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی  (ILOرا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺤﻮﻻت
اﺧﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت

٢٧

درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ۴/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻗﺮاردادھﺎی  ١٠ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ٣.ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اھﺪاف ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺟﮭﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﮥ ﺿﺮوری ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان
در ﺷﺮف ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ٦.ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺪود  ١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در
ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
) ٩٢در ﺻﺪ آن ھﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ(.
اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺎ ،در ﺷﮭﺮھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
)ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ،ﮐﻔﺎﺷﯽ و ﻧﺠﺎری و ﻏﯿﺮه( ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان
٧
ﺑﮫ  ١ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٢۵٨ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن در اﯾﺮان
ﺗﻨﮭﺎ »ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ »ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎرآزاد« ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.

در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ »آزاد ﺳﺎزی« ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از
ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی
ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در دورۀ ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) (١٣٧۵و در ﭘﯽ آن طﺮح
اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی
ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﯿﺎﺳﺖ آزاد ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ.

»ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ در »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« و ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی
ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ
)ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر( و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی
»ﺻﻨﺎﯾﻊ« ٤ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﮫ »ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر«
ﮐﺎﻓﯽ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ .و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
ﺑﮫ ﮔﺮدش درآﻣﺪن ﭼﺮخ ھﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ طﺒﯿﻌﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻮﭼﮏ رو ﺑﮫ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی ﮐﻔﺶ ﺳﺎزی ازدﯾﺎد ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻔﺎﺷﯽ ھﺎ و ﭘﯿﻨﮫ دوزی
ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ رو ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ؛ اﯾﻦ روﻧﺪ در
ﻣﻮرد ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎ و ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ھﺎ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق
اﺳﺖ.

طﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯿﺶ از
 ١٠ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎزل ﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی )زﯾﺮ ١٠
ﻧﻔﺮ( اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ١٣٧۵ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺑﮫ  ٨۴۶ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
ﺷﻤﺎر واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ  ١٣٣٧١واﺣﺪ اﺳﺖ ٥.در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻏﻼن ،ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ١٣٧۵ﺑﮫ  ١/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی زﯾﺮ  ١٠ﻧﻔﺮ از
ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در
راﺳﺘﺎی ﺗﺴﮭﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺰرگ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ

 -٣روزﻧﺎﻣﮥ اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﯿﺎ ١۶ ،ﺑﮭﻤﻦ ١٣٨١
 -٤ﺻ ﻨﺎﯾﻊ اﯾ ﺮان ﺷ ﺎﻣﻞ :ﻣﻮﻧﺘ ﺎژ ﺧ ﻮدرو و ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻗﻄﻌ ﺎت
آن؛ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ؛ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و ﻓﻠ ﺰی؛ ﺻ ﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ؛ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ.

 -٦ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤ ﻮﻻت اﺷ ﺘﻐﺎل روﺳ ﺘﺎﯾﯽ و راه ﮔﺴ ﺘﺮش آن-
ﻋﻠ ﯽ ﺧﺰاﻋ ﯽ -اطﻼﻋ ﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﯽ اﻗﺘﺼ ﺎدی ﺷ ﻤﺎره -١٣٢
 ١٣١ص .١٨٢

 ٢٠ -٥ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ ،اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ

 ٢٠ -٧ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ ،اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ
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ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ» ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب« ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺤﻮری اﺳﺖ .٨درک دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان )ﮐﮫ
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ  ILOﻧﯿﺰ اﺳﺖ( ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎب در
»ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﮐﮫ:
»آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻄﻤﮫ ای از ﺟﺎﻧﺐ
آن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻈﺎم و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﺸﻮد«٩؛ و ﯾﺎ
»اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دور
١٠
ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻗﺎدر ﺑﮫ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آن ھﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر در آن ھﺎ .زﯾﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﮫ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﮫ از
ﺣﻘﻮق »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺰرگ ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
را در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮭﺒﻮد ﺧﻮاھﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪ .از اﯾﻦ رو ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮدو ﺟﻨﺎح دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﮫ آن ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ
ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ وارد ﮐﺮده و اﻧﺸﻘﺎق
در درون ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ
ﺑﮭﺘﺮ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ )ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران ﮐﻮﭼﮏ( ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﯿﮑﺎری را در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﮐﺎرﮔﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ داد.

ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در درون
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﮫ
ﺷﺮطﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج
ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ از
ﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺘﮫ و اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ
اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻄﻤﮫ ﻧﺰﻧﻨﺪ؟! ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان
رژﯾﻢ ،اﻋﺘﺼﺎب ﺳﻼﺣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن
از ﻣﺪار ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری .اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری و ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان
ھﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﺎم آن »اﻋﺘﺼﺎب« ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد! اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﮫ آن ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﭼﻨﺎن ﭼﮫ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎً
»درﺧﻮاﺳﺖ« از  ILOدر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ،ﯾﮏ
اﻗﺪام ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا  ILOﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﯽ طﺮف در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮد
از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﻣﺠﺮﯾﺎن زﻣﯿﻨﮫ رﯾﺰی و
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی
زﯾﺮ  ١٠ﻧﻔﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ILO
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻄﻔﮫ
 -٨ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎﺗﯽ دﯾﮕ ﺮی ﻧﻈﯿ ﺮ ﺗﻀ ﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت آزاد ﺑ ﺮای
اﯾﺠ ﺎد ﺗﺸ ﮑﻼت ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﮐ ﺎرﮔﺮی ،ﺗﺤ ﺖ ﻧﻈ ﺎرت ﺗﺸ ﮑﻼت
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
ط ﺮح ﺷ ﻮﻧﺪ .در اﯾ ﻦ ارﺗﺒ ﺎط ،ﺑﺤ ﺚ در ﻣ ﻮرد اﻧﺠﻤ ﻦ ھ ﺎی
ﺻﻨﻔﯽ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧ ﻮردار اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در ﻣﻘ ﺎﻻت
ﺑﻌﺪی ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ  ILOﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ
ﻧﮭﺎد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺧﻮدی
ﺧﻮد اﯾﺮادی ﻧﺪارد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری و ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﮫ
ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ از ﻣﺎھﯿﺖ  ILOﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ
ﻧﻔﺲ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ ،طﺮح ﮐﻨﻨﺪ.

 -٩ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺎﻣﺒﻮزﯾﺎ ،اﻋﺘﺼﺎب ﺣ ﻖ ﮐ ﺎرﮔﺮان اﺳ ﺖ ،ﮐ ﺎر و
ﮐﺎرﮔﺮ ١٢ ،دی ١٣٨٠
 -١٠ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ؛ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺣﻖ اﻧﮑ ﺎر ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ ﮐ ﺎرﮔﺮان
اﺳﺖ ،ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ١١ ،دی ١٣٨٠
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اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ آن ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﮔﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮای ادارۀ اﻣﻮر ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان در »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« طﺮح ھﺎی
»ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ« و »ﻣﺸﺎرﮐﺖ« ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﻣﺮ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازد و آن ھﺎ را ﺑﮫ
اﺳﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ھﺎی اوﻟﯿﮥ ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ.
ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮان در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .اداﻣﮥ
اﻋﺘﺼﺎب و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻗﺪرت
دوﮔﺎﻧﮫ )ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری( را طﺮح ﮐﻨﺪ.
اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای در ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﺳﺮی
را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی را در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار دھﺪ.

اﻟﺒﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه و ﻗﺪرت
ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺐ
ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻢ ﮐﺎریُ ،ﮐﻨﺪ ﮐﺎری
و ﯾﺎ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ،ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه
ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﺗﺠﺮﺑﮥ اﻋﺘﺮاض ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻔﺶ
ﺷﺎدان ﭘﻮر و ﭘﻮﺷﺎک ﺟﺎﻣﮑﻮ و واﮐﻨﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪ ،و ﺗﺠﺮﺑﮥ اول ﻣﺎه
ﻣﮫ ﺳﺎل  ١٣٨٣و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻘﺰ
و اﻋﺘﺼﺎب اﺧﯿﺮ در ﺳﻨﻨﺪج ،ﻧﺸﺎن دھﻨﺪۀ اﻧﺰﺟﺎر
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری
ﮐﺎرﮔﺮان در راﺳﺘﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ؛ و اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی» ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب« اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻻن در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﺤﻮری ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺼّﺮاﻧﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ
درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ زﻋﻢ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن و ILO
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺗﺤﻘﻖ »ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب« ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ
ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﮫ
ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﻟﺮزاﻧﺪه و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری در اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻧﺪازد.

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ،
ﻣﺤﻘﻘﺎ ً ﺧﻮاھﺎن ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪی ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺮار ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ،ﮐﺴﺐ اطﻼع درﺑﺎرۀ دﺧﻞ و ﺧﺮج
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،اطﻼﻋﺎت در اﻣﻮر وام ﮔﯿﺮی ﮐﺎرﺧﺎن ھﺎ
از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰھﺎ و
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮان ،ﺳﻮد و زﯾﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ﻋﻠﺖ اﺧﺮاج ﯾﺎ
ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﯿﺮه ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران،
ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اطﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دھﻨﺪ-
اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد.
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه در ﺻﺪد ﮐﺴﺐ اﯾﻦ
ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﺮ آﯾﺪ .و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮه ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﺷﻐﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺗﻤﺎم ﺗﺰوﯾﺮھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﻣﺤﻮری دﯾﮕﺮ ،اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.
در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﺘﺮل اﮐﺜﺮ
اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ در دﺳﺖ طﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻢ و دوﻟﺖ و ﻣﺪﯾﺮان
آن اﺳﺖ ،ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ )و اﻓﺮاد و اﺣﺰاب
واﺑﺴﺘﮫ( ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ھﺮ دﺧﺎﻟﺖ و ﯾﺎ
ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻧﮭﺎدھﺎ و
اﺣﺰاب ،اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﺴﺪود ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ؛
ﭼﮫ ﻧﻮع ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدد؛ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮ
اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدد؛ ﺑﮭﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭼﮫ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﺮوش ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ؛ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮان و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ،
ﺟﺮﯾﻤﮫ ،ﭘﺎداش ،اﺧﺮاج و ﺗﺮﻓﯿﻊ رﺗﺒﮫ و ﻏﯿﺮه ﭼﮫ ﻗﺪر
ﺎ
ﺗﻤﺎﻣ ً ﺑﺮ ﻋﮭﺪۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ...

٣٠

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻮرد

ﺿﺮردھﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺧﺮاج ھﺎ و ﻏﯿﺮه را ﺑﺮ
ﻣﻼ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺣﻮل ھﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮي
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت

در دورۀ ﭘﯿﺶ ﺷﻌﺎر »ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی« در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو طﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺸﻤﯿﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ »واﮔﺬاری ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ« و ﯾﺎ »ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را اداره ﮐﻨﻨﺪ« ﺑﺎرھﺎ در دورۀ
اﺧﯿﺮ اراﺋﮫ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﮭﺸﮭﺮ ،ﺷﻌﺎر ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ طﺮح
ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ »ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﻋﺘﺼﺎب اﺧﯿﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺳﻨﻨﺪج ﻧﯿﺰ ﻧﻄﻔﮫ
ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ را طﺮح ﮐﺮد.

ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  ١٣٧۶ﺗﺎ  ١٣٧٨از
ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﮐﮫ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ رﻓﯿﻖ م .رازی در ﻧﺸﺮﯾﮥ
»ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه
ﮐﺎرﮔﺮی« ،در آن دوره اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﮑﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اھﻤﯿﺖ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮوﺣﮫ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﮐﺎرﮔﺮان آﮔﺎه و ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﺠﮭﺰ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی )ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ وزارت ﮐﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر( ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی و داﺷﺘﻦ ﺣﻖ
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ راﺳﺘﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺤﻂ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﻗﺒﻀﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب
و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮرده اﺳﺖ .ھﺮ ﺷﻌﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ای ﺑﺪون ذﮐﺮ اﯾﻦ
اﺻﻮل ﭘﺎﯾﮫ ای راه را ﺑﺮای ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد.

 ٨آﺑﺎن ١٣٨٢
****
ﺳﺆال :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ در اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺮ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﻧﯿﺰ در درون
ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد؟
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم ﺧﻮد از »ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز« را
روﺷﻦ ﮐﺮد .در اﯾﺮان ،طﯽ ھﺠﺪه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻣﺎ
ﺷﺎھﺪ وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮان »ﻣﺒﺎرز«ی ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ از
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺻﻔﺖ و ﺳﺨﺖ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آﺧﻮﻧﺪی

ﻣﮭﺪی رﯾﺎﺿﯽ )ﻓﻌﺎل ﮐﻤﯿﺘﮥ اﻗﺪام ﮐﺎرﮔﺮی(
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ )ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎر و ﻓﻌﺎل ﮐﻤﯿﺘﮥ اﻗﺪام
ﮐﺎرﮔﺮی( ،اول ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٨۴
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ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در دورۀ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﮫ
ﻏﯿﺮاز ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺎدی ،ﮐﺎرﮔﺮان »ﺣﺰب اﻟﻠﮭﯽ« ﻧﯿﺰ
در ﺟﻨﮓ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺷﺮﮐﺖ و ﻋﻠﯿﮫ ارﺗﺶ ﺻﺪام
»ﻣﺒﺎرزه« ﮐﺮدﻧﺪ» .ﻣﺒﺎرزۀ« اﯾﻦ ﻋﺪه ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺗﺮﻗﯽ-
ﺧﻮاھﯽ آن ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد.

ّﺟﻮ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﺧﺘﻨﺎق آﻣﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮی
در ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در درون ﺗﻮده ھﺎی وﺳﯿﻊ
ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﻗﺸﺮ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﮔﺬارد .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺗﻤﺎم ﮐﺜﺎﻓﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺎرﮔﺮی )ﭼﮫ ﻣﺒﺎرز ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭼﮫ
ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن( ﮐﮫ طﺮﻓﺪار ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ )ﺣﺘﯽ در درون ﯾﮏ
ﻧﮭﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ و ﻏﯿﺮه(.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻧﺰوا و در
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ »ﻣﻨﺰه« ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺸﺎن ،در وھﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ
ﺧﻮد و ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی را آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ
و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ را از ﻧﻔﻮذ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺑﻮرژوازی رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ
روﻧﺪی طﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮراﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﻣﻨﻈﻮر از »ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز« اﻓﺮادی
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ھﻤﻮاره دو ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺤﺮاﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ھﻤﻮاره ﺗﺎ دورۀ اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ در
»اﻗﻠﯿﺖ« ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در دورۀ ﺗﺪارک
اﻧﻘﻼب ،ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺸﺮھﺎ
و ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﺿّﺪ
رژﯾﻤﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺮدود ﺷﻤﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮫ
ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

اول ،ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از ﺳﻮی ﮔﺮاﯾﺶ
ھﺎی آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ اراﺋﮫ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ
ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﮫ »ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« را ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﯾﺎ ﺑﮫ
»ﺧﺪا« اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺤﺮف و ﯾﺎ »ارﺗﺠﺎﻋﯽ«
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﺪﻻل ھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻧﺰوای طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺒﺎرزۀ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
»طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ و ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن
ﺑﯿﻨﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ« و ﺗﻨﮭﺎ راه رھﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان »اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« اﺳﺖ .اﻣﺎ ،در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮐﺎرﮔﺮان و ﺟﻮاﻧﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﯿﺌﺖ
ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ«
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و اﯾﺠﺎد ﺣﺰب
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺬھﺒﯽ از طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺟﻤﻌﯽ ،ﺟﺮاﯾﺪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻣﺪارس و ﻏﯿﺮه ،ﺑﮫ وﯾﮋه در

دوم ،ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻨﺘﺎ ً از ﺳﻮی
ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ/ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺘﯽ اراﺋﮫ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﮫ زﻋﻢ آن ھﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﻓﺮدی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آن
ھﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد »ﻣﺪار ﺑﺰرگ« ﺗﺮ و ﯾﺎ
»رﺷﺪ« ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ آن ھﺎ را ﺑﮫ درون ﺧﻮد
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ روش ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را رﺷﺪ ﻧﻤﯽ
دھﺪ ،ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ »رﻗﯿﻖ« ﮐﺮدن اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﮫ »ﺧﺪا« اﻋﺘﻘﺎد
ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﯿﺮون و ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص درون ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ!
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﮫ »ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و
ﻣﺬھﺐ را ﯾﮏ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« ﯾﺎ »آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب« ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ .ﮔﺮﭼﮫ آن ھﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ داﻣﻦ ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎدات ھﺮ ﻓﺮد
ﻣﺬھﺒﯽ را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آن
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ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺬھﺒﯿﻮن ﺑﮫ ﺣﺰب ھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ
روﺷﻨﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ،وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎل
ھﺎی  ١٩٠٠روﺳﯿﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ھﺎ ﺑﮫ وﺿﻮح و روﺷﻨﯽ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼﮫ اﻓﺮادی ﺑﺪون آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد
»ﮐﻞ« ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ درون ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ،
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺴﺄﻟﮫ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

در اﯾﺮان ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﻼﻣﯽ طﯽ ھﺠﺪه
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ» .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن«
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺬھﺒﯿﻮن در روﺳﯿﮫ ،در
»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺸﺪه
اﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﮫ اﺧﺘﻼف ھﺎﯾﯽ در درون ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ
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
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼب در
وھﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد و ﻣﺘﺤﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد در
درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪ و ﺳﭙﺲ رواﻧﮥ
ﺟﻠﺐ »ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز« ﺑﮫ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد
ﮔﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ آن ھﺎ روی آورد ،ﺑﮭﺘﺮ
اﺳﺖ طﯽ دوره ای در ﻋﻤﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک آن ھﺎ
را آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺳﭙﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای دوری از دو اﻧﺤﺮاف ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را در درون ھﺴﺘﮫ
ھﺎی »ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
دھﻨﺪ .ھﺴﺘﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ )از
ﺟﻤﻠﮫ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺬھﺐ( .در اﯾﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎ ﺗﻨﮭﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ و از ﻣﺬھﺐ ﺑﺮش ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮوﺣﮫ
در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن و
ت ﺻﺮﻓﺎ ً اﯾﻦ ﻋﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺸﮑﯿﻼ ِ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آن ھﺎ وارد »اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ« در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ و ﻣﺤﻞ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﮫ »ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺒﺎرز« ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ »اﺗﺤﺎد«ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺒﺎرزات
ﺿّﺪ رژﯾﻤﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﺮای
ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻈﺮی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ »ﻣﺬھﺐ«» ،اﺳﻼم« و »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« و
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ،ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ھﺮﮔﺰ از »ﮐﻮﭼﮏ« ﺑﻮدن ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮاﺳﯽ
ﺑﮫ دل راه دھﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺪت درازی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮرژواﯾﯽ )و رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎ( ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ھﺮاس از اﻧﺰوا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ رھﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ )ﯾﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از آن( و روی آوری ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی »اﺻﻼح
ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ« ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺸﺘﺮک »ﺿّﺪ
رژﯾﻤﯽ« ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺗﻮھﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﺘﺤﺪان در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ
ﮔﺮدد.

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ھﺎی ﺻﺒﻮراﻧﮫ و
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
اﻧﻘﻼب آﺗﯽ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ھﺎ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ »ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ«ھﺎ و ﻟﻨﯿﻦ
ﻣﺬھﺒﯿﻮن را ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ در درون ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﺰﺑﺸﺎن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ھﺎ را ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺬھﺒﯽ در روﺳﯿﮥ  ١٩٠٩اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ،اوﻻً ،ﺷﺎﯾﺪ ﻟﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ! ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ،در
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ و ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن )ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﻮم(
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ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ طﺮﻓﺪاران ﯾﮏ رژﯾﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری واﭘﺲ ﮔﺮا در ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮥ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺘﺤﺪان اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،ﻣﻠﯿﺖ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،زﻧﺎن
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،ﺟﻮاﻧﺎن رادﯾﮑﺎل و دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺤﺪان ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ »رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آﺧﻮﻧﺪی« و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺪ .ﺷﻌﺎر »ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ« در ﺟﮭﺖ
»ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮭﮥ واﺣﺪ ﺿّﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« ﻋﻠﯿﮫ »وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﮫ« ،ﺷﻌﺎر ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺳﺎزش ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﭙﺲ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ آرﻣﺎن ھﺎی طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ )اﻟﺒﺘﮫ زﯾﺮ ﻟﻮای »ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﯽ«(!
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای در ﯾﮏ
ﺟﺒﮭﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؟ اﯾﻦ دو ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ در »ﺣﺮف« ﺑﺎ ھﻢ
ﺗﻔﺎوت ھﺎی اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﮫ در »ﻋﻤﻞ« ھﺮ دو
از ﯾﮏ ﻗﻤﺎش اﻧﺪ.

ﺳﺆال -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ھﺎی ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮات ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آن ھﺎ ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮥ
»ﺿّﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ داد؟
در اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻔﮭﻮم ﺧﻮد از »ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮات« را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﮫ ﺳﻨﺘﺎ ً ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺟﻨﮓ اول
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﺑﮫ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪ .از آن
زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ« و »ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮات«ھﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ از ھﻤﺪﺳﺘﺎن و ھﻤﮑﺎری
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﻮده و در ارﻋﺎب و ﺗﺤﻤﯿﻖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﻣﺮوز
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻮد را »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﯾﺎ
»ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﯾﺎ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺻﻔﺖ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آورده ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﮐﮫ وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد را از ﺳﺎﯾﺮ »دﺳﺘﮫ«ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ«» ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« و ﯾﺎ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ«
ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

در ھﺠﺪه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ
»وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از
آن ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ» .وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ،ﻗﺎدر ﺷﺪ ﮐﮫ اﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﮐﻮب را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻣﮕﺮ در دورۀ ﺷﺎه »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« در ﮐﺎر ﺑﻮد ،ﮐﮫ
»آزادی« و »دﻣﮑﺮاﺳﯽ« در اﯾﺮان ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ؟

اﻣﺎ ،در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن »ﭼﭗ« اﻣﺮوز ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ» .ﺗﻮده
ای«ھﺎ» ،اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ«ھﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﻏﺮﺑﯽ و »ﻧﻮآوران« ھﻤﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ »ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺪه
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح و ﯾﺎ
»ﺑَﺰک« ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ .آن ھﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً
ﺧﻮاھﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آن ھﺎ ﺧﻮاھﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮫ ﮔﻮر ﺳﭙﺮدن ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آن ھﺎ ﺧﻮاھﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺤﯽ
در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ،ﺑﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺧﺎﻣﻨﮫ
ای ﺗﻔﺎوت ﮐﯿﻔﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه و »طﺮﻓﺪار« ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ!

ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت راﯾﺞ »ﭼﭗ« در دورۀ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
رژﯾﻢ ﺷﺎه ،اﺗﺤﺎد ﺑﺎ »روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز« طﺮﻓﺪار
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .درس ھﺎی »اﺗﺤﺎد« و اﯾﺠﺎد ﺟﺒﮭﮥ اﺋﺘﻼﻓﯽ
ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ »اﺋﺘﻼف« ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
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
اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ،در »اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ«ھﺎ )و ﻧﮫ اﺋﺘﻼف( ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻧﻈﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ
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در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻧﻘﺶ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات«
ھﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ
آن ھﺎ در ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه واﻗﻌﺎ ً ﺿّﺪ رژﯾﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از »ﻋﻤﻞ« آن ھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
وارد »اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ« ﺑﺎ آن ھﺎ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از
»اﻗﺪام« ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ »اﺋﺘﻼف« ﺑﺎ
آن ھﺎ و ﯾﺎ دﻓﺎع از »ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ« آن ھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ،ﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد
را ﺣﻔﻆ و ﻣﺎھﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻋﺪه را در اﻧﻈﺎر
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﺖ »ھﯿﭻ« وﺿﻌﯿﺘﯽ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ »ھﯿﭻ« ﺗﻮھﻤﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ داﺷﺖ .آن ھﺎ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ از دِر ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ.

ھﻢ ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ،
ﺧﻮاھﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ »اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ«ھﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ )ﯾﺎ داﺋﻤﯽ( ﻋﻠﯿﮫ
رژﯾﻢ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮭﮫ ھﺎی »اﺋﺘﻼﻓﯽ« ﯾﮑﯽ
داﻧﺴﺖ .اوﻟﯽ »اﺳﺘﻘﻼل« ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو را زﯾﺮ
ﺳﺆال ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ،و روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺒﮭﮥ
»ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« ،اﻣﺎ ،دوﻣﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺮو را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی »راﺳﺖ« ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ.
زﯾﺮا ﮐﮫ در ھﺮ ﺟﺒﮭﮥ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ »ﻣﺨﺮج
ﻣﺸﺘﺮک« ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی »ﭼﭗ« ﺑﺮای راﺿﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎی »راﺳﺖ« ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد،
ﺑﮫ وﯾﮋه ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﮐﻮﺗﺎه آﯾﻨﺪ.

 ٢٢دی ١٣٧۶
ﺳﺆال» -ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان« ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺑﻼ اﯾﺮاد اﺳﺖ؟

در اﺗﺤﺎد اوﻟﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﺗﺤﺎد دوﻣﯽ آن ھﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺳﺎزش ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻼً اﺳﯿﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد را از ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ »ﺗﺠﻤﻊ« ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﻨﺰوی ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ در ھﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮی واﻗﻌﯽ،
ﺑﮫ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﮫ »ﻣﺴﺘﻘﻞ« از رژﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ و »ﺣﻖ
ﺑﯿﺎن« رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻼ اﯾﺮاد اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺿﺮوری ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از
ھﺮ ﭘﻼﺗﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای اراﺋﮥ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﻓﺎع
از ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﮫ ای ﮐﺎرﮔﺮان ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻣﺒﺎرزۀ ھﺮ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات
ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاھﻢ آورد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از دﯾﺪﮔﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آن ھﺎ( .اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات واﻗﻌﯽ و ﺿّﺪﯾﺖ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺣﺎﮐﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ،در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان« ﭼﻨﺪ
ﻧﮑﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ.

اﻣﺎ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات« ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻣﺮوزه ،ﻧﻘﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود آن ھﺎ
ﺗﻨﮭﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ »ﺑﺎﻧﺪ« از ھﯿﺌﺖ
ﺣﺎﮐﻢ ﻋﻠﯿﮫ »ﺑﺎﻧﺪ« دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ
درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ دﻓﺎع از ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ
»اﺻﻼﺣﺎت« وی» ،ﻣﺒﺎرزۀ« ﺿّﺪ رژﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﮫ »ﺧﺪﻣﺖ« ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﺠﻤﻮع
اﺳﺖ.

