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 پیش لرزه ای که به زمین لرزه منجر خواهد شد!
 

  
 

«۱۳۹۷-۱۳۹۶رستاخیز کارگران هفت تپه »به جزوه  پیشگفتار    
 

چنانچه انقالب کارگری آتی ایران را زمین لرزه بنامیم. به جرأ ت می توان 
 را پیش لرزه نامید.   ۱۳۹۷ -۱۳۹۶اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه 

سال پیش ما شاهد یکی از مهم ترین اعتصابات کارگری  پس از  اعتصاب 
بودیم.   ۱۳۵۷ایران و در محور آن کارگران  شرکت نفت در بهمن در کارگران 

کارگر در این اعتصاب شرکت داشتند، اما از لحاظ کّمی  ۴۰۰۰گرچه تنها 
می بهمراه اعتصابات یک سالهٔ کارگران نیشکر هفت تپه دستآوردهای بسیار مهّ 

داشت که سالهای آتی در جنبش کارگری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  با 
وجود دستگیری اسماعیل بخشی و تعدادی از فعالین کارگری هفت تپه، این 
اعتصابات هنوز پایان نیافته و با قّوت ادامه خواهد یافت. مسلماً ما شاهد درسهای 

 مهمتری در دورهٔ آتی خواهیم بود. 
ن جزوه شامل مجموعه مقاالتی است که در یک سال پیش نگاشته شده و  در ای

در بارهٔ تجارب اعتصاب « صدای کارگر سوسیالیست»برنامه های تلویزیونی 
 کارگران هفت تپه پخش شده است.

به کارگران شریف نیشکر «  ۱۳۹۷-۱۳۹۶رستاخیز  کارگران هفت تپه »جزوهٔ 
مطالب درج شده گام کوچکی  باشد برای تدارک هفت تپه تقدیم می شود. باشد که 
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انقالب کارگری آتی  و به حاکمیت رسیدن کارگران ایران در راستای تحقق 
 انقالب کارگری و گذار به سوسیالیسم.

مطالعهٔ این جزوه و بکارگیری تجارب اعتصاب کارگران هفت تپه به تمام 
رمایه داری در جوانان مارکسیست در ایران که در صف مقدم جبههٔ ضد س

 کارخانه ها، کارگاهها، دانشگاهها و مدارس قرار گرفته اند، توصیه می شود.
تجارب کسب شده  یکساله اعتصاب کارگران هفت تپه متعدد هستند. اّما،  در 
محور این تجارب ضرورت تشکیل حزب پیشتاز کارگری است که به استراتژی 

 سیست مبدل شده است.تمامی مارکسیست های انقالبی و جوانان مارک
 

 مازیار رازی
 ۱۳۹۷آذر  ۱۸
 

 پیش به سوی ایجاد حزب پیشتاز کارگری!
 پیش به سوی اعتصاب عمومی!

 پیش به سوی سرنگونی دولت سرمایه داری!
 پیش به سوی استقرار حکومت کارگری!

 

 
 

 
 

 نه خصوصی، نه دولتی، کنترل کارگری!
 هفت تپه کارگران نیشکر در حاشیه اعتصاب

 
 مازیار رازی
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 ی راز اریاز سخنان ماز یشده بخش ادهیمتن پ
 ۱۳۹۷آذر  ۱۲ -یانقالب  سمیتاالر مارکس در

 
 
 
 
 
 حاضر یدرود به رفقا با
 

در مورد تحوالت اخیر در هفت تپه   در ادامهٔ بحث هفته پیش،  بحث امروز
مطالبات کارگران در شرایط کنونی ، کشیدهاینکه تحوالت اخیر به کجا : است

 .تکامل یابندد و چگونه نباش محوریباید متمرکز بر چه 
  :تحوالت اخیر را به دو بخش می توانیم تقسیم کنیم

گام های آتی چه  که  بخش امور سازماندهی و تشکیالتی کارگران و این اول، 
  . باشد
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مطالبات ارگران ومشخصا ً خط سیاسی کیا موضوع سیاست های عمومی و  م،دو
 ؟کارگری چه باید باشد 

 ایران همانند رژیم که  ، آنچه باید توجه داشت این استسازماندهی اموردر مورد 
استفاده  برای شکاندن اعتصاب ترفندهای مختلفی ، از هر رژیم سرمایه داری

وب صرفاً به سرک  اّما. است اولین ترفند آنها سرکوب و ارعاب و غیره .می کند
عقب نشینی  کمییعنی در واقع به ظاهر  ؛فراتر از اینها می رود. اکتفا نمی کند

و از طرف  .انشقاق ایجاد می کندسپس در میان اعتصاب کنندگان می کند و 
که افتراق را  اعتصاب کننده  روانه می کند دیگر جاسوسانی میان کارگران

پرچم دار  به ناگهانهای خود رژیم  برخی از گرایش همچنین. تشدید کند 
 در میان کارگران نیشکر هفت تپه   پیش ماهفتهٔ  در.مبارزات کارگری می شوند 

  .مشاهده کردیمتمامی این طرفندها را 
ویژه را به شرکت هفت تپه ارسال یگان : از قرار زیر بودند تاکتیک های رژیم 

اصلی کارگران را دستگیر  رهبران   سپس،. دامن زدند ها را  سرکوب کردند و 
علی نجاتی را . قرار دادند  را مورد  ضرب و شتم  اسماعیل بخشی . کردند

یا رهبران  به سخن دیگر، در گام نخست رژیم می خواهد . و غیره دستگیر کردند
زیر فشار روانی و  و رده یا ارعاب ک د، را بطور فیزیکی از میان بر میدار

یکسری امتیازات به ظاهر رفند بعدی این است که ت. جسمانی و مالی قرار دهد
مدیر کارخانه را عوض کردند شخصی به نام کاظمی که خودش از  .اعطا کند

ها بوده را به جای مدیر سابق آورده اند  دست اندکاران این ماجراها و سرکوب
از سوی « عقب نشینی»، با این هدف خواسته اند به کارگران نشان دهند که 

. بازگردند سر کار به  از کارگران اعتصابی  گرفته است تا برخی دولت صورت
روانه  میان کارگران« اعتصاب شکن»به مثابهٔ   و خائنینی جاسوسانهمزمان 
  .ممشاهده کردی طرفندها را از سوی رژیم ما تمام این  یردر هفته اخ. می کنند

 
 تاکتیک ها ی کارگران

 
 لسلهس نیشکر هفت تپه یککارگران که خود  ، مشاهده کردیم دیگر  سویاما از 

تواند  میدر دورهٔ آتی وردها آتداوم این دست .ه اندداشت ی مّهمیوردها آدست
وردهای آیکی از دست. کارگران را در موقعیت محکمتر و منسجمتر قرار دهد

سخنگویان و  . بوده است «سازماندهی» امر اصلی کارگران نیشکر هفت تپه
سازماندهی در این دوره  مجرب و حساب شده  رهبران کارگران هفت تپه بسیار 

بخشی اسماعیل سال گذشته، سخنرانی های  حداقل در عرض این یک .کردند
تمام از مطبوعات دعوت شده و به درستی  .استبوده سنجیده و آگاهانه کامال 

به انتقام از رسانه ای شدن  ) تصادفی نبود که رژیم رسانه ای شدسخنرانی ها 
اینها تجارب  سپیده قلیان را از دل تظاهرات بیرون کشیده و دستگیرش کرد(.
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زنان کارگر هم . شده استمشاهده ن در پیش نوینی است در جنبش کارگری که 
خودش اولین  این هم به نوبهٔ ، درسطح رهبری و سخنگوهای اصلی قرار گرفتند

  . شود اهده میباراست در جنبش کارگری  مش
 این هم یک امری است که در این یک . از همه مهمتر اتحاد کارگران است 

اتحاد در میان خود اول اینکه  .در پیش به این شکل نبود ؛سال آموخته شده
و داوطلب  درگیرغیر مستقیم  خانواده ها اعضای  . ها صورت گرفت خانواده

یی ایجاد کردند که غذا درست شبکه ها. کمک رسانی به پیشبرد اعتصاب شدند
آشپزخانه هایی ایجاد کردند وغذا را به کارگران اعتصابی میرساندند  .کردند می

در شوش . را ادامه دهند اعتراضات خود  اعتصاب و  که کارگران بتوانند
سال پیش . اتفاق افتاد منطقه رمشخصاً و مهمتر از همه اتحاد بین کارگران د

از کارگران  بینیم  اعتصاب کنندگان فوالد اهواز در حمایت می اکنون . چنین نبود
  یدانشجوها  .شد هاتحاد گسترد .میدهند «اتحاد»آمدند و شعار  هفت تپه بیرون 

و  برخی از وکال .دایران از کارگران هفت تپه حمایت کردن اکثر شهرهای
 .خبر هستندبا از اعتصاب هفت تپه و همچنین سایر اقشار جامعه  ،معلمان

هزاران نفر امضاء جمع کردند و در سطح بین المللی هم تبلیغات زیادی شده 
توجه متحدین   «شاهرخ زمانیبین المللی  کارزار  »های  است،  از جمله فعالیت

 . یابندباید ادامه این حمایت ها   البته. بین المللی کارگران هفت تپه را جلب کرد
مشخصی هست که امروز بر اساس همین اتفاقات اما در عین حال یکسری نکات 

، تجارب تاریخی برای نمونه بر اساس  .چند روز گذشته میتواند انجام پذیرد
مورد تهاجم  اعتصاب و اعتراض کننده توسط پلیس و جاسوسانکارگران زمانی 

هدف این . ، تشکیل می دهندخود-از  -کمیته های مخفی دفاع، گیرند قرار می
و تجمعات آنها اهرات ظت است که اجازه ندهنداهراتشان ظحمایت از تکمیته ها 

های مخفی  کمیتهالزم است  همچنین .توسط عوامل رژیم به هم ریخته شود
 . شکل  گیرد اند رخنه کرده  جاسوسان رژیم که میان کارگرانو افشای  تحقیقات

که همه بدانند این و افشا شود،  باید کشف  و غیره منزل آنها  اسم و رسم و 
، مصمم و محکم ایستادن با هر ابزار  دیگر از سوی . جاسوسان چه کسانی هستند

جاسوسان باید  درس عبرت .  ان استبا  جاسوسمقابله  الزم از ضروریات
 . بگیرند

 

 مطالبات  کارگران 
 

 : گرفتقرار  در حوزهٔ مطالبات در مقابل کارگران دو گزینه عمومی
 اول، خصوصی سازی

 دوم، دولتی سازی
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 خصوصی سازی ها
 

ها متفق  «خصوصی سازی»کارگران نیشکر هفت تپه در مردود اعالم کردن 
تمام کارگران اعتصاب کننده  بر این اعتقاد هستند که خصوصی . القول هستند

سازیها و  «خصوصی» البته قابل ذکر است که . سازی ها  باید کنار رود 
سرمایه داری  . سازی ها در کشورهای اروپایی نیز صورت می گیرد« دولتی»

،  کند برای سودآور کردن کاالهای تولید شده  از شیوه های مختلفی استفاده می
به  ۱۹۷۰کند، مثال دوران  مارگرت تاچر  گاه از  خصوصی سازی استفاده می

های نئولیبرالیستی که متکی بر  خصوصی سازی های  ما شاهد سیاستبعد، 
در این دوران در . وزهٔ وسایل ترانسپورت، آب ، برق  می شد، بودیمححتی در 

این   ۲۰۰۸از سال  بسیاری از کشورهای اروپایی  این تحوالتی ایجاد کرد .
 . سیاست ها با بحران عمیق روبروشد و  به بن بست رسید

به مفهوم « خصوصی سازی»اما،  در ایران  آنچه ما شاهدش بودیم هیچگاه 
مدیران و رؤسا و سرمایه داری که بخش .  سرمایه داری متعارف نبوده است

. بوده اند  خصوصی را پوشش داده اند  یک عده افراد دزد و کالش و حقه باز
دولت برای رفع مسئولیت از خود  و خدمت به باندهای مافیایی این آقازاده ها را 

هدف این آقازاده هم به . با پرداخت وام های کالن بر مصدر امور قرار داد
هیچوجه رشد بارآوری کار و تولید تکامل یافته تر و بهبود وضعیت کارگران 

کارگران کامال مردود اعالم شده و  از اینرو خصوصی سازی  از سوی . نبود
 .کشیدند« خصوصی سازی»به حق در شعارها و مطالباتشان  خط بطالن  بر 

 
 دولتی سازی ها 

 
 .است نکته بعدی در مورد دولتی سازی کارخانه

دو گزینه وجود دارد که اسماعیل بخشی در آخرین « دولتی سازی»در مورد 
به روشنی به این دو گزینه  (پیش از دستگیری اش) ۱۳۹۷آبان  ۱۷سخنرانی  
 . اشاره کرد

الزم داشته،  اّول، از آنجایی که خود کارگران تخصص و تجربه کافی  و آشنایی
ل کارخانه باید خود ،  کنترل تولید و توزیع را در دست  خود بگیرند،  یعنی ک

تولید کنند و بفروشند و پول را هم  .را تحت نظارت و کنترل خودشان قرار دهند
اسماعیل بخشی در این سخنرانی  اعالم . بصورت برابر بین خودشان تقسیم کنند

 .کرد موافق این گزینه است
از صفر تا صد تحت نظارت منتخبین  «  )دولتی  سازی»دوم، گزینه ی  

 (. کارگران
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( حتی تحت نظارت  کارگران) کر است که در  این مطالبهٔ  دولتی سازیقابل ذ
سال گذشته که  اسماعیل  بر اساس همین تجربهٔ یک. تناقض آشکاری وجود دارد

من به عنوان نماینده شما با ».. بخشی درسخنرانی اش به آن اشاره می کند 
ن، نمایندگان وزیر، استاندار، فرماندار، سازمان اطالعات، نمایندگان استا

منتها علیه سخنان آنها که حمایت . شهرستان، از طرف همه شما صحبت کردیم
بایست دولت هم در این موضوع مقصر است و می ...از سرمایه داران است

 .«تپه پاسخ دهدو به کارگر هفت. خود دولت محکوم شده و به ما غرامت بپردازد
شما کارگران رفتیم مذاکره  از طرف «ما نمایندگان»او مشخصا میگوید که 

کردیم ،  کارفرما ها ونماینده گان دولت و تمام مدیران را دیدیم و دولت را به 
فهمیدیم که  در عملعنوان قاضی قبول کردیم که مسائل ما را حل کند ولی ما 

این دولت در واقع خود نماینده ی همین افراد فاسد  و مدیران است و خود دولت 
آورده ، و هیچ چیزی راجع به آنها نمی گوید و آنها را افشا  اینها را سر کار

 .  نمیکند
در نتیجه، این ارزیابی بسیار مّهمی است که باید خود کارگران نیشکر هفت تپه 

این نظر  از طریق یک تجربه عملی یکساله کشف شده و نه  . به آن توجه کنند
مبنی بر این که  دولت در واقع  در تئوری و نظریه ی یک عده ای مارکسیست،

دولت سرمایه داری و نماینده سرمایه داران و مدیران است، و حافظ منافع 
 حتی«! دولتی شود»زمانی کارگرانی شعار میدهند که هفت تپه . کارگران نیست

که به نظر من هرگز نخواهد )چنانچه دولت این را بپذیرد  با   نظارت کارگران،
زیرا  در بهترین حالت  این توافق بر اساس قوانین و  ! ، عملی نیست(پذیرفت

یعنی  . سه جانبه گرایی اعمال میشود . قواعد بین المللی صورت خواهد گرفت
ک نماینده از کارگران با هم  یک نماینده از دولت یک نماینده از مدیران و ی

اینجا کارگران اسیر همان  مدیران و  . مشورت می کنند و تصمیم می گیرند
ی گیری در صورت بروز اختالفات ، نماینده های ٲدر  ر.  دولت خواهند بود

به سخن دیگر،  چهارهزار . در اقلیت قرار می گیرند « یک به دو»کارگران 
 مدیران که سه نفر آقازاده هستند یک رأی  و نمایندهٔ  .ی دارندٲکارگر یک ر

سه .  این رابطه  واضح است که غیر عادالنه است.  نماینده ٔ دولت هم یک رأی
حتی اگر )جانبه گرایی یک فریب است و نباید مورد پذیرش کارگران قرار گیرد 

ضمن اینکه حمالت اخیر دولت به کارگران (.  دولتی سازی را دولت بپذیرد
 ! دهٔ اینست  که قصد حمایت از  خصوصی سازی و وضعیت موجود را دارندنشان

بنابراین کسانی که این شعارها  دولتی سازی در واقع مواضع مماشات جویانه 
به عبارتی  این موضع  تسلیم  (.حتی چنانچه مماشات جو نباشند)خواهد گرفت 

که اصوالاز  زیرا این امری نیست که عملی شود وامری نیست.  طلبانه است
از نقطه نظر منافع دراز . لحاظ قانون خود نظام جمهوری اسالمی قابل قبول باشد

بنابراین، مطالبه خود اسماعیل بخشی .  مدت کارگران   این شعار منتفی است
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تمرکز اصلی کارگران اعتصاب کننده  اگر قرار  . است که قابل تأمل  اجرا است
ی باشد و دستاوردهایی داشته باشد، باید پذیرش است  خواهان تغییر مناسبات کنون

 . موضع اسماعیل بخشی یعنی کنترل کارگری، باشد

 
 مفهوم مطالبه کنترل کارگری

 
یعنی عده ای کارگر می آیند وکنترل  «کنترل کارگری»تصور میکنند که  برخی 

توجه ید با. مرتفع میشود برای همیشه  کارخانه را به دست میگیرند و بعد مسائل 
. غیر عملی است درون جامعه سرمایه داری ایده آل در  ساختن جزیره  شود که 

این نوع عقاید در  . ساختن یک شرایط ایده آل در یک کارخانه غیر ممکن است
کنترل کارگری از دیدگاه مارکسیستی  مفهوم . شیست ها  محبوبیت داردمیان آنار

دوران پس از انقالب  سنتاً درکنترل کارگری  . باشدباید کامال  روشن 
کارگری تحقق می یابد و زمانی که انقالب  یعنی. می شودسوسیالیستی مطرح 

در این  . دوارد یک دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیزم میشوجامعه 
 اما کماکان مجموعهٔ  ، دولت شوراهای کارگری به قدرت میرسد ، دوران گذار

کافی و تخصص الزم در  تجربه  زیراطبقه کارگر آمادگی برای مدیریت ندارد، 
، در دورهٔ بنابراین. تمام حوزه ها هنوز توسط جمیع کارگران کسب نشده است

برخی از مدیران یا سرمایه دارای کوچک  انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم 
و  تحت کنترل ، حتی برخی از کارخانه ها  برای دوره ای باقی میمانند، اما 

 مارکسیستی از دیدگاهاین مفهوم کنترل کارگری  . یدولت کارگرنظارت مستقیم 
 نیز «کنترل کارگری»شعار  ، وسیالیستیاما در دوران پیش از انقالب س .است

ایجاد اعتماد به نفس در  مطالبهاساس طرح این  در واقع،  . شود مطرح می
امر  که به این مفهوم « انتقالی» مطالبه ای استاین م. درون  طبقه کارگر است 

غیر عملی است و تحقق آن نظام چارچوب نظام سرمایه داری  تحقق آن در 
 در واقع انقالب اتفاق. ر موقعیت فروپاشی قرار خواهد دادسرمایه داری را د

 تحقق پیدا کند و در انزوا یک کارخانه چنانچه کنترل کارگری در . رخ می دهد
در میان کارگران منجر اعتماد به نفس  امر  به کسب این روز، برای یک حتی 

را تمایز  و فکری کار یدی جامعه سرمایه داری همواره تقسیم کار بین . می شود
 کارگران قابلیت و  نظریه پردازان سرمایه داری استدالل می کند . قایل می شود

است « از ما بهتران»متعلق به  کار فکری  ، نیازی به فکر کردن ندارند
 این نوع برخورد  در میان  ( . روشنفکران و متخصصان و کاردان ها و غیره)

افرادی که تصور می . چپ و کمونیست هم دیده می شود سیاسی  گرایش های 
اند و روشنفکران در اتاق های دربسته « کم عقل»و « بی سواد»کنند کارگران 

زیرا چند کتاب خوانده و ترجمه کرده )قابلیت تصمیم گیری برای آنها را دارند 
کاذب  این برخوردهای. بی ارتباط به کارگران هستند« گرایاننخبه »اینها  اند 
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تاثیر  حتی میان خود کارگران هم  در سطح جامعهمتاسفانه  ایدئولوژک  و 
که ُمنجیانی  باور میرسند این  هباز کارگران و زحمتکشان یعنی برخی  .میگذارد

مطالبه کنترل  طرح و تالش برای تحقق، . باید به جای آنها تصمیم بگیرند
. ورد سؤال قرار می دهداین آگاهی کاذب جامعه سرمایه داری را م کارگری
خودشان  در عمل نشان می دهند که سازمانده های خوبی هستند و  کارگران

کارگران نیشکر هفت تپه در یک سال . قابلیت به دست گرفتن امور را دارند
مدیریت  خودشان می توانند حتیگذشته این را در عمل به اثبات رساندند که 

در میان آنها را تقویت  به نفس اعتماد حققاً امر م این  . دکارخانه را بدست گیرن
برای تکرار آن در  استهفت تپه  یک تجربه غنی تجربه تا کنونی  . می کند

 . کارخانه های دیگر  یا موارد دیگر
برخی . بیشتر جنبه روانی آن مهم است «کنترل کارگری»طرح مطالبه  بنابراین

کارخانه توسط کارگران عملی نیست استدالل می کنند که از آنجایی که کنترل بر 
امکان برقراری کنترل کارگری  گویند  می.  پس نباید این شعار را طرح کرد

اجازه نخواهد و سرمایه داری  وجود نداشته در یک کارخانه کنترل کارگری 
سرکوب حرکت ها را  یا  و سرمایه داری اجازه نخواهد  است،  درست بله .  داد

خنثی  در درون طبقه کارگر که یعنی .وانی آن مهم استاما جوانب ر . خواهد
روشنفکران و نخبگان، فقط  که گویااینمبنی بر ایدئولوژی هیئت حاکم  سازی

کابینه و دولت سرمایه داری قادر است تصمیمات  ومهندسین و دکترا و یا وزرا 
 نکارگرا ! و نشان میدهد خیر ! ال قرار میدهدؤرا مورد س  کارگری را بگیرد

اعتصاب   کوتاه  بسیارتجربه  . را انجام دهند ها توانند این کار خودشان می
طرح  شعار کنترل   . هفت تپه این موضوع را برجسته کردکارگران نیشکر 

به آن توهم داشته و کارگری از این زاویه برای ما مهم است نه به این علت که 
سوسیالیسم ساخته می تواند  در یک کارخانهگویا  داریم  یا تصور می کنیم که 

در اعتماد به نفس طرح این مطالبه و مبارزه در راستای تحقق آن عمدتاً  .شود
هایی هستند  اینها عموما درس . کند را تقویت می میان کارگران اعتصاب کننده

در سطح سازماندهی و در سطح سیاسی که تا این مقطع خاص میتوان از این 
 . شودگرفته ارزنده  تجربهٔ 

 

 فعالیت های حمایتی از کارگران
 

در سطح بین المللی امر دفاع از    ایران، های انقالبی گرایش مارکسیست
تلقی کرده  را یکی از کارهای مرکزی اش (و سایر همراهانش) اسماعیل بخشی

در حمایت از کارگران زندانی  «شاهرخ زمانیبین الملی  کارزار »از طریق  و 
و گزارش هایی به زبان های مختلف سازمان  ف سخنرانی هامختل کشورهای  در

  . داده است
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فعالیت مستمر در میان کارگران « کمیته اقدام کارگری ایران»در ایران نیز در 
 . هفت تپه و سایر شهرها داشته است

روشنفکر کارگران بر  و برخی از فعاالن کارگری کمیته اقدام کارگری توسط  
را  حمایت از کارگران تا وظایف  سازمان یافتهمحور برنامه اقدام کارگری 

که بیش از یک دهه پیش در ایران پی  ایران انجام دهد. کمیته اقدام کارگری
ریزی شد و در ادامه فعالیت هایش یکی از همکاران برجسته آن رفیق شاهرخ 

اتش با این کمیته همکاری نزدیک داشته بوده که تا آخرین روزهای حی زمانی
به فعالیت   و مستمر در میان کارگران پیشرو  به شکل پیگیراین کمیته  است.

 های ضد سرمایه داری و حمایت از زندانیان سیاسی ادامه داده است. نشریهٔ 
به پیشنهاد و پیگیری رفیق شاهرخ زمانی در واپسین دوره  «کارگر پیشتاز»

ارگان سازماندهی  . این نشریه به مثابهٔ ، طرح شدن زندان رژیمحیات خود از درو
جهت انتقال و تبادل نظر با پیشروان جنبش کارگری  ایران کمیته اقدام کارگری

 منتشر می شود.
این کمیته همچنین با کارزار بین المللی شاهرخ زمانی هماهنگی هایی در راستای 

ایران اقدامات مؤثری در حمایت از کارگران جلب حمایت بین المللی از کارگران 
 ایران انجام داده است.

روشنفکران دعوت -کارگر  کارگران و-کمیته اقدام کارگری از تمامی روشنفکر 
که برای سازماندهی جنبش کارگری و تدارک ایجاد حزب پیشتاز   می کند

 کارگری همراه با رهبران عملی کارگران به این کمیته بپوندند.
 تماس گیری با کمیته اقدام کارگری با نشانی تلگرام تماس بگیرید: برای
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 اعتصاب هفت تپه تا انقالب کارگری از

 مازیار رازی

 با درود به رفقای حاضر
 

به بهانهٔ اعتصابات اخیر کارگران هفت تپه  می خواستم مطالبی را در مورد  
 انقالب کارگری ذکر کنم.یافتن حلقه رابط بین اعتصابات کارگری و 

 در درون جنبش کارگری و به خصوص کارگران پیشتاز آگاهی سوسیالیستی
دولت مورد پرسش قرار می  اینگونه ظاهر می شود، که در درجه اول مسئلهٔ 

می و خواسته ها و مطالباتی را طلب می کند، که خواستار افشای دولت  گیرد
در ، مطالبه ای است که به واژهو این . «کنترل کارگری» مطالبهٔ ، مانند شوند

لنین  یکی از سخنگویان کارگران هفت تپه مطرح شده است. ماههای پیش توسط 
موضع اشاره می به این «  در بارهٔ اعتصاب»در مقالهٔ معروفش تحت عنوان 

کند که اعتصاب با وجود اهمیت بسیارش برای طبقه کارگر اما   همهٔ مبارزه 
 دیگر به عبارتکارگری نیست زیرا الزاماً منجر به سرنگونی دولت نمی شود . 

ضد سرمایه داری و حتی سوسیالیستی در میان کارگران  در مبارزات  آگاهی ها 
 دولت سرمایه داری سرنگونی به تنهایی اما این آگاه، طبقاتی بوجود می آید

نمی شود؟   نکته این است که تمام مسئله اعتصاب نیست؛ اعتصاب صرف حتی 
اگر سراسری هم باشد الزاماً منجرب به سرنگونی نمی شود، و حتی اگر این 

به سرنگونی  منجر شود، باعث جایگزینی این دولت  ۱۳۵۷شیوه مانند انقالب 
به این معنا که رژیمی دیگر قدرت را در دست  .ی شودخود کارگران نم توسط

حتی  امامی گیرد و اعتراضات کارگری را هم رهبری می کند، مانند خمینی، 
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یک رژیم بدتر از قبل جایگزین می شود که استثمار مضاعفی را به طبقه کارگر 
صحبت می  «اعتصاب»تحمیل می کند.  بنابراین ازاین رو است که ما وقتی از 

تسکی در این رابطه مطرح می کنند، به ولنین و تر ،م و مفاهیمی که مارکسکنی
تنهایی منجر به سرنگونی نمی شوند.  تاریخ هم نشان داده است که صرفاً 

اعتصاب و آگاهی سوسیالیستی،  باعث استقرار دولت کارگری نمی شود.   
ر بسیار مهم مخصوصاً با توجه به اتفاقی که در هفت تپه رخ داده است، این ام

است که جوانان این موضوع را درک کنند، که آن چیزی که منجر به سرنگونی 
دولت می شود را جستجو کنیم، و ببینیم آن عاملی که منجرب به سرنگونی می 

بدانیم چه شرایطی باید در این اعتصابات و اعتراضات وجود داشته  ؟شود چیست
حزب  شیوهٔ ساختن .   در رابطه با باشد که منجر به استقرار دولت کارگری شود

، در دوران مارکس بحث خاصی در این رابطه مطرح نشد، خود اخص کارگری
مارکس یک برداشت خطی از این موضوع داشت که طبقه کارگر رشد می کند 

دولت سرمایه داری را سرنگون  یو کم کم آگاهی کسب می شود و بعد به شکل
در دستور کار نبود و بورژوازی  مان مارکسدر زفعلیت انقالب زیرا  . می کند

آشکارا عیان نکرده بود.   بنابراین ا تازه قدرت را کسب کرده بود و ماهیتش ر
انقالب سوسیالیستی در دوران مارکس زیاد مطرح نبود، و از  شیوهٔ سازماندهی

دولت  باید  سرنگونی و با چه ابزاری جزئیات که چگونهاو وارد این زاویه 
 «حزب کارگری»یک شکلی از البته در مورد  .نشد ،شکل بگیرد داریسرمایه 

می کرد این حزب به شکل عمومی و به شیوه ای  تصور ، اما صحبت می کرد
خطی طبقه کارگر را به قدرت خواهد رساند.   اما در اوایل قرن بیستم فعلیت 
انقالب در دستور روز قرار گرفت، یعنی درواقع طبقه کارگر رشد کرد و آگاهی 
به مراتب بیشتری نسبت به دوران مارکس کسب کرد، و مبارزات طبقاتی تا 

یک فاز جدیدی در در این دوره ونی دولت مطرح می شد، بنابراین سرحد سرنگ
عمل  بوجود آمد که سطح بین المللی بوجود آمد، که شرایط و تدارکاتی را الزم 

 طرح شود.به سخن دیگر،  کارگران با سازماندهیسرنگونی دولت سرمایه داری 
جدید  زماندهیسا با این دوره.   در پیش روندتا سرحد تسخیر قدرت  ،اعتصابات

شرایط موجود در روسیه زیرا ، که از طرف لنین مطرح شد روبرو می شویم
 نتیجهلنین به این  برای تسخیر قدرت توسط کارگران آماده  شده بود.  آن زمان

ند تا امر تسخیر قدرت را عملی نیاز دار اخصی به ابزار کارگرانرسید که 
است که آگاهی کسب شده توسط  به سخن دیگر ظرف تشکیالتی ای نیاز سازند. 

