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١١٢  107 ي آرش شماره

    

  از فعاالن كارگري دوازده پرسش
  

  
  
  

  
ايم كه اصلي ترين ابزار پيروزي طبقه كارگر   هميشه شنيده، ديده و خوانده

  طبقه است. اين اي و مردمي  هاي توده دار، همانا سازمان سرمايه هبر طبق
ها انساني است كه نيروي كار  ميليوناز  متشكلبه گواه تاريخ، طبقه كارگر  

فروشد. و  دار مي كند به سرمايه ا اندك مزدي كه كارفرما تعيين ميخود را ب
ا هاي كارگران ب ترين درگيري ن دستمزد، يكي از مهميهمين تعي

  است. داران در طول تاريخ سرمايه
است   هتها مبارزه توانس داري طي سال طبقه كارگر كشورهاي سرمايه

حامي نظام  يها هاي خود را به دولت هاي زيادي از خواسته بخش
  .ندداري، تحميل ك سرمايه

جمهوريِ سياه اسالمي ايران، كارگران ما با دستمزد بسيار پائين، امروز در 
و  بيكاري با زير خط فقر،كار قراردادي و با درآمدي  عدم امنيت شغلي،

  .نددست به گريبان اخراج
 ي وترين وظيفه طبقه كارگر، اتحاد و همبستگ در چنين شرايطي، مبرمآيا 

   نيست؟ هاي مستقل كارگري تشكل ايجاد
الن كارگري در داخل و خارج هاي فعا به مباحث و بحث گذرا با نگاهي

رو پيشانداز روشني  ، چشمچگونگي سازمانيابي طبقه كارگرحول  ايران
  .بينيم نمي

كشان ايران،  به راستي وظيفه فعاالن و روشنفكران طبقه كارگر و زحمت 
سياسي موجود كه مدافعان اصلي اين طبقه هستند، هاي  چيست؟ سازمان

آن  ما را بر كه دارند؟ و ..... سئواالتي از اين دست مواردچه نظراتي در اين 
حاضر ي  نامه ، ويژهاندركاران ده سئوال براي اين دستداشت تا با طرح دواز

نامه بدون همياري محمد  م. الزم به گفتن است كه اين ويژهرا تدارك ببيني
و دوستان داخل ... حتماٌ با ر پايدار شناس، ناص ا شالگوني، تراب حقرض

  كمبودهاي بيشتري روبرو بود.
  پرسش ها:

پراكندگي و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران محصول چه عواملي  -1
هاي ديكتاتوري هاري را كه هر نوع تشكل مستقل را  ها رژيم است؟ بعضي
ها رفرميسم و سازشكاري و  د و بعضيدانن كنند، علت اصلي مي سركوب مي

هاي فعاالن كارگري و چپ را؛ شما چه نظري  هاي ديگر چپ روي بعضي
خوار نفتي را  هاي اقتصادي ايران و مخصوصاٌ نقش دولت رانت داريد؟ ويژگي

كنيد؟ براي بيرون آمدن از اين پراكندگي  در اين ميان چگونه ارزيابي مي
 و از چه نوع سازماندهي بايد بهره جست؟ چه بايد كرد و از چه راهكارها

مبارزات خود انگيخته كارگران ايران براي دفاع از حق شان و مقابله با  -2
كنيد؟  تهاجم دائمي رژيم و براي متشكل شدن را چگونه ارزيابي مي

ها و جمع شدن هايشان در مقابل مراكز و  ها، راهپيمايي اعتصابات، تحصن
  ر چشمگير و اثرگذار اند؟نهادهاي مختلف دولتي چقد

در سال هاي اخير كارگران دو واحد بزرگ، يعني شركت واحد اتوبوس  -3
اند سنديكاي مستقل خودشان را  راني تهران و ني شكر هفت تپه، توانسته

به وجود بياورند و هرچند رهبران اين دو حركت با سركوب و اخراج از كار 
ل مستقل عمالً هويت كامالً اند، ولي اين دو تشك و زندان روبرو شده

  كنيد؟ آيا  ها را چگونه ارزيابي مي اند. اين حركت اي پيدا كرده شناخته شده

  
  تواند از طريق مذاكره تواند پا بگيرد و آيا مي سنديكاي مستقل در ايران مي

 با دولت مشكلي از مشكالت كارگران را حل كند؟
عده اي از فعاالن جنبش كارگري بديل شورا و جنبش شورايي را در  -4

  اي نيز شوراها را نهادهاي قيام  كشند و عده مقابل سنديكا سازي پيش مي
توانند پا بگيرند و در  دانند كه فقط در شرايط انقالبي مي كارگري مي

  دانند. نظر شما چيست؟ شرايط عادي سنديكا سازي را تنها راه مي
هاي چشم گيري براي  هاي اخير در خارج از كشور، فعاليت سال در - 5

المللي از مبارزات كارگران ايران صورت گرفته است، اين  جلب حمايت بين
دانيد و براي سازماندهي يك مبارزه كارآمد  ها را تا چه حد موفق مي فعاليت

نهادي  المللي از جنبش كارگري ايران، چه پيش براي جلب حمايت بين
  المللي در كجا بايد جست؟ يد؟ به نظرتان اين حمايت بيندار
روي زندگي كارگران و  "هدفمند كردن يارانه ها"تأثير اجراي طرح  -6

گويند قشري از  كنيد؟ بعضي ها مي زحمتكشان كشور را چگونه ارزيابي مي
كم درآمدترين و فقيرترين كارگران و زحمتكشان به كمك اين طرح وضع 

ها معتقدند كه اين طرح فشار  ، خيلي اند و برعكس دهبهتري پيدا كر
سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمتكشان وارد مي آورد؟ اثرات اين 

  بينيد؟ طرح را به ويژه در آينده چگونه مي
دهند و  كارگران و زحمتكشان بخش اعظم جمعيت ايران را تشكيل مي -7

بخش قابل توجهي از آنها  88هاي گسترده سال  در تظاهرات و راه پيمايي
هاي اخص  شركت داشتند، اما چرا آنها در گرماگرم اين اعتراضات خواست

خود را پيش نكشيدند، در حالي كه مثالً كارگران تونس و مصر با گرفتن 
اي پيوستند، فرق  نان در دست و فرياد گرسنگي بر لب به اعتراضات توده

  ه مي بينيدشرايط ايران را با شرايط اين كشورها در چ
ايم،  هاي بزرگي از طرف كارگران نبوده هاي اخير شاهد پيروزي در سال -8

چرا چنين است؟ آيا عالوه بر سركوب و قهر پليسي، وضعيت كنوني جهان 
  سرمايه داري هم در اين ميان نقش دارد؟

كنند، براي  هاي كوچك كار مي بخش اعظم كارگران ايران در كارگاه -9
ا چكار بايد كرد و از چه اشكال سازماني بايد بهره گرفت؟ ه سازماندهي اين
ها عمدتاً بايد در محيط كارشان صورت بگيرد يا در محيط  سازماندهي اين

  و محالت زندگي شان؟ 
در بازار كار سياه و غير رسمي در ايران، زنان نقش بزرگي دارند و  - 10

دشوار كار  بخش اعظم زنان كارگر با مزد ناچيز و در شرايطي بسيار
  بينيد؟  كنند، نقش جنبش زنان را در سازماندهي زنان كارگر چگونه مي مي

هاي مختلف بخش خدمات  بخش بزرگي از كارگران ايران در شاخه -11 
كنند؟ وزن و اهميت كارگران اين بخش را در مجموعه مبارزات  كار مي

  كنيد؟ طبقه كارگر ايران چگونه ارزيابي مي
آيا كارگران فقط كساني هستند كه كار يدي انجام به نظر شما،  -12
توان جزو طبقه  دهند يا مزد يا حقوق بگيران كارهاي فكري را هم مي مي

كارگر به حساب آورد؟ مثالً معلمان را هم (كه گروه شغلي بسيار وسيعي 
  توان جزيي از طبقه كارگر به حساب آورد؟ هستند) مي

  خاني پرويز قليچ
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  شرايط كار و زيست كارگران

  هاي آرش هاي محمود صالحي به پرسش پاسخ    
  
  

پراكندگي و تشتت و نبود تشكل هاي كارگري در ايران داليل  :پاسخ اول
اين مسئله بايد به سراغ  تر مختلف و متعددي دارد. براي بررسي دقيق

شرايط معين تاريخي، اجتماعي و سياسي جامعه رفت و موقعيت طبقه 
كارگر در اين مبارزه طبقاتي را مورد ارزيابي قرار داد. بدون شك براي 
رسيدن به تحليل جامعي در اين زمينه، بايد وقت بيشتري گذاشت و جاي 

  كنم. آن در اين مصاحبه نيست. من در پاسخ شما به نكاتي اشاره مي
در نظام سرمايه داري، كارگر به عنوان يك طبقه، در برابر صاحب سرمايه 

يابي و تشكل سازي نيز  اي جز مبارزه ندارد و تالش براي سازمان چاره
ي  جزئي از اين مبارزه بوده است. ضعف و يا قدرت طبقه كارگر در زمينه

تشكل يابي را نيز بايد در بطن مبارزه و رويارويي كارگران با سرمايه داران 
  و توازن قواي طبقاتي جستجو كرد.

اكندگي جنبش كارگري، عوامل مختلفي را براي بررسي داليل ضعف و پر
توان به شرايط كار و زيست كارگران  توان در نظر گرفت. براي نمونه مي مي

و وجود رقابت و تفرقه در بين آنها اشاره كرد. امروز طبقه كارگر با انواع و 
اقسام قراردادهاي موقت، روز مزدي، پيماني و به ميزان كمتري قرارداد 

هاي مختلف كارگران  عالوه بر اين، سرمايه داران به شكل دائم مواجه است.
را در محيط كار، به عنوان زن و مرد، فارس، كرد، بلوچ و يا افغاني و ايراني 

هايي از  پردازند و اليه تقسيم كرده و حتي دستمزدهاي متفاوت به آنها مي
 عٌاكنند. قط كارگران متخصص و فني نيز با حقوق و مزاياي بااليي كار مي

اين وضعيت عيني نيز در تشتت و تشكل گريزي طبقه كارگر نقش دارد، 
يابي طبقه كارگر، سركوب و  ترين عامل و مانع سازمان اما به نظر من، مهم

اختناق است. اين عامل اصلي پراكنده گي جنبش طبقاتي كارگران است. 
در كشوري كه تنها چند تشكل كه آن هم توسط دولت و كارفرمايان، 

خص و تعيين شده، مي توانند فعاليت كنند و هر تشكل ديگري كه مش
شود  گيرد، چگونه مي ايجاد شود، مورد خشم و غضب حاكميت قرار مي

  گفت كه سركوب پليسي تاثيرگذار نيست؟
در ايران هرگونه تشكل  خود ساخته از جمله سنديكا، شورا، كميته، انجمن 

كنند و از جان خود مايه  مي هايي كه امروز فعاليت ممنوع است و تشكل
گذاشتند، همواره مورد حمله قرار مي گيرند. حتي كارگران بسياري از 

هاي كوچك، حق تشكيل شوراي اسالمي هم ندارند. با  ها و كارگاه كارخانه
توجه به اينكه بر اساس قانون كار تشكيل شوراهاي اسالمي و انجمن 

ها كارگر،  ال حاضر ميليونصنفي و نماينده كارگر مجاز است، اما در ح
در هاي رسمي هم نيستند.  باشند و حتي داراي تشكل بدون تشكل مي

شود و  كشور ما حتي ارتباط با فعاالن كارگري و سياسي جرم محسوب مي
افراد زيادي بارها به اين دليل توسط نيروهاي امنيتي احضار و از آنان 

هاي مختلف  ه به شكلهاي كساني ك بازجويي شده است. اگر ما به صحبت
اند، توجه  در چند سال گذشته به مراكز امنيتي و انتظامي احضار شده

چرا با فالن آقا "اند كه  كنيم، در تمام موارد بازجوها به كارگران گفته
ارتباط داريد، آن شخص ضد انقالب بوده و از خارج كشور پول دريافت 

اين صحبت ها روي  "د و...كند و با يكي از احزاب غير قانوني تماس دار مي
روحيه كارگر هم تأثير منفي دارد، مگر اينكه آن كارگر با منافع طبقاتي 

  خود آشنا باشد.
كارانه نيز  هاي سازش البته نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت كه نگرش

ها وجود دارد كه كارگران را به مماشات با  در بين كارگران و نمايندگان آن
ها به شكست  هاي كارگري را به زيان آن كشاند و اعتراض ان ميسرمايه دار

ها رغبتي به ايجاد تشكل نداشته باشند.  شود كه آن كشاند و باعث مي مي
اما در باره تاثير چپ روي فعالين كارگري هم بايد بگويم كه چنين مواردي 

كه نيز در امر سازمان يابي كارگران وجود دارد. هنوز كساني  وجود دارند 
نگاهي ابزاري و قيم مĤبانه و ايدئولوژيك به طبقه كارگر دارند. براي مثال ما 

(در يك ز ها پيش، با هزار و يك مشكل، انجمن صنفي كارگران خبا سال
شهر) را ايجاد كرديم و كارگران در يك مجمع عمومي آزاد و به دور از هر 

ود را انتخاب دسيسه و دخالت نيروهاي دولتي يا كارفرما، نمايندگان خ
بعد از چند روز كه آن انجمن فعاليت خود را شروع كرد يكي  كردند.

رود و با نگاهي به در و ديوار  از فعالين كارگري به محل انجمن مي
توانيد  شما نمي "گويد: آن، بعد از چند لحظه، به رئيس انجمن مي

 !رئيس انجمن هم در جواب مي گويد: چرا؟ "نماينده كارگر باشيد!
شود و اگر شما يك  چون در اين مركز عكس ماركس ديده نمي "

آن فعال  "تشكل كارگري هستيد بايد عكس ماركس را نصب كنيد!
كارگري بعد از چند ساعت مذاكره با نماينده كارگران، محل انجمن را ترك 
مي كند و مي رود. بعد از خروج فرد مذكور، مسئول انجمن با من تماس 

آقاي صالحي، اگرنماينده  "ن فعال كارگري گفت كه گرفت و به نقل از آ
 "تواند نماينده كارگر باشد!؟ كارگر عكس ماركس را به سينه خود نزند، نمي

پاسخ دادم كه نه دوست من، اينطور نيست. مسئول انجمن گفت  پس چرا 
هاي  آقاي ... مي گويد كسي مي تواند نماينده كارگر باشد، بايد با تئوري

گويد؟! با نقل  باشد، در غير اين صورت به كارگران دروغ ميماركس مسلط 
اين ماجرا مي خواهم بگويم كه وجود چنين رويكردهايي، يك واقعيت 
است. ما بايد اين حقيت روشن و آشكار را بپذيريم كه در نظام سرمايه 

ها و باورهاي هر كسي  اي نيست كه بر اساس ذهنيت داري، كارگر مهره
اند كه داراي اعتقادات  هاي زنده و واقعي ان انسانچيده شود. كارگر

ها براي اتحاد  ايدئولوژيك، مذهبي و يا نژادي متفاوتي هستند، اما معيار آن
  ها و منافع مشترك آنهاست. و همبستگي و مبارزه طبقاتي، خواسته
هايي در جنبش كارگري، باز هم مانع  اما به نظر من با وجود چنين نگرش

شكل كارگري، فشار و سركوب و جلوگيري و منع كارگران اساسي ايجاد ت
شان توسط حاكميت سرمايه  هاي خود ساخته از تالش براي ايجاد تشكل

اين فشارها هم داري است. در صورت كاهش فشارهاي امنيتي و پليسي، (
) كارگران گيرد. خود كارگران صورت مي يرذتوسط مبارزه تعطيل ناپ
د كه با سرعت بيشتري، تشكل نادگي اين را دارو پيشروان طبقه كارگر، آم

  .شوندهاي خود را ايجاد كرده و از پراكندگي خالص 
تان در باره نقش دولت رانت خوار در  در رابطه با بخش ديگر پرسش

هاي مستقل كارگري بايد بگويم كه كامال درست  ممانعت از ايجاد تشكل
ن است، بيشترين فشار است. دولت كنوني و ساختار اقتصاديي كه مدافع آ

شان تالش براي ايجاد تشكل  را بر جنبش كارگري و پيشرواني كه هدف
كارگري بوده، آورده است. دليل اصلي آن نيز اين است كه تشكيل و سپس 

شان،  حضور تشكل كارگري در مبارزه كارگران براي دستيابي به مطالبات
سرمايه را به تواند روند سودآوري هنگفت و سرسام آور صاحبان  مي

هاي  مخاطره اندازد. امروز هزاران كارگر در مناطق مختلف ايران و در پروژه
بزرگي مانند نفت و گاز و پتروشيمي، در بدترين شرايط و در مقايسه با 

ترين دستمزد، به شدت استثمار  كشورهاي همسايه با دريافت نازل
به درستي شرايط اند،  كار كرده "عسلويه"شوند. كساني كه در منطقه  مي

  نام گذاري كرده اند. "برده داري نوين"كار در آنجا را 
اما الزم است اين نكته مهم را نيز اضافه كنم كه اين شرايط سخت و فشار 

هاي اخير  و ممانعت از ايجاد تشكل توسط خود كارگران، كه در سال
 ي"اقتدار گرا"جنبش كارگري به آن روبرو بود، صرفا اختصاص به دولت 

كنوني نبوده است. همه كارگران و فعالين كارگري به ياد دارند كه دولت 
نيز در زمينه سركوب جنبش  "اصالحات"و  "سازندگي"هاي موسوم به 

سازي كارگران، از هيچ اقدامي  كارگري و به خصوص مقابله با تشكل
 12اند. حمله به صفوف كارگران شهر سقز در تاريخ  فروگذار نبوده

نفر از آنها، تنها به جرم شركت در  24و دستگيري تعداد  83ارديبهشت 
برگزاري اول ماه مه روز جهاني كارگر، فقط يكي از موارد نقض حقوق 

  كارگري در دولت اصالحات خاتمي است. 
گي چه  هدر باره بخش آخر سئوال شما كه براي بيرون آمدن از اين پراكند

زه نيست. پيش از هر چيز بايد اي جز مبار بايد كرد، بايد بگويم كه چاره
كارگران پيشرو در محيط كار، تالش و كوشش بيشتري براي بوجود آوردن 
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هاي مختلف كارگران، انجام دهند. به نظر من،  روحيه همبستگي بين بخش
ما كارگران نياز به خودباوري و اعتماد بيشتر به يكديگر داريم و بايد در هر 

د را به عنوان حق مسلم خود دانسته و ها و مطالبات خو شرايطي خواسته
براي رسيدن به آنها، از يكديگر حمايت كنيم. كارگران در مراكز توليدي، 

اي بايد به اين باور برسند كه ايجاد تشكل كارگري در  خدماتي و پروژه
تر است. فقط از اين طريق و اعتماد  محيط كار، از نان شب براي آنها واجب

هاي موثري  توانند گام ن و پشتيباني از آنها، ميشا به نمايندگان منتخب
  براي رسيدن به حقوق پايمال شده خود بردارند.  

ها و جمع شدن هايشان در مقابل مراكز و نهادهاي مختلف  راهپيمايي
  گير و اثرگذاراند؟ دولتي چقدر چشم

به نظر من مبارزه كارگران ايران خود انگيخته نيست. امروز  :پاسخ دوم
هاي مختلف مبارزاتي، به  ارگر پس از پشت سر گذاشتن دورهطبقه ك
ي زيادي به خودآگاهي رسيده  هاي بزرگي دست يافته و به درجه تجربه

هاي كارگري، از تجربه و دانشي كه  است. كارگران و پيشروانش در اعتراض
اند، مبارزه خود را به پيش مي برند. طبقه كارگر ايران  در اين زمينه آموخته

گويند خود  وقت بدون هويت نبوده و اگر كساني كه به اين مبارزه مي هيچ
انگيخته، الزم است به تاريخ مبارزاتي كارگران ايران چه در زمان شاه و چه 

ها حتي براي حقوق  ها و تحصن در اين زمان نگاه كنند. به باور من، اعتصاب
كه سازماندهي گويم  معوقه، نه تنها خود انگيخته نيست، بلكه به يقين مي

باشد. به اين دليل اگر خود انگيخته است، چرا آن كارگران  شده، نيز مي
تهران  -معترض مي روند و در جلوي مجلس تجمع كرده و يا اتوبان كرج 

روند تا صداي خود  كنند؟ چرا كارگران به محوطه كارخانه نمي رامسدود مي
ر از يك نماينده كارگر را به گوش كارفرما يا دولت حامي آنان برسانند؟ اگ

كنيد؟ او  رويد و در آنجا تحصن مي سئوال شود كه چرا به اماكن عمومي مي
با صراحت به شما جواب خواهد داد كه براي اينكه مردم از خواست و 
مطالبات ما آگاه باشند و... در كشور ما هر حركت كارگري كه صورت مي 

صله نيروهاي امنيتي اطالع گيرد (چه در محل كار و يا محل زيست )، بالفا
پيدا مي كنند و كارفرما در اين رابطه يك لحظه هم كوتاهي نمي كند. 
براي يك تجمع كارگري در انظار عمومي، بارها  رهبران و فعالين كارگري 
احضار و آنها را تهديد كرده و زير فشار قرار مي دهند كه از مطالبات 

  كارگران حمايت نكنند.
ي اخير يكي از ابزارهايي كه در دست داشته، اين بوده حاكميت در سال ها

كه افرادي را در بين كارگران آموزش دهد و با ترفندهاي مختلف، تالش 
مي كنند تا اعتراضات كارگران را به داخل كارخانه و يا محل هاي بسته 
هدايت كنند و مانع گسترش آن به خارج از محل كار شوند. ما بارها با 

و كارفرما در يك محل مذاكره كرديم و آنان روي آن تاكيد نماينده دولت 
نبايد كسي متوجه اعتراض شما كارگران شود، آن وقت ما  "داشته اند كه 

اما بايد گفت كه كارگران علي  "به خواست شما رسيدگي خواهيم كرد و...
رغم فشارهاي مختلف و بازداشت، بارها در برابر نيروهاي امنيتي و انتظامي 

اده گي كرده و در موارد زيادي به خيابان آمده و به تحصن و تجمع در ايست
مراكز دولتي اقدام كرده اند. آنها به تجربه آموخته اند كه از طريق تجمع و 
اعتراض در خارج از محيط كار مي توانند به خواسته هاي خود برسند. در 

بقه كارگر اين جا ميخواهم يك نمونه از واهمه حاكميت سرمايه داري از ط
در شهر ساري اتفاق  1389براي شما و خواننده گان بيان كنم كه در سال 

 افتاد. اين خبر توسط سايت خبر آنالين درج شد: 
 روز آخر يك مانور در ساري به نحوه برخورد با كارگران معترض"

  اختصاص يافت. فرضي
به گزارش پايگاه خبري سفير از ساري در اين مانور صدها كارگر 

ايشي در اعتراض به عدم دريافت مطالبات خود يكي از بزرگراه نم
هاي شهر را مسدود كردند و با آتش زدن الستيك خودرو و چوب 

  خواستار دريافت حقوق خود شدند.
در اين مانور، مذاكرات ماموران انتظامي و امنيتي با معترضان بي 

وي نتيجه ماند و اين تجمع به درگيري انجاميد كه ماموران نير
انتظامي توانستند ضمن سركوب اعتراضات، تمامي آشوب گران 

را بازداشت كردند [كنند] و موفق شدند كه جاده مسدود  فرضي
  شده را باز كنند.