اول ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮﺳﻂ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﭼﮫ اھﺪاﻓﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮕﺸﺘﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد رژﯾﻢ َﻋﻠَﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺰﺑﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺎﻣﺶ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ

٣٥

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ھﺎ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ »رﻗﺒﺎی«
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ »راﺳﺖ رو«ی آن ھﺎ ،ﺣﺰب ھﺎی
»ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر« ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و »ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاه« ﻓﺮاﻧﺴﮫ،
ﻧﺪارد .در واﻗﻊ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
آن ھﺎ راﺳﺖ ﺗﺮ از ﺣﺰب ھﺎی »راﺳﺖ ﺳﻨﺘﯽ« اﺳﺖ.

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،رژﯾﻢ در اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی )اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﻏﯿﺮه( و ﺣﺰب ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎم را آزاد اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮد .و ﻣﮭﻢﺗﺮ از اﯾﻦ
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.

رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﮫ وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺣﯿﺎت ﺧﻮد
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺼﺪ دارد از »ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ«ھﺎی دوﻟﺖ ھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻖ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در ﻏﺮب ﺣﺪاﻗﻞ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ«
)دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ( وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﺑﺮای
طﺮﻓﺪاران رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد -ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن! )طﺒﺮزدی ھﺎ ،ﺳﺮوش ھﺎ ،ﯾﺰدی ھﺎ و ﻏﯿﺮه
ھﻤﮫ از طﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪ و آن
ﻗﺪر ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ!(

ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﺘﺮاض ھﺎی ﺟﺰﺋﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺤﺎﻓﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و دوﻟﺖ،
دﺳﺘﮕﯿﺮ ،زﻧﺪاﻧﯽ و ﺣﺘﯽ اﻋﺪام ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﻣﺬﮐﻮر
ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دارد .رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آﺧﻮﻧﺪی ﮐﮫ
در ﺑُﻦ ﺑﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺑﺮای
ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﺤﺮان ﺧﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دوﻟﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪه و از
آن ھﺎ وام ھﺎی ﮐﻼن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ھﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻻزﻣﮫ اش ﯾﮏ
ظﺎھﺮﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻏﺮب اﺛﺒﺎت
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در درون اﯾﺮان ،ﺣﺪاﻗﻞ در ظﺎھﺮ،
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ« و »آزادی« وﺟﻮد دارد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
اﺧﯿﺮ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ »اﺣﺰاب« ﻣﺘﻔﺎوت
)ﺣﺰب ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﻏﯿﺮه( ،ﻧﻤﻮدار ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
اﺳﺖ.

ﺳﻮم ،ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
طﺮح ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ در درون اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﮫ
اﺻﻄﻼح ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ رژﯾﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
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
)طﺮﻓﺪاران ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ و ﻣﺪﻧﯽ( ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را در ﺣﺰب و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ
ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺣﺰب ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ ھﺎی رژﯾﻢ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎرزان ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﮐﺎرﮔﺮان )ﺣﻖ ﺑﯿﺎن ،آزادی ﻗﻠﻢ ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺣﻖ
ﺗﺠﻤﻊ ،اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻏﯿﺮه(
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮش ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن
رؤﺳﺎی »ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮ« ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

دوم ،ﺑﻮرژوازی ﻏﺮب ﺳﻨﺘﺎ ً ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻖ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺣﺰب ھﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و ﺑﻮرژوا را ﺑﺎ
ﻧﺎم »ﮐﺎرﮔﺮ«» ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﻋﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺣﺰب »ﮐﺎرﮔﺮ« در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« در ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﺷﺎره ﮐﺮد .رھﺒﺮان اﯾﻦ
ﺣﺰب ھﺎ آﻗﺎﯾﺎن »ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ« و »ﻟﺌﻮﻧﻞ ژوﺳﭙﻦ« ﮐﮫ
ظﺎھﺮاً ﺧﻮد را طﺮﻓﺪار ﻣﻨﺎﻓﻊ »ﮐﺎرﮔﺮان« و
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ«ھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران
ﺑﻮرژوازی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﭼﮭﺎرم ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﺰب ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ،در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ،

٣٦

ﺳﺆال -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ھﺴﺘﮫ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد ،رﻋﺎﯾﺖ اﮐﯿﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮھﻤﯽ ﺑﮫ ﻗﻮل و ﻗﺮارھﺎی
ﻧﮭﺎدھﺎی رژﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدی ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺸﺮوط داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ »ﺣﺪاﻗﻞ« ﺷﺮﮐﺖ از
ﻗﺮار زﯾﺮﻧﺪ:

در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ اﻣﺮوزه
در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎن
ﭼﮫ رژﯾﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در درون ھﯿﺌﺖ
ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﺌﺎﺗﺮ را
ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺣﺰب اﻟﻠﮭﯽ ھﺎ ﻣﺮدم
را از ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﺑﯿﺮون رﯾﺰد ،ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻋﻠﻨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﺪ.

 -١ﺣﺰب ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮭﺎدی »ﻣﺴﺘﻘﻞ« از رژﯾﻢ و
ﻧﮭﺎدھﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ رؤﺳﺎی
»ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« »ھﻤﮫ ﮐﺎره« و ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو »ھﯿﭻ
ﮐﺎره« ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﮔﺮدد .رژﯾﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
»ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« ﻧﯿﺰ ﻧﮭﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ در دﺳﺖ دوﻟﺖ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان« ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان از ھﺮ ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪا و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر »زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ« و ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از روش ھﺎ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن در ھﺴﺘﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﯾﺎ ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﺳﺮخ(
اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺰوم اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی-
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎ ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻨﺪ.

 -٢در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ از رژﯾﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو از اﺑﺘﺪا ﺑﮫ
ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب ﭘﯽ ﺑﺮده و ﻋﻤﻼً ﺷﺮﮐﺖ در آن را
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﮐﮫ ھﺪف اﺻﻠﯽ دﺧﺎﻟﺖ
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.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺴﺘﮫ ھﺎ وظﺎﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ:
اول ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﺗﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل
ﻧﻈﺮ ﺑﮫ وﯾﮋه در دو ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺧﺎص :ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ؛ و ﺑﮫ طﻮر
اﺧﺺ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻻن ھﺴﺘﮫ ھﺎ.
دوم ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ درﺑﺎرۀ اﺻﻮل اوﻟﯿﮥ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺗﺠﺎرب
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ.

 -٣اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻻزم ﺗﺸﺨﯿﺺ
دھﻨﺪ ،اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﯿﮥ اﺑﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮔﺮدد،
ھﻤﺎن ﺑﮭﺘﺮ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ،از اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﻮد.

ﺳﻮم ،اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ .اﯾﻦ ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ در دو
ﺻﻔﺤﮫ و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ .ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﮥ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ روز ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ
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از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ ھﺎ و
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن رژﯾﻢ ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻋﻠﯿﮫ
آن ھﺎ ،از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ طﺮد ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻔﺤﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ درون
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ .ﺻﻔﺤﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﮫ از
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﺻﻔﺤﮥ دوم ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺆال -ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ھﺴﺘﮫ ھﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ؟

ﭼﮭﺎرم ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺗﺪارک اﻋﺘﺮاض ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺤﻼت .دﺧﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ و
ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ.

ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﮔﺮی )ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی(،
ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای
ﺗﺪارک ﻣﺒﺎرزۀ ﺿّﺪ رژﯾﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در
درون اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﮫ وﺟﮫ اﺷﺘﺮاک آن ھﺎ
ﻧﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای و ﻧﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان در
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ و
ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ .در واﻗﻊ
وﺟﮫ اﺷﺘﺮاک ھﻤﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺿّﺪ
رژﯾﻤﯽ و ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ و ﻧﮫ اﺷﺘﺮاک
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ.

ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﺪاﺧﻠﮫ در ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو در آن
ھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﯿﺮه( .اﻟﺒﺘﮫ دﺧﺎﻟﺖ در
اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ دروﻧﯽ و اﺳﺘﻘﻼل
واﻗﻌﯽ آن ھﺎ از رژﯾﻢ اﺳﺖ.
ﺷﺸﻢ ،دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﮔﺮی .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ
ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺘﺎ ً در درون ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ

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
ﮔﯿﺮد .اﮐﺜﺮ اﻋﺘﺼﺎب ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻈﺎھﺮات
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در دو دھﮥ ﭘﯿﺶ ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮد
اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ.

ﺑﺎﺷﻨﺪ .در درون اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن
و ﻏﯿﺮﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺿّﺪ رژﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺼﺎب و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽ
دھﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻن آن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ آن ﭼﮫ
ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻤﺒﻮدش در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
اﺣﺴﺎس ﺷﺪه ،ﻧﺒﻮد ﻣﺒﺎرزات و ﺗﻈﺎھﺮات ﺿّﺪ رژﯾﻤﯽ
و ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺪم وﺟﻮد »ﺗﺪاوم«
و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺒﺎرزات ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان را درک ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﮫ »ﺗﻮان« و »ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ« ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب
آﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﻮد اﻣﯿﺪﺷﺎن را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب از دﺳﺖ داده
اﻧﺪ .درﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ١٩ ،ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺧﺘﻨﺎق آﻣﯿﺰ رژﯾﻢ ﻧﺸﺎن

ھﻔﺘﻢ ،ﺗﺪارک ﺗﯿﻢ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺣﺰب
اﻟﻠﮭﯽ رژﯾﻢ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از
روش ھﺎی ﻣﺆﺛﺮ رژﯾﻢ در ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،وﺟﻮد ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و
ﮔﺮوه ھﺎی ﺿﺮﺑﺖ ﺣﺰب ﷲ اﺳﺖ .ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮای
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺪون
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،اﻓﺸﺎ و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺮب
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن رژﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ھﺴﺘﮫ ھﺎی
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺪی را
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»زﻧﺪﮔﯽ« آن ھﺎ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ وﯾﮋه
درطﻮل  ١٨٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ
)و ﺻﻨﻔﯽ( ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اداﻣﮥ ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺪاﻗﻞ،
ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد دﺳﺖ
ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

داد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺗﻮان ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب آﯾﻨﺪه را
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻋﺪم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
آن ﭼﮫ ﺗﺪاوم و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎن »ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« اﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ راه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺪاوم ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺘﮫ
ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
آن ھﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای
ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺮدن آن
ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ.

ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﯿﺰ »ﻧﻈﺎره ﮔﺮی« وﻗﺎﯾﻊ و ﯾﺎ »ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﭘﺮدازی« در ﺑﺎرۀ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ »دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی« در آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺎرب ﻧﻈﺮی و
ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ
ﻣﺤﻮری ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ از
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻠﻘﮥ راﺑﻂ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات
ﺧﻮد و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آن ھﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﮭﻢ آن ھﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ،اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﮫ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﻠﯽ ﺑﯿﻦ آﮔﺎھﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ از
طﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار دھﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻋﻤﻞ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺪاوم آن ،ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺮدن
اﻋﺘﺼﺎب ھﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎن
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.
 ١ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٧٧
ﺳﺆال -ﭼﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد از َﺷﺮ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ،
ھﻤﻮاره ﺧﻮد را »ﻣﺴﺘﻘﻞ« از ﻋﺎﻣﻼن آن ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﮑﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان و دﺧﺎﻟﺖ در آن اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و دﺧﺎﻟﺖ
در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﭘﺬﯾﺮش
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺤﺪود )ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺪاﻗﻞ( اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد )ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( و طﺮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮای ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب )ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ( در اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.

ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮاھﺎن اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی-
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﺪ .اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون
»ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ در راﺳﺘﺎی
ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی -ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ
»ﺧﻄﯽ« و ﯾﮏ ﺑُﻌﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﮫ روﻧﺪی ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻻت در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ
دارد.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف روﺷﻨﻔﮑﺮان و »ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان«
ﭼﭗ ،در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﺧﻮد ،ﺗﻀﺎدھﺎ و ﺗﻨﺎﻗﺾ
ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و راه ﺣﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ »زﻧﺪﮔﯽ« آن ھﺎ ﺑﺎ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ادﻏﺎم ﺷﺪه و »ﻣﺒﺎرزۀ« آن ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از

ﺳﺆال -ﭼﺮا »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﯾﺮان« اﻋﻼم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان
اﯾﺮان« ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ:

٣٩

زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آن آﻣﺎده ﮐﺮده و روﺣﯿﮥ
ﮐﺎرﮔﺮان در داﺧﻞ اﯾﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

اول» ،اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان« از ھﺮ
ﺗﺸﮑﻞ »ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺸﺨﺺ ﺿّﺪ رژﯾﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ
آن اﻋﻼم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه در راه
ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی رژﯾﻢ را ُﺳﺴﺖ ﮐﺮده و
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد .ﺑﮫ
اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ،وظﯿﻔﮥ ﮐﻠﯿﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
اﻣﺮ طﻔﺮه روﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﻘﻼب طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ
درﺳﺘﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﮭﺎرم ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان«
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان«
ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﭼﻨﺎن ﭼﮫ طﺮﻓﺪاران ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدی دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در اطﻼﻋﯿﮫ ھﺎی »اﺗﺤﺎدﯾﮥ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان« ﻧﻤﯽ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﺷﻌﺎرھﺎی اﺻﻠﯽ »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﯾﺮان« ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺷﻌﺎر »اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ«» ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﻮزﯾﻊ« ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿﻮح ﺑﮫ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان
اﯾﺮان« ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .اﯾﻦ ھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﮭﺎﯾﯽ آن ھﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪن
ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ.

دوم» ،اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان« ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان )ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻀﺎدھﺎی درون رژﯾﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا-
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﺖ -ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن
اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺎﺗﻤﯽ( زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ
»اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان« اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ »اﯾﺪۀ« ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدی از ﺳﻮی
ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.

ﭘﻨﺠﻢ ،طﺮح اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان« ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﻌﺎر اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدی ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺗﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ داد .اﻣﺮوز ،ﻣﺒﺎرزه در راه
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ »ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻠﺰم
»ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺑﻮرژواﯾﯽ« در اﯾﺮان
اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺻﺪد »ﺑﺰک«
ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از طﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی »ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﻞ« و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
رژﯾﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی واﻗﻌﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎد
رژﯾﻢ را ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﻮم ،ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان
اﯾﺮان«  ١١اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ،١٣٧۶ﺑﮫ وﯾﮋه دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﯽ
آن در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ،از اھﻤﯿﺖ
زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﺷﮑﺎﮐﺎن«
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ،ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻧﮭﺎد از طﺮﯾﻖ ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘﺮاﮐﻨﯽ و اﺷﺎﻋﮥ ﺗﺌﻮری ھﺎی
»ﺗﻮطﺌﮫ« ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ »ﻗﻼﺑﯽ« ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدی را
ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﭼﻨﺪ
ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ دﺳﺖ زده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ھﻤﮥ اﻋﻼﻣﯿﮫ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ -رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ اطﻼﻋﯿﮫ ھﺎی
اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ،در ﺷﻤﺎرۀ  ۵١ﮐﺎرﮔﺮ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ( ﮐﻤﺎﮐﺎن وظﯿﻔﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎطﻊ از آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .دﻓﺎع
از ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪه ای ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ،ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ در
درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻋﻼم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از »اﯾﺪۀ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻮم و ﺗﺒﻠﯿﻎ »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان« ﺑﮫ طﻮر اﺧﺺ ،ﺑﻨﯿﺎدھﺎی رژﯾﻢ را
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ﺟﺎی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﮔﺎه
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺘﻌﮭﺪ ،ﺟﺪی و ﻣﻨﻀﺒﻂ اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻋﺪه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎ و ﺳﻠﯿﻘﮫ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ -ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ
ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﯾﮏ ﻧﮭﺎد »ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ« و
»ﯾﻮﻧﯿﻔﺮم« ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .در درون ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﻖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮای ھﻤﮥ اﻋﻀﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺮﻧﮫ ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﻣﻨﺤﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد(.

ُﺳﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ﻓﺮاھﻢ
ﺧﻮاھﺪ آورد.
 ١اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٧٧
ﺳﺆال -در ﭘﯿﺶ ،ﺑﮫ »وﺣﺪت« ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ »ﺟﻮاﻧﺎن«،
»زﻧﺎن« و »دھﻘﺎﻧﺎن« اﺷﺎره ﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺸﺮھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ھﺎ وﺣﺪت ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان »طﺒﻘﺎﺗﯽ« ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد؟ آﯾﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﮐﺮد ﮐﮫ »ﺟﻮاﻧﺎن« ﯾﺎ »زﻧﺎن« ﯾﺎ
»ﻣﻠﯿﺖ«ھﺎ در ﭼﮫ ﻣﻘﻮﻟﮫ ای ﻣﯽ ﮔﻨﺠﻨﺪ؟

اﻣﺎ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ »ﺗﻨﮭﺎ« ﻧﮭﺎد ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺸﺮھﺎی دﯾﮕﺮی در
ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ )ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد( ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺸﺎﻧﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺘﻢ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮ ھﻤﮥ
طﺒﻘﺎت ﯾﮑﺴﺎن وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻗﺸﺮھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ
ﻗﺸﺮھﺎ ،از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﺳﻮی ﮔﺮاﯾﺶ و ﻧﮭﺎدی روی ﻣﯽ
آورﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺼّﻤﻤﺎﻧﮫ ﺧﻮاھﺎن رھﺎﺳﺎزی آن ھﺎ از َﺷﺮ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﺎ ﺧﻮد را ﺗﺎ آن ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ھﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزۀ آن
ھﺎ را ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ .ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮی در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺸﺮھﺎ »اﺗﺤﺎد« ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺸﺮھﺎ »ﻣﺘﺤﺪان« اﺻﻠﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
»ﺟﻮاﻧﺎن«» ،زﻧﺎن«» ،دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ«» ،ﮐﺎرﮔﺮان
ﺷﺒﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« و »ﻣﻠﯿﺖ ھﺎ« اﯾﻦ ﻗﺸﺮھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ از »ﻣﺘﺤﺪان«
ﺑﺎﻟﻘﻮۀ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﮫ
در ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن و ﯾﺎ زﻧﺎن و ﯾﺎ دھﻘﺎﻧﺎن و
ﯾﺎ ﻣﻠﯿﺖ ھﺎ ﻋﺪه ای ﺧﺮده ﺑﻮرژوا و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﻤﯽ دھﺪ.

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺆال ﺑﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ:
اول ،در وھﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﺑﯿﻦ »اﺗﺤﺎد«
ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ )ﯾﺎ ﺣﺰﺑﯽ( ﺑﺎ »اﺗﺤﺎد« ﺟﺒﮭﮫ ای،
ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺧﻮاھﺎن اﯾﺠﺎد
ﺣﺰب طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪارک ﮐﺎرﮔﺮان در
راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« و ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ
اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ
رادﯾﮑﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﮫ
دور ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ِﮔﺮد ھﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی
ﺣﺰب طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻣﺮد ،زن؛ ﺟﻮان،
ﭘﯿﺮ؛ ﻓﺎرس ،ﻏﯿﺮﻓﺎرس؛ ﮐﺎرﮔﺮ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ؛ و ﻏﯿﺮه(.
ھﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺎن در آن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﮫ ﺧﻮاھﺎن رھﺎﯾﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ از
ﯾﻮغ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﺪ .اﻣﺎ ،در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وزﻧﮥ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺰب »ﮐﺎرﮔﺮی« اﺳﺖ-
ﭼﮫ در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎ ،ﭼﮫ رھﺒﺮی و ﭼﮫ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی
اﺻﻠﯽ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﮐﻠﯿﮥ« اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﮏ روزه »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﻠﯿﻠﯽ از ﻗﺸﺮھﺎی ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی و ﯾﺎ

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﺧﺮده
ﺑﻮرژوا ،ﺑﻮرژوا و »ﻣﺘﺰﻟﺰل« و »ﺷﮑﺎک« ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ
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دوم ،طﺮح ﺷﻌﺎر »اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی« و اﺳﺘﻔﺎده از
واژۀ »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ«
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺮان اداری ،ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ھﺎ،
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻔﮭﻮم
»ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻓﺮوش »ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ رﺳﯿﺪه و ﭘﺎﯾﮥ اوﻟﯿﮥ
ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﮔﺮ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻤﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﮏ
روز ھﻢ دوام ﻧﻤﯽ آورد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ در »ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺷﻤﺎرۀ  ٢ﭼﻨﯿﻦ آوردﯾﻢ:
»ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ طﺮﻓﺪاران ﯾﮏ رژﯾﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری واﭘﺲ ﮔﺮا در ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮥ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺘﺤﺪان اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،ﻣﻠﯿﺖ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،زﻧﺎن
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،ﺟﻮاﻧﺎن رادﯾﮑﺎل و دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺤﺪان ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ "رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آﺧﻮﻧﺪی" و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺪ«.

اﻣﺮوزه در ﺟﮭﺎن ﻏﺮب »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از
ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .در اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺷﮭﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
ی ﺑﯽ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﻤﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ِ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ »ﺣﺰب«» ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ« و
»رھﺒﺮی« ﻣﺸﺨﺺ ،از ﻣﺘﺤﺪان اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯾﺰه ﺷﺪن ﮐﺎر
ﻓﮑﺮی و اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﮭﻢ روزاﻓﺰوﻧﯽ از داﻧﺶ ﺑﺸﺮی،
اﺧﺘﺮاﻋﺎت ،ﻧﻘﺸﮫ ھﺎ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺳﺖ ،ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن در
طﯿﻒ »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﺟﺎی دارﻧﺪ .اﻧﻘﻼب آﺗﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ »ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
ﮔﺮﭼﮫ در ﻣﺮﮐﺰ »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی و در
ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺣﺰب» ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻢ ﺑﮭﺎ دادن ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ
ﻗﺸﺮھﺎی ﺳﺘﻢ دﯾﺪۀ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ آن ھﺎ در اﻧﻘﻼب
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در
ﺟﻠﺐ اﯾﻦ ﻗﺸﺮھﺎ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺧﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آن ھﺎ
در راﺳﺘﺎی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻮﺟﮫ اﺧﺺ
ﻧﺸﺎن دھﺪ.

ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و رﺳﻤﯽ ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻗﺸﺮھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن
»ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ« رژﯾﻢ اﻧﺪ .در واﻗﻊ در دورۀ ﭘﯿﺸﺎ-
اﻧﻘﻼب ﯾﮏ »ﺟﺒﮭﮥ« ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺮای
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺸﺮھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﮐﮫ در
ﻣﺤﻮر آن طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺰﺑﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﺎﻻ از »اﺗﺤﺎد« و ﯾﺎ
»اﺋﺘﻼف« ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده ،ﺑﻠﮑﮫ از
»ﻣﺘﺤﺪان« ﮐﺎرﮔﺮان در راﺳﺘﺎی »ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ«
ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوت
دارد .اﺋﺘﻼف ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ در درون ﯾﮏ
ﺣﺰب ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﺤﺪان ﺑﺮای
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ رخ ﻣﯽ
دھﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺨﺸﯽ از ھﻤﯿﻦ »ﻣﺘﺤﺪان«
ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ،ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.

 ١ﺧﺮداد ١٣٧٧
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ﺧﻮد ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮھﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ارﺗﺒﺎطﯽ
ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺆال -ﻣﺘﺤﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺤﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان،
ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن اﻧﺪ .ﺑﺎرھﺎ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺪاﻓﻌﺎن
آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ و
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ .اﺻﻮﻻً
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮی در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ و اواﯾﻞ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ھﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰۀ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺟﮭﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
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
»ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ.

اﻣﺮوز در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
داﻧﺴﺘﮫ و ﺻﻔﺖ ھﺎی »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ«» ،ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ« و ﯾﺎ
»ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ« را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .اﻣﺎ ھﯿﭻ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی )ﺑﮫ ﻏﯿﺮاز ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از
آن ھﺎ( ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺺ و ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ در »ﮔﻔﺘﺎر« ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮫ در »ﮐﺮدار«.
ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ و ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺑﺎرز اﯾﻦ »ﺳﺎزﻣﺎن«ھﺎﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺎن
را ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داد.

اﻣﺮوزه ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن ﻧﯿﺰ از ھﻤﺎن اھﻤﯿﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻋﻤﻮﻣﺎ ً دو اﻧﺤﺮاف در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرد .اول ،اﻧﺤﺮاف »ﺧﻮد ﻣﺤﻮرﺑﯿﻨﯽ« اروﭘﺎﯾﯽ
اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺮاﮐﺰﺷﺎن
در اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ
»اﻧﻘﻼب« ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ھﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه
اﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪۀ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه آن ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻨﺎق در ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﮫ آن ھﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد اﻟﺤﺎق ﺑﮫ ﺣﺰب
ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ روش از ﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ وﺿﻌﯿﺖ آن ھﺎ را ﺑﮭﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺟﺪا از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻮد
ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ و اھﻤﯿﺖ آﻧﺎن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﺐ
ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
روش از ﮐﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب ھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داده و ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻧﻘﺶ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﺧﻮد
در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺆال -آﯾﺎ اﻣﺮوزه در ﮔﺴﺘﺮۀ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﻮم،
»ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن« ،در ﺟﮭﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن
داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را دارا ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ ھﺮ »ﻧﺎم« و »ﻧﺸﺎﻧﯽ« ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن

دوم ،اﻧﺤﺮاف »ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ« اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ھﺪﻓﺸﺎن ﺟﻤﻊ »ﺟﺒﺮی« ﮔﺮوه ھﺎی
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ھﺎ ﭼﮫ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد داﺷﺘﮫ و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﯾﺎ ﺟﮭﺖ
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آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺪم ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮوی
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﻌﯿﻦ در ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻋﻼﻗﮥ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﮫ درﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ
رھﺒﺮی اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻋﻼﻗﮥ 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
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ و ﻏﯿﺮه» ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ« را ﺑﺮ اﯾﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﮫ ھﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد
»اﺗﺤﺎدﯾﮫ« ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ »ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺎرﮔﺮ« در
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ اﺳﺖ.

ﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮔﺮی دارﻧﺪ ،ﺑﮫ زﻋﻢ آن ھﺎ از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ
ﺑﮫ دور ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ دو روش ﭘﺎﯾﮥ اوﻟﯿﮥ ﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ آورد .اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﺒﻮراﻧﮫ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوه ھﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻧﻔﻮذ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد.
ﺳﺆال -ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭼﮫ
ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ؟
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺒﻌﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺮای ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﺸﺨﺼﮥ آن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ در وھﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ
ﯾﮏ ﺣﺰب »ﮐﺎرﮔﺮی« ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ
دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ رھﺒﺮی ﮐﺎرﮔﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﻌﮭﺪﺗﺮﯾﻦ ،ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﺮ
ﺣﺰب ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺎرب ﮐﻠﯿﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ زﻣﯿﻨﮫ
ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در
ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.