به عبارتی این کارگران را در افت و خیزها مبارزه طبقانی مصون نگه دارد. 
تا شرایطی برای انقالب ، رودندر مقاطع مختلف مبارزه از بین کسب شده  آگاهی 

آماده شود و قدرت سیاسی به دست خود طبقه کارگر بیافتد.   این موضوع همان 
این   کرد.مطرح  ی کارگر اخصین در رابطه با حزب مسئله ای است که لن
نه حزبی از  کارگران پیشتاز ) از اقلیت کارگری حزبابزار تشکیالتی یک 
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متشکل از متعهد ترین و جدیدی ترین .   این حزب ( بودتودهای وسیع کارگری
در نتیجه، نظر لنین این بود که اعتصابات و اعتراضات  کارگران پیشتاز است. 

ً تداوم لنین استدالل کرد  ،بنابراینی باید رهبری داشته باشند. کارگر صرفا
یک تشکیالت اعتصابات به قدرت گیری طبقه کارگر منجرب نمی شوند، 

، که یاز اقلیتی از جامعه کارگر ی متشکلتشکیالت اخص مشخصی نیاز است.
تری ابتدا اینکه خودشان از آگاهی باال د. بتوانند وظایفی خاص را انجام ده

برخوردار باشند، نه تنها آگاهی روزمره که درسطح جامعه مطرح است، بلکه 
تجارب تاریخی و تجارب بین المللی را هم داشته باشند، به این معنا که  برنامه 

 است.ر جهان سای که این حزب دارد شامل تجارب کل مبارزات طبقاتی در سرا
دارای تجربه کارگری(  اخص کارگری )حزب پیشتاز این حزب  سخن دیگر،به 

و قدمت تاریخی است، لذا از تمام تجارب برای پیشبرد انقالب در یک کشور 
افراد شرکت کننده در این حزب کارگرانی مانند  خاص استفاده می کند.   

 «روشنفکر» ، نه عده ایها باید باشند رفیق شاهرخ زمانیو  ها  بخشیاسماعیل 
که به در خارج از کشور  آنهم عمدتاً   و  بستهدر اتاق های در خارج از طبقه 

این چنین جریاناتی هیچ ارتباطی با   حزب کارگری دست می زنند.« تأ سیس»
مبارزات طبقه کارگر و همچنین مواضع کلیدی لنین ندارند.   حزبی که لنین آن 
را مطرح می کند یک حزب اخص است که شامل دهها و صدها و هزاران نفر 

در بخشی ها و شاهرخ زمانی هاست، البته روشنفکران انقالبی هم از اسماعیل 
در عمل  مورد پذیرش این پیشروان بایستی  آنها  این حزب وجود دارند، اّما، 

، نه اینکه هر روشنفکری ادعای انقالبی بودن کند و گرفته باشند کارگری قرار 
ی نیست و تاریخ چهل بگوید طبقه کارگر باید به من بپیوندد، این مسئله اصال عمل

ساله ما هم نشان داده است که رهبری عملی از باال بوجود نمی آید.   حزب لنینی 
حزبی است از مجرب ترین و آگاه ترین کارگران که رهبری آن از پایین شکل 
می گیرد، و از طرف دیگر این حزب باید حزبی مخفی باشد و در غیر این 

انجام دهد، به عنوان مثال ما در ایران صورت نمی تواند وظیفه اش را درست 
، ولی داریم مانند اسماعیل بخشیی فردی مجرب، آگاه و از خود گذشته و شجاع

به دلیل نبود تشکیالت مخفی  دستگیر شده است و این نشان می دهد که هر 
اهداف  اعتصاب خوبی در واقع نیاز به یک تشکیالت در پشت خود دارد تا بتواند 

افراد بسیار غیور و شجاعی بیایند و  عملی نیست کهبرساند.  جام فررا به خود 
واضح است  به پیروزی برسند.  نهایتاً  د ونبه تنهایی یک اعتصاب را سازمان ده

این تجربه اخیر هم نشان می دهد که ما باید یک حزب   !که موفق نمی شوند
نامه ای انقالبی از افراد مجرب داشته باشیم که مجهز به بر  (زیر زمینی)مخفی 

که شامل تمام تجارب بین المللی و تاریخی جنبش کارگری  باشند. و سوسیالیستی 
می  یادآن از « اعتصاب در مورد»این جنبه مهمی است که لنین در مقاله  .باشد

کند.   تجربه تاریخی انقالب اکتبر که در شرایط خاصی رخ داد، این درس را 
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ید حزب اخص طبقه کارگر ساخته شود تا بتوان به کل جنبش کارگری داد، که با
، اعتراضات، اعتصابات عمومی ها غیانطانقالب را سازماندهی کرد، وگرنه 

ما در انقالب   نظام سرمایه داری شود.  سرنگونی منجر بهصرفاً نمی توانند 
ها آمدند و  ها نفر به خیابان اعتصابات عمومی مهمی داشتیم و میلیون ۱۳۵۷

گون کردند، ولی بعدش چه شد؟ نتیجه آن بود که کسی بدتر از شاه شاه را سرن
.   درواقع مسئله اصلی همین است، مسئله اصلی تشکیالت مخفی آمد سرکار

همان چیزی که ما در این  برای تدارک انقالب بوجود آید.  انقالب  پیشااست که 
حزب  رابطه با اعتصابات هفت تپه کمبودش را احساس می کنیم،، نبود یک

 پیشتاز کارگری!
در داخل ایران، باید در جستجوی ساختن چنین  ان سوسیالیستبنابراین جوان

همراه  ده ها و  پیشتاز کارگریحزبی باشند، درواقع تدارک ساختن یک حزب 
  یا علمر که به هن  ،بخشی ها و شاهرخ زمانی هاصدها  اعضایی مانند اسماعیل 

ادغام فعالیت مخفی و علنی، مسلح شده باشند ، می بایستی در دستور کار کلیه 
کارگران پیشتاز  و جوانان انقالبی قرار گیرد. دوران پیشا تشکیل این حزب 
مستلزم ایجاد هسته های مخفی کارگری در کارخانه ها و محالت کارگری است. 

اعتراضات عتصابات و  با بکارگیری علم کار مخفی و علنی، ا هسته هایی که
درسی که ما از  ،.   بنابراینرا سازمان داده و کمترین هزینه را پرداخت کنند

لنین و تجربه پیروزمند  به بحثهای است متکی که اعتصابات اخیر می گیریم 
اینست که الزمه  ،در روسیه( ۱۹۱۷)اکتبر  اولین انقالب سوسیالیستی در جهان
 کارخانه وجود چنین حزبی است. توفیق حتی یک اعتصاب در یک 

 
 مازیار رازیمتن پیاده شده بخشی از سخنان 

 ۱۳۹۷آذر  ۵ -در تاالر مارکسیسم  انقالبی
 MarxLeninTrotsky@تلگرام  
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 در حاشیه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

 مازیار رازی

پیش است! دست کارگران نیشکر هفت تپه گامی مّهم  به  ۱۳۹۷اعتصاب آبان 
تمام این عزیزان  و خانواده  هایشان را  که زیر بیشترین فشارهای مالی، 

جسمانی و  روحی به مبارزه علیه سرمایه داری ادامه  داده )و می دهند(، به 
گرمی می فشاریم! کارگران هفت تپه فصل نوینی در مبارزات اخیر کارگری 

ان در راستای تدارک برای به گشوده  که درس های بسیاری برای سایر کارگر
 حاکمیت رسیدن کارگران،  به ارمغان آورده  است.

مروری بر این درس ها  برای تداوم موفق آمیز اعتصابات کارگری در ایران 
 ضروری است.

 
 شناخت ماهیت و نقش  واقعی دولت 

 
گرچه سال پیش یکی از مطالبات اصلی کارگران نیشکر هفت تپه علیه خصوصی 

کردن شرکت نیشکر هفت تپه بود، اما تجربهٔ « دولتی»سازی ها،  بازگشت به 
عملی مبارزات کارگری و تداوم اعتصابات همراه با مذاکرات با نهادهای دولتی، 

بی »ود یک نهاد  به کارگران هفت تپه نشان داد که دولت برخالف ادعای خ
، از یکسو برای سرمایه داران، و از سوی دیگر برای «دلسوز»و « طرف

کارگران نیست! دولت فرای دو طبقه قرار نگرفته و نقش قاضی را ایفا نمی کند. 
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هیچ دولت سرمایه داری در جهان چنین نقشی ندارد. دولت های سرمایه داری 
ع اقلیت استثمارگران  یعنی سرمایه از جمله دولت ایران نمایندهٔ و حافظ مناف

داران است. کارگران  نیشکر هفت تپه نیز  در عمل تجربه کردند که دولت فقط 
نمایندهٔ یک طبقه است و آنهم  سرمایه داران، مدیران و صاحبان شرکت هفت 

 تپه. 
اسماعیل بخشی به این موضوع به وضوح اشاره  ۱۳۹۷آبان  ۱۷در سخنرانی 

 وید:می کند. او می گ
دولت هم در این مقصر است و می بایست خود دولت محکوم شده و به ما  »

غرامت بپردازد.و به کارگر هفت تپه پاسخ دهد.همه جا رفتیم.دولت اعالم می 
کند که ما با کارگران هستیم اما ما از کجا می فهمیم که دولت همراه با سرمایه 

م در این مورد بحثی نکرده داران است؟ همه آن آقایان رفته اند و هیچ کس ه
بلکه خود نمایندگان کارگران و کارگران دریافتند که جریان از چه قرار است. 
با پیگیری نمایندگان بود که دریافتیم که آقایان نیستند و اختالس کرده و تحت 
تعقیب اند و بعضی از آن ها هم دستگیر شده اند. با مراجعه به دولت سوال کردیم 

کجا هستند؟ آیا زندانی هستند؟یا فراری اند و تحت تعقیب؟ و دلیل  که این آقایان
اصلی آن چیست؟ درحالی که دولت هیچ پاسخی نمی دهد.چرا؟ چون پای خودش 
هم گیر است.خودش این ها را آورده.تف سر باالست اگر بخواهد با آنها برخورد 

مید شما به کند.حاصل سیستم اقتصادی و کار خودش چنین کسانی است.... اگر ا
دولت است یا به بخش خصوصی و یا اگر به آمدن شخصی دیگر امید بسته اید 
خیالتان را راحت کنم که این داستان و وضعیت به همین شکل باقی می ماند.همین 

 ( )رجوع شود به ضمیمه(.۱« ).آش و همین کاسه است
می دهد: این ارزیابی صحیح کارگران مبارز هفت تپه را بر سر دو راهی قرار 

یا ادامه مذاکره با دولت به عنوان یک نهاد بی طرف )که نیست( و یا اقدام مستقیم 
برای به دست گرفتن حاکمیت کارخانه به دست خود. به سخن دیگر، اعمال 

 کنترل کارگری بر تولید و توزیع! 
اسماعیل بخشی در سخنرانی خود به شکلی این دو راهی را برای کارگران 

 :توضیح می دهد
دو راه حل وجود دارد که در نهایت خودتان بایست در مورد آن  تصمیم »

بگیرید.یکی آن است که هفت تپه کامال به دست کارگران اداره شود.کمیته ای 
تشکیل خواهیم داد و شورایی هفت تپه را اداره می کنیم.نگران نباشید.تمام 

ه کرده؟اعتماد به تخصص ها را داریم.مگر تا امروز چه کسی هفت تپه را ادار
نفس داشته باشید.به خود ایمان داشته باشید.می توانیم هفت تپه را خودمان اداره 
بکنیم.این آرزوی من است که روزی بتوانیم هفت تپه را خودگردان اداره کنیم.راه 
حل دیگر اینکه فرض کنیم که اجازه اداره خودگردان هفت تپه را به ما ندهند و 

ندارد گرچه ما تشکل شورایی خود را حفظ می کنیم.  در  یا شرایط الزم وجود
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این صورت  اگر دولت قصد دارد که شرکت را بگیرد دیگر نه همچون گذشته، 
بلکه دولت  باید صفر تا صد امور را زیر نظر شورای کارگری و زیر نظر 
عموم کارگران کار کند.مگر نمایندگان دولت با این حضرات چه فرقی دارند؟آنها 

می توانند شرکت را برای چندمین بار به نابودی بکشانند و ما دوباره روز  هم
 ( ۱)«.از نو روزی از نو.آلترناتیو ما شوارا و نظر جمعی است

سؤالی که مطرح می شود اینست که چنانچه دولت  به مثابهٔ نمایندهٔ سرمایه داران 
یک راه در و بخش خصوصی، به این مطالبه تن ندهد چه؟در این زمان تنها 

مقابل کارگران باقی می ماند: اعمال کنترل بر تولید و توزیع و مقاومت در مقابل 
دولت. اما، این اقدام نیاز به تدارکات الزم را دارد. یکی از تدارکات ایجاد اتحاد 

آبان   ۲۳ -۲۲میان کارگران و خانواده شان است )نمونه این اتحاد در تظاهرات 
هی شوش مشاهده شد(. اقدام مهمتر تدارک برای جلوی درب فرماند  ۱۳۹۷

جلب حمایت سایر کارخانه ها در خوزستان و سراسر ایران است )حمایت 
کارگران فوالد اهواز راه را برای این حمایت سراسری نشان داد. شعار آنها: 

و نهایتاً جلب حمایت بین المللی از همقطاران «(. فوالد، هفت تپه، اتحاد اتحاد!»
سراسر جهان )کارزار  بین المللی شاهرخ زمانی  در بریتانیا خبر  خود در

رسانی اعتصابات و اعتراضات اخیر را به گوش همقطاران کارگران ایران 
حمایت هایی جلب کرده است. این روشی است که در سراسر   رسانده است

 ( . جهان توسط نیروهای مترقی در خارج از کشور تداوم یابد
در دراز مدّت،  برای تحقق اقدامات دائمی و سراسری  نیاز به   اّما در ایران،

سراسری کردن  کمیته های مخفی اعتصاب است )مخفی به این علت که امر 
تدارکات و تداوم اعتصاب مورد تهاجم نمایندگان بخش خصوصی و همچنین 
ابزار سرکوب دولت سرمایه داری قرار نگیرد(. به سخن دیگر، ضرورت ایجاد 

شکیالت مخفی سیاسی سراسری در دستور کار کارگران پیشتاز قرار می یک ت
 گیرد.

 
 ضرورت فعالیت از پائین

 
یکی از روش های مؤثر برای  تداوم  اعتصابات کارگری سازماندهی از پائین 
در میان کارگران است. موفقیت این روش را دمکراسی کارگری تضمین می 

ا مشورت کارگران و به شکل کند. به سخن دیگر تصمیم گیری جمعی ب
 دمکراتیک تنها ضامن موفقیت اعتصاب خواهد بود. 

این روش از سازماندهی را اسماعیل بخشی در سخنرانی خود به درستی تاکید 
  می کند:  

همیشه دستور از باال آمده.ما امروز تصمیم گرفتیم حکم از پایین به باال برود.ما »
رد محور نیستیم.فرد طلب نیستیم.فرد طلبان و برای دولت تعیین تکلیف کنیم.ما ف
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ناسیونالیست ها نژاد پرستان مرتجعین خود را به ما نچسبانند.آلترناتیو ما شورا 
های کارگری است. یعنی جمعی تصمیم میگیریم برای سرنوشت خودمان.از 
پایین حکم صادر می کنیم.هرچه از باال توی سرمان زدند بس است.حاال ما تعیین 

االن آمدیم تا شوراها را تمرین کنیم.ما شکل آن را درست  می کنیم..... تکلیف
کردیم.در هر اداره ای نماینده انتخاب کردیم.االن یک تصمیم عمومی است.گاهی 
در بخش ها و ادارات خود این فضا را به وجود بیاورید. جمع شوید و درباره 

ونه اداره کنیم.شورا ها مشکالت خود با نمایندگان صحبت کنید.هفت تپه را اینگ
را تمرین کنیم.شورا را زندگی کنیم.بهترین روش همین است.در نظر گرفتن 

حال این منافع جمعی ، نه فردی.همه برای همدیگر هستند نه همه برای یکی.
وضعیتی است که به وجود آمده.دیگر بخش خصوصی نباید وارد شود.ما می 

م.دولت هم اگر می خواهد بیاید صفر خواهیم برای اداره هفت تپه تصمیم بگیری
تا صد امور دست کارگران است و اگر تولیدی داشت، حق بردن آن را ندارد.سود 

 ( ۱)«.هم متعلق به کارگران است
 

 ضرورت اتّحاد کارگران
 

اعتصاب کننده  همواره نظریات متفاوتی برای  بدیهی است در درون  کارگران
پیشبرد وظایف کارگران شکل می گیرد. اما، این اختالف نظرها در سیاست ها 

اتحاد  »و تعیین روش مبارزاتی الزاماً به چند دستگی نباید منجر شود. حفظ 
کارگران با نظرگاه های مختلف بر محور عمل مشخص برای پیشبرد « عمل

ایه داری حیاتی است. این موضوع را اسماعیل بخشی در مبارزات ضد سرم
 سخنرانی اخیر خود به درستی توضیح می دهد: 

خواهشی که از شما دارم این است  که صحیح است که اختالف نظر داریم »..
ولی این ها نباید به دو دستگی و اختالف مبدل شود.جمع خواهیم شد و این 

و این  ا این آلترناتیو است...موضوعات را با مشورت حل می کنیم ام
همبستگی اتحادتان را خفظ کنیدواشکال ندارد که اختالف نظر داشته باشیم.االن 

جمع شده ایم همفکری کنیم.اندیشه های خود را روی هم بگذاریم تا به یک 
 ( ۱)« ...نتیجه برسیم.

 
 اهّمیت تداوم اعتصاب

 
یکی از درس های مّهم  اعتصاب کارگران نیشکر هفته تداوم  در سازماندهی 
اعتصابات بوده است. کارگران نیشکر هفت تپه به درستی دریافتند که مدیران 
کارخانه، سرمایه داران و نهادهای وابسته به دولت  هیچ زبانی را جز  اخالل 

با مختل کردن تولید  در تولید از طریق اعتصاب کارگری درک نمی کنند. تنها
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و به صفر رساندن سود سرمایه داران است که آنها وارد میز مذاکره می شوند. 
اّما در یکسال گذشته نشان داده شد که اعتصابات باید همواره تا کسب مطالبات 
نهایی کارگران بی وقفه ادامه یابد. ترفندهای مدیران ، سرمایه داران و دولت با 

ن برای  بازگشت کارگران به سر کار  عملکرد خود را قول و قرارهای دروغی
از دست داده است. کارگران نیشکر هفت تپه در عمل دریافتند که نباید به تزویر 

 و دروغ های مدیران و دولت گوش فرا دهند. 
نماینده کارگران نیشکر هفت تپه در سخنرانی سال پیش  )آذر اسماعیل بخشی،

اخطار به مدیران و دولت چنین بیان کرد که ( اهّمیت اعتصاب را با ۱۳۹۶
چنانچه حتی تمام مطالبات کارگران به آنها داده شود اما یکی از کارگران دستگیر 

شناخت از ماهیت قدرت «!  اعتصاب ادامه خواهد یافت»و زندانی شود، 
کارگری و استفاده از  ابزار مبارزاتی مانند اعتصاب یکی از دستآوردهای مّهم 

 نیشکر هفت تپه بوده است.  کارگران
الزم به ذکر است که هر مبارزه ی کارگری ای که فرای هدف های محدود 

« قدرت کارگری»ها و نطفه های اولیه  اقتصادی و سیاسی برود، حامل شکل
قرار گرفته و آنرا مورد سؤال « قدرت سرمایه داران»است. قدرتی که در مقابل 

از وزرای سرمایه داری اروپایی "هر  به قول یکی بنیادین قرار می دهد.
 دارد"!« خود»اعتصاب کارگری نطفه یک انقالب را در 

می شود،   گرچه، سازماندهی یک اعتصاب محلی با هدف اقتصادی جزئی آغاز
اما بخشی از قدرت سرمایه داری را زیر سؤال می برد. اعتصاب، عملی است 

می دهد. کارگران با این اقدام که کارگران را رودر رو در مقابل مدیریت قرار 
به مدیریت می گویند که: "هر چه دلش خواست نمی تواند انجام دهد"! همچنین 
کارگران با این عمل کل حقوق دولت بورژوازی را در اعمال کنترل در کارخانه، 
مورد سؤال قرار می دهند. یک اعتصاب بر محور یک سلسله مطالبات جزئی، 

ی را نیز بی اعتبار اعالم می کند. قوانینی نظیر سرمایه دار« قوانین»کل 
که توسط مبلغان دولت سرمایه داری موعظه می شود، در عمل « آزادی کار»

کارگران توسط سرمایه داران ترجمه می شود. زیرا « آزادی استثمار»به قوانین 
که به محض وقوع یک اعتصاب ساده، مدیریت کارخانه با توسل به نیروی 

سرمایه داری کلیه حقوق ابتدایی، از جمله حق رفت و آمد به ضربتی دولت 
کارخانه را از کارگران سلب می کند. تنها لحظاتی پس از آغاز یک اعتصاب، 

توسط دولت سرمایه داری قالّبي « آزادی کار»کارگران در می یابند که تبلیغات 
اپا کذب بورژوازی سر« قوانین کار»است. کارگران بالفاصله درک می کنند که 

است. نه تنها حق اعتراض به محیط نامساعد و وضعیت کار از کارگران سلب 
می شود، که حتی رهبران آنان اخراج، دستگیر و شکنجه و اعدام نیز می گردند. 

قانون »و « آزادی کار»پس از هر اعتصابی کارگران بالفاصله مفهوم واقعی 
در هر « نیروی کار»د برای خری« آزادی سرمایه»را درک می کنند: « کار
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که کارگران « قانون سرمایه»وضعیت و شکلی که مورد عالقه و نیاز آنان است؛ 
را مبنی بر معیارهایی، با اعمال زور، مجبور به پذیرش کلیه شرط های آنان 

 می کند!
اما در صورت بروز یک اعتصاب گسترده تر، سراسری و عمومی، تضاد بین 

یان تر و واضح تری ظاهر می گردد. برای در شکل عر« سرمایه»و « کار»
نمونه چنانچه یک اعتصاب از کارخانه ئی آغاز گشته و به محالت، کارخانه ها 
و ادارات مجاور گسترش یابد؛ زمانی که اعتصاب کارخانه از یک اعتصاب 
عادی )دست از کار کشیدن( فراتر رود و کارگران، کارخانه را نه تنها به اشغال 

امر مدیریت آن را بر عهده گیرند، اعتصاب به « فعال»لکه بطور خود گیرند، ب
می رسد و یک سؤال محوری طرح می گردد: چه   نتیجه منطقی و نهایی خود

 کارخانه، اقتصاد و دولت است، کارگران یا سرمایه داران؟« ارباب»کسی 
کارخانه هستند و نه « ارباب»کارگران، در عمل در می یابند که خود آنها 

یران و سرمایه داران. اما، تنها راه تضمین تداوم این وضعیت، سازماندهی مد
سنتاً پاسخگوی این نیاز مقطعی کارگران « کمیته اعتصاب»کارگری است. ایجاد 

نقش ایجاد جمع آوری منابع مالی، خوراک و پوشاک « کمیته اعتصاب»است. 
کمیته »نها تنها کار و غیره را برای اعتصاب کنندگان بر عهده می گیرد. اما ای

نیست. این کمیته به کمیسیون های متعددی بر اساس نیاز مادی، « اعتصاب
ما در این مقطع شاهد   معنوی و سیاسی و تشکیالتی کارگران تقسیم می شود.

خواهیم بود. کمیسیون های مالی، خوراک، « قدرت کارگری»نخستین نطفه های 
به وجود می آیند. چنانچه « مخفیاطالعات »پوشاک،اطالعات، تفریح و حتی 

، عمومی گردد، بالفاصله بخش های تولیدی، برنامه ریزی «اعتصاب»
اقتصادی، امور خارجی نیز به دنبال کمیسیون ها شکل می گیرند. در اینجا 

را تجربه می کنند. کمیته اعتصاب برای از « قدرت»کارگران نخستین آزمایش 
و « برنامه ریزان»جامعه بورژوایی بین تحمیلی « تقسیم کار»میان برداشتن 

، به شکل روزانه جلسات عمومی گذاشته تا تمام کارگران و خانواده «مجریان»
 های آنان در کلیه امور تصمیم گیری قرار گیرند.

چنین تشکل دمکراتیک و مبارزی نه تنها مطالبات اعتصاب کنندگان را تحقق 
کارگران از اعمال زور و اجحافات  خواهد بخشید که نخستین گام را برای رهایی

مدیریت و مسئوالن کارخانه، بر خواهد داشت. یعنی نخستین گام در راستای 
 «.سرمایه»و « قوانین بازار»و رهایی از شر « از خود بیگانگی»الغاء 

زمانی که یک اعتصاب محلی، برای سازماندهی خود، دست به ایجاد کمیته 
ی که این قبیل کمیته ها نه تنها در یک اعتصاب دمکراتیکی می زند؛ زمان

کارخانه که در یک منطقه به وجود بیاید؛ زمانی که این کمیته ها از طریق هیئت 
نمایندگی این نهادها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و مرکزیت بیابند؛ در آن 
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صورت ما شاهد تّولد شوراهای کارگری خواهیم بود. این نطفه اولیه دولت 
 تی است.کارگری آ

، سازماندهی کمیته های ۱۳۵۷در ایران نیز در دوره پیشا انقالبی قیام بهمن 
اعتصاب به بارزترین نحوی چنین نطفه هایی را به وجود آورد. کارگران و 
کارکنان صنایع نفت با چنین سازماندهی قادر شدند که شیرهای نفت را بسته و 

اقدامات منجر به سرنگونی نهایی رژیم ستون فقرات رژیم شاه را بشکنند. این 
 شاه شد.

« پتروگراد»شورای در تاریخ هم مواردی مشابه ای ُرخ داده است. برای نمونه 
در روسیه به چنین شکلی تولد یافت و چند سال بعد رهبری انقالب  ۱۹۰۵در 

 روسیه را بدست گرفت.  ۱۹۱۷اکتبر 
 
 و انقالب کارگری« آگاهی»
 

رده و دراز مدت، حامل نطفه های اولیه قدرت کارگری گرچه هر اعتصاب گست
است، اما برای تحقق نهایی آن، به عوامل دیگری نیاز است. زیرا که تفاوت 
مهمی بین تهاجم بالقوه علیه دولت سرمایه داری و تحقق نهایی تسخیر قدرت 

می دهد   سیاسی توسط کارگران وجود دارد. آنچه این دو وضعیت را بهم پیوند
سیاسی درون جنبش کارگری است. بدون یک سلسله تصمیم « آگاهی» سطح

گیری آگاهانه، هیچ اعتصابی به خودی خود رژیم سرمایه داری را تهدید بنیادین 
تبدیل « شورا»ی به شکل خودجوش به یک « کمیته اعتصاب»نمی کند. هیچ 

 نمی شود.
هفته است. یکی از خصوصیات بارز انقالب های کارگری نیز در همین امر ن

بر خالف کلیه انقالب های اجتماعی گذشته که قدرت سیاسی به طبقاتی انتقال 
یافتند که صاحب ثروت جامعه بودند )طبقات دارا(، طبقه کارگر تنها طبقه ئی 
در تاریخ است که صرفاً پس از قدرت سیاسی و رهایی خود به ثروت ملی و 

اری بنیادین دولت سرمایه داری، مناسبات تولیدی دست خواهد یافت. بدون کنارگذ
طبقه کارگر قادر به نظارت و کنترل کامل بر امور کارخانه ها نخواهد بود. 
بدون خلع ید از دولت سرمایه داری کنترل بر مناسبات مادی تولیدی غیرممکن 

 خواهد بود.
اما، کنارگذاری دولت سرمایه داری نیاز به برنامه ریزی و عمل مرکزی سیاسی 

د. برای سازماندهی برنامهٔ اقتصادی و برنامه ریزی شده و اجتماعی خاص دار
شده،  نیاز به اقدامات حساب شده است. بنابراین انقالب کارگری تنها یک قیام 
توده ئی خود جوش نیست )البته در هر انقالبی چنین حرکت هایی ضروری است 

مه ریزی شده و بدون آنها انقالبی آغاز نمی گردد(، بلکه حرکت مشخص برنا



 22 

ئی است که مانند زنجیری بهم پیوند خورده اند. هر گسستی در این سلسله 
 عملیات، انقالب را می تواند با فاجعه روبرو کند.

را به انسان « از خود بیگانه شده»به سخن دیگر، انقالبی که قرار است کارگران 
یل کند؛ ئی که سرنوشت خود را در دست خواهند گرفت، تبد« آزاد شده»های 

و سازمان یافته، در وضعیت عینی ئی که توده ها « آگاه»باید توسط کارگران 
 آمادگی داشته باشند،  صورت پذیرد.