شود در خيال خودتان، تصور كنيد كه كارگران  در ادامه اين خبر مي
ه اند كه سر چهاررا ، احتماالً گروهي از كارگران روزمزد بودهنمايشي جعلي

ايستند به اميد اين كه شغلي در يك كار ساختماني يا جاي ديگر پيدا  مي
كنند؛ و يا شايد در مانورهاي بعدي پليس، در چنين موقعيتي قرار بگيرند. 

ها پول داده تا نقش كارگر معترض را بازي كنند، اين مي شود  پليس به اين
  "!نمايشيمانور مشترك پليس و كارگران 

خواهد به ما بگويد كه در ايران طبقه كارگر در حال  مي اجراي اين مانور،
كند كه مانور فرضي  پيشروي است كه اين طور حافظان سرمايه را وادار مي

  اجرا كنند و نيروهاي خود را براي سركوب ما آماده سازند. 
در باره ارزيابي از نقش اعتراض هاي جاري كارگري در زمينه تشكل يابي 

ظر من كارگران در بطن همين مبارزه براي مطالبات بايد بگويم كه به ن
خود، مي توانند خواست ايجاد تشكل را نيز طرح و آن را به كرسي 
بنشانند. اگر بخواهم به طور مشخص مثال بزنم، همان طوري كه مي دانيد 
بيشترين اعتراض هاي كارگري براي دريافت حقوق هاي معوقه است و 

وع بايد نماينده انتخاب كنند. همين كارگران براي پيگيري اين موض
نماينده گان مي توانند تالشي را آغاز كنند تا سنگ بناي تشكل كارگري را 
بنيان گذارند. سال گذشته در شركت ايران خودرو، سانحه اي دلخراش 
منجر به جان باختن تعدادي از كارگران گرديد. در روزرهاي بعد، كارگران 

هم چنين معترض به شرايط كار، تجمع  خشمگين نسبت به اين واقعه و
هايي ترتيب دادند و خواسته هاي خود را طرح كردند كه يكي از آنها ايجاد 
تشكل بود. اما مديريت براي آرام كردن كارگران، با وعده و وعيد، آنها را 
فريب داد و اين خواسته را به تعويق انداخت. در حالي كه به نظر من 

اتحاد و همبستگي بيشتري، اين توان را داشتند كه  كارگران ايران خودرو با
در همان روزهاي اوليه اعتراض، براي محقق كردن خواست ايجاد تشكل، 

  گام هاي محكم تري بردارند.
  

تواند منكر وجود اين دو تشكل باشد و براي  هيچ كسي نمي :پاسخ سوم
تهران  اين كار بزرگ نيزهزينه زيادي پرداخت شده است. سنديكاهاي واحد

و نيشكر هفت تپه از ميان خود كارگران و با اراده خود آنها و بدون دخالت 
دولت و كارفرمايان ايجاد گرديد و از اين لحاظ، به نظر من اين حركت 
ستودني است، اما تشكلي كه در مركز اسناد، ثبت نشده باشد، براي توده 

تواند  ان نميكارگران زياد به صرفه نيست. وقتي نماينده منتخب كارگر
حتي براي گرفتن حقوق معوقه همكاران خود، اقدام كند و يا براي گرفتن 
اضافه كاري و پيگيري ديگر مشكالت كارگران، با ادارات دولتي مكاتبه كند 
و نامه آن تشكل رسميت نداشته باشد، چه دردي از دردهاي كارگران آن 

  صنف درمان مي شود؟
شكل نشان داد كه تشكل هاي مستقل در بله، به نظر من ايجاد اين دو ت

ايران مي تواند شكل بگيرد، اما كارگران آن دو تشكل، بايد تالش كنند كه 
فعاليت هاي اينترنتي، هيچ ناني  "تشكل هاي خود را به ثبت برسانند. صرفا

را به سفره كارگران اضافه نخواهد كرد. فعالين و پيشروان كارگري در سال 
وان و با هزينه هاي زيادي كه متحمل شدند، با اراده هاي اخير با تمام ت

خود تشكل ساختند و يا به ايجاد تشكل هاي خودساخته كارگران كمك 
كردند؛ اكنون ديگر بايد وارد يك فاز ديگر از مبارزه شد و آن تالش شبانه 
روزي براي ثبت تشكل هاي خود ساخته كارگران است. بايد كارگران به 

تشكل ها مورد بازخواست، بازجويي و يا محاكمه  جرم عضويت در اين
نشوند. بر اساس قوانين موجود و قوانين بين المللي كار، دولت ايران نيز 
موظف به ثبت و به رسميت شناختن تشكل هاي خود ساخته كارگران 

  است.
دانم كه ما پيش از اين اقداماتي را براي ثبت  ذكر اين نكته را نيز الزم مي

گي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري آغاز كرديم. اين كميته هماهن
برگزار شد، به تصويب  88تصميم در مجمع عمومي چهارم كه در سال 

رسيد و مجمع اين اختيار را به ما داد تا آن را پيگيري كنيم و در مجمع 
عمومي پنجم كه فروردين سال جاري برگزار گرديد، گزارش چگونگي آن 

  كه در اطالعيه پاياني مجمع نيز منتشر گرديد. به اعضا ارائه شد
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به نظر من اين اختيارات را بايد به كارگران آن بخش  :پاسخ چهارم
خواهند تشكل ايجاد كنند، نه  اي داد كه مي توليدي و يا خدماتي و پروژه

اينكه من از راه دور براي كارگران تصميم گيري كنم كه كدام تشكل خوب 
تشكلي كه زير هر نام و نشاني كه باشد، با جهت و كدام بد است. هر 

شود كه در كدام صف قرار دارد.  هايش در ميدان مبارزه مشخص مي گيري
دهد كه كدام  خوشبختانه امروزه به هر كارگري مراجعه كنيد تشخيص مي

تشكل سازشكار و كدام يك راديكال است. هر تشكلي كه توسط خود 
شورا، انجمن و... براي من قابل احترام و كارگران ايجاد شود چه سنديكا، 

خود  تدر كمال صداقت با آنها همكاري خواهم كرد، مگر خالف تعهداد
عمل كنند. بنابراين هيچ وقت به تشكلي كه با اراده خود كارگران و در 
دفاع از مطالبات آنها، ساخته مي شود، اتهام سازشكاري نخواهم زد، مگر در 

مشاهده كنيم. اين هم يك واقعيت است كه هر  عرصه پراتيك خالف آن را
تشكلي، نمايندگي يك رويكرد و تفكر خاص را در جنبش كارگري را با 

  كند. خود حمل مي
هاي كارگري، داشتن  ترين نكته در بحث ساختار تشكل اما به نطر من مهم

رويكرد شورايي و مراجعه به توده كارگراني است كه عضو آن هستند. اينكه 
باشد يا شورا، انجمن و يا اتحاديه مهم نيست. البته اين نگرش و  سنديكا

نگاه شورايي، ساخته ذهنيت من نيست، بلكه واقعيتي عيني است كه شما 
 "خودآگاهي"توانيد اين  با مرور تجربه اعتراض هاي كارگري، به راحتي مي

كارگري كه باالتر اشاره كردم را در اين زمينه هم مشاهده نماييد. من 
ام كه چگونه  ها و اعتراض هاي كارگري فراواني شاهد بوده خودم در اعتصاب

اند و  كارگران در باره هر اقدامي، به شكلي جمعي و شورايي تصميم گرفته
شان با هماهنگي تمامي كارگران بوده است.  هاي آنها نيز اقدامات نماينده

دت يك سال، به م 87براي نمونه كارگران فرش بيستون كرمانشاه از سال 
بالتكليف بودند و كارخانه تعطيل بود. آنها هر هفته روزهاي دوشنبه در 

هاي انجام شده،  دادند و در باره اقدام محل كارخانه، جلسه  تشكيل مي
بحث و گفتگو مي كردند. در همين جلسات هفتگي بود كه آنها نماينده 

يافت كرده و انتخاب كردند، توانستند حقوق و مزاياي معوقه خود را در
تر اينكه بعد از يازده ماه، كارخانه به دولت باز پس داده شد و آنها به  مهم

ها  سر كار بازگشتند. اما نكته جالب براي من اين مسئله بود كه نماينده
كردند و هيچ اقدام  براي اتخاذ هر تصميمي به خود كارگران مراجعه مي

ها در  گفتم اين تجربه دادند. همان طوري كه اي انجام نمي خودسرانه
جنبش كارگري فراوان است و برخي از آنها، از جمله تجربه اعتصاب 

توسط نماينده آنها، بهزاد سهرابي منتشر شده  85پرريس سنندج در سال 
توان نمود عيني رويكرد شورايي و جمعي را در جنبش  و با مطالعه آن، مي

  كارگري كامال مشاهده كرد.
  

ها خيلي مثبت بوده و من در اينجا از  من اين فعاليتبه نظر  :پاسخ پنجم
اند،  تمامي كساني كه به هر شكلي به جنبش كارگري ايران كمك كرده

دهند. اما  كنم، حتي كساني كه ما را مورد نقد قرار مي سپاس گذاري مي
ها را بايد بين طبقه كارگر كشورهاي مختلف يافت.  كنم اين حمايت فكر مي

بايد وارد يك فاز ديگر از مبارزه شود. وقتي ما كلمه ها  اين فعاليت
بريم ديگر منطقه، كشور، شهر براي ما مفهومي  انترناسيونال به كار مي

ندارد و هر فعال كارگري بايد در محل كار خود فعاليت كند تا بتواند طبقه 
ها قبل از هر چيز، در  تر كند. اين فعاليت اش نزديك كارگر را به اهداف

  شود. كار و يا زيست خود افراد شروع ميمحيط 
المللي به ما حكم  ما در هر كجاي دنيا كه باشيم وظيفه همبستگي بين

كند كه فعال آن عرصه باشيم و كارگران همان منطقه را سازماندهي  مي
كنيم. به باور من، هر دولتي كه حقوق كارگران خود را پايمال مي كند، 

ر كشورها قرار گيرد. براي مثال اگر تنها يك بايد مورد اعتراض كارگران ديگ
كند، در بنادر  ساعت، كاالهاي آن كشوري كه حقوق كارگران را پايمال مي

هاي ديگر بارگيري و يا تخليه نگردد، صاحب سرمايه كشور خود را ركشو
كنند. عالوه  دهد و از دولت خود درخواست خسارات مي زير سئوال قرار مي

متوجه نقض حقوق كارگران در كشور مورد نظر بر اين افكار عمومي 
 وقتي كه كارگران سوئد به دستگيري كارگران در ايران  شود، مثالٌ مي
 

 
 

 
 

اعتراض كنند و اعالم كنند كه به اين دليل امروز كاالهاي ايراني بارگيري 
  نخواهد شد، تاثير بيشتري بر روي همبستگي بين المللي كارگري دارد. 

  
ثير اجراي طرح  هدفمند كردن يارانه ها در بين بخش تا :پاسخ ششم

 هاي مختلف جامعه را بايد به سه گروه تقسيم كرد: 
، اقشار كم درآمدي هستند كه تا امروز با حداقل امكانات زندگي دسته اول

اند. پول نقدي براي آن دسته خوب است و از اجراي آن راضي  كرده
  هستند.

داران هستند كه براي آنان هيچ فرقي ندارد  ، بازاريان و كارخانهدسته دوم
و حتي سود بيشتر هم عايدشان مي شود. اگر امروز شير در كارخانه گران 
شده ، مغازه دار هم آن را گران تحويل خريدار مي دهد و همان سود قبلي 

يك كارگاه خبازي را در نظر  "خودش را از مصرف كننده مي گيرد. مثال
ها اگر دستمزد كارگران خود  از هدفمند كردن يارانه بگيرد، اين كارگاه قبل

را برابر پيمان دسته جمعي كه فيمابين نماينده كارگر و كارفرما منعقد 
ها مقدار ناچيزي  كردند، شايد بعد از پرداخت كل هزينه شده پرداخت مي

هزار تومان)؛ اما با اجراي هدفمند  20 "(مثال ماند براي صاحب كار مي
هاي جاري كارگاه، حاال با  ها و گران شدن نان، آرد و هزينه كردن يارانه

برابر  4ها مبلغ سود صاحب كار،  همان پخت قبلي و پرداخت كل هزينه
هزار تومان در روز رسيده  80هزار تومان به 20اضافه شده يعني همان 

  است. پس كارفرمايان با اين طرح موافق هستند. 
ارگر، كارمند، معلم، پرستار و ... كه از ، حقوق بگيران هستند. كدسته سوم

ابتداي فروردين دستمزد آنها چند در صدي افزايش پيدا كرده و تا پايان 
 "سال ثابت است. در چنين شرايطي، تورم نيز به روز و ساعت است. مثال

 19كيلويي 17قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها يك حلب روغن 
هزار تومان افزايش پيدا كرده است. يا يك  32ه هزار تومان بود و اكنون ب

هزار تومان، قند هر  22هزار تومان بود و بعد 13كيلويي  10كيسه برنج 
 100تومان بود حاال  25تومان، نان  1700تومان بود حال  800كيلو 

تومان، اجاره خانه، دكتر و درمان، مهماني رفتن و مهماني دادن، مسافرت، 
نامه، انترنت وكتاب، دانشگاه و ازدواج فرزندان و... ده ها تنقالت و ميوه، روز

مورد ديگر هم پيشكش به دولت كه ما محرومان نبايد از آنان استفاده 
ها براي ما كارگران به  گيريم كه هدفمند كردن يارانه كنيم! پس نتيجه مي

ايم. اين مشكالت را بايد  صرفه نيست و ما با هزار مشكل روبرو مواجه شده
ها تنها پول  هاي زندگي جستجو كرد. با هدفمند كردن يارانه ر تمام عرصهد

گيرند آن را بابت  آب، برق، گاز افزايش پيدا نكرده تا كساني كه يارانه مي
هاي انرژي پرداخت نمايند، بلكه تمام اجناسي كه براي مردم تهيه و  هزينه

درصد پيدا كرده  50ها افزايش  يا توليد شده، بعد از هدفمند كردن يارانه
 6است. اين در حالي است كه در سال جاري دستمزد كارگر و يا كارمند از 

درصد افزايش يافته است. كارگر بازنشسته، و يا كسي كه بيمه  10تا 
هزار تومان چگونه زندگي كند؟ در  350كند، با ماهي  بيكاري دريافت مي

شهرهاي كوچكي  ن كارگردرآحالي كه تنها اجاره بهاي منزل مسكوني 
  هزار تومان نيست.  170مانند سقز كمتر از 

بنابراين در پاسخ به بخش آخر پرسش شما بايد بگويم كه در شرايط تداوم 
و اجرايي شدن اين طرح و با رشد روزافزون تورم و انجماد دستمزدها و 
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جلوگيري از افزايش آن براي تمامي حقوق بگيران و به خصوص كارگران، 
شار معيشتي بيشتري بر روي طبقات كم درآمد جامعه خواهيم ما شاهد ف

بود. البته اين صاحبان سرمايه هستند كه از طريق مختلف و با وارد شدن 
ها  به اين مكانيسم جديد سودآوري، از طرح موسوم به هدفمند كردن يارانه

  منفعت خويش را مي برند.   
  

يك  88هاي سال  تراضابتدا بايد بگويم كه به نظر من اع :پاسخ هفتم
حركت خود انگيخته بود كه يك بخش از حاكميت در برابر بخش ديگر، 
هواداران خود را به خيابان ها آوردند تا براي به كرسي نشاندن خودشان از 
آنان بهره برداري كنند. اين اعتراضات به اصل نظام كاري نداشت و تنها 

رات و راهپيمايي كه خود خواستار پس گرفتن راي خود بودند. در هر تظاه
هاي راديكال هم در  يك تظاهرات راديكال با شعار "انگيخته باشد، تبعتا

اي بودند تا  آيد . مردمي كه به دنبال بهانه بين مردم عاصي به وجود مي
مطالبات خود را طرح كنند، به اين حركت پيوستند. كارگران نيز به صورت 

واقع بدون هويت طبقاتي، در آن  هاي مستقل و در انفرادي و بدون تشكل
اعتراضات شركت كردند. به نظر من ضعف اساسي طبقه كارگر در همين 
نداشتن تشكل خود بود كه نتوانستند خواسته هاي خود را رو به سوي 
جامعه مطرح كنند. اما كارگران در تونس و مصر از حداقل سازمان يابي 

اين كشورها وارد انقالبي شده برخوردار بودند. عالوه بر اين، كارگران در 
بودند كه اكثريت مردم خواستار تغيير دولت شده و براي پايان دادن به فقر 
و فالكت به ميدان آمده بودند و حاضر نشدند ميدان مبارزه را ترك كنند. 
طبقه كارگر اين كشورها در درون همين مبارزه، توانست به درجه باالتري 

و گام هاي محكمي بردارد. كارگران  ايران نيز از تشكل يابي و اتحاد برسد 
، چنين  تجربه تاريخي را دارند و با ايجاد شوراها و سنديكاها 57در انقالب 

  و ديگر نهادهاي كارگري، خواسته هاي خود را مطرح كردند. 
  

در سال هاي اخير اعتراضات كارگري زيادي در دنياي  اتفاقاٌ :پاسخ هشتم
هاي كه در  جاست كه تشكل يوسته، اما مشكل اينسرمايه داري به وقوع پ

حال حاضر سكاندار رهبري كارگران هستند، توان رهبري كردن آنان را 
هاي بزرگ را ندارند و هميشه با حاكمان، در حال  براي دستيابي به پيروزي

مماشات هستند. به چه دليل اعتراض ميليوني كارگران فرانسه در برابر 
نشستگي، به موفقيت نرسيد و عاقبت دولت خواست قانون افزايش سن باز

خود را به كرسي نشاند؟ ميليون ها كارگر به خيابان ها آمدند، اما بعد 
همين تشكل هاي رفرميستي، آنها را به خانه هاي خود فرستادند. مي 
خواهم نتيجه بگيرم كه اين تشكل هاي سنتي، نماينده واقعي كارگران 

كارگر را ندارند و سازشكاري جاي خود را به  نيستند و توان رهبري طبقه
مبارزه طبقاتي  راديكال مي دهد. امروز كارگران نياز به تشكل هايي دارند 
كه نماينده واقعي آنها باشد و براي پايان دادن به مصائب سيستم سرمايه 

  داري مبارزه كند.
ي هم چنين حاكميت سرمايه داري با سيطره اقتصادي و سياسي نئوليبرال

هاي كارگري در سطح جهان را براي بهبود  خود بر جهان، توانسته جنبش
شرايط زندگي و تالش براي رسيدن به دنيايي عاري از ستم و استثمار را 
تا حدي ضعيف كند، اما اين دوران زودگذر است. چرا كه اين مناسبات 

رد: گذا ي دنيا روز به روز بيشتر به نمايش مي چهره خود را در چهار گوشه
ي زمين با روزانه يك دالر امرار  بيش از يك ميليارد نفر از ساكنين كره

هاي خانمان سوز و تروريسم  معاش مي كنند؛ فقر و گرسنگي، اعتياد، جنگ
هاست. طبقه كارگر  و انواع نابساماني هاي ديگر، حاصل اقتصاد بازار ليبرال

هاي درخشاني در  يتواند با اتكا به نيروي آگاهي خود به پيروز جهاني مي
تري را نيز براي  هاي بلند مقابل فجايع نظام سرمايه داري دست يابد و قدم

  داشتن دنيايي عاري از بهره كشي بردارد. 
شان  من به اين باور ندارم كه كارگران را درمحالت زندگي :پاسخ نهم

هايي كه شبانه روز كارگران  سازماندهي كرد. چون ديگر آن قهوه خانه
كردند و يا مراكزي كه آنها بعد از پايان كار، چند  در آن اجتماع مي زيادي

شدند، وجود ندارد. به دليل مشكالت مختلف، اين  ساعتي دور هم جمع مي
امكان نيز كم شده كه بعد از بازگشت به محل سكونت كارگر، بتوان او را 

گري در محل زندگي، سازماندهي كرد و موانع زيادي در برابر فعالين كار
  مي باشد. بنابراين به نظر من بايد كارگران را در محيط كار سازماندهي كرد.

ترين آن، فروش  هاي كوچك مشكالت خاص خود را دارد و مهم كارگاه
ها وجود دارد. كارگراني كه در رنيروي كار ارزان است كه در همه شه

مال هاي كوچك از سوي كارفرمايان استثمار شده و حقوق شان پاي كارگاه
شود، بايد بتوانند با ديگر كارگراني كه در اين مراكز كار مي كنند،  مي

تماس دائم داشته  و براي متشكل شدن خود، اقدام كنند. البته در مواردي 
فعالين كارگري كه در اين عرصه شاغل بودند، توسط كارفرمايان تهديد 

به كار  شدند كه كارگر نبايد عضو هيچ تشكلي باشد و به اين دليل مي
گرفته نمي شدند. كارگر هم از ترس بيكاري، ناچار بود به چنين تعهدي 
تن در دهد. اما تمام اين فشارها نتوانسته كارگران را از ايده  تشكل دور 

  نگاه دارد و به اشكال مختلف، در فكر سازماندهي خود هستند.
  

مراكز درست است امروز كارگران زن بيشماري در  بله كامالٌ :پاسخ دهم
كنند. در كشور ما  تعداد دختران  توليدي و خدماتي با حقوق ناچيز كار مي

التحصيل شدن،  يابد كه بعد از فارغ تحصيل كرده روز بروز افزايش مي
نشين شده و از وجود خودشان ناراحت هستند. بر اين اساس  خانه

به كار كارفرمايان اين موقعيت را غنيمت شمرده و آنها را با حقوقي ناچيز 
گيرند. دختران هم براي برون رفت از اين شرايط، ناچارند تن به چنين  مي

كاري بدهند. به هر حال اين زنان كارگر نيز جزئي از طبقه كارگر هستند و 
ما در هيچ شرايطي نبايد آنان را تفكيك كنيم. به عبارتي در موارد زيادي 

ي دارند، اما اين به هاي مشترك كارگران زن و مرد در محيط كار، خواسته
معناي اين نيست كه آنها مطالبات خاص خود را ندارند و تبعيض و 
نابرابري اجتماعي و حقوقي زنان كارگر نيز كامال مشهود است و آنها بايد 
دوشادش مردان براي رفع آن مبارزه كنند. اگر امروز دستمزد ناچيزي به 

كه بايد از آن دفاع و يا دهند، اين جنبش طبقه كارگر است  زنان كارگر مي
آنان را به حقوق خود آشنا كند. متاسفانه وجود قوانين مردساالرنه و 

كند، نقش منفي  اي  كه حقوق زنان را كمرنگ مي فرهنگ حاكم بر جامعه
  در جنبش كارگري و طرح مطالبات آنها دارد.