راﺑﻄﮥ رﻓﯿﻘﺎﻧﮥ »اﺗﺤﺎدﯾﮫ« ﺑﺎ »ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺎرﮔﺮ« در
ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اروﭘﺎﯾﯽ و
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ» .اﺗﺤﺎدﯾﮫ« در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﺧﻮد و ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ» .اﺗﺤﺎدﯾﮫ« اﻣﯿﺪوار
اﺳﺖ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در دﻓﺎع از ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺑﮫ روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪ.
١ﺗﯿﺮ ١٣٧٧

ﺳﺆال -آﯾﺎ »اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان«
ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ؟

ﺳﺆال -درﭘﯿﺶ ،ﺑﮫ »روﻧﻖ« ﮔﯿﺮی ﻋﻘﺎﯾﺪ »ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« در ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن »ﭼﭗ« اﺷﺎره ﺷﺪه
و از »ﺗﻮده ای«ھﺎ و »اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ھﺎ« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ھﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﭼﭗ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
آﯾﺎ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ ﺧﻮد »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﺑﮕﻮﯾﺪ ،واﻗﻌﺎً
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﯾﺎ »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺎرﮔﺮی« ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ«» ،ﮐﺎرﮔﺮی«
اﺳﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ؟

رﺳﻤﺎ ً ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ» ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ« ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد .در
ﻧﺘﯿﺠﮫ از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
رﻓﯿﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ھﻤﮑﺎری »اﺗﺤﺎدﯾﮫ« ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ دﭼﺎر ھﻤﺎن اﻧﺤﺮاف ھﺎﯾﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺘﯽ دﭼﺎر

در ﻣﻮرد ﺳﺆال ﺑﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ طﺮح ﮔﺮدد:
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ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﻋﺪه ای ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﺮﯾﺎن
ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮروی ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻘﺪ رﯾﺸﮫ
ای ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻮروی )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺪ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ( و اﻟﺤﺎق ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﺑﮫ ﺳﻮی ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ،و
رﯾﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﯽ )ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ ،ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ( ،ﺗﺤﺖ ﻟﻮای
»ﻧﻮآوران« ،ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ
ﻣﻘﻮﻟﮫ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر
ﺑﺪﺗﺮ از ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت
رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .ﺑﮫ ظﺎھﺮ
ﺣﺘﯽ »رادﯾﮑﺎل«اﻧﺪ و از »اﻧﻘﻼب« و »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ«
ھﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آوردﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎﯾﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮاﺿﻌﺸﺎن ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮاﺿﻊ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« و
»رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ،در
ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﺎ را ﻣﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی »ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺘﯽ«
)ﻣﯿﺎﻧﮫ ﮔﺮا( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.

 -١ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﺖ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن
را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻋﺎی ﺧﻮد آن ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺟﺮﯾﺎن »ﭼﭗ« ﺧﻮد را
»اﻧﻘﻼﺑﯽ«» ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« و »ﮐﺎرﮔﺮی« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺎھﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی »ﭼﭗ« را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪۀ آن ھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺤﮏ زد .ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺟﺮﯾﺎن
ھﺎی »ﭼﭗ« ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن
در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی »ﭼﭗ« ﻧﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
روﺷﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﭘﺎﯾﮫ ای در درون ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی )و ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو( .اﻣﺎ ،در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ھﻤﮥ آن ھﺎ را در درون ﯾﮏ ﮐﯿﺴﮫ ﺟﺎی ﻧﺪاده و
ﻟﻘﺐ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات« را ﺑﮫ آن ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﯽ
دھﯿﻢ.
از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی »ﭼﭗ« و
»ﮐﺎرﮔﺮی« ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ طﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
آن ھﺎ در ﺻﺤﻨﮥ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ طﻮر واﺿﺢ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن و اﺣﯿﺎﻧﺎً
»ﻓﺤﺎﺷﯽ« ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ )ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎن
ﭼﮫ آن ھﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ(.

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.
 -٣ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ »ﺣﺰب« و »ﺳﺎزﻣﺎن«
)آن ھﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر( ،ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ روزﻣﺮه
در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان )و ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﺸﺮو( ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮده اﻧﺪ؛ و ﻧﺎم ھﺎی »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ«،
»ﮐﺎرﮔﺮی«» ،اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﮭﺎده اﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

 -٢ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺮوھﺎی »ﭼﭗ« از اھﻤﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آن ھﺎ
ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﺷﻌﺎرھﺎی »رادﯾﮑﺎل« و »اﻧﻘﻼﺑﯽ« و ﻧﺎم
ھﺎی ﭘﺮطﻤﻄﺮاق ،ﻋﺪه ای را ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ
دھﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ھﺎ
را ﺑﮫ طﻮر ﻣﺨﺪوش و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ در درون ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﮫ ھﻤﮥ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی
ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ واﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ واﻧﻤﻮد
ﮐﺮدن ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺎھﯿﺖ واﻗﻌﯽ آن ھﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻓﺸﺎ و اﻧﺰوای آن ھﺎ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ
ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ھﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﺪھﺎی در ﺑﺴﺘﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﯾﺎ ﺑﮫ »ﮐﻠﻮب«ھﺎی ﺣّﺮاﻓﯽ! اﯾﻦ ھﺎ در ﺣﺮف
»رادﯾﮑﺎل« و »اﻧﻘﻼﺑﯽ«اﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
»ﻣﺘﺤﺪان« ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮی اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه« ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
»ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« ﺧﻮد را در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺒﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دھﺪ! و دﯾﮕﺮی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ »ﺗﺤﻠﯿﻞ« از ﺟﺎﻣﻌﮥ
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ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﯾﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ آن اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮﺗﮥ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ -در آﺗﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺎن ﭼﮫ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﮫ ﺳﺎل
ھﺎﺳﺖ ﺳﺮﻟﻮﺣﮥ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﻣﺰﯾﻦ ﺑﮫ ﺷﻌﺎر
»زﻧﺪه ﺑﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« ﮐﺮده اﻧﺪ ،از اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺸﺨﺺ دﻓﺎع ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﯿﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران و اﺻﻼح طﻠﺒﺎن )ﯾﺎ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ھﺎ( ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ھﺎی ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده از اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد( ،اﯾﻦ
ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﺻﻒ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.

»اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﮫ ﮐﺸﻒ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ »ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ« و
»اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﯽ« ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﺤﺪان »ﻣﺴﻠﻤﺎن«
ﺑﺮای اﻧﻘﻼب »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺑﯿﺎﺑﺪ!
اﯾﻦ ھﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎﯾﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ در رودروﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ
»ﮐﺎر« و »ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﭼﮫ ﺟﺒﮭﮫ ای
ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ در ﺟﺒﮭﮥ
»ﮐﺎر« ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ! اﻣﺎ ،ﺑﺎ وﺻﻒ
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﮑﺎت اﯾﻦ ھﺎ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﻣﺎ در اﯾﻦ دورۀ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ
»اﺻﻼح ﮔﺮاﯾﺎن« و »ﻣﯿﺎﻧﮫ ﮔﺮاﯾﺎن« و »ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮطﻠﺒﺎن« را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪھﯿﻢ و ﺳﺎده ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ھﻤﮫ را
ﻣﻠﻘﺐ ﺑﮫ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات« ﮐﻨﯿﻢ ،طﺒﻌﺎ ً ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﮫ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ از ﺧﻮد و
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﮫ از ﭘﯿﺶ داوری ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ
آﻏﺎز ﮐﺮد ،و ﻧﮫ از اﻏﺘﺸﺎش در ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺎ و
ﻣﻌﯿﺎرھﺎ ،و ﻧﮫ از اﯾﺠﺎد ﺟﺒﮭﮥ ﮐﺎذب ﺑﯿﻦ »ﮐﺎرﮔﺮ« و
»روﺷﻨﻔﮑﺮ« .آن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان در »ﮔﻔﺘﺎر« و
»ﮐﺮدار« دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد -ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎی »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات« و ﯾﺎ »روﺷﻨﻔﮑﺮ«
و ﯾﺎ »ﺿّﺪ اﻧﻘﻼب« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺆال -اﮔﺮ اﯾﻦ ھﺎ را »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات« ﻧﻤﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ،
ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺘﻌﮭﺪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ )ﭼﮫ در ﮐﺮدار و ﭼﮫ ﮔﻔﺘﺎر( .ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻠﻤﯽ اراﺋﮫ دھﺪ .روش ﻣﺎ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت و
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎھﯿﺖ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن )ﭼﮫ ﺧﻮدﻣﺎن و ﭼﮫ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ( اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دﻧﯿﺎ را ﺑﮫ »ﺳﻔﯿﺪ« و
»ﺳﯿﺎه« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ھﺮ آن ﮐﺲ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ در
دﻧﯿﺎی »ﺳﻔﯿﺪ« و ھﺮ آن ﮐﺲ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ در
دﻧﯿﺎی »ﺳﯿﺎه« ﻗﺮار دھﯿﻢ .در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و
ﻏﯿﺮﺗﺨﯿﻠﯽ ،ﻧﯿﺮوھﺎ و ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

١ﻣﺮداد ١٣٧٧
ﺳﺆال -ﻏﺮض از اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﺮض از اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ای ،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ:
اول ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺸﺮھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
»ﺻﺪا«ی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﻮش ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
روش ھﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﯾﮏ
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ
ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد »ﻣﺘﻔﺎوت«
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺧﺘﻨﺎق آﻣﯿﺰ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪۀ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﻨﺎح ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺲ!

ﻣﺎ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را در ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در »ﮔﻔﺘﺎر« ﮐﮫ در
»ﮐﺮدار« ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻣﺮوزه ھﯿﭻ
ﻧﯿﺮوی »ﭼﭗ« را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ دﻓﺎع از
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
»اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان« ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎ )ﺑﮫ
ﻏﯿﺮاز ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ ﭼﭗ( ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ را
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ﭘﻨﺠﻢ ،ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﺸﺮو و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﭼﻨﺎن ﭼﮫ اﯾﻦ اﺑﺰار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ
ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری ﯾﮏ دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

آزادی ﻓﻘﻂ ﺑﺮای »ﻣﻮاﻓﻘﺎن« وﺟﻮد دارد .آزادی
اﺷﺎﻋﮥ ﻧﻈﺮﯾﺎت از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ
زﺣﻤﺖ ،ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮫ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺳﺆال -آﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮫ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ
آورد و دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺷﺎﯾﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟

دوم ،اﺷﺎﻋﮥ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﻗﺪرت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻞ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺑﻮرژوازی ﭼﻨﺎن ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در درون ﺑﺨﺶ
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
ﺑﺰﻧﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﮫ طﻮر
»اﺗﻔﺎﻗﯽ« رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای آن
ﺗﺪارک ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ دﯾﺪ .ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دﺷﻤﻨﺎن طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ھﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد آن ھﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده ای ﮐﮫ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻤﯿﻖ
ﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از »اﺳﺘﻔﺎده«ای اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری اﺣﺘﻤﺎﻻً از آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد .ﺑﮫ ھﺮرو ،در ﯾﮏ
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ،رﯾﺰ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻠﻨﯽ
درج ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﺗﮭﯿﯿﺞ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻧﻈﺮﯾﺎت
اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﮫ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،آﻣﻮزش
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﮫ
در ﻧﺸﺮﯾﮫ درج ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﺎم اﻧﻘﻼب ھﺎی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ دﺷﻤﻦ طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻧﺎﺗﻮان و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ،در
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.

ﺳﻮم ،ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﻠﮑﮫ
رھﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ .در واﻗﻊ
ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ »ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه« را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺘﻨﺎق آﻣﯿﺰ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن
ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی ﺣﻀﻮری ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﯾﮏ
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

از اﯾﻦ ھﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ »ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ«
در ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻋﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ﮐﮫ دﺷﻤﻦ طﺒﻘﺎﺗﯽ ھﻤﻮاره ﻗﺪرت
ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻن
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎز
دارد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ،ﻣﺮز ﺑﺴﯿﺎر ظﺮﯾﻔﯽ ﺑﯿﻦ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎﯾﺪ

ﭼﮭﺎرم ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ »آﻣﻮزش
دھﻨﺪه« را ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻣﻮزش ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺗﺪارک ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی
اﺳﺖ .ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻧﻈﺮی و درس ھﺎی
»ﻣﺜﺒﺖ« و »ﻣﻨﻔﯽ« ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺮوزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

٤٧

ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﮐﺎرﮔﺮان« »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ«
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﮫ و
ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و
از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد ﺗﺎ راه ﺣﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻧﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ.
ﺳﺆال -آﯾﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﺳﺆال -آﯾﺎ ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ؟

ﺧﯿﺮ .در اﯾﺮاِن اﻣﺮوز ،ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﮥ وﻋﺪه و
وﻋﯿﺪھﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ،اﺧﺘﻨﺎق ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺪت اﻋﻤﺎل
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺳﺮاﺳﺮی
ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻧﻤﯽ دھﺪ .از اﯾﻦ رو
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺗﺐ در ﺧﺎرج
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.

ﭘﺎﺳﺦ ھﻢ »ﺧﯿﺮ« اﺳﺖ و ھﻢ »آری«! ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ
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
»اﻋﻢ« ﮐﻠﻤﮫ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﺸﺎر دھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﮫ »ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ،ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺮﯾﮫ ای اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗﺪارک ﭘﯿﺸُﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی )ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ
در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﮭﮥ ﻣﺒﺎرزۀ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ( و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در راﺳﺘﺎی
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﮐﺎرﮔﺮ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.

در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪای ﺧﻮد
را ھﺮ ﭼﮫ رﺳﺎﺗﺮ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎل ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو در ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻟﻄﻤﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ.
زﯾﺮا ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی »راﺳﺖ« و
»ﻣﯿﺎﻧﮫ« ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺮﯾﺎن
ھﺎی »اﺻﻼح ﮔﺮا« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮐﺎرﮔﺮ« دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎ در ﺗﺄﯾﯿﺪ »ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻣﺪﻧﯽ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران را ﺑﺮای
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺎرﮔﺮان در دورۀ آﺗﯽ ﺑﺎز ﮔﺬارد.

ھﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮدۀ
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و
ﺑﮫ دور از ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮۀ ﮐﺎرﮔﺮی ھﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ را ﮐﻨﺪ )ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺳﻨﺘﯽ( .ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎدرھﺎ
و ﻓﻌﺎﻻن ﺧﻮد و »ﮐﺎرﮔﺮ-روﺷﻨﻔﮑﺮان« اﯾﺮان اﺳﺖ.

١ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٧٧
ﺳﺆال -ﭼﺮا »ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟
»ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه
ھﺎی »ﭼﭗ« ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص
و ﯾﺎ »اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ« در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف ھﺎی
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
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در راﺳﺘﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ« و ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی آﺗﯽ اﯾﺮان ،اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ از

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻧﺸﺮﯾﮫ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
درس ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻀﺎدھﺎی
دروﻧﯽ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ اﻧﺤﺮاف ھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در درون طﯿﻒ »ﭼﭗ« ،طﺮح ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،و درس ھﺎ و ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﮭﻢ
ﮐﺎرﮔﺮی ،و آﻣﻮزش ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮه( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﺰارش ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ در دﻓﺎع از ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.

٤٨

اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« دروﻧﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری ھﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ،اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﮫ ﺑُﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ» .ﮐﺎرﮔﺮ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ،ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪۀ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﺎﺻﯽ
از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن »ﭼﭗ« اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻼﺗﻔﺮم را ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و اﺷﺎﻋﮥ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ای ﺧﻮد
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎدرھﺎی
آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ روش از ﮐﺎر ،ﯾﮏ ﻋﻤﻞ
»ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﮫ« ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺆال -ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت رﺳﯿﺪه ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﺑﺮ روی
ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺒﺎرزان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎز اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻻت
رﺳﯿﺪه ،ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت
»اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان« )ا.س.ا.ا(
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﺎﻣﯽ در راه ﮔﺸﻮدن ﺑﺤﺚ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮدارد ،ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان »ﺑﺤﺚ آزاد« اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در ﺻﻮرت
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن »اﺗﺤﺎدﯾﮫ« ﺣﻖ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ روش از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪۀ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ
ﺣﺰب ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﺴﺘﻦ درھﺎی ﺧﻮد و
اﻋﻼم »ﺣﺰب« و »ﺳﺎزﻣﺎن«ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﯾﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ
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.

١ﻣﮭﺮ ١٣٧٧
ﺳﺆال -اﻧﺤﺮاف ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮرژوازی و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران آن ھﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﻣﻮرد ﺻﺪﻣﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ
دھﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﮫ ﻏﯿﺮاز ﻧﯿﺮوی
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮرژوازی )اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آن( ،اﻧﺤﺮاف ھﺎی درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ھﻤﻮاره ﺿﺮﺑﮥ ﻣﮭﻠﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ وارد
آورده اﻧﺪ.

ﺳﺆال -آﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻣﻘﺎﻟﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

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.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
در طﻮل  ١٨٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻧﺤﺮاف ھﺎ روﺑﮫ رو ﺑﻮده و ﺑﺎ آن ھﺎ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ
ھﺎی ﺑﻮرژوازی ،ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ﺟﺮأت
ﻣﯽ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﮐﺮد ﻟﻄﻤﮫ ای ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ھﺎ ﺑﺮ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ وارد ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از
ﺻﺪﻣﮫ ای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮرژوازی
ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی وارد ﻧﻤﻮده.

ﺑﻠﮫ! در دورۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ،درﮔﯿﺮی
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در
اﯾﺮان در اﯾﻦ )ﯾﺎ ھﺮ ﻧﺸﺮﯾﮫ دﯾﮕﺮی( ﻣﺤﺪود ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ،اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ھﺮ دوره ای
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی دارﻧﺪ .ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻧﺎم »ﮐﺎرﮔﺮان« در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر درج ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﮔﺮﭼﮫ ﮔﺎھﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان را اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ دھﺪ ،اﻣﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ آن ھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
ارﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ای
در اﯾﺮان ﻋﻤﻼً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ ﮔﺮﭼﮫ ﮔﻮﺷﺶ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﻣﺴﺘﻘﻞ«
ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ،

اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ھﺎ از ﻗﺮار زﯾﺮﻧﺪ:

٤٩

در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن
»رھﺒﺮی« دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ظﺎھﺮی
»ﭼﭗ« و »رادﯾﮑﺎل« و ﺗﺤﺖ ﻟﻮای »ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ« ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺨﻮف و ﺑﻮرﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎورای ﭼﭙﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ ،ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ھﺎ »ﻋﮑﺲ
ﺑﺮﮔﺮدان« ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎن اﻧﺪ ،و ﺑﮫ ﮐﺬب ﮔﺮاﯾﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﮫ »رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ« و
»ﭼﭗ ﺑﻮرژوازی« ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اول ،اﻧﺤﺮاف »ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ« .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ،
»اﺳﺘﺮاﺗﮋی« اﺻﻠﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﻗﺪرت و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﮫ
آﺗﯿﮫ ای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﯾﻦ ھﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دراز ﻣﺪت
ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی )ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
آن( ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ» .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ« ﺧﻮد را ﺑﮫ »ﺣﺪاﻗﻞ«
و »ﺣﺪاﮐﺜﺮ« ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »ﺣﺪاﮐﺜﺮ« را ﻋﻤﻼً رھﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﯽ را ﺳﻨﺘﺎ ً »ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ« )و ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺎ( ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
اﻧﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﻋﺪه ،اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﮫ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ» ،ﭼﭗ ﮔﺮا« و »ﻓﺮﻗﮫ
ﮔﺮا« ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ ﻋﺪه ﺧﻮد را
ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﯾﺎران ﺑﻮرژوازی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً
ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﯿﺎﻧﺖ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ )و
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ( ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﺳﺆال -ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ
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
»ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ« و »ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی
ﻣﺒﺎرزۀ ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﻗﺎطﻊ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺻﺮف »ﮐﺎرﮔﺮ«
ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ« ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ »ﮐﺎرﮔﺮان« ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی »ﺧﺮده
ﺑﻮرژوا« در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در واﻗﻊ ﺣﺎﻣﻞ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﻮرژوازی در ﺟﻨﺒﺶ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﺑﺎ ﺷﺪت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
»ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ« و »آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ« دو اﻧﺤﺮاﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ وارد آورده اﻧﺪ.

دوم ،اﻧﺤﺮاف »ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ« .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی« طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻋﻤﺪه و
»ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ«ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان را در ﻣﺪاﺧﻼت روزﻣﺮه در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﮐﺎﻣﻶً ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در »ھﺮ ﻣﻘﻄﻊ« و
»ﺗﺤﺖ ھﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ« ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﺸﻢ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺖ
و ﺑﮫ ﺗﮑﺮار »اﺳﺘﺮاﺗﮋی طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« و طﺮح
»ﮐﻠﯿﺎت« ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد .از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ھﺎ» ،اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮔﺮی« ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ »طﺮح« اھﺪاف ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ھﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزات
ﮐﺎرﮔﺮان را درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ طﺮح ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »ﺣﺪاﮐﺜﺮ« ،ﺧﻮد را از ﻣﺒﺎرزۀ واﻗﻌﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ آن طﺒﻘﮫ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی ﺳﻨﺘﺎً
»آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ«ھﺎ و »ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎن« ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی

ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ )ھﺪف
ﻧﮭﺎﯾﯽ( ،از آﮔﺎھﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی آﻏﺎز ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ طﺮح ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ )ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ( ﭘﻠﯽ
ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺑﺮﺧﻼف »ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎن« ﺧﻮاھﺎن ﺳﺎزش ﺑﺎ
ﺑﻮرژوازی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن ھﺎ ﺑﺮﺧﻼف »ﻓﺮﻗﮫ
ﮔﺮاﯾﺎن« ﺧﻮاھﺎن »اﻣﺘﻨﺎع« از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﯾﻞ روز
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ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آن ھﺎ در ﺣﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ اﺻﻮل
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.

ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ
»ﺳﺎزش« از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و »ﺗﺨﯿﻞ ﮔﺮاﯾﯽ« ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻗﺎطﻊ دارﻧﺪ.
طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ را در
ﺟﺒﮭﮥ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزات ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ
و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم »ھﻤﺮاه« ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان آن ھﺎ را ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ
»اﻧﺤﻼل ﮔﺮی« ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎن و »اﻣﺘﻨﺎع« و »ﺧﺎﻧﮫ
ﻧﺸﯿﻨﯽ« ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ روش ،ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا
در درون طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎ و اﻓﺮادی ﮐﮫ
از ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ و ھﯿﺞ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزات زﻧﺪۀ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺪارﻧﺪ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر( ،ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻔﺮﻗﮫ
اﻧﺪازی ،ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ،اﺗﮭﺎم زﻧﯽ ،اﺷﺎﻋﮥ اﮐﺎذﯾﺐ،
ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ،ﻟﺠﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ و ﻓﺤﺎﺷﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز
آن ھﺎﺳﺖ .آن ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎھﺪۀ ﺣﺮﮐﺎت ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ
و واﻗﻌﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺣﻤﻼت ﻟﻔﻈﯽ را ﭘﺸﺖ
ﭘﺮده و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻨﺎ ً ﻋﻠﯿﮫ ھﺮ ﻓﺮد و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ،داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

 ١آﺑﺎن ١٣٧٧
ﺳﺆال -اﺻﻮل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان در ﻣﺒﺎرزۀ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ اﺻﻮل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزۀ
ﻣﺸﺘﺮک آﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﺟﺤﺎﻓﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،اﻧﺠﻤﻦ
ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،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.
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ و دﻓﺎع از ﯾﮏ دﯾﮕﺮ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز اﯾﻦ اﺷﺘﺮاک
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ روش از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان دارد.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ اﻧﺤﺮاف ھﺎی ﺧﺮده
ﺑﻮرژواﯾﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ
اﻓﺸﺎ و اﻧﺰاوی آن ھﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .و ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﻣﺮﻋﻮب اﯾﻦ »ﻋﻤﻠﮑﺮد«ھﺎی ﻣﺨﺮب ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
ﺳﺆال -روش ﺻﺤﯿﺢ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در درون
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻞ ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﺠﺎد
ﺗﻔﺮﻗﮫ ﻣﯿﺎن آن ھﺎ )ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ،ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘﺮاﮐﻨﯽ و ﻟﺠﻦ
ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ( ،ﺗﻨﮭﺎ آب ﺑﮫ آﺳﯿﺎب
رژﯾﻢ رﯾﺨﺘﻦ اﺳﺖ .ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روش ھﺎﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ھﻤﮫ از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺖ و ﯾﮏ
ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی
و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت »ﻣﺜﺒﺖ« ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ھﯿﭻ
ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه؛ و ﺑﺤﺚ ھﺎ
و ﻧﻈﺮﯾﺎت در ﯾﮏ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در اﯾﺮان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﻓﺪای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﺤﻈﮫ ای و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ
دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم »دﺷﻤﻨﯽ« و »ﺗﺨﺎﺻﻢ« ﺷﺨﺼﯽ
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 -۴ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ )اﺗﮭﺎﻣﺎت ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎ
و ﻏﯿﺮه( ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ«
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد.

وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺘﻨﺎق آﻣﯿﺰ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی را )ﻣﻮﻗﺘﺎ ً ﯾﺎ داﺋﻤﺎ ً( ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻋﺪه در ﺧﺎرج وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
را ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت
ت ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺶ ،ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﯾﺎ ِ
ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد.