بدیهی است که پس از هر اعتالی انقالبی، اعتصاب عمومی و قیام توده ئی، 
یا « قدرت سرمایه داری»در جامعه طرح می گردد: « قدرت دوگانه»مسئله ی 

وضعیت عینی ئی که منجر به اعتالی انقالبی در دوره پیشا . «قدرت کارگری»
انقالبی، در راستای تسخیر قدرت توسط کارگران می گردد از این قرار است: 
بحران عینی و دائمی در روابط تولیدی سرمایه داری )کسادی، تورم، بیکاری 

ش و هرج و مرج در تولید و غیره(؛ بحران سیاسی در درون هیئت حاکم )کشمک
های درونی، بی اعتمادی به رهبریت ، تفرقه، عدم وجود یکپارچگی و وحدت(؛ 
نارضایتی عمومی مردم )به ویژه در درون قشرهای خرده بورژوا و 
زحمتکشان(؛ بی اعتمادی طبقه کارگر به سیاستمداران سرمایه داری، اعتماد به 

ر و دراز نفس طبقه ی کارگر در نتیجه مبارزات ضد رژیمی پیروزمند، پیگی
مدت؛ شکل گیری پیشروی کارگری منسجم و متعهد با اعتماد به نفس کافی، و 

 مهم تر از همه وجود یک حزب پیشتاز کارگری است.
چنانچه اغلب وضعیت عینی ذکر شده ایجاد گردد، هر چه جرقه ئی در جامعه 
 منجر به انفجار توده ئی می گردد. هر اعتصابی که از مطالبات اقتصادی جزئی

می رسد. البته « قدرت دوگانه»طرح مسئله « دروازه»آغاز گردد، بالفاصله به 
، بستگی به آمادگی پیشروی کارگری و به ویژه «دروازه»فرا رفتن از این 

در جامعه دارد. حزبی که پیشاپیش، اعتبار « حزب پیشتاز کارگری»وجود یک 
زحمتکشان  ۱۳۵۷ سیاسی در درون پیشروی کارگری یافته باشد. در قیام بهمن

در « رهبری»و کارگران ایران از این دروازه عبور کردند، اما به علت نبود 
جنبش کارگری، با استقرار ضد انقالب سرمایه داری متکی به سلسله مراتب 
شیعه، از این مرز عقب رانده شدند. اعتصابات  کارگری اخیر )از جمله 

معلمان و غیره(، نمایانگر  اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، فوالد اهواز،
است. مسئله « دروازه»آمادگی وضعیت عینی برای عبور طبقه ی کارگر از این 

 اصلی بر سر تدارک و سازماندهی انقالب  کارگری آتی ایران است.
دولت سرمایه داری نه تنها با ارعاب و اعمال زور نظام سرمایه داری پوسیده 

با اصالح طلبان رنگارنگ در درون جنبش را پا بر جا نگه می دارد که همراه 
کارگری، و تشکیل بدیل های قاّلبی )مانند آنچه این روزها در سندیکای شرکت 
واحد ُرخ داده (، مبادرت به تعویق انداختن انقالب اجتماعی می کند. تبلیغات 
ایدئولوژیک این عده در درون طبقه کارگر و زحمتکشان تأثیراتی هر چند ناچیز 
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د. چنانچه طبقه ی کارگر تحت تأثیر ایدئولوژی سرمایه داری و تبلیغات می گذار
سرمایه داری قرار نمی گرفت، نظام سرمایه داری یک روز هم دوام نمی آورد! 
حاکمیت سرمایه داری تنها از طریق زور و تبلیغات  ایدولوژیک )رسانه های 

ز طریق حاکمیت عمومی، مساجد، مدارس و غیره( نیز اعمال نمی گردد، بلکه ا
بر کارگران، بیکار « استثمار مضاعف»بر بازار اقتصادی، اعمال استثمار و 

سازی و اخراج و ایجاد وضعیتی که کارگران قادر نباشند به جهان بینی خود 
دست یابند، صورت می گیرد. دولت سرمایه داری عامل اصلی ایجاد 

 ت تأثیر قرار می دهد.در جامعه است که اکثر مردم را تح« ایدئولوژی کاذب»
در جوامع غربی، نظام سرمایه داری تنها در وضعیت بسیار بحرانی متوسل به 
اعمال زور متداوم می گردد، وگرنه با تحمیل قوانین بازار، به اندازه کافی 
کارگران و زحمتکشان را ارعاب می کند، تا توان مقاومت را از آنها سلب کند. 

« یک لقمه نان»ا( نهایتاً می پذیرند که برای کسب کارگران )حتی آگاه ترین آنه
خود را « نیروی کار»بایستی « سیر کردن شکم خود و خانوده شان»و یا برای 

به فروش برسانند و به قوانین بازار تمکین کنند. این اقدام به عنوان یک امر 
قلمداد می شود. تنها در وضعیت بحرانی است که کل نظام سرمایه « طبیعی»

 ی به زیر سؤال رفته و قیام های توده ئی در دستور روز قرار می گیرد.دار
در ایران، طی چهار دهه گذشته، وضعیت سیاسی همواره بحرانی و دائمی بوده 
و رژیم با توسل به اعمال زور و اختناق حرکت های توده ئی را سرکوب کرده 

، «اصالحات»است. اما همان رژیم می تواند، تحت وضعیت نوینی، زیر لوای 
 ارعاب زحمتکشان را به شکل دیگری اعمال کند.

کارگران تنها متکی بر نیروی خود و در نتیجه ی مبارزات ضد سرمایه داری، 
می توانند علیه تبلیغات رژیم موضع اعالم کنند. آنها در مبارزه روزمره خود 

د در کف کارخانه متوجه می شوند که خو« کنترل کارگری»بر محور مطالبات 
کارخانه اند )همانطور که امروزه در شرکت هفت تپه مشاهده شده   «ارباب»

است(. در اینجا نطفه ی اولیه قدرت کارگری شکل گرفته و زمینه برای حکومت 
 کارگری فراهم می آورد.

این اقدامات اولیه توسط کارگران نیشکر هفت تپه در سطح محلی به مورد اجرا 
ران فوالد اهواز و نهایتاً سایر کارگران و معلمان قرار گرفته است. اتحاد کارگ

و دانشجویان با کارگران نیشکر هفته تپه شرایط را برای دگرگونی اجتماعی و 
 به حاکمیت رسیدن کارگران و زحمتکشان هموار می کند. 

  
 
 

 شیوه سازماندهی جنبش کارگری
 



 24 

برای درک صحیح شیوه سازماندهی می توان از مکانیسم یک اهرم استفاده 
از سه جزء پیوند خورده تشکیل یافته که با فشار یک نیروی  یک اهرم   جست.
به یک تکیه گاه یک حجم اعظیم می تواند ارتقا  و اتکا   در یک انتها  کوچک

نقطه اتکا رهبران  یابد. اگر حجم بزرگ توده های کارگران و زحمتکشان باشند،
عملی کارگران و بخش فشار دهنده حزب پیشتاز کارگری است. بنابراین در 
وضعیت انقالبی و آغاز اعتالی انقالبی و بحران اقتصادی و سیاسی در جامعه 
که حاکمیت دچار بحران است و توده ها در اعتراض و اعتصاب هستند و قدرت 

سه جزء در پیوند با یکدیگر پیروزی دوگانه در جامعه وجود داشته باشد، این 
 انقالب کارگری را تضمین می کند.

بنابراین، سازماندهی حزب پیشتاز کارگری )گام اول(، پیوند همزمان این حزب 
با رهبران عملی کارگران ) گام دوم( الزمه تدارک انقالب کارگری )گام سوم( 

 است.
رگر در کمیته های در وضعیت کنونی ما شاهد ظهور رهبران عملی طبقه کا

 مخفی بوده ایم.
اما هنوز حزب پیشتاز  ما شاهد اعتصابات و اعتراضات توده ای بوده ایم، 

کارگری که پیوند خود را به کمیته های مخفی برقرار کند، وجود ندارد. امروزه 
تدارک برای ساختن حزب پیشتاز کارگری  یکی از وظایف اصلی کارگران 

 پیشتاز است. 
 
 

 ی مخفی کارگریکمیته ها
 

)رهبران عملی کارگران( که در   پیشتاز  در این امر تردیدی نیست که کارگران
قادر به فعالیت علنی  نقش تعیین کننده ای ایفا کرده اند،  سازماندهی اعتصابات 

نیستند. چنانچه رژیم نتواند مخالفان سیاسی خود را در درون هیئت حاکم تحمل 
کارگران پیشتاز را قطعاً نمی تواند تحمل کند.  علنی  کند، بدیهی است که فعالیت

در نتیجه فعالیت متشکل کارگران پیشتاز تنها می تواند یک ساختار مخفی داشته 
 باشد.

کمیته های مخفی کارگری نهادهایی هستند که به وسیلۀ کارگران پیشتاز )رهبران 
)ما شاهد این عملی کارگران( برای تدارک مبارزۀ ضدّ رژیمی شکل می گیرند 

کمیته ها مخفی در اعتصابات کارگری بوده ایم(. در درون این کمیته ها کارگران 
با نظریات و عقاید مختلف شرکت می کنند. زیرا که وجه اشتراک آن ها نه 
برنامه ای و نه ایدئولوژیک است. کارگران در نهادهای مخفی تنها برای مقابله 

ام مشخص صنفی فعالیت را آغاز می کنند. مدیران کارخانه به دور یک اقد با 
در مراحل بعدی همین اقدامات صنفی اولیه به مطالبات سیاسی مبدل می  اّما 
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به سخن دیگر، وجه اشتراک تمام شرکت کنندگان در کمیته های مخفی، . گردد
مبارزات ضدّ رژیمی و ضدّ سرمایه داری است و نه صرفا اشتراک عقیدتی. 

اده است که این قبیل نهادها توسط عدۀ معدودی از کارگران تجربۀ گذشته نشان د
پیشتاز )رهبران عملی کارگران( با افراد مورد اعتماد خود شکل می گیرد. اکثر 
اعتصاب های کارگری و تظاهرات و جاده بستن ها در دورهٔ گذشته، توسط این 

خفی و قبیل محافل خود انگیخته سازمان یافته اند. سازماندهی کمیته های م
تضمین تداوم آن نیز به نوبۀ خود می تواند در راستای سراسری کردن اعتصاب 
های مقطعی و محلی کمک رساند. چنانچه تجربۀ اعتصاب در یک کارخانه به 

در راستای اعتصاب عمومی   چند کارخانه مجاور منتقل گردد و هماهنگی آن ها 
سخیر قدرت سیاسی یعنی سازمان یابد، نطفه های اولیۀ قدرت کارگری برای ت

 انقالب کارگری می تواند ظاهر گردد.
فعالیت های مشخص محلی به  اما، این گونه کمیته ها اغلب پس از یک سلسله 

کار خود خاتمه می دهند و فعاالن آن پراکنده می گردند. رهبران این کمیته ها 
فعالیت توسط وزارت اطالعات شناسایی شده یا دستگیر و ارعاب می شوند. یا 

در  های آنها تحت نظارت قرار گرفته و نهایتاً خسته و دلسرد می شوند. 
امروزه آن چه بیش از هر چیز کمبودش در درون جنبش کارگری احساس  واقع 

در کارخانه های منفرد و همچنین  شده، عدم وجود تداوم و پیگیری مبارزات 
است. به سخن دیگر،  عدم سراسری شدن اعتصابات در کارخانه های ایران بوده

کمیته های خود انگیخته مخفی کارگری به علت نداشتن سازماندهی و تجربه 
برای تداوم و گسترش اعتصابات پس از دوره ای خاموش گشته و تجربه  کافی 

شان به فراموشی سپرده می شود. تنها راه تضمین تداوم مبارزات در کارخانه 
 است.  ها وجود یک حزب پیشتاز کارگری سراسری

 
 هسته های مخفی سوسیالیستی

 
امروز آن چه تداوم و سازماندهی کارگران در کارخانه ها را می تواند تضمین 

تنها راه  به محور یک برنامه اقدام کارگری است.  کند، تشکیل هسته های مخفی
تضمین تداوم کار کمیته های مخفی کارگری وجود این هسته ها به مثابۀ ستون 

ت. این هسته های سوسیالیستی می توانند زمینه را برای ارتباط فقرات آن هاس
گیری کمیته های مخفی و سراسری کردن آن فراهم آورند و نهایتاً حزب پیشتاز 

 همراه با آنها پی ریزی کنند. کارگری را 
 این گونه هسته ها وظایف متعددی را در مقابل خود قرار می دهند:

رای پیوند خود با رهبران عملی طبقه کارگر. این اول، فعالیت سازمانیافته شده ب
اقدام می تواند از طریق حضور در مراکز اعتصابات کارگری و تالش برای 
ارتباط گیری با کارگران پیشتاز )با رعایت اکید مسایل امنیتی( صورت بگیرد. 
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در صورت امکان دخالت در کمیته های عمل کارگری که سنتاً در درون  و 
توسط کارگران پیشرو برای پیشبرد امر مبارزاتی شکل گرفته اند. کارخانه ها 

بدیهی است که این کمیته ها الزاماً متشکل از کارگران سوسیالیست نمی باشند. 
در درون این کمیته ها حتی کارگران مسلمان و غیرسوسیالیسِت ضدّ رژیمی نیز 

رد. شرکت شرکت می کنند و سازماندهی اعتصاب و یا اعتراض انجام می گی
سوسیالیستی در چنین تشکل های مخفی به مثابۀ شرکت در یک اتحاد  هسته های 

 عمل صورت می گیرد.
دوم، برقراری ارتباط مرتب سیاسی و بحث و تبادل نظر به ویژه در دو مورد 

 مسألۀ خاص: مسایل جاری سیاسی روز ایران و تجارب بین المللی.
ل اولیۀ مارکسیسم، مفاهیم سوسیالیسم سوم، ترتیب جلسات آموزشی دربارۀ اصو
 و تجارب جنبش کارگری در سطح جهانی.

 برای توزیع میان کارگران کارخانه. چهارم، انتشار بولتن های کارگری 
رسانی به سازماندهی و تدارک اعتراض های کارگری در کارخانه  کمک پنجم، 

و محالت. دخالت سیاسی و تشکیالتی در فعالیت های خود انگیخته کارگران 
 علیه رژیم و مدیران کارخانه.

ششم، مداخله در نهادهایی که کارگران پیشتاز در آن ها شرکت دارند )انجمن 
تقل و غیره(. البته دخالت در این کارگری مس های صنفی مستقل، سندیکاهای 

 نهادها مستلزم وجود دمکراسی درونی و استقالل واقعی آن ها از رژیم است.
هفتم، تدارک تیم اطالعاتی علیه جاسوسان رژیم در کارخانه ها. بدون تردید یکی 
از روش های مؤثر رژیم در سرکوب فعالیت های کارگران پیشرو در کارخانه 

و گروه های ضربت وزارت اطالعات و حراست است. ها، وجود جاسوسان 
مداخلۀ سیاسی کارگران سوسیالیست در کارخانه ها برای تأثیرگذاری و تبلیغات 
در میان کارگران، بدون شناسایی، افشا و خنثی کردن عملیات مخرب جاسوسان 
رژیم امکان پذیر نیست. تنها هسته های مخفی کارگران سوسیالیست قادرند که 

سدّی را  از میان بردارند.  خبرچین ها و جاسوسان رژیم بدون مبارزۀ چنین 
 کارگران پیشرو علیه آن ها، از کارخانه ها طرد نمی گردند.

 
 (۲)کمیته اقدام کارگری ایران 

 
و روشنفکر کارگران بر محور برنامه اقدام کارگری  برخی از فعاالن کارگری 

ند. کمیته اقدام کارگری ایران که بیش گرد آمده تا وظایف ذکر شده را انجام ده
از یک دهه پیش در ایران پی ریزی شد و در ادامه فعالیت هایش یکی از 

و مستمر در   همکاران برجسته آن رفیق شاهرخ زمانی بود، که به شکل پیگیر
به فعالیت های ضد سرمایه داری و حمایت از زندانیان   میان کارگران پیشرو
به پیشنهاد و پیگیری رفیق « کارگر پیشتاز»ت. نشریهٔ سیاسی ادامه داده اس
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شاهرخ زمانی در واپسین دوره حیات خود از درون زندان رژیم سرمایه داری 
حاکم است. این نشریه به مثابهٔ ارگان سازماندهی کمیته اقدام کارگری ایران 

 جهت انتقال و تبادل نظر با پیشروان جنبش کارگری منتشر می شود.
ه همچنین با کارزار بین المللی شاهرخ زمانی هماهنگی هایی در راستای این کمیت

جلب حمایت بین المللی از کارگران ایران اقدامات مؤثری در حمایت از کارگران 
 ایران انجام داده است. 

 
 :زیر نویس

 
 ۱۳۹۷آبان  ۱۷سخنرانی اسماعیل بخشی (۱)

 
 با سالم خدمت همگی 

به آن مستحضرید و می خواهیم در این مورد یک مسائلی وجود دارد که همه 
نظر سنجی برگزار کنیم. اما پیش از نظر سنجی و اخذ رای شورایی درباره 
اقداماتمان، الزم است حرف هایی گفته شود و اطالعاتی که ما به عنوان نمایندگان 
. کارگری پیگیری کردیم را فارغ از دست یابی به نتیجه به اطالع شما برسانیم

وقتی می گوییم شورای . ا که ما امروز اینجاییم تا برای خودمان تصمیم بگیریمچر
برای خود و آینده و . گیری و عملیعنی تجمع، تصمیم. کارگری یعنی همین

ولی پیش از آن اگر بخواهیم . سرنوشتمان تصمیم میگیریم و اقدام خواهیم کرد
م نیست که عاملین آن مسئله اختالس و فساد ارزی که انجام گرفته و مشخص ه

ما می بایست مسائلی دیگر را بررسی کنیم یعنی از روزی که این . کجا هستند
از روزی که این آقایان آمده اند بد آمدند و وقتی که کاری را . اندحضرات آمده

از روز اول مشغول اعتراض کردن به . بد شروع کرد، بدتر  هم تمام می شود
تپه تپه، یعنی آن کارت تجاری هفتارند از  برند هفتدولت هستیم که این آقایان د

دهند یا حال یا واردات خود را به نام این شرکت انجام می. کنندسوء استفاده می
از روز اول ما در . ها و تسهیالت ارزی  خود را به نام شرکت اخذ می کنندوام

مردم اینجا  حال گفتن این به دولت هستیم که کارخانه متعلق به ما کارگران و
با چه قرارداد و شرایطی کارخانه را به بخش خصوصی واگذار شده؟ . بوده است

به هر بخشی که . ما دولت را هم مقصر قلمداد می کنیم و دلیل هم این است
که این کردیم و خواستار نشان دادن قرارداد واگذرای ، فروش و یا اینرجوع می
یا اصال شاید شرکت به نام کس دیگری است؟ اند؟ موجراند؟ و جا مالکآقایان این

و هرجا هم که . ما تا وزارت کشور هم رفتیم اما کسی این را به ما نشان نداد
من به عنوان نماینده شما با وزیر، . شدداران حمایت میرفتیم از سرمایهمی

استاندار، فرماندار، سازمان اطالعات، نمایندگان استان، نمایندگان شهرستان، از 
منتها علیه سخنان آنها که حمایت از سرمایه . طرف همه شما صحبت کردیم
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داری استثمارگر معرفی می کنیم، و چون ما نظام را نظام سرمایه. داران است
. چه کارآفرینی؟ شرکت مهیا بوده است. آنها نام کارآفرین را برای آن می گذارند

ای پس چه کارآفرینی. ر شده اندو آنها بر سر مالی آماده حاض. همه ما آماده بودیم
تپه ، به اند به نام هفترخ داده است؟ از طرفی هم میلیاردها تومان پول گرفته

هر چه ما زحمت کشیدیم، هر چه ما داخل مزارع ، کارخانه، . نام ما کارگران
. های مختلف جان کندیم توسط آنها به راحتی دزدیده شدبخش تجهیزات و قسمت

ها دالری که تسهیالت گرفتند یک لایر آن سر سفره کارگر میلیون از میلیاردها و
کنیم که این آقایان نه صنعتگر سه سال است که اعتراض می. تپه نیامدههفت

اصال اطالع ندارند . هستند و نه تولید کننده و مشخص نیست که واقعا چه هستند
. ان را بیچاره کردندتپه کارگرکه نیشکر گیاه است یا درخت و با آمدنشان با هفت

بایست خود دولت محکوم شده و به دولت هم در این موضوع مقصر است و می
دولت اعالم . جا رفتیمهمه. تپه پاسخ دهدو به کارگر هفت. ما غرامت بپردازد

فهمیم که دولت همراه با سرمایه کند که ما با کارگران هستیم اما ما از کجا میمی
اند و هیچ کس هم در این مورد بحثی نکرده بلکه  ان رفتهداران است؟ همه آن آقای

با . نمایندگان کارگران و خود کارگران دریافتند که جریان از چه قرار است
گیری نمایندگان بود که دریافتیم که آقایان نیستند و اختالس کرده و تحت پی

سوال کردیم  با مراجعه به دولت. انداند؛ و بعضی از آن ها هم دستگیر شدهتعقیب
اند و تحت تعقیب؟ و دلیل که این آقایان کجا هستند؟ آیا زندانی هستند؟یا فراری

چرا؟ چون پای خودش . اصلی آن چیست؟ درحالی که دولت هیچ پاسخی نمی دهد
تف سرباالست اگر بخواهد با آنها برخورد . ها را آوردهخودش این. هم گیر است

هر کجا هم که . ودش چنین کسانی استحاصل سیستم اقتصادی و کار خ. کند
حال . کردیم حاصل آن حمایت از کارفرما به نام حمایت از تولید بوداعتراض می

آقای استاندار چه جوابی دارد؟ آن همه ما در استانداری تهدید به بازداشت شدیم 
گرچه ما نترسیدیم و سر میز مذاکره هم . تا اجباری بر سر میز مذاکره بیاییم

منتنها ما امروز جمع شدیم تا معنی آن شوراهای مستقل کارگری . دیمحاضر ش
اگر امید شما به دولت است یا به بخش . کنیم را دریابیمکه از آن صحبت می

خصوصی و یا اگر به آمدن شخصی دیگر امید بسته اید خیالتان را راحت کنم 
همین کاسه  همین آش و. ماندکه این داستان و وضعیت به همین شکل باقی می

همیشه دستور از باال . ایم تا برای خودمان تصمیم بگیریمامروز ما آمده. است
ما برای دولت تعیین . ما امروز تصمیم گرفتیم حکم از پایین به باال برود. آمده

ما دلمان برای شرکت می سوزه. اما خواهشی  از شما دارم این . تکلیف کنیم
داریم ولی این ها نباید به دو دستگی و است  که صحیح است که اختالف نظر 

کنیم جمع خواهیم شد و این موضوعات را با مشورت حل می. اختالف مبدل شود
کنیم که این آلترناتیو است و خطاب به دولت اعالم می... اما این آلترناتیو است

دو راه حل وجود دارد که در نهایت . دیگر بخش خصوصی در اینجا جایی ندارد
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تپه کامال به یکی آن است که هفت. ایست در مورد آن  تصمیم بگیریدخودتان ب
تپه را ای تشکیل خواهیم داد و شورایی هفتکمیته. دست کارگران اداره شود

مگر تا امروز چه . ها را هم داریمتمام تخصص. نگران نباشید. اداره می کنیم
به خود ایمان داشته . تپه را اداره کرده؟ اعتماد به نفس داشته باشیدکسی هفت

این آرزوی من است که روزی . تپه را خودمان اداره بکنیمتوانیم هفتمی. باشید
راه حل دیگر اینکه فرض کنیم که اجازه . تپه را خودگردان اداره کنیمبتوانیم هفت

تپه را به ما ندهند و یا شرایط الزم وجود ندارد. گرچه ما اداره خودگردان هفت
در این صورت اگر دولت قصد دارد که .  کنیمد را حفظ میتشکل شورایی خو

شرکت را بگیرد دیگر نه همچون گذشته، بلکه دولت باید صفر تا صد امور را 
مگر نمایندگان . زیر نظر شورای کارگری و زیر نظر عموم کارگران کار کند

ن توانند شرکت را برای چندمیدولت با این حضرات چه فرقی دارند؟ آنها هم می
آلترناتیو ما شورا . بار به نابودی بکشانند و ما دوباره روز از نو روزی از نو

فردطلبان و . فردطلب نیستیم. ما فرد محور نیستیم. و نظر جمعی است
آلترناتیو ما . ها و نژادپرستان و مرتجعین خود را به ما نچسبانندناسیونالیست

. برای سرنوشت خودمان گیریمیعنی جمعی تصمیم می. شوراهای کارگری است
حاال ما . هرچه از باال توی سرمان زدند بس است. از پایین حکم صادر می کنیم

. دولت با تمام قدرت پشتش بوده. سه سال شرکت را چاپیدند. کنیمتکلیف میتعیین
ما شکل آن را درست . ایم تا شوراها را تمرین کنیماالن آمده. دیگر بس است

. االن یک تصمیم عمومی است. ی نماینده انتخاب کردیمادر هر اداره. کردیم
جمع شوید و . ها و ادارات خود این فضا را به وجود بیاوریدگاهی در بخش

. تپه را اینگونه اداره کنیمهفت. درباره مشکالت خود با نمایندگان صحبت کنید
ظر در ن. بهترین روش همین است. شورا را زندگی کنیم. شوراها را تمرین کنیم

. همه برای همدیگر هستند نه همه برای یکی. گرفتن منافع جمعی ، نه فردی
. دیگر بخش خصوصی نباید وارد شود. حال این وضعیتی است که به وجود آمده

خواهد بیاید، دولت هم اگر می. تپه تصمیم بگیریمخواهیم برای اداره هفتما می
اگر تولیدی داشت، حق بردن اما صفر تا صد امور در دست کارگران است و 

تمام مدیران و آنهایی که به . سود هم متعلق به کارگران است. آن را ندارد
. تپه بگذراندگر وصل بودند دیگر نباید پایشان را توی هفتکارفرماهای اختالس

این سیستم، سیستم اقتصادی کشور این است که اگر بخواهد کسی را از . تمام
شرکت . پس روی این فکر نکنید. هم این داستان استبخش خصوصی بیاورد باز 

کنیم و این همبستگی اش میخودمان اداره. نباید تحت  مالکیت خصوصی باشد
االن جمع . و اتحادتان را خفظ کنید؛ و اشکال ندارد که اختالف نظر داشته باشیم

 .ه برسیمهای خود را روی هم بگذاریم تا به یک نتیجاندیشه. فکری کنیمایم همشده
 زنده باد همهٔ شما  

 اسماعیل بخشی
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روشنفکران -کارگر  کارگران و-کمیته اقدام کارگری از تمامی روشنفکر  (۲)

که برای سازماندهی جنبش کارگری و تدارک ایجاد حزب پیشتاز   دعوت می کند
 کارگری همراه با رهبران عملی کارگران به این کمیته بپوندند.

 کمیته اقدام کارگری با نشانی تلگرام تماس بگیرید:برای تماس گیری با 
Komitehe1Eghdam@ 

 
 
 
 
 

 تقدیم به کارگران مبارز نیشکر هفت تپه

 !کارگری کنترل  سوی به پیش
 کارگری مدیریت و کارگری کنترل مفاهیم باره   در

 مازیار رازی

و اظهارات  ۱۳۹۷ماه  آبانکارگران نیشکر هفت تپه مجدد  در حاشیه اعتصاب 
توضیحاتی که    ۱۳۹۷آبان  ۱۷در  اخیر سخنگوی کارگران، اسماعیل بخشی،

که بخش خصوصی، مدیران   کنونی و دولت  بهم مرتبط می دهد مبنی بر اینکه 
بوده  و در مقابل کارگران تنها دو راه وجود دارد. اول،  اینکه کارگران به شکل 
شورایی امور اجرای کارخانه را مستقیماً خود بدست بگیرند و از تخصص خود 

را به در راه باال بردن تولیدات استفاده کرده و سود حاصله از فروش  کاالها 
شکل شورای بین خود تقسیم کنند )که مورد تایید اسماعیل بخشی است(. دوم،  
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اینکه چنانچه دولت مدیرانی به جای نمایندگان بخش خصوصی بفرستد، تمامی 
 . آنها باید تحت نظارت شورای کارگری عمل کنند

مواضع کارگران اعتصاب کننده هفت تپه بار دیگر بحث در مورد مفاهیم کنترل 
مدیریت کارگری را در میان کارگران پیشتاز باز می کند.  بال تردید در مقابل  و

پیشنهادات کارگران هفت تپه ترفندهای دولت سرمایه داری  از قبیل طرح 
از اینرو به طرح خواهد شد.  « کنترل کارگری»به جای « مشارکت کارگری»

 .این مبحث اشاراتی کوتاه می شود  نکات محوری

دو دهه پیش بر می گردد. در آن دوره مقاله ای تحت بیش از  حث به قدمت این ب
)جلد « کارمزد»توسط سعید رهنما در « شوراها و توهم کنترل کارگری»عنوان 

سوم( در ایران انتشار یافت. مقاله ظاهراً به منظور توضیح مفهوم کنترل 
اریخی به کارگری در این نشریه منتشر شده بود. نویسنده پس از یک برخورد ت

  پرداخت. به اعتقاد« کنترل کارگری»ظهور شوراها در ایران، به تعریف مفهوم 
شوراهای کار با نقش کنترل کارگری به مفهوم مطلق آن، یعنی کنترل »وی 

تولید، مدیریت وتوزیع، به تنهایی توسط کارگران هرگز و در هیج جا عملی 
مختلف دموکراسی صنعتی و اتفاق افتاده، اشکال و درجات …نشده است. آن چه

می توان ادعا کرد که دموکراسی صنعتی تنها …مشارکت کارگری بوده است
شیوه عملی و مقبولی است که در آن، طبقه ی کارگر حداقل در مقطع کنونی از 

او در (. ۵۲)ص « …تحول جامعه ی بشری، می تواند از حقوق خود دفاع کند
، مدیریت «مشاوره»تر یعنی مرحله ی در مرحله باال»همانجا ادامه می دهد که 

وباالخره در باالترین سطح …با کارگران در اتخاذ تصمیمات مشاوره می کند
کارگران در سطوح مختلف امور را به عهده می « خودگردانی»مشارکت یعنی 

)ص ص « این خودگردانی در واقع چیزی جز کنترل کارگری نیست.….گیرند
۵۳-۵۴.) 