اما در باره نقش جنبش زنان در سازماندهي زنان كارگر، ما تاكنون 
هاي مشخصي در اين زمينه مشاهده نكرده ايم. اميدوارم جنبش زنان نمود

در باره زنان كارگر و مطالبات آنها تالش بيشتري از خود نشان دهد. اگر 
اقدامي هم در جهت آگاهگري و سازمان يابي زنان كارگر انجام شده از 
سوي خود جنبش كارگري و فعالين آن بوده است. اگر چه به نظر من 

و پيشروان كارگري در زمينه حقوق زنان كارگر ضعيف عمل كرده و فعالين 
نياز به فعاليت جدي تري در امر آگاهگري و سازماندهي اين بخش از 

  كارگران است. 
  

بله همين طور است، كارگران زيادي هستند كه در بخش  :پاسخ يازدهم
در كنند. اين كارگران به شكل هاي مختلف و  هاي مختلف خدماتي كار مي

كنند كه در موارد زيادي حتي از حقوق و  مراكز كوچك و بزرگي كار مي
مزايايي قانوني محروم هستند. كارگران خدماتي كه در مراكز دولتي و 

برند.  خصوصي به كار اشتغال دارند، در شرايط نامناسب شغلي بسر مي
بخش زيادي از آنها به شكل قراردادهاي موقت و يا روزمزد توسط 

ترين مشكالت اين كارگران  ي پيماني  به كار اشتغال دارند. مهمها شركت
هاي خود، دستمزد ناچيز و عدم پرداخت به موقع  اي مانند بيشتر هم طبقه

هاي پيماني و استخدام دائم كارگران خدماتي،  آن است. برچيدن شركت
كمترين خواسته كارگران است كه بايد توسط جنبش كارگري دنبال شود. 

هاي كارگران در  از كارگران بايد ارتباط خود را با ديگر بخش اين بخش
اي مستحكم كرده تا با همبستگي بيشتر براي  هاي توليدي، پروژه قسمت

  متحقق كردن خواسته هاي شان مبارزه كنند.
  

داري اكثريت آحاد جامعه كارگر محسوب  در نظام سرمايه :پاسخ دوازدهم
ر معاش نيروي كار خود را بر مبناي تقسيم شوند، زيرا كه آنها براي امرا مي

فروشند و بابت آن، دستمزد  كاري كه صاحب سرمايه تعيين كرده، مي
كنند. آنها مزدبگيراني هستند كه از طريق فروش نيروي كار  دريافت مي
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گذرانند و در نتيجه، كارگر  يدي و يا فكري امورات زندگي خود را مي
صفوف جنبش طبقه كارگر پيدا كنند.  شوند و بايد خود را در محسوب مي

هاي مختلف از فروشندگان  هر چند فرهنگ رايج و رسمي، اين بخش
نيروي كار را از هم جدا كرده و آنها را از نظر شغلي به معلم، كارمند، 

ها و  اما بسياري از خواسته پرستار، مهندس و ... تقسيم بندي كرده،
جزئي از كليت طبقه كارگر مطالبات آنها مشترك بوده و به نظر من 

  هستند. 
* 

  
  

  عدم تشكل يابي كارگران
  توهم به ساختار سياسي دولت وعدم خودباوري

  

  
  

  هاي آرش هاي عمر مينايي به پرسش پاسخ
 

بگذارهمچنان كه سوال چند گزينه اي است ما هم با تفكيك  پاسخ اول:
ارعاب وارد بحث و جواب شويم. شكي نيست كه درشرايط خفقان فشار و 

حكومت هاي بسته ودرعدم وجود آزادي هاي فردي واجتماعي، حتي به 
  صورت نسبي امكان متشكل شدن براي هرصنفي بسيارمشكل است.

رفرميسم وسازش كاري، مقوله اي است كه احتياج به تفسيردارد. اول بايد  
ديد كه اساساٌ دولت سرسازش با رفرم واصالحات دارد، دوم آيا شرايط 

اقتصادي ايران مناسب شكل گيري تشكالت رفرميستي هست؟ سياسي و 
به نظر من جواب منفي است. چرا كه دولت هاي سرمايه داري وقتي تن به 
رفرم و پذيرش آن مي دهند كه يا در توازن قواي طبقاتي در موضع ضعف 
باشند و يا توليد سرمايه داري واشتغال فراگير باشد. هم چنين اقتصاد 

ازده مناسب براي ارضاي كسب سود در تمام مراحل سرمايه شكوفا بوده و ب
گذاري(مالي.تجاري.توليد) وجودداشته باشد و براي تسليم و تمكين 
اعتراضات كارگري و مزدبگيران بخشي ازخواسته هاي آنان را برآورده كنند. 
مانند دولتهاي پيشرفته سرمايه داري كه رفرم را نه به خاطر ترحم به 

راي پيش گيري ازمبارزه عليه بردگي مزدي و به چالش كارگر، بلكه ب
كشيدن مبارزه طبقاتي آنان پذيرفته اند. ما در ايران داراي چنين شرايطي 
نيستيم و رفرم دراين شرايط، هيچ گزينه مناسبي براي دولت و كارفرما 

  نيست تا طبقه كارگر در مقابلش سرتسليم فرود آورده باشد. 
ه تاثير نبوده، امامشكل اصلي نيست. رانت چپ روي فعالين چپ هم ب

خواري و درآمد نفت بهترين گزينه براي كسب سود سرمايه گذار ايراني 
بوده كه ديگر مراكز توليد را به پاي آن قرباني كرده اند. سرمايه داران 
حاكم ايران از اين طريق به سرمايه هاي كالن رسيدند. توجه كنيد كه چرا 

ان شركت نفت چند برابر ديگر مراكز كار در ايران حقوق و مزاياي كاركن
است، چون نقطه ي حساس وآسيب پذير درآمد كسب سود سرمايه داري 
درايران است. در نبود توليد، بيكاري، فقر و فالكت هرروزه بيشتر مي شود. 
عالوه بر اين ارتش ذخيره  كار، سد و مانع اتحاد طبقاتي كارگران است و 

منافع خود است. خطر از دست دادن كار و مخارج هركس به فكر حفظ 
سرسام آور زندگي توان مبارزاتي توده مزدبگيررا مي گيرد. بنابراين علت 

اصلي عدم تشكل يابي كارگران توهم به ساختار سياسي دولت وعدم 
  خودباوري آنان بوده است. 

م اما براي برون رفت از اين وضعيت، ابتدا خودباوري و درك طبقاتي الز
است. بايد رابطه كارگران فراتر ازمراكز كار و توليد گسترش يابد. بحث 
ايجاد تشكل در محل كار و زيست درهمين راستا مطرح است، چراكه اگر 
رابطه كاري و طبقاتي با هم گره بخورد، قدرت و توان مبارزاتي كارگران 

وي افزايش مي يابد و سازماندهي در شكل و فرم آن هم بسته گي به نير
  مبارزاتي آنان دارد نه ايده ها و پيش فرض هايي كه توصيه مي شوند.

  
با توجه به فشار زياد سياسي بر فعاالن و كارگران معترض  پاسخ دوم:

داران و شكستن فضاي رعب و  وعدم تسليم آنان در مقابل دولت و سرمايه
وحشت و مرغوب نشدن شان، نويد رشد فكري و عملي مبارزه را شاهد 

يم. اين كه چرا تشكل به وجود نمي آيد، هنوز مكانيزم اجرايي آن از هست
طرف كارگران در دستور كار قرار نگرفته است. بايد براي خودسازمان يابي 
كارگري تالش و كمك  كرد. تاوقتي كه خود كارگران متشكل نشوند و 

ما داراي ابزار مبارزه طبقاتي خودشان نباشند، در مبارزه با دولت و كارفر
شكست مي خورند. جمع شدن  در مقابل ارگان هاي دولتي نويد درك 
طبقاتي كارگري است و  وحشت و نگراني دولت از اين است كه مبادا اين 
حركت وارد فازسازمان يابي طبقاتي شود. هرحركت اعتراضي حتي بدون 
دست آورد جدي، براي كارگر قدمي به سوي تشكل و براي سرمايه دار 

  درمقابل قدرت اتحاد طبقاتي كارگر است.عقب نشيني 
  

سنديكاي مستقل نيشكر هفت تپه و شركت واحد شكل  پاسخ سوم:
گرفت و اين بيان گر اين است كه در هر شرايطي كه طبقه كارگر وارد فاز 
مبارزه عملي و رو در رو با كارفرما و دولت گردد، توانمندي ايجاد تشكل را 

ي كساني كه گويا عدم سازمان يابي كارگري دارد. برخالف ادعاي پوچ و واه
از عملكرد نادرست اين  يا آن دسته از فعالين كارگري است كه درعرصه 
مبارزه طبقاتي درگير و فعالند، من بر اين باورم كه كارگران تحت 
هرشرايطي بنا به ظرفيت وتوانمندي درك ضرورت و نياز مبارزاتي 

ودساخته منوط به اراده ي اين خودشان متشكل مي شوند. ايجاد تشكل خ
و يا آن شخص وگروه نيست، ايجاد تشكل نماد خودباوري كارگري است. 
اما در صورتي اين تشكالت وارد فاز مبارزه و كارزار طبقاتي مي شوند كه 
بردگي مزدي را در پروسه عملي و نظري مبارزه به چالش بكشند. 

و سازش بين كارفرما و كارفرمايان و دولت سعي مي كنند كه دريچه صلح 
دولت را باز نگه دارند، ولي در ايران امروزي كه فقر و فالكت و بيكاري و 
سير سقوط  توليد، زمينه سازش و مصالحه را نه از طرف كارگر و مزدبگير، 

  بلكه دولت و كارفرما را غير عملي كرده است. 
ي را در عده اي از فعاالن جنبش كارگري بديل شورا و جنبش شوراي آرش:

اي نيز شوراها را نهادهاي قيام  كشند و عده مقابل سنديكا سازي پيش مي
توانند پا بگيرند و در  كارگري مي دانند كه فقط در شرايط انقالبي مي

  دانند. نظر شما چيست؟ شرايط عادي سنديكا سازي را تنها راه مي
  

ي مزدي من نيز بر اين باورم كه رويكرد شورا، عليه بردگ پاسخ چهارم:
است و سنديكا و اتحاديه، عمال ثابت كرده اند كه تشكالت ضدسرمايه 
داري نيستند؛ اما بحث درك سوساليستي كارگري از مبارزه طبقاتي با نگاه 
به تشكل مستقل و خودساخته كارگري متفاوت است. از نگاه من هر 
تشكلي كه كارگران به نيروي خودشان تشكيل دهند، تشكل كارگري است. 
اما اگراين تشكالت درمبارزه گام به گام و رو در رو با كارفرما و دولت براي 
دست يابي به خواسته هاي هم طبقه اي هاي شان تالش نكنند وعليه 
بردگي مزدي نجنگد، در بهترين حالت سد نابودي مناسبات سرمايه داري 

ه شود. هستند. اما شرايط و زمان و مكان مبارزه نيز بايد مد نظر قرار داد
كارگري كه براي حقوق معوقه، بيمه بيكاري، اشتغال و امنيت محيط كار، 
آزادي ايجاد تشكل، برگزاري مراسم هاي كارگري و... تالش مي كند، در 
چنين شرايطي و با اين توازن قوا، امكان ايجاد شوراهاي كارگري به معنا و 

ه سوسياليستي مفهوم طبقاتي اش محتمل به نظر نمي رسد. اما اگر ديدگا
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و طبقاتي بر آنها غالب باشد، مي تواند در پروسه مبارزاتي اش، زمينه ساز 
  ايجاد شوراهاي كارگري گردد.

همگامي وهم سويي مبارزاتي كارگران هرچه بيشتر جهاني  پاسخ پنجم:
شود، نويدبخش انترناسيونال طبقاتي است. بايد تالش كرد تا جنبش 

سط و توسعه داد و بايد كوشش كرد تا در كارگري را در مقياس جهاني ب
  ميان تشكالت كارگري ارتباط به وجودآيد.

  
ها، فعالٌ در قالب رشوه به مردم  طرح هدفمند كردن يارانه پاسخ ششم:

معترض و براي مهار آتش زير خاكستر رنج ديده گان و محرومان جامعه 
زينه زندگي، است. اما با باال رفتن قيمت ها و محاسبه پول دريافتي و ه

اجراي اين طرح وارد فاز ديگري شده است. اماهنوز شاهد واكنش عملي 
توده اي به آن نيستيم. بايد گفت هنوز درك عواقب زيان بار خذف 
سوبسيدها براي اكثريت مردم وكارگر و مزدبگير زود است. دولت با خذف 

جهاني، سوبسيدها در نظر  داشت زمينه ايجاد سرمايه گذاري براي سرمايه 
صندوق بين المللي پول و تجارت جهاني را فراهم كند. اما مردم آن را 
بخشي از سرمايه ملي قلم داد مي كنند و دريافت اش را حق طبيعي خود 
مي دانند. اين دو برداشت از اين طرح براي دولت مخرب وزيان بار است. 

ن پيش بيني مي شود اگر هزينه مصرف فيش هاي آب، برق، گاز و تلف
بيش از پول دريافتي (يارانه ) باشد، مردم از پرداخت آن خودداري كنند. 
در اين صورت و چنين شرايطي، بحران سياسي جامعه عميق تر مي شود. 
البته اين به معناي آن نيست كه دولت ازعواقب چنين موقعيتي، بي 
خبرباشد، ولي گزينه مناسبي كه بتواند بر بحران موجود سرپوش گذارد 

را در دراز مدت مهار كند، وجود ندارد. ساختار سياسي و اقتصادي  وآن
  ايران با خواسته ها و مطالبات جامعه ايران هم خواني ندارد.

  
از ريسمان  57كارگران وزحمت كشان ايران بعد از انقالب  پاسخ هفتم:

ترسند. نه تنها داراي تشكلي خودساخته ومورد اعتماد  سياه و سفيد مي
اند كه رهبري  كه هم چنين، نه جرياني قابل اعتماد، يافتهنيستند، بل

چنان پا  مبارزاتي آنان را در دست گيرد. از طرف ديگرسركوب خشن، هم
برجاست. در مصر و تونس، بن علي و مبارك نشانه رفته بودند، اما در ايران 

تر است. به همين دليل  اي با وجود جريانات پيشرو، خواست تغير ريشه
يابي و هماهنگي در  اي در ايران احتياج به سازمان مبارزاتي تودهكارزار 

محل كار و زيست دارد. موانع جنبش كارگران و محرومان ايران، فقط 
حاكميت نيست. در تونس و مصر، قشرهاي متفاوت با هم در يك صف 
مبارزاتي قرارگرفتند و به تغيير از باال اكتفا كردند، ولي در ايران هيچ 

دون رسيدن به خواست و مطالبات كارگري وآزادي خواهي، ميسر تغييري ب
نيست. به همين خاطر كروبي و موسوي و ديگر جريانات ليبرال دست به 

  زانو شدند و در ابتداي راه ناكام ماندند.
  

.بهتراست پيروزي اقصادي و سياسي كارگري را ازهم  پاسخ هشتم:
دست آورد كارگري تفكيك كنيم. درست است به لحاظ اقصادي شاهد 

نبوديم، ولي به لحاظ سياسي شكستن جو خفقان و كشتار و قدم گذاشتن 
به عرصه ي اعتراضات عملي در حاكميتي كه هر گونه دفاع از خواست و 
مطالبات انساني جرم است و هم چنين ايجاد چند تشكل كارگري و فعاالن 

ران بيكاري كارگري حركت روبه جلو در امر مبارزه طبقاتي است. در اي
بيداد مي كند و خطر از دست دادن شغل وعدم تامين مايحتاج خانواده 
مشكالت بسياري را به وجود مي آورد و تنها در صورتي انسان مبارز بدون 
شك و ترديد، وارد كارزار طبقاتي مي شود كه شناخت و درك كافي از 

  منافع خود و الزمه  گذار از زندگي نكبت بار را دارا باشد.
  

قاعدتا هرچه محيط كار بزرگ تر باشد، شرايط و زمينه ايجاد  پاسخ نهم:
تشكل مناسب تر است و از توازن قواي بهتري برخورداراست. در كارگاه 
هاي كوچك حداقل در اين شرايط، ايجاد تشكل در محيط كار مشكل به 
نظر مي رسد، اما متشكل شدن كارگران محدود به شرايط محيط كار 

كه مبارزه هم محدود به كارگاه و كارخانه نيست. هرجا كه فقر  نيست، چرا
و ستمي باشد، هرجا كه آزادي هاي فردي واجتماعي وجود نداشته باشد، 

زمينه براي متشكل شدن و مبارزه وجود دارد. اگر دركارگاه بنا به داليلي 
نتوانستيم متشكل شويم، درمحالت تالش كنيم باهم طبقاتي هاي خود در 

اط باشيم تا در شرايط مناسب تشكالت توده اي راعلم كنيم و آن را ارتب
  زمينه ساز ساختار شوراهاي محالت كنيم.

در بازار كار سياه و غير رسمي در ايران، زنان نقش بزرگي دارند و  آرش:
بخش اعظم زنان كارگر با مزد ناچيز و در شرايطي بسيار دشوار كار 

  بينيد؟  ازماندهي زنان كارگر چگونه ميكنند، نقش جنبش زنان را در س مي
فشار بر زنان در ايران مضاعف است. زنان خانه دار و زنان بي   پاسخ دهم:

سرپرست، كارگران كشاورزي زن، بدون اميد زندگي را رقم مي زنند. آنها با 
تحمل فشار كار زياد، زود فرسوده مي شوند و از هيچ حقوق و مزاياي 

وردار نيستند. عدم اعتماد به نفس وفشار زياد دوران بازنشسته گي برخ
جامعه مردساالر، توان هرحركتي را از آنها سلب كرده است. تشكالت 
پيشرو طبقاتي كوچك و ضعيف هستند، اما هم گامي و همسوي مبارزاتي 
زنان و مردان كارگر محدود است. تا زماني هماهنگي كارگري فراجنسيتي 

قاتي با هم گره نخورند، متشكل شدن زنان به وجود نيايد و جنبش هاي طب
كارگر مشكل است. جنبش زنان بايد در مسير اتحاد طبقاتي كارگري، خود 
را باز يابد و گرنه جريانات رفرميستي سرمايه داري مبارزات انان را به 

  چالش مي كشاند.
  

بيشتر كارگران بخش خدمات، شركتي و خصوصي هستند.  پاسخ يازدهم:
برخوردار نيستند و داراي قراردادهاي موقت هستند و بعد از  آنها از بيمه

بيكاران، ضعيف ترين بخش آسيب پذير جامعه هستند. آنها جزء جمعيت 
معترض و محروم جامعه هستند كه در هر حركت اعتراضي حضور دارند. 
در صورتي كه كارگران مراكز توليد وارد مبارزه سرنوشت ساز و طبقاتي 

  ز كارگران نيز در مبارزه حضور خواهند داشت. شوند، اين بخش ا
  

تمام كساني كه از طريق فروش نيروي كار(يدي  پاسخ دوازدهم:
وفكري)امرار معاش مي كنند، كارگرند. معلمان، پرستاران و هركسي كه 
براي گذران زندگي اش، از مالكيت بر ابزار كار محروم است و از طريق 

در مالكيت فردي است به كارمزدي مكان و بنگاه و ماشين خصوصي كه 
مشغول بوده، كارگر است. فرهنگي مزد دريافت مي كند تا فرهنگ و 
ادبيات سرمايه داري را در جامعه ترويج كند و تا دانش آموزان هم، دانش 
خود را در مراكز كار و توليد براي كسب سود سرمايه دارن بكارگيرند. آنها 

كه جامعه پسند و در خدمت رفاه هيچ نقشي در طرح و برنامه دولتي 
 عمومي باشد، ندارند.   

*  
  

  "ي كريه فقر چهرهگسترش "
  رشآ هاي پرسشبه  هاي آيت نيافر پاسخ     

 
ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران، ابتدا به ساكن از  اول:  پاسخ

گيرد. اين مسئله با مناسبات توليد در نظام  شرايط سياسي جامعه تاثير مي
چنان كه  .اي مستقيم دارد اري در جوامعي  با شرايط خاص رابطهد سرمايه

اي براي  داريِ  تحت سلطه،  سرمايه ميدان عمل گسترده در جوامع سرمايه
اي بايد سطح معيشت  آورد، و براي كسب سودهاي افسانه ميخود به وجود 

ترين حد حفظ و نگهداري نمايد. تضمين اجرايي  طبقه كارگر را در پايين
ي سياسي، ديكتاتوري عريان است كه توسط كارگزاران  امر در عرصه اين

 .گيرد سرمايه صورت مي
 57تا  55ي ايران در سالهاي  اي مانند جامعه بهمين دليل در جامعه

اي جهت تغيير نظام سياسي به وقوع پيوست. متاسفانه  اعتراضات گسترده
ميد. حاصل اين ها  به شكست انجا مبارزات مردم و كارگران در آن سال

ي كنوني است كه ديكتاتوري عريان از شكل كالسيك   شكست، شرايط ويژه
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. حاصل هايدئولوژيك منجر شد -آن نيز عبور كرده و به ديكتاتوري سياسي
اين نوع رژيم سياسي در ايران، اينك به وضوح و روشني ديده مي شود. 