 -۵اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﮏ
دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ اراﺋﮥ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد در
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﮫ
ﺗﻔﺮﻗﮫ اﻧﮕﯿﺰی اداﻣﮫ دھﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در درون ﻓﻌﺎﻻن
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی )ﺧﺎرج و درون( اﻓﺸﺎ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً طﺮد و
ﻣﻨﺰوی ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻣﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی از
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﭘﺮﻗﺪرت و ﺳﻨﺖ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ طﻮﻻﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺮق و ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ،
اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﻦ اﻣﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ
اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد و ﺑﮫ آن ھﺎ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻮد .در
راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و
ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد اوﻟﯿﮥ زﯾﺮ طﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد:

١آذر ١٣٧٧
ﺳﺆال -ﻣﺒﺎرزات روﺷﻨﻔﮑﺮان از ﭼﮫ اھﻤﯿﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
ﻣﺒﺎرزات روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﯾﺎ »اھﻞ ﻗﻠﻢ« )روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎران ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ و ﺷﻌﺮا و ﻏﯿﺮه( در
ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﻧﻮع اﯾﺮان ،از اھﻤﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﯾﺮا رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺗﺤﻤﻞ آزادی ھﺎی اوﻟﯿﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺪارد و ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻔﻘﺎن را ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺸﺮھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزات آن ھﺎ
ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،آزادی ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
ھﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﺳﺖ
ﮐﮫ آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز ،ﻣﻮرد ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
و ﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب ھﺎی رژﯾﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 -١ﮐﻠﯿﮥ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی اﻓﺘﺮاق آﻣﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
)ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ،اﺗﮭﺎم زﻧﯽ ،ﻓﺤﺎﺷﯽ ،اﺷﺎﻋﮥ اﮐﺎذﯾﺐ و ﻏﯿﺮه(
ﮐﺎﻣﻼً ﻗﻄﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد .ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺖ
ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد ﺑﺤﺚ ھﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻋﻠﯿﮫ
ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد و ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ارﺗﺒﺎطﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم زﻧﯽ و اﻓﺘﺮاق )ﭼﮫ
آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﭼﮫ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ( داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻮراً
ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد.
 -٢اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﯾﺎت )ھﺮ ﻓﺮد و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ( ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻣﮑﺘﻮب و ﺑﺎ اﻣﻀﺎ )ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ(
درج ﮔﺮدد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﻮﻟﺘﻦ
ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ وﺟﻮد آورد.
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﻌﮑﺎس
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﮔﺮی را )ﺑﺪون ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ(
ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﻮده و زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺎی آن ھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺪا از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 -٣ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ )ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﮐﺘﺒﯽ(
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ
و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎص ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد.

ﺳﺆال -آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺒﺎرزات روﺷﻨﻔﮑﺮان دﻓﺎع ﮐﺮد؟

٥٢

ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات
روﺷﻨﻔﮑﺮان )و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺸﺮھﺎ( ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ،
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.

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ از
ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن ،ﻗﻠﻢ ،اﻋﺘﺼﺎب ،ﺗﺠﻤﻊ و ﻏﯿﺮه از
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز ھﻤﻮاره ﭘﺮﭼﻢ دار ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮای
ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﺑﺮای آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت؛ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻖ ﻣﺴﺎوی و
ﺑﺮاﺑﺮی؛ ﻣﻠﯿﺖ ھﺎ ﺑﺮای ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؛ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺮای آزادی ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ھﻤﮫ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮﺧﻼف
ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎن آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ و ﺷﺒﮫ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﺧﻮد را از
ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻒ
ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

دﻓﺎع ﻣﺎ از طﯿﻒ ھﺎی ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮی اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﻧﻈﺮﯾﺎت آن ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎ
از آن ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﻮﻧﯽ آن
ھﺎﺳﺖ و ﻧﮫ آن ﭼﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮده و ﯾﺎ آن ﭼﮫ در آﯾﻨﺪه
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎطﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
از اﯾﻦ ﻗﺸﺮھﺎی در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﺒﮭﮥ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻧﯿﺰ
ﻟﻄﻤﮫ ﺧﻮاھﺪ زد .اﯾﻦ ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و
ﭼﮫ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻣﺮوز در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﮭﮥ ﺿّﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ )ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮﯾﺎت
و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( .ﺗﻮﻓﯿﻖ رژﯾﻢ در ﺷﮑﺴﺖ
دادن آن ھﺎ ،راه را ﺑﺮای ﺣﻤﻼت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻋﻠﯿﮫ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ھﻤﻮار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش از ﻣﺪاﺧﻼت اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺸﺮھﺎی
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻠﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯽ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ و در اﻧﻘﻼب آﺗﯽ از ﻣﺘﺤﺪان آن ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ .ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﺮ ﻋﻠﺖ از
ﻣﺒﺎرزات دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻟﻄﻤﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ زد.
ﺳﺆال -آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و اھﺪاف روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟

ﺳﺆال -اﯾﺮادات ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺧﯿﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟

اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺧﯿﺮ!

ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺧﯿﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺮای ﺗﺪاوم و ﺗﻮﻓﯿﻖ
در ھﺪف ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو
ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻣﺮ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزۀ آن ھﺎ ﺑﺪون درﮔﯿﺮی
ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻣﺒﺎرزات
روﺷﻨﻔﮑﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﺗﻮھﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﯿﭻ
ﯾﮏ از ﺟﻨﺎح ھﺎی ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﮥ
اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ھﺎی ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
آزادی ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮان )ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن،
دھﻘﺎﻧﺎن و ﻣﻠﯿﺖ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ( از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ و
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﻣﻨﺎﻓﻊ دراز ﻣﺪت ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو دﻓﺎع از آن ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت آن ھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻗﺸﺮھﺎ،
رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮطﻠﺒﺎﻧﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮھﻢ ﺑﮫ
ﺑﺨﺸﯽ از رژﯾﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﻌﻀﯽ از آن ھﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.

روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﻋﻤﻞ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ آزادی ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ،ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ
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)ﺑﮫ وﯾﮋه دﻓﺎع از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی( ﻣﺤﺪود و
ﮐﻢ رﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﻋﻤﻞ
در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزات ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮔﺮه ﺧﻮرده و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﻋﻤﻞ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪﯾﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ھﺮ ﻓﺮد و ﻧﯿﺮوی ﻣﺪاﻓﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪارک ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دوم ،ﺗﺪارک ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ در ﺿﻤﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب آﺗﯽ از زاوﯾﮥ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و
ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﮫ اﻓﺮاد و ﻧﯿﺮوھﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ از
ﻣﺒﺎرزان درون ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ و ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ؛ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی؛ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و روﺷﻦ ﺳﺎزی
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ ،ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺗﺪارک ﻧﻈﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ.

١دی ١٣٧٧
ﺳﺆال -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ در ﺧﺎرج ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻧﻘﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ ً دوﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ:
اول ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ دراز ﻣﺪت .وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﺮان و ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن
ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را
طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮥ
ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻠﯿﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ در راﺳﺘﺎی دﻓﺎع ﭘﯿﮕﯿﺮ از ﺟﻨﺒﺶ
درون اﯾﺮاد ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﺪ.

ﺳﺆال -ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ وﺣﺪت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ھﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ ﺳﮫ ﻣﺤﻮر ﻧﻈﺮی
زﯾﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
اول ،ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ .ﺿﺮورت
ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﻘﻼب آﺗﯽ اﯾﺮان و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽ ﮔﺮدد ،از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون ﺑﺤﺚ و ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻮرد ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
اﻧﻘﻼب آﺗﯽ ،طﺒﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮔﺮدد و طﺒﻘﮫ
ای ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮔﺮدد ،اﻣﺮ اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.

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
ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی »ﭼﭗ« ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
اﺗﺤﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻣﺴﺪود و ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻨﮏ زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﮫ ﺧﻮد
را »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« داﻧﺴﺘﮫ و ﺧﻮاھﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ اﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ اﺻﻮل
ﻋﻤﻮﻣﯽ رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮔﺮد ھﻢ آﯾﻨﺪ و وظﺎﯾﻒ
ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.

دوم ،ﻣﻔﮭﻮم ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ .ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﺤﻮۀ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺎن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎی ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد.
ﺳﻮم ،ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ .ﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺣﺎﺋﺰ
اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ*.

در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮی
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اﻧﻘﻼﺑﯽ( ﺳﮭﻢ ﺧﻮد را در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ادا ﮐﺮده و
ﺧﻮد و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺪی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﭘﯿﺸﺮوی
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان را آﻣﺎدۀ ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب آﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ روش از
ﮐﺎر را ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺆال -آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از اﻓﺮاد و ﻧﯿﺮوھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ؟
ﺧﯿﺮ! زﯾﺮا ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻨﻮز »ﺣﺰب«» ،ﺳﺎزﻣﺎن« و ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺰب ھﺎی
ﺑﺪون ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ھﺎی
»ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« و »ﮐﺎرﮔﺮی« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی و آن
ھﻢ در اﯾﺮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮوه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺧﺎرج ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ روزی آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 ٢٢ﺑﮭﻤﻦ ١٣٧٧
ﺳﺆال -آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻖ دارﯾﺪ؟
ﺧﯿﺮ! ﻣﺎ اﺻﻮﻻً ﺑﺎ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ از اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ .ﺣﺘﯽ
اﻋﺪام ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ .ﺻﺮف
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ،ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮدم )و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن( ﺧﻮد را در ھﺮ زﻣﯿﻨﮫ
ای ،آﻣﻮزش داده و ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ آن ھﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ روش ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺪام
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺎ ﮐﺴﺐ راه ﺣﻞ ھﺎی ﻟﺤﻈﮫ ای و ﺳﺎده
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ھﺪف ﻣﺎ ﺣﻞ رﯾﺸﮫ ای ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ .ھﺪف ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ از آن ﭼﮫ اﻣﺮوز در
ﺟﮭﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

طﺮﻓﺪاران »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان«
در ﺳﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
»دوﺳﺘﺎن« اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ اھﺪاف و اﺻﻮل ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ آَﺷﻨﺎﯾﯽ و ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ» .ﻓﻌﺎﻻن« اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺨﺺ در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر
ھﺴﺘﻨﺪ .و »ﮐﺎدر«ھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﮫ و ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻤﺎم-
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ آن ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف
ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎرج »ﻋﻀﻮ«ﮔﯿﺮی و
»ﺳﺮﺑﺎز«ﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﮫ داﺷﺘﻦ
»ﺳﯿﺎھﯽ ﻟﺸﮑﺮ« ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک
ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﺎ اﻓﺮاد ،ﻣﺘﺤﺪان واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯿﻢ .از اﯾﻦ رو ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺎ »ﺑﯽ ﺷﻤﺎر« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ
ﮐﺎدر ﻣﺘﻌﮭﺪ ،ﺟﺪی و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﮭﺘﺮ از ده ھﺎ ﺳﯿﺎھﯽ
ﻟﺸﮑﺮ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﮫ رﺷﺪ
ﺑﺎدﮐﻨﮑﯽ ﺑﺮای ارﺿﺎی وﺟﺪان ھﺎی ﺧﻮد ،اﻋﺘﻘﺎدی
ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﻓﺮاد را آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﮫ آن ھﺎ ﭘﺲ ﻣﯽ دھﯿﻢ و ﺳﭙﺲ در
درون ﯾﮏ ﻧﮭﺎد دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ از داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ ھﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و آن ھﺎ را ﻋﻠﻨﺎ ً اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ دھﯿﻢ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺎھﺎﻧﮫ )ﮐﺎرﮔﺮ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ( و ﮔﺎھﻨﺎﻣﮥ ﺗﺌﻮرﯾﮏ )دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ

ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن را
دارﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﻮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﻮده ای ،ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ای ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ
واﻻﺗﺮ از آن ﭼﮫ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ روش ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﮫ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺆال -ﭼﺮا ﻧﯿﺮوھﺎی »ﭼﭗ« ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد
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،

٥٥

ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺜﺎﻓﺎت ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ )از ﺟﻤﻠﮫ آدﻣﮑﺸﯽ ھﺎ ،ﺷﮑﻨﺠﮥ اﻧﺴﺎن
ھﺎ و اﻋﺪام ھﺎ(.

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎم »ﭼﭗ« را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و
اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .رﯾﺸﮥ اﯾﻦ
روش ھﺎ در اﻧﺤﻄﺎط ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻮروی ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ
ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﭘﺲ از ﺳﺎل
ھﺎی  ،١٩٢٠ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ
ھﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ھﺎ ،ﻧﺎم »ﭼﭗ« را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﮫ زﻋﻢ آن ھﺎ »اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺮی« ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﺸﻦ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﮫ روش اﻧﻘﻼﺑﯽ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن اﺳﺖ .ﻟﻄﻤﮫ ای
ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﭗ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ وارد آورد ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻤﻼﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﭼﭗ از ﺳﻮی ﺑﻮرژوازی ﺑﮫ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺆال -در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﭼﮫ؟ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ آﯾﺎ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
رھﺒﺮ ارﺗﺶ ﺳﺮخ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺻﺎدر ﻧﮑﺮده و
ﺑﮫ اﺟﺮا ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ؟
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
اول ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﺪﻻل ھﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
اﺷﺎﻋﮫ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﺣﺪود
زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ طﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺒﻠﻐﺎن
ﺿّﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮای ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻠﻮه دادن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ در روﺳﯿﮫ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺸﺘﺎر در
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ھﻤﮥ آن ھﺎ را ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آن ھﺎ در اذھﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ،از »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ«
ﯾﮏ ھﯿﻮﻻی ﮐﺮﯾﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎری ﺟﺰ ﮐﺸﺘﺎر و
اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ
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
و ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺑﮫ
اﺻﻄﻼح ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎی طﺮﻓﺪار ﺷﻮروی ،ﺑﻠﻮک
ﺷﺮق و ﭼﯿﻦ ﺑﮫ اﺳﺘﺪﻻل ھﺎی آن ھﺎ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.

از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﺑﺎ روش ھﺎی اﻋﺪام ،ارﻋﺎب و ﺑﺮﺧﻮرد
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﯿﻢ .و اﯾﻦ روش
ھﺎ را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.
ﺳﺆال -آﯾﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺎزات
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؟
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﯾﺎ
ﺑﺎ رژﯾﻢ در ﮐﺸﺘﺎرھﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﺑﺪھﻨﺪ.
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
آﻧﺎن را ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺟﺮﻣﺸﺎن ﺗﻨﺒﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﮫ
اﻟﺰاﻣﺎ ً اﻋﺪام آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﺗﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﮫ آن ﭼﮫ در ﺷﻮروی و ﭼﯿﻦ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺪارد.

ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮥ آﺗﯽ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ 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.

دوم ،در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،ارﺗﺶ
ﺳﻔﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ دوﻟﺖ ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﮐﺸﺘﺎر زد.
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ھﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ و دﻓﺎع از
اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت اوﺑﺎش ﺣﺰب
ﷲ ،دﺳﺘﮫ ھﺎی اﻋﺘﺼﺎب ﺷﮑﻦ و ﭼﺎﻗﻮﮐﺸﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺑﺎزوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﻧﯿﺰ ارﺗﺶ
ﺳﺮخ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً از دﺳﺖ آوردھﺎی اﻧﻘﻼب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ
دﻓﺎع ﮐﺮد .در ھﺮ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎرھﺎ و اﻋﺪام ھﺎ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ )اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع(.
ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ و ﻟﻨﯿﻦ را ﻣﺴﺒﺐ
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
ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺧﻮن ﻣﺮدم ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن )و ﻋﺮاق( آﻏﺸﺘﮫ
اﺳﺖ ،اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
زﯾﺮا ﮐﮫ ﮐﺸﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﮕﻨﺎه در ﺟﻨﮓ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا درﺑﺎرۀ رھﺒﺮان
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی )ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻔﯽ( ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻓﺎع از ﺧﻮد،
اوﺑﺎش ﺣﺰب اﻟﻠﮭﯽ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را
در ﻧﻄﻔﮫ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ رژﯾﻢ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺪود
ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ،
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺰار ﺿّﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﮫ
وﺟﻮد آورﻧﺪ .ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری ﻣﺤﻘﻘﺎ ً ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿّﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺎرﮔﺮان ﻟﻄﻤﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮرد.

ﺳﻮم ،ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ،
ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ .دادﮔﺎه ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ و
اﻋﺪام دﺷﻤﻨﺎن و ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ﻣﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ و ﺧﻮد آن ھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ ﻣﺠﺎزات ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﭼﮭﺮۀ واﻗﻌﯽ و
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.

ﺳﺆال -آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ؟
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو اﻣﺮوزه در اﯾﺮان از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﻮی و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﮫ
در ھﺮ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺿّﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری از
ارزﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه
اﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ دﻓﺎع از ﺧﻮد ھﻢ
ﭼﻨﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ.

 ١اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٧٨
ﺳﺆال -ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی دﻓﺎع از ﺧﻮد
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺠﺮﺑﮥ دھﮥ ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.

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
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺰاری ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد دارﻧﺪ.

اﻣﺎ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻨﮭﺎ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی )ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ( ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮی ﮐﻤﯿﺘﮫ
ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ.
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ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه ای »ﻗﮭﺮﻣﺎن«
اﺳﺖ.

ﺳﺆال -وظﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی دﻓﺎع از ﺧﻮد ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی دﻓﺎع از ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ھﺪف اﯾﺠﺎد
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮی
اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺘﮫ و از ﮐﻠﯿﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن رژﯾﻢ در ﮐﻒ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﺗﻮطﺌﮫ ھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮورھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو و ﻏﯿﺮه ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی
ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی
دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﺧﺪﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ اھﺪاﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو اﯾﻦ دو روش ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺆال -در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ ،آﯾﺎ
ﺷﺎﺧﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺿﺮوری ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟

ﺳﺆال -آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺮور ﻧﯿﺰ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ؟
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺮور اﻓﺮاد و
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن رژﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو آﻣﺎده
ﺳﺎزی ﮐﺎرﮔﺮان و اﻓﺸﺎی ﺗﻮطﺌﮫ ھﺎی رژﯾﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو )ﯾﺎ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ( ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد
ارﻋﺎب ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﺰدور و اوﺑﺎش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ/ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان
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.

ﺑﻠﮫ! در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران از ھﯿﭻ
ﺗﻮطﺌﮫ ای ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺣﯿﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﮐﺎرﮔﺮان دارد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد و
ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺰﻧﻨﺪ.
از اﯾﻨﺮو ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﮫ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻓﺎع از
ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺆال -راﺑﻄﮥ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ/ﭼﺮﯾﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺆال -ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ در
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﺎﺧﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ و
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و اﻧﻀﺒﺎط آن ﺣﺰب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﺧﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ طﻮر
اﺧﺺ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد را دارد و اﻋﻀﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻔﯽ و ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﯾﮋۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری
ھﺎی »ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ :ھﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ھﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ«
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺮای ارﺿﺎ ﮐﺮدن وﺟﺪان ھﺎی ﻋﺪه ای روﺷﻨﻔﮑﺮ
طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ» .ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ دﻓﺎع از ﺧﻮد
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد وظﺎﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ« ﺗﻔﺎوت دارد .اوﻟﯽ در راﺳﺘﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز ﮐﺎرﮔﺮی و آﻣﺎده ﺳﺎزی
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ؛ و دوﻣﯽ در ﺟﮭﺖ

راﺑﻄﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﮫ ای ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﯾﺎ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ از طﺮﯾﻖ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﯾﺎ درازﻣﺪت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﺎﺧﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﮐﯿﺪ ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﺧﮥ
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وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو

ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی اوﻟﯿﮥ ﻣﯿﻠﯿﺸﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮭﺪ.
م .رازی
 ١ﺧﺮداد ١٣٧٨
* ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ
»دﻓﺘﺮھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺷﻤﺎرۀ  ،٢٨ﺗﯿﺮﻣﺎه
 .١٣٧۴ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ »ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﺷﻤﺎرۀ
 ،٢٩ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٧۴

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ زﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
دﻓﺘﺮھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،رﻓﯿﻖ م .رازی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
س -ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎ »ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی«
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻊ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﻗﺒﺎل آﻧﺎن ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ج  -طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﮭﺎﺟﻢ روزﻣﺮۀ
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد »ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی« ﭘﯽ ﺑﺮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در درون ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در دوره
اﻋﺘﻼی ﻣﺒﺎرزات ﻋﻤﻮﻣﺎ ً در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و ﺷﻮراھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی -ﺗﺸﮑﻼت ﺗﻮده ای -و در دورۀ اﻓﻮل
ﻣﺒﺎرزات در ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﻏﯿﺮه( .و ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی
اوﻟﯿﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎﯾﯽ» ،اﺳﺘﻘﻼل« آﻧﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران و ﯾﺎ ﺧﺮده ﺑﻮرژوا )ﺣﺘﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی
رادﯾﮑﺎل ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮرژوازی ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد( اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﯾﺎ ﺣﺰب ھﺎی ﺧﺮده
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ﺧﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﯿﺸﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ -از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و
ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت طﺒﻘﮥ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﺮش ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻟﺰوم
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ھﻤﯿﺸﮫ در ﺻﻒ
ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮار دارد.

ﺑﻮرژوا )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﯿﭻ
ﻧﻔﻌﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً
ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ آن ﭼﮫ
ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی »ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﮐﺎرﮔﺮی را از ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪن ﺑﮫ اﺑﺰاری واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دھﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﺸُﺮوی
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺰب
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﮫ ﭼﮑﯿﺪۀ ﺗﺠﺎرت ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺠﺎرب
ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﭘﯿﺸﺮوی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺻﯿﻘﻞ دادن و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺗﺠﺎرب
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﻼح ﺗﺌﻮرﯾﮏ دارد .ھﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﮫ
»ﺗﺌﻮری« ﺑﺪون »ﻋﻤﻞ« ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ ،ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮد -ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﻧﻈﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی-
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اھﺪاف و اﺻﻮل ،ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز روﺷﻦ از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ -ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ -دارد.
ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺳﺎﺳﯽ را اﻧﺠﺎم داده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮار دھﻨﺪ .آﻧﺎن در دوره ھﺎی اوﻟﯿﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ -ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ
دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ »ﺑﮫ ﺧﻮدی
ﺧﻮد« و ﯾﺎ »ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن« ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی
)ﺣﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮی(
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب ﻧﻈﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﮏ ﻋﻤﻞ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﻓﮫ ای ﮐﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ،اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم در
ﺗﺠﺮﺑﮥ روزﻣﺮۀ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﺮوی
ﮐﺎرﮔﺮی آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد .ھﺮ »روﺷﻨﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ«
اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ،
از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
دﻓﺎع ﮐﺮده و در ﺟﮭﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم آﻧﺎن از ھﯿﭻ
اﻗﺪاﻣﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی از
اﻧﺤﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺮده و ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ
و ﯾﺎ ﮐﻮﺷﺶ در ﺑﮫ اﻧﺤﺼﺎر در آوردن آﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻟﻔﺒﺎی ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ را
درک ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
س -ﻣﻔﮭﻮم ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ؟
ج -ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای آﻣﺎده
ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاﺳﻮی
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص )اﻓﻮل ﯾﺎ اﻋﺘﻼی
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی( در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺗﺎ دورۀ ﭘﯿﺸﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت و
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺣﺰب »ﺗﻮده ای«
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد» .ﺗﻮده« ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺻﺮﻓﺎً
در دورۀ اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶ و وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﺰب
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد روی ﻣﯽ آورﻧﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻮرژواﯾﯽ،
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ« و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻼً ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺘﯽ
)ﺑﻮرژوازی( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت -و ﺑﮫ
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زﯾﺮا ﮐﮫ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ
اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺿﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
اﻋﻀﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﮫ دور ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻔﯽ /ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ -ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ای -دوﻟﺖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﻮد.

ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ﺷﺪه و آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در درون ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﮫ در
»ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی«.
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻈﺮی ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی )اﯾﻦ دو ،در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ ﻣﮑﻤﻞ
ﯾﮏ دﯾﮕﺮﻧﺪ( ،وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی
اوﻟﯿﮥ ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد -ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ
اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎ و رھﺒﺮان آن از ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﺎرﮔﺮی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﺗﺠﺎرب
ﻋﻤﻠﯽ روزﻣﺮه )ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی( و ﺣﺎﻣﻞ
ﭼﮑﯿﺪۀ ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ )ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ( ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﺪه و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﺻﻮﻻً ﯾﮏ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﺮﻓﺎ ً در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ
اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎھﻤﮕﻮﻧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﺮﻓﺎ ً اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان
ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﺑﻮده و ھﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺰب ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
»ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ« ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از درون ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﺰب ھﺎ ھﻤﮫ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺑﻮرژوازی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ھﯿﭻ ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﮫ رﻏﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮان و اﺧﺬ آرای ﮐﺎرﮔﺮی( -ﺻﺮﻓﺎً ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را »اﺻﻼح« ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!

س -ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،آﯾﺎ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
از درون ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ؟
ج -ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز ﮐﺎرﮔﺮ -ﻋﺪه ای از
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ در درون طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﺿﺮورت
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری )ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮐﻠﯿﮥ اﺑﺰار اﺧﺘﻨﺎق و
ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﻠﯿﮥ اﺑﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻏﯿﺮه( ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
اﺑﺰاری از ﻟﺤﺎظ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺤﮑﻢ ،ﻗﻮی ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ و
ﻣﻨﻀﺒﻂ و ﻣﺘﻌﮭﺪ ،و از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺷﻦ و دﻗﯿﻖ ﺑﮫ
وﺟﻮد آورد .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت طﺒﻌﺎ ً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﯿﻼت »ﺗﻮده ای« و ﺑﯽ در وﭘﯿﮑﺮ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ.
ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ در دورۀ اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪۀ ارادۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ از درون
ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ
وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی اوﻟﯿﮥ ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺒﻞ از دورۀ ﭘﯿﺸﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ رﯾﺨﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﯾﮏ
ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ
آن ﺣﺰب در ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ١٩١٧
روﺳﯿﮫ و ﻧﻘﺶ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ در ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی )و
دھﻘﺎﻧﯽ و ﺳﺮﺑﺎزی( روﺳﯿﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺮور زﻣﺎن« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی )ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی( ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻋﯿﻨﯽ -ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﺮوی
ﮐﺎرﮔﺮی -ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺑﺪون
دﺧﺎﻟﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮥ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎم
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ و ھﺪف ھﺎی
ﻣﺸﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ.

س -اﻣﺎ ،ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ،ﻓﻌﻼً
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و ﺷﻮراھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ،در
دورۀ اﺧﯿﺮ ،در ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ و اﻋﺘﺼﺎب ھﺎ را ﺳﺎزﻣﺎن داده اﻧﺪ.
آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی آﺗﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از درون اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ظﺎھﺮ ﮔﺮدد؟
ج -در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی در دورۀ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺗﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﺮ از ھﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﭼﭙﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در
ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت و اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز و
ﭘﯿﺸﺮو ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان را در ﻣﻨﺎطﻖ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ و ﻣﺤﻼت ﺳﺎزﻣﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ در
ﺟﮭﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻈﺮی ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎم ھﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﮐﻠﯿﮥ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،ھﻨﻮز ﭘﺲ از ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ ﯾﮏ دھﮫ،
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺳﺮاﺳﺮی اراﺋﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
ﺗﺪارک اوﻟﯿﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اراﺋﮫ داده
ﺷﺪه )ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ( ﮐﺎﻣﻞ و
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ از ﺗﺠﺎرب
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه )و ھﻨﻮز از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺴﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ(.