ترل کارگری که قرار است کسب قدرت کارگری برای به سخن دیگر مسئله کن
تشکیل حکومت کارگری را زمینه ریزی کند، به زعم نویسنده چنین خالصه می 
شود که از آنجایی که هیچ کجا کنترل کارگری اعمال نشده پس کارگران باید به 

به سوی مدیران دراز کرده و « دوستی»خدمت بورژوازی در آمده و دست 
که « خودگردانی»و سپس « مشارکت»در سطوح عالی تر به  ها متحداً با آن

البته چنانچه این سخنان از سوی  است نایل آیند!«کنترل کارگری»همانا 
سخنگویان دست دوم و سوم سرمایه داران و یا خادمان آنها در درون اتحادیه 

ن های کارگری زرد اروپایی، به زبان آورده می شد تعجبی نداشت، اما این سخنا
« کار مزد»کارگری ایران آن دوره بود که در نشریه ای با نام « نخبگان»



 32 

انتشار یافت! بدیهی است که اینگونه عقاید در نظریات اصالح طلبانه و مماشات 
در سایه تحوالت  جویانه با بورژوازی ریشه دارد. برای توضیح این مطالب 

په که مدیریت کارخانه اخیر در ایران، به ویژه اعتصاب کارگران نیشکر هفت ت
کنترل »را زیر سؤال بردند، باید به ریشه این استدالل ها و مفهوم واقعی 

 .نزد کارگران پیشرو، اشاره شود  «مدیریت کارگری»و « کارگری

کارگری همراه با « خودگردانی»و « مشاورت»، یا «مدیرت»ریشه نظری 
مدیران و نظارت دولت بورژوایی، در یکی از حیله های قدیمی سرمایه داران 
برای کنترل بر امور کارگری است. نه تنها دولت های سرمایه داری غربی و 

اجرا  آمریکای شمالی چنین سیاست هایی را سال هاست طرح و در مواردی به
با این نظر همسویی   در پیش گذاشته اند، که حتی رژیم جمهوری اسالمی نیز

دو دهه پیش مهندس رزازی، مدیر عامل شرکت  نشان داده است. برای نمونه،
نورد و تولید فوالدی قطعات فوالد در سمینار دومین سالگرد طرح بسیج صنعتی 

، طرح دیگری به نام نظام از امسال به موازات طرح بسیج صنعتی»اعالم کرد: 
کنترل کیفیت جامع به اجرا در آمده که در واقع مکمل طرح قبلی است. تکیه این 
طرح بر سازماندهی کارکنان در گروه های مشخص می باشد که در واقع هر 
یک از این گروه ها در قسمت های مختلف کارخانه نقش مدیریت را ایفا می 

شارکت کارکنان در مسایل مربوط به مدیریت به اساس همفکری و م…کنند
تشابه نظریات ..«. تولید، پیشرفته ترین نظام مدیریتی در دنیای امروز است. 

یکی از مدافعان نظام سرمایه داری )رزازی( و یکی به اصطالح مدافع نظام 
 !کارگری )رهنما( قابل توجه است

ها در جنبش طرح مشارکت کارگری توسط نمایندگان سرمایه داری و خادمان آن
کارگری مطلب نوینی نیست. اینگونه طرح ها در هیچ قسمت جهان به نفع 
کارگران نبوده و تنها زنجیرهای اسارات آنها را تقویت کرده است. کافی است 
به عملکرد این قبیل طرح ها در نظام جمهوری اسالمی نظر افکنده شود. پس 

ری، نه تنها سهمی از بیش از دو دهه از طرح مشارکت و مدیریت کارگ از 
تولید نصیب کارگران نشده که حتی حقوق های عقب افتاده نیز به آنها داده نمی 
شود. این چه مشارکت و مدیریتی است که کارگران حتی موفق به دریافت 

در ازای کار مشقت بار نمی شوند؟ طبعاً چنین سیاستی در   دستمزد ناچیز خود
پس داده است. اما در کشورهایی که در کشوری نظیر ایران آزمایش خود را 

 آنها دمکراسی بورژوایی حاکم است چه؟

و از یک سو بحث پیرامون این موضوع در میان رفرمیست های اروپایی 
بیش از یک قرن است که در جریان  از سوی دیگر مارکسیست های انقالبی
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لیا توسط است. برای نمونه در دهه بیست در بحبوحه اشغال کارخانه ها در ایتا
کارخانه « مشارکت کارگران در مدیریت»کارگران، طرح الیحه پیشنهادی 

توسط یکی از نمایندگان پارلمان )جیولیتی( ارائه داده شد. این طرح مورد استقبال 
بسیاری از رفرمیست های درون جنبش کارگری نیز قرار گرفت. هدف اصلی 

قدرت سیاسی بود. در طرح الیحه مسدود کردن مبارزات کارگری برای کسب 
مقابل این نظریات رفرمیستی، آنتونیو گرامشی در این مقطع در جبهه موضع 

 :مارکسیزم انقالبی قرار گرفته و نوشت

برای کمونیست ها برخورد به مسئله کنترل همچون برخورد به مهم ترین مسئله »
ولید عصر کنونی است. یعنی برخورد به مسئله اعمال قدرت کارگری بر وسایل ت

و در نتیجه دستیابی به قدرت دولتی. از چنین دیدگاهی، طرح الیحه، تصویب 
آن و به اجرا در آمدنش در چارچوب دولت بورژوایی، مسائلی ثانونی هستند. 
تنها دلیل وجود و منشاء قدرت کارگری در درون طبقه کارگر است، در توانایی 

ختیار دارد به مثابه عامل سیاسی این طبقه، در قدرت عملی که این طبقه در ا
تعیین کننده و غیرقابل تغییر در تولید و به عنوان نیروی سازمانده سیاسی و 

 (۱)  «نظامی

 
بر « نظار ت کارگری»در مورد  ۱۹۳۹همچنین بحث های مشابه ای در سال 

صنایع ملی شده در مکزیک در جریان بودکه در این دوره نیز حزب استالینیستی 
مکزیک مواضع رفرمیستی اتخاذ کرده بود و مارکسیست های انقالبی در مقابل 
مواضع فرصت طلبانه و فرقه گرایانه موجود در جنبش کارگری موضع اعالم 

یز در تاریخ جنبش کارگری مشاهده شده که همواره موارد بسیاری ن( ۲. )کردند
کارگری خواهان « مشارکت»رفرمیست های درون جنبش کارگری، تحت لوای 

مماشات با بورژوازی شده اند. امر مسلم اینست که در هیچ موردی این قبیل 
ها به نفع کارگران تمام نشده و همواره آنها را ضعیف تر از پیش « مشارکت»

 ا؟کرده است. چر
 

علت آن ساده است. تاریخ بارها نشان داده است که طبقه کارگر برای تحقق 
خواست های ریشه ایش نیاز به قدرت سیاسی دارد. رشد نیروهای مولده و 
شکوفایی اقتصادی و حل تکالیف دمکراتیک و سوسیالیستی در جامعه تنها می 

ه رشد نیروهای مولده تواند با براندازی ریشه ای نظام بورژوایی )که مسدود کنند
است( تحقق یابد. طبیعی است که طبقه کارگر نمی تواند همراه با طبقه ای که 
خواهان استثمار، سرکوب و ارعاب آن باشد همزیستی مسالمت آمیز داشته باشد. 
هرگونه همزیستی و آشتی )موقت و دائمی(، به نفع قدرت حاکم تمام می شود و 

 .ر را به تعویق می اندازدامر به قدرت رسیدن طبقه کارگ
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اما، تدارک برای این قدرت سیاسی یک روزه و بالفاصله پس از براندازی طبقه 
سرمایه دار بدست نمی آید. طبقه کارگر برای اعمال قدرت سیاسی، نیاز به 
تجربه کافی و الزم در امور مدیریت )کارگری( دارد. در نظام سرمایه داری 

اداری و نظارت و کنترل از طبقه کارگر سلب شده تمام ابزار تولیدی و مراکز 
و به دست نمایندگان سرمایه داری سپرده شده است. مسئله بر سر آنست که 

و پس از آن، این تدارکات اولیه  در درون نظام سرمایه داری  چگونه می توان،
 و ضروری را برای کسب تجربه کافی بدست آورد؟

« خودگردانی»و « مشارکت»است:  پاسخ رفرمیست ها به این مسئله روشن
 !است «کنترل کارگری» کنترل بورژوایی! پاسخ کارگران پیشرو، اما، یا

در دوره پیشاسرنگونی « کنترل کارگری»اما پیش از پرداختن به توضیح مفهوم 
پرداخت. مارکسیست های   نظام سرمایه داری، می بایست به مفهوم کالسیک آن

الفاصله پس از براندازی نظام سرمایه داری توسط انقالبی بر این باورند که ب
قدرت کارگری، جامعه وارد یک فاز انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم می 

وجه تولید غیرکاپیتالیستی در جامعه حاکم شده  (۳)گردد که به قول کارل مارکس
اما وجه توزیع کماکان بورژوایی باقی می ماند، زیرا انقالب سوسیالیستی از 
بطن جامعه سرمایه داری متولد شده و بسیاری از ناهنجاریهایی بورژوایی، تا 
رشد کیفی نیروهای مولده در سطح جهانی، برای دوره ای باقی خواهد ماند. 
همچنین صاحبان قدرت نوین، طبقه کارگر، از آنجایی که آمادگی اعمال مدیریت 

یی را بالجبار بایستی کارگری نداشته کماکان برخی از مناسبات جامعه بورژوا
حفظ کند. نباید تصور شود که روز پس از انقالب کارگری می توان با جایگزینی 

مسایل حل می گردد.  در کارخانه ها تمام «کارگر»با مدیران « بورژوا»مدیران 
کارگران برای اعمال مدیریت کارگری بایستی تجربه و آمادگی قبلی داشته باشند. 

ساعت در روز ) به اضافه ایاب  ۱۰ارگرانی که بیش از در جامعه بورژوایی، ک
وذهاب( کار کرده و هیچ امکان سازماندهی امور تولیدی را نداشته، نمی توانند 

امور را به صورت حرفه ای خود  تمام به صرف سازماندهی انقالب بالفاصله
ی )البته در برخی از کارخانه ها همانند هفت تپه  که مبارزه برا بدست گیرند

این اقدامات  از پیش انجام گرفته شرایط برای  کنترل  مستقیم کارگری هموار 
. از اینرو نیاز به دوره ای است که کارگران به اعمال مدیریت و می شود(

اما  کاردانی آشنایی پیدا کنند. در این مورد نیز نیاز به یک دوره انتقالی است.
این  اید در دست خود کارگران باشد.در این دوره انتقالی کنترل تولید و توزیع ب

نام گرفته است. حکومت کارگری در بسیاری از « کنترل کارگری»عمل، 
ادارات و کارخانه ها و مؤسسات از همان مدیران و افراِد با تجربه ای که پیش 

کنترل »از انقالب کارخانه ها را می چرخاندند، استفاده خواهد کرد، اما تحت 
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این دوره وقت تنفس یافته تا در تمام سطوح کار اداری  کارگران در«. کارگری
امور را بدست خود گیرند، بدون   تمام و مدیریت آشنایی پیدا کرده و پس از آن

اینکه لطمات اقتصادی جبران ناپذیر، به علت عدم آمادگی اداره امور، به طبقه 
 (  ۴. )کارگر و جامعه نوین سوسیالیستی، تحمیل گردد

 
کارگران نیشکر کنونی  وضعیت  در  ه سرمایه داری چه؟ )مثالاما در جامع

و همان مضمون می تواند در « کنترل کارگری»همان مفهوم از ، (هفت تپه
جامعه سرمایه داری نیز طرح گردد. کارگران از طریق اعمال یک سلسله 
مطالبات انتقالی )مطالباتی که توسط دولت سرمایه داری قابل تحقق نبوده و منجر 
به تشدید رودررویی کارگران و دولت سرمایه داری می گردد( در عمل تجربه 
کنترل کارگری کرده و خود را برای حکومت آتی خود آماده می کنند. به سخن 
دیگر، طبقه کارگر برای تدارک اعمال مدیریت کارگری، پس از سرنگونی نظام 

در درون نظام  سازماندهی تولید و توزیع را  سرمایه داری، ضروری است که
اعتماد  تجربه کند. برای این امر، آنها بایستی در وهله نخست نیز سرمایه داری

الزم را کسب کنند. آنها بایستی سازماندهی راه اندازی چرخ های اصلی  به نفس
صنایع را بدست گرفته و به خود و سایرین در عمل نشان دهند که صاحبان 

از  ۱۳۹۷این نکاتی است که در آبان  .آنها هستند خود اصلی ابزار تولید،
 نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه شنیده می شود. 

نخستین گام در این راه نیز اعمال کنترل و نظارت مستقیم )و بدون دخالت آقا 
باال سر( بر تولید در سطح هر کارخانه و کارگاه هست. تجربه حاصله از یک 

امور اداری و تولید بر دست خود،  اعتصاب و یا یک اشغال کارخانه و گرفتن
 .زمینه اولیه کنترل کارگری را فراهم می آورد

در جامعه سرمایه داری، از آنجایی که کنترل اکثر امور جامعه در دست طبقه 
می  تنها حاکم و دولت و مدیران آنست، کسب تجربه کنترل کارگری

احزاب وابسته( یا  )افراد  نهادهای وابسته به دولت  تمامی از مستقل تواند
صورت گیرد. هر دخالت و یا حضور سیاسی و تشکیالتی عوامل، نهادها و 

، این روند را مسدود خواهد کرد. زمانی که تصمیم اینکه چه دولتی احزاب
چه نوع کارخانه ای تأسیس گردد؛ چه تعداد کارگر   کاالهایی بایستی تولید شوند؛

شرایط فروش چگونه باشد؛ دستمزدها   د؛استخدام گردد؛ بهای تولیدات چقدر باش
و ساعات کار و حقوق مدیران و یا تصمیم پیرامون امکانات رفاهی، جریمه، 
پاداش، اخراج و ترفیع رتبه و غیره چقدر باشد و همه و همه برعهده سرمایه 

کارگران تجربه عملی برای اداره  هیچگاه داران و مدیران انتصابی آنها باشد،
و « مدیریت»خواهند یافت. دخالت های برخی از کارگران در امور خود را ن
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نه تنها هیچ تغییری در موقعیت « مشارکت»و « خودگردانی»طرح های 
کارگران نمی دهد که امر تجربه کنترل کارگری را به تعویق انداخته و آنها را 

 .به اسرای مدیران مبدل می کند

رت مطلق خود برای پیشبرد مقاصد البته سرمایه داران از این موقعیت ویژه و قد
خود، یعنی کسب سود بیشتر، استفاده می کنند. از اینروست که کوچکترین اقدام 
کارگران مانند کم کاری، کُند کاری و یا یک اعتصاب، کل منافع هیئت حاکم را 

 .به مخاطره می اندازد

ترل مستقیم کارگران پیشرو در تقابل با این شیوه ها، محققاً خواهان نظارت و کن
بر کلیه امور تولیدی؛ در جریان قرار گرفتن اسرار معامالتی سرمایه داران؛ 
کسب اطالع در باره دخل و خرج کارخانه؛ اطالعات در امور وام گیری کارخانه 
ها از بانک ها داخلی و خارجی؛ میزان دستمزها و حقوق مدیران؛ سود و زیان 

و غیره هستند. سرمایه داران، مدیران  کارخانه؛ علت اخراج یا ارتقاء کارگران
که تمام اطالعات مربوط به کارخانه را در اختیار  موظفند و کارفرمایان

اما چنین نمی کنند. از اینرو مبارزه برای این مطالبات  -کارگران قرار دهند
ابتدایی نیاز به سازماندهی مستقل دارد. ایجاد تشکلی که از طریق مبارزه در 

حقوق پایه ای برآید. و توسط شیوه هایی نظیر اشغال کارخانه صدد کسب این 
تزویرهای سرمایه داران مبنی  تمام ها و بدست گرفتن کنترل بر تولید و توزیع

ضرردهی کارخانه و توجیه اخراج ها و غیره را برمال کند. این تشکل چیزی 
یک از به جز تشکل مستقل کارگری نمی تواند باشد و همچنین مبارزه حول هر 

 .این مطالبات انتقالی مبارزه ای برای کسب تجربه کنترل کارگری می تواند باشد

عمل مستقیم کارگری برای بدست گرفتن کنترل، زنگ خطری است برای کل 
نظام سرمایه داری و خادمان آن در جنبش کارگری. بیهوده نیست که امروز 

کینه   ورزی می کنند. تمام این نهادها بر علیه ایجاد تشکل های مستقل دشمن
ورزی گرایش های اصالح طلب نسبت به مبارزات مستقل کارگری و کارگران 
پیشرو به این علت است. آنها نیک می دانند که با رشد و گسترش تشکل های 

 .مستقل جاه و مقام و آتیه آنها در درون نظام سرمایه داری نیز به خطر می افتد

ظریات اصالح طلبان، کارگران پیشرو برای در مقابل عملکرد مخرب و اشاعه ن
تداوم مبارزات خود در راستای کسب اعتماد به نفس و تجربه کنترل کارگری و 
ایجاد تشکل مستقل کارگری، بایستی از این نمایندگان قالبی و رفرمیست و 
مماشات طلب کارگری فاصله گرفته و آنها را در هر جا و مکانی در انظار 
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ارخانه ها افشا کرده و اجازه ندهند که این ویروس ها به کارگران در سطح ک
 .درون پیشتاز کارگری نفوذ کنند

کارگران نیشکر هفت تپه به درستی (  ۱۳۹۶ دی  -  آذر)و  ۱۳۹۷آبان  تجربه 
شیوه مبارزه برای احقاق مطالبات کارگران را نشان داد. این تجربه را باید 

تدارک اعتصاب عمومی آماده کرد. گسترش داد و خود و کارگران را برای 
در   تدارک برای اعتصاب عمومی نیاز به حزب پیشتاز کارگری دارد که

وضعیت کنونی به یکی از نکات استراتژیک پیشتازان کارگری و روشنفکر 
 .کارگران مبدل شده است

 پیش به سوی اعمال کنترل کارگری!

 اسرار معامالتی سرمایه داران افشا باید  گردد! 

 ترها دخل و خرج  کارخانه باز باید گردد!دف

 پیش به سوی اعتصاب عمومی!

  پیش به سوی تدارک حزب پیشتاز کارگری!

 ۱۳۹۷آبان  ۲۱

  MarxLeninTrotsky@ تلگرام 

 :زیر نویس

 ۱۹۲۶-۱۹۲۱  ، منتخب آثار سیاسی گرامشی۱۹۲۱فوریه  ۱۰نظم نوین  -۱
 . Lawrence & Wishart انتشارات

 ۱۳۹۹-۱۹۳۸رجوع شود متن انگلیسی آثار لئون تروتسکی  -۲
 .Pathfinder Press انتشارت

 کارل مارکس، نقدی بر برنامه گوتا -۳

رجوع شودبه دوره نخستین انقالب سوسیالیستی و تشکیل اولین حکومت  -۴
 .روسیه، کتاب ای اچ کار ۱۹۱۷شورایی در تاریخ، یعنی انقالب اکتبر 
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 نطفه های اولیه قدرت کارگری اعتصاب:
  

، مروری بر مواضع ۱۳۹۶به دنبال اعتصاب اخیر کارگران نیشکر هفت تپه آذر 
مارکسیستی در باره جایگاه اعتصاب  در جنبش کارگری و  پیوند آن با  مسئله 

 قدرت گیری طبقه کارگر،  اهمیت پیدا می کند. 
محدود اقتصادی و سیاسی برود، هر مبارزه ی کارگری ای که فرای هدف های 

است. قدرتی که در مقابل « قدرت پرولتری»ها و نطفه های اولیه  حامل شکل
به قول  قرار گرفته و آنرا مورد سؤال بنیادین قرار می دهد.« قدرت بورژوایی»

یکی از وزرای بورژوا اروپایی "هر اعتصاب کارگری نطفه یک انقالب را در 
 دارد"!« خود»

می شود،   گرچه، سازماندهی یک اعتصاب محلی با هدف اقتصادی جزئی آغاز
اما بخشی از قدرت سرمایه داری را زیر سؤال می برد. اعتصاب، عملی است 
که کارگران را رودر رو در مقابل مدیریت قرار می دهد. کارگران با این اقدام 

ام دهد"! همچنین به مدیریت می گویند که: "هر چه دلش خواست نمی تواند انج
کارگران با این عمل کل حقوق دولت بورژوازی را در اعمال کنترل در کارخانه، 
مورد سؤال قرار می دهند. یک اعتصاب بر محور یک سلسله مطالبات جزئی، 

سرمایه داری را نیز بی اعتبار اعالم می کند. قوانینی نظیر « قوانین»کل 
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یه داری موعظه می شود، در عمل که توسط مبلغان دولت سرما« آزادی کار»
کارگران توسط سرمایه داران ترجمه می شود. زیرا « آزادی استثمار»به قوانین 

که به محض وقوع یک اعتصاب ساده، مدیریت کارخانه با توسل به نیروی 
ضربتی دولت سرمایه داری کلیه حقوق ابتدایی، از جمله حق رفت و آمد به 

ی کند. تنها لحظاتی پس از آغاز یک اعتصاب، کارخانه را از کارگران سلب م
توسط دولت سرمایه داری قالبی « آزادی کار»کارگران در می یابند که تبلیغات 

بورژوازی سراپا کذب « قوانین کار»است. کارگران بالفاصله درک می کنند که 
است. نه تنها حق اعتراض به محیط نامساعد و وضعیت کار از کارگران سلب 

ه حتی رهبران آنان اخراج، دستگیر و شکنجه و اعدام نیز می گردند. می شود، ک
قانون »و « آزادی کار»پس از هر اعتصابی کارگران بالفاصله مفهوم واقعی 

در هر « نیروی کار»برای خرید « آزادی سرمایه»را درک می کنند: « کار
ارگران که ک« قانون سرمایه»وضعیت و شکلی که مورد عالقه و نیاز آنان است؛ 

را مبنی بر معیارهایی، با اعمال زور، مجبور به پذیرش کلیه شرط های آنان 
 می کند!

اما در صورت بروز یک اعتصاب گسترده تر، سراسری و عمومی، تضاد بین 
در شکل عریان تر و واضح تری ظاهر می گردد. برای « سرمایه»و « کار»

و به محالت، کارخانه ها  نمونه چنانچه یک اعتصاب از کارخانه ئی آغاز گشته
و ادارات مجاور گسترش یابد؛ زمانی که اعتصاب کارخانه از یک اعتصاب 
عادی )دست از کار کشیدن( فراتر رود و کارگران، کارخانه را نه تنها به اشغال 

امر مدیریت آن را بر عهده گیرند، اعتصاب به « فعال»خود گیرند، بلکه بطور 
می رسد و یک سؤال محوری طرح می گردد: چه   نتیجه منطقی و نهایی خود

 کارخانه، اقتصاد و دولت است، کارگران یا سرمایه داران؟« ارباب»کسی 
کارخانه هستند و نه « ارباب»کارگران، در عمل در می یابند که خود آنها 

مدیران و سرمایه داران. اما، تنها راه تضمین تداوم این وضعیت، سازماندهی 
سنتاً پاسخگوی این نیاز مقطعی کارگران « کمیته اعتصاب»اد کارگری است. ایج

نقش ایجاد جمع آوری منابع مالی، خوراک و پوشاک « کمیته اعتصاب»است. 
کمیته »و غیره را برای اعتصاب کنندگان بر عهده می گیرد. اما اینها تنها کار 

، نیست. این کمیته به کمیسیون های متعددی بر اساس نیاز مادی« اعتصاب
ما در این مقطع شاهد   معنوی و سیاسی و تشکیالتی کارگران تقسیم می شود.

خواهیم بود. کمیسیون های مالی، خوراک، « قدرت کارگری»نخستین نطفه های 
به وجود « اطالعات مخفی»پوشاک، میلیسیای مسلح، اطالعات، تفریح و حتی 

ی تولیدی، برنامه ، عمومی گردد، بالفاصله بخش ها«اعتصاب»می آیند. چنانچه 
ریزی اقتصادی، امور خارجی نیز به دنبال کمیسیون ها شکل می گیرند. در 

را تجربه می کنند. کمیته اعتصاب « قدرت»اینجا کارگران نخستین آزمایش 
برنامه »تحمیلی جامعه بورژوایی بین « تقسیم کار»برای از میان برداشتن 
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مومی گذاشته تا تمام کارگران ، به شکل روزانه جلسات ع«مجریان»و « ریزان
 و خانواده های آنان در کلیه امور تصمیم گیری قرار گیرند.

چنین تشکل دمکراتیک و مبارزی نه تنها مطالبات اعتصاب کنندگان را تحقق 
خواهد بخشید که نخستین گام را برای رهایی کارگران از اعمال زور و اجحافات 

داشت. یعنی نخستین گام در راستای مدیریت و مسئوالن کارخانه، بر خواهد 
 «.سرمایه»و « قوانین بازار»و رهایی از شر « از خود بیگانگی»الغاء 

زمانی که یک اعتصاب محلی، برای سازماندهی خود، دست به ایجاد کمیته 
اعتصاب دمکراتیکی می زند؛ زمانی که این قبیل کمیته ها نه تنها در یک 

بیاید؛ زمانی که این کمیته ها از طریق هیئت  کارخانه که در یک منطقه به وجود
نمایندگی این نهادها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و مرکزیت بیابند؛ در آن 
صورت ما شاهد تّولد شوراهای کارگری خواهیم بود. این نطفه اولیه دولت 

 کارگری آتی است.
قالب اکتبر در روسیه به چنین شکلی تولد یافت و رهبری ان« پتروگراد»شورای 

، ۱۳۵۷را بدست گرفت. در ایران نیز در دوره پیشا انقالبی قیام بهمن 
سازماندهی شوراها و کمیته های اعتصاب به بارزترین نحوی چنین نطفه هایی 
را به وجود آورد. کارگران و کارکنان صنایع نفت با چنین سازماندهی قادر شدند 

شاه را بشکنند. این اقدام منجر به که شیرهای نفت را بسته و ستون فقرات رژیم 
 سرنگونی نهایی رژیم شاه شد.

  
 و انقالب پرولتری« آگاهی»
 

گرچه هر اعتصاب گسترده و دراز مدت، حامل نطفه های اولیه قدرت کارگری 
است، اما برای تحقق نهایی آن، به عوامل دیگری نیاز است. زیرا که تفاوت 

مایه داری و تحقق نهایی تسخیر قدرت مهمی بین تهاجم بالقوه علیه دولت سر
می دهد   سیاسی توسط کارگران وجود دارد. آنچه این دو وضعیت را بهم پیوند

سیاسی درون جنبش کارگری است. بدون یک سلسله تصمیم « آگاهی»سطح 
گیری آگاهانه، هیچ اعتصابی به خودی خود رژیم سرمایه داری را تهدید بنیادین 

تبدیل « شورا»ی به شکل خودجوش به یک « عتصابکمیته ا»نمی کند. هیچ 
 نمی شود.

یکی از خصوصیات بارز انقالب های سوسیالیستی کارگری نیز در همین امر 
نهفته است. بر خالف کلیه انقالب های اجتماعی گذشته که قدرت سیاسی به 
طبقاتی انتقال یافتند که صاحب ثروت جامعه بودند )طبقات دارا(، طبقه کارگر 

ا طبقه ئی در تاریخ است که صرفاً پس از قدرت سیاسی و رهایی خود به تنه
ثروت ملی و مناسبات تولیدی دست خواهد یافت. بدون سرنگونی بنیادین دولت 
بورژوایی، طبقه کارگر قادر به نظارت و کنترل کامل بر امور کارخانه ها 
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بر مناسبات  کردن دولت سرمایه داری کنترل« سر به نیست»نخواهد بود. بدون 
 مادی تولیدی غیرممکن خواهد بود.

اما، سرنگونی قدرت و دولت بورژوایی نیاز به برنامه ریزی و عمل مرکزی 
سیاسی خاص دارد. برای سازماندهی برنامه ی اقتصادی برنامه ریزی شده و 
اجتماعی شده نیاز به اقدامات حساب شده است. بنابراین انقالب سوسیالیستی تنها 

توده ئی خود جوش نیست )البته در هر انقالبی چنین حرکت هایی  یک قیام
ضروری است و بدون آنها انقالبی آغاز نمی گردد(، بلکه حرکت مشخص برنامه 
ریزی شده ئی است که مانند زنجیری بهم پیوند خورده اند. هر گسستی در این 

 سلسله عملیات، انقالب را می تواند با فاجعه روبرو کند.
را به انسان « از خود بیگانه شده»یگر، انقالبی که قرار است کارگران به سخن د

ئی که سرنوشت خود را در دست خواهند گرفت، تبدیل کند؛ « آزاد شده»های 
« آگاهی»و سازمان یافته صورت پذیرد. البته تنها « آگاه»باید توسط پرولتاریای 

 ده باشد.نیز کافی نیست، باید وضعیت عینی نیز در سطح جامعه آما
بدیهی است که پس از هر اعتالی انقالبی، اعتصاب عمومی و قیام توده ئی، 

در جامعه طرح می گردد: قدرت بورژوایی یا قدرت « قدرت دوگانه»مسئله ی 
پرولتری. وضعیت عینی ئی که منجر به اعتالی انقالبی در دوره پیشا انقالبی، 

می گردد از این قرار است: در راستای تسخیر قدرت توسط پرولتاریای آگاه، 
بحران عینی و دائمی در روابط تولیدی سرمایه داری )کسادی، تورم، بیکاری 
و هرج و مرج در تولید و غیره(؛ بحران سیاسی در درون هیئت حاکم )کشمکش 
های درونی، بی اعتمادی به رهبریت ، تفرقه، عدم وجود یکپارچگی و وحدت(؛ 

در درون قشرهای خرده بورژوا و  نارضایتی عمومی مردم )به ویژه
زحمتکشان(؛ بی اعتمادی طبقه کارگر به سیاستمداران بورژوا، اعتماد به نفس 
طبقه ی کارگر در نتیجه مبارزات ضد رژیمی پیروزمند، پیگیر و دراز مدت؛ 

 شکل گیری پیشروی کارگری منسجم و متعهد با اعتماد به نفس کافی.
ه ایجاد گردد، هر چه جرقه ئی در جامعه چنانچه اغلب وضعیت عینی ذکر شد

منجر به انفجار توده ئی می گردد. هر اعتصابی که از مطالبات اقتصادی جزئی 
می رسد. البته « قدرت دوگانه»طرح مسئله « دروازه»آغاز گردد، بالفاصله به 

، بستگی به آمادگی پیشروی کارگری و به ویژه «دروازه»فرا رفتن از این 
در جامعه دارد. حزبی که پیشاپیش، اعتبار « پیشتاز انقالبیحزب »وجود یک 

زحمتکشان  ۱۳۵۷سیاسی در درون پیشروی کارگری یافته باشد. در قیام بهمن 
در « رهبری»و کارگران ایران از این دروازه عبور کردند، اما به علت نبود 

عقب جنبش کارگری، با استقرار ضد انقالب سرمایه داری آخوندی، از این مرز 
، اعتصابات اخیر )از جمله اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه(رانده شدند. 