ت سلطه كه داري تح هاي كارگري نوع جوامع سرمايه مثال ايجاد تشكل
 ..... هاست رايج گرديده؛  مانند پاكستان، بنگالدش، تركيه و سال

سازمان جهاني كار بيش از چند دهه نيست كه پا به عرصه وجود گذاشته، 
اين خود نيز حاصل پيشروي طبقه كارگر در كشورهاي متروپل است. البته 

ا بهره برداري هايي به عنوان ابزار خود از آنه ي جهاني نيز در فرصت سرمايه
 .كند مي

به ايران توجه كنيم: ايران به مثابه عضو اين سازمان يكي از امضاكنندگان 
باشد. اما جالب توجه است كه خود نيز از اجراي  هاي آن مي مقاوله نامه

 .زند آنچه به امضاء رسانده به راحتي سر باز مي
كومت هاي فعاالن كارگري در قياس با عملكرد ح رفرميسم و چپ روي

يت حاكميت سياسي چنين كلّ حاكم در ايران، كارآيي چنداني ندارد. هم
ايران، باالتر از آن است كه عدم وجود تشكيالت كارگري را به رانت خواري، 

هاي اين حكومت است، منتسب كنيم. بايد پذيرفت كه  گي كه يكي از ويژه
 .اين حكومت، يك حكومت غير متعارف سرمايه جهاني است

 
ي برون رفت از وضعيت موجود، طبقه كارگر ايران كه مدتهاست بين برا* 

خيلي از كارگران، حركت و فعاليت كارگري بوجود آورده، بي مناسبت 
 .نيست كه در اينجا مختصري به آن بپردازيم

اي طبقاتي است و از بدو پيدايش آن، تضاد در  مبارزة طبقة كارگر، مبارزه
 .ود داشته استرابطة كار و سرمايه همواره وج

مبارزات جاري  اند. طبعاً كارگران به مثابه يك طبقه بزرگ اجتماعي
كارگران نيز بايد  به فراخور يك طبقه اجتماعي ابراز وجود نمايد. شعار 

مصداق بارز شرايط  "ي كارگران وحدت و تشكيالت است چاره"معروف
عملكرد يك  كنوني كارگران ايران است. البته اين شعار  طبقه كارگر، با

سري از تشكلهاي موجود و فعاالن كارگري مغايرت شديدي دارد، زيرا 
سكتاريسم، بيماري شايعي است كه بين فعاالن كارگري شيوع پيدا كرده 
است. اما طبقه كارگر از اين معضل  بورژوايي نيز عبور خواهد كرد. و 

 .خواهد توانست مهر و نشان خود را، بكوبد
اي سراسري دير يا زود  اي و يا غيرحرفه الت حرفهخالصه كنم: يك تشكي

سر بلند خواهد كرد. اين نياز شرايط عيني و واقعي طبقه كارگر است. از 
 .توان اجتناب كرد آن هم نمي

هاي زيادي  مبارزات موجود كارگران در اشكال مختلف كه هر سال شباهت
ناپذير و موجود  اي طبقاتي است كه تعطيل كنند، مبارزه با همديگر پيدا مي

و جاري است و هميشه  ادامه خواهد داشت. اين جاي  بسي اميدواري 
است. زيرا اگر به آمار و ارقام و اشكال  اعتراضات كارگري در اين دهه 

بينيم. بيرون آمدن از  هاي زيادي در آن مي گذشته نگاه كنيم، شباهت
ل ارتقاء كارخانه و محلِ كار و راهپيمايي در سطح شهر، همچنين شك

ي آن، پيشروي به مقابل مراكز سياسي جامعه (اركان نظام)،  يافته
 .روند كاركردهاي قابل توجه اعتراضات كارگري به شمار  مي

اي  هاي موجود، بيماري سكتاريسم موجود بين فعاالن كارگري و تشكل
 .كند هاي آخرش را طي مي است كه با درماندگي گام

هاي  كارگران، اكنون بسيار جلوتر از تشكل جنبش اجتماعيِ خود به خوديِ
هاي اعتراضي موجود كارگري هر روز  كارگري موجود است، زيرا روش

ي اعتراضيِ  گريخته-هاي جسته شوند. روش تر و يك شكل تر مي يكرنگ
مبليران،  هاي كارگران جامكو، عالءالدين،  يك دهه قبل، مانند حركت

هاي كاشان و  كارگران نساجي  هاي گروه كفش ملي و كفش بال، مجتمع
هاي اعتراضي  بارش اصفهان و چيت ري، گروه صنعتي بهشهر  تا روش

كارگران كيان تاير (الستيك البرز) در مقابل  رياست جمهوري، اينك به 
ها پاسخ مثبت  يك روش رايجِ اعتراضي تبديل شده است. اين روش

  .اند تر كرده شان نزديكيابي مطالبات اند. يعني كارگران را به دست گرفته
هاي كارگري در اين دو  بايد گفت كه ايجاد تشكل پاسخ سوال سومدر * 

روان و  پيش.هاي كارگران بوده است واحد بزرگ كارگري، از ديگر پيروزي
  هاي طبقه كارگر، در  فعاالن كارگري اين دو مركز به عنوان شخصيت

  

  

 
  

گان طبقه كارگر، به  ايندهپيشاپيش صف اعتراضات جاري به عنوان  نم
البته اين اعتراضات موجود كارگران است  .گفتند "نه "شرايط موجود خود 

آورد. تا زماني  ها و پيشروان و رهبران عملي خود را بوجود مي كه شخصيت
ها به عنوان شخصيت برجسته و نمايندگان طبقه كارگر  اين شخصيت
يد نمايند. تا وقتي كه اين ها را تاي شوند كه كارگران آن محسوب مي

ها همراه اعتراضات موجود، پيشرو طبقه كارگر باشند، جايگاه  شخصيت
مانند.  كنند، در غير اين صورت از طبقه كارگر باز مي خود را حفظ مي

اشخاصي مانند ابراهيم مددي و اسانلو و رضا شهابي و علي نجاتي ، تا 
 .گردند ب ميكنون از نماينگان ماندگار طبقه كارگر محسو

هايي در پروسه كاركرد اين دو سنديكا  نيز وجود داشته است.  البته كاستي
سركوب سرسختانه اين دو تشكل، تجربه  تلخي را به طبقه كارگر تحميل 

توانند پا بگيرند كه شرايط آن  نمود. تشكيالت كارگري در صورتي مي
ن روبرو هستند، اما وضعيت اقتصادي موجود كه كارگران با آ .موجود باشد

سازي  ي مراكز توليد، اخراج و بيكاري رويه يعني از يك طرف تعطيلي بي
هزاران كارگر، و از طرف ديگر مراكزي كه در حال توليد هستند 

 .افتاده درگيرند هاي عقب كارگرانشان با حقوق
هاي  اعتراضات كارگري و مطالباتشان سمت و سويي غير از تشكيل تشكل

ده است. متاسفانه كارگران شرايط عينيِ سختي را در پيش كارگري پيدا كر
دارند. در جايي كه مبارزات طبقاتي به صراحت و عرياني جاري است، 

اي بيش نيست. توهمي كه خود كارگران اصال  سخن از مذاكره حرف بيهوده
ليسان و دالالن  به آن اعتقادي ندارند. اين اعتقاد بيشتر در بين كاسه

ي سرمايه رواج دارد. وقتي كارگري را بدون هيچ سندي كه  متعلق به طبقه
سال  20ثابت كند او فعاليت ضددولتي (البته طبق اتهاماتي) داشته را به 

ها به زندان و  كنند. نمايندگان تشكيل سنديكاها را سال زندان محكوم مي
 ماند؟ كنند آيا جايي براي مذاكره باقي مي تعقيب و دستگيري تهديد مي

 
بايد گفت كه در مورد شيوه و چگونگي مبارزه  پاسخ سوال چهارمر د* 

هاي اجتماعي كه جنبش كارگري نيز جداي از آن نيست هيچ  جنبش
ي قابل اعمال نيست. جايي گفته شده است: شوراها فقط "بايد"قاعده و 

براي شرايط اعتالي انقالبيِ دوران انقالب است. اما ديديم كه خالف اين 
 .بش كارگري در شرايط فعلي اتفاق افتادنظريه در جن

 يهآتاير كه تا كنون نيز موفق بودند، با التماس و  ايجاد شوراياري در كيان
 !!!!!رسيده كارساز نشد هاي تازه به دوران وقصم سنديكاليست

هاي چپ كارگري نيز غافل نماندند و  در اين ميان از فحاشي به گرايش
اما  "ديكا و اتحاديه تشكيل دهيد.بياييد سن"گفتند و خواهش كردند

 .كارگران آنچه مصلحت خويش ديدند، همان كردند
ي كارگران  در عين حال در جاهايي كه حرف از شوراهاي انقالبي برگزيده

ها را  شد، كارگران تجربه تلخي از (نام) شوراهاي اسالمي موجود در كارخانه
 .پيش كشيدند

شد، كارگران  طومار جمع مي در جايي براي ايجاد و تشكيل سنديكا 
مگر خودمان سنديكا نداشتيم، و يا مگر نديديم فالن جا  دفتر «گفتند:  مي

 ».داشتند، كارگر را آب مي برد هيئت مديره را خواب
توان كارگران را به سمت داشتن فالن تشكل سوق داد.  خالصه اين كه نمي
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از دولت و  قلاما آنچه مهم است اينست كه بايد در ايجاد تشكل مست
 .ها را تشويق كرد و ياري رساند آن ،كارفرما

اي خود را  دارند، آنچه را كه كاربردي  كارگران، پيشروان و فعاالن حرفه
گيرند. ايجاد هرگونه تشكل كارگري   تشخيص دهند، همان را  به كار مي

مستقل (از دولت و كارفرما)، تشكلي حقيقي با اختيار خودشان و در اختيار 
 .ودشان براي آنان در اولويت استخ
 

بايد گفت آنچه عيان است، اين است كه جايي  پاسخ سوال پنچمدر * 
 "ها عمال پاسخ گرفت، روز جهاني حمايت از كارگران ايران  كه اين فعاليت

بود.  تامين پوشش خبري و تبليغي دادن به اعتراضات كارگران  "فوريه15
اي دست يافت كه  تايج قابل مالحظهالمللي، باالخره به ن در سطح بين

 .توان آن را ناديده گرفت نمي
معرفي دولت ايران  به عنوان  دولت عدم تعهد نا مسئول نسبت به مقاوله 

ترين حقوق كارگران  هاي سازمان جهاني كار و ناديده گرفتن ابتدايي نامه
 .ايران در اذهان عمومي جهان قابل مالحظه است

شان بين  يابي به حداقل مطالبات جهت دست ،پرچم جنبش كارگران را
به اهتزاز  درآوردند. از معرفي كارگران زنداني تا تحت فشار  ،كارگران جهان

ها و دفاع  گذاشتن دولت ايران براي آزادي كارگران زنداني تا تمامي حمايت
ي همان اعتراضات كارگران  همه و همه ادامه از مطالبات كارگران ايران، 

كه در ديگر مناطق جهان تداوم يافته است. فعاليت كارگري در  ايران است
ناپذير جنبش اجتماعي كارگران ايران   هر منطقه از كره زمين، جزء جدايي

 .رود به شمار مي
  

ي دوم پرسش شما  بايد بگويم كه من جزء دسته پاسخ سوال ششمدر * 
 .هستم

كمتر كسي پيدا  كنندگان دسته اول (البته در ميان كارگران از  حمايت
حمايت كند، مگر اينكه از   ها شود كه از طرح هدفمندي يارانه مي

نانخورهاي دولتي باشد و يا نان به نرخ روزخورهايي كه با نرخ دستمزدهاي 
خوابند و در گروه فريبندگان مردم  به شمار  ها مي زياد زير ماشين رييس

شود. اينها به جنبش  روند. در ميان كارگران از اين نوع هم پيدا مي مي
فروشانِ اجيرشده  م نبايد به اين فضلهبهايي  كارگري ربطي ندارند و اساساً
 .ي نظراتشان سخن گفت داد چه رسد به اين كه درباره

 شد با اجراي اين طرح هاي ما كارگران پيدا مي بايد گفت آنچه در سفره
% در صد 500برابر رسيد. اين يعني  5نيز قيمتش به » آن نان خالي«

% . اين 6ها، دستمزد ما كارگران چند درصد افزايش داشت؟  افزايش قيمت
ترين قياس است. كجاي اين طرح به نفع ما كارگران شد؟ جايي كه  ساده

% 900% الي700يابد معادل  برابر افزايش مي 9الي  7قيمت گاز مصرفي به 
يابند،  ش مي% افزاي40ها به باالي و ديگر اقالم و كاالها با جهش قيمت

كجاي اين طرح به نفع كارگران است؟ بايد گفت كه اينها نيز واقعيت را 
گويي اربابانشان  خواهند به پاداش و احسنت بينند، اما چون مي خوب مي

فروشي  شان اين چنين به ميدان فضل استفاده از نام كارگري برسند با سوء
ما كارگران و فعاالن  آيند، كه خوشبختانه ماهيت اين افراد نزد الاقل مي

 .كارگري روشن بود
در جايي كه از رئيس مجلس و نمايندگان گرفته تا ديگر مسئولين ريز و 

ليسان  درشت به افزايش تورم و گراني اعتراف كردند ديگر جايي براي كاسه
 !!!!ماند كه از طرح هدفمند دفاع كنند باقي نمي

حداقل سطح معيشت بايد به صراحت گفت كه اين طرح همان يورش به 
هاست در ايران  كارگران است و بس. در شرايط بحران اقتصادي كه سال

شود، تنها هدف اجراي اين  تر مي يابد و ضد انساني روز به روز افزايش مي
ي سنگين بحران  بردوش ما كارگران و  طرح، سرازير كردن بار و هزينه

 .ديگر مردم زحمتكش است
ها تا زير خط بقا پيش رفته  تمام حداقل مان به علت سطح معيشت فعلي

هاست كه جايش را به سويا داده، برنج به نيم دانه  است. يعني گوشت سال
هاي هورمونيِ شيميايي كاهش يافته است، تامين درمان به خط  و به برنج

 .مرگ رسيده است
در اشكال مختلف مانند افزايش دختران  "ي كريه فقر گسترش چهره"

دهد، براي  ي اعتياد خود را نشان مي گسيخته روش، شيوع عنانف خيابانيِ تن
دقيقه در جنوب شهر و حاشيه شهرهاي  5نمونه مواد مخدر در كمتر از 

 .بزرگ قابل دسترسي است
طبق آمار رسمي يك ميليون ودويست هزار معتاد درايران وجود دارد. ايران 

رود. ميزان  مي ي مواد مخدر  درجهان به شمار كننده دومين كشور مصرف
خوابها و افراد رهاشده و گسسته از خانواده، تعداد روبه افزايش  باالي كارتن

ي  گري و همچنين آمار روبه فزوني سرقت و دزدي، همه و همه تكدي
ي حداقل سطح معيشت  رويه است كه از كاهش  بي "ي كريه فقر چهره"

يگر گردد. از سويي د طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ناشي مي
ها، بيكاراني كه  هاي دسته جمعي كارگران، تعطيلي كارخانه سازي بيكار

ي بيمه بيكاري  % شان از دريافت همان حداقل دستمزد ماهانه80باالي 
 .برخوردار نيستند

هزار   800شود حدود  پيش بيني مي«خود مسئولين مربوطه اعالم كردند: 
 ».اري بيكار شوندنفر فقط به دليل افزايش بهاي انرژي، در سال ج

ها و بخصوص  % كارگاه30ها اجرا شده، از زماني كه طرح هدفمندي يارانه
ي اين  ها بستند، همه ها در شهرستان % نانوايي20ها تعطيل شدند، مرغداري

كشان مربوط مي  آمار و ارقام مستقيم به زندگي طبقه كارگر و ديگر زحمت
دي جامعه است كه در آن شود. اين طرح جزئي از طرح بزرگ تحول اقتصا

ها و دستمزدها صحبت شده است. در همين  به صراحت از انجماد حقوق
% 9% و 6% تورم در جامعه دستمزدها  تنها 40بينيم كه با افزايش  زمان مي

ي نسل كٌشي در ايران،  در  افزايش  يافته است. اين پروسه، يعني پروسه
 . حال طي شدن است

 
رفته است و عدم  88ز جنبش اعتراضي سال ، صحبت اپرسش هفتمدر * 

مطالبات كارگري و عدم حضور كارگران كه در انتها، ايران با تونس و مصر 
 .مقايسه مي شود

نشان از  88هاي سال  ي ميليوني در راهپيمايي اوال، شركت گسترده
 15گستردگي جنبش دارد و تعداد بسيار باالي جمعيت در پايتخت كه به 

بيانگر اين موضوع است. اگر اين آمار و ارقام به گونه رسد  ميليون مي
جمعيت  4/1توان گفت كه حدود  اي تجزيه و تحليل گردند، مي حرفه

 .موجود در پايتخت در اين اعتراض حضور داشتند
سال. .اين تحليل آماري اگر به  45الي  18يعني همان گروه سني  4/1اين 

رسد كه جمعيت  به جايي ميگيري شود،  اش دنبال و پي صورت حرفه اي
ي فرودست جامعه، كارگران و  حاضر در اين اعتراضات، همان طبقه

 .اند زحمتكشان و حقوق بگيران (مزدبگيران) بوده
يكي ديگر از داليل اين مدعا اين است كه روزهاي اعتراضي ديگر، فراخوان 

، گرفت. براي اين كه مزدبگيران، كارمندان در ساعات آخر روز صورت مي
كارگران و ديگر زحمتكشان پس از پايان ساعت كارشان بتوانند حضور پيدا 

كشد. با شواهد شمرده  كنند، و البته مالحظاتي ديگر، كه سخن به درازا مي
به اين نتيجه رسيد كه شالوده اصلي اين جمعيت  "شده در باال، بايد قطعا

 . سهاشان و ديگر مزدبگيران بوده اند و ب كارگران و خانواده
پس اينكه گفته شده و تحليل شده از جانب اشخاصِ ميكروفون به دست 

اين جنبش خياباني سبز به «و  "اين جنبش اعتراض كارگران نبوده"كه 
تحليلي اغراقي و كژراهه رفتن و توجيه پاسيفيسم » كارگران ربطي ندارد

 .آنهاست
 چرا مطالبات كارگري پرچم نشد ؟ "دوما

بجاست. چون اوال رهبري اوليه فراخوان در دست اين پرسش بسيارخوب و 
اي و  مخالفين درون حكومتي بود، علت ديگر عدم وجود تشكيالت حرفه

 .حتا آماتور و مبتدي در جنبش اعتراضي مردم بود
زماني كه تشكيالت مردمي جدا از حكومت وجود خارجي نداشته باشد 

كند. چنانكه  ا ميميدان تاخت و تاز طيف درون حكومتي دست باال را پيد
اي بود كه فضاي خودسانسوري را در  سازماندهي ازجانب اين طيف به گونه

 .جنبش حاكم كرد
شعار سكوت، و پرچم به دست مردم دادن و عكس موسوي و كروبي را 

 شود اوضاع فعلي جامعه و الي آخر اش مي باالي سر مردم نگه داشتن نتيجه
... !!! 
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هاي اخير عالوه بر  كارگران را در سال. پيروزي بزرگ هشتم پاسخ* 

سازد، (در  وجود فضاي پليسي ياد شده كه اساس وضعيت موجود را مي
پاسخ پرسش اول به توضيح اين وضعيت پرداخته شد،) وجود چند فاكتور 

 .دهد توضيح مي
اول اينكه از دهه دوم، يعني دهه هفتاد، با كاركرد سازمان يافته سياسي 

ها، ابتداء به ساكن طي طرحهاي مختلف، كارگران  انهحاكم بر فضاي كارخ
باسابقه كه دوران انقالب را از سر گذرانده بودند، را از كارخانه ها خارج 
كردند و طرح به كارگيري، قراردادهاي موقت را به جاي قراردادهاي دائم 
حاكم ساختند! يعني خارج سازي بخش چشمگير كارگران پيشرو و رهبران 

ها، كارگران جوان و خام و بي تجربه كه امنيت شغلي آنها  رخانهعملي از كا
 .را پيشاپيش به گرو گرفتند

اي حاكم شد كه آن  دوم اينكه درميان فعالين كارگري، سكتاريسم به گونه
فرصت ناچيز در طبقه كارگر را بيهوده ازدست دادند و به جاي همكاري 

رگيري بين خودشان مشغول رساني، كارگران به د گسترده، تبليغي و اطالع
 .شدند

سوم اينكه، پيروزي بزرگ در زمان طوالني و با انجام كارهاي كوچك مداوم 
شود و اين سومي با وجود فاكتور اول و دومي عالوه بر فضاي  توليد مي

عمومي پليسي حاكم برطبقه كارگر و كل جامعه، حاصل شده است. 
نمايد  غيرمنطقي مي چشمداشت پيروزي بزرگي كه مدنظر پرسشگر است

ولي وجود پيروزيهاي كوچك نيز غنيمتي است كه بايد آنرا تبلور شرايط 
عيني جامعه دانست. و اين شرايط عيني را در كنار شرايط ذهني حاكم بر 

ي ما خودش به تنهايي،  جامعه بايد قضاوت كرد. وضعيت خاص جامعه
 .دهد نمودار الزم و كافي را بدست مي

توان در بخشي از جهان  داري را نمي رايط جهاني سرمايهالبته كاركرد ش
ناديده گرفت. زيرا حركت و پروسه انباشت سرمايه در عصر كنوني غيرقابل 

، هم چنين اوضاع حاكم   60اجتناب است.  عملكرد سرمايه جهاني در دهه 
 ... توان ناديده گرفت بر ايران را نمي

 
هاي  ران ايران در كارگاهبخشي از كارگ« اوالً: پاسخ پرسش نهم* 

البته آماري از آن دردست نيست زيرا مجتمع » كنند. كوچك كار مي
 22تا  17شود كه بين  اي مانند خودروسازان كه تخمين زده مي صنعتي

هاي صنعتي توليد كفش، مانند گروه صنعتي ملي  هزاركارگر دارد و يا گروه
مقايسه با كارگاههاي كوچك قابل  و بال و يا گروه كارخانجات نساجي، اصالٌ

 .نفره نيستند 10الي  5
براي هر دوبخش كارخانه  اوضاع جامعه ، شرايط اقتصادي و سياسي حدوداٌ

ها، يكسان است. درهرصورت، مضمون پرسش اين نيست كه  و كارگاه
اما از . هاي كوچك بيشتر متمركزند و يا در كارخانجات كارگران در كارگاه

ها،  ر واحدهاي توليدي كه بگذريم، كارگران كارگاهكميت تمركز كارگري د
نبايد طبقه كارگر را از طريق  بخشي از طبقه كارگر جامعه هستند و اساساٌ

 .صنوف توليدي و فعاليت ويژه شان، دچار انشقاق كرد
پوشي نيست. تا آنجايي كه  ها در واقع قابل چشم اما شرايط ويژه اين كارگاه

ها، حضور دارند و فعال هستند  در اين كارگاهپيشرو و رهبران عملي كه 
 "فراخور حال خودشان رفتار خواهند نمود. من در اين پرسش و پاسخ قبال

توان به كارگران تجويز كرد و هيچ  هم تأكيد كردم كه تشكل خاصي را نمي
توان غيرانقالبي و غيركارگري مستقل از دولت محسوب  تشكلي هم نمي

ارگران است كه تمايل به هر تشكل واقعي و كرد. زيرا اين حق خود ك
مستقل از دولت و كارفرمايشان را نشان بدهند.. وظيفه ما فعاالن كارگري و 

هرجا كارگران براي ايجاد تشكل آجري بنا  طبقه كارگر، آن است كه عموماٌ
مي نهند آنان را كمك و تقويت كنيم نه اينكه دست كارگران را براي ايجاد 

 .حقيقي خود ببنديمتشكل مستقل و 
ها موفق شوند با يكديگر تشكل سراسري بنياد گذارند  اگر نمايندگان كارگاه

چنين سازماندهي و كمك به  تر است. هم تر و بنيادي بدون شك عيني
يابي  سازماندهي اين نمايندگان براي ايجاد تشكل سراسري قابل دست

ن جهان متحد كارگرا"كه اين شعار ديرينه كارگران است. چنان است.
 ".شويد

ايجاد يك شبكه خبررساني و پوشش خبري دادن به اخبار اعتراضاتشان 
امري ضروري و غير قابل اجتناب است. اما شرط مهم آن پس راندن 