س -ﭘﺲ ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎ ،وظﯿﻔﮥ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮوی
ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ج -ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﯿﺪی ﭘﯿﺸﺮوی
ﮐﺎرﮔﺮی ،در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ -ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد -اﯾﺠﺎد ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻮل ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
اﻧﻘﻼﺑﯽ )ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﮔﺮی( ،اھﺪاف و اﺻﻮل
ﻣﺸﺨﺺ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻦ از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﻻزﻣﮥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ھﺴﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﺣﻖ ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺖ )ھﯿﭻ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
»طﺮد« و ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮد( .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺴﺘﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ھﺴﺘﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﺤﺪود ﺑﮫ اﻋﻀﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺑﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺮد و ورود ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
را »ﻣﻤﻨﻮع« اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺎق آﻧﺎن
ﺳﺪھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داوطﻠﺒﺎن .ﮐﻠﯿﮥ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در
درون ھﺴﺘﮫ ھﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در درون ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻓﺮاد »ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز« وﺟﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﯿﺸﺮوی
ﮐﺎرﮔﺮی از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻋﺪم اراﺋﮥ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ دور آن ﺑﺘﻮان ﮐﻠﯿﮫ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮ )ﭼﮫ داﺧﻞ و ﭼﮫ ﺧﺎرج( را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮد ،از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎم
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی
ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی »ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد« و ﯾﺎ »ﺑﮫ
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ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺮوھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ
ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن در
اﻧﻘﻼب اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ،ﺷﯿﻮۀ درک آﻧﺎن را ﺑﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮده ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ( .اﯾﻦ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻦ »ﺣﺰب« و »ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن »ﺣﺰب« ﺧﻮدﺷﺎن
و »ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ« ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ »ﺣﺰب« و
»ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ« آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﺸﺪه ،ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو دﯾﮕﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺑﺰار ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی ﻣﮭﻢ ﭼﻨﯿﻦ
دﺧﺎﻟﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -ﭘﺲ از دوره ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ در
ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی -ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد را در ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ )ﺷﺮﮐﺖ در اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ھﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ،
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎرﮔﺮی و ﻏﯿﺮه اﯾﻦ روﻧﺪ را
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ( .ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً اﺗﺤﺎد ﭼﻨﯿﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی اوﻟﯿﮥ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﭘﯽ
رﯾﺰی ﮐﻨﺪ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ،آﻧﺎن ﻧﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ .ﮐﻤﺎﮐﺎن اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ
»اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« )ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ(
داﺷﺘﮫ و ھﻨﻮز ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ در
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ )اﻧﺸﻌﺎب ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد در
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ھﻤﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( .و ﺑﺎ روش ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

س -ﮐﻠﯿﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ ھﻢ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﮫ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﻧﺎن ھﻢ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮب ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺷﺮط اﯾﻦ
ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺿﻤﻨﺎً
ھﻤﯿﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽ زﻧﯿﺪ .ﭘﺲ ﺗﻔﺎوت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی آﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد )از طﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﮕﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ( .ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
»ﺣﺰب« و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ »ﮔﺮوه« ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ -ﮔﺮوه
اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺴﺘﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو -در ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان-
در ﻋﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در
اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی
اوﻟﯿﮥ ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ و
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص ﺻﺎدر
ﻧﺸﺪ.

ج -اوﻻً ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .آﻧﺎن از
طﺮف طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان )و ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﺧﺎرج(
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« و »ﮐﺎرﮔﺮی« را ﻧﻘﺪاً
ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از
ﺗﺠﺎرب اﻧﻘﻼب اﺧﯿﺮ اﯾﺮان و ﺑﺪون ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ،ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ .ﺑﮫ
وﯾﮋه آن ﮐﮫ ﺣﺰب آﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد .ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون
دﺧﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در دھﮥ ﮔﺬﺷﺘﮫ و
ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی» ،ﺣﺰب« ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﺰوی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ،آﻧﺎن در اﻧﻘﻼب اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ
ﺻﺮﻓﺎ ً در ﺣﺮف ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮاﻓﻖ
دارﻧﺪ .و در ﻋﻤﻞ ،ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آن

س -اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ وظﺎﯾﻒ
ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺧﺎرج ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

٦٣

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﮕﺎم را طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﻣﺒﺎرزه و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﻤﻠﯽ روزﻣﺮه ﺣﻮل ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺎرﮔﺮی .در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﮫ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ
طﻮر اﺧﺺ ﮐﻠﻤﮫ دﯾﮕﺮ »ﮐﺎرﮔﺮ« -درﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﮔﺮی -ھﺴﺖ و
ﻧﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن وﺟﻮد
دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎﺑﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮی آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺣﻮل ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎص ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﺗﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﮫ طﻮر اﺧﺺ »ﺗﺸﮑﻼت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ،اﯾﻦ ھﺎ ﺻﺮﻓﺎً
»اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ«ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
دﻓﺎﻋﯽ ﺧﺎص در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان -ﮐﮫ از ﻋﺪه
ای ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ )»اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺒﻌﯿﺪی« ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺠﻤﻊ
ھﺎﺳﺖ( .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻮرد دﻓﺎﻋﯽ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ھﺎ ﺿﺮوری و ﻻزم
اﺳﺖ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﮫ
ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﯽ
ﻧﺒﺮده و ﯾﺎ ﻣﺮدد ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد در ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺸﮑﻼت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺿّﺪ رژﯾﻤﯽ ﺧﻮد
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اداﻣﮫ دھﻨﺪ .ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ.

ج -در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در طﯿﻒ ﭼﭗ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی( ،ﺣﻮل ﯾﮏ
ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد :ﺗﺪارک ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی اوﻟﯿﮥ ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ در راﺳﺘﺎی
آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ
دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﯽ ھﺮ
ﻣﺒﺎرزی )ﭼﮫ در اﯾﺮان و ﭼﮫ در ﺧﺎرج( اﺳﺖ-
ﺗﺪارک اوﻟﯿﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ در ﺧﺎرج
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد .اﻣﺎ ،در ﺧﺎرج اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﺪارک ،ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮭﺪۀ
ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .دﻓﺎع از
ﻣﺒﺎرزات و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ زﺣﻤﺘﮑﺶ -ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺘﺤﺪان زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
اﯾﺮان )اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺣﺰب ھﺎی ﭼﭙﮕﺮای
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯿﺮه( -ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وظﺎﯾﻒ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﮫ اﻧﺰوای
رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دﻓﺎع
ﭘﯿﮕﯿﺮ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻮا را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ -طﯽ دوره ای -ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ.

م .رازی

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ،ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد و ﻧﯿﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ -ﻓﺮاﺳﻮی اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ای و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ -ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ »اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ« ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ھﺎﯾﯽ ﻟﻄﻤﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ،دور از طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮۀ
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان -ﻧﻤﯽ ﺗﻮان »ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی« ﺳﺎﺧﺖ .ﻻزﻣﮥ »ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی«،
»ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﺎرﮔﺮی« و ﻏﯿﺮه ،اوﻻً ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
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آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ

ﭼﻨﺎن ﭼﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و
اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﮫ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد؟

ﻧﮑﺘﮥ ﻧﺨﺴﺖ:
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺷﺪن »اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ«) (١ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ
ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد .در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ طﺮﺣﯽ،
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺳﮫ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺤﻮری از ﺑﺮﺧﻮرد در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ:

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮﯾﻮر  ،١٣٨٢دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﮥ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« )آی .ال .او( در اﯾﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد.
آی .ال .او ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ھﺮ دو ﺟﻨﺎح ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ
»ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮی« ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی اﺳﺖ ﮐﮫ اﺧﯿﺮاً
ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺟﺮاﯾﺪ درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ
زﺑﺎن ھﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و در ﭘﯽ آن ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﯾﻨﯽ
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﭘﯽ ﺳﻔﺮ ھﯿﺌﺖ وﯾﮋه
ای از ﺳﻮی »ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« )آی .ال .او(
ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ) ٢٧ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ  ،(٢٠٠٢و
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً ﺳﻔﺮھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ »آل ای
او« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺰارش وﯾﮋۀ اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

اول؛ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری .و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن،
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﮫ اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻧﮭﺎدی رﺳﻤﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﮭﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ از
»وزارت ﮐﺎر« را ﻧﺪارد .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺠﻤﻦ
ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان.
دوم ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوط در اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی
ﺻﻨﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ »ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت »ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« و ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
اﻧﺤﻼل ﺧﻮد در آن ھﺎ ﺑﺎ ھﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درازﻣﺪت
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی )اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ و
ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و ﻏﯿﺮه(.

از ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ،دو ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮭﻢ در اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻧﺨﺴﺖ؛ ﮔﺰارش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ »ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ« و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ ھﺎﯾﯽ رﺳﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﮫ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺑﺎ آرای ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ« ،و اﯾﻦ ﮐﮫ» :اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ھﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﻮﻧﺪ«.

ﺳﻮم ،ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺮوط در اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی
ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺸﮑﻠﯿﻼﺗﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺗﺪاوم ﮐﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ.
روش اول ،ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ روش ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪ دھﮥ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﮫ ﺟﻠﻮه داده ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﺰوی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ ظﺎھﺮ ﺳﺎزی
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻧﮑﺘﮥ دوم؛ اﯾﻦ ﮐﮫ» :ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﺻﻮری ﮐﮫ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "ﮐﺎرﮔﺮ" راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و در وزارت ﮐﺎر
ﺑﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ« ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
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ﻗﺮار دادن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺘﻘﺮار
ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی ،طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری دراﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داﺷﺘﮫ و دوﻟﺖ را وادار ﺑﮫ ﺗﻦ دادن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﮫ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد )ھﺮ ﭼﻨﺪ آن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( .ﺗﻀﻤﯿﻦ،
ﺗﺪوام و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺒﺎرزۀ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق
ﺷﺎن اﺳﺖ .دور زدن ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺗﻮده ای در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎ ً در
ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی واﻗﻌﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ
از ﺑﺮاﻧﺪازی رﯾﺸﮫ ای ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روزﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻣﺒﺎرزات در درون ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ واﻗﻌﯽ
رژﯾﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺘﺤﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آن )ﻣﺎﻧﻨﺪ آی.
ال .او (.ﭘﯽ ﺑﺮده و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ در درون ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ھﺪف
ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺟﻮﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻏﯿﺮه( ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺿﺮﺑﮫ زدن ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ.
روش ﺳﻮم ،در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺮوط در »اﻧﺠﻤﻦ
ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ« ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮوط ﮐﺪاﻣﻨﺪ:
 -١اﺳﺘﻘﻼل واﻗﻌﯽ اﯾﻦ »اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ« ﯾﺎ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی از دوﻟﺖ و ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آن.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﺎﺑﻖ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ«،
»ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر« و »ﺣﺰب
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر« و »اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ« واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه و
ﻏﯿﺮﺿﺮوری اﺳﺖ و آن ھﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا
ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ و ﺟﻨﺎح ھﺎی
آن ،اﺟﺎزۀ طﺮح ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داد .از
آن ﻣﮭﻢ ﺗﺮ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎ از اﺟﺮا و اﻋﻤﺎل
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮫ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﺷﺮوط ﻣﺤﻮری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ،در ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮭﺎدی» ،اﺳﺘﻘﻼل« واﻗﻌﯽ آن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ از دوﻟﺖ )و ﺗﻤﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی واﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ آن( ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .در ﮔﺰارش »آی ال او« ،اﺳﺘﻘﻼل
اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ از دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  ٢۴ﺳﺎل ﻣﻮرد ارﻋﺎب ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ و از ھﺮ روزﻧﮫ ای ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ و ﭘـﯿﺸﺒﺮد
ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﺖ ھﺮ
ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
روش دوم؛ آن روی ﺳﮑﮥ روش اول اﺳﺖ .طﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه و ھﺮ آن ﭼﮫ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭼﺸﻢ
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوط در »اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی
ﺻﻨﻔﯽ« ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ و ﻗﻮل ﻗﺮارھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران را ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﮫ در ھﯿﭻ ﻧﻘﻄﮫ ای از
ﺟﮭﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی »دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﺑﻮرژواﯾﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،آﻟﻤﺎن و ﻏﯿﺮه(
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ« از روی دﻟﺴﻮزی ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﻄﺎ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی/ﺻﻨﻔﯽ )ﺣﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ( در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل

 -٢وﺟﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،آزادی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ.

٦٦

ﮔﺰارش وﯾﮋۀ »آی ال او« ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ »ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎﯾﯽ ﺻﻮری ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﮐﺎرﮔﺮ" راه اﻧﺪازی
ﺷﺪه و در وزارت ﮐﺎر ﺑﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ« ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،در واﻗﻊ زﻧﮓ
ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ،و ﺑﮫ وﯾﮋه
اﺧﻄﺎری اﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺪاً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی آﻏﺎز ﮐﺮده
اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا :اول؛ ھﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »آی ال
او« ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ زﯾﺮ ﻗﻮل و ﻗﺮار ﺧﻮد ﻧﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﻮﯾﻦ
در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران طﺮح رﯾﺰی
ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دورۀ ﭘﯿﺶ ،اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ
ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺸﻮد(.

ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ
واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺢ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آزادی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ آرای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو در آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
آزادی ﺑﯿﺎن ،ﺗﺠﻤﻊ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،و اﺳﺘﻔﺎده از
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد« ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ھﯿﺌﺘﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل »ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« و ﯾﺎ ﻧﮭﺎد دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﻮده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮ.

اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ آن ،دﻋﻮاھﺎی ﺟﻨﺎح ﺑﻨﺪی ھﺎی دوﻟﺘﯽ
ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ و ﺗﺪاوم ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .و در ھﺮ
ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺪام ﺟﻨﺎح اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان
را درﻣﻮﻗﻌﯿﺖ »ﻣﻌﻠﻖ« ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﺗﻮده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ )ﻋﺪم
آﻣﺎدﮔﯽ ذھﻨﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد( در اﯾﻦ »اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی
ﺻﻨﻔﯽ« ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﻀﻮرﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ .زﯾﺮا ھﺪف اﺻﻠﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو و آﮔﺎه ،دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ در آن ھﺎ در ﺟﮭﺖ ﺑﮫ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.
ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮدۀ ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺑﺮﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
ﯾﮏ »ادارۀ« ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ دوﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﺪاﻗﺖ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ( ،ﺑﮫ »ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪن« و ﯾﺎ ﻣﮭﺮ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از »وزارت ﮐﺎر« ﭼﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ دارد؟ آﯾﺎ
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺟﺰ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در آوردن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در
درون ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺗﺤﻘﻖ و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھﺎ ﺑﮫ
ﺳﺎدﮔﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.

دوم؛ ﺗﻨﮭﺎ روﺷﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ »اﻧﺠﻤﻦ
ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ« ﻧﻮﯾﻦ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﮭﺖ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن آن ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ ،وﺟﻮد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر آن ھﺎ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
اﻧﺤﻼل اﺳﺘﻘﻼل آن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻨﯽ
ﮐﺮدن ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺪون وﺟﻮد

ﻧﮑﺘﮥ دوم؛
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ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮي در دورة آﺗﯽ

زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺎﻓﯽ )آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻮده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش
آن ،و وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو و ﻓﻌﺎل(؛ در
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو را در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ در
واﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﺗﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درازﻣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ در
راﺳﺘﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ
در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای
دورۀ آﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی از دو زاوﯾﮫ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ
اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،از زاوﯾﮥ
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در
اﯾﺮان ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ،ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ رژﯾﻢ ﺑﺎ دول ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﺮان و اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺪارک ﺑﺮای اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﺳﺎزی ھﺎ و ﺗﺴﮭﯿﻼت ،از ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪ؛ اﻣﺎ
ﺗﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ
اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن و
ﻣﺠﻠﺲ ھﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮد ،در »ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم« ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻊ در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل
 ١٣٨١اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک از ﺳﻮی ھﺮدو ﺟﻨﺎح ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ،
دول ﻏﺮﺑﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان را آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ .در اﺟﻼس  ١٧ژوﺋﻦ  ٢٧) ٢٠٠٢ﺧﺮداد
 (١٣٨١ﺳﺮان  ١۵ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ در
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ و دور اول ﻣﺬاﮐﺮات
رﺳﻤﯽ از دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٢آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ دور دوم
ﻣﺬاﮐﺮات رژﯾﻢ ،ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎدﻟﯽ
)ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ( و »ﮐﺮﯾﺲ
ﭘﺘﺮن« ﮐﻤﯿﺴﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎﯾﯽ ،در
ﺧﺼﻮص ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺠﺎرت و ھﻤﮑﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی در  ١۶ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٨١در ﺑﺮوﮐﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت
ﻧﻮﯾﻦ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﻋﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

م .رازی
 ٢٢ﻣﺮداد ١٣٨٢

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﯾﺎدداﺷﺖ
ھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ« ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ھﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آی .ال .او
ﺑﮫ اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.

زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ:
 -١ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر »آی ال
او« از »اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ« ،اﻧﺤﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ
ﻣﻮﺟﻮد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ رژﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﺳﺒﮏ اروﭘﺎﯾﯽ آن اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻮرﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺼﺮف ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﺗﻮده ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی در آن ھﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .آن ﭼﮫ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
»آی ال او« اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ )ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮی( ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 -٢آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ:
http://nashr.de/
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ﮔﺬاری و ﮐﻤﮏ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی« ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﺮان
در ﻣﺎه ھﺎی ﭘﯿﺶ  ۵۴طﺮح درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ۴/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ از
)( ١
ﻗﺮاردادھﺎی  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ
ﻧﻔﺲ در درون طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.

اﻣﺎ ،زﻣﯿﻨﮫ رﯾﺰی ھﺎی اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ،ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﺣﯿﺎی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری »اﺻﻼح طﻠﺐ« ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﻓﺮاﺗﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻻرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج،
ﺑﮫ اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل
ھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎی ﮐﻼن در ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺗﻮﺳﻂ
رژﯾﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از ﻣﺮزھﺎی
اﯾﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در دورۀ آﺗﯽ ﺑﺎ وارد
ﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﯾﺪﮐﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ھﺎ و
ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ھﺎ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺮﻓﮫ ای ،وارد ﺻﺤﻨﮥ ﺑﮑﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﯿﺶ از دو دھﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺗﻀﺎد »ﮐﺎر« و »ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰار ﮐﺎر ھﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ھﻢ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﮏ
»ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ای ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﻋﺮﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ ﺑﻮد؛ در
دورۀ آﺗﯽ» ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﻧﻮﯾﻦ ظﺎھﺮاً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻋﺮف ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ
دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ در دورۀ ﭘﯿﺶ ﮔﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ ﺗﯿﻎ
ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در دورۀ آﺗﯽ »ﺳﺮ« ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﭘﻨﺒﮫ
ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ ھﯿﺌﺖ
ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ در ﺗﺪارک اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ رﯾﺰی ھﻤﮫ ﮐﺎھﺶ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ در »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« و ﺣﺬف
ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر،
ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ھﺮ دو ﺟﻨﺎح ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی اﺧﯿﺮ  ١۵دوﻟﺖ اروﭘﺎﯾﯽ در ﺑﮫ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر »اﻣﻦ« و
ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻤﺎن ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ھﻢ
زﻣﺎن ﺑﺎ آن ظﮭﻮر ﻧﺎﺑﮭﻨﮕﺎم »ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر«
و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺸﺎﯾﺶ دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ آن در اﯾﺮان
)ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﮥ اﺧﯿﺮ ﻓﺎطﻤﮫ ﮐﺮوﺑﯽ ،اﯾﺴﻨﺎ  ٣٠ﻓﺮوردﯾﻦ
 (١٣٨٢ھﻤﮫ در راﺳﺘﺎی زﻣﯿﻨﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺎرﮔﺮان .از اﯾﻦ رو در دورۀ آﺗﯽ
ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑُﻌﺪ ﻧﻮﯾﻨﯽ ظﺎھﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﮫ ﮔﺮدش اﻓﺘﺎدن ﭼﺮخ ھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ھﻤﺮاه اﺳﺖ
ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻄﺤﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ
از ﮔﺬﺷﺘﮫ .ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺎ اطﻤﯿﻨﺎﻧﯽ
و ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ )ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ( در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺗﺎ
ﺣﺪودی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ؛ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻮﭘﺎ و ﻣﺪرن ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎی ﺳﺎل
ﺑﮫ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﮓ ،ﺳﺮﮐﻮب،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﺷﺘﺒﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری ھﺎی
ﺳﺮان رژﯾﻢ )ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﻨﺎح اﻗﺘﺪار ﮔﺮا( از ﻣﻌﺮﮐﮫ
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺷﺪت »ﮐﺎر« ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻧﻮﯾﻦ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و وارد ﺑﮫ اﻣﻮر
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ھﺎی »ﻋﻘﻼﯾﯽ« اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺷﺪت ﮐﺎر را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻓﺰاﯾﺶ داده و در

دوم؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی از زاوﯾﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
و اﻧﺸﻘﺎق ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻋﺪم ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی،
ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی در
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ﭘﯿﺸﺮو ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی و
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و اﺗﺤﺎد و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﮐﺎرﮔﺮی ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻓﺮا رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ )اﮔﺮ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ( .ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ
در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮاھﺎن ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی را ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
و در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺒﮭﮥ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در
اﯾﺮان ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری دورۀ آﺗﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ.

درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی از ﻣﺒﺎرزات
ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد ،وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ از ﺣﺎﻟﺖ »ﻧﻈﺎره ﮔﺮی« ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ
»دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی« ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﺑﻊ
ﻗﺮن »ﺑﺤﺚ« و »ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ« در راﺳﺘﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ
»اﺗﺤﺎد« در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ،
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ روش اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ
ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری ھﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﭼﭗ ،در دورۀ ﭘﯿﺶ ،ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﺸﺮو اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و
ﮔﺮوه ھﺎ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد در درون
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ھﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ.

ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﻋﻠﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای
دورۀ آﺗﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻣﺎ؛ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺮای دوره آﺗﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪه
و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در طﯿﻒ »ﭼﭗ
ﮐﺎرﮔﺮی« ،در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری ﮐﺎرﮔﺮی،
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً دو اﻧﺤﺮاف وﺟﻮد دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺎ دو روی
ﯾﮏ ﺳﮑﮫ ھﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی راﺳﺘﮕﺮا )ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺐ و
ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاه( و ﻣﯿﺎﻧﮫ ﮔﺮا )ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاه،
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات و ﻏﯿﺮه( در ﺣﺎل ﺟﺒﮭﮫ ﮔﯿﺮی و
وﺣﺪت ﺑﺮای اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﻮرژوازی در اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﺪک ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﺎم »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« و
»ﮐﺎرﮔﺮی« ﻣﺸﻐﻮل »ﭘﻠﻤﯿﮏ« و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
ھﺎی راﺳﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ دﻋﻮت رﺿﺎ
ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺷﺎن و ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺒﺎن و ﺟﺒﮭﮥ ﻣﻠﯽ در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ؛
و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ »ﻣﯿﺰ ﮔﺮد« ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و دارﯾﻮش
ھﻤﺎﯾﻮن ،ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
»رادﯾﮑﺎل« ،ﺷﻌﺎر »ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ« و دﯾﮕﺮی
ﺷﻌﺎر »اﻧﻘﻼب« اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﺷﻌﺎرھﺎ را از ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ ھﺎی ﺧﻮد ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ ﻧﯿﺎز آن
را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺮون آورده و ﺑﺮای رادﯾﮑﺎل
ﺟﻠﻮه دادن ﺧﻮد از آن ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آرزوھﺎ و
آﻣﺎل ﺧﻮد و ﻧﮫ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ» ،ﺳﻨﺎرﯾﻮﺳﺎزی« ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﻗﺮﯾﺐ
اﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ و رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺰب ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺎن( آﻣﺎدۀ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت اﺳﺖ! ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی در اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺮی ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻌﺎرھﺎی روزﻣﺮۀ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺷﻌﺎر

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن در
اﻧﺸﻘﺎق و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ
ﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻨﮭﺎ راه ھﻤﺴﻮﯾﯽ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮھﺴﺖ .دوران
»ﺑﺤﺚ« و »ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ« و »ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ« و
»اﺗﺤﺎد« ھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان
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ﮐﺎرﮔﺮان ،از ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺪارک
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.

»اﻧﻘﻼب« را ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»رﻓﺮاﻧﺪوم ﺧﯿﺮ؛ اﻧﻘﻼب آری«! »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﺧﯿﺮ ،اﻧﻘﻼب آری«!» ،اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺧﯿﺮ،
اﻧﻘﻼب آری«! و ﻏﯿﺮه ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
»دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی«ھﺎ اﺳﺖ .اطﻼﻋﯿﮫ ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﺐ
در ﻣﻮرد »ﺷﻌﻠﮫ ور ﺷﺪن« اﻧﻘﻼب و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻟﻔﻈﯽ از
ﮐﺎرﮔﺮان ھﻨﻮز از روﻧﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ھﻤﮫ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻣﺘﻨﺎع از اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺖ
ﮔﺮی و ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ روزﻣﺮۀ
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ و ﻧﮫ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ! اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد را ﻗﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
و در ﺳﻄﺢ طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دوم ،آن روی ﺳﮑﮥ اﻧﺤﺮاف دﺳﺘﮥ اول ،از ﺳﻮی
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی طﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮ
ﺧﻼف دﺳﺘﮥ اول ،آن ھﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎی طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آن ھﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه و
ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،طﺮح ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی ﺧﻮد،
ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﻣﺮﮐﺰی »ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب« را از ﻗﻠﻢ ﻣﯽ
اﻧﺪازﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎم ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎﺳﺖ.