« دروازه»نمایانگر آمادگی وضعیت عینی برای عبور طبقه ی کارگر از این 
 است. مسئله اصلی بر سر تدارک و سازماندهی انقالب آتی ایران است.
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دولت سرمایه داری نه تنها با ارعاب و اعمال زور نظام سرمایه داری پوسیده 
را پا بر جا نگه می دارد که همراه با رفرمیست های رنگارنگ در درون جنبش 
کارگری، مبادرت به تعویق انداختن انقالب اجتماعی می کند. تبلیغات 

ات خود را می ایدئولوژیک این عده در درون طبقه کارگر و زحمتکشان تأثیر
گذارد. چنانچه طبقه ی کارگر تحت تأثیر ایدئولوژی بورژوایی و خرده 
بورژوایی و تبلیغات سرمایه داری قرار نمی گرفتند، نظام سرمایه داری یک 
روز هم دوام نمی آورد! حاکمیت بورژوائی تنها از طریق زور و تبلیغات )رسانه 

ل نمی گردد، که از طریق های عمومی، مساجد، مدارس و غیره( نیز اعما
بر کارگران، « استثمار مضاعف»حاکمیت بر بازار اقتصادی، اعمال استثمار و 

بیکار سازی و اخراج و ایجاد وضعیتی که کارگران قادر نباشند به جهان بینی 
ایدئولوژی »خود دست یابند، صورت می گیرد. بورژوازی عامل اصلی ایجاد 

 دم را تحت تأثیر قرار می دهد.در جامعه است که اکثر مر« کاذب
در جوامع غربی، نظام سرمایه داری تنها در وضعیت بسیار بحرانی متوسل به 
اعمال زور متداوم می گردد، وگرنه با تحمیل قوانین بازار، به اندازه کافی 
کارگران و زحمتکشان را ارعاب می کند، تا توان مقاومت را از آنها سلب کند. 

« یک لقمه نان»ترین آنها( نهایتاً می پذیرند که برای کسب کارگران )حتی آگاه 
خود را « نیروی کار»بایستی « سیر کردن شکم خود و خانوده شان»و یا برای 

به فروش برسانند و به قوانین بازار تمکین کنند. این اقدام به عنوان یک امر 
مایه قلمداد می شود. تنها در وضعیت بحرانی است که کل نظام سر« طبیعی»

 داری به زیر سؤال رفته و قیام های توده ئی در دستور روز قرار می گیرد.
در ایران، طی دو دهه گذشته، وضعیت سیاسی همواره بحرانی و دائمی بوده و 
رژیم با توسل به اعمال زور و اختناق حرکت های توده ئی را سرکوب کرده 

، «اصالحات»لوای  است. اما همان رژیم می تواند، تحت وضعیت نوینی، زیر
 ارعاب زحمتکشان را به شکل دیگری اعمال کند.

در ایران توده های مردم توهمی به این رژیم نداشته و ندارند و به اشکال مختلف 
به مبارزه ادامه داده اند )گرچه مقطعی، محلی و کوتاه مدت(. بدیهی است که 

تشکیالت سیاسی، ادامه یابد و چنانچه مقاومت آنان علیه رژیم، متکی بر یک 
بورژوایی در خطر نابودی قرار « نظم»خواهان تغییرات بنیادین نظام شوند، کل 

خواهد گرفت. کارگران تنها متکی بر نیروی خود و در نتیجه ی مبارزات ضد 
سرمایه داری، می توانند علیه تبلیغات رژیم موضع اعالم کنند. آنها در مبارزه 

در کف کارخانه متوجه می « کنترل کارگری»ر مطالبات روزمره خود بر محو
کارخانه اند. در اینجا نطفه ی اولیه قدرت پرولتری   «ارباب»شوند که خود 

 شکل گرفته و زمینه برای حکومت کارگری فراهم می شود.
  

 ۱۳۹۶آذر 
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  داری؟ سرمایه دولت سرنگونی  یا رژیم سرنگونی
 

 ۱۳۹۶ کارگری اعتصابات و خیابانی اعتراضات حاشیه در
 

 
 :مقدمه

  نیشکر کارگران اعتصاب تداوم  و  ۱۳۹۶ دیماه خیابانی  اعتراضات  دنبال به
  اول،  .شد داده ترتیب ایران به رو زنده میزگرد دو ، ۱۳۹۶  آذر در تپه هفت

 و رازی مازیار شرکت با  ۹۶ دی ۱۶)  سی بی بی تلویزیون – پرگار برنامه
 با ۹۶ دی ۲۷) دگاهدی تلویزیون  – گفتگو پنجره برنامه  دوم  و ،(برزین سعید

  (.کامران رامین و رازی مازیار شرکت
 مسایل به عالقمندان از بیشماری تعداد توسط که تلویزیونی گردهای میز این 

  توضیح   در .شد طرح دوستان از برخی سوی از سؤاالتی و  شد، مشاهده ایران
  گریکار اعتصابات و خیابانی اعتراضات حاشیه در ،«سرنگونی» شعار  مفهوم

 اهمیت به  اشاراتی،(۱۳۹۶ آذر در تپه هفت نیشکر کارگران اعتصاب  مشخصا)
 ضرورت و امپریالیسم محوری  نقش و ایران داری سرمایه دولت ماهیت شناخت

  .شد داری، سرمایه دولت سرنگونی

https://www.youtube.com/watch?v=HHl-c2a93Ps
https://www.youtube.com/watch?v=drEkT_1ZM0I&feature=youtu.be
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 برنامه ناظران از ای عده سؤالت طرح  سایه در مّهم مبحث این کردن باز برای
 ماهیت مورد در  انقالبی های رکسیستما های تحلیل دیدم الزم ،تلویزیونی های

   .کنم طرح  را دولتی آلترناتیو و سرنگونی اهمیت و داری سرمایه دولت
******* 

 بدانیم اینکه  اول،. هست اهمیت حائز لحاظ چند از دولتی آلترناتیو مورد در بحث
 برای تحقق آن مبارزه می کنند، انقالبیی هامارکسیست  ما که بعدی دولت

 بر سیاسی سرنگون طلب نیروهای چنانچه که این دوم، هست؟ دولتی چگونه
 زمینه تواندمی امر این باشند، داشته نظری توافقات آتی دولت از ارزیابی محور

 جهت ،انقالبی در اپوزیسیون نیروهای میان اصولی اتحادهای برایرا  اولیه ی
 به. آورد فراهم را ،جنبش های اجتماعی و به ویژه طبقه کارگر  در گریدخالت
 خارج افتراق کنونی و بحران  از را نیروی های سرنگون طلب  دیگر، سخن

و جبهه قوی تری در مقابل گرایش های راست گرا و وابسته به امپریالیسم  کند
 .اپوزیسیون ایجاد کند

. کرد اشاره خورده پیوند هم به جزء چهار به باید دولتی آلترناتیو ارزیابی برای
بگیرد، تا درک کامل از این مقوله حاصل  صورت باید اجزاء تمام بر توافق
  .شود

 :کنممی اشاره جزء چهار این به
دولت کنونی حافظ منافع چه طبقه اجتماعی )دولت چیست؟  طبقاتی ماهیت  اول،

  (است؟
پس از سرنگونی دولت سرمایه داری، چه )انقالب چیست؟  طبقاتی ماهیت دوم،

 ( نوع انقالبی در دستور کار قرار می گیرد؟
 به جامعه در اجتماعی نیروی چه) انقالب کدام است؟ این رهبری ماهیت سوم،

 انقالب و کند سرنگون را دولت سرمایه داری هست قرار سازنده نیروی عنوان
 (دهد؟  سازمان را

 و انقالب تدارکچه تشکیالتی برای ) انقالب چیست؟ تدارک ابزار چهارم،
 (دولت نیاز است؟ سرنگونی

 دولت یک ایران، دولت ما نظر به دولت چیست؟ طبقاتی ماهیت  اول،
 در امروزه کهای  داریسرمایه دولت شکل به نه اما،. است داریسرمایه

 توسط داریسرمایه دولت در ایران. دیده می شود مختلف اروپایی کشورهای
 به.  شد تحمیل ما جامعه به بعد، به صفویه دوران اواخر در عموما امپریالیسم

 مبارزات محصول که نیست ایداریسرمایه دولت یکاین دولت،  دیگر، سخن
. دارد محدود و الخلقه ناقص خصلتی دولت این. باشد بوده فئودالی ضد طبقاتی

 از ویژه به. است حاکم داریسرمایه تولید وجه ایران، اما کماکان یک جامعه در
-چنان دوران خمینی هم و شاه رضا محمد و شاه رضا دوران،  قاجار زمان

اما، وجه تولیدی سرمایه .  هستیم داریسرمایه تولید وجه یک ما شاهد خامنه ای،
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. *داری در ایران ویژه گی خاصی دارد که ناشی از مداخله امپریالیستی است
و سایرجوامع مشابه که دولت های سرمایه داری از باال توسط )در ایران 

، برخالف جوامع سرمایه داری اروپایی (امپریالیسم بر جامعه تحمیل شده است
داری و سرمایه پیشا مناسبات در کنار مناسبات سرمایه داری ما هچنان شاهد 

. پیوند خورده استشبه سرمایه داری نیز هستیم که با مناسبات سرمایه داری 
: کنیممی مشاهده همواره را آشکاری تناقض خود جامعه سطح در ما بنابراین،

تکنولوژی پیشرفته وارداتی از غرب، و از سوی دیگر، از یک سو، وجود 
 مناسبات مشاهده این .هست موجود داریسرمایه پیشا و قدیمی مناسبات و روابط

در جامعه  داریسرمایه دولت که برساند نتیجه این به نباید را ما داریپیشاسرمایه
سرمایه داری وارد ) هست داریسرمایهجامعه ما کماکان  اقتصاد. وجود ندارد

منطقا یک دولت سرمایه داری است  هم دولت و( شده از باال توسط امپریالیسم
  .سازماندهی می دهد را داریسرمایه نظامکه 
 ما   تمایز اپوزیسیون، در عموما  . شود اشاره ممه  نکته یکباید به  جا این در
نیروهای اپوزیسیون معموال . نمی شود قائل دولت و ( رژیم« )حکومت» بین

که  ظاهرا این نیروها روشن نمی کنند. می کنند «رژیم سرنگونی» از صحبت
 جمهوری داریسرمایهدولت » یا «اسالمی جمهوری رژیم» دست آخر باید

 حکومت و دولت مسئلهاز منظر مارکسیستی،  شود؟ سرنگون «ایران اسالمی
 کل از بخشی (رژیم یا) حکومتتردیدی نیست که . کرد متمایز  هم از باید را

 هست تاریخی پایدار پدیده یک اصوال دولت. هست، اما کل دولت نیست دولت
 دائمی است،دولت . داشته است ادامه امروز به تا تدریج به صفویه زمان از که
 بجایش خمینی رژیم و سرنگون شد شاه مثالرژیم . می کنند تغییر حکومت ها اما

 هایدولت معموال .ماند باقی داری دست نخوردهسرمایه دولت اما آمد،
در تاریخ نشان . شوندمیسازماندهی و هدایت  مختلف هایرژیم با داریسرمایه

 را داریسرمایه دولت می توانند فاشیستی رژیم های داده شده است که مثال
سبک اروپایی می توانند در رأس دولت سرمایه  پارلمانی رژیم های یا بچرخانند،

دیکتاتوری نظامی مانند برخی از کشورهای  هایرژیم یا داری قرار گیرند، 
آمریکای التین می توانند دولت سرمایه داری را بچرخانند، یا در مورد ایران 

 .شیعه، در چنین موقعیتی می تواند قرار گیرد مراتب سلسه به متکی رژیم
 کنیم،می «رنگونیس» از مارکسیستی صحبت نظرم از  ما وقتی بنابراین

که البته رژیم هم )را مد نظر داریم   داریسرمایه دولت کل و نظام سرنگونی
 (.بخشی از آنست

برای تعیین ماهیت  که بود این مارکس نظر انقالب چیست؟ طبقاتی ماهیت دوم،
چنانچه دولت . دولت موجود آغاز کردباید از ماهیت  انقالبی آتی در یک جامعه،

باشد، انقالب آتی، یک انقالب بورژوا فئودالی متکی بر اشرافیت و پادشاهان 
چنانچه دولت سرمایه داری باشد، ماهیت انقالب، سوسیالیستی . دمکراتیک است
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( در وضعیت کنونی، به علت مداخالت امپریالیستی. است( ضد سرمایه داری)
 .دولت های غیر سرمایه داری یا پیشا سرمایه داری در جهان وجود ندارد

 هست ، واضح(که چنین هست)نیز سرمایه داری باشد چنانچه دولت در ایران 
را  سوسیالیستی انقالب آغاز که کارگری باشد، انقالب یک باید آتی انقالب که

 . ستآتی ا دولت لترناتیوآ با مرتبط و کلیدی مسائل از این یکی. نشان می دهد
 برای الزاما تنها دهد، می رخ جامعه ای در انقالبی  زمانی کهداشت  تاکید باید

 سلسله یک حل  منظور به هدف انقالب در اساس. گیردنمی صورت رژیم تغییر
و راه را برای پیشرفت هموار می  گرفته قرار هاتوده مقابل در که هست تکالیفی

به قول مارکس، تضاد بین رشد نیروی های مولده و مناسب تولیدی بوجود . کند
 تکالیف، هدف اصلی، حل دمکراتیک بورژوا انقالب دربرای نمونه، . می آید

« دمکراسی مسأله» ،«ملی مسأله» ،«ارضی مسأله حل»مانند  .است دمکراتیک
 .الیف بودیمبقدرت برای حل این تک بورژوازیما شاهد به قدرت رسیدن . غیره و
 
 جامعه بهتوسط امپریالیسم  باال از داریسرمایه دولت که آنجایی از ایران در

از این زاویه . نبوده ایم فئودالی ضد رزمندههای  دولتما هرگز شاهد  شده، حقنه
انقالب های بورژوا ( و برخی کشورهای دیگر)در جامعه ای نظیر ایران 

 یافتاده عقب تکالیف سلسله یک نتیجه کماکاندر  . دمکراتیک رخ نداده است
 گذشته یک قرن دربه سخن دیگر، . جامعه وجود دارد در دمکراتیک بورژوا

 هنوز« زنان مسأله» و« دمکراسی مسأله» ،«ملی مسأله» ،«ارضی مسأله»
. افتاده است کارگری دولت  یعنی بعدی، دولتبر دوش  تکالیف این. نشده اند حل
 سلسله یک است، داری تحمیلی توسط امپریالیسمسرمایه دولت که انجایی از اما،

 در داری نیز همراه با سایر تکالیف بورژوا دمکراتیکسرمایه ضد تکالیف
تولید و توزیع، توسط  بر کارگری کنترل جمله، از  .گیردمی قرار کار دستور

سوسیالیستی  تکالیف برنامه و غیره بخشی از با اقتصاد سازماندهی ،  کارگران
 کارگری دولت به سخن دیگر،. که باید توسط دولت کارگری حل گردند است

 به داریسرمایه از زندمی نشانه  را گذاری دوران پس از تسخیر قدرت سیاسی،
 توسط  «پرولتاریا انقالبی دیکتاتوری» عنوان تحت دورانی که . سوسیالیسم

 .معرفی شده است مارکسکارل 
الزاما باید  محققا انقالب رهبری انقالب کدام است؟ این رهبری ماهیت سوم،
 مشاهده کنون تا طبقه سه جامعه در ، برای نمونه در ایران .باشد پرولتاریا بدست

تمامی گرایشات راست و . است ارتجاعی کامال که دارسرمایه طبقه: می شود
چنانچه نکات باال را ( که حتی مخالف رژیم کنونی باشند)میانه و برخی از چپ 

 مدافعین از در نظر نگیرند، خواه ناخواه خواهان حفظ نظام سرمایه داری
 هایخواسته پاسخگوی هیچوجه به آتیه در اینها  .داری محسوب می شوندسرمایه

 . شد نخواهند مردم توده
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 و فوقانی طیف به معموال  که داریم« بورژوا خرده» طبقه یک دیگر طرف از
 داریسرمایه دولت ضربت نیروهای از فوقانی طیف .شوندمی تقسیم تحتانی
 طبیعی بطور هم تحتانی بخش و گرفت، خواهند قرار انقالب مقابل در و هستند

 اردوگاه در بنابرین. اندگرفته قرار کار اردوگاه در و کارگر طبقه با ارتباط در
 جنبشهای و گرایش ها اقسام و انواع. بینیممی را ستم تحت اقشار تمامی ما کار

 همچنان و جوانان و دانشجویی هایجنبش و زنان، جنبش مثل اجتماعی
 این رهبری منتها. اندگرفته قرار  ستم تحت  جامعه این در که روشنفکرانی

 انقالب در برخوداردارند،  باالتری سیاسی آگاهی که کارگر طبقه توسط اردوگاه
 ما در بحث های خود که است اساسی نکات از یکی این. شودمی متمرکز آتی

باید  کارگر طبقه رساندن قدرت برای واقع در ما اصلی تمرکز که،داریم تاکید
 .باشد

 را داریسرمایه دولت نهایتا که انقالبی  انقالب چیست؟ تدارک ابزار چهارم،
 طبقه نآ رهبریصدر  در کند، ومی مستقر  را کارگری دولت وکرده  سرنگون

 انقالب این در که مختلفی متحدین گرفته شامل قرار کارگر آگاه و سوسیالیست
. اقشار تحت ستم جامعه و ملی هایجنبش برای نمونه،. هستند، خواهد بود نفع ذی

تشکیالتی که این قشرهایی که اکثریت توده های زحمتکش حال سوال این است  
الزم   اینجا در را به مرحله انقالب سوسیالیستی می رساند چه گونه نهادی است؟

 در هاییاختالف سری یک انقالب به رسیدن ابزارِ  مورد دربه ذکر است که 
 شوم متمرکز موضوع این سر بیشتر هستم مایل که دارد وجود اپوزیسیون طیف

مشاجره میان  و افتراق نقطهموضوع  این، زیر بدهیم انجام بیشتری بحث و
 .هست نیروهای اپوزیسیون

، «مآبانهقیم انحراف» ،اول . دارد وجوداصلی  انحراف دودر مورد این موضوع 
 .است گرایانه تخیل انحراف دوم، و

  .دهممی توضیح بیشتر دو به راجع
 به که است سازمانهایی و احزاب در عموما ،«مآبانهقیم انحراف»اول،  انحراف

 طمطراق پر هایلقب و اسامیبا  احزابیاز طبقه کارگر، دست به ساختن  نیابت
 و غیره و« کارگری کمونیست حزب» ،«کمونیست حزب» می زنند، مانند

 خارج در عموما رهبرانی که) کرده انتخاب از طرف طبقه کارگر را رهبرشان
 و کارگر طبقه از که آنست دهندمی انجام که کاری تنها و ، (هستند کشور

 که معتقدند و اندکرده تدوین هم ایبرنامه. بپیوندند آنها به خواهندمی زحمتکشان
 تنظیم رهبران و «لیدرها» این توسط که را هابرنامه این و بیایند باید کارگران

 گذشته چند دهه در که انحرافی این که است روشن وضوح به. بپذیرند شده،
 ایران داخل در کارگری هایپیشرو روی تاثیراتی نتوانسته بودیم، شاهدش
انقالبی  است قرار انقالب گویا که اینست، انقالب تدارک از اینها تصور .بگذارد

 یک به سخن دیگر، به زعم آنها. گیرد صورت از باال و توسط این رهبران
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شده،   تدوین «برای یک دنیای بهتر»و « برنامه» یک با  «کمونیستی» حزب
 آتی دولت است قرار حزب این، در انتها. کندمی جلب را هاتوده بتدریج سپس و
 است انحرافی این. بنشیند قدرت مسند بر رژیم سرنگونی از پس وشکل داده  را
 سال چند و سی تجربه و داریم هم هنوز و داشتیم مرزبندی آن با سالهاست ما که

 کامال داشتیم، گرایشات این به که انتقاداتی و و ما ارزیابی که داده نشان گذشته
 .است بوده صحیح

 شبه و نارشیستآ گرایشهای طرف از، «گرایانهتخیل انحراف» دوم، انحراف
سال  کارگری، جنبش درون در گرایشات این. شودمی ارائه داده آنارشیست

 و انواع و نبوده متشکل البته )ظهور و فعالیت های متفرق داشته اند   هاست
ضدیت آنان با حزب پیشتاز  (.دارد وجوددر میان آن  مختلفی نظرات  اقسام

کارگری یا حزب لنینی در این است که با مشاهده کجروی های احزاب سنتی 
وی، به این نتیجه استالینیستی در ایران و دوران انحطاط استالینیستی در شور

 کارگران باید مستقیما. می رسند، که حزب پیشتاز به درد طبقه کارگر نمی خورد
 از این نظریات ! را تحقق دهند« لغو کار مزدی»بسازند یا نبرد برای « شورا»

. گیردمی نادیده تدارکات انقالب را کامال یمسأله که است گرایانه تخیل لحاظ این
طبقه کارگر ساعقه وار یک روز معین تسخیر قدرت می تصور می شود که 

آنها تصور  می کنند که . کند، بدون نیازی به حزب و باال بردن آگاهی خود
تدارکات و سازماندهی و کسب آگاهی سوسیالیستی برای  دورهکارگران به 

 پروژه یک کامال تاریخی لحاظ از این روش از تفکر، . نیاز ندارند انقالب،
 شوراها که دهد نشان که نیافته جهان جای هیچ در اتفاقی هیچ چون ت،اس تخیلی
. بگیرند بدست قبلی تداراکات بدون راسا خود بالفاصله را قدرت توانندمی الزما

این گرایش .  و اگر هم چنین کرده باشند انقالب سوسیالیستی تحقق نیافته است
استدالل و شواهد تاریخی کذبی را مطرح  انقالبی، حزب یک ایجاد رد درها،  

 یک ایجاد اصوال و آمده بیرون لنینیزم دل از استالینیزم می کنند، که مثال گویا
 کارگر طبقه اختناق و خشونت علیه اعمال به منجر و بروکراسی به منجر حزب

 ۱۹۱۷پیروزمند اکتبر  انقالب با ارتباط درو آمار ارقام  هاداده این و . شودمی
های  غلو و تحریفات بیشتر ،که منجر به قدرت رسیدن شوراهای کارگری شد

مورد  در متعصبانه یا مغرضانهبرای پرهیز از برداشت  . آنارشیست هاست
پس از . نیاز به  بررسی همه جانبه آن استروسیه، ۱۹۱۷اکتبر  انقالبوقایع 

بوده و چگونه انقالب به کجراه رفته  آن باید نشان دهیم علل اصلی انحراف چه
است، درس های الزم، با بکارگیری از نکات مثبت و کنار گذاشتن نکات منفی، 

 تروتسکی  و لنین خود جانب از حتی اشتباهاتی که است واضح.  باید گرفته شود
تدارک آن از سال  که ابزاری مجموع در اما شود، نقد باید و گرفته صورت
به تسخیر قدرت توسط شوراهای کارگری  ۱۹۱۷ریخته شد و نهایتا در  ۱۹۰۳

 درسی . انجامید، درست بوده است و برای انقالب آتی ایران هم قابل استفاده است
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 این بدون و حزب بدون که است اینتوان گرفته شود  می انقالب این از که
 و تحقق و داریسرمایه دولت سرنگونی وارد الزاما ما تدارکات پیش از انقالب،

 واقعی امری چنین که داده نشان تاریخ، شد نخواهیم کارگری دولت استقرار
 .است گرایانه تخیل و نیست
 دولت سرنگونی و سوسیالیستی انقالب تدارک برای و آتی انقالب تدارک برای

است  هامؤلفه این حزب دارای . داریم نیاز بلشویکی حزب به ما داریسرمایه
 . که به آن اشاره می کنم

 یعنی نیست؛ ایتوده حزب بسازیم، خواهیممی که حزبی که آنست اول، مؤلفه
 چرا است واضح و نیست، کارگران تمام حزب یا و کارگری ایتوده حزب
 ایران آمیزاختناق شرایط در ایتوده حزب ساختن وارد ما امروز. باشد تواندنمی
 رفرمیستی عقاید دوما و است حاکم اختناق اوال که دلیل اینبه شویمتوانیم ب نمی

 هیئت ایدئولوژی چون. است پرنفوذ و قوی بسیار رژیم با طلبانهمماشات عقاید و
 این و(  داریسرمایه ولتد) است قدرت در نیروی به متعلق ایدئولوژیِ  حاکمه،

 .گذارد میدر جامعه و هچنین میان کارگران  را خودش تاثیرات ایدئولوژی
 این عقاید. رفرمیستی هستیم نظرات و جومماشات نظرات  شاهد ما بنابراین،

، سندیکالیست  هادمکراتسوسیال ها،لیبرال مثالً توسط  و هستند پرنفوذ بسیار
امپریالیستی از ساعته تحت کنترل دول  ۲۴ هایتلویزیون و رادیو ها، از طریق

را میان کارگران  خودمخرب  تاثیراتمتاسفانه  .خارج از ایران پخش می شوند
 . و زحمتکشان ایران می گذارد

باید بوجود آید یک حزب متشکل از رزمنده ترین،  که حزبی،  زاویه این از 
به سخن دیگر حزب . متعهدترین و شجاع ترین افراد جامعه کارگری باید باشد

 تدارکات مخفیانهکه  حزبی است. متشکل از کارگران سوسیالیست باید باشد
زیرا تدارک حتی یک اعتصاب کوچک به شکل علنی به سرعت . ببیند را انقالب

 در .رت اطالعات و ابزار سرکوب رژیم مسدود و متالشی می شودتوسط وزا
 یک وجود مستلزم غیره و سراسری کارگری اعتصاب یک تدارکات نتیجه

 .نامیممی کارگری پیشتاز حزب آنرا ما که است زمینی زیر مخفی تشکیالت
 یعنی باشد دمکراتیک کامال حزبی باید ابتدا از حزب این اینست که مؤلفه دوم،

 مختلف باید نظرات و مختلف گرایشهای  .گرایش به رسمت شمرده شود حق
 بدل و رد را شاننظرات همچنین و کنند تبلیغ حزب این درون در آزادانه بتوانند

 طریق از و کند اعالم مردود کامال را هاپیشواسازی و هاالگوسازی. کنند
 .دهد تطبیقبا مبارزات رومزه کارگران  را خود برنامه روزمره هایدخالت

 موجب واقع در و دارد اهمیت بسیار ما نظر نقطه از درونی دمکراسی بنابراین
 هاییدستورالعمل سلسله یک بنشینند رهبرانش که حزبی. است حزب این پیشرفت

 ارعاب و اخراجبا  بالفاصله آید بوجود که اختالفی کوچکترین و کنند صادر
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 بالفاصله احزاب نوع این ما بنظر ماست نظر مد که نیست حزبی آن ،پاسخ دهند
 .شد خواهند منحط
 هاتوده میان در یعنی باشد رادیکال کامال باید حزب این که است این سوم، مؤلفه
 باشد داشته شرکت باید کارگر طبقه روزمره مبارزات در و باشد داشته فعالیت

نقش اصلی  که حزبی به سخن دیگر،. نباشد کارگر طبقه از خارج ستاد یک و
روشنفکرانی هم  در  گرچه. است خود به کارگری جنبش رهبران اش جلب

از یکسو،  :است نیرو دو از ترکیبی واقع این حزب، در .حزب وجود دارند
 راس در که کارگری جنبش متفکر مغزهای یعنی ؛«روشنفکرها-کارگر»

، «کارگران-روشنفکر» دیگر،  سوی از و اندبوده داریسرمایه ضد مبارزات
 توسط و اندداده قرار کارگری جنبش خدمت در را خودشان کهروشنفکرانی 

 ترتیب این به. اندگرفته قرار آنها اعتماد مورد و هستند شده شناخته کارگران
 بتواند تا باشد، داشته مستمر شرکت کارگری جنبش در روزمره بطور باید حزب

بخشی از برنامه  .کند سازماندهی را کارگر طبقه روزمره مسائل و دهد رهنمود
عقاید و  ترتیب این به. این حزب متکی است به تجارب خود کارگران است

. ، در درون این حزب و جامعه در رفت و شد است«خط مشی»نظریات یا 
ه اعضایش در حزب تنها دستور العمل صادر نمی کند که نظریات تکامل یافت

 .  درون جنبش کارگری را نیز بازتاب می دهد
 سوسیالیستی برنامه یک به متکی حتما باید حزب این اینست که چهارم، مؤلفه
 کارگری پیشروهای  عمده بخشهای و حزب فعالین خود باید که ایبرنامه باشد؛

 هم و عضوگیری برای اصلی معیار واقع در برنامه این .باشند سهیم تدوینش در
 .است کارگری جنبش در دخالتگری چنین
 ۱۳۹۶دی  ۲۹
 
نکاتی در  باره اقتصادی جهانی و ساختار اقتصادی ایران : رجوع شود به مقاله ُ*
 (تناقضات مرتضی محیط)

http://militaant.com/?p=2336 
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http://militaant.com/?p=2336
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 چگونگى پیوند هسته هاى سوسیالیستى 

 با کمیته هاى اعتصابات کارگرى

 
با رسیدن به مرحلۀ اعتصابات عمومی کارگران )در مرکز   ۱۳۵۷  انقالب بهمن

شرکت میلیونی اقشار تحت ستم جامعه در   آن کارگران شرکت نفت( و
ترین متحدان امپریالیسم در   اعتراضات خیابانی به سرنگونی یکی از نزدیک

تشکیالت سیاسی اخص  منتهی شد. اما به علت نبود یک  منطقه )رژیم شاه( 
ز کارگری ( به مثابه حزب رهبری کننده انقالب برای به قدرت )حزب پیشتا
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رساندن شوراهای کارگری و تشکیل دولت کارگری، انقالب پیروزمند کارگران 
و سایر جنبش های اجتماعی، توسط یک رژیم ارتجاعی ربوده شد! به سخن 

سرمایه   منجر به دست به دست شدن از یک رژیم ۱۳۵۷انقالب بهمن   دیگر،
و با حفظ دولت سرمایه داری شد. در  رژیم سرمایه داری دیگر   ، به یکداری

سازماندهی و تدارک انقالب  ۱۳۵۷نتیجه، یکی از درس های محوری انقالب 
آتی در وضعیت انقالبی است. این سازماندهی نیز تنها توسط یک نهاد اخص 

کننده اعتصاب   سیاسی به حزب پیشتاز کارگری عملی است. کارگران پیشتاز
و جوانان و قشرهای مختلف معترض در خیابان های سراسر  در کارخانه ها 

خواهان پاسخ گویی ریشه  باید توجه کنند که انقالب پیروزمند آتی که  ایران، 
برنامه  تمام مطالبات قشرهای تحت ستم و کارگران است، باید یک انقالب  ای به 

برنامه ریزی   بیستم نشان داد که ریزی شده و هدفمند باشد. تجربه تاریخی قرن
انقالب ، تنها توسط یک حزب اخص سیاسی، حزب پیشتاز  و تدارک این 

از طریق  تحقق جامعه سوسیالیستی  کارگری، عملی است. هدف این انقالب نیز 
توسط شوراهای کارگری است. به سخن دیگر، هدف ما   تسخیر قدرت دولتی

گونی کامل ماشین دولتی سرمایه داری و تدارک انقالبی است که خواهان سرن
و   یک انقالب سوسیالیستی  استقرار یک دولت کارگری است که این خود آغاز

گسست کامل از امپریالیسم را نشانه می زند. هیچ اعتراض، طغیان و عصیان 
به تنهایی قادر به تغییرات بنیادین در جامعه نخواهد شد. هیچ  در شهرهای ایران 

ریشه ای و  منجر به کسب مطالبات   تنهایی در یک کارخانه اعتصابی به
 درازمدت کارگران نخواهد شد.