 .انشقاق  توسط سكتاريسم در جنبش كارگري و فعاالن كارگري است
 

 :مي رسيم پرسش دهمبه * 
را تحمل مي كنند. زنان كارگر  كارگران زن در جامعه ايران ظلم مضاعفي

هايي كه به  شان است. انسان تر از آن زن بودن عالوه بر آن كه كارگرند، مهم
به همين دليل در قانون   اند. اما قابل شمارشند. پشت صف مردان رانده شده

گير است  آنچه چشم .شود كار نيز  اين ظلم مضاعف به وضوح ديده مي
اند. كار در  و باالجبار به آن تن داده اند فعاليتي است كه به آن مشغول

  .هاي خاص خودش را دارد گي خانه است، كه ويژه سايه، كار سياه و كار در
هر چقدر  بيشتر توليد   - كار مزد هستند. استثمار در اين نوع كار اوالٌ 

 .بسيار زياد است -گردند كنند، از دستمزد بيشتري  برخوردار مي
ود كارگران زن  تعلق دارد و كارگر زن بابت مكانِ دوم، مكان توليد به خ

 .كند از صاحبكار دريافت نمي  كارش مبلغي اضافه بابت اجاره
شود به عهده خود كارگر گذاشته  اي كه براي توليد صرف مي سوم، انرژي

دوزي روي لباس و از اين  دوزي يا كارهاي تكه شود. مثل كارهاي سري مي
 ....... نوع كارها
  شده است به اين  اختيار تام براي كارفرما در قبول كاالي توليد چهارم،

  

  
  

معني كه پس از تحويل كار به كارفرما، اين كارفرما است كه يكطرفه به 
پردازد و حتا كارگران  اش مي شمارش كاالهاي توليد شده مورد قبول

 .ناچارند بابت خرابي كار غرامت و جريمه به كافرما بپردازند
ي مزايا از جمله حق مسكن، حق اوالد،  كه از همه همه مهمتر آن پنجم ،از

(حمل كاال از بازار به خانه و بر عكس) حق بيمه تامين  حق اياب و ذهاب
ها حق استراحت بين كار و  اجتماعي اجباري محروم هستند. عالوه بر اين

  عدم برخورداري از يك وعده غذاي گرم و تامين ابزار كار توسط خود كارگر
زن هستند  از جمله آن ظلم مضاعفي است كه به كارگر خانگي كه عمدتاٌ

 .گردد تحميل مي
دار و نظام  ششم، زنان كارگر كه مورد استثمار چند جانبه از طرف سرمايه

موجود قرار مي گيرند همان بردگان اين قرن به شمار مي روند. عالوه بر 
 .گيرند ري نيز قرار ميهاي ديگ شاغل بودنشان در محل زندگي  مورد ظلم

صرف  - مردان خانواده - نيروي كار رايگاني كه براي تامين نيروي كار - الف
كنند. ساعات رايگان كه جهت ارايه به تامين نيروي كار در خدمات  مي

 كنند.؛ شان صرف مي دهي
 روند؛ ولد فرزندان كه به مثابه نيروي كار آينده به شمار مي و زاد -ب
پروسه از خود بيگانگي كه در مناسبات توليد نظام  قرار گرفتن در -ج

به لحاظ اركان زندگي يك كارگر زن كه تنها به خاطر  زن  -سرمايداري
 . بايد تحمل كند  -بودنش

باشد.  متاسفانه فمينيسم، جنبشي در خود است كه در جامعه موجود مي
ساكن  جنبشي كه نه براي رهايي از مناسبات توليد اجتماعي كه ابتدا به 

اختيار را از آنان سلب كرده است، بلكه رهايي از ستم مردان موجوديت 
كنند،  مردان كارگر برحسب   يافته است. مرداني كه در كنار آنها زندگي مي

اند از سوي فمينيسم  داري به يك كاال تبديل شده مناسبات نظام سرمايه
ه با مردان  ناديده گرفته شده است. افق رهايي خود را تنها در مبارز

بنند و در نتيجه جنبش زنان با اين همه پتانسيل مسير اشتباهي را طي  مي
 .كند مي

از آن در  فمينيسم افكار حاكم بر جنبش زنان است كه خود زنان عموماٌ
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رنج هستند. اين جنبش با اين تفكر نه تنها خود  را به جنبش اجتماعي 
دهد، بلكه جنبش  ند نميكارگران كه خود بخش بزرگي از آن هستند، پيو

ها نيز  دچار سكتاريسم   نمايند. چنانكه آن كارگري را دچار انشقاق مي
 .شده و نسبت به مبارزه طبقاتي به انحراف مي روند

اما در اوضاع جاري جامعه به عنوان يك جنبش اجتماعي واقعي موجود 
فشارند، كه با شعارهاي  است و بر مطالبات به حق خود نيز پاي مي

تر  هاي ديگر موجود در جامعه فعال فمينيستي فاصله دارند. شايد از جنبش
و چشمگير و قابل  تر عمل كنند. اين از مشخصات بارز و سازمان يافته
 .ستايش آن است

البته جنبش زنان از مسائل ملموس و واقعي موجود در جامعه كه دچار 
يط كنوني ظلم مضاعفي هستند، تغذيه مي شوند. در هر صورت در شرا

 .جامعه جنبش فوق العاده فعالي هستند
متاسفانه با جنبش كارگري فاصله دارند و در جاي خودش ممكن است از 
عواقب  ناهحنجاري برخوردار شوند. اين امر به توازن قوا در جنبشهاي 
اجتماعي موجود بستگي دارد. جنبش كارگري بايد به ان اهميت بدهد 

خود، بايد پا را فراتر  بگذارد و در  چنانكه از مطالبات صرف صنفي
 .سازماندهي دست باال را داشته باشد

كارگرانِ بخش خدمات متاسفانه از پراكندگي خاص خود برخوردارند در 
عين حال كه دامنه فعاليت اين بخش گسترده است. متاسفانه هيچ ارتقايي 

 اند. در عين حال اين بخش كار وسيعي را شان نكرده در جهت منافع
 .طلبد مي

اي نيز برخوردارند. كارگراني كه از حداقل  اين مشاغل از نوع استثمار ويژه
شان رايج است، و در عين حال  حقوقشان نااگاهند، تفرقه و جدايي بين

حتي از مزايايي كه در قانون كار ذكر شده بر خوردار نيستند. متاسفانه 
متفرق هستند بسياركنند چون  هم تالش نمي  ها وردن حداقلآبراي بدست 

 .و اجتماع شغلي مناسبي نيز ندارند
اگر تشكيالت سراسري كارگري پاي بگيرد، ميدان بسيار خوبي براي 

 .رود هاي كارگري به شمار مي عضوگيري و فعاليت
 

اي هستند كه نيروي كار  ، كارگران طبقهپاسخ آخرين سوالباالخره * 
اي كه داراي ابزار توليد و  ني طبقهدار، يع خودرا به مثابه يك كاال به سرمايه

نمايند  مي سرمايه هستند و با به كارگيري نيروي كار توليد ارزش اضافه 
اي است كه  حاصل اين توليد اجتماعي سود هاي افسانه  ؛فروشند مي

 .آورند داران آن را به تصاحب خود در مي سرمايه
اند در  گرفته اقشاري كه پيرامون پروسه مناسبات توليد اجتماعي قرار

كنند. معلمان ابتدا به ساكن،  حقيقت به يكي از اين دو طبقه تعلق پيدا مي
خود ، امرار معاش  فكري قشري هستند كه در قبال  فروش نيروي كار

گونه ابزار توليد در اختيار ندارند و خود به عنوان ابزار  ها هيچ كنند. آن مي
كارفرماي مستقيم آنان  گردند. تعريف مي كارگران آينده توليد نيروي كار

سازي نيروي كار آينده براي طبقه  دولت است، آنان در قبال آموزش و آماده
نمايند. آموزش در حقيقت آماده سازي نيروي  دار  امرار معاش مي سرمايه

گي نيروي كار عصر كنوني  كارگران كه ويژه كار آينده با سواد و تحصيلكرده
با داشتن معلومات دست پايين كارگران  باشد چرا كه محصالن است مي
آيند. داشتن  معلومات اوليه از ملزومات آن  اي آينده از كار درمي غيرحرفه

است چنانچه اين معلومات به سطح باالتر ارتقاءيابد آنان به كارگران 
اي تبديل مي شوند. مانند مهندسين، كارشناسان، حسابداران و  حرفه
 .......غيره

ي نيروي كار، از نيازهاي ديگري است كه  ديده ش عاليحضور بخش آموز
نها در بوروكراسي آاما بخشي از  گيرد. در اختيار كارفرمايان قرار مي نهايتاٌ

به دولت و  فكري اداري اين طبقه قرار گرفته و در قبال فروش نيروي كار
ي نمايند. چنانكه در اوضاع فعل داران امرار معاش مي يا بخش  اداري سرمايه

% آنها داراي قرارداد موقت و 80كارگران ايران بخش عمده آنها، حدود 
سفيد امضا هستند. مهندسين و كارشناسان امور مالي و اين نوع شاغلين 

ها نيز قراردادهاي ساعتي دارند.  اند. آن نيز از اين  وضعيت مستثني نشده
 .گيرند در قبال ساعات مشخص و ارايه خدمات مشخص مزد مي

هاي مالي و بانكي  ها و موسسه الي سرمايه جهاني از طريق بنگاهبخش م

هزاران كارگر فكري را در اختيار خود دارند. كارگران فكري نياز ضروري 
ها در پروسه  پروسه انباشت سرمايه و كاركرد اجتماعي آن است. جاي اين

 .هاي مالي هستند ها و موسسه توليد اجتماعي همان بانك
    90ماه سال نيمه اول مرداد 

*  
  

          

  پاسخ هيئت اجرائي
  سازمان كارگران انقالبي ايران(راه كارگر) 

  آرش  هاي پرسشبه 
  

پراكندگي و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران واقعيتي  پاسخ اول:
است كه نمي توان انكار كرد. اما نه سركوب هار و لجام گسيخته، نه عواملي 

با اين كه نقش غيرقابل انكاري در شكل  چون رفرميسم يا فرقه گرايي
دادن به وضع موجود دارند هيچ يك به تنهايي قادر نيستند اين ضعف را به 
شكل كامل توضيح دهند. عالوه بر آنها ضعف تشكيالتي جنبش كارگري 
ايران با ساختار نيروي كار ايران، با تحريم اقتصادي،  با برچيدن يارانه ها، 

دولت و با ويژگي هاي تاريك انديشانه حاكميت نيز  با خصلت رانتير نفتي
مربوط است. اين مجموعه عوامل در تركيب با هم مي تواند تصوير دقيق 
تري از پراكندگي و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ما ارائه كند. مثال در 
تشريح اهميت ساختار نيروي كار ايران همين بس كه بر اساس محافظه 

درصد كل نيروي كار كشور در كارگاههاي  60يش از كارانه ترين آمارها ب
كوچك زير ده نفر كار مي كنند. سازماندهي مقاومت جمعي كارگران كه 
يك پايه تشكل يابي صنفي / طبقاتي و از اين طريق موقعيت تشكيالتي 
جنبش كارگري است، در كارگاههايي چنين كوچك به مراتب دشوارتر 

شتري كارگر. عامل ديگري كه سازمان يابي است تا كارگاههايي با تعداد بي
كارگري را در ايران دشوار مي كند و به نوبه خود بخشي از بستر ضعف 
تشكيالتي جنبش كارگري است، بحران بخش صنعت و فروپاشي پي در پي 
واحدهاي توليدي است كه تحريم اقتصادي، قاچاق كاال و برچيدن يارانه ها 

تصادي كه گلوي اقتصاد ايران را در چنگال آن را شدت داده است. تحريم اق
مبادالت تجاري و كاالهاي خود گرفته از طريق افزايش هزينه هاي كارمزد 

، جلوگيري از واردات قطعات يدكي مورد نياز صنايع، مانع مهم واسطه اي
تراشي بر سر انتقال ارز و دشوارتركردن سرمايه گذاري خارجي در پروژه 

صنايع شتاب مي دهد. سيل قاچاق كاالهاي ارزان  هاي داخلي، به فروپاشي
قيمت خارجي (كه براساس آمار رييس پليس آگاهي نيروي انتظامي، مورخ 

ميليارد دالر در سال برآورد شد)، با نابود  19حجم كل آن  89شهريور  28
كردن قدرت رقابت كاالهاي داخلي، كاهش توليد، افزايش ورشكستگي 

يكاري، كارگران را هر چه بيشتر در منگنه واحدهاي صنعتي و گسترش ب
قرار داده است. برچيدن يارانه ها با حذف مزيت سنتي برخورداري بخش 
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صنعت ايران از انرژي ارزان در توليد، و افزودن بر هزينه نهايي توليد به 
عامل مهمي در فروپاشي توليد، گسترش بحران صنايع و فشار بر طبقه 

يع انرژي بر نظير كوره پزخانه ها، سنگ بري كارگر تبديل شده است. صنا
ها، مرغداري ها، دامداري هاي صنعتي، بخش حمل و نقل، چاپخانه ها، 

هدفمند "بخش صيد و صيادي، توليدات گلخانه اي و صنايع لبني، پس از 
قيمت هاي حامل هاي انرژي و شير و نان يكي پس از ديگري فرو  "شدن

صنايع كشوربا حدود اف مي كنند كه مي ريزند. نمايندگان مجلس اعتر
هاي  درصد از واحد 50حداكثر تا "و  "كنند،  درصد ظرفيت خود كار مي40

  . "هاي صنعتي فعال هستند موجود در شهرك
عالوه بر آنچه گفته شد توجه به خصلت رانتير نفتي دولت در درك 
 موقعيت كنوني جنبش كارگري ايران مهم است. رانت نفتي، كه از تفاضل

باال ميان هزينه استخراج آن با قيمت بازار به دست مي آيد، اوال بخش 
مهمي از بودجه دولت را از توليد صنعتي و به طور كلي فعاليت هاي 

مي كند وفرصت مي دهد كه دولت بتواند برنامه هاي  بي نياز اقتصادي
طبقات اجتماعي پيش ببرد، ثانيا، با اتكا به خود را كمابيش مستقل از 

ين رانت عوارض ويرانگر اين برنامه ها را مهار كند. مثال حفره ناشي از هم
ضعف شديد بخش صنعت و ناتواني آن در تامين نيازهاي مصرفي اكثريت 
مردم به اين دليل به قحطي نمي انجامد كه عموما از طريق اهرم واردات 

هش انبوه به اتكا درآمدهاي نفتي پر مي شود. اين وضعيت از يك سو با كا
اشتغال پايدار موقعيت عمومي طبقه كارگر را تضعيف مي كند و از سوي 
ديگر حجم مصرف نسبت به حجم سرمايه گذاري در كل توليد ناخالص 
داخلي را بشدت باال مي برد و از اين طريق به تقويت سوداگري و بخش 

  انگلي در اقتصاد، منجر مي شود. 
بزار موثري در دست دولت است رانت نفتي و نحوه توزيع آن در عين حال ا

كه از آن طريق براي جذب حمايت اليه نازكي از جامعه هزينه كند، مخارج 
عظيم دستگاه گسترده سركوب را تامين نمايد، يا  برخي حوزه هاي 
حساس را براساس سيستم ترجيحي و پلكاني نظام امتيازات از ساير حوزه 

اف كنوني ميان بخشي از اليه ها متمايز نگاه دارد. در اين مورد اخير شك
برنشسته طبقه كارگر بخصوص در بخش صنعت نفت و خودروسازي با 
ساير اليه ها كه از موقعيت استخدامي وحداقل امنيت شغلي هم برخوردار 
نيستند نمونه اي از اين شكاف هاست كه خصلت رانتي دولت در طول دهه 

  هاي اخير در آن بي تاثير نبوده است. 
افزايش تدريجي هزينه هاي سرمايه گذاري زيربنايي براي تامين  البته با 

سطح جاري استخراج نفت، افزايش هزينه هاي پرداخت سوبسيد در شرايط 
رشد جمعيت، و ادامه تحريم هاي اقتصادي تاثير خصلت رانتي دولت به 
تدريج رو به كاهش نهاده و همين واقعيت دولت را ناگزير كرده است در 

هاي نفتي به سمت منابع جديد درآمدي رو كند. ماليات بر كنار درآمد
ارزش افزوده ي اصناف بازار يكي از اين منابع است. حذف يارانه ها نيز 
صرف نظر از نتايج تاكنوني آن اساسا با هدف تامين درآمد جديد براي 

  دولت و كاهش هزينه هاي اجتماعي آن توجيه شده است. 
دولت كاهش يابد، از ميزان استقالل در مجموع هر چه خصلت رانتي 

  اقتصادي آن نسبت به طبقات و اليه هاي اجتماعي كاسته مي شود. 
عامل ديگري كه برساختار طبقه كارگر و از اين طريق بر موقعيت جنبش 
كارگري تاثير مي گذارد تبعيت اقتصاد ايران از الزامات نظام ايدئولوژيك 

است. تقريبا در همه جا برنامه  مذهبي حاكم و تاريك انديشي ذاتي آن
برچيدن يارانه ها و حذف يا كاهش شديد خدمات و وظايف اجتماعي 
دولت، هسته طرح انطباق ساختاري صندوق بين المللي پول است. و 
انطباق اساسا يعني انطباق با نيازهاي بازار جهاني و تقسيم كار ناعادالنه 

ين برنامه را اجرا مي كند اما موجود در آن. ولي رژيم اسالمي با آن كه هم
نمي تواند  و حاضر نيست همه عواقب آن را تماما پذيرا باشد. هر جا كه 

با تاريك انديشي آن برخورد كند يا موجوديت دستگاه واليي  "انطباق"اين 
را به چالش بگيرد و آن را به سمت استحاله به سمت يك نظام متعارف 

ند. مثال عدم رشد يديده هايي مثل سرمايه داري براند، آن را پس مي ز
تجارت الكترونيك در ايران بي دليل نيست. گسترش تجارت الكترونيك يا 
حتي خدمات الكترونيك نظير خريد كاال از طريق آنالين، ثبت نام در 
ادارات، دريافت برخي اسناد از طريق اينترنت كه الزمه آن رشد پهناي باند، 

اك براي عموم مردم و سرمايه گذاري افزايش سرعت و كاهش قيمت اشتر
زيربنايي بر آموزش است، فضاي انحصار خبري رژيم را درهم مي شكند و 
به همين دليل به شيوه هاي مختلف با آن مقابله مي شود. حتي در حوزه 
تجارت جهاني نيز كه خطر شبكه سازي و نقل و انتقال اطالعات سياسي 

تب كمتر است آمار مركز اطالعات در خارج از مجاري كنترل رژيم به مرا
علمي تخصصي مديريت به نقل از ري واكر رييس سابق كميته مركز 
تسهيالت بازرگاني الكترونيك سازمان ملل (سيفكت) نشان مي دهد كه 

كشور جهان در رتبه پنجاه قرار دارد. در مجموع  147ايران در ميان 
جمهوري اسالمي  خصلت ايدئولوژيك مذهبي و تاريك انديشي ذاتي نظام

مانع اشتغال مولد و رشد الزم در برخي حوزه هاي خدماتي است. نظام 
اولويت هاي بودجه وجه ديگري از تاثير مخرب اين خصلت بر موقعيت 
عمومي طبقه كارگر را بازمي تاباند. مثال در حالي كه مطابق اعتراف 

درصد ظرفيت خود كار 40صنايع كشوربا حدود نمايندگان مجلس 
كنند، به جاي افزايش ظرفيت توليد و تمركز بر حل بحران آن و مقابله  مي

با ورشكستگي كارخانه ها و بيكاري كارگران، بودجه مساجد را در سال 
ميليارد تومان به دويست ميليارد تومان  40جاري پنج برابر مي كنند و از 

ايران  افزايش مي دهند. در حالي كه مي شد با اتكا به موقعيت جغرافيايي
با بودجه اي معقول در چهارچوب طرح هاي شناخته شده اي چون احداث 
پارك هاي بزرگ انرژي خورشيدي در مناطق گرم و خشك و كويري، 
هزاران شغل ايجاد كرد، يا با سرمايه گذاري بر بازسازي شبكه هاي برق 
حداقل تلفات سي و پنج تا چهل درصدي صنعت برق  ايران از نيروگاهها تا 

قصد را كاهش داد، به قيمت هزينه هاي گزاف، پذيرش خطر انفجار م
هسته اي و تحريم مرگبار اقتصادي، برنامه هسته اي به بهانه توليد انرژي 

  پيگيري شده است. 
ساختار نيروي كار ايران، تحريم اقتصادي،  در مجموع اگر بپذيريم كه 

هاي تاريك انديشانه برچيدن يارانه ها، خصلت رانتير نفتي دولت، و ويژگي 
حاكميت همراه با سركوب لجام گسيخته و خطاهاي بينشي و نگرشي رايج 
در جنبش كارگري ايران عوامل اصلي پراكندگي اين جنبش در موقعيت 
فعلي است، تصوير بهتري از مختصات اصلي خروج جنبش كارگري از 
ر وضعيت كنوني خواهيم داشت. اوال: به شكل عام، كارگران ايران د

سرنگوني استبداد حاكم عميقا ذينفع اند. هر چه نظام جمهوري اسالمي 
ضعيف تر شود به همان ميزان امكانات بيشتري براي رهايي كارگران و 
زحمتكشان فراهم خواهد شد. بنابراين مشاركت هر چه گسترده تر 
كارگران و زحمتكشان در مبارزات ضد ديكتاتوري، مشاركتي است براي 

  از شر نظام فعلي. رهايي آنان 
ثانيا: براي بيرون آمدن از پراكندگي فعلي مبرم ترين وظيفه عبارت است از 
عزيمت از مطالبات جاري و بي واسطه كارگران و سازماندهي نيروي كار بر 
محور همين مطالبات در راستاي ايجاد تشكل هاي مستقل پايه اي 

  كارگري. 
يروي كار مطالبات واحدي ندارند، ثالثا: نظر به اين كه بخش هاي مختلف ن 

شرايط و امكانات مبارزه آنها براي مطالبات شان يكسان نيست، و عملي 
شدن مطالبات كارگري بخش هاي مختلف نيروي كار تاثيرات يكسان، 
پيش شرط هاي واحد و بنابراين واكنش و مقاومت يكساني برنمي انگيزد، 

شناخت دقيق و موقعيت هر سازماندهي كارگري تنها مي تواند بر اساس 
سازماندهي توده كارگران اسير بخش از نيروي كار كشور بنا شود. مثال 

روزه يا سه ماهه يا كارگران پيماني كه به طرز بسيار  29قراردادهاي موقت 
وحشيانه اي مورد بهره كشي قرار دارند, الزاما همان شكل سازماندهي 

مناسب ترين شيوه سازماندهي بخش برنشسته طبقه كارگر نيست. يا مثال 
كارگران زن خانگي سازماندهي براساس محل زندگي است، يا تجربه نشان 
مي دهد كه براي سازماندهي بخشي از نيروي كار كه مشاغل ثابت و محل 
كار واحد ندارد، پاتوق هاي تقريبا ثابت نقطه عزيمت خوبي است. در حالي 

زماندهي بر اساس محيط كار كه در برخي از واحدهاي توليدي متوسط سا
  همچنان مي تواند نتايج موثرتري داشته باشد. 