در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﺳﺮﻟﻮﺣﮥ ھﺮ ﺟﺮﯾﺎن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﻌﺎر ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎ
از ذات ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
دوﻟﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه و
ﺑﺎزدارﻧﺪۀ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪه و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ آن
ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی )ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان؛ دھﻘﺎﻧﺎن
ﻓﻘﯿﺮ ،ﻣﻠﯿﺖ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از زﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن( رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ھﺎ از ﺑﻨﺪھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ از اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ھﺎی
درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎ
را ﻣﯽ ﺗﻮان ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ و در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺗﺪارﮐﺎت ﻻزم را ،ﺣﺪاﻗﻞ در درون ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو
از ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن داد .ﺑﺨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای از
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺑﺮاﻧﺪازی و
ﺟﺎﯾﮕﺮﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،اﺷﻐﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ،
ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ

اﮔﺮ دﺳﺘﮥ اول ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
دﺳﺘﮥ دوم ،از ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﮔﺮان دﻧﺒﺎﻟﮫ روی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ دﺳﺘﮥ اول دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد،
دﺳﺘﮥ دوم دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ
ھﺎ دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﮫ ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ھﻢ دارﻧﺪ .ھﺮدوی اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ھﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺻﺤﻨﮥ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و راه را ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ
ﻋﻘﺎﯾﺪ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﯽ ھﺮ دو دﺳﺘﮫ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ وﺟﮫ
ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻋﻢ ﮐﻠﻤﮫ و
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﺧﺺ ﮐﻠﻤﮫ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آن ھﺎ
ﺗﻤﺎﯾﺰی ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﮔﺮان
از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دراﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ،و از ﻟﺤﺎظ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺘﻨﻮع ،از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ :اﻋﺘﺮاض ھﺎ ،ﺗﺤﺼﻦ ھﺎ ،راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ھﺎ،
ﺗﺠﻤﻊ ھﺎ ،اﻋﺘﺼﺎب ھﺎی ﻏﺬا ،ﺟﺎده ﺑﻨﺪی ھﺎ و ﻣﺨﺘﻞ
ﮐﺮدن ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ
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ﺷﻮﻧﺪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ؛ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت »ﺣﺪاﻗﻞ« و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت »اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ«.

اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی .ﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ
ﻋﯿﻨﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎر و
ﻣﺸﺎﻏﻞ ،اﺧﺘﻨﺎق ،ﺳﺮﮐﻮب ،ﮐﺸﺘﺎر ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« و
»ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮرای ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ« و »ﺣﺰب
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر« و ﻏﯿﺮه ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در دورۀ
اﺧﯿﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از روی اﺳﺘﯿﺼﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ طﻮر اﻋﻢ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد
را از روی اﺟﺒﺎر اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﺑﮫ اﻣﯿﺪ آن ﮐﮫ
ﻓﺸﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻘﻠﯿﻞ دھﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪه و
دﺳﺖ اﺳﺘﻤﺪاد ﺑﮫ ﺳﻮی »ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« و ﯾﺎ »ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان در دورۀ اﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

اول؛ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آن دﺳﺘﮫ از ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﺎ ﺳﻠﻄﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژوازی در ﺗﻀﺎد
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﮫ ای ﮐﻠﯿﮥ ﻗﺸﺮھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آزادی ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻖ ﺑﯿﺎن ،ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ و
اﻋﺘﺼﺎب؛ آزادی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی؛
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺠﺎﻧﯽ و ھﻤﮕﺎﻧﯽ؛ ﻟﻐﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد؛ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﮐﻠﯿﮥ ﺳﻄﻮح؛ آزادی و اﺣﺘﺮام ﺑﮫ
ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﺸﺮی؛ ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ و دادﮔﺎھﯽ ﮐﺮدن
ھﺮ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪ و ﻏﯿﺮه؛ ﺷﺎﻣﻞ
»ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺮﭼﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ
از ﻣﺒﺎرزات ﻋﻤﺪۀ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﻮده و ھﺴﺖ ،اﻣﺎ در
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎﯾﯽ،
ﻣﮕﺮ در وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،دﺷﻮار اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﮫ
اﺧﺘﻨﺎق ﺣﺎﮐﻢ ﺣﺘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد در درون ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﺎی دارﻧﺪ؛ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﻮل آن ھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﺑﮫ ﻋﻠﺖ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺘﻨﺎق،
ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ آن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺤﻮری ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از آﮔﺎه ﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎ ظﺎھﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺎدی
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان رھﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ آن ھﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در دورۀ ﭘﯿﺶ
اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .آن ھﺎ در واﻗﻊ »ﮐﺎرﮔﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ«
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﮭﮥ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان داﻣﻦ زده
اﻧﺪ .ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻨﻮز ﻣﺘﺸﮑﻞ و
ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ رھﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت و
ﮐﺘﺐ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ھﺎ اﻣﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را در دو دھﮥ ﭘﯿﺶ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺤﺮان زده ﺑﺮﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ھﻤﺴﻮﯾﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ،و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻣﺒﺎرزات آﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﮭﻢ اﺳﺖ.

طﺮح ﺷﻌﺎرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از اﯾﻦ زاوﯾﮫ ﺣﺎﺋﺰ
اھﻤﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در وھﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪ .ﺑﺪون
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺎدر ﺑﮫ
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ طﯽ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺖ )و ﻧﮫ
ﺻﺮﻓﺎ ً ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی( ﭘﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺎ ،ﺑﺮای آن ﮐﮫ ،طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﻠﯿﮥ ﻗﺸﺮھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺤﻮری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی«
روﺷﻦ ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﮫ ﺳﮫ دﺳﺘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
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ﺗﺎرﯾﺨﯽ در رأس ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ آﺗﯽ در
اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺟﺰﺋﯽ و »ﺣﺪاﻗﻞ« ﻣﺘﻔﺎوت
اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﺪاﻗﻞ ھﯿﭻ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻧﺒﺮده و از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺤﻮری درازﻣﺪت طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دارﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﺎﯾﺪ
از »آِن« ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان در دورۀ ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﻧﺪ.
دوم؛ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﻨﺘﺎ ً »ﺣﺪاﻗﻞ« ،ﮐﮫ آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻘﻮق
ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺣﻖ
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در اواﺧﺮ
ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﺴﯿﺎرزﯾﺎد ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﮫ ﺣﺰب ھﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ،
اﻣﺮوزه ،ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﻧﺪ،
زﯾﺮا ﺑﻮرژوازی در ﺣﺎل ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از
»اﺻﻼﺣﺎت« ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ در
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ( ﯾﺎ دﺷﻮارﻧﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﺑﺨﺸﺎ ً ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ً »اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ« ﺑﮫ ﻧﻔﻊ رژﯾﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮫ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ .اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ھﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﺣﻮل اﯾﻦ
ﺷﻌﺎرھﺎ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ .در دورۀ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان طﺮح ﺷﺪه
اﻧﺪ.

در ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼﺑﺎت ،دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ از
ﻣﺒﺎرزه ﺣﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﺪاﻗﻞ ،ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ
رود.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت »ﺣﺪاﻗﻞ«،
»ﺣﺪاﮐﺜﺮ« ﺳﻨﺘﯽ» ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« و »اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« اﺳﺖ.
در رأس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ،
زﯾﺮا ﮐﮫ رودروﯾﯽ روزﻣﺮۀ »ﮐﺎر« و »ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« را
ﺑﮫ طﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺎرھﺎ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ» ،ﺣﺪاﻗﻞ« و
»اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« ﺑﮫ طﻮر ﯾﮑﺴﺎن از اھﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻌﺎرھﺎی
ﻣﺤﻮری طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺗﺠﺎرب دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ در
درون آن ھﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮی آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﻨﻌﯽ و ﻓﺮﻣﻮل
وار ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی آن
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در درون ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﻧﻘﺪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺤﻮری ﮐﺎرﮔﺮی از
ﯾﮏ ﺳﻮ از دل ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی درازﻣﺪت در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

ﺳﻮم؛ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت »اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ«اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﮭﺎﯾﯽ آن ھﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮرم ،ﮐﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری؛ ﺑﺎز ﮐﺮدن دﻓﺘﺮھﺎی دﺧﻞ
و ﺧﺮج ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ؛ ﻧﻈﺎرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد؛ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،در ﻋﺼﺮ اﺧﯿﺮ ،در ﭘﯽ
ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ؛ و ﺑﺮای دوره ای

ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت »دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﮐﮫ در دورۀ آﺗﯽ ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﻮری ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد :ﺣﻖ
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دﺳﺘﻤﺰدھﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻔﺶ ﻣﻠﯽ؛ ﺟﮭﺎن ﭼﯿﺖ؛ ﺑﺎﻓﺖ
آزادی؛ ﻓﻮﻻد ﮔﺴﺘﺮان ﺳﭙﺎھﺎن؛ ﺑﺎﻓﻨﺪه در ﮐﺮدﺳﺘﺎن؛
ﺳﯿﻤﺎ ﭼﻮب؛ ﻗﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب؛ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﺠﺎرت؛
)( ۴
ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻏﯿﺮه ،ﯾﺎد ﮐﺮد.

اﻋﺘﺼﺎب اﺳﺖ .درک »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری و ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺟﻮﯾﺎن در درون طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎب در »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
ﺷﻮد ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﮐﮫ» :آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ و
ﻟﻄﻤﮫ ای از ﺟﺎﻧﺐ آن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻈﺎم و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﻧﺸﻮد«) (٢؛ و ﯾﺎ »اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی
)( ٣
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دور ﺑﺎﺷﺪ«.

در دورۀ ﺑﻼواﺳﻄﮥ آﺗﯽ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﺒﺎرزه در راﺳﺘﺎی ﮐﺴﺐ
ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﺪۀ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﻮرژوازی در درون ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﮭﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺘﮫ و
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻄﻤﮫ ﻧﺰﻧﻨﺪ؟!
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان رژﯾﻢ ،اﻋﺘﺼﺎب ﺳﻼﺣﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﺪار ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﺣﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،دﯾﮕﺮ
ﻧﺎم آن »اﻋﺘﺼﺎب« ﻧﻤﯽ ﺷﻮد! اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﮫ آن
ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﻣﺤﻮری دﯾﮕﺮ )ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت »اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ«(
اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ،از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﺘﺮل اﮐﺜﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ در
دﺳﺖ طﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻢ و دوﻟﺖ و ﻣﺪﯾﺮان آﻧﺴﺖ ،ﮐﺴﺐ
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ )و اﻓﺮاد و اﺣﺰاب واﺑﺴﺘﮫ( ﺑﮫ دوﻟﺖ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ھﺮ دﺧﺎﻟﺖ و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻧﮭﺎدھﺎ و اﺣﺰاب ،اﯾﻦ روﻧﺪ
راﻣﺴﺪود ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮫ
ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﮫ ﻧﻮع ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدد؛ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدد؛ ﺑﮭﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭼﮫ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ؛
دﺳﺘﻤﺰدھﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮان و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ ،ﺟﺮﯾﻤﮫ ،ﭘﺎداش ،اﺧﺮاج و
ﺗﺮﻓﯿﻊ رﺗﺒﮫ و ﻏﯿﺮه ﭼﮫ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ ...ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﺑﺮ
ﻋﮭﺪۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﻣﺪﯾﺮان اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ آن ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ھﯿﭻ ﮔﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ادارۀ اﻣﻮر ﺧﻮد
را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان در
»ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« طﺮح ھﺎی »ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ« و »ﻣﺸﺎرﮐﺖ«
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ دھﺪ
ﮐﮫ اﻣﺮ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازد
و آن ھﺎ را ﺑﮫ اﺳﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻄﻔﮫ
ھﺎی اوﻟﯿﮥ ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ .ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮان در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .اداﻣﮥ اﻋﺘﺼﺎب و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن آن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻗﺪرت دوﮔﺎﻧﮫ )ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری(
را طﺮح ﮐﻨﺪ .اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا را در
ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .اﻋﺘﺼﺎب
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻗﺪرت
ﺑﻮرژواﯾﯽ را در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار دھﺪ.

اﻟﺒﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه و ﻗﺪرت
ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮﭼﮏ

ﮔﺮﭼﮫ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رﻗﻢ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﺸﻢ
ﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﮐﺜﺮاً ﺣﻮل ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ
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اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﮭﺸﮭﺮ ،ﺷﻌﺎر ﺑﮫ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ طﺮح ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ از ﺳﻮی »ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ«
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻢ ﮐﺎریُ ،ﮐﻨﺪ ﮐﺎری و ﯾﺎ
ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ،ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه
ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﺗﺠﺮﺑﮥ اﻋﺘﺮاض ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻔﺶ
ﺷﺎدان ﭘﻮر و ﭘﻮﺷﺎک ﺟﺎﻣﮑﻮ و واﮐﻨﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪ ،ﻣﺎھﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ
رژﯾﻢ ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

اﺷﺎﻋﮫ و ﻣﺒﺎرزه ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ و
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را در دورۀ آﺗﯽ
ھﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ ،ﻣﺤﻘﻘﺎً
ﺧﻮاھﺎن ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪی؛ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺮار ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران؛ ﮐﺴﺐ اطﻼع درﺑﺎرۀ دﺧﻞ و ﺧﺮج
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ؛ اطﻼﻋﺎت در اﻣﻮر وام ﮔﯿﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ؛ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰھﺎ و
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮان؛ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ؛ ﻋﻠﺖ اﺧﺮاج ﯾﺎ
ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﯿﺮه ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران،
ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اطﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دھﻨﺪ-
اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد.
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه در ﺻﺪد ﮐﺴﺐ اﯾﻦ
ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﺮ آﯾﺪ .و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮه ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﺷﻐﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺗﻤﺎم ﺗﺰوﯾﺮھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﺒﻨﯽ
ﺿﺮردھﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺧﺮاج ھﺎ و ﻏﯿﺮه را
ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺣﻮل ھﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻋﺘﺼﺎب؛ اﻋﺘﺼﺎب ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ!
»ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی« اﻋﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد!

م .رازی
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ھﺎ:
 -١روزﻧﺎﻣﮥ اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﯿﺎ ١۶ ،ﺑﮭﻤﻦ ١٣٨١
 -٢ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺎﻣﺒﻮزﯾﺎ ،اﻋﺘﺼﺎب ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ،
ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ١٢ ،دی ١٣٨٠
 -٣ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ؛ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺣﻖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ١١ ،دی ١٣٨٠
 -۴رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ »ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﮔﺮی« ١٣٨١؛ از
اﻧﺘﺸﺎرات »ﺷﺒﮑﮥ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی  -اﯾﺮان«
http://iwsn.topcities.com/farsi.htm
 ٥ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ٢٠ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٨٠
اطﻼﻋﯿﮥ ﺷﻤﺎرۀ .٥

در دورۀ ﭘﯿﺶ ﺷﻌﺎر »ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی« در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو طﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺸﻤﯿﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ »واﮔﺬاری ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ«) (۵و ﯾﺎ »ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را اداره ﮐﻨﻨﺪ«) (۶ﺑﺎرھﺎ در
دورۀ اﺧﯿﺮ اراﺋﮫ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در

 -۶اطﻼﻋﯿﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ٢١ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ٦ ،ﺗﯿﺮ
١٣٨٠

٧٥

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺑﺮ »ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در

آﮔﺎھﺎﻧﮫ در ﺻﺪد ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻤﯿﻖ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.

دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان«» ،ﺳﺎزﻣﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻮﻻً ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼب ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ھﺎی ١٩١٨-١٩١۴
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺷﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺣﺮﮐﺖ
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در راﺳﺘﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
در روﺳﯿﮫ ،آﻟﻤﺎن ،اطﺮﯾﺶ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺑﺘﮑﺎر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر
وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ »وﯾﻠﺴﻮن« ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﭼﮭﺎرده ﻣﺎده ای
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان طﺮح ﺻﻠﺢ در ﻗﺮارداد »ورﺳﺎی« ٢٨
ژوﺋﻦ  ١٩١٩اراﺋﮫ داد .در رأس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﯾﺠﺎد
ﻧﮭﺎدی ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻣﻠﻞ« ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎن »ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« را ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎد.

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر« و »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر«
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
اﺧﯿﺮاً ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺧﻄﺎب
ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر) ILO -واﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی آزاد
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ( ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه ای ﺑﮫ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در
ﻓﺮاﺧﻮان ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان
اﯾﺮان ،ﺳﮫ »درﺧﻮاﺳﺖ« از  ILOﺷﺪه اﺳﺖ:
» -١ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﮭﺖ ﻟﻐﻮ ﻓﻮری
ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎردر ﻣﻮرد ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی زﯾﺮ ١٠ﻧﻔﺮ از ﻣﻮاد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و
دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺿّﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﻓﺮاﺧﻮان -٢ ،ﻋﺪم ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺷﻮراھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان -٣ ،اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻗﺮاری
ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی آزاد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و
ﻧﮭﺎدھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ در
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد«.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻖ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن،
»ﻣﺸﺎرﮐﺖ« دوﻟﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ »اﺳﯿﺮ« در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮫ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
دوﻟﺖ ،ﮐﺎﻓﺮﻣﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﮐﺎرﮔﺮان( ﺟﺎی ﻣﯽ دھﺪ-
ارﻣﻐﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﮫ در
»ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺪاً ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ! اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪود آن ،ﻣﺎھﯿﺖ
ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ  ILOﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻣﮑﺎن دارد از ﻟﺤﻦ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﭼﻨﺎن ﺑﺮ داﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ  ILOدر ﻣﻘﺎم »ﻧﺎﺟﯽ« ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و ﯾﺎ
ﻣﻘﺎم »ﻗﺎﺿﯽ« ﺑﯽ طﺮف ﻣﯿﺎن رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺿﺮوری
اﺳﺖ از آن ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ رژﯾﻢ در راﺳﺘﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ )و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( اﯾﻦ طﺮح ﯾﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ
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ﺑﺮوﮐﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺰاﻋﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و ﮐﻤﮏ
ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی« ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﺮان در ﻣﺎه ھﺎی
ﭘﯿﺶ  ۵۴طﺮح درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
 ۴/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ از
)( ١
ﻗﺮاردادھﺎی  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اھﺪاف ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد
زﻣﯿﻨﮥ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﺷﺮف ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ.

ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ  ٢٧) ILOﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  (٢٠٠٢ﺑﮫ
اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻤﻞ
ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﮫ در ﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺗﻠﻘﯽ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ )و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و
ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی  (ILOرا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺤﻮﻻت
اﺧﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت
دروﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
اﺣﯿﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ُﻣﺪرن در اﯾﺮان

اﻣﺎ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن در اﯾﺮان
ﺗﻨﮭﺎ »ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ« ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ »ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎرآزاد« ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری »ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ« در اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻤﻦ
 ،١٣۵٧در ﺗﺪارک ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی از طﺮﯾﻖ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﺳﻼح
ھﺎی ﺳﺒﮏ ،ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺷﻤﯿﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ وی
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺎح ھﺎی »ﻣﻌﺘﺪل«،
»اﺻﻼح طﻠﺐ« در درون ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ و ﻏﯿﺮه ،ھﻤﮫ
دال ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻮق ﺑﻮده اﺳﺖ .آن ﭼﮫ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن را ھﻤﻮاره ﺑﮫ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻧﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺟﻨﺎح »اﻗﺘﺪارﮔﺮا« ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎح ھﺎ ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ »اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن« اﯾﻦ ﺳﺪ اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﺮ راه ﮐﻨﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﻮد
ﺑﮫ اﯾﺮان و اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان،
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را
طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺪارک ﺑﺮای اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ھﺎ و
ﺗﺴﮭﯿﻼت ،از ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه ،و در اﺟﻼس
 ١٧ژوﺋﻦ  ٢٧) ٢٠٠٢ﺧﺮداد (١٣٨١ﺳﺮان ١۵
ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ در ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ
و دور اول ﻣﺬاﮐﺮات رﺳﻤﯽ از دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٢آﻏﺎز
ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن دور دوم ﻣﺬاﮐﺮات رژﯾﻢ ،ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎدﻟﯽ )ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﮫ( و »ﮐﺮﯾﺲ ﭘﺘﺮن« ﮐﻤﯿﺴﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ
اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ،در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺠﺎرت
و ھﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی در  ١۶ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٨١در

»ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ در »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« و ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی
ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ
)ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر( و ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ )ھﺮ دو
ﺟﻨﺎح( ،اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی
»ﺻﻨﺎﯾﻊ« ) (٢ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﮫ »ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر«
ﮐﺎﻓﯽ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ .و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ.
طﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯿﺶ از
 ١٠ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎزل ﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی زﯾﺮ ١٠
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری  ١٣٧۵ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺎه
ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﮫ  ٨۴۶ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه و ﺷﻤﺎر
واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ  ١٣٣٧١واﺣﺪ اﺳﺖ (٣).در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻏﻼن ،ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ١٣٧۵ﺑﮫ  ١/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ (۴).ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺪود  ١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در
ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
) ٩٢در ﺻﺪ آن ھﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ(.
اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺎ ،در ﺷﮭﺮھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
)ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ،ﮐﻔﺎﺷﯽ و ﻧﺠﺎری و ﻏﯿﺮه( ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان
)( ۵
ﺑﮫ  ١ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٢۵٨ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
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ھﺎ )ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﻮﭼﮏ( ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﯿﮑﺎری
را در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎرﮔﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ داد.

در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ »آزادﺳﺎزی« ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﮐﺎرﮔﺎه
ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻤﺘﺮ از
 ۵ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در دورۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) (١٣٧۵و در ﭘﯽ آن طﺮح اﺧﯿﺮ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻤﺘﺮ
از  ١٠ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ
آزاد ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺗﺪارک ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﻮراﯾﯽ
ﭼﻨﺎن ﭼﮫ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎً
»درﺧﻮاﺳﺖ« ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ »ﻓﺮاﺧﻮان« از  ILOدر
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ،ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا
 ILOﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﯽ طﺮف در اﯾﻦ روﻧﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮد از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﻣﺠﺮﯾﺎن زﻣﯿﻨﮫ
رﯾﺰی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن در اﯾﺮان
اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺎه
ھﺎی زﯾﺮ  ١٠ﻧﻔﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ  ILOﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ» .درﺧﻮاﺳﺖ« از  ILOﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
»ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﮭﺖ ﻟﻐﻮ ﻓﻮری ﻣﺼﻮﺑﮥ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎردر ﻣﻮرد ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه
ھﺎی زﯾﺮ  ١٠ﻧﻔﺮ از ﻣﻮاد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و دﯾﮕﺮ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان« از
ﺳﻮی اﻓﺮاد ﺑﯽ ﻏﺮض ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺸﻮد،
ﻣﺤﻘﻘﺎً ﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ ﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺳﻮی
اﻓﺮاد »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ،ﯾﮏ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش از ﻓﺮاﺧﻮان دادن ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
اﻧﮕﯿﺰۀ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ،
ﮐﮫ ﺗﻮھﻢ را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ILO
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
ﺑﮫ ﮔﺮدش درآﻣﺪن ﭼﺮخ ھﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ طﺒﯿﻌﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻮﭼﮏ رو ﺑﮫ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی ﮐﻔﺶ ﺳﺎزی ازدﯾﺎد ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻔﺎﺷﯽ ھﺎ و ﭘﯿﻨﮫ دوزی
ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ رو ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ؛ اﯾﻦ روﻧﺪ در
ﻣﻮرد ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎ و ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ھﺎ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق
اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی زﯾﺮ  ١٠ﻧﻔﺮ از
ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در
راﺳﺘﺎی ﺗﺴﮭﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺰرگ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻗﺎدر ﺑﮫ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آن ھﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر در آن ھﺎ .زﯾﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﮫ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﮫ
از ﺣﻘﻮق »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺰرگ ،وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان را در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮭﺒﻮد
ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .از اﯾﻦ رو ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮدو
ﺟﻨﺎح ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﮫ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﮫ آن
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺸﺎر
ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ وارد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و اﻧﺸﻘﺎق در درون ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرﮔﺎه

درﺧﻮاﺳﺖ »ﻋﺪم ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺷﻮراھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان« از  ILOدرﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﯿﮭﻮده اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺧﻮد  ILOدر ﮔﺰارﺷﺶ آورده اﺳﺖ ﮐﮫ:
»ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی
ﺻﻨﻔﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ« و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ ھﺎﯾﯽ رﺳﻤﯿﺖ
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺑﺎ آرای
ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ«  ،و »اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
و اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮﻧﺪ« .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
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»ﻋﺪم ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر،
ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان«
اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﺮا »ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان« ﻧﮑﺎﺗﯽ
را ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ  ILOاﺳﺖ طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟!

اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎب در »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
ﺷﻮد ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﮐﮫ» :آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ و
ﻟﻄﻤﮫ ای از ﺟﺎﻧﺐ آن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻈﺎم و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﻧﺸﻮد«)(٧؛ و ﯾﺎ »اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی
)( ٨
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دور ﺑﺎﺷﺪ«.

»درﺧﻮاﺳﺖ« از  ILOﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ »اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺟﮭﺖ
ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی آزاد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
و ﻧﮭﺎدھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ در
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد« ،ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪۀ ﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎدی
»ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان« ﺑﮫ ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی و
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺞ
ﺗﻮده ھﺎ و ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای »ﻧﻈﺎرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ
 ILOﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی-
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از طﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه در ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .در درون اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ای
اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو از طﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﺮ رژﯾﻢ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﻮرژوازی در درون ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﮭﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺘﮫ و
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻄﻤﮫ ﻧﺰﻧﻨﺪ؟
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان رژﯾﻢ ،اﻋﺘﺼﺎب ﺳﻼﺣﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺎرج از ﺷﺪن از ﻣﺪار ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﺣﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،دﯾﮕﺮ
ﻧﺎم آن »اﻋﺘﺼﺎب« ﻧﻤﯽ ﺷﻮد! اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﮫ آن
ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻄﻔﮫ
ھﺎی اوﻟﯿﮥ ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ .ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮان در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .اداﻣﮥ اﻋﺘﺼﺎب و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن آن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻗﺪرت دوﮔﺎﻧﮫ )ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری(
را طﺮح ﮐﻨﺪ .اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا را در
ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .اﻋﺘﺼﺎب
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻗﺪرت
ﺑﻮرژواﯾﯽ را در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار دھﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﮫ» ،ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان« در ھﺮ ﺳﮫ
»درﺧﻮاﺳﺖ« ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ )آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ(
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ  ILOﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ
ﻧﮭﺎد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺧﻮدی
ﺧﻮد اﯾﺮادی ﻧﺪارد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری و ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﮫ
ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ از
ﻣﺎھﯿﺖ  ILOﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ در راﺳﺘﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ ،طﺮح ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری
ﮐﺎرﮔﺮان در راﺳﺘﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ؛ و اﯾﺤﺎد
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی» ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب« اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی )ﭼﮫ در داﺧﻞ و ﭼﮫ
در ﺧﺎرج( در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﻣﺤﻮری
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺼﺮاﻧﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ» ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب« ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺤﻮری اﺳﺖ) .(۶درک اﺻﻼح طﻠﺒﺎن رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری اﯾﺮان )ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ  ILOﻧﯿﺰ اﺳﺖ( ،اﯾﻦ

٧٩

ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎرة ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ زﻋﻢ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن و
 ILOﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺗﺤﻘﻖ »ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب« ﺗﺎ
ﺳﺮﺣّﺪ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی رژﯾﻢ را ﻟﺮزاﻧﺪه و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در ﺷﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در اﯾﺮان
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻧﺪازد.