 

 شیوه سازماندهی جنبش کارگری
 

برای درک صحیح شیوه سازماندهی می توان از مکانیسم یک اهرم استفاده 
سه جزء پیوند خورده تشکیل یافته که با فشار یک نیروی  از یک اهرم   جست.
به یک تکیه گاه یک حجم اعظیم می تواند ارتقا  و اتکا   در یک انتها  کوچک

یابد. اگر حجم بزرگ توده های کارگران و زحمتکشان باشند، نقطه اتکا رهبران 
ر عملی کارگران و بخش فشار دهنده حزب پیشتاز کارگری است. بنابراین د

وضعیت انقالبی و آغاز اعتالی انقالبی و بحران اقتصادی و سیاسی در جامعه 
که حاکمیت دچار بحران است و توده ها در اعتراض و اعتصاب هستند و قدرت 
دوگانه در جامعه وجود داشته باشد، این سه جزء در پیوند با یکدیگر پیروزی 

 انقالب کارگری را تضمین می کند.
هی حزب پیشتاز کارگری )گام اول(، پیوند همزمان این حزب بنابراین، سازماند

با رهبران عملی کارگران ) گام دوم( الزمه تدارک انقالب کارگری )گام سوم( 
 است.
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در وضعیت کنونی ما شاهد ظهور رهبران عملی طبقه کارگر در کمیته های 
 مخفی بوده ایم.

ا هنوز حزب پیشتاز ام ما شاهد اعتصابات و اعتراضات توده ای بوده ایم، 
کارگری که پیوند خود را به کمیته های مخفی برقرار کند، وجود ندارد )گرچه 

 رجوع شود به بخش کمیته اقدام کارگری(. -تدارکات اولیه آن آغاز شده است
 

 کمیته های مخفی کارگری
 

)رهبران عملی کارگران( که در   پیشتاز  در این امر تردیدی نیست که کارگران
قادر به فعالیت علنی  نقش تعیین کننده ای ایفا کرده اند،  ندهی اعتصابات سازما

نیستند. چنانچه رژیم نتواند مخالفان سیاسی خود را در درون هیئت حاکم تحمل 
کارگران پیشتاز را قطعاً نمی تواند تحمل کند.  کند، بدیهی است که فعالیت علنی 

ا می تواند یک ساختار مخفی داشته در نتیجه فعالیت متشکل کارگران پیشتاز تنه
 باشد.

کمیته های مخفی کارگری نهادهایی هستند که به وسیلۀ کارگران پیشتاز )رهبران 
عملی کارگران( برای تدارک مبارزۀ ضدّ رژیمی شکل می گیرند )ما شاهد این 
کمیته ها مخفی در اعتصابات کارگری بوده ایم(. در درون این کمیته ها کارگران 

ریات و عقاید مختلف شرکت می کنند. زیرا که وجه اشتراک آن ها نه با نظ
برنامه ای و نه ایدئولوژیک است. کارگران در نهادهای مخفی تنها برای مقابله 

مدیران کارخانه به دور یک اقدام مشخص صنفی فعالیت را آغاز می کنند.  با 
سیاسی مبدل می  در مراحل بعدی همین اقدامات صنفی اولیه به مطالبات اّما 

به سخن (. ۱۳۹۶گردد )برای نمونه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه آذر 
دیگر، وجه اشتراک تمام شرکت کنندگان در کمیته های مخفی، مبارزات ضّد 
رژیمی و ضدّ سرمایه داری است و نه صرفا اشتراک عقیدتی. تجربۀ گذشته 

دی از کارگران پیشتاز نشان داده است که این قبیل نهادها توسط عدۀ معدو
)رهبران عملی کارگران( با افراد مورد اعتماد خود شکل می گیرد. اکثر 
اعتصاب های کارگری و تظاهرات و جاده بستن ها در گذشته، توسط این قبیل 
محافل خود انگیخته سازمان یافته اند. سازماندهی کمیته های مخفی و تضمین 

در راستای سراسری کردن اعتصاب های تداوم آن نیز به نوبۀ خود می تواند 
مقطعی و محلی کمک رساند. چنانچه تجربۀ اعتصاب در یک کارخانه به چند 

در راستای اعتصاب عمومی   کارخانه مجاور منتقل گردد و هماهنگی آن ها 
سازمان یابد، نطفه های اولیۀ قدرت کارگری برای تسخیر قدرت سیاسی یعنی 

 هر گردد.انقالب کارگری می تواند ظا
فعالیت های مشخص محلی به  اما، این گونه کمیته ها اغلب پس از یک سلسله 

کار خود خاتمه می دهند و فعاالن آن پراکنده می گردند. رهبران این کمیته ها 
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توسط وزارت اطالعات شناسایی شده یا دستگیر و ارعاب می شوند. یا فعالیت 
در  خسته و دلسرد می شوند.  های آنها تحت نظارت قرار گرفته و نهایتاً 

امروزه آن چه بیش از هر چیز کمبودش در درون جنبش کارگری احساس  واقع 
در کارخانه های منفرد و همچنین  شده، عدم وجود تداوم و پیگیری مبارزات 

عدم سراسری شدن اعتصابات در کارخانه های ایران بوده است. به سخن دیگر، 
کارگری به علت نداشتن سازماندهی و تجربه کمیته های خود انگیخته مخفی 

برای تداوم و گسترش اعتصابات پس از دوره ای خاموش گشته و تجربه  کافی 
 شان به فراموشی سپرده می شود.

 

 هسته های مخفی سوسیالیستی
 

امروز آن چه تداوم و سازماندهی کارگران در کارخانه ها را می تواند تضمین 
به محور یک برنامه اقدام کارگری  سوسیالیستی  کند، تشکیل هسته های مخفی

تنها راه تضمین تداوم کار کمیته های مخفی کارگری وجود این هسته ها  است. 
به مثابۀ ستون فقرات آن هاست. این هسته ها می توانند زمینه را برای ارتباط 
گیری کمیته های مخفی و سراسری کردن آن فراهم آورند و نهایتاً حزب پیشتاز 

 همراه با آنها پی ریزی کنند. کارگری را 
 این گونه هسته ها وظایف متعددی را در مقابل خود قرار می دهند:

اول، فعالیت سازمانیافته شده برای پیوند خود با رهبران عملی طبقه کارگر. این 
اقدام می تواند از طریق حضور در مراکز اعتصابات کارگری و تالش برای 

گران پیشتاز )با رعایت اکید مسایل امنیتی( صورت بگیرد. ارتباط گیری با کار
در صورت امکان دخالت در کمیته های عمل کارگری که سنتاً در درون  و 

کارخانه ها توسط کارگران پیشرو برای پیشبرد امر مبارزاتی شکل گرفته اند. 
د. بدیهی است که این کمیته ها الزاماً متشکل از کارگران سوسیالیست نمی باشن

در درون این کمیته ها حتی کارگران مسلمان و غیرسوسیالیسِت ضدّ رژیمی نیز 
شرکت می کنند و سازماندهی اعتصاب و یا اعتراض انجام می گیرد. شرکت 

سوسیالیستی در چنین تشکل های مخفی به مثابۀ شرکت در یک اتحاد  هسته های 
 عمل صورت می گیرد.

بحث و تبادل نظر به ویژه در دو مورد  دوم، برقراری ارتباط مرتب سیاسی و
 مسألۀ خاص: مسایل جاری سیاسی روز ایران و تجارب بین المللی.

سوم، ترتیب جلسات آموزشی دربارۀ اصول اولیۀ مارکسیسم، مفاهیم سوسیالیسم 
 و تجارب جنبش کارگری در سطح جهانی.

 خانه.برای توزیع میان کارگران کار چهارم، انتشار بولتن های کارگری 
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کمک رسانی به سازماندهی و تدارک اعتراض های کارگری در کارخانه  پنجم، 
و محالت. دخالت سیاسی و تشکیالتی در فعالیت های خود انگیخته کارگران 

 علیه رژیم و مدیران کارخانه.
ششم، مداخله در نهادهایی که کارگران پیشتاز در آن ها شرکت دارند )انجمن 

کارگری مستقل و غیره(. البته دخالت در این  کاهای های صنفی مستقل، سندی
 نهادها مستلزم وجود دمکراسی درونی و استقالل واقعی آن ها از رژیم است.

هفتم، تدارک تیم اطالعاتی علیه جاسوسان و نفوذی های حزب اللهی رژیم در 
کارخانه ها. بدون تردید یکی از روش های مؤثر رژیم در سرکوب فعالیت های 

ران پیشرو در کارخانه ها، وجود جاسوسان و گروه های ضربت حزب کارگ
و وزارت اطالعات و حراست است. مداخلۀ سیاسی کارگران سوسیالیست  هللا 

در کارخانه ها برای تأثیرگذاری و تبلیغات در میان کارگران، بدون شناسایی، 
ها هسته افشا و خنثی کردن عملیات مخرب جاسوسان رژیم امکان پذیر نیست. تن

های مخفی کارگران سوسیالیست قادرند که چنین سدی را از مقابل فعالیت 
کارگران بردارند. خبرچین ها و جاسوسان رژیم بدون مبارزۀ کارگران پیشرو 

 علیه آن ها، از کارخانه ها طرد نمی گردند.
 

 کمیته اقدام کارگری
 

روشنفکر کارگران بر محور برنامه اقدام کارگری  و برخی از فعاالن کارگری 
گرد آمده تا وظایف ذکر شده را انجام دهند. کمیته اقدام کارگری که بیش از یک 
دهه پیش در ایران پی ریزی شد و در ادامه فعالیت هایش یکی از همکاران 

و مستمر در میان   برجسته آن رفیق شاهرخ زمانی بود، که به شکل پیگیر
به فعالیت های ضد سرمایه داری و حمایت از زندانیان سیاسی   پیشرو کارگران

ادامه داده است. نشریه کارگر پیشتاز به پیشنهاد و پیگیری رفیق شاهرخ زمانی 
در واپسین دوره حیات خود از درون زندان رژیم سرمایه داری حاکم است. این 

ت انتقال و تبادل نظر نشریه به مثابه ارگان سازماندهی کمیته اقدام کارگری جه
 با پیشروان جنبش کارگری منتشر می شود.

روشنفکران دعوت -کارگر  کارگران و-کمیته اقدام کارگری از تمامی روشنفکر 
که برای سازماندهی جنبش کارگری و تدارک ایجاد حزب پیشتاز   می کند

 کارگری همراه با رهبران عملی کارگران به این کمیته بپوندند.
 س گیری با کمیته اقدام کارگری با نشانی تلگرام تماس بگیرید:برای تما

Komitehe1Eghdam@ 
 

 ۱۳۹۶بهمن 
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 سخنی با کارگران پیشتاز
 در حاشیه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

 در مورد  اتحاد کمیته های مخفی کارگری
 ۱۳۹۶دی  ۲۵در حاشیه آغاز مجدد اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه 

ضرورت سازماندهی سراسری کمیته های  مخفی اعتصاب در محور 
 سازماندهی آتی کارگران پیشتاز قرار می گیرد. 

از اینرو بررسی  نکاتی برای تبادل نظر میان فعاالن کمیته اقدام کارگری و 
 های اعتصاب در دوره آتی( حائز اهمیت است. کارگران هفت تپه )و سایر کمیته

راه حل برای مسائل کارگران پیشتاز می باید حداقل حاوی سه محور   طرح
  اساسی باشد.

  ببرد. یک گام به پیش کارگران را                *
و هماهنگ کننده برای جلب وسیعترین تعداد  یک گام مشترک مبلغ* 

 باشد.  کارگران
 و بسیج کننده را در هر زمان تعیین و برجسته کند. مطالبات محوری    * 

همواره در درون جنبش کارگری « کمیته های مخفی کارگری»اول؛ موضوع 
کارگران پیشتاز  وجود داشته و امروز نیز به شکل مؤثر تر از پیش وجود دارد.

برای سازماندهی خود در وضعیت اختناق می باید گرد هم آمده و به اشکال 
مختلف تشکیالتی )گاه مخفی و گاه علنی( از مطالبات بر حق خود )گاه صنفی 
و گاه دموکراتیک و گاه انتقالی(؛ دفاع کنند. در واقع این نهادهای کوچک  یا 

لیت های مشخصی بوده و هستند، که های کارگری بر محور فعا« اتحاد عمل»
تحمیل کرده است. این نهادها در « پیشتاز کارگری»وضعیت اختناق حاکم بر 

که در نزدیک به چهار دهه   کارگران بوده اند« مغز های متفکر»واقع همان 
پیش به سازماندهی اعتراضات؛ تظاهرات و اعتصابات کارگری پرداخته اند. 

رگری سازماندهی کارگری غیر قابل تصور می بود. بدون وجود این نهادهای کا
گرچه  در جامعه قیام ها و طغیان های خود جوشی نیز بوقوع پیوسته )از جمله 

( ؛ اما اغلب حرکت های کارگری در کارخانه ۱۳۹۶اعتراضات خیابانی دی 
ها  توسط این نوع تشکل های کارگری شکل گرفته  و خود را مرتبط به 

  نکرده اند.  اعتراضات خیابانی
پراکنده بوده و هیچگاه سراسری « کمیته های مخفی»اما از آنجایی که این 

دوام دائمی نداشته   نشدند؛ به سخن دیگر افراد تشکیل دهنده آن متغییر بوده اند؛
و پس از پایان یک اقدام کارگری مشخص )چه موفق و چه نا موفق( آن کمیته 

د بدون تداوم تجارب پیشین در پیوند با خاص از بین رفته و کمیته دیگر جدی
  فعالیت دیگری شکل گرفته است.
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با توجه به تغییرات در روابط اقتصادی و سیاسی بین المللی و مماشات هردو 
و تحوالت آتی ناشی « برجام»جناح دولت سرمایه داری با دول غربی بر محور 

در ایران و « ارسازمان بین المللی ک»از آن؛ از جمله دخالت های احتمالی 
احتمال ایجاد اتحادیه کارگری وابسته به سازمان بین المللی کار و غیره؛ گام 
بعدی تشکیالتی کارگران پیشتاز؛ فرا رفتن از نهادهای کوچک کارگری )محافل 

و پیوند  مبارزه برای سراسری کردن کارگری و کمیته های کارگری( است.
ستور روز کارگران پیشتاز قرار دادن تمامی نهادهای موجود کارگری در د

گرفته است. بدیهی است که برای تحقق این امر می باید مبادرت کرد به 
بر مبنی یک برنامه اقدام کارگری. از این  یک اتحاد عمل سراسری تشکیل

متشکل تر از پیش کرده و به مبارزه مشترک دامن   طریق کارگران هم خود را
یکدیگر در راستای یافتن راههای سیاسی برای تبادل نظر با   به هم می زنند و

  تدارک تشکل مستقل کارگری در مقابل اقدامات دولت دامن می زنند.
دوم؛ تشکیل اتحاد عمل سراسری؛ عمل مشترک و متمرکز کارگران را به دنبال 
می آورد. یکی از مشکالت فعالیت های کارگری در دوره پیش غیر متمرکز 

های آنان بوده است. بدیهی است که عدم تمرکز در  بودن )پراکندگی( فعالیت
فعالیت های کارگری تأثیرات آن را کاهش داده و شکست پذیری کارگران در 

یا چند   سطح سراسری را بیشتر می کند )حتی اگر در یک کارخانه
موفقیت هایی کسب شود(. حرکت های تک سلولی )کارخانه ای( با   کارخانه

اسری به حرکت های توده ای و متمرکز می تواند مبدل ایجاد یک اتحاد عمل سر
گردد. و تاثیرات سیاسی آن به مراتب مهم تر و عمیق تر خواهد بود. در دوره 
پیش دست از کار کشیدن چند دقیقه ای  و اعتصابات چند روزه برای کسب 
مطالبات کارگری در برخی از کارخانه را تجربه کرده ایم.  اما چرا نباید دهها 

ارخانه، در مورد مسائل کارگری حداقل یک روز دست از کار بکشند؟  برای ک
نمونه چرا کارگران ایران ترانسفو، ایران خودرو و  پتروشیمی و غیره که در 
سالهای پیش  خود در گیر سازماندهی اعتصابات بوده اند، در حمایت از اعتصاب 

کشند؟ علت عدم انجام دست از کار نمی  ۱۳۹۶کارگران نیشکر هفت تپه در آذر 
چند نفری در « کمیته مخفی کارگری»این اقدامات مسلما نمی تواند نبودن 

کارخانه ها و یا بی توجهی  به اعتصابات کارگران هفت تپه  باشد. علت اصلی 
یک اتحاد عمل   در عدم اتحاد سراسری کارگران است. اگر در میان کارگران

اضات کارگری تا حد یک اعتصاب کارگری سراسری وجود می داشت و اعتر
یک روزه پیش می رفت؛ مسئله  اجحافات دائمی بر کارگران هفت تپه )و سایر 
کارخانه ها( توسط مدیران بی لیاقت مانند افشار ها و اسد بیگ ها  نمی توانست 
عملی شود. کارگران ایران باید به قدرت خود باور داشته باشند و نشان دهند که 

ری تنها در مواردی که در میان کارگران افتراق وجود داشته دولت سرمایه دا
باشد، می تواند زورگویی علیه کارگران را اعمال کند. به محض انجام یک عمل 
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سراسری، متحد و برنامه ریزی شده؛ دولت ناچار به عقب نشینی شده و این 
باعث کسب اعتماد به نفس در درون کارگران شده و در دوره آتی کارگران 

 پیشتاز را در موقعیت قوی تری قرار خواهد داد. 
سوم؛ نقش کارگران پیشتاز اینست که از میان مطالبات طرح شده؛ محوری ترین 
آنها را انتخاب کرده و آن را میان کارگران برجسته کند. در هر زمانی یک 
مسئله محوری می شود که تضاد کار و سرمایه را تشدید می کند. آن مسئله 

مطالبه سیاسی و یک درخواست   تواند یک شعار صنفی و یا محوری می
دموکراتیک باشد. برای نمونه در موارد بسیاری درخواست کارگران حقوق های 
عقب افتاده شان بوده است. با این مطالبه مرکزی وارد مقابله با نمایندگان دولت 

و به زندان شده و به خیابان ها آمدند. زمانی که عده ای از آنها دستگیر شده 
فرستاده شدند؛ مطالبه کارگران  به آزادی زندانیان سیاسی مبدل گشته است. در 
عرض چند هفته مطالبه محوری کارگران بنابر وضعیت مبارزاتی تغییر کرده 
است. زیرا آزادی کارگران بازداشت شده می توانست راه را برای تحقق خواست 

 های دیگر هموار کند.
دیروز؛ نمی  با روش و موقعیت امروز اید درک کنند کهب« کارگران پیشتاز»

توان به کارگران رهنمود داد . مبارزه تنها در یک کارخانه بدون چشم انداز 
رفتن از موقعیت کنونی و طرح شعارهای محوری و سازماندهی و ارتباط  فرا

گیری با سایر کارگران )به ویژه آنان که در دوره پیش خود اعتصاباتی سازمان 
داده اند(، نه تنها تناسب قوا را به نفع کارگران تغییر نمی دهد، که آنها را با کمی 

در « مغز  های متفکر»تغییرات جزیی در وضعیت موجود نگه می دارد. ایجاد 
یک کارخانه دیگر کفایت نمی کند. راه غلبه بر  پراکندگی کنونی صرفاً درگیر 

کارگران باید در   است. کردن خود کارگران در عمل مشترک و سراسری
موقعیتی قرار گیرند که خود از طریق فعالیت مشترک به ضرورت سازماندهی 
برسند. کارگران پیشتاز در یک کارخانه عالوه بر موارد سازماندهی کارگران 
و مبارزه در کارخانه مشخص خود باید مبلغ تدارکات اتحاد عمل سراسری و 

رغیر این صورت مبارزات کمیته کارخانه طرح مطالبات عمده کارگری باشند، د
در همان کارخانه محصور شده و دولت سرمایه داری بر بدنه متفرق اعتصاب 

 کنندگان لطمه وارد می آورد.

 پیش به سوی وحدت کمیته های مخفی کارگری! •

 پیش به سوی اتحاد عمل های سراسری کارگری! •

 پیش به سوی اعتصاب عمومی ! •
 مازیار رازی

 سخنگوی گرایش مارکسیست های انقالبی ایران
 ۱۳۹۶دی  ۲۵
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 چگونگى پیوند هسته هاى سوسیالیستى  

 با کمیته هاى اعتصابات کارگرى 

گرفته ایم. انقالب بهمن با  قرار  ۱۳۵۷   ما در آستانه سالگرد انقالب بهمن
رسیدن به مرحلۀ اعتصابات عمومی کارگران )در مرکز آن کارگران شرکت 
نفت( و با شرکت میلیونی اقشار تحت ستم جامعه در اعتراضات خیابانی به 

منتهی  ترین متحدان امپریالیسم در منطقه )رژیم شاه(   سرنگونی یکی از نزدیک
تشکیالت سیاسی اخص )حزب پیشتاز  یک  شد. اما، با تاسف به علت نبود

کارگری ( به مثابه حزب رهبری کننده انقالب برای به قدرت رساندن شوراهای 
کارگری و تشکیل دولت کارگری، انقالب پیروزمند کارگران و سایر جنبش های 

انقالب بهمن   اجتماعی، توسط یک رژیم ارتجاعی ربوده شد! به سخن دیگر،
رژیم   سرمایه داری، به یک  ه دست شدن از یک رژیممنجر به دست ب ۱۳۵۷

حفظ همان دولت سرمایه داری پیشین شد. در نتیجه،  و با  سرمایه داری دیگر 
تدارک و  و اهمیت   ضرورت ۱۳۵۷ یکی از درس های محوری انقالب 

سازماندهی انقالب آتی است. این سازماندهی نیز تنها توسط یک تشکل اخص 
کارگران  پیشتاز کارگری عملی است. امروزه  یعنی حزب سیاسی 

و جوانان و قشرهای مختلف معترض در  اعتصاب کننده در کارخانه ها   پیشتاز
خواهان  باید توجه کنند که انقالب پیروزمند آتی که  خیابان های سراسر ایران، 

تمام مطالبات قشرهای تحت ستم و کارگران است، باید  پاسخ گویی ریشه ای به 
 ۱۹۱۷برنامه ریزی شده و هدفمند باشد. تجربه تاریخی انقالب اکتبر  انقالب  یک

انقالب، تنها توسط یک حزب  برنامه ریزی و تدارک پیشین این   نشان داد که
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هم در دوران انقالب  بدیهی است  اخص سیاسی، حزب بلشویکی، عملی گشت. 
تحقق جامعه  بی ، نهایی مارکسیست های انقال و هم امروز هدف  ۱۹۱۷اکتبر 

توسط شوراهای کارگری است. به   از طریق تسخیر قدرت دولتی سوسیالیستی 
سخن دیگر، هدف ما تدارک انقالبی است که خواهان سرنگونی کامل ماشین 

یک   دولتی سرمایه داری و استقرار یک دولت کارگری باشد که این خود آغاز
یسم را نشانه می زند. هیچ و گسست کامل از امپریال  انقالب سوسیالیستی

به تنهایی قادر به تغییرات بنیادین  اعتراض، طغیان و عصیان در شهرهای ایران 
منجر به  در جامعه نخواهد شد. حتی هیچ اعتصاب کارگری محلی به تنهایی 

برای رسیدن به این  ریشه ای و درازمدت کارگران نخواهد شد.  کسب مطالبات 
 .ندهی انقالب چگونه باید باشدهدف باید دید شیوه سازما

  انقالب سازماندهی  شیوه
 

با  مقایسه مکانیسم یک اهرم  برای درک صحیح شیوه سازماندهی می توان از 
سه جزء  از همانطور که می دانیم، یک اهرم   شکل سازماندهی استفاده جست.

در یک   پیوند خورده تشکیل یافته که در یک انتها با فشار یک نیروی کوچک
یک حجم اعظیم را رد انتهای دیگر ارتقا می دهد. البته با استفاده از  و   انتها

همان  اهرم است. اگر حجم بزرگ   تکیه گاه  تعیین کننده دیگر که   یک جز
مسلما رهبران  باشند، نقطه اتکا توده های کارگران و زحمتکشان در جامعه 

حزب پیشتاز کارگری است.  نیروی  عملی کارگری اند، و بخش فشار دهنده 
در وضعیت انقالبی و آغاز اعتالی انقالبی و بحران اقتصادی و سیاسی در 
جامعه که حاکمیت دچار بحران می شود و توده ها در اعتراضات و اعتصابات 

ه در جامعه وجود می یابد، این سه جزء در پیوند و قدرت دوگان  بسر می برند، 
 .با یکدیگر پیروزی انقالب کارگری را تضمین می کند

در پیوند همزمان این حزب با  به سخن دیگر، تشکیل حزب پیشتاز کارگری، 
 .رهبران عملی کارگران الزمه تدارک انقالب کارگری است

در کارخانه  یته های مخفی نطفه های اولیه کم در وضعیت کنونی ما شاهد ظهور 
 .ها )هر چند پراکنده( بوده ایم

هچنین حرکت های توده ای و اعتراضات خیابانی و اعتصابات پراکنده 
بوجود نیامده  اما هنوز حزب پیشتاز کارگری  را مشاهده کردیم،  کارگری 

است. مساله امروزی ما فائق آمدن بر این کمبود است. به عبارت دیگر، ایجاد 
آن در حال شکل  های اولیه  )که نطفه   ند هسته های مخفی سوسیالیستیپیو
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رهبران عملی کارگری مساله اصلی تدارک انقالب آتی است.   با گیری است( 
این دوبخش از اهرم )کمیته ها مخفی کارگری و هسته های مخفی 

 .را بیشتر بررسی می کنیم سوسیالیستی( 

 کارگری مخفی های کمیته وضعیت اول:
 

کمیته های مخفی کارگری نهادهایی هستند که به وسیلۀ کارگران پیشتاز )رهبران 
عملی کارگران( برای تدارک مبارزۀ ضدّ رژیمی توسط کارگرانی که بهم اعتماد 
دارند شکل می گیرند )ما شاهد این کمیته ها مخفی در اعتصابات کارگری مانند 

ه ایم(. در درون این کمیته ها ، ایران ترانسفو و کارگران نیشکر هفت تپه بود
کارگران با نظریات و عقاید مختلف شرکت می کنند. وجه اشتراک آن ها 

اشتراک برنامه ای و سیاسی و نه ایدئولوژیک است. کارگران در نهادهای  نه 
یا چند اقدام مشخص  مدیران کارخانه به دور یک  مخفی تنها برای مقابله با 
در مراحل فوری بعدی، به علت انفجاری  کنند. اّما صنفی فعالیت را آغاز می 

بودن وضعیت سیاسی در ایران، همین اقدامات صنفی اولیه به مطالبات سیاسی 
 .مبدل می گردند و به مرحله باالتر مبارزاتی ارتقا پیدا می کنند

این گونه کمیته های مخفی کارگری متاسفانه  تجربه نشان داده است که  اما، 
فعالیت های مشخص محلی به کار خود خاتمه می دهند  یک سلسله  اغلب پس از

و فعاالن آن پراکنده می گردند. یا رهبران این کمیته ها توسط وزارت اطالعات 
دستگیر و ارعاب می شوندو یا فعالیت های آنها تحت نظارت  شناسایی شده 

شین را از دست پی قرار گرفته و نهایتاً خسته و دلسرد می شوند و یا رادیکالیسم 
 .می دهند

امروزه آن چه بیش از هر چیز کمبودش در درون جنبش کارگری  در واقع 
در کارخانه های منفرد و  احساس شده، عدم وجود تداوم و پیگیری مبارزات 

همچنین عدم سراسری شدن اعتصابات در کارخانه های ایران بوده است. به 
ارگری به علت نداشتن سازماندهی سخن دیگر، کمیته های خود انگیخته مخفی ک

برای تداوم و گسترش اعتصابات پس از دوره ای خاموش گشته  و تجربه کافی 
و تجربه شان به فراموشی سپرده می شود. از اینجا ضرورت پیوند این کمیته 

 .ها با هسته مخفی سوسیالیستی نشات می گیرد

 سوسیالیستی مخفی های هسته سازماندهی چگونگی دوم،
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روز آن چه تداوم و سازماندهی کارگران در کارخانه ها را می تواند تضمین ام
بر محور یک برنامه اقدام کارگری  کند، تشکیل هسته های مخفی سوسیالیستی 

تنها راه تضمین تداوم فعالیت کمیته های مخفی کارگری وجود این هسته  است. 
نند زمینه را برای ارتباط ها به مثابۀ ستون فقرات آن هاست. این هسته ها می توا

گیری کمیته های مخفی و سراسری کردن آنها فراهم آورند و نهایتاً حزب پیشتاز 
 .کارگران پیشتاز پی ریزی کنند همراه با  کارگری را 

 :این گونه هسته ها وظایف متعددی را در مقابل خود قرار می دهند

ران عملی طبقه کارگر. این اول، فعالیت سازمانیافته شده برای پیوند خود با رهب
اقدام می تواند از طریق حضور در مراکز اعتصابات کارگری و تالش برای 

 .ارتباط گیری با کارگران پیشتاز )با رعایت اکید مسایل امنیتی( صورت بگیرد

در درون هسته  دوم، برقراری ارتباط مرتب سیاسی و بحث و تبادل نظر 
تجارب بین  ز ایران و درس گیری از مورد مسایل جاری سیاسی رو  در ها 

 .المللی

سوم، ترتیب جلسات آموزشی دربارۀ اصول اولیۀ مارکسیسم، مفاهیم سوسیالیسم، 
 .انقالب و برنامه و تجارب جنبش کارگری در سطح جهانی

توزیع میان کارگران کارخانه و نهایتا  برای چهارم، انتشار بولتن های کارگری 
 .درگیر کردن کارگران پیشتاز در نگارش و توزیع بولتن های کارگری

رسانی به سازماندهی و تدارک اعتراض های کارگری در کارخانه  کمک پنجم، 
و محالت. دخالت سیاسی و تشکیالتی در فعالیت های خود انگیخته کارگران 
علیه رژیم و مدیران کارخانه و تشکیل تعاونی ها برای کمک رسانی به خانواده 

 .های کارگران در اعتصاب

ن و نفوذی های رژیم در کارخانه های اطالعات علیه جاسوسا ششم، ایجاد تیم 
 .ها و خنثی سازی آنها

 کارگری مخفی های کمیته با سوسیالیستی های هسته پیوند چگونگی
 

تجربه ما در یک دهه گذشته نشان داده که الزمه پیوند یافتن هسته های 
با رهبران عملی و سازمانده های اصلی اعتصاب کنندگان در  سوسیالیستی 

« تسمه نقاله»وند بین نیروی فشار و تکیه گاه اهرم ( وجود یککارخانه )یعنی پی
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نقاله ای که این اقدامات مهم و اساسی را به درون کارگران پیشتاز   است. تسمه
کارگران )هسته های سوسیالیستی( -برده و کانالی برای پیوند روشنفکر

سمه روشنفکران )رهبران عملی کارگری( ایجاد کند. بدون این ت -کارگر  با
اقدامات تبلیغاتی، افشاگری ها و اطالع رسانی ها و در سطح مجازی یک  نقاله، 

تاثیرات اساسی و تعیین کننده نمی گذارد.از اینرو این اقدامات  امر فرعی است و 
استفاده از   مجازی و تبلیغات باید به ایجاد و تداوم تسمه نقاله کمک رسانی کند.