  
مبارزات خودانگيخته كارگران ما قبل از هر چيز موقعيت  پاسخ دوم:

دشوار طبقه كارگر در مقابل تهاجم سازمان يافته دولت و كارفرمايان و 
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وضعيت تدافعي جنبش كارگري را بازتاب مي دهد. واقعيت اين است كه 
مجموعه اعتراضات كارگري تاكنون نتوانسته است اين وضعيت را دگرگون 
كند. رواج بيش از پيش مشاغل موقت، قراردادهاي سفيد امضا و پيماني كه 
سند بي حقي وحشتناك بخش بزرگي از كارگران ايران به شمار مي رود 
گوشه اي از اين وضعيت را بازتاب مي دهد. ابعاد فاجعه در حدي است كه 

 85در حال حاضر"ه كارگران قراردادي و پيماني يراساس آمار رييس اتحادب
اين  "برند.  درصد از كارگران كشور در حالت قراردادي و پيماني به سر مي 

واقعيت نيز كه بخش اصلي اعتراضات كارگري سال گذشته بر محور 
گوشه اي ديگر از موقعيت دشوار طبقه  دريافت حقوق معوقه استوار بوده

با اين همه در حركات كارگري يك سال  ارگر ايران را نشان مي دهد.ك
اخير دو پديده اميدبخش به چشم مي خورد كه عبارت است از الگوبرداري 
در حركت به سمت سازمان يابي مستقل كارگري و همبستگي رشته اي با 
اعتراضات كارگري. مثال حمايت كارگران پتروشيمي هاي تبريز و شيراز از 

اضات يازده روزه كارگران پتروشيمي بندر ماهشهر اگر به سرمشقي اعتر
براي رشته هاي ديگر كار تبديل شود مي تواند پايه حركت هاي حمايتي 
رشته اي و اعتراضات فراكارخانه اي قرار گيرد. فراتر رفتن اعتراضات از 
سطح واحدهاي منفرد توليدي بويژه بر اساس پيوندهاي دروني رشته هاي 

كار، گام مهمي در شكل گيري حركت جمعي تر و عامل مهمي در  واحد
  اثرگذارترشدن اعتراضات كارگري است.

  
دو سنديكاي شركت واحد تهران و ني شكر هفت تپه با وجود  پاسخ سوم:

سركوب بيرحمانه رژيم و با وجود هزينه هاي گزافي كه پايه گذاران اين 
پردازند، توانسته اند نمونه  سنديكاها تاكنون پرداخته اند و همچنان مي

هاي درخشاني در اثبات اين واقعيت باشند كه حتي در سخت ترين شرايط 
و زير سركوب مداوم رژيمي هار و وحشي با مشخصات جمهوري اسالمي 
نيز مي توان به صورتي مستقل متشكل شد و براي حقوق پايه اي كارگران 

براي ايجاد سنديكاي  مبارزه كرد. اعالم موجوديت دو هيات موسس يكي
كيف و كفش زنانه مهرانه شوشتر، ديگري براي تاسيس سنديكاي كارگران 

تشكيل سنديكا در شركت مخابرات شهرستان انديمشك نشان مي دهد كه 
درون محيط كار به عنوان يك راهكار موثر براي رسيدن به خواسته هاي 

اه سركوب رژيم جمعي كارگران به تدريج و با وجود فشار بيرحمانه دستگ
در ميان كارگران جا باز مي كند و به الگويي براي سازمان يابي مستقل در 

  مبارزه موثر در جهت مطالبات پايه اي صنفي و طبقاتي تبديل مي شود. 
  

شوراها و جنبش شورايي نمي توانند بديل سنديكاها و  پاسخ چهارم:
كه اين دو، سطوح  اتحاديه ها و جايگزين آنها باشند. اوال به اين خاطر

متفاوتي از سازماندهي كارگران در شرايطي متفاوت هستند. بطور كلي 
تفاوت موقعيت بخش هاي مختلف طبقه كارگر، از نظر رشته و ساختار كار، 
تفاوت درجه حساسيت در ارتباط با كاركرد نظام سرمايه داري و يكسان 

ابي كارگران را نبودن درجه آگاهي همه كارگران سطوح متفاوت سازمان ي
اجتناب ناپذير مي سازد. بطور مشخص نيز سنديكاها براي مبارزه جمعي 

  كارگران بر محور مطالبات بي واسطه شان شكل مي گيرد. 
ثانيا: شوراها زماني ممكن است شكل بگيرند كه مساله تعيين تكليف با 
قدرت حاكمه به شكل بالفصل در دستور قرار بگيرد و يا حداقل قدرت 

گانه شكل گرفته باشد. به خاطر فقدان همين شرايط است كه بيش از دو
دو دهه حمايت  نظري و تالش عملي عده اي از فعاالن كارگري براي 
برپايي شوراهاي انقالبي نتوانسته است عمال شوراهايي كه بتوانند ارگان 
هاي اقتدار كارگري و معطوف به كسب قدرت باشند در جامعه ما ايجاد 

حالي كه تالش هاي بخشي ديگر از فعالين كارگري براي  كند؛ در
سازماندهي كارگران بر محور مطالبات پايه اي و صنفي / طبقاتي آنان 
پاسخ داده و توانسته است حداقل موجوديت مستقل دو سنديكاي شركت 
واحد و ني شكر هفت تپه را به رژيم اسالمي تحميل كند. تنها شوراهاي 

داراي كاركرد در شرايط حاضر در كشور ما شناخته شده موجود و 
شوراهاي سازش با رژيم يا همان شوراهاي اسالمي كار هستند. تالش براي 
شكل دادن به شوراهاي انقالبي در غياب قدرت دوگانه، آن هم به ضرب 

اراده يا صرفا بر پايه مالحظات ايدئولوژيك و آرماني، شوراها را به ارگان 
  سازش تبديل مي كند. 

الثا: اگر منشا شكل گيري شوراها به مثابه ارگان هاي اقتدار كارگري، ث
شرايط ويژه انقالبي است، منشا شكل گيري تشكل هاي مستقل پايه اي 
طبقاتي مزد و حقوق بگيران، منافع اخص طبقاتي اين طبقه به عنوان 
فروشنده نيروي كار در هر شرايطي است.  به همين دليل تقليل گرايي 

ميزي است اگر شكل گيري آنها صرفا به شرايط عادي فروكاسته ابهام آ
شود. سنديكاها تا زماني كه منافع فروشندگان نيروي كار مبارزه جمعي 
آنها را در برابر كارفرمايان و دولت الزامي مي سازد، بستر و زمينه شكل 
گيري دارند. و اتفاقا سست تر شدن فشار سركوب در نظامي چون 

كه تشكل مستقل طبقاتي را اصوال برنمي تابد مي تواند  جمهوري اسالمي
به شكل گيري سنديكاها شتاب بدهد. بنابراين حتي شكل گيري قدرت 
دوگانه هم به معناي پايان دوره تالش براي تشكيل سنديكاها نيست و 
مغايرتي با تشكل شوراها در اين دوره خاص ندارد. كارگران در همه دوره 

مطالباتي اساسي و پايدار دارند و بايد بتوانند تشكل ها و در هر شرايطي 
  هاي پايه اي خود را هم براي مبارزه در راه تحقق آنها داشته باشند.

حل پيشاپيش و ذهني فاصله اي كه احيانا ميان منافع عمومي كل طبقه  
كارگر در دوره خيز براي قدرت با منافع صنفي بخش هاي مختلف اين 

تواند بوجود بيايد، آن هم در قالب انتخاب شورا به  طبقه درهمين دوره مي
جاي سنديكا، هم مبارزه براي شوراها و هم مبارزه براي سنديكاها را 
تضعيف مي كند. زيرا شوراها به صرف شكل گيري در شرايط قدرت دوگانه 
و به صرف معطوف بودن به حل مساله قدرت سياسي، خود به خود معادل 

عمومي كل طبقه كارگر نيستند. سنديكاها هم به نمايندگي درست منافع 
صرف شكل گيري بر بستر منافع اخص فروشندگان نيروي كار، خود به 
خود معادل بخشي نگري و مقيدات صنفي نيستند. اين نه شوراها و نه 
سنديكاها، بلكه معموال احزاب كارگري هستند كه حمايت از منافع عمومي 

را در صدر وظايف خود قرار مي دهند. از كل طبقه كارگر در هر موقعيتي 
اين رو گرايشاتي در جنبش كارگري ما كه نقدا از شوراها و جنبش شورايي 
به عنوان بديل سنديكاها جانبداري مي كنند در واقع آرزوهاي حزبي خود 
و انتخاب مجرد ايدئولوژيك خويش را جايگزين عزيمت از هستي اجتماعي 

روي كار مي سازند و به همين دليل غالبا در كارگر به عنوان فروشنده ني
  حمايت از منافع عمومي طبقه كارگر نيز ناكام مي مانند. 

  
فعاليت هايي كه در خارج از كشور براي حمايت از مبارزات  پاسخ پنجم:

كارگران ايران صورت گرفته  در مجموع تاثيرات مثبتي داشته است. 
شدن پرونده هاي فعالين  جمهوري اسالمي مخصوصا نسبت به رسانه اي

كارگري و قرار گرفتن آنها در كانون توجه رسانه هاي برون مرزي و سازمان 
هاي بزرگ و نيرومند كارگري در سطح جهان حساس است و تجربه 
كارزارها نشان مي دهد كه در مواردي در برابر اعتراض به سركوب ها به 

چه فشار سازمان  عقب نشيني هايي دست زده است. ترديدي نيست كه هر
يافته تر و گسترده تر باشد بازتاب هاي وسيع تري نيز خواهد داشت. اين 
امر نيازمند آن است كه اوال و در گام نخست اتحاد عمل همه نيروهاي 
حامي مبارزات كارگري در خارج از كشور گسترش يابد. حمايت و 

اهرم نزديكي و پشتيباني از مبارزات كارگري در ايران مي تواند اصلي ترين 
اتحاد عمل نيروهاي چپ و سوسياليست در خارج از كشور و يك معيار 
عملي در طرد فرقه گرايي باشد.  ثانيا، سركوب اعتراضات كارگران، 
بازداشت وصدور احكام سنگين براي فعالين كارگري از مظاهر آشكار و 

چپ فاحش نقض حقوق بشر است و بنابراين فقط امري مربوط به نيروهاي 
نيست. هر چند چپ بايد پيشتاز جا افتادن اين حقيقت انكار ناپذير باشد 
كه بدون دفاع از حقوق كارگران نمي توان مدافع واقعي حقوق بشر بود. 
زيرا دفاع واقعي از حقوق بشر جز دفاع بي قيد و شرط از حقوق انساني 

قوق همه و مطلقاً همه افراد بشر چيز ديگري نيست. نمي توان مدافع ح
بشر بود و به رنج ها و بي حقي بخش بزرگي از افراد بشر بي اعتنا بود. اين 
پيشتازي از يك سو بستر شكل گيري يك جنبش راديكال دمكراتيك را در 
دفاع از حقوق انساني و الجرم حقوق كارگران و زحمتكشان فراهم مي 

وري يا سازد و از سوي ديگر ميدان مانورهاي رياكارانه قدرت هاي ديكتات
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امپرياليستي را كه حقوق بشر را به ابزار معامله و اهرم امتيازگيري از 
يكديگر تبديل كرده اند محدود مي كند. همين رويكرد است كه در جلب 

  حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران بايد لحاظ شود.
  

هدفمند كردن يارانه ها وضع كارگران و زحمتكشان را بي  پاسخ ششم:
رديد وخيم تر كرده است. اوال: با رها شدن حامل هاي انرژي و آب، ت

همچنين حذف يارانه نان و شير، هزينه توليد افزايش يافته است. در نتيجه 
ورشكستگي صنايع ايران كه بدون افزايش هزينه توليد نيز در اثر تحريم 
اقتصادي و قاچاق كاال در وضعيت بحراني دست و پا مي زد با هدفمند 
شدن يارانه ها شتاب يافته است. حاال تقريبا روزي نيست كه خبر تعطيلي 

هدفمند شدن "واحدهاي توليدي و اخراج كارگران انتشار نيابد. ثانيا: با 
انرژي ارزان كه از مزيت هاي اقتصاد بحران زده ايران بود از  "يارانه ها

از نيروي دست رفته است. جاي خالي اين مزيت عمال با تشديد بهره كشي 
كار و ارزان تر كردن قيمت فروش نيروي كار پر مي شود. اصالحيه قانون 
كار كه اكنون با شتاب در دست بررسي است، نمونه اي از تالش براي 
قانونيت دادن به بردگي و بي حقي بيشتر كارگران است. در اين اصالحيه 

ر كردن تشديد رقابت بين كارگران شاغل و ارتش ذخيره بيكاران، باز ت
دست دولت و كارفرمايان در اخراج كارگران، قانونيت دادن به اخراج 
كارگران معترض و حذف بخشي ديگر از بازمانده هاي حقوق قانوني 
كارگران به نام افزايش بهره وري مطرح شده است. بنابراين از اين جنبه نيز 

ازكي از وضعيت نيروي كار كشور بدتر شده است. ثالثا: اگر چه وضع اليه ن
فقيرترين مردم محروم از هر گونه درآمدي، با دريافت يارانه نقدي به 
مصداق باالتر از سياهي رنگي نيست اصوال نمي توانسته است بدتر شود، 
اكثريت كارگران و زحمتكشان بار اصلي گراني و تورم ناشي از هدفمندي 

يان كه مي يارانه ها را به دوش مي كشند. زيرا برخالف بازار و كارفرما
توانند افزايش قيمت ها را با كشيدن روي قيمت هاي محصوالتشان جبران 
كنند هيچ ابزاري براي مقابله با افزايش قيمت ها جز گران تر كردن نرخ 
فروش نيروي كارشان ندارند. اما در شرايط بيكاري ميليوني، رقابت شديد و 

كه حمله تازه اي  بيرحمانه موجود بر سر به دست آوردن كار، و در حالي
براي بدتر كردن همين شرايط موجود به نام اصالح قانون كار نيز آغاز شده 
است، عمال قدرت چانه زني موثري براي افزايش نرخ فروش نيروي كار 
خود ندارند. بنابراين از اين جنبه نيز آنها قربانيان اصلي هدفمندي يارانه ها 

هدفمندي يارانه ها تاكنون به شيوه  هستند. عالوه بر اين بايد توجه كرد كه
مرحله اي به اجرا گذاشته شده و رژيم از ترس شعله ور شدن اعتراضات 
توده اي در اين زمينه به شيوه مصلحت جويانه پيشروي كرده است. 
درآمدهاي پيش بيني شده از محل برچيدن يارانه ها نيز به اعتراف 

ين ناچار شده اند از منابع خودشان تاكنون به دست نيامده است و بنابرا
ديگري برداشت كنند كه بي ترديد پيامدهاي دامنه داري به همراه خواهد 
داشت. بي دوام بودن اين وضعيت باعث شده است كه كاهش شديد ميزان 
يارانه هاي نقدي پرداختي يا افزايش دوباره قيمت ها يا تركيبي از اين دو 

ي مي توان گفت كه گسترش شكاف راه را تدارك ببينند. بدون هيچ ترديد
طبقاتي، افزايش بيكاري، تشديد فقر و تهيدستي مردم پيامدهاي اجتناب 
ناپذير ادامه اجراي اين طرح در آينده است. بنابراين اگر اعتراضات وسيعي 
با هدف واداشتن رژيم به عقب نشيني از اين طرح و كنار گذاشتن آن 

هست بدتر خواهد شد. نافرماني صورت نگيرد، وضع مردم از اين هم كه 
مدني گسترده بر سر نپرداختن قبض هاي گاز و آب و برق كه سازمان ما 
در آستانه آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر آن تاكيد كرد، نشان داده 
است كه نارضايتي بزرگي در ميان مردم نسبت به اين طرح وجود دارد. از 

ت براي مقابله با تهاجم لجام گسيخته رژيم اين رو بهره برداري از اين ظرفي
  به سطح معيشت مردم  همچنان از اهميت حياتي برخوردار است.

  
افزايش نسبي وزن مطالبات و خواست هاي كارگري در  پاسخ هفتم:

در ايران محصول  88انقالب هاي تونس و مصر نسبت به اعتراضات سال 
در ايران از  88ي سال شرايط متفاوت آنهاست. اوال جنبش ضد ديكتاتور

درون شكافي در درون حاكميت در جريان تقلب انتخاباتي با شعار راي من 
كو بيرون زد. اين جنبش البته به سرعت راديكال شد و بر محور شعار مرگ 

بر اصل واليت فقيه هسته اصلي قدرت را نشانه گرفت، ولي راديكال شدن 
و از اين رو زير فشار  آن نتوانست با گسترش دامنه جنبش همراه شود

سركوب شديد و بيرحمانه فروكش كرد، در حالي كه در تونس و مصر 
اعتراضات اساسا عليه بيكاري و تورم بود كه آغاز شد و با سرعتي حيرت 
انگيز كه در عين حال پوسيدگي ديكتاتورهاي اين كشورها را عيان مي 

انجاميد.  ساخت به شكل گيري موقعيت انقالبي و سقوط ديكتاتورها
روز طول كشيد.  18فراموش نبايد كرد كه در مصر كار سقوط مبارك فقط 

ثانيا در ايران خصلت تاريك انديشي مذهبي رژيم،  و سركوب دامنه دار و 
مداوم اصلي ترين مظاهر زندگي مدني، وزن مخصوص مطالبات مدني اليه 

 88ي سال هاي مياني جديد را افزايش داده و اين در جنبش ضد ديكتاتور
نيز بازتاب يافت، در حالي كه در مصر و تونس اصوال سركوب سياسي با 
سركوب دامنه دار مدني همراه نبوده است. ثالثا: جمهوري اسالمي رژيم 

  يكپارچه اي نيست. نابهنگامي اش در حوزه فرهنگي، ضديت دائمي اش با 
  

  
  

عه اقتصادي و تجليات زندگي مدني، ناتواني اش در پاسخ به نيازهاي توس
اجتماعي دائما به شكل اختالفات و تشكيل باندها و دسته بندي هاي تازه 
رقيب و حتي متخاصم در درون آن بازتوليد مي شود و اين وضعيت عليرغم 
سركوب شديد و بي وقفه  در مقياس توده اي، شكاف در ميان بااليي ها را 

ئين تبديل مي كند، به مجرايي و فرصتي براي بيرون زدن اعتراضات در پا
در حالي كه ديكتاتوري هاي تونس و مصر ديكتاتوري هاي يكپارچه وابسته 
اي بودند كه بدون مشاجرات دامنه دار ميان بااليي ها و شكاف هاي 
برجسته قابل بهره برداري در پائين، از طريق تحميل اختناق بر مردم 

غاز شد، بسرعت و حكومت مي كردند، در نتيجه وقتي اعتراضات از پائين آ
به شيوه انقالبات كالسيك در برابر كليت ديكتاتوري قرار گرفت. در جنبش 

اين انسجام و يك دستي وجود نداشت. رابعا: رژيم  88ضد ديكتاتوري سال 
هاي تونس و مصر رژيم هايي وابسته به امپرياليسم بودند و اين وابستگي 

پرياليسم همسو مي ساخت، در مبارزه عليه ديكتاتوري را با مبارزه عليه ام
عليه رژيم تاريك انديش و  88ايران، جنبش ضد ديكتاتوري سال 

سركوبگري بود كه با امپرياليسم و متحدان آن بر سر برنامه هسته اي، 
سياست منطقه اي، نفوذ در خاورميانه و نقش اسرائيل درگير بود و بنابراين 

د نقش و جايگاه قدرت هاي نه تنها همسويي انقالبات مصر و تونس در مور
خارجي در حمايت از ديكتاتوري در آن وجود نداشت كه برعكس 
امپرياليسم و متحدانش خواستار سرنگوني جمهوري اسالمي بوده و در 
نتيجه با بخشي از مخالفان آن همسو بودند. اين همسويي ناخواسته، 

به اين پيامدهاي متناقضي داشته است. وجود توهم ناسيوناليستي نسبت 
كه شايد پيوستن به مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسالمي، استقالل و 
موجوديت كشور را به مخاطره دچار كند از سوي بخشي هر چند محدود از 
مردم، عدم موضع انتقادي نسبت به سياست هاي تجاوزكارانه امپرياليسم 

اف ميان در برابر ايران و منطقه از سوي بخش ديگري از مخالفان رژيم، شك
اين هر دو بخش با گرايش ديگري كه از هر دو فاصله داشت، بخشي از اين 

بازتاب يافتند. خامسا:  88پيامدها بوده كه در جنبش ضد ديكتاتوري سال 
ايران شورشي بود عليه يك ديكتاتوري رانت خوار نفتي كه در  88جنبش 

تگاه هاي آن مواضع كليدي اقتصاد زير كنترل مستقيم و غير مستقيم دس
مختلف دولتي و شبه دولتي قرار دارند و رژيم با استفاده از اهرم هاي 
اقتصادي خود كوشيد از همزماني و همگرايي نارضايي هاي سياسي و 
نارضايي هاي اقتصادي مردم جلوگيري كند. در حالي كه انقالب هاي 
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كه از قدرت مانوور دولت مصر عليه ديكتاتوري هايي برخاستند تونس و 
عدم تحمل هر نوع  عالوه بر همه اين ها بايد هاي نفتي برخوردار نبودند.

تشكل مستقل در محيط كار و زيست كارگران و زحمتكشان از طرف رژيم؛ 
 مختلف هاي شاخه دهندة پيوند اجتماعي –و نبود يك نيروي سياسي 

 مدني و سياسي هاي آزادي به معطوف مبارزات بتواند كه مردم اعتراضات
رهايي از بهره كشي طبقاتي  و اجتماعي برابري به معطوف مبارزات با را

و  88پيوند بزند، در نحوه حضور كارگران و زحمتكشان در جنبش سال 
  عدم طرح مطالبات اخص آنها در نظر داشت. 

  
ترديدي وجود ندارد كه سركوب و قهر پليسي در شرايط،  پاسخ هشتم:

ست يا پيروزي اين اعتراضات كيفيت و كميت اعتراضات كارگري و شك
نقش اساسي دارد. همچنان كه درجه سازمان يابي و قدرت چانه زني 
كارگران، و شدت فشار ناشي از بحران اقتصادي در موقعيت عمومي جنبش 
كارگري در ايران نقش دارد. با اين وجود وضعيت كنوني جهان سرمايه 

رگري ايران نمي داري را نيز در شكل دادن به موقعيت فعلي جنبش كا
توان ناديده گرفت. نبايد فراموش كرد كه ايران در حال حاضر برنامه تعديل 
ساختاري صندوق بين المللي پول را اجرا مي كند كه اجراي آن در همه 
جا عامل گسترش شكاف طبقاتي و حذف تعهدات اجتماعي دولت شده 

نان از است. حمله به سطح معيشت كارگران و زحمتكشان، جوانان و ز
  يك نمود آشكار اين تهاجم در ايران رواج  محورهاي اصلي اين برنامه  است.