ﮐﺎرﮔﺮي و »ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮي«
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ

ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﺑﺤﺚ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،در درون و ﺑﺮون اﯾﺮان ،ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﺧﺘﻼف
ھﺎی دروﻧﯽ رژﯾﻢ دوﺧﺘﮫ؛ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺮده ﮐﺎری ھﺎ در
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺮم ﮐﺮده؛ و
ﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
»ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ« و ﻏﯿﺮه ،ھﻤﮫ ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن از
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺷﺪه و ﺧﻮاھﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ »ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻋﺪه ای از ﮐﺎرﮔﺮان »ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ« و ﺑﮫ زﻋﻢ
ﺧﻮد »ﻧﺨﺒﮕﺎن« ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ
زﻧﺪۀ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻗﯿﻢ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﺎﻧﺪن از ﻣﻌﺮﮐﮫ ﺑﮫ »اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ« ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ.

ﻧﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﻣﺤﻮری »ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب« در »ﻓﺮاﺧﻮان
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان«،
ﻣﺎھﯿﺖ واﻗﻌﯽ »ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان« را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
م .رازی
اول اﺳﻔﻨﺪ ھﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ھﺸﺘﺎد و ﯾﮏ
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ھﺎ:
 -١روزﻧﺎﻣﮥ اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﯿﺎ ١۶ ،ﺑﮭﻤﻦ ١٣٨١
 -٢ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﻮدرو و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻗﻄﻌﺎت آن؛ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ؛ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و
ﻓﻠﺰی؛ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ؛ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
 ٢٠ -٣ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ ،اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ
 -۴ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ و راه ﮔﺴﺘﺮش
آن -ﻋﻠﯽ ﺧﺰاﻋﯽ -اطﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻤﺎره
 ١٣١-١٣٢ص .١٨٢

ﮐﺎرﮔﺮان »ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ« ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر »ﺑﻨﯿﺎد« ھﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﻦ درآوردی »ﮐﺎر«
و »ﮐﺎرﮔﺮی« ﮔﺮد آﻣﺪه و رﺳﺎﻟﺖ رھﺒﺮی ﮐﺎرﮔﺮان
را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎھﺪۀ ﺣﺮﮐﺎت
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی دﺳﺖ ﺑﮫ درون
»ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ«ھﺎی ﮐﮭﻦ ﺧﻮد ﺑﺮده و ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ
رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و ﻗﯿﻢ ﻣﺂﺑﺎﻧﮫ وارد ﮐﺎرزار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
آن ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺟﻮان ،آن ھﺎ را در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﺑﺎد
ﺗﻤﺴﺨﺮ و اھﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻋﻠﯿﮫ آن ھﺎ ﺑﮫ ﻟﺠﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ .آن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻮض ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ،ﺑﺎ ﻋﺪه ای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ،از رﻣﻖ اﻓﺘﺎده
و ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺪۀ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ و
»ﺑﻨﯿﺎد«ھﺎ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎده اﻧﺪ؛ آن ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ھﺮ ﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو،

 ٢٠ -۵ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ ،اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ
 -۶ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﮫ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﯿﺮه،
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ طﺮح ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺑﺤﺚ در
ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪی ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -٧ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺎﻣﺒﻮزﯾﺎ ،اﻋﺘﺼﺎب ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ،
ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ١٢ ،دی ١٣٨٠
 -٨ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ؛ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺣﻖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ١١ ،دی ١٣٨٠
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ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ھﯿﭻ ﺗﺎﺑﻠﻮی ورود ﻣﻤﻨﻮﻋﯽ ھﻢ ﻧﺪارد«.
)ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪی ،ﺷﻤﺎرۀ  ،٣۶ﺻﺺ  ،٢۶-٢۵ﺗﺄﮐﯿﺪ
از ﻣﺎﺳﺖ(.

ﻋﻘﺎﯾﺪ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی را
ﺑﮫ درون طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﺤﺖ ﻟﻮای »دﻓﺎع از
ﮐﺎرﮔﺮان« ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺧﺼﻮﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ آن ھﺎ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درک ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را از رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ظﺎھﺮاً ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
»در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن اﺗﺤﺎدﯾﮥ
ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮطﺮﻓﺪار دوﻟﺖ وﺟﻮد« ﻧﺪارد،
ﭘﺲ ورود ﮐﺎرﮔﺮان طﺮﻓﺪار رژﯾﻢ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری( ﺑﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ
اﺳﺖ! اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ در واﻗﻊ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده و آن را واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺿّﺪ
ﮐﺎرﮔﺮی را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ:

در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎ طﺒﻘﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ،ﺟﺪا از ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ
ھﺎی ﻣﺨﺮب در درون ﺧﻮد طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻠﻤﺪاد
ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮات ﻋﻤﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﻘﺎﯾﺪ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در درون ﺧﻮد
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﻮﺳﻂ »رھﺒﺮان«
ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ آن ھﺎ اﺷﺎﻋﮫ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
»ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی«» :زرد« ﯾﺎ »ﺳﺮخ«؟
ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻧﻈﺮی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻤﺎﺷﺎت
ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ رژﯾﻢ ،در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾﺪﷲ ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .او
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﮐﺎرﮔﺮ
ﺗﺒﻌﯿﺪی« و ﺳﭙﺲ در ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮐﺎر«
اﮐﺜﺮﯾﺖ ) (١ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮐﺮد )ھﻤﺎن
ﻣﻮاﺿﻊ را ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ طﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ):((٢

اول ،ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی رژﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ »طﺮﻓﺪار دوﻟﺖ« در درون طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ در
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻨﺎح اﺻﻼح
طﻠﺐ ،ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ظﮭﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن در اﯾﺮان و
ﭘﯿﺮوزی اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ،ﺗﺎزه طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ وارد ﯾﮏ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و آن ھﻢ اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ آن ھﺎﺳﺖ و ﻧﮫ ﺗﻘﻠﯿﻞ آن .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن درھﺎ ﺑﮫ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران
ﻏﺮﺑﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﺮخ ھﺎی از ﮐﺎر
اﻓﺘﺎدۀ اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ زﯾﺮ ﺷﻼق ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد .اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﯿﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﮐﻠﯿﮥ ﻧﮭﺎدھﺎ ،اﻋﻀﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و
ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی ،رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
درﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎدر ﺑﮫ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﺠﻠﯽ »ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« در
اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و آن
ھﻢ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ و
ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎی درک ﺻﺤﯿﺢ از

»آﯾﺎ....ﻣﯽ ﺷﻮد از ورود ﮐﺎرﮔﺮان طﺮﻓﺪار دوﻟﺖ و
ﯾﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ
آورد؟ ...و ﯾﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮدن اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮطﺮﻓﺪار دوﻟﺖ
وﺟﻮد دارد .ﺟﻮاب ﻣﻦ  ...ﻧﮫ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان
طﺮﻓﺪار دوﻟﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان اﺟﺎزه دارﻧﺪ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف و ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ﮐﮫ در ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ
رژﯾﻢ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮ ﺳﭙﺮدﮔﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ دوﻟﺖ را در )اﯾﻦ( ﺗﺸﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ...ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺸﮑﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ و ھﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی
را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮام ،ﻣﺴﻠﮏ ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ،
ﻧﮋاد ،ﻣﺬھﺐ و طﺮﻓﺪاران آﻧﺎن از ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ را در
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اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل دارﻧﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻘﻘﺎ ً ﺧﻮاھﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ »ﮐﻠﻮب« ﺑﺤﺚ و
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺎن دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

»ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﮐﮫ
»ﺗﺎﺑﻠﻮی ورود ﻣﻤﻨﻮع« را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رژﯾﻢ ﻗﺎﯾﻞ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﺧﺪﻣﺖ رژﯾﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ داد .ﺣﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﻮده و اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن رﺳﻤﺎ ً ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،در آﺗﯿﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺳﻮم ،آﯾﺎ اﯾﻦ طﺮﻓﺪاران دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری )ﮐﺎرﮔﺮ
و ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮ( ﺧﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺑﺮای آن ھﺎ ﺣﻖ ورود آزاد را ﺑﮫ درون ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺴﺒﺐ ﺳﺮﮐﻮب و
ارﻋﺎب آﻧﺎن ﺑﻮده )و ھﺴﺘﻨﺪ(» ،ﺣﻖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﻗﺎﯾﻞ
ﺷﺪه و »ﺗﺎﺑﻠﻮی ورود ﻣﻤﻨﻮع« ﻧﮕﺬارﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ در
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ را ﮐﮫ از ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس
ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و در ﺻﺪد ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ درون ﺧﻮد راه ﻣﯽ
دھﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ھﻤﮑﺎری
داﺷﺘﮫ و از ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی و اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮫ درون اﯾﻦ
ﺗﺠﻤﻊ ھﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان زﯾﺮ ﻟﻮای دﻣﮑﺮات
ﻣﻨﺸﯽ ،ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﮫ درون ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی راه داد ﺗﺎ آن
ﺗﺸﮑﻞ را داﻏﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

دوم ،ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﭼﮫ اﻗﺪام »ﻣﺘﺮﻗﯽ«
و ﯾﺎ »اﺻﻼح ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ«ای طﯽ ﺑﯿﺶ از دو دھﮫ اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ ﮐﮫ طﺮﻓﺪاراﻧﯽ در درون طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و آن طﺮﻓﺪاران از ﭼﮫ ﻗﻤﺎش ﮐﺎرﮔﺮان
ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ھﯿﭻ ﮔﺎم
اﺳﺎﺳﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ
)ﺣﺘﯽ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻔﻨﺪ و اﺧﯿﺮاً ﭘﺲ
از ﺗﻈﺎھﺮات اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ،در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ( .در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻏﯿﺮاز ﻋﺪه ای ﻣﺰدور،
ﺧﻮدﻓﺮوش و ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﮐﮫ ھﺪﻓﺸﺎن ﮐﺴﺐ ﺟﺎه
و ﻣﻘﺎم در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ» ،ﮐﺎرﮔﺮ«ی ﻣﺪاﻓﻊ
ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ» :طﺮﻓﺪار دوﻟﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان
اﺟﺎزه دارد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف و ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ﮐﮫ در
ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ دوﻟﺖ را در )اﯾﻦ( ﺗﺸﮑﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان اﮔﺮ ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ،
ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ،و
ﻧﮫ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪ آن .ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺧﻮاھﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻓﺰوﻧﮫ )ﺳﻮد( اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ دو )طﺒﻘﮫ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ روز ھﻢ در درون ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﻞ دوام ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ رژﯾﻢ در ﻟﺒﺎس و
ﺷﻤﺎی ﯾﮏ »ﮐﺎرﮔﺮ« ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در

ﭼﮭﺎرم ،ﻣﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان ﺧﻮدش اﺑﺰار
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮﺷﺎن
ﺣﻖ وﯾﮋه ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ .رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺧﻮد ﺗﻤﺎم
اﺑﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ )روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ،
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﺣﺰب ﮐﺎر اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮه( را در دﺳﺖ
دارد .آﯾﺎ ھﻤﮥ اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ »ﺳﺮ ﺳﭙﺮدﮔﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ دوﻟﺖ را...ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «...ﮐﺎﻓﯽ

٨٢

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮرژوازی و ﺗﻤﺎم ﺧﺎدﻣﺎن آن ﺑﺎﯾﺪ اﮐﯿﺪاً
ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺰارھﺎ اﺑﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
در دﺳﺖ داﺷﺘﮫ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺣﺬﻓﺸﺎن از ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﻤﻞ
ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.

ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ درون ﯾﮏ »ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی« ﮐﮫ ھﯿﭻ اﺑﺰار دﯾﮕﺮی و ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﺰ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮدش را دارا ﻧﯿﺴﺖ ،وارد ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد و ﻧﮫ
ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ و ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی!
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری )ﺑﺎ ھﺮ
ﻟﺒﺎﺳﯽ( ﺑﮫ درون اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ ،ﺿﺮورت
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ اﺳﺖ؟ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ! ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﻣﺒﺎرزه در
راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻔﯽ و ھﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را
ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ .زﯾﺮا در ﮐﺸﻮر اﺧﺘﻨﺎق زده ای ﻧﻈﯿﺮ
اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺟﺪا از
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻏﺎز ﯾﮑﯽ
ﺳﺮﯾﻌﺎ ً دﯾﮕﺮی را ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎرش اﺻﻔﮭﺎن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺻﻨﻔﯽ )ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﮥ ﺧﻮد( آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ )ﯾﮏ اﻗﺪام
ﺻﻨﻔﯽ( اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺪه ای از آن ھﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزات آن ھﺎ در
راﺳﺘﺎی آزادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ )ﯾﮏ
اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ( .ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
دور از ﺣﻀﻮر ﺑﻮرژوازی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﮫ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
ﺑﻮرژوا ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮد را
طﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،طﺒﻌﺎ ً ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ
رژﯾﻢ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪه و ھﯿﭻ طﺮﺣﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ.
اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ )ﻧﻈﯿﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ( را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ -زﯾﺮا ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺎدۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻮد داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﺑﻌﺎد ﻋﻈﯿﻢ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در

ﭘﻨﺠﻢ ،ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻼً
ﺗﻨﮭﺎ دو راه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو وﺟﻮد دارد .ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و از در ﺳﺎزش ﺑﺎ آن
ﺑﺮآﻣﺪه و »ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ زرد« را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ
)ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ( و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
»ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺮخ« ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ اﺳﯿﺮ دﺳﺖ ﺑﻮرژوازی
ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ زردی ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ
)ﻧﻘﺪاً ده ھﺎ ﻧﮭﺎد ﻣﺸﺎﺑﮫ وﺟﻮد دارد( .درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف
ﻧﻈﺮ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
اﺣﻘﺎق و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ
ﻋﻼﻣﺖ »ورود ﻣﻤﻨﻮع« ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺪاﻓﻌﺎن رژﯾﻢ،
ﺧﻮد ،ﻣﺒﺎرزۀ ﺿّﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی« ﯾﺎ »ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮرژواﯾﯽ«؟
اﺧﯿﺮاً ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷﻮراھﺎ و ﺗﻮھﻢ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮔﺮی« ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻌﯿﺪ رھﻨﻤﺎ در »ﮐﺎرﻣﺰد« )ﺟﻠﺪ
ﺳﻮم( در اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﮫ ظﺎھﺮاً
ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ظﻮر
ﺷﻮراھﺎ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﮭﻮم »ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮔﺮی« ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد وی »ﺷﻮراھﺎی
ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻄﻠﻖ آن ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﮔﺮان ھﺮﮔﺰ و در ھﯿﺞ ﺟﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آن
ﭼﮫ ...اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،اﺷﮑﺎل و درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
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داران ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
دوﻟﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻏﺮﺑﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﯽ را ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ طﺮح و در
ﻣﻮاردی ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﮐﮫ ﺣﺘﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﯾﮏ دھﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﮭﻨﺪس رزازی ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻮرد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻدی ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻد در ﺳﻤﯿﻨﺎر دوﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد طﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد» :از اﻣﺴﺎل
ﺑﮫ ﻣﻮازات طﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،طﺮح دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻧﺎم
ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫ اﺟﺮا در آﻣﺪه ﮐﮫ در واﻗﻊ
ﻣﮑﻤﻞ طﺮح ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﺗﮑﯿﮫ اﯾﻦ طﺮح ﺑﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﮫ در واﻗﻊ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ...
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫ اﺳﺎس ھﻤﻔﮑﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ .«...ﺗﺸﺎﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﯾﮑﯽ از
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری )رزازی( و ﯾﮑﯽ ﺑﮫ
اﺻﻄﻼح ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺎم ﮐﺎرﮔﺮی )رھﻨﻤﺎ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ
اﺳﺖ!

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ...
ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﯿﻮۀ
ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ،طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ) «...ص  .(۵٢او اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ
ﮐﮫ »در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﮥ "ﻣﺸﺎوره"،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ...و ﺑﺎﻷﺧﺮه در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ
"ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ" ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻮر را
ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ....اﯾﻦ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ در واﻗﻊ ﭼﯿﺰی
ﺟﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ) «.ص ص .(۵۴-۵٣
ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
زﻣﯿﻨﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ زﻋﻢ اﯾﻦ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﻣﺪاﻓﻊ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از آن ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی )اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻄﻠﻖ
آن!( اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه ،ﭘﺲ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻮرژوازی در آﻣﺪه و دﺳﺖ »دوﺳﺘﯽ« ﺑﮫ ﺳﻮی
ﻣﺪﯾﺮان دراز ﮐﺮده و ﻣﺘﺤﺪاً ﺑﺎ آن ھﺎ ﺑﮫ ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﺮ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ« و ﺳﭙﺲ »ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ« -ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ
»ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی«! -اﺳﺖ ﻧﺎﯾﻞ ،آﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از زﺑﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن دﺳﺖ دوم و ﺳﻮم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﯾﺎ ﺧﺎدﻣﺎن آن ھﺎ در درون اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی زرد اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﮫ زﺑﺎن آورده ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن »ﻧﺨﺒﮕﺎن«
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻧﺸﺮﯾﮫ ای ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮐﺎر
ﻣﺰد« اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ! ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ
در ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﮫ و ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ
ﺑﻮرژوازی رﯾﺸﮫ دارد .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮫ رﯾﺸﮥ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ھﺎ و ﻣﻔﮭﻮم واﻗﻌﯽ »ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮔﺮی« و »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮی« ﻧﺰد ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﺸﺮو ،اﺷﺎره ﺷﻮد.

طﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری و ﺧﺎدﻣﺎن آن ھﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻄﻠﺐ
ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ طﺮح ھﺎ در ھﯿﭻ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺠﯿﺮھﺎی اﺳﺎرات آن
ھﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ طﺮح ھﺎ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه
ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ دھﮫ از طﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮭﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺼﯿﺐ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﺪه ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮق ھﺎی ﻣﻌﻮﻗﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آن
ھﺎ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﺧﻮد در ازای ﮐﺎر ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎر ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ طﺒﻌﺎ ً ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﮐﺸﻮری ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﭘﺲ
داده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ھﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﭼﮫ؟

رﯾﺸﮥ ﻧﻈﺮی »ﻣﺪﯾﺮت« ،ﯾﺎ »ﻣﺸﺎورت« و
»ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ« ﮐﺎرﮔﺮی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻈﺎرت
دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﻠﮫ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
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ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و ھﻤﻮاره آن ھﺎ را
ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮا؟

ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻣﯿﺎن رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن
اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در دھﮥ ﺑﯿﺴﺖ
در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ اﺷﻐﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﮔﺮان ،طﺮح ﻻﯾﺤﮥ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی »ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺎرﻟﻤﺎن )ﺟﯿﻮﻟﯿﺘﯽ( اراﺋﮫ داده ﺷﺪ .اﯾﻦ طﺮح ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎی درون ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ھﺪف اﺻﻠﯽ طﺮح ﻻﯾﺤﮫ
ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ،
آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ در ﺟﺒﮭﮥ ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻮﺷﺖ:

ﻋﻠﺖ آن ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی رﯾﺸﮫ اش ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد .رﺷﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪازی
رﯾﺸﮫ ای ﻧﻈﺎم ﺑﻮرژواﯾﯽ )ﮐﮫ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪۀ رﺷﺪ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه اﺳﺖ( ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ طﺒﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن
اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺳﺮﮐﻮب و ارﻋﺎب آن ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮﮔﻮﻧﮫ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و آﺷﺘﯽ
)ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻤﯽ( ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻣﺮ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ
اﻧﺪازد.

»ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﮐﻨﺘﺮل ھﻤﭽﻮن
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ .از ﭼﻨﯿﻦ
دﯾﺪﮔﺎھﯽ ،طﺮح ﻻﯾﺤﮫ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ آن و ﺑﮫ اﺟﺮا در
آﻣﺪﻧﺶ در ﭼﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺛﺎﻧﻮﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد و ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی در
درون طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ،در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
طﺒﻘﮫ ،در ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﮫ
ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و
)( ٣
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ«.

اﻣﺎ ،ﺗﺪارک ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ روزه و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺑﺮاﻧﺪازی طﺒﻘﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﮫ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎﻓﯽ و ﻻزم در اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
)ﮐﺎرﮔﺮی( دارد .در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻤﺎم اﺑﺰار
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺮاﮐﺰ اداری و ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل از طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮان ،در درون ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﭘﺲ از آن،
اﯾﻦ ﺗﺪارﮐﺎت اوﻟﯿﮫ و ﺿﺮوری را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد؟

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ در ﺳﺎل  ١٩٣٩در ﻣﻮرد
»ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺮی« ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ ﺷﺪه در ﻣﮑﺰﯾﮏ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﺣﺰب اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ
ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻣﻮاﺿﻊ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﺮﺻﺖ
طﻠﺒﺎﻧﮫ و ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﻮﺿﻊ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ (۴).ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﮐﮫ ھﻤﻮاره رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ
ھﺎی درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﺤﺖ ﻟﻮای »ﻣﺸﺎرﮐﺖ«
ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮاھﺎن ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺮ
ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ در ھﯿﭻ ﻣﻮردی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ«

ﭘﺎﺳﺦ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ روﺷﻦ اﺳﺖ:
»ﻣﺸﺎرﮐﺖ« و »ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ« ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮرژواﯾﯽ!
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ،اﻣﺎ» ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی« اﺳﺖ!
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﮭﻮم »ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮔﺮی« در دورۀ ﭘﯿﺸﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻼﺳﯿﮏ آن ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ در دوره
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ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮﯾﻦ درﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ
)( ۶
ﮔﺮدد.

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺟﺎﻣﻌﮫ وارد ﯾﮏ ﻓﺎز اﻧﺘﻘﺎل از
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ) (۵وﺟﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ،اﻣﺎ وﺟﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی
ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺗﺎ رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه در ﺳﻄﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای دوره ای ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﻧﻮﯾﻦ ،طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،از آن ﺟﺎﯾﯽ
آﻣﺎدﮔﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﮫ روز ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮان »ﺑﻮرژوا«
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان »ﮐﺎرﮔﺮ« ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻞ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  ١٠ﺳﺎﻋﺖ در روز
)ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮥ اﯾﺎب وذھﺎب( ﮐﺎر ﮐﺮده و ھﯿﭻ اﻣﮑﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ
ﺻﺮف ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر را ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﮫ ای ﺧﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دوره ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﮐﺎرداﻧﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
ﯾﮏ دورۀ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ دوره اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ» ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دوره ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﺴﯿﺎری
از ادارات و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت از ھﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮان
و اﻓﺮاِد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را
ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﺤﺖ »ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮔﺮی« .ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ دوره وﻗﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﮐﺎر اداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﻤﺎم اﻣﻮر را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﻟﻄﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ،
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ادارۀ اﻣﻮر ،ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و

اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭼﮫ؟ ھﻤﺎن ﻣﻔﮭﻮم از
»ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی« و ھﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺰ طﺮح ﮔﺮدد .ﮐﺎرﮔﺮان از
طﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ )ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺒﻮده و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺸﺪﯾﺪ رودرروﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﻣﯽ ﮔﺮدد( در ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی را ﺗﺠﺮﺑﮫ و
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺗﯽ ﺷﺎن آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ
ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺪارک اﻋﻤﺎل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ
را در درون ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ اﻣﺮ ،آن ھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در وھﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ
ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .آن ھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ راه
اﻧﺪازی ﭼﺮخ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﮫ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﺻﻠﯽ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺧﻮد آن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ راه ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ آﻗﺎ ﺑﺎﻻ ﺳﺮ( ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﻄﺢ
ھﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺴﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﯾﮏ
اﻋﺘﺼﺎب و ﯾﺎ ﯾﮏ اﺷﻐﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮر
اداری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ،زﻣﯿﻨﮥ اوﻟﯿﮥ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮔﺮی را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد.
در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﺘﺮل اﮐﺜﺮ
اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ در دﺳﺖ طﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻢ و دوﻟﺖ و ﻣﺪﯾﺮان
آﻧﺴﺖ ،ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ )و اﻓﺮاد و اﺣﺰاب
واﺑﺴﺘﮫ( ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ھﺮ دﺧﺎﻟﺖ و ﯾﺎ
ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻧﮭﺎدھﺎ و
اﺣﺰاب ،اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﺴﺪود ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﮫ
ﻧﻮع ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدد؛ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮ
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ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﺗﻤﺎم ﺗﺰوﯾﺮھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﺒﻨﯽ ﺿﺮردھﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺧﺮاج ھﺎ و ﻏﯿﺮه را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺣﻮل ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدد؛ ﺑﮭﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭼﮫ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﺮوش ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ؛ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮان و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ،
ﺟﺮﯾﻤﮫ ،ﭘﺎداش ،اﺧﺮاج و ﺗﺮﻓﯿﻊ رﺗﺒﮫ و ﻏﯿﺮه ﭼﮫ ﻗﺪر
ﺑﺎﺷﺪ ...ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﺑﺮﻋﮭﺪۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﻣﺪﯾﺮان
اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ آن ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﮔﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮای ادارۀ اﻣﻮر ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان در »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« و طﺮح ھﺎی
»ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ« و »ﻣﺸﺎرﮐﺖ« ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﻣﺮ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﮫ و آن ھﺎ را ﺑﮫ اﺳﺮای
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل،
زﻧﮓ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
ﺧﺎدﻣﺎن آن در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی .ﺑﯿﮭﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ ورزﻧﺪ .ﮐﯿﻨﮫ ﺗﻮزی ﮐﺎرﮔﺮان »ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ«
و »ﻧﺨﺒﮕﺎن« اﺻﻼح طﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ .آن ھﺎ
ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم و آﺗﯿﮥ آن ھﺎ در درون ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .آن ھﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ از طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻧﺎم »ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی« )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﯾﺪﷲ ﺧﺴﺮو ﺷﺎھﯽ( و »ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮔﺮی« )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻌﯿﺪ رھﻨﻤﺎ( ،اﯾﻦ واژه ھﺎ را از
ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻟﺒﺎس رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﻣﺰﯾّﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮای از ﻣﯿﺪان ﺑﮫ در ﮐﺮدن
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن واﻗﻌﯽ آن ھﺎ ،ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎده و از ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ )اھﺎﻧﺖ ،ﺗﻮھﯿﻦ و
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ﺗﮭﺪﯾﺪ( ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه و ﻗﺪرت
ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
اﻗﺪام ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻢ ﮐﺎریُ ،ﮐﻨﺪ ﮐﺎری و ﯾﺎ ﯾﮏ
اﻋﺘﺼﺎب ،ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﻣﯽ
اﻧﺪازد .ﺗﺠﺮﺑﮥ اﺧﯿﺮ اﻋﺘﺮاض ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎدان
ﭘﻮر و ﺟﺎﻣﮑﻮ و واﮐﻨﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﮫ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪ ،ﻣﺎھﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢ ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ
)( ٧
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ ،ﻣﺤﻘﻘﺎً
ﺧﻮاھﺎن ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪی؛ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺮار ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران؛ ﮐﺴﺐ اطﻼع در ﺑﺎره دﺧﻞ و ﺧﺮج
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ؛ اطﻼﻋﺎت در اﻣﻮر وام ﮔﯿﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ؛ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰھﺎ و
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮان؛ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ؛ ﻋﻠﺖ اﺧﺮاج ﯾﺎ
ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﻏﯿﺮه ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران،
ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اطﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دھﻨﺪ-
اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد.
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه در ﺻﺪد ﮐﺴﺐ اﯾﻦ
ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﺮآﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮه ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺷﻐﺎل

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺮب و اﺷﺎﻋﮥ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ و »ﻧﺨﺒﮕﺎن« اﺻﻼح طﻠﺐ ،ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﮐﺴﺐ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی و اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻗﻼﺑﯽ و رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و ﻣﻤﺎﺷﺎت طﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آن ھﺎ را در ھﺮ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯽ در اﻧﻈﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺟﺎزه
ﻧﺪھﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ھﺎ ﺑﮫ درون ﭘﯿﺸُﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی
ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ.
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»ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« آن ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت »ﻣﺎ«

م .رازی
 ٣٠ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٨٠
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ھﺎ:

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ

 -١ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﯾﺪﷲ ﺧﺴﺮو ﺷﺎھﯽ ،ﮐﺎر ﺷﻤﺎرۀ ،٢٢٧
 ۴اﺳﻔﻨﺪ ١٣٧٨

ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ »ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر« در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ دارﻧﺪ ،از ﺳﻮی
»ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان«
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ »ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ«
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ای از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری ،ﺗﮭﯿﮫ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ وزارت ﮐﺎر و
اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺷﺪ )دوران ﻣﺎ،
ﺲ ٣١
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ٣ ،اﺳﻔﻨﺪ  .(١٣٧٩اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾ ِ
ﻣﺎده ای ﺑﮫ ﻻﯾﺤﮫ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﮫ ﻻﯾﺤﮥ ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ
ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ از »ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ« و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب  ٨اﺳﻔﻨﺪ ١٣٧٨
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﻠﻐﺎ اﻋﻼم ﮔﺮدد .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻗﺮار
اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ از
»ﻣﺰاﯾﺎی« ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺸﻤﻮل
»ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮭﺮه
ﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮔﺮان از ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺼﻮب ﺷﮭﺮﯾﻮر
 ١٣۶٩ﻣﺠﻠﺲ(.