ک بخش فرعی از کار اصلی است. رسانه های جمعی و عمومی صرفا ی
می به خودی خود جای کار اصلی را پر نمی  مکمل کار اصلی هستند  اینها 
 .کنند

اگر این استدالل را بپذیریم سؤال بعدی که باید پاسخ بدهیم اینست که آیا این 
وجود دارد؟ برخی ادعا می کنند که کمیته   در جنبش کارگری« تسمه نقاله»

یا   «کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری»ی پیش نظیر هایی که در سالها
نقش این   در پیش  غیره  و« کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری»

تسمه نقاله را ایفا کرده اند. این استدالل درست نیست، زیرا تسمه نقاله ای که 
ایجاد کند  می باید پیوند ارگانیک بین هسته های سوسیالیستی و رهبران عملی را

باید از مدار اقدامات رفرمیستی و علنی کاری خارج شده شده و متکی بر یک 
 .تشکیالت مخفی باشد  و  برنامه مشخص با جهت گیری ضد سرمایه داری

اما در سالهای گذشته ما یک تجربه در این راستای داشته ایم. بخشی از فعاالن 
یش تالش به ساختن آن تحت حدود یک دهه پ کارگری و مارکسیست ها انقالبی 

برنامه اقدام »این کمیته بر محور یک  کردند. « کمیته اقدام کارگری»عنوان 
ایجاد شد و پس از سالها   با جهت گیری اخص ضد سرمایه داری« کارگری

دخالتگری در ایران موفق به جلب برخی از کارگران پیشتاز کمونیست شد. 
« کارگر پیشتاز»ار بولتن کارگری به نام انتش کمیته اقدام کارگری مبادرت به 

شماره از آن انتشار یافته و در میان  ۲۰بیش از  زده و تا کنون در دوره اخیر 
 .کارگران توزیع گشته است

-کارگر  و از تمامی روشنفکر سوسیالیست  کمیته اقدام کارگری همواره 
ا روش صحیح روشنفکران دعوت به همکاری با آن کرده است. به اعتقاد من تنه

برای رسیدن ساختن حزب پیشتاز کارگری در آینده و پیوند خوردن دو بخش از 
اهرم یعنی هسته های سوسیالیستی و کمیته مخفی کارگری ضرورت چنین تسمه 

 ت. نقاله ای اس

 ارائه داده ش ۱۳۹۶بهمن  ۹تلگرام « اتحاد و همبستگی»این بحث در تاالر *
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ایران در حاشیۀ وقایع اخیرسخنی کوتاه با کارگران    

 

 

 
 ایران غیور و شریف کارگران

 
ما امروز وارد مرحلۀ نوینی از حرکت های توده ای در تقابل با اجحافات و 

های دولت سرمایه داری شده ایم. شما عزیزان بیش از هر قشر اجتماعی  ارعاب
دیگری، اجحافات و سرکوب های دولت سرمایه داری ایران را در طّی نزدیک 
به چهار دهه تجربه کرده اید. به جرأت می توان گفت که امروز در ایران، هیچ 

قتصادی و روحی نیروی اجتماعی که به اندازۀ شما طعم تلخ فشارهای شکنندۀ ا
 .را چشیده باشد، وجود ندارد

شما تنها نیروی اجتماعی در ایران بوده اید که علی رغم پرداخت هزینه های 
سنگین، به مبارزات ضدّ دولت سرمایه مصّرانه ادامه داده اید. اعتصابات شما 
در کارخانه های مختلف در مقابل فشارهای ابزار سرکوبگر دولت سرمایه داری 

دسته های حراست در کارخانه ها، خانۀ کارگر و شورای اسالمی کار و  مانند-
مورد ستایش میلیون ها کارگر در سطح جهانی بوده است. مبارزات  -غیره

مستمر و بی وقفۀ شما، روزنه های امید را در قلب میلیون ها تن از اقشار تحت 
 .ستم ایران همواره زنده نگاه داشته است
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 ! ایران شریف کارگران
شما تنها نیروی اجتماعی در ایران هستید که بی اغراق، تجربۀ تاریخی بسیار 
غنی تری نسبت به سایر اقشار اجتماعی داشته اید. شما، با سازماندهی و تکیه 
بر نیروی خود، یکی از بزرگترین متحدان امپریالیسم آمریکا، یعنی رژیم 

ع و کارخانجات بزرگ شاهنشاهی را سرنگون کردید. اعتصابات کارگران صنای
چون نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فوالد، مس و غیره در سرنگونی شاه نقش 
تعیین کننده ای داشت. تمام جهانیان نیک می دانند که ستون فقرات رژیم شاه را 

و ” شب های شعر” تظاهرات توده ای خیابانی شکاند و نه شعر خوانی های  نه 
سیاسی، بلکه اعتصاب عمومی کارگران آن اقدامات روشنفکران سازمان های 

را درهم شکست. از این نقطه نظر، متحدان جهانی شما اذعان دارند که شاید 
در روسیه، بزرگترین دستاورد طبقه کارگر در سطح  ۱۹۱۷پس از انقالب اکتبر 

در  جهانی را شما کارگران ایران کسب کرده و به سایرین انتقال داده اید. شما 
و کّل ابزار  ته بزرگترین شوراهای کارگری را سازمان دادید عرض چند هف

دولت سرکوبگر شاه را از میان برداشتید. از این رو دولت ها و حکومت های 
سرمایه داری در ایران خوب درک کرده اند که با دستگیری فعّاالن کارگری، 

ادگی شما را به س شالق زدن ها و ارعاب ها و فشارهای اقتصادی نمی توانند 
 !به زانو در آورند. درود بر شما

 !ایران شریف کارگران
 

شما اکنون در موقعیّت ادای سهم تاریخی خود، یعنی رهبری کردن جنبش توده 
ای قرار گرفته اید. حرکت های اخیر مردم ایران چنان چه فاقد رهبری باشد، 

نکنید! درنهایت با شکست مواجه خواهد شد. به سخنان اخیر حسن روحانی توجه 
است و با او تبانی خواهد کرد و برای مدّتی طوالنی،  او در خدمت خامنه ای 

رخوت و سرخوردگی را در درون جوانان به وجود خواهد آورد. شما عزیران 
خوب می دانید که تظاهرات خیابانی در سراسر ایران در جریان است. این به 

از کشور برای حفظ  اصطالح رهبران اصالح طلب و همتایان آنان در خارج
هستند. به ” باال“همانند همیشه در حال معامله و سازش با  منافع و مقام خود 

سخن دیگر حرکت های خودجوش میلیونی مردم، صرف نظر از رهبران 
محافظه کار و سازشکارشان، آغاز شده است؛ و این حرکت برای مدّت طوالنی 

ارگری با تجربه و نبود ادامه نخواهد یافت. در صورت نبود یک رهبری ک
از سوی   شعارهای مشخص و سازماندهی درست، در نهایت این حرکت ها

 .کنونی خاموش خواهند شد رهبران 
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از این رو است که شما کارگران باید در صحنۀ مبارزه حضور فعّال داشته 
باشید. شما باید رهبری این حرکت توده ای را به دست گیرید. توده های میلیونی 

ما نیاز دارند. حضور، شرکت و رهبری شما تنها می تواند از طریق به ش
سازماندهی اعتصابات سراسری در کارخانه ها نشان داده شود. شما اکنون در 
مقامی هستید که می توانید با هماهنگی و در حمایت از حرکت های توده ای 

را رسیده اخیر در مقابل حکومت حسن روحانی ایستادگی کنید. اکنون زمان آن ف
 .است که شما برای مطالبات خود وارد صحنه گردید

ایجاد کمیته های مخفی اعتصاب برای هماهنگی سراسری ضروری است. این 
کمیته ها می توانند در هماهنگی با یکدیگر، روز و موعد اعتصابات کارخانه 

لبات و مطا  و در نقاط مختلف ایران با هم دست از کار کشیده ها را سازمان داده 
کارگران را طلب کنند. شما در گذشته، تجارب بسیار ارزنده ای از مبارزات 
خود بدست آورده اید. این تجارب باید مورد استفاده قرار گیرند. از 

و همه و همه  تپه   کارگران ایران تراسفو و اخیراً کارگران نیشکر هفت تجربۀ 
 .اعتصابات، می شود و باید درس گرفت

م شما است. این شعار امروز می تواند مورد اجرا قرار گیرد اعتصاب حق مسل
تا تمامی مطالبات شما تحقق یابد. مطالبات صنفی مانند: پرداخت حقوق های 
معوقه، حقوق بازنشستگی و غیره. مطالبات دموکراتیک مانند: آزادی تمام 

اد زندانیان سیاسی، آزادی بیان و تجّمع، آزادی مطبوعات و حق اعتصاب و ایج
تشکل مستقل کارگری و غیره. این مطالبات می تواند همراه با مطالبات انتقالی 
مانند، کنترل کارگری و افزایش دستمزدها متناسب با نرخ توّرم و غیره ادغام 
گردند. چنان چه دولت مطالبات پایه ای را بی پاسخ گذارد، می توان کارخانه ها 

ان در آورد و مدیران بی لیاقت را کنترل خود کارگر کرده و تحت  را اشغال 
اخراج نمود. کنترل بر تولید و توزیع می تواند به دست قدرتمند خود کارگران 

علیه استبداد شاهنشاهی، به کارگران  ۱۳۵۷عملی گردد. تجربۀ انقالب بهمن 
اثبات کرد که در عرض چند هفته بدون تجربه پیشین قادر به ایجاد شورای 

ل کارگری هستند. در وضعیّت بحرانی کنونی که دولت کارگری و اعمال کنتر
سرمایه داری در انشقاق به سر برده و توده های وسیع مستقل از گرایشات هیئت 
حاکم در خیابان به شکل روزانه شرکت می کنند، کارگران می توانند به سرعت 

 .به خواست های خود برسند

مبارزات ضدّ دولتی را به جوانان در خیابان ها نشان  اقدامات شما، راه و روش
خواهد داد. در صورت وجود رهبری کارگری، جوانان به سرعت جلب مطالبات 
رادیکال تر می گردند. حرکت شما کارگران امروز می تواند آیندۀ حرکت کنونی 
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را به شکل دیگری رقم بزند. حضور فعّال شما در سازماندهی اعتصاب 
راستای دفاع از خود و حمایت از حقوق دموکراتیک میلیون ها تن سراسری در 

از مردم ایران مهم ترین اقدامی است که امروز در دستور روز کارگران ایران 
 .قرار دارد

اعتصابات می تواند توسط کارگران در هر کارخانه با تشکیل کمیته های مخفی 
کمیته ها مخفی   سایرمورد اعتماد در   میان کارگران  اعتصاب آغاز شده و

اعتصاب، بخصوص کارخانجات بزرگ چون نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع 
برای تدارک اعتصاب عمومی هماهنگی   ایران خودرو و غیره فوالد، مس ،

 .ایجاد کند

 !ایران شریف کارگران
 

شما می توانید در حاکمیت قرار گیرید و این دولت سرمایه داری را با دست 
ود سرنگون کنید. سرنگونی دولت سرمایه داری و استقرار دولت های پرتوان خ

کارگری متکی بر شوراهای کارگری، شما را در مقام حاکمیت جهت شکوفایی 
 .خواهد دهد اقتصادی برای تمام اقشار تحت ستم، قرار 

 پیش به سوی تشکیل کمیته های مخفی اعتصاب در کارخانه ها*

 عتصاب در کارخانجات بزرگپپش به سوی هماهنگی کمیته های ا*

 پیش به سوی اعتصاب عمومی*

 پیش به سوی سرنگونی دولت سرمایه داری و استقرار دولت کارگری*

 سخنگوی گرایش مارکسیست های انقالبی ایران - مازیار رازی

 ۱۳۹۶دی  ۱۲
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 فعالیت مخفی و علنی 

 
کارگری برای تداوم روش نوین .  ۱۳۹۶آذر  اعتصاب کارگران هفت تپه 

 مبارزات کارگری علیه سرمایه داری
  

رفیق مازیاز رازی یکی از مسائلی که امروز بسیار حائز اهمیت است سؤال:
مساله حزب پیشتاز انقالبی است که شما مقاالتی در این رابطه نوشته اید و یکی 

 از سواالتی که در این رابطه مطرح می باشد این است که:
رایط فعلی می تواند کار توده ای نماید و اساساً رابطه بین کار آیا حزب در ش

مخفی )که کار اقلیتی از پیشگام یا پیشتاز است( با کار توده ای چکونه می باشد؟ 
 و اساساً ااین دو فعالیت را چگونه می شود با هم پیوند داد؟

ر واقع مازیار رازی: در ابتدا باید ذکر کنم که: هدف اصلی هر حزب انقالبی د
کار میان توده های زحمتکش و توده های کارگر است، یعنی اگر حزبی فعالیت 
مستمر و مداوم در درون بخش های عمده توده ها نداشته باشد آن حزب در واقع 
فاقد ارزش می باشد. در نتیجه هدف اصلی یک حزب انقالبی فعالیت در میان 

 توده ها است.
این یکی از موضوع های اصلی است که می خواستم به آن اشاره کنم چون در 
شرایط کنونی ما شاهد این هستیم که احزاب متعددی در خارج یا احیاناً در داخل 
در آتیه ساخته خواهد شد، که اینها احزابی هستند که ارتباط مستقیم و ارگانیک 

ها در واقع به شکل قیم مآبانه یا با توده های زحمتکش ندارند و از این زاویه این
از باال خواهان این هستند که رهبری توده ها را به دست بیآورند در صورتی 
که حزب طبقه کارگر یا حزب پیشتاز انقالبی باید فعالیت اصلی و هدف اصلی 

 آن در میان توده ها باشد.
این حزب باید متشکل از توده های کارگر از فعالین پیشروی  اعضا و فعالین

طبقه کارگر باشد و از این لحاظ حزبی که ما از آن صحبت می کنیم حزب طبقه 
کارگر حزبی است که در میان طبقه کارگر متولد می شود و در بطن مبارزات 
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 روزمره طبقه کارگر فعالیت خود را گسترش می دهد و از درون طبقه کارگر
 فعالینی را به داخل خود جلب می کند.

اما از سوی دیگر مشکلی که ما در مقابل خودمان در کشورهائی نظیر ایران 
داریم، این است که دولت سرمایه داری ایران یک دولت اختناق آمیز و ارعاب 

طبقه کارگر را اجازه نمی   گر می باشد که به هیچ وجه کار متشکل توده ای
ل هائی از طبقه کارگر یا تشکل هائی از جنبش دانشجوئی دهد و اگر هم تشک

بوجود آید دولت به اشکال مختلف از طریق نهادهای مختلف دخالت در این تشکل 
 ها را به عهده می گیرد و آنها را از مسیر اصلی خود خارج می نماید.

 بنابراین ما در جامعه ای نظیر ایران با یک دوگانگی و تناقض روبرو هستیم از
یک سو به عنوان نیروهای انقالبی و نیروهای سوسیالیست انقالبی خواهان الحاق 
به توده های وسیع هستیم و خواهان تشکیل و همراهی با پیشرو کارگری برای 
بوجود آوردن حزب طبقه کارگر هستیم و از سوی دیگر در مقابل دولتی قرار 

وش می کند. رهبران را داریم که تمام حرکت های طبقه کارگر را در نطفه خام
دستگیر و اعدام و در واقع امر دخالت گری را متوقف و مسدود می نماید. 
بنابراین مسأله ای که در برابر ما وجود دارد این است که چگونه این تضاد و 

 تناقض را می توانیم حل کنیم.
در محور این بحث مسأله ساختن حزب پیشتاز انقالبی طرح می شود. حزب 

انقالبی، حزب توده ها نیست حزب پیشتاز انقالبی به منظور جلب توده پیشتاز 
های وسیع طبقه کارگر یا اقشار پیشرو کل جامعه بوجود نمی آید چون چنین 
حزبی اصوالً قادر به فعالیت سیاسی درون جامعه ای نظیر ایران نخواهد بود 

سرکوب و ارعاب  توده ای بوجود آید، بالفاصله مورد  این حزب اگر با پایه های
قرار گرفته و متالشی می شود. بنابراین حزبی که مد نظر ماست )حزب پیشتاز 

 انقالبی( حزب پیشرو طبقه کارگر است.
حزبی است که متشکل از متعهدترین و منضبط ترین عناصر طبقه کارگر 

 گری در طبقه کارگر را باید در خفا و به شکل می آید و آنها امر دخالت  بوجود
 غیرعلنی سازمان دهند که مورد حمله و تهاجم پلیس و نیروهای انتظامی قرار
 نگیرند تا بتوانند ارتباطات ارگانیک خود را با طبقه کارگر برقرار کنند و برنامه
 ای که در دست دارند برنامه انقالبی که منتج از مبارزات طبقه کارگر در چند

 .دهه گذشته بوده به درون طبقه کارگر برده و سازماندهی کنند
سوی  بنابراین از یکسو ما خواهان این هستیم که با توده ها پیوند خورده و از

دیگر بدلیل ماهیت دولت، ماهیت ارعاب آمیز دولت باید بطور مخفی و مشخصاً 
 حرکت های کامالً جدا از توده ها سازمان دهی کنیم. بطور

مسأله دیگری هم به دلیل شرایطی که در ایران در مقابل خود خواهیم یافت این 
ل توده است که در درون تشکل های توده ای و تشکل های کارگری که به شک

ای عمل می کنند، عقاید و ایدئولوژی هیاًت حاکم به راحتی رسوخ پیدا می کند 
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این قابل ذکر است که دولت سرمایه داری همواره از طرق مختلف مشغول 
ارعاب طبقه کارگر است. یکی از طرق ارعاب رژیم، سرکوب مستقیم است که 

د رفرمیستی به از طریق نیروهای انتظامی و دیگری از طریق گسترش عقای
 درون جنبش کارگری می باشد.

 
در چنین شرایطی که شما هم ذکر کردید رژیم شروع می کند به ساختن   سئوال:

هد این هستیم که مسأله پارلمان جوانان ما شا یک سری تشکالت، مثالً در جنبش
ساخته می  یا تشکالت مختلف که بیش از صدها تشکل می باشند  جوانان مطرح

 شود.
سئوال دیگری که اینجا مطرح می شود و سئوال مهمی نیز می باشد این است 
که: نیروهای انقالبی و نیروهای پیشرو یا پیشگام برای شرکت در این تشکالت 

در نظر بگیرند اساساً آیا باید در این تشکالت شرکت نکنند باید چه مواردی را 
و یا شرکت مشروط نمایند و اساساً چگونه باید با این مسأله بغرنج در حالی که 

 هنوز تشکالت سراسری مستقل بوجود نیآمده برخورد کنند؟
مازیار رازی: در مورد وضعیت کنونی باید ذکر کرد که در دوره آتی ما شاهد 

مانورها و این نوع تحوالت در داخل ایران از سوی دولت سرمایه داری این نوع 
ایران خواهیم بود. دوستان مطلع هستند که دول اروپائی یعنی پانزده کشور 
اروپائی رفت و آمدهایی را به ایران آغاز کرده اند و شروطی برای متحول 

زمینه ریزی  کردن یا مرتبط کردن اقتصاد ایران به کشورهای اروپایی تعیین و
 چپاول ایران از سوی این دولت ها در ماه های گذشته ریخته شده است.

از این نقطه نظراست که یک سلسله شروطی برای دولت ایران در نظر گرفته 
اند که به هر حال از نقطه نظر ظاهری هم که شده شاهد تحوالتی در درون 

ای به اصطالح مستقل جامعه خواهیم بود و یکی از این تحوالت ایجاد تشکل ه
کارگری و یا پارلمان دانشجوئی ویا تشکل های دانشجوئی خواهد بود. در واقع 
تحت شرایط کنونی ما این وضعیت را شاهد خواهیم بود. منتهی در ارتباط با این 

 مسأله در مقابل تحوالت اخیر عموماً سه موضع گیری مطرح می شود.
ی اصوالً هیچ نوع ارتباطی با این تشکل موضع اول این است که توده های انقالب

ها نداشته باشند و در واقع خط مشی امتناع یا بایکوت)تحریم( این تشکل ها را 
 اتخاذ کنند.

خط دوم این است که اصوالً بدون پیش شرط هائی می توان در درون این تشکل 
می    های دانشجوئی و یا کارگری که دولت تحت فشار دولت های اروپائی ایجاد

کند شرکت کرده و از این روزنه استفاده کرد و این نظر اعتقاد دارد این ابزاری 
هست که می تواند جنبش دانشجوئی و یا جنبش کارگری را به مرحله نوینی 
برساند. اما به اعتقاد من این دو نظر دچار انحراف و دو روی یک سکه می 

 باشند.
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ه اگر توده های دانشجو در مسأله ای که مطرح است این است: واضح است ک
درون تشکل های مستقل و پیش ساخته ای که به هر حال از طرق مختلف ایجاد 
می شود شرکت بکنند، واضح است که باید خود را به این تشکالتی که ایجاد می 
شود مرتبط کرد. و اما در ارتباط با جوانانی که امروز تحت فشارهای مضاعف 

که این تشکالت جوانان و پارلمان جوانان و غیره قرار گرفته اند طبیعی است 
روزنه ای ایجاد می کند و واضح است که نیروهای انقالبی باید خودشان را به 
این تکامالت و این تحوالت مرتبط بکنند. از سوی دیگر شرکت در درون اینها 
بدون پیش شرط ها به نظر من آن هم دچار ایراد می باشد چون مسأله این است 

انگیزه ها و اهداف خود این تشکالت جوانان را    دولت سرمایه داری باکه 
 بوجود می آورد و دنبال مقاصد خود می باشد.

بنابراین اگر توده های جوانان در سطح وسیع در این تشکل ها شرکت کنند می 
شرکت خود را سازمان دهند یعنی از یکسو دچار   توانند به شکل مشروط

ناع از آن نشوند و خود را از توده های وسیع و دانشجویانی انحراف تحریم و امت
که در آتی در این تشکالت شرکت می کنند منزوی نکنند، و از سوی دیگر هم 
در واقع تسلیم سیاست های رژیم و دول اروپایی نشوند. بنابر این یکی از 
 شروطی که می توانند جوانان و جوانان سوسیالیست برای دخالت در این تشکل
ها داشته باشند این است که خواهان استقالل کامل این تشکل ها از دولت و تمام 
نهادهای مرتبط به دولت باشند. اگر قرار باشد که دولت و یا نهادهای دانشجویی 
دولت به شکلی در این تشکل هائی که ساخته می شود اعمال نفوذ کنند به اعتقاد 

بود. این تشکل ها باید در واقع کاماًل  من شرکت در این تشکل ها بی فایده خواهد
مستقل از دولت باشند و گرنه مجدداً دچار انحرافاتی که در گذشته هم ما شاهد 

 آن بوده ایم خواهند شد.
شرط دوم شرکت در این تشکل ها تضمین دموکراسی درونی است، یعنی 

به رسانه تشکل ها باید مطبوعات آزاد خود را داشته باشند، باید دسترسی    این
های جمعی عمومی داشته باشند باید از رادیو تلویزیون استفاده بکنند و نظرات 
مشخص خود را که مرتبط به مسائل صنفی دانشجوئی و جوانان می باشد بدون 
سانسور در مطبوعات منعکس بکنند و در رادیو تلویزیون آزادانه به بحث 

ان به روی تمام گرایش های بگذارند. همچنین در واقع این تشکل ها باید درش
 نظری باز باشد.

نمی تواند تشکلی بوجود آید که بگوید درب آن به روی سوسیالیست ها و یا 
کمونیست ها بسته است و صرفاً گرایش های مختلف اسالمی را به درون خود 
قبول می کند. این در واقع یک تشکل غیردموکراتیک خواهد بود بنابر این ما 

یم، ما باید پافشاری بکنیم شرط ورود خود را بر این بگذاریم که باید اصرار بکن
اواًل دموکراتیک باشند دوماً اینکه مستقل از دولت باشند و سوماً   این تشکل ها

اینکه درب این تشکالت به روی تمام نظرگاه های منعکس در جامعه باز باشد 
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کمونیزم   معتقد بهاز جمله کسانی که معتقد به سوسیالیزم هستند و کسانی که 
هستند باید بتوانند در این تشکل ها شرکت کنند. درغیر این صورت شرکت در 

 این تشکل ها بی فایده خواهد بود.
 ۱۳۸۲بخشی از مصاحبه با مازیار رازی 

 
 در مورد ضرورت کار مخفی در جنبش کارگری

 )در تلگرام(:  رفقا جوان در ایران  سوال یکی از
 هم داریم؟  آیا فعالیت عملی و زیرزمینی رفیق 

 پاسخ مازیار رازی:
چه  بی تردید پاسخ به این سوال مثبت است. ما هم فعالیت عملی ) چه علنی و 

در دستور  فی به مفهوم اقدامات غیر علنی( غیر علنی( و هم زیر زمینی ) یا مخ
اصوال این یک موضوع اساسی برای پیشبرد مبارزه طبقاتی در  داریم.  کار 

بدان بی توجه « فعاالن کارگری»درون جنبش کارگری است که بسیاری از 
« علنی»اقداماتی   محققا باید« عملی»برخی تصور می کنند که اقدامات  هستند. 

نکه اقدامات مخفی )غیر علنی( به مفهوم رد اقدامات عملی است! باشند، و یا ای
این برخورد کامال نادرست است. فعالیت عملی می تواند ترکیبی از اقدامات 

کارگران علیه یک   تداوم مبارزات  و علنی باشد. ما باید توجه کنیم که  مخفی
ط توده ها از بیم سرنگون شدن توس  )که  نظام سرمایه داری منزوی و منفور

با چنگ و دندان مجهز به تمام وسایل امنیتی و نظامی برای سرکوب   خود را
مبارزات کارگری کرده است( یک هنر است. در تاریخ جنبش کارگری به ویژه 
در جوامعی که توسط دیکتاتوری های نظامی اداره می شوند، یکی از هنرهای 

د که از یکسو، وقفه ای در کارگران پیشتاز این است که به تدابیری دست یابن
ایجاد نشود و از سوی دیگر   مبارزات آنها به علت وجود سرکوب و اختناق

هزینه ای بابت مبارزه علیه اجحافات نپردازند و به فعالیت های خود بدون 
 )یا هزینه را به حداقل برسانند(.  دستگیری و ارعاب ادامه دهند

ر جزوات و کتاب های نمی شود در این تدابیر را به عنوان دستور العملل د
دسترس کارگران پیشتاز قرار داد. این تدابیری است که خود آنها در صحنه 

 مبارزه طبقاتی به آن دست می یابند و به مورد اجرا قرار می دهند.
در اعتراضات اخیر کارگران هفت تپه، ما شاهد اجرا شدن چنین تدابیری در 

نمونه عده ای از کارگران زن و مرد با  ای میان برخی از کارگران بودیم. بر
چفیه در تظاهرات شرکت کردند. علت این تدبیر  پوشاندن چهره های خود در 

به احتمال قوی این بوده است که در تظاهرات و اعتراضات پیشین که کارگران 
بدون پوشش چهره خود شرکت می کردند بالفاصله پس از دوره ای بازداشت و 

مراکز امنیتی قرار می گرفتند و خلل در تدوام مبارزاتشان مورد بازخواست 
ایجاد می شد. این تدبیر اخیر کارگران را در موقعیت بهتری برای ادامه فعالیت 
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در اعتراضات شرکت   ها قرار می دهد. بدین ترتیب که هم با تعداد بیشتری
اشته اند. مستقیم در امان گذ از دستگیری و پیگرد قانونی  کرده و هم خود را 

 این تجربه ای است که باید در سایر موارد از آن درس گرفت.
تنها به این تجربه هم نباید اکتفا کرد. این تجارب باید در یک کارخانه تعمیق  اما 

رسیدن به این   برای راه تنها   یافته و به سایر اعتراضات کارگری تعمیم یابد.
امر، تشکیل هسته های کارگری مخفی در هر کارخانه و محالت کارگری است. 