بيش از پيش مشاغل پيماني و قراردادهاي موقت است كه امنيت بخش 
بزرگي از كارگران را عمال نابود كرده و دست كارفرمايان و دولت را 

تازه اگر طرح  بازگذاشته است تا با كارگران كشور بدتر از برده رفتار كنند.
هدفمندي يارانه ها متوقف نشود و مراحل بعدي آن نيز به اجرا گذاشته 
شود، ميزان تاثيرپذيري اقتصاد ايران از نوسانات قيمت در بازارهاي جهاني 
نيز با همسطح شدن قيمت هاي حامل هاي انرژي، آب، گندم، شير و 

ت بر عوارض كاالهاي حياتي مصرفي ديگر افزايش مي يابد و اين تاثيرا
  تحريم اقتصادي و قاچاق گسترده كاال افزوده خواهد شد. 

  
اين پرسش كه سازماندهي كارگران در كارگاههاي كوچك  پاسخ نهم:

چگونه مي تواند صورت بگيرد، به خاطر ساختار نيروي كار در ايران از 
اهميت فوق العادي برخوردار است، زيرا سازمان دهي موفقيت آميز اين 

توده طبقه كارگر، بخش مهمي از معضل سازماندهي نيروي كار را بخش از 
برطرف مي كند. هم به اين دليل و هم به خاطر كم توجهي رايج به 

از محيط كار، الزم است همفكري و مشورت در مورد  جسازماندهي در خار
نحوه سازمان يابي كارگاههاي كوچك در كانون توجه همه فعالين كارگري 

همه تجربه هاي موجود گردآوري شده و تعميم يابد. مشكل قرار بگيرد و 
اساسي كه در مورد سازمان دهي كارگري در واحدهاي كوچك وجود دارد 

در شرايطي كه جامعه با لشكري انبوه از بيكاران روبروست اين است كه 
آستانه تحمل استثمار و حق كشي مديران و كارفرمايان در ميان كارگران 

ادن كار و پرتاب شدن به گردونه بيكاران بيشتر است. از ترس از دست د
كوچك بودن كارگاهها در عين حال قدرت چانه زني كارگران را پائين مي 
آورد و باعث مي شود كه صدايشان به جايي نرسد. بي دليل نيست كه 
بخش عمده اعتراضات كارگري كه گزارش مي شود مربوط به واحدهايي 

ارند و اخبار كارگاههاي كوچك تر به ندرت است كه بيش از ده كارگر د
شنيده مي شود. و بي دليل نيست كه شكل عمده حركت در واحدهاي 
متوسط توليدي اعتراض دسته جمعي است اما در واحدهاي كوچك 
شكايت رسمي به مراجع دولتي است. از ديگر مشكالت سازماندهي 

كارخانه اي واحدهاي كوچك اين است كه اين سازماندهي چون خصلت فرا
آن به نقطه شروع سازماندهي نزديك تر است تا نقطه پيشروي بعدي، 
نسبت به سازماندهي در محيط كار كارخانه هاي متوسط و بزرگ به سطح 
باالتري از آگاهي طبقاتي نياز دارد. در حالي كه وسعت روابط اجتماعي 

راي بالقوه كارگران در واحدهاي بزرگ تر توليدي محيط مناسبت تري ب
رشد آگاهي طبقاتي آنان فراهم مي كند تا كارگاههاي كوچك و منزوي با 

  تعدادي انگشت شمار كارگر. 

در اين شرايط يكي از راههاي پيشبرد تشكل يابي كارگران كارگاههاي 
كوچك، تمركز بر سازمان يابي كارگري در سطح محيط زندگي و در 

ط زندگي به چهار محالت است. به طور كلي سازمان دهي براساس محي
دليل اهميت اساسي دارد. الف: تغييرات ناشي از ساختار كار و ويژگي هاي 
تراكم زيستي. ب: سركوب سياسي متمركز و نظام يافته در برخي از محيط 
هاي بزرگ و حساس كارگري ج: وجود رشته هاي كار مرتبط با محيط 

وجود دارد، و  زندگي كه به شكلي تقريبا مستقل از ساختار رسمي اشتغال
به اين زودي از دست آن خالص نخواهيم شد و به سادگي هم رسميت 
نخواهد يافت. د: نقش مطالبات بي واسطه در سطح محيط زندگي 

  زحمتكشان براي تقويت مبارزه كارگري. 
اصلي ترين تغييرات ساختار كار ايجاد مجموعه اي از مشاغل موقت يا پاره  

ساس ساعت كار، ايجاد فضاي كار رايگان به نام  وقت، مشاغل روزمزد يا بر ا
برخورداري از بيمه بيكاري يا تمديد مهلت حق دريافت بيمه بيكاري و 
نظاير آن است كه به طور عمومي در دوره تهاجم نئوليبرالي به 
دستاوردهاي مبارزات كارگري در سرمايه داري هاي پيشرفته گسترش 

ها اكنون به شكل جا افتاده اي در يافته و خطوط و جوانبي از اين طرح 
ايران مورد بهره برداري قرار مي گيرد. يك نمونه آن كار كشيدن از دريافت 
كنندگان كمك هزينه هاي كميته امداد خميني است كه تحت عنوان 
توانمندسازي يا آموزش كار در واحدهاي توليدي آن به صورت دوره اي يا 

نظام استاد شاگردي و طرح دور نيمه وقت صورت مي گيرد. طرح احياي 
كاري دو نمونه ديگر است. اين تغييرات به شكل گيري اليه اي از كارگران 
كمك كرده است كه محروم از حداقل امنيت شغلي مانند توده بزرگ 
سحابي بر محور بخش برنشسته طبقه كارگر و هنوز برخوردار از مزاياي كار 

ده بزرگ كارگري به خاطر فقر و رسمي و استخدامي گرد آمده است. اين تو
تهيدستي از نظر جغرافيايي به شكلي متراكم  در محالت فقير در حاشيه 
شهرهاي بزرگ جمع شده است. اين توده پرشمار كارگري را معموال نمي 
توان در سطح كارگاههاي كوچك يا در سطح محل كار كه غالبا ثابت هم 

ين بخش از نيروي كار كشور نيست سازمان داد. بهترين محل سازماندهي ا
در خارج از محيط كار، در مراكز سنتي تجمع آنان در حاشيه محالت يا 

  مراكز كاريابي يا پاتوق هاست. 
عامل دومي كه سازماندهي در خارج از محيط كار را در كانون توجه قرار 
مي دهد سركوب سياسي متمركز و نظام يافته در بخشي از محيط هاي 

ور ماست. در اين محيط ها به خاطر حساسيتي كه ادامه بزرگ كار در كش
كار اين واحدها براي رژيم دارد، حراست بشدت هر نوع تحرك كارگري را 
كنترل مي كند. درهم شكستن همبستگي دروني نيروي كار اين واحدها 
نيز از طريق نظام چند طبقه اي از تبعيض و رده بندي شاغلين از نظر 

زات كنترل شديد از طريق حراست و با استفاده از حقوق و مزايا  به موا
اهرم تشكل هاي وابسته به رژيم در محيط كار به پيش برده مي شود. اين 
دسته از محدوديت ها را مي توان از طريق سازماندهي در محيط زندگي تا 
حدودي برطرف كرد. مثال پايه هاي اصلي تشكيل يك سنديكاي كارگري 

ها شايد بشود از طريق ارتباط كارگران در محيط در بعضي از خودروسازي 
زندگي شان كم دردسرتر و با مزاحمت كمتري ريخته شود تا در درون 

ايستگاههاي محل سوار خود كارخانه و زير كنترل دوربين هاي مدار بسته. 
شدن كارگران براي رفتن به كار معموال مراكز تشخيص ميزان تراكم 

توليدي در شهرك هاي كارگري هستند و  محيط زندگي كارگران هر واحد
در مواقعي كه سازماندهي در محيط كار با سركوب متمركز روبرو مي شود 
عزيمت گاههايي براي تمركز اراده سازمانگرانه در محيط زندگي و در 

  شهرك هاي كارگري به شمار مي روند.
در  از ديگر تبعات ساختار فعلي نيروي كار كه بحران دامنه دار اقتصادي

ايران آن را تشديد كرده است وجود رشته هاي كار مرتبط با محيط زندگي 
تا حدودي و در بعضي موارد حتي به طور كامل مستقل از  ،است كه

ساختار رسمي اشتغال است. قالي باقان، مشاغل خانگي سفارشي نظير 
بافندگي، خياطي، خدمتكاري، رختشويي، آشپزي در جشن و عزا، بسته 

شركت هاي غذايي و نظاير اين ها از جمله مشاغلي است كه در  بندي براي
آنها محيط كار و زندگي كارگران تقريبا ادغام شده است. اين بخش از 
نيروي كار معموال نه از پوشش بيمه مناسبي برخوردارند، نه دستمزد كافي 
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دريافت مي كنند و نه مشاغل آنها به سادگي رسميت خواهد يافت. اين 
را كه زنان بخش عمده آن را تشكيل مي دهند بر اساس كارگران 

  پيوندهاي محل زندگي مي توان سازمان داد. 
سرانجام اين كه، نقش مطالبات بي واسطه در سطح محيط زندگي 
زحمتكشان را در تقويت مبارزه كارگري نمي توان از قلم انداخت. بخش 

رگران مشاغل عمده كارگران واحدهاي كوچك، زنان سرپرست خانوار و كا
غيررسمي خانگي، در محالت فقيرنشين عالوه بر بهره كشي در كار 
مطالبات بيواسطه اي نيز دارند كه تنها در سطح محالت مي تواند 

در سازماندهي در سطح محالت زحمتكش نشين هيچ  سازماندهي شود.
نسخه از پيش تعيين شده يا طرح هاي طاليي حاضر و آماده اي كه گويا 

د اجرا شود وجود ندارد. آنچه روشن است اين است كه هر طرح فقط باي
سازمان گرانه بايد بر مطالبه فوري؛ اصلي و نياز بالفصل مردم هر منطقه بنا 
شود. سازماندهي در سطح محالت حلقه اي است كه مي تواند به روند 
تشكل يابي مستقل كارگران و زحمتكشان كشور و ايجاد سنگرهاي 

ري در برابر تهاجم دولت و كارفرمايان كمك كند و از اين مقاومت و پايدا
  .رو مهم است تا هر چه بيشتر در كانون توجه فعالين كارگري قرار بگيرد

  
هاي بزرگ جنبش كارگري ايران كم توجهي به ضعف از  پاسخ دهم:

اين ضعف سازماندهي زنان به عنوان بخش مهمي از اين جنبش است. 
ترديد موقعيت فرودست تر زنان در بازار كار نقش داليل روشني دارد و بي 

مهمي در آن ايفا مي كند. از سوي ديگر گسترش و رسوخ هر چه بيشتر 
ايده برابري زنان و مردان در درون جنبش كارگري نيز كه مي تواند بخشي 

نيازمند  از ضعف اين جنبش را  در حوزه سازماندهي زنان برطرف سازد
نبش زنان به سمت اعماق و توجه بيشتر به جهت گيري هر چه بيشتر ج

شرايط زنان كارگر است. در حقيقت بهبود عمومي نقش و جايگاه زنان 
زحمتكش در جنبش كارگري از نقاط اصلي اتحاد پايدار جنبش كارگري و 

جنبش زنان ما نيز از جنبش زنان است و اين شدني نيست مگر اين كه 
خويش فراتر رود و نياز خود ي خواست هاي محدود و آرايش دفاعي كنون

از طريق نفوذ عميق تر در ميان زنان كارگر و زحمتكش را به توده اي تر 
جنبش محدود مانده در ميان زنان واقعيت اين است كه  سازد.عملي 

تحصيل كردة متعلق به طبقات مياني و باال نمي تواند فاعل انقالب بزرگي 
آن نياز داريم. جنبش زنان ايران  باشد كه ما در نظام ارزشي و فرهنگي به

اكنون تثبيت شده تر و رزمنده تر از آن است كه به سرنوشت مصيبت بار 
زنان زحمتكش بي اعتنا بماند. اين جنبش به مرحله اي رسيده است كه 
براي گستراندن و توانمندتر ساختن خود به چرخش قاطع به چپ و به 

زحمتكشان نياز دارد. تمركز درآميختن با پيكارهاي طبقاتي كارگران و 
روي مسائل و شرايط اين چرخش بايد يكي از اولويت هاي اصلي ما باشد. 
جنبش زنان در درآميختگي با پيكارهاي طبقاتي كارگران و زحمتكشان 
اين جنبش را فمينيستي مي كند و خود نيز از رهگذر آن با نيروي وسيع 

حقوق برابر نيرومندتر زنان زحمتكش و حضورش در ميدان مبارزه براي 
  مي شود. 

  
بخش هاي مختلف نيروي كار ايران به علت موقعيت كاري  پاسخ يازدهم:

شان از قدرت تاثيرگذاري يكساني برخوردار نيستند. نقش نيروي كار بخش 
خدمات، بويژه بخش هايي كه كاركرد آنها با چرخش عادي زندگي شهري 

سترش شهرنشيني افزايش گره خورده است به موازات رشد شهرها و گ
يافته است. اين افزايش در آمارهاي مربوط به جايگاه بخش هاي مختلف 
اقتصاد در توليد ناخالص ملي نيز بازتاب يافته است. براساس آمار بانك 

سهم بخش خدمات شامل خدمات دولتي در توليد  2007جهاني در سال 
اين سهم براي درصد رسيده است.  56ناخالص داخلي ايران به بيش از 

درصد و براي بخش كشاورزي به حدود ده درصد  25بخش نفت و گاز به 
رسيده است. البته دامنه تاثيرات بخش خدمات فقط با رشد كمي آن 
تعريف نمي شود، بلكه دامنه تاثيرات اجتماعي است كه عامل تعيين كننده 

وبوس به شمار مي رود. مثال يك اعتصاب مشترك كاركنان بخش مترو و ات
ميليوني را براي ساعت ها فلج كند و  12راني تهران مي تواند پايتخت 

خسارت هنگفت و ضربه سنگيني به دولت وارد سازد، در حالي كه يك 

اعتصاب كارگري در يك واحد توليدي مستقر در حاشيه شهر هر چند به 
متوقف شدن روند توليد در آن واحد بيانجامد اما دامنه تاثيرات آن در 

ح همان واحد محدود مي ماند. معلمان ايران اگر يك روز اعتصاب سط
را و مطالباتي را كه پايه آن شده است سراسري صورت دهند، خبر اعتصاب 

به هيچ وجه نمي توان پنهان كرد، اما اعتصاب كارگران يك كوره پزخانه 
الزاما چنين نيست. رفتگران يك هفته اگر در اعتراض به عدم دريافت 

از خالي كردن زباله ها خودداري كنند، تمام شهر به زباله داني  دستمزد
تبديل خواهد شد و كارفرما و دولت نه فقط با خود كارگران اعتصابي كه با 
نيروي متراكم نارضايتي توده اي و داوري مردم روبرو مي شوند، در حالي 
كه اعتصاب يك واحد سنگبري يا مرغداري يا توليد كاشي چنين دامنه 

اثيرات گسترده اي ندارد.  اهميت بخش خدمات در مجموعه مبارزات ت
طبقه كارگري اكنون در حدي است كه بعيد است بدون تحرك وسيع آن 
جنبش كارگري اصوال بتواند از موقعيت تدافعي كنوني به موقعيت تعرضي 

  در آينده گذر كند. 
   

در مفهوم كار و تغييرات دامنه دار در ساختار نيروي كار،  پاسخ دوازدهم:
پيوند فزاينده كار يدي و فكري در متن پيشرفت هاي تكنولوژي و فن 
آوري در بسياري از رشته هاي خدمات و صنعت در طي دهه هاي اخير، 
مفهوم محدود از طبقه را دگرگون ساخته است. گروههايي نظير معلمان و 

نه تنها جزو پرستاران و بسياري ديگر از گروههاي مزد و حقوق بگير جامعه 
طبقه كارگر محسوب مي شوند بلكه نقش و جايگاه مهمي در مبارزات 

  طبقه كارگر ايفا مي كنند. 
*  

  

  
  
  

 رسالت تاريخي طبقه كارگر
 

  م،نفر از دوستان 5با توجه به مشكالتي كه دارم بخصوص دستگير شدن 
  .نتوانستم به همه سواالت بپردازم 

  محمد اشرفي
  
  

  هاي آرش به پرسش هاي محمد اشرفي پاسخ
  

اول بايد در رابطه با جواب اين سوال تكليف سركوب را روشن  پاسخ اول:
كنيم . اگر انتظار داشته باشيم كه دشمن (مجموعه سرمايه داري) سركوب 
نكند دچار توهم يا به نوعي اعتقاد داريم كه سرمايه داري مي تواند 

رگر است. رسالت ديكتاتوري نباشد كه اين خود انحرافي در طبقه كا
تاريخي طبقه كارگر سرنگوني نظام سرمايه داري است آنهم با روي كرد 
انقالبي، اگر در نظام طبقاتي سرمايه داري (ديكتاتوري سرمايه داري) 

اگر در  .سركوب وجود نداشته باشد ديگر چه نيازي به انقالب خواهد بود
به اين دليل برخي از حكومت هاي سرمايه داري سركوب ديده نمي شود 
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نيست كه آنها سركوبگر نيستند به اين دليل است كه نظام حكومتي آنها 
سركوب را با ابزارهاي ديگر پيش مي برند و نيازي به سركوب علني و 

 تهي از هويت يكي از ابزار هاي سركوب آنها احزاب چپ "شديد ندارند مثال
ا رسالت و تشكل هاي كارگري راست هستند كه با خواب كردن توده ه

سركوب را به انجام مي رسانند. والبته هر وقت به سركوب خشن علني نياز 
نمونه اش را مي توان در يونان ، سياتل ، جنوا  .بوده آنها نيز اقدام كردند

و... ديد دراين كشورها حزبي يا تشكل هاي كه هدفشان تسخير قدرت 
ن انگليش به اگرداشت جوانا .وسرنگوني سرمايه داري باشد وجود ندارد

سرمايه داري درايران وضعيتش فرق دارد  .جاي شورش، انقالب مي كردند
دولت سرمايه  در واقع يكي از نقاط خط مقدم جبهه كار و سرمايه است.

بنابراين هر حركتي را با  ،داري وظيفه دارد وضعيت موجود را حفظ كند
ن مطلب قصد از بيان اي .ابزار متناسب آن حركت ويژه سركوب مي كند

مشروعيت دادن به سركوب نيست، سرمايه داري هر روز نوع جديدي از 
و ابزارهاي سركوب را ايجاد مي كند تا مخالفان را سركوب و  نهاد ها

وضعيت موجود را تداوم بخشد. مي توان نتيجه گرفت سركوب جواب 
سرمايه داري به مبارزه كارگران عليه استثمار كه خود سرچشمه سركوب 

ميزان و نوع سركوب به ميزان و نوع مبارزه جاري همچنين  باشد. است مي
به ويژگي هاي مكاني و زماني بستگي دارد. نتيجه مي گيريم آنهاييكه 
انتظار دارند سرمايه داري سركوب نكند يا سركوب را بهانه عدم تشكل يابي 

  مي دانند در واقع دچار انحراف و توهم هستند.
 ،بايد بي چون و چرا بپذيريم ،بودن نظام هستيماگر ما معتقد به طبقاتي 

دولت خود ابزار سركوب و رسالتش سركوب طبقه محكوم براي حفظ 
حاكميت طبقه حاكم است و تا زماني كه جامعه طبقاتي است اين چنين 
خواهد بود.علي رغم اينكه نوع و شدت سركوب تاثير بسياري در تشكل 

  نيست. عدم تشكل يابي ل اصلياما جزء عوام ،يابي و نوع تشكل دارد
سخن گفتن از متشكل شدن بدون مشخص كردن اهدافي كه به وسيله 
 ،تشكل پي خواهيم گرفت و ميزان انتظار از تشكل مورد نظرباعث مي گردد

نتوانيم جواب دقيقي پبدا كنيم.يعني هر تشكلي متناسب براي هدفي 
كند. اين درست  هيچ تشكلي آچار فرانسه نيست كه جاي همه را پر ،است

است كه داشتن تشكل خود يك مطالبه و حتي در مقطعي يكي از اهداف 
كوتاه مدت است.اما متاسفانه در وضعيت كنوني ايران تشكل يابي آن هم از 
نوع سنتيش تا مقام يك هدف نهايي رشد كرده است در حالي كه بايد 

هدف باعث فقط و فقط يك ابزار محسوب شود. رشد مطالبه تشكل تا مقام 
مي گردد انعطاف پذيري در نوع تشكل از بين برود و نتوانيم ويژگي هاي 
زماني و مكاني خود را با اصول و هدف نهايي طبقه انطباق داده و تشكل 

در بن بست و خاص آن ويژگي ها را ايجاد نماييم. نتيجه اش سرگرداني 
و انعطاف پذيري تشكل يابي بوده و ابتكار عمل ، نوآوري و توانايي هاي ما 

مبارزات طبقاتي ما را از بين مي برد.آنگاه مارا در وادي بي تشكلي در گير 
اثبات حقانيت يك نوع تشكل بر انواع ديگر مي كند اما اگر تشكل را ابزار 
بدانيم آنگاه خود را از محدوديت رها كرده هر نوع تشكلي كه متناسب با 

  . شرايط ويژه و اهداف باشد ايجاد مي كنيم
مي گويند به شكارچي بايد شكاركردن را آموخت نه شكار را نشانش داد. و 

و اغنا كرد كه  من مي گويم بايد به كارگران ابزار بودن تشكل را تفهيم كرد
هايت  اگر ابزار مبارزه (تشكل) نداشته باشي هرگز به هيچ يك از خواسته

ن به هر هدفي بايد به كارگران آموزش داد كه براي رسيد .نخواهي رسيد
بايد به  ،ابزار (تشكل) متناسب با ويژگي مكاني و زماني آن هدف الزم است

كارگران آموخت كه تنها راه نجات تشكيل حكومت كارگري است و در 
اي و بي  مدت مبارزه تا رسيدن به آن، همه مطالبات خود را بي هيچ وقفه

كردن طبقه كارگر . اگر ما رسالت خود كه آماده يمهيچ گذشتي بايد بخواه
براي تسخير قدرت است را انجام بدهيم انگاه كارگران مي توانند نوع و 
شكل تشكل متناسب با شرايط زماني و مكاني را خود تشخيص داده، 
بسازند.بارها ديده شده كارگران در زمان حاد شدن مبارزه خود نوع خاصي 

خته اند . پس از تشكل را پيش كشيده اند يا نوع جديدي از تشكل را سا
نبايد در رهنمود ها و اموزش هاي خود كارگران را به چند نوع از تشكل 
محدود كنيم بلكه بايد دست كارگران با توجه به اگاهي طبقاتي رسانده 