 -٢ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻨﻌﺘﮑﺎر ،ﮐﺎر ﻣﺰد ﺷﻤﺎرۀ ) .١اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دزد ادﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ ﺳﺎل
ھﺎ ﭘﯿﺶ در ﮐﻨﺪو ﮐﺎو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد در
ﮐﺎرﻣﺰد اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ(.
 -٣ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ١٠ ،ﻓﻮرﯾﮫ  ،١٩٢١ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮔﺮاﻣﺸﯽ  ٢۶-١٩٢١اﻧﺘﺸﺎرات & Lawrence
. Wishart
 -۴رﺟﻮع ﺷﻮد ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﺛﺎر ﻟﺌﻮن ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ
 ٣٩-١٩٣٨اﻧﺘﺸﺎرت .Pathfinder Press
 -۵ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮔﻮﺗﺎ
 -۶رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ دورۀ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
و ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ١٩١٧روﺳﯿﮫ ،ﮐﺘﺎب ای اچ ﮐﺎر.
 -٧رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺷﺐ آﺑﺴﺘﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﮫ زاﯾﺪ
ﺳﺤﺮ« ،ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎرۀ ١٠۴
http://nashr.de/n/k_s/ks104.pdf
 -٨ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮫ» ،ﺑﻨﯿﺎد ﮐﺎر«
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه ای از »ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺒﻌﯿﺪی« و
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺘﻌﻔﯿﻮن »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی«
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺟﺰ ﺻﺪور
اطﻼﻋﯿﮫ ،اﺧﺒﺎر دﺳﺖ دوم ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺎر :ورود ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻤﻨﻮع!( و اﺷﺎﻋﮥ ﻣﻮاﺿﻊ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ،
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ
ﻣﺸﺎھﺪۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی »ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« ھﺪف
ﺧﻮد را ﺗﺨﺮﯾﺐ و »اﻓﺸﺎﮔﺮی« آن ﻧﮭﺎده اﺳﺖ .اﺧﯿﺮاً
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ،ﺟﻼل ﻣﺠﯿﺪی ،رﺳﻤﺎ ً ﻋﻠﯿﮫ
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از »ﺧﺎﻧﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ« واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ رژﯾﻢ ،اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ،ﮔﻤﺎردن ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻤﺘﺮ از  ١۵ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر
ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ از  ١٩٢ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن
روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺟﺰو ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﻞ
اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در »ﮐﻤﯿﺘﮥ داوری« ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ« و ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮظﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ھﺮ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ٣٠،روز آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺰد آن ھﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ) ۵٠روز اﮔﺮ اﺧﺮاج
ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﺪ(.

٨٨

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ را در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮود آﯾﺪ و آن ھﺎ را ﮐﺎﻣﻼً از
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.

اﻧﮕﯿﺰه واﻗﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﭼﯿﺴﺖ؟

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﺪ »ﻣﻌﺘﺪل« و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »اﺻﻼح
طﻠﺐ« ،روش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری »ﺻﻨﻌﺘﯽ« )ﺳﺒﮏ ﺟﮭﺎن ﺳﻮﻣﯽ آن(،
ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮥ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ،ﻗﺸﺮھﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻏﺮﺑﯽ و
طﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﻓﮫ »و ﺑﺎﻻی ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ« اﺳﺖ،
ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ« و ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
اﺳﺖ )روﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ دورۀ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ(.
اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﮫ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ
در ﻣﺠﻠﺲ )ﺗﺎ آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
»رھﺒﺮ« ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ( در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ )ﺑﯿﺶ از ۵٠در ﺻﺪ ﺳﮭﺎم( و »ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ« ) ٢۶ﻣﮭﺮ( ﺑﺎ دﻋﻮت  ٣٠ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﭼﯿﻨﯽ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ،
ﻣﺼﺮی ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺳﻮری ،ﻣﺎﻟﺰی ﺑﮫ اﯾﺮان
و ﺗﺸﻮﯾﻖ آن ھﺎ ﺑﮫ ﺳــــــﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ) ٧ /٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دول ﻏﺮﺑﯽ
و ﻏﯿﺮه ،ھﻤﮫ در ﺟﮭﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ھﯿﭻ
ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺪارد .اﮔﺮ
ﺳﺮدﻣﺪاران و »اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن« رژﯾﻢ ﻗﺼﺪ ﺑﮭﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ »ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎر« را اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دو
ﺟﻨﺎح ﻋﻤﺪۀ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر رژﯾﻢ ،ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﺧﻮاھﺎن« ،ﮐﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﭘﺎﯾﮫ در ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﺎزار دارد ،ھﻤﻮاره ﺧﻮاھﺎن ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺘﮥ
»اﺳﻼﻣﯽ« و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺖ دوﻟﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ .طﺒﻖ آﻣﺎر دوﻟﺘﯽ  ٨۶درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان؛  ٣٧درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ١٠٠،درﺻﺪ
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و  ٩۵ /۵درﺻﺪ واردات در ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺮوﯾﺞ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﺎدرات واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ( .اﯾﻦ
روش از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ در »ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎر« و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﺪ
»راﺳﺖ« ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد در
دﺳﺖ دوﻟﺖ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان و ارﻋﺎب آن ھﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و از ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻋﺘﺼﺎب و
ﻧﺎآراﻣﯽ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس در  ٨اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٧٨ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ
آن در دﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪ راﺳﺖ ﺑﻮد ،طﺮح ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی  ۵ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ
را از ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ .ھﺪف اﺻﻠﯽ
ﺑﺎﻧﺪ راﺳﺖ اﯾﺠﺎد اﻓﺘﺮاق در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﺗﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ارﻋﺎب
آﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﻤﺎﻗﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان

ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ« ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن »اﺻﻼح طﻠﺐ« ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﺪ راﺳﺖ ھﺸﺪار دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد »ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
داﺧﻠﯽ« اﺳﺖ ،درﻏﯿﺮآن ﺻﻮرت »راه آﺷﻮب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«! آن ھﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ:
»ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل ،ﻗﻮۀ اﺟﺮاﺋﯿﮫ و ﻣﻘﻨﻨﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﻮد را در اﻣﻮر ﺑﺎزار ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ
و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑﺎرآوری ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻼح
ﮐﻨﻨﺪ «.ھﻤﭽﻨﺎن اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ» :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ
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ﮐﻮدﮐﺎن و ﻏﯿﺮه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ
اﺟﺮای آن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ« ﺗﻮﺳﻂ »ﮐﺎﻧﻮن
ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان« ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ »ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ« ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ای از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎری ﮐﮫ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪۀ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و
ﻋﺪه ای »ﮐﺎرﮔﺮ« ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻋﺪه ﺻﻼﺣﯿﺖ اراﺋﮫ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را
ﻧﺪارﻧﺪ .زﯾﺮا ﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﮫ
ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان دارﻧﺪ .اﮔﺮ »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن«
دﻟﺴﻮز ﺧﻮاھﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﮥ  ۴ﺳﺎل ﻗﻮل و ﻗﺮارھﺎی ﺑﯽ
اﺳﺎس رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« ،ﮐﺎرﮔﺮان
ھﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ھﯿﭻ ﺗﻮھﻤﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ
ﮐﺎر ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎی »ﺧﻮب« ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﮭﺎدھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻧﻈﺎرت ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯽ ارزش
و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ھﺴﺘﻨﺪ» .ﮐﻤﯿﺘﮥ داوری« ﮐﮫ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪۀ
ﻧﻈﺮات و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب و ارﻋﺎب
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد.

از ﻧﻘﺶ و اھﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎ در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﮔﺎه اﺳﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آن اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﺪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻌﯿﻦ
ﮐﺮده و آن ھﺎ را از راه ﺑﺮدارد .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻼح
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮدن و اﺧﺮاج را
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮑﺸﺪ) «.ﺟﻌﻔﺮ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎن،
روزﻧﺎﻣﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﺮان دﯾﻠﯽ ١۶ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،٢٠٠٠
ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻣﺎﺳﺖ( .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ھﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن
اﺳﺘﺪﻻل ھﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان »اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن« و »ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
داﻧﺸﮕﺎھﯽ« ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ
»ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﮐﻨﻮﻧﯽ» ،ﺟﻠﻮی اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در
ﻋﺮﺻﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ« و ﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﮫ آن »ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ« و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ آن »راه را ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران
ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﮔﺮدد«.
)رادﯾﻮ آزادی ،ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ٣ ،اﺳﻔﻨﺪ  ،(١٣٧٩ھﻤﻮاره
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪھﺎی ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر
اﺧﺮاج ﯾﺎ ﻋﺪم اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ
ارﻋﺎب آن ھﺎ ،ﻧﯿﺴﺖ .اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ روش و ﻧﺤﻮۀ
اﺟﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت
»زﻣﺨﺖ« و ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ،و دﯾﮕﺮی
ﺧﻮاھﺎن اﯾﺠﺎد ظﺎھﺮی »ﻣﻼﯾﻢ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮرد
ﭘﺬﯾﺮش دوﻟﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ
روﺷﯽ در »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﺳﺎﺑﻖ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ آن،
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

آﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دھﻨﺪﮔﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را
دارﻧﺪ؟

ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .زﯾﺮا:

در ﯾﮏ ﮐﻼم :ﺧﯿﺮ! ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎ  ١٩٢ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻣﺎه )ﮐﮫ در
واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ١۴٠ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ( و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از

اول ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮭﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺴﺘﻘﻞ از
دوﻟﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺰب ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد( .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ
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در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً آﯾﺎ
اﯾﻦ »ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن« و ﺧﻮد »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر«
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ زاﺋﺪۀ ھﻤﺎن »ﺧﺎﻧﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ«؟ ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام
»دﻟﺴﻮزاﻧﮫ« اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
داﺷﺖ.

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ
و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،رژﯾﻢ ھﻤﻮاره »ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮ« و ﺷﻌﺐ
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر«،
»اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ«» ،اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ«،
»ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« و »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﻼﻣﯽ« را
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺎ ھﻤﮕﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی »زرد« و واﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ دوﻟﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﻌّﺮف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻣﻮاردی اﻧﻌﮑﺎس دھﻨﺪۀ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ(.

ﺳﻮم ،ﻣﺎدۀ  ،٧ﺗﺒﺼﺮه  ٢از »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮥ »ﻗﺮار دادھﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر« ﻣﯽ ﺷﻮد .طﺒﻖ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿّﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺪام »٨٩
روزه« ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪت اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر
ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ھﯿﭻ ﮔﺎه اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺎر داﺋﻤﯽ را دارا ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺒﺎرزه در راﺳﺘﺎی
ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
در ﻣﯽ آورد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ار ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺤﻮری
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد.

دوم ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاھﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﺧﻮد
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روزی ١۵٠٠ﺗﻮﻣﺎن دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ٢۵٠٠
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوز ،ﻣﺨﺎرج روزاﻧﮥ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ )ﺧﻮراک ،اﯾﺎب و ذھﺎب و
درﻣﺎن( ﺣﺪاﻗﻞ روزی ٢٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ )ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﮫ دارای ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ وﺧﯿﻢ ﺗﺮی
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( .ﺗﻮرم در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﯽ داد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻮرم
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺰد ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺎﯾﻞ
آﯾﻨﺪ.

ﭼﮭﺎرم ،ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻏﯿﺮاﯾﻤﻨﯽ،
ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ و ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن )ﻋﻤﺪﺗﺎ ً اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ( ﮐﺎرﮔﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
اﺑﺰار ﻗﺪﯾﻤﯽ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﻣﺎه ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﮭﺮه ھﺎی
»ﮐﺎرﮔﺮی« رژﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺤﺠﻮب ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اﯾﺸﺎن در
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺳﺒﺪ ھﺰﯾﻨﮫ
ای ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺮان« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد و ظﺎھﺮاً
» ١٠ﮐﺎرﺷﻨﺎس« ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺗﻮرم را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده و ﺑﮫ »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر« ﮔﺰارش دھﻨﺪ! )اﯾﺴﻨﺎ
 ٢ﻓﻮرﯾﮥ  .(٢٠٠١اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎراﻧﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا اوﻻً ﻧﺮخ
ﺗﻮرم دوﻟﺘﯽ ) ٢٠درﺻﺪ( ﮐﺬب ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺗﻮرم

ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﺟﺤﺎﻓﺎت ﺑﺎ »ُﮐﻨﺪﮐﺎری« و از
ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﮭﻨﮫ و دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪن
و اﺷﻐﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮطﺌﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﺎر .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ و ﻋﺪم
داﺷﺘﻦ درآﻣﺪ و ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﯾﺪﮐﯽ ،دﺳﺖ ﺑﮫ
اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان زده اﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﺧﺮاج ھﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ھﺮ
ﻋﻠﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﮔﺮدد .ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

٩١

در ﺑﺎرة ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻔﯽ

ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن رژﯾﻢ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ( ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﺎر ﺑﺮای ھﻤﮫ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای ھﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﺑﺤﺚ زﯾﺮ در ﺳﻤﯿﻨﺎر »اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﻨﺎھﻨﺪه و
ﻣﮭﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ« در ﻟﻨﺪن ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان« ٩ ،اﮐﺘﺒﺮ ١٩٩٣
)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ١٧ﻣﮭﺮ  ،(١٣٧٢اراﺋﮫ داده ﺷﺪ .ﺧﻼﺻﮥ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از روی ﻧﻮار ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای
اداﻣﮥ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و
راﺑﻄﮥ آن ﺑﺎ ﺣﺰب طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﮔﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ از ﻋﺪم ﺳﻮددھﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
»دﻓﺘﺮھﺎی ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ«! ﺑﮕﺬارﯾﺪ ھﻤﮥ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻗﺪر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮده ،ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮان ﭼﮫ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻘﺪر
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﻌﺎر »زﻧﺪه ﺑﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی« ﮐﮫ در ﺳﺮ ﻟﻮﺣﮥ ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪی«
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ظﺎھﺮاً ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻠﯿﮥ
 ậ Ǜǁǃ Ǌﻧﻧ ھﻢ ھﺴﺖ ،آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ در اﺑﺘﺪا،
ﻧ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻠﻤﮥ »اﺳﺘﻘﻼل« در اﯾﻦ ﺷﻌﺎر روﺷﻦ
ﺷﻮد .از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮر از
»اﺳﺘﻘﻼل« ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و آن
ھﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ »ﻣﺴﺘﻘﻞ« از
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣﺰاب ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ و ﺑﺲ!

اﮔﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻨﺎر روﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﮐﺎرآراﯾﯽ واﻻﺗﺮی ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﻮری
ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و رژﯾﻢ اﺳﺖ.
ﺷﺸﻢ ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﺑﮫ ﺣﻖ
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻖ و ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎﻗﺪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه در راﺳﺘﺎی اﺧﺬ ﺣﻖ
اﻋﺘﺼﺎب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
اﺟﺤﺎﻓﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ.
اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﻦ ﻧﺪھﺪ ،راھﯽ ﺟﺰ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺼﺎب از طﺮﯾﻖ ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ
ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را آورده و از
آن ھﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻔﮭﻮم »ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در آن ھﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ »ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﻔﺮد« و
ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺣﺰاب ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
اﺣﺰاب ﺑﮫ طﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ روش از
ﺑﺮﺧﻮرد در واﻗﻊ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺎدی ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﻔﮭﻮم واﻗﻌﯽ »ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺑﻮرژوازی و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﮐﮫ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻮرژوازی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ھﺴﺘﻨﺪ .و اﻻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺗﺤﺖ ﻟﻮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻞ »ﻣﺴﺘﻘﻞ« از اﺣﺰاب اﺳﺖ،
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ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺷﻮراھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻮراھﺎ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ.
ﺷﻮراھﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺷﻮراھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی در روﺳﯿﮫ و آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ-
دوران اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ -ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد طﺒﻘﮫ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺜﻼً در ﺷﻮروی ،در ﺳﺎل  ،١٩٠۵در اﺑﺘﺪا
ﺣﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺘﻮﺟﮫ اھﻤﯿﺖ
ﺷﻮراھﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻮراھﺎ ھﻢ در وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ طﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻠﻮی ورود ﮐﺎرﮔﺮان واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﮫ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﮫ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼب
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺻﻨﻔﯽ آﻏﺎز ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺘﮭﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
اﺣﺰاب ﭼﭗ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ درون اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و در
آن ھﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از طﺮﯾﻖ ﺑﺤﺚ ھﺎ و
ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧﻮد آن ھﺎ را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺸﮑﻞ را
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ ﺣﺘﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در داﺧﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ و
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺒﺎرزه در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺑﻮرژوازی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﺎطﻌﯽ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ارﮔﺎن
ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺪارک ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ را -در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن -ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در درون آن ھﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ھﺎ ﻓﻘﻂ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﻮی وﺟﻮد داﺷﺘﮫ و ﻧﻔﻮذ در
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ(.

در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ طﻮر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ از »ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« ﺑﮫ
ﻣﯿﺎن آورﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر اﺧﺺ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ
ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن از »ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ،ﮐﮫ طﯽ  ١۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﭼﮫ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی
ﻋﯿﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎ را
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ﺳﭙﺲ آن ھﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .آن ﭼﮫ در ﺳﺎل
ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ -در دورۀ ﺟﻨﮓ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻨﺎق آﻣﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﭘﺲ از آن -اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
طﻮر ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺗﻮﺳﻂ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﻋﺘﺼﺎب
ھﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺟﺮأت ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
اﮐﺜﺮ ﮔﺮوه ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ
اﻋﺘﺼﺎب ھﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه در ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ داﺷﺘﮫ ﮐﺬب
ﻣﺤﺾ اﺳﺖ -اﻋﺘﺼﺎب ھﺎی  ١۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺳﺆال ﻣﺤﻮری و اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ
اﻋﺘﺼﺎب ھﺎ را ﺳﺎزﻣﺎن داده اﻧﺪ؟ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ھﺎ را
»ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ .آن
ھﺎ را ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ .آن ھﺎ را
ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺪارک ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ھﺎ
را ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داده

اﻣﺎ اﮔﺮ از اﻣﺮوز ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﭘﺲ
»زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان« ،اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺷﻌﺎر ﻧﺎواردی اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن
اﻣﺮوزی در اﯾﺮان اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ
)اﮔﺮ ھﻢ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ در ﻏﯿﺎب
ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺻﺮﻓﺎ ً اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ھﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد(.
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ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﮐﺮد .راه ﺣﻞ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﻗﺎﯾﻊ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان در ﺣﺎل رخ دادن ھﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﮑﺎن دارد رژﯾﻢ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﮫ روزﻧﮫ ھﺎﯾﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ،ﺗﻦ دھﺪ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد
آورد )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
در درون اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮐﻨﯿﻢ .راه ﺣﻞ ﺳﻮم )ﮐﮫ
ﻣﻦ ھﻢ از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻢ( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ اوﻻً ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ای ﮐﮫ اﻣﺮوز
ﻣﻄﺮح ھﺴﺘﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
اﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻤﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوزی ھﺎﯾﯽ ھﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و
ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﺰاﻣﺎ ً زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ،ﺧﻮد را ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﺧﺴﺘﮫ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻀﺎی آن ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻟﻄﻤﮫ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ .ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را از ﻟﻄﻤﮫ ھﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺼﻮن
دارد.

اﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ھﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﮫ ﮐﺎر زﯾﺮ
زﻣﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل آن ھﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ -ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺷﺒﻨﺎﻣﮫ در آورده اﻧﺪ ،اﻋﻼﻣﯿﮫ
ﭘﺨﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺎزﻣﺎن داده اﻧﺪ ،آن
ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن .اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ
ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﮔﺎھﯽ
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت از ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﮔﺎھﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﺎ و
آن ﺟﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ اھﺪاﻓﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ
ﺟﺎھﺎ ﺷﮑﺴﺖ ھﻢ ﺧﻮرده اﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﻮارد ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ھﺎﯾﯽ ھﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﮭﺮﺣﺎل
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ را ﭼﮫ ﻧﮭﺎدی
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﮔﺮوه ھﺎ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ،اﮔﺮ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و
اﮔﺮ ﺷﻮراھﺎ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه ای ﮐﺎرﮔﺮ
ﺟﻮان ﮐﮫ ﻗﺸﺮ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﻧﮭﺎدی ھﻢ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ آﻧﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺷﮑﻠﯽ از ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻌﺎری ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ و
اﻋﺘﺼﺎب ھﺎی ﺟﺰﺋﯽ و ﻣﺤﻠﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب
ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ
»زﻧﺪه ﺑﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﻢ »ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎد ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی«.
طﺮح ﺷﻌﺎر ﻓﻮق ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎﯾﯽ و ﻧﮫ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ روی آن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد.

اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق و
اﯾﺮادات ﺑﮫ راه ﺣﻞ ھﺎی اول و دوم.
در ﻣﻮرد راه ﺣﻞ اول ،ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص -ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﯾﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎ
ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟ اﯾﺠﺎد ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺻﺮﻓﺎً ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ،ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎوارد .ﭼﻮن ﮐﮫ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺣﺰب ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ً »ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ
درک از ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ درک ﻧﺎﻗﺼﯽ اﺳﺖ.

در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﺗﯽ
)در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر( ﺳﮫ راه ﺣﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ
از راه ﺣﻞ ھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از
»ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی« ﯾﻌﻨﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﺎرﮔﺮی،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ و ھﻢ اﮐﻨﻮن از طﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ھﺴﺘﮫ
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»ﺣﺪاﮐﺜﺮ« را ﮐﻨﺎر ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
روی آورﻧﺪ -ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ از آﮔﺎھﯽ ﻓﻌﻠﯽ طﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم ﺑﺎ طﺮح
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ و اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﮑﻢ و
ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در
درون ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دوﻣﯿﻦ راه ﺣﻞ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺰب و ﮔﺮوه ﺧﻮدﺷﺎن
را ﻧﻘﺪاً ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ »ﻣﺎ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی
را ﺳﺎﺧﺘﮫ اﯾﻢ و ھﺮ ﮐﺲ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد«.از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ھﺎ
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺷﺎن ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت و
ارﮔﺎن ھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ روﻧﺪ در درون ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد را ﺑﮫ ﺣﺰب ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ھﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و
ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﺑﺤﺚ
اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ راه ﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ .اﯾﻦ روش از ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮا ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮔﺮوھﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺎﻓﻮق ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ آن وﻓﻖ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ.

اﻣﺎ ،ﺧﻮد ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻔﯽ اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در درون اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ ،ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت )ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺴﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ در ھﺴﺘﮫ ھﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺿﻤﻦ ﻣﺪاﺧﻠﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ و ﮔﺴﺘﺮش آن ھﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ
را ﺑﮫ درون آن ھﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ زﻣﯿﻨﮫ را
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻄﻔﮫ
ھﺎی اوﻟﯿﮥ ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ.

ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺳﻮم ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ
ھﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻔﯽ )ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ
ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ(،
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻧﮫ در اﯾﺮان و ﻧﮫ در ﺧﺎرج ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ
اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺿﻤﻦ
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﻧﻘﺪاً
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺣﺰب را از درون و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﺪارک اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ،
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﮫ در اﯾﺮان
و ﭼﮫ در ﺧﺎرج ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ -ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و اھﺪاف و
اﺻﻮل ﻣﺸﺨﺺ اﻧﻘﻼﺑﯽ.

م .رازی

ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی-
ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ -ﭘﺎی
ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻨﺘﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ »ﺣﺪاﻗﻞ« و
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