ای که امر سازماندهی دائمی مقاومت ها و اعتراضات   هسته های مخفی
کارگری را سازمان داده و تجارب یک کارخانه را با کارخانه های دیگر در 

 وضعیت مشابه به مشارکت می گذارد.
ین روش از سازماندهی می تواند نطفه های اولیه یک حزب پیشتاز در واقع ا

 بنیاد نهد. کارگری را 
 ۱۳۹۶آذر  ۲۴
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم مارکسیستی مطالبات کارگری
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 مازیار رازی

گرفتن  مطالبه  ۱۳۹۶در حاشیه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه دی و آذر 
کنترل تولید و توزیع تولیدات به دست خود کارگران مطرح شد. از اینرو مقاله 
ای از رفیق مازیار رازی در مورد مطالبات کارگری را باز انتشار می دهیم. 

 میلیتانت

******** 

 از کارگری جنبش آتی دورۀ برای کارگری مطالبات طرح کنونی، وضعیت در
 .است اهمیت حائز زاویه دو
 یک طی ویژه به که سیاسی تحوالت زاویه از کارگری مطالبات بررسی ست؛نخ

 پیوند برقراری به که تغییراتی .است مهم پیوسته، وقوع به ایران در اخیر سال
 برای جهانی داری سرمایه .است شده منجر غربی های دولت با رژیم تر نزدیک

 امنیت کارگران، بر مضاعف استثمار اعمال و ایران به خود های سرمایه انتقال
 این برای تدارک .کند می طلب را المللی بین قوانین اجرای ضمانت و سرمایه
 به پیش سال تا اما شد؛ آغاز پیش های سال از تسهیالت، و ها سازی زمینه
 .نرسید فرجام

 نوبۀ به ایران به خارجی های سرمایه جذب و دولت اخیر های ریزی زمینه اما،
 سرمایه نظام یک احیای .کرد خواهد ایجاد کارگران عیتوض در تغییراتی خود
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 جمهوری ریاست و ای خامنه خود رهبری به بار این «طلب اصالح» داری
 داری سرمایه نظام و جهانی های بانک های سیاست به مرتبط روحانی، حسن

 دالرهای همچنین و خارجی های سرمایه فراتر شدن سرازیر مفهوم به جهانی،
 خارجی دارهای سرمایه .بود خواهد ایران به خارج، مقیم ایرانی داران سرمایه

 علت به و بوده ایران صنایع در کالن های گذاری سرمایه انتظار در ها سال که
 مرزهای از خارج در را خود های سرمایه رژیم، توسط سرمایه تضمین عدم

 دادن تعلیم یدکی، وسایل کردن وارد با آتی دورۀ در بودند، کرده متمرکز ایران
 ایران اقتصادی بکر صحنۀ وارد ای، حرفه مدیران  ها، تکنوکرات و ها تکنیسین
 ایران به آمریکایی و فرانسوی های خودروسازی از بسیاری نقداً  .شد خواهند

 .اندکرده پهن را خود کار بساط و اند رفته
 رد کارگران اشتغال  با است همراه کارخانجات، های چرخ افتادن گردش به

 اطمینانی نا  تدریج به کارگران، اشتغال با .گذشته از تر منظم و تر عالی سطحی
 و یافته، کاهش کارگران میان در (شغل دادن دست از ترس) شغلی امنی نا و

 تقویت کارگران میان در را نفس به اعتماد حدودی تا خود نوبۀ به روند این
 و نوپا داری سرمایه .یافت اهدنخو خاتمه جا این به روند این اما؛ .کرد خواهد
 سرکوب، جنگ، نظیر مختلف عوامل و علل به سال های سال که مدرن

 دورۀ در ویژه به رژیم سران های کاری ندانم و اقتصادی اشتباه های سیاست
 به مجبور افتادگی، عقب جبران برای بودند، افتاده عقب معرکه از نژاد احمدی
 مدیران پیشرفته، و نوین آالت ماشین .شد خواهد «کار» شدت اعمال

 اقتصادی، «عقالیی» های ریزی برنامه مدیریت، امور به وارد و کرده تحصیل
 به محکوم را کارگران نتیجه در و داده افزایش کارگران میان در را کار شدّت
 به اعتماد با همراه مضاعف استثمار .کرد خواهد مضاعف استثمار تحمل
 کارگری مبارزات از نوینی مرحلۀ نشانگر خود نیز گرکار طبقۀ درون در نفس
 .است
 داری، سرمایه حاکمیت دهه سه از بیش در بار نخستین برای
 می ظاهر پیش از تر مشخص و تر ملموس شکل به «سرمایه» و «کار» تضاد
 خواهد تغییر نیز کارگران هم و داران سرمایه هم کار، ابزار همچنین .گردد
 سرکوب با همراه ای وسطی قرون «کار قانون» یک تحمیل گذشته در اگر .کرد

 نوین «کار قانون» آتی، دورۀ در بود؛ رژیم سیاست از بخشی کارگران عریان
 دیگر، سخن به .گردد می تدوین المللی بین  های عرف و قوانین با منطبق ظاهراً 

 رۀدو در کردند، می قمع و قلع شمشیر با را کارگران گردن پیش دورۀ در اگر
 هیئت درونی اختالفات رو این از .شد خواهد بریده پنبه با کارگران «سر» آتی

 .اند یافته کاهش همه ریزی زمینه این تدارک در نیز حاکم
 انشقاق و پراکندگی زاویۀ از کارگری مطالبات بررسی دوم؛ 
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 حائز نیز کارگری جنبش با آن پیوند عدم و کارگری و «کمونیستی» نیروهای 
 کارگری، جنبش درون در سیاسی آتی تحوالت با که است بدیهی .ستا اهمیت

 کارگری جنبش درون در گری دخالت امر در نیز کمونیستی نیروهای نقش
 تدافعی مبارزات از کارگری جنبش درون در تغییرات اگر .کند می پیدا اهمیت

 نظاره» حالت از نیز ها کمونیست وضعیت گردد؛ منجر تعارضی مبارزات به
 نیم از بیش .کند تغییر باید می «گری دخالت» حالت به «یگر

 بین کشور از خارج در «اتحاد» یافتن راستای در «نظر تبادل» و «بحث» قرن
 ایران، داخل در کارگران مدافع کارگری های «کمیته»و کمونیستی نیروهای

 حضور بدون ،«کارگری چپ» اپوزیسیون اتحاد ایجاد روش که است داده نشان
 رسیده بست بن به کارگری، پیشروی با پیوند و کارگری جنبش درون در سیاسی

 سیاسی اشتباهات و ها کاری ندانم و توجهی بی این علت به .است
 نسبت خود اعتماد جوان و پیشرو کارگران پیش، دورۀ در ،«چپ» های جریان

 درون در عتمادا کسب .اند داده دست از را ها گروه و ها سازمان این به
 و مسایل محور بر ها کمونیست مؤثر گری دخالت طریق از تنها کارگران
 .است عملی کارگران کنونی مطالبات

 میانه و  (خواه مشروطه و طلب سلطنت) راستگرا نیروهای تمام امروز
 وحدت و گیری جبهه حال در (غیره و دمکرات سوسیال خواه، جمهوری) گرا

 همچنین .هستند ایران در بورژوازی تقویت راستای در دخالتگری امر برای
  کشاندن یدک به با سانتریست های گرایش

 خود سر و هستند همیشگی کاری خرده مشغول «کارگری» و «کمونیسم» نام
 .برند می پیش حزبشان، تقویت برای ایحاشیه هافعالیت با را
 می سر به گیپراکند و انشقاق در کماکان کمونیستی نیروهای که صورتی در

 همسویی راه تنها کارگری مطالبات محور بر گری دخالت بر توافق .برند
 تدوین» و «نظر تبادل» و «بحث» دوران.هست یکدیگر با کمونیستی نیروهای

 پایان به پیشرو، کارگران با ارتباط بدون و پایه بی های «اتحاد» و «برنامه
 پیشتاز حزب ساختن و اتحاد و برنامه تدوین و گری دخالت زمان .است رسیده

 که کمونیستی نیروهای .است رسیده فرا کارگری، پیشروی با همراه کارگری،
 امر باید می هستند، کارگر طبقۀ با همسویی خواهان کردار و گفتار در

 داری سرمایه ضد جبهۀ تقویت راستای در و کنند، تلقی جدی را گری دخالت
 دورۀ محوری مطالبات بر توافق و تدقیق بدون امر نای و .کنند کوشش ایران در
 .نیست پذیر امکان کارگر طبقۀ آتی
 کنونی وضعیت در آتی دورۀ برای کارگری مطالبات بازنگری علت دو این به
 .است برخوردار بسیاری اهمیت از

 چه که دید باید آتی، دورۀ برای کارگران محوری مطالبات بررسی از پیش اما؛
 چپ» طیف در .نیستند کنونی وضعیت با منطبق و کننده یحبس مطالباتی
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 دارد وجود انحراف دو عموماً  کارگری، محوری مطالبات مورد در ،«کارگری
 .هستند سکه یک روی دو ها این که

 کارگری جنبش بر سنتی های سازمان توسط که است مطالباتی نخست،
 و «رژیم ونیسرنگ» شعار «رادیکال» مطالبات از یکی .گردد می تحمیل

 گنجینه از را شعارها قبیل این سنتی های سازمان .است «انقالب» شعار دیگری
 رادیکال برای و آورده بیرون کنند، می احساس را آن نیاز که زمان هر خود های
 مطالبات حقانیت دادن نشان برای حتی .کنند می استفاده ها آن از خود دادن جلوه
 آمال و آرزوها بر بنا و غلوآمیز صورت به را اجتماعی عینی وضعیت خود
 که کنند می استدالل برخی .کنند می «سناریوسازی»ها، واقعیت نه و خود

 ساخته خود حزب بخوانید) انقالب رهبری و است الوقوع قریب رژیم سرنگونی
 در گری دخالت از رهایی برای دیگر برخی !است قدرت تسخیر آمادۀ (شان
 کارگری روزمرۀ شعارهای از یک هر مقابل در کارگری امور
 خیر، مؤسسان مجلس» مانند شعارهایی .دهند می قرار را «انقالب» شعار

 از هایی نمونه غیره و «!آری انقالب خیر، صنفی های انجمن» ،«!آری انقالب
 شعله»مورد در مرتب کردن صادر اطالعیه .است ها«گری دخالت» گونه این
 از لفظی حمایت و «گرسنگان شورش بمب» انفجار و انقالب «شدن ور

 نمایانگر همه برخوردها این .است برخوردار بسیاری رونق از هنوز کارگران
 کارگری روزمرۀ مسایل مورد در کردن خالی شانه و گری دخالت امر از امتناع
 قیم را خود تشکیالتی سطح در ها سازمان این !انقالبی رادیکالیزم نه و است

 جایگزین را خود های خواسته مطالبات، طرح سطح در و دانسته کارگران
 .کنند می کارگری های درخواست

 براندازی شعار کمونیستی جریان هر سرلوحۀ در که نیست تریدی امر این در
 از شعارها این زیرا .گیرد قرار بایستی کارگری انقالب و داری سرمایه نظام
 نیروی داری سرمایه های دولت.گردند می ظاهر داری سرمایه نظام خود ذات

 و سیاسی اقتصادی، شکوفایی و مولده نیروی رشد بازدارندۀ و کننده مسدود
 توسط) کارگری انقالب یک توسط ها، آن قهرآمیز سرنگونی با تنها .اند اجتماعی

 و زنان از هایی بخش ستم، تحت های ملیت فقیر، دهقانان کارگران؛
 اما .است پذیر امکان داری، سرمایه بندهای از ها انسان کامل رهایی (جوانان

 می را شعارهای این که رسید نتیجه این به توان نمی درست های استدالل این از
 براندازی برای .کرد تحمیل کارگری جنبش بر زمانی هر در و لحظه هر توان
 سازمان پیش از را پیشرو، کارگران درون در حداقل الزم، تتدارکا بایستی رژیم

 و براندازی ضرورت به بایستی پیشرو کارگران از کننده تعیین بخش .داد
 تجربه را خود کارگری قدرت و باشند رسیده کارگری حکومت با آن جایگرینی

 گرفتن دست به ها، کارخانه اشغال کارگری، اعتصابات سازماندهی .باشند کرده
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 تدارک برای الزم های شرط پیش از کارگران توسط صنایع در توزیع و تولید
 .است حاکم نظام سرنگونی

 کارگری جنبش فعاالن از برخی توسط اول، دسته انحراف سکه روی آن دوم،
 به خود ارگانیک کردن مرتبط برای ها آن اول دستۀ خالف بر .گردد می طرح

 کنند می استدالل ها آن .شوند می کارگر طبقه شعارهای ترین عام مبلغ کارگران
 شرایط یا و نرسیده مطالبات از برخی به مجموع در کارگران که جایی آن از که

 در نمونه برای .است ضروری غیر مطالبات از بسیاری طرح است، نشده آماده
 را آن یا اندازند می قلم از را «اعتصاب حق» مرکزی مطالبۀ خود، دخالتگری

 نیز ها آن سازماندهی رو این از !کنند می «اقتصاد به نرساندن یبآس» به منوط
 شامل کارگران، مطالبات ترین عام که است بدیهی .است کارگران عموم متوجه
 .هاست آن ترین افتاده عقب
 کارگران عموم از دوم، دستۀ کند؛ می کارگران جایگزین را خود اول دستۀ اگر

 دوم دستۀ شود؛ می گرایی فرقه انحراف دچار اول دستۀ اگر.کند می روی دنباله
 زیرا هستند؛ سکه یک روی دو ها این.گردد می طلبی فرصت انحراف دچار
 مبارزاتی صحنۀ نهایت در ها انحراف این هردوی .دارند هم با مشترک وجوه

 .کنند می باز رفرمیستی عقاید نفوذ برای را راه و گذاشته خالی را
 به کارگران مابین تمایزی وجه که است این در دسته دو هر اساسی ایراد

 بین تمایزی ها آن .نیستند قایل کلمه اخص مفهوم به کارگران و کلمه اعم مفهوم
 پیشرو کارگران مطالبات و سو یک از کارگران عموم آگاهی سطح و مطالبات

 .شود می داده توضیح بیشتر مورد دراین .شوند نمی قایل دیگر سوی از
 ظاهر ها آن ترین تجربه با و ترین آگاه از دیگری بخش کارگران، میان در اما

 عادی کارگران از فراتر مطالباتی به که هستند کارگرانی ها این .اند شده
 ها آن عملی رهبران عنوان به کارگران هیسازماند در و کرده پیدا دسترسی

 کارگر» واقع در ها آن .اند کرده ایفا پیش دورۀ در مهمی نقش
 مبارزات به داری سرمایه ضدّ  جبهۀ مقدم صف در که هستند «روشنفکرانی

 هنوز اجتماعی قشر این گرچه .اند زده دامن کارگران سازماندهی و مستمر
 همانند کارگر، طبقۀ عملی رهبران مثابۀ به اما کند، نمی عمل سراسری و متشکل

 امر ها این .هستند سیاسی وضعیت تحلیل و کتب و مقاالت به مجهز روشنفکران
 زده بحران های کارخانه در عمدتاً  پیش، دهۀ دو در را کارگران سازماندهی

 و ها فعالیت بر تمرکز و قشر، این با ها کمونیست همسویی .اند داشته برعهده
 مهم کارگری آتی مبارزات پیشبرد برای اجتماعی قشر این طالباتم گسترش

 .است
 باید ابتدا در کارگری، جنبش کنونی محوری شعارها بررسی برای
 می تقسیم دسته سه به عموماً  مطالبات .شود روشن «کارگری مطالبات» مفهوم
  و «حداقل» مطالبات دمکراتیک؛ مطالبات :شوند
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 «.انتقالی» مطالبات
 سیاسی سلطۀ با الزاماً  که هستند شعارهایی از دسته آن دمکراتیک طالباتم اول؛

 را ستم تحت قشرهای کلیۀ ای پایه حقوق اما نیستند، تضاد در بورژوازی
 حق اجتماعی، های آزادی مانند هایی خواست نمونه برای .دهند می  گسترش

 و شآموز کارگری؛ سندیکاهای تأسیس آزادی اعتصاب؛ و تشکل حق بیان،
 برابری موجود؛ ارتجاعی جزایی و حقوقی قوانین لغو همگانی؛ و مجانی پرورش

 بشری؛ حیثیت و حقوق به احترام و آزادی سطوح؛ کلیۀ در مردان و زنان کامل
 و شهروند هر توسط دولتی مقام هر کردن دادگاهی و شکایت حق

 .هستند «دمکراتیک مطالبات» غیره،
 کمونیست عمدۀ مبارزات از یکی همواره دمکراتیک حقوق برای مبارزه گرچه

 مگر هایی، خواست چنین تحقق ایران نظیر کشورهایی در اما هست، و بوده ها
 چنین تحقق حتی حاکم اختناق که زیرا .است دشوار استثنایی، وضعیت در

 با .کند تحمل حاکم هیئت درون در خود مخالفان برای تواند نمی را هایی خواست
 و دارند؛ جای کارگری تبلیغات و برنامه در هایی خواست چنین وجود، این

 گاهی اختناق، وضعیت علت به زیرا .پذیرند صورت باید ها آن حول تبلیغات
 .گردند می مبدل کارگران محوری شعارهای به مطالبات آن نیز

 نخست وهلۀ در که هستند اهمیت حائز زاویه این از دمکراتیک شعارهای طرح
 سازماندهی بدون .دهند سازمان را خود که بیابند را امکان این باید کارگران
 و .بود نخواهند خود انقالبی نقش ایفای به قادر کارگران سیاسی، و تشکیالتی

ً  نه و)دولت طبقاتی ماهیت به کارگران مبارزات این طی  همچنین  شکل صرفا
 کارگر طبقۀ که، آن برای ها، این بر وهعال .برد خواهند پی (استبدادی حکومت

 به دارند، دمکراتیک عمدتاً  هایی خواست که را ستم تحت قشرهای کلیۀ بتواند
 باید را دمکراتیک مطالبات کند، جلب سوسیالیستی انقالب برای مبارزه جهت

 مبارزه مطالبات از برخی محور بر پیش دورۀ در کارگران .کند خود «آنِ » از
 کمونیست برنامۀ محور در دمکراتیک مبارزات گسترش دیگر، بیان به .اند کرده

 .است گرفته قرار هم ها
 نمی نفی را داری سرمایه نظام نیز ها آن که ،«حداقل» سنتاً  مطالبات  دوم؛
 حق بازنشستگی، اجتماعی، های بیمه بیکاری، حقوق نظیر مطالباتی .کنند

 این اهمیت .هستند ها خواست این جمله از غیره و دستمزد پرداخت با مرخصی
 سوسیال های حزب که زیرا .بود زیاد بسیار نوزدهم قرن اواخر در مطالبات
 خواست این اما .یابند دست کارگران نفع به اصالحاتی به توانستند می دمکرات

 در بورژوازی زیرا اند، شده کمرنگ غربی کشورهای در حتی امروزه، ها،
 در ها خواست این تحقق .است گذشته «حاتاصال»از بسیاری گرفتن پس حال

 چه چنان یا و دشوارند یا (دمکراتیک مطالبات مانند) نیز ایران نظیر کشورهایی
 اما .کارگر طبقۀ نه و هستند رژیم نفع به «اصالحاتی»  عمدتاً  یابند، تحقق بخشاً 
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 پیش دورۀ در .است ضروری نیز شعارها این حول مبارزه ها، این رغم علی
 .اند شده طرح ایران کارگران از بسیاری توسط مطالبات قبیل این

 چارچوب شدن شکسته مستلزم ها آن نهایی تحقق که اند«انتقالی» مطالبات سوم؛
 افزایش مانند شعارهایی شامل که مطالبات این .است داری سرمایه نظام

 باز ؛بیکاری افزایش با متناسب کار ساعات کاهش تورم، با متناسب دستمزدها
 مستقیم نظارت ها؛ بانک و ها کارخانه ها، شرکت خرج و دخل دفترهای کردن

 .باشند می غیره و توزیع و تولید بر کنترل موجود؛ قوانین تدوین برای کارگری
 عملی محور به حرکتی، هر پی در اخیر، عصر در مطالبات، این که جایی آن از

 کارگران مطالبات اساسی های پایه از یکی است، شده تبدیل کارگری مبارزات
 پیشتاز حزب برنامۀ رأس در تاریخی ای دوره برای و دهد؛ می تشکیل را پیشرو
 مطالبات با کیفی لحاظ از انتقالی مطالبات .گیرد می قرار ایران در آتی انقالبی

 حداقل و دمکراتیک مطالبات زیرا اند، متفاوت «حداقل» و جزئی دمکراتیک،
 درازمدت محوری مطالبات از و نبرده سؤال زیر را داری سرمایه نظام یک هیچ
 .باشند توانند نمی کارگر طبقۀ

 مطالبات حول مبارزه از طبقاتی مبارزات دینامیزم انقالبات، عصر در
 .رود می فراتر حداقل، و دمکراتیک

  از ترکیبی کارگر طبقۀ برنامۀ
 در .است «انتقالی» و «دمکراتیک» سنتی، «حداکثر» ،«حداقل» مطالبات

 رودرویی که زیرا گرفته، قرار انتقالی مطالبات برنامه، این رأس
 را وضعیت و کند می تشدید پیگیر طور به را «سرمایه» و «کار» روزمرۀ

 .کند می آماده کارگر طبقۀ توسط تسخیرقدرت نهایتاً  و نفس به اعتماد کسب برای
 طور به «انتقالی» و «حداقل» دمکراتیک، شعارهای تمام که است بدیهی
 محوری شعارهایی تعیین حال عین در اما برخوردارند؛ سیاسی اهمیت از یکسان

 شعارها، این پیرامون زیرا .است برخوردار زیادی اهمیت از نیز کارگر طبقۀ
 درون در نفس به اعتماد و یافته دست تجارب سلسله یک به توانند می کارگران

 در .کنند آماده کارگری مدیریت و حکومت رایب را خود و گردد تقویت ها آن
 طبقۀ به وار فرمول و تصنعی صورت به توان نمی را کارگری مطالبات ضمن
 جنبش خود درون در بایستی مطالبات آن های نطفه حداقل .کرد تحمیل کارگر

 دل از سو یک از کارگری محوری شعارهای .باشند گرفته شکل نقد به کارگری
 سازماندهی کنندۀ تقویت نقش دیگر سوی از و گردد می ظاهر کارگری جنبش

 .کند می ایفا را داری سرمایه جامعۀ در درازمدت ریزی برنامه و
 محوری مسایل از یکی به آتی دورۀ در که «دمکراتیک» مطالبات از یکی 

 و داری سرمایه رژیم درک .است اعتصاب حق گردد می مبدل کارگران
 قانون» در اعتصاب که است این کارگر، طبقۀ درون در جویان مماشات

 و باشد کارگران حل راه آخرین» که شرطی به شود گنجانده تواند می «کار
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 باید اعتصابات» یا و «نشود کشور اقتصاد و نظام توجه آن جانب از ای لطمه
 «.باشد دور به سیاسی های گرایش از
 اعتصاب مسألۀ کارگری، جنبش درون در بورژوازی مدافعان دیگر، بیان به

 بدیهی .گردد خارج خود واقعی محتوای از که پذیرند می شرطی به را کارگری
 عین در و کنند اعتصاب و برداشته کار از دست توانند نمی کارگران که است
 سالحی اعتصاب رژیم، پردازان نظریه خالف بر نزنند؟ لطمه اقتصاد به حال

 شدن از خارج برای است، گرانکار دست در ، سیاسی  حال عین در و اقتصادی
 در اعتصابات که باشد قرار اگر .داری سرمایه دولت تحمیلی قوانین مدار از

 کارگران استثمار حال در که کسانی اجازه با و داری سرمایه قوانین چارچوب
 به کارگری اعتصابات!شود نمی «اعتصاب» آن نام دیگر گیرد، صورت هستند

 .دهند نمی تن آن به داران سرمایه  که است حقوقی کسب منظور
 در کارگری قدرت اولیۀ های نطفه توانند می اعتصاب های کمیته حال، عین در

 نشانگر اعتصاب یک شکست و توفیق .دهد تشکیل را داران سرمایه قدرت مقابل
 سراسری و تصاباع ادامۀ .است جامعه در کارگران قدرت وجود عدم یا وجود
 طرح را (داری سرمایه یا کارگری) دوگانه قدرت مسألۀ تواند می آن شدن
 کارگران نفع به را سراسری سطح در قوای تناسب تواند می  اعتصاب .کند

 بورژوایی قدرت برکناری و کارگری قدرت مسألۀ تواند می اعتصاب.دهد تغییر
 .دهد قرار روز دستور در را

 اما اند، نبوده گیر چشم کارگری اعتصابات رقم شتهگذ های سال در گرچه
 پرداخت عدم حول اکثراً  کارگری های خواست تحقق راستای در اعتصابات
 ۱.است گرفته انجام مالی علل و دستمزدها

 کارگران برای مبارزاتی مساعدتر شرایط ایجاد با آتی بالواسطۀ دورۀ در
 کارگر طبقۀ عمدۀ مطالبات از یکی به اعتصاب حق کسب راستای در مبارزه
 .شد خواهد تبدیل

 کنترل» اعمال ،«(انتقالی» مطالبات از یکی) دیگر محوری مطالبۀ
 امور اکثر کنترل که جایی آن از داری، سرمایه جامعۀ در .است «کارگری

 کنترل تجربۀ کسب است، آن مدیران و دولت و محاک طبقۀ دست در جامعه
 احزاب و افراد و) وابسته نهادهای تمامی از مستقل تواند می تنها کارگری

 و سیاسی حضور یا و دخالت هر .گیرد صورت دولت به (وابسته
 که زمانی .کرد خواهد رامسدود روند این احزاب، و نهادها عوامل، تشکیالتی

 تأسیس ای کارخانه نوع چه شوند؛ تولید بایستی یکاالهای چه ه اینک تصمیم
 فروش شرایط باشد؛ قدر چه تولیدات بهای گردد؛ استخدام کارگر تعداد چه گردد؛
 تصمیم یا و مدیران حقوق و کار ساعات و دستمزدها باشد؛ چگونه

 چقدر غیره و رتبه ترفیع و اخراج پاداش، جریمه، رفاهی، امکانات پیرامون
 هیچ باشد، ها آن انتصابی مدیران و داران سرمایه عهدۀ بر غیره، و باشد

http://militaant.com/?p=3761#sdfootnote1sym
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 های دخالت .یافت نخواهند را خود امور ادارۀ برای عملی تجربۀ کارگران گاه
  کارگران از برخی

 تغییری هیچ تنها نه «مشارکت» و «خودگردانی» های طرح «مدیریت» در
 انداخته تعویق به ار کارگری کنترل تجربۀ امر که دهد نمی کارگران موقعیت در
 .کند می مبدل مدیران اسرای به را ها آن و

 مقاصد پیشبرد برای خود مطلق قدرت و ویژه موقعیت این از داران سرمایه البته
 کوچکترین که روست این از .کنند می استفاده بیشتر، سود کسب یعنی خود،
 هیئت منافع کل اعتصاب، یک یا و کاری کُند کاری، کم مانند کارگران اقدام
 پور شادان کفش کارگران های اعتراض تجربۀ .اندازد می مخاطره به را حاکم

 ماهیت شد، خونریزی به منجر که انتظامی نیروهای واکنش و جامکو پوشاک و
 .گذارد می نمایش به را هایی رژیم چنین

ً  ها، شیوه این با تقابل در پیشرو کارگران  مستقیم کنترل و نظارت خواهان محققا
 داران؛ سرمایه معامالتی اسرار گرفتن قرار جریان در تولیدی؛ امور کلیۀ بر

 گیری وام امور در اطالعات  کارخانه؛ خرج و دخل دربارۀ اطالع کسب
 مدیران؛ حقوق و دستمزها میزان خارجی؛ و داخلی های بانک از ها کارخانه

 سرمایه .هستند غیره و ارگرانک ارتقای یا اخراج علت کارخانه؛ زیان و سود
 در را کارخانه به مربوط اطالعات تمام که موظفند کارفرمایان و مدیران داران،
 این برای مبارزه رو این از .کنند نمی چنین اما –دهند قرار کارگران اختیار

 طریق از که تشکلی ایجاد .دارد مستقل سازماندهی به نیاز ابتدایی مطالبات
 اشغال نظیر هایی شیوه توسط و .آید بر ای پایه حقوق این سبک صدد در مبارزه

 سرمایه تزویرهای تمام توزیع، و تولید بر کنترل گرفتن دست به و ها کارخانه
 این .کند برمال  را غیره و ها اخراج توجیه و کارخانه ضرردهی مبنی داران
 ارزهمب همچنین و باشد تواند نمی کارگری مستقل تشکل جز به چیزی تشکل
 کنترل تجربه کسب برای ای مبارزه انتقالی مطالبات این از یک هر حول

 .باشد تواند می کارگری
 کارگران توسط موارد از بسیاری در «کارگری کنترل» شعار پیش دورۀ در

 به مطالبۀ کشمیر کارخانه کارگران پیش در نمونه برای .است شده طرح پیشرو
 واگذاری» نظیر مطالباتی .کردند مطرح را خود کارخانه امور گرفتن دست

 واحدهای توانند می کارگران خود» یا و «بانکی وام با کارگران به ها کارخانه
 بهشهر نساجی تپه، هفت نیشکر در اخیر دورۀ در بارها «کنند اداره را تولیدی
 مقابل در کارگران خود دست به کارخانه توزیع و تولید گرفتن دست به شعار
 .شد مطرح «کارگر خانۀ» توسط ارخانهک فروش طرح

 سرمایه نظام با مقابله برای را راه مطالبات این حول مبارزه و اشاعه 
 در کارگری مستقل های تشکل ایجاد و کارگری پیشتاز حزب تشکیل داری،
 .کند می هموار آتی دورۀ
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