. با توضيح كوتاه اينكه ابتدايي ترين اصل و شودشده به آنها باز گذاشته 

پذيري تسخير قدرت و  ذات آگاهي طبقاتي داشتن اعتقاد و ايمان به امكان
تشكيل حكومت كارگري است . كه سرچشمه جوشان و خط دهنده اصلي 

  آگاهي طبقاتي وروند مبارزه است.
نه يك عامل بلكه مجموعه اي ازعوامل باعث پراكندگي وعدم تشكل يابي 

  طبقه كارگر است.كه به برخي از آنها مي توان اشاره كرد
صوص كارگران پيشرو به قدرت ناباوري گسترده ميان كارگران بخ -1

  .طبقاتي و امكان تشكيل حكومت كارگري
اعتقاد گسترده به خود به خوديسم، و انحرافات گوناگون مانند  -2

 رفرميسم، اكونوميسم، پست مدرنيسم و...
 .دست باال بودن كمونيسم خلقي و غير طبقاتي -3
 ،نند ايرانبا توجه به ويژگي كشور هاي وابسته يك طرفه اقتصادي ما -4

اي كارگران  گردد تشكل توده نبود تشكيالت سياسي كارگري باعث مي
درطول تاريخ مبارزات كارگري درايران بارها  .امكان تشكيل نداشته باشند

اين موضوع اثبات شده است كه اول سازمان سياسي كارگران تشكيل شده 
قراربدهد و بعد به دنبال آن كه توانسته دولت طبقه حاكم را تحت فشار 

اند در صورت نبود  اي كارگران امكان تشكيل شدن يافته تشكل هاي توده
توازون به نفع سرمايه داري بوده  ،سازمان سياسي طبقه كارگرمانند اكنون

و با توجه به ويژگي هاي جمهوري اسالمي كه برعكس ديگر كشورهاي 
نيازي به سرمايه داري براي اعمال قدرت بركارگران و كنترل طبقه كارگر 

تشكل هاي اقتصادي و توده اي كارگران در قالب چانه زني وهدايت آنها به 
زير بيرق سرمايه ندارد. يعني جمهوري اسالمي مانند كشور هاي ديگر 
سرمايه داري احتياج به سنديكا و اتحاديه كارگري جهت تبديل كردن آنها 

مين حال با دره .به مباشران سرمايه داري در درون طبقه كارگر ندارد
توجه به ويژگي سياسي و اقتصادي ايران و حاكميت خاص آن اگر سنديكا 
و اتحاديه تشكيل شود برعكس كشورهاي سرمايه داري رشد يافته نه تنها 
به مباشران سرمايه داري در درون طبقه كارگر تبديل نخواهند شد بلكه از 

هند بود.بنا همان اول محلي براي رشد و اعتاليي طبقاتي كارگران خوا
سرمايه داري ايران با دقت از تشكيل شدن آنها جلو گيري  "براين اصوال

 مي كند.
 .قطع ارتباط بين نسل ها و عدم انتقال تجربه ها*
هشياري سرمايه داري و دقت عمل آن دراستفاده ازتشكيالت هاي *

چنين تصرف و استفاده از تشكل هاي طبقه كارگرعليه  طبقاتي خود و هم
  .ارگرانخود ك

توهم نسبت به سركوب و بهانه قرار دادن آن براي شانه خالي كردن از *
 .وظايف

 .عدم برنامه ريزي در چهار چوب طبقه*
 .جدايي چپ از بستر پايگاه هاي طبقاتي خود*
  .تبليغ و ارجح دانستن استقالل تشكل ها به جاي استقالل طبقاتي*

يل شده است از يك جهت مورد تشكل مستقل كارگري خود به معضلي تبد
اما اين دو كلمه در . بسيار زيباست كه تشكل كارگري آزاد و مستقل باشد

پس يا پيش وند نام تشكل هاي كارگري معنا و مفهوم متضادي نسبت به 
اصل خود ارايه مي دهند مانند كلمه استعماربه معناي ساختن ولي در 

و آزاد بودن تشكل ها به  قرون گذشته درعمل ويراني را به بار آورد. مستقل
در قرن گذشته حاصل شكست و پيش برد  "ظاهر زيبا هستند اما عمال

روند سركوب طبقه كارگر در قالب اين دو نوع شكل بوده است. برخي از 
سازمانها و تشكل ها چنان در اين مورد مجذوب شده اند كه هر گونه نقد 

مامي انقالبي آن باعث ويراني و بي هويت شدنشان مي گردد چون ت
گريشان به حد همين كلمات زيبا محدود و خالصه مي شود و با بيان اين 
بحث شكي نيست كه كام بسياري تلخ خواهد شد. نه به دليل اينكه 
موضوع ضد كارگري بيان مي شود بلكه آنها به جاي تكيه بر استقالل 

خورده و دامن زدن به  نسبت به بقيه طبقه آنطبقاتي به استقالل بخشي از
  تكيه كرده اند و با نقد كردن آن تكيه گاهشان از بين مي رود. كاري

طبقه مقابل نخواهد داشت كه  ييواقع زماني طبقات چشم طمع به دارا در 
يعني تشكل كه ابزار مبارزه است فقط در  .آشتي طبقاتي امكان پذير باشد

وال اين صورتي مي تواند مستقل و آزاد باشد كه فراطبقاتي باشد حال س
  است آيا تشكل كارگري مي تواند فرا طبقاتي باشد؟
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ادامه بحث در رابطه با موضوع تشكل هاي مستقل باعث بسيار طوالني  
 استقاللكنم در اين رابطه به مقاله ( گردد توصيه مي شدن اين بحث مي

  زير مراجعه كنيد.  هاي آدرس در) مستقل تشكل يا طبقاتي
1.pdf-en.com/safhe%20azad/kargar/reza-www.k  

post_07.html-http://kajvk.blogspot.com/2011/06/blog  
اما همه اي افه كرد، به ده مورد اشاره شده اض موارد ديگري نيز مي توان

  اين موارد  را مي توان در يك مورد به صورت زير خالصه كرد :
تئوري مبارزاتي و تشكيالتي كارگران در حوزه سازمان در حال حاضر

سياسي و سازمانهاي توده اي كارگران همه چيز هست غير از انچه كه بايد 
زي است باشد. عمده ترين علت پراكندگي و شكست همين است كه هر چي

 - ماركسيسم انقالبي گرايش بودن ضعيف.  لنينيسم –غير از ماركسيسم 
 سازمان شده باعث كارگري جنبش و سوسياليستي جنبش در لنينيسم
 هاي تشكل نيز آن نبود دليل به و بگيرد شكل نتواند كارگر طبقه سياسي

ود بشدت گرفتار انحراف و رفرم باشند.اوج گيري اعتراضات در سال موج
و در حاشيه ماندن طبقه كارگر و مدعيان تشكيالتي سياسي آن اثبات  88

كننده نبود سازمان سياسي طبقه كارگراست. تنها راه نجات طبقه كارگر از 
 خود انقالبي تئوري عنوان به لنينيست –اين بن بست انتخاب ماركسيست 

ست. اكنون هيچ كدام از  تشكيالت هاي موجود حتي آنهاييكه خود را ا
 دراين. نيستند لنينيست –لنينيست مي دانند، ماركسيست  - ماركسيست

  چند جمله نوشته شود است الزم رابطه
  توضيح چهار مورد در رابطه با لنينيسم ضرورت حياتي دارد 

عوامل سرمايه داري تمام تالش خود را به كار مي برند تا به هر صورت  -1
ا بخصوص به كمونيست ها و ممكن لنينيسم را سركوب كنند و به تمام دني

 رشد و تحوالت  كارگران اثبات كنند كه استالينيست حاصل طبيعي
ها نيز در اين دكترين سرمايه  لنينيسم است.و متاسفانه بسياري از چپ

داري به تله افتاده اند و اول تمام تالش خود را بكار مي برند تا استالينيسم 
حراف خود از لنينيسم را موجه سپس ان ،را با لنينيسم برابر جلوه دهند

جلوه دهند دراين رابطه طيف هاي گوناگوني وجود دارد برخي خود را پيرو 
لنينيسم مي دانند ولي لنينيسم بودن خود را حاضر نيستند مكتوب كنند 
برخي زيرآبي مي روند مي گويند گرايش لنيني داريم ولي لنينيسم نداريم 

ن كرد.برخي از اينها لنينيسم بودن يا بنا براين نمي شود لنينيسم را بيا
نبودن خودرا با شرايط موافق يا نا موافق تعيين مي كنند. و برخي صادقانه 
مخالفت خود را با لنينيسم بيان مي كنند.ولي يكي از مشابهت هاي همه 

سرمايه داري درست  اين طيف ها مخالفت و دشمني با لنينيسم است.
طه از طبقه كارگر حمله كند آنها مي تشخيص داده است كه به كدام نق

دانند تنها گرايشي كه مي تواند طبقه كارگر را به مطالباتش بخصوص 
تسحير قدرت برساند گرايش لنينيستي است پس بايد به هر صورت ممكن 

  .طبقه كارگر را از اين سالح برنده محروم كنند
اشته براي رسيدن به يك مقصد راه هاي مختلفي مي تواند وجود د -2

باشد اما فقط و فقط يكي از آن ها مسير درست و اصولي است كه رسيدن 
براي رفتن از ميدان آزادي به ميدان انقالب "به مقصد را ممكن ميكند مثال

از دهها مسيرمي توان استفاده كرد بطور مثال مي توان به آرياشهر رفت و 
ان آزادي به آذري يا مي توان از ميد،از ميدان توحيد به ميدان انقالب رسيد

اما يك راه  .، ميدان قزوين و سپس ميدان انقالب رفت و راه هاي ديگر
اصولي در ميان همه راه هاي موجود، وجود دارد آن رفتن مستقيم از طريق 
خيابان آزادي است.بنابراين از ميان دهها مسير موجود فقط يكي مسير 

وانند مورد انتخاب واقع البته هر كدام از بقيه راهها نيز مي ت .درست است
شوند ولي همگي آنها در درجات و نسبت هاي مختلف انحرافي از راه 
اصولي هستند.كه خطر نرسيدن به مقصد راهر كدام نسبت به بقيه تا حد 

در رابطه با باز كرد يك قفل از ميان  "بي نهايت افزايش مي دهند.يا مثال
تواند يك قفل ويژه را  هزاران شكل دندانه اي كليد يك شكل است كه مي

 يا در رابطه با انتخاب قسمت دوم كروموزمي كه توسط ار ان آ .باز كند
در سيتوپالسم گردانده مي شود از ميليونها چينش متفاوت اسيد  ناقل

 ،آمينه ها فقط يك چينش ويژه مخصوص ان كرموزم امكان پذير است
ست  حال همين يعني از ميليونها ليست احتمالي فقط يك ليست اصولي ا

روش را در مورد انقالب كارگري نيز مي توان مثال زد البته با توجه به 

اينكه موضوع انقالب و مسائل اجتماعي بسيار پيچيده تر از مورد مثال 
مسير مكاني و ديگر مثال ها  است اما با توجه به اساس، بررسي يكي 

وق باعث درك است.كه با صرف نظر از پيچيدگي موضوع انقالب مثالهاي ف
راحتتربحث مي شوند.در رابطه با انقالب كارگري نيز مي توان از دهها راه 
(گرايش) وارد مبارزه شد اما اينجا نيز فقط و فقط يكي از آنها اصولي است 

كه هرگز نمي توانند  .و بقيه بدون هيچ ترديدي انحراف از اصول هستند
ثبات اين گفته همين قدر انقالب كارگري را به پيروزي برسانند . براي ا

سراغ دارد كه  يكافي است كه سوال شود آيا كسي غير از لنينيسم گرايش
سال گذشته توانسته باشد انقالبي را به پيروزي برساند(با توجه  100طي  

به اينكه زمانها و مكانهاي بوده طي صد سال اخير استعداد انقالب رابسيار 
موضوع نشان مي دهد كه تنها  داشتند)؟ همين 1917بيشتر از روسيه 

 كارگر طبقه كردن آماده توانايي كه است لنينيسم –گرايش ماركسيسم 
 به كه انقالباتي كنيد دقت خوب.غير ال و. دارد را قدرت تسخير براي

  در پياده كردن  حداقل سملنيني اصول از استثنا بال همگي رسيدند پيروزي
  
  

  
  

دند اما آنهائيكه ( جنبش ها و يا پيروي كردند تا پيروز ش عملياصول 
تشكيالت هاي) از گرايشات غير لنيني پيروي كردند نه تنها نتوانستند 
انقالبي را پيروز كنند بلكه قيام هاي را نيز به اضمحالل كشاندند. به 
شهادت تاريخ لنينيسم حد اقل يك قدم اصولي تر از تمامي ديگر گرايشات 

جديد البته به ادعاي پيروانشان جديد است است با توجه به اينكه گرايشات 
آپ ديت شده گرايشات انحرافي دوران ماركس و لنين  "در حالي كه تماما

هستند. در حال حاضر بهترين شرايط انقالب را در هاله خود دارند اما ما 
جناحي  درايران به زائده و دنباله1388در سال  "مي بينيم كه چگونه مثال

ل مي شوند فقط براي اينكه از اصول لنينيسم منحرف تبدي از سرمايه داري
هستند. يا در شورش هاي انگليس و جاهاي ديگر به دليل نبود تشكيالت 

لنينيستي مردم و حتي كارگران به جاي دست زدن به قيام  -ماركسيست 
و انقالب دست به شورش و حتي اغتشاش مي زنند در حالي كه گرايشات 

ر دسترس شان هست.آنچه كه نيست رنگارنگ همگي در جامعه د
 تشكيالت لنينيستي است.

موضوع بسيار مهم ديگر اين است كه پيروزي در تسخير قدرت يك  -3
داري اصولي هقسمت از حاكميت طبقه كارگر است قسمت ديگر حفظ و نگ

ثابت شده است كه  "حاكميت و قدرت طبقه كارگر است تا به اينجا تاريخا
قدرت را دارد كه گرايشات ديگر هيچ كدام ندارند.  لنينيسم توانايي تسخير

اما در نگهداري اصولي قدرت در دست طبقه كارگرلنينسم ضعف داشت كه 
وظيفه انقالبيون بر طرف كردن ضعف ورشد و اعتالي آن است. هيچ كس 
نمي تواند ادعا كند لنينيسم كامل است انتظار كامل و بي نقص بودن يك 

بايد  .ماركسيستي نيز نيست "ست كه اصوالگرايش نگاه غير علمي ا
بهترين و كاملترين گرايش نسبت به بقيه كه اينجا به شهادت تاريخ 
لنينيسم است را انتخاب كرده اقدام به بر طرف كردن نارسايي و نواقص آن 
كرد.دليل ديگر حقانيت لنينيسم اين است كه سرمايه داري با هيچ 

نكرده و نمي كند حتي برخي از گرايشي به اندازه لنينيسم دشمني 
به تشكيالت ها و  "گرايشات را مي پروراندتا لنينسم را بكوبند يا مثال

اشخاصي كه با لنينيسم مخالفت مي كنند تسهيالت در اختيارشا ن مي 
گذارد. لنينيسم متكاملترو اصوليتر از تمامي ديگر گرايشات است  در نتيجه 

يسم وجود ندارد كه بتواند قسمت اول وقتي گرايش بهتر و اصوليتراز لنين
(تسخير قدرت ) را عملي كند تا جواز عبور براي عمل در قسمت دوم را 
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اصولي نيست لنينيسم كه توانايي تسخير قدرت را دارد كنار  .بدست آورد
بگذاريم و آنگاه هاج و واج بمانيم بلكه اصولي و عاقالنه  آن است كه معايب 

م آنچه نتيجه مي شود اين است كه لنينيسم از لنينيسم را بر طرف نمايي
تمامي گرايشات حداقل يك قدم به اصول نزديكتر است با عنايت به اين 
حسن هر كمونيستي ، هر انسان عاقلي و هر كارگر انقالبي گرايشي غير از 

 .لنينيسم بر گزيند بايد به ديده ترديد نگاهش كرد 
ان، و دشمنان لنينيسم روي آن مورد چهارم كه تمامي مخالفين ، نقاد -4

مانور مي دهند و گرد و خاك مي كنند يك خطاي بسيار بزرگي بر عليه 
لنينيسم اتفاق افتاده و هر روزتوسط دوستان بطور سهوي و توسط دشمنان 

 به طور عمدي تكرار و باز توليد مي شود 
سرمايه  ،در اين تبليغات زهر آگين دو مورد در رابطه با استالين است. اين 

داري منافع طبقاتي خود را دنبال مي كند ولي برخي از دوستان كه از 
در  و نهاد ها و تبلغات چي هاي سرمايه داري با سرعت سبقت مي گيرند

سرمايه داري ثابت كنند كه ما د به نخواه مي ،دشمني نسبت به لنينيسم
ز درون نيستيم و در راه اثبات چنين نيستني  ا ،كه تو ميگي يهاي نآاز 

تهي شده و به بازو وبلند گويي سرمايه داري تبديل مي شوند. البته اين 
عملشان از روي نا اگاهي نيست بلكه براي پنهان كردن انحراف گرايشي 
خود ناچارند آيينه(لنينيسم) را بشكند يا كدر كنند چون آيينه لنينيسم 

ي گويند نام يك مورد اين است كه م .زشتي(انحراف) آنها را افشا مي كند
لنينيسم را استالين گذاشته است ، مخالفت با لنينيسم با تكيه به اين 
دليل آيا علمي است؟ چون استالين اين نام را انتخاب كرده است مي توان 

نادرست است؟صدها مورد علمي را مي توان مثال زد كه مورد  "گفت اصوال
علوم را غير علمي  حمايت افراد غير قابل قبول بوده اند آيا مي توان آن

قلمداد كرد؟ نوبل سازده ديناميت براي استخراج از معدن است ولي با آن 
انشتن كاشف واكنش زنجيره اي  ؟ادم مي كشند . ايا نوبل خالف كار است

و ؟ است ديگران با ان بمب اتم مي سازند آيا كسي انشتن را مقصر مي داند
ينكه استالين اين نام را انتخاب ... بنابراين رد كردن لنينيسم با تكيه بر ا

حركت و فكر غير علمي است كه مي خواهند براي فرار از  كرده است
  جوابگوي و پنهان كردن انحراف خود استنفاده كنند. 

مورد دوم اين است كه دشمنان طبقه كارگر تمامي زور خود را بكار مي 
د سپس اقدام برند تا استالنيسم را حاصل روند طبيعي لنينيسم قلمداد كنن

به رد لنينيسم نمايند چون توانايي مبارزه با اصول خود لنينيسم را ندارند 
تمامي تبليغات خود را به كارمي برند آن دو را برابر بدانند سپس هر دو را 

يكي از  "رد كنند استالينيسم نه تنها حاصل لنينيسم نيست بلكه دقيقا
، دانشجويان ، تشكل ها و  انحرافات است. توصيه مي كنم تمامي كارگران

احزاب براي شناختن دو باره لنينيسم اقدام كنند اگر چنين نكنيم هرگز 
  پيروز نخواهيم شد .

و بعدي ها گفته هاي دارد كه دو مورد را بيان  1917لنين در مورد انقالب 
مي كنم تا بخشي از سر فصل هاي ما براي بررسي علل شكست ها و 

  انحرافات باشد.
  غافلگير شد(نقل به مضمون) 1917گويد سرمايه داري در انقالب او مي *
سرمايه داري بسيار هشيار شده  1917لنين مي گويد: بعد از انقالب *

  است (نقل به مضمون)
سرمايه داري به دليل چهار سال جنگ به صورت عمومي  1917در انقالب 

با حمله زمين گير شده بود و امكان سركوب تا نهايت را نداشت هر چند 
كشور مهم جهان و گارد هاي سفيد چندين سال شوروي ويران شده را  14

ويرانتر كرد اما توانايي ادامه سركوب را نداشت.در همين حال قبل از 
سرمايه داري باور نداشت كه كارگران بتوانند حكومت خود  1917پيروزي

شكيل اما خود كارگران ايمان داشتند كه مي توانند ت .را تشكيل بدهند
بدهند.اكنون برعكس شده است ضمن اينكه سرمايه داري بسيار قوي است 
ولي مي داند اگر ذره اي غفلت كند كارگران تسخير قدرت خواهند كرد.اما 
متاسفانه با توجه به رشد و به روز شدن انحرافات درون طبقه كارگر 

كه  رده و اطمينان ندارندكبسياري از كارگران از نظر تئوريك عقب گرد 
تسخير قدرت و تشكيل حكومت كارگري ممكن است.يعني بسياري اصل 
اوليه آگاهي طبقاتي را ندارند . در همين حال سرمايه داري توانسته است 
با استفاده از ابزار هاي مدرن و تكنولوژي هاي جديد شي وارگي ، از خود 

ناي بيگانگي و مصرف گرايي را هر چه بيشتر رشد داده تا عميق ترين ژرف
تربيت انسانها به عنوان بدلي ازاصل رسوخ دهد كه مجموع انها تربيت و 

  عادات بورژوازي را تشكيل مي دهند.
لنين در اين رابطه نيز مي گويد : مبارزه با سرمايه داري و تسخير قدرت 
سخت است اما مبارزه با تربيت و عادات بورژوازي پس از تسخير قدرت 

و همچنين بورژوازي پس از پيروزي انقالب  صدها بار سخت تر خواهد بود
  بسيار هارتر مي شود. (نقل به مضمون)

در ستيز و كشمكش مبارزاتي دو طبقه هر كدام از آنها يكي از كفه هاي 
ترازو را تشكيل مي دهند بنا براين هر كدام آماده تر براي مبارزه باشد 

ل شكلي از طرف مقابل به همان ميزان آمادگيش كم مي شود اين در اص
   .توازن قوا است

پراكندگي و عدم انسجام طبقاتي كنوني حاصل روند تاريخي مبارزه ميان 
  دو طبقه است كه به بخشي ديگر از آن در زير مي پردازيم

سرمايه داري حمله خود به طبقه كارگر را به  1917پس از پيروزي انقالب 
  دو صورت انسجام بخشيده و گسترش داد. 

  ركوب عملي حمله اش را گسترده كرد.به صورت س -1
ذهنيت انقالبي را هر چه بيشتر مورد حمله قرار داد.براي تهي كردن  -2

طبقه كارگر از تئوري و باورهاي انقالبي كه پايه هاي اصلي اتحاد طبقاتي 
هست و با انسجام ايدئولوژيك عمل انقالبي را به تئوري انقالب مجهز مي 

  كند مورد حمله قرار داد.
سرمايه داري براي سركوب عملي از يك طرف شروع به ايجاد تشكل هاي 

به  سرمايه داري در جهت جلوگيري ازآنارشي خود و همچنين جهت حمله
برخي از اين ابزار ها عبارتند از صندوق بين المللي  .متشكل كرد حريف

پول، بانك جهاني ، سازمان تجارت جهاني ، سازمان ملل متحد،شوراي 
ناتو و... كه اكنون از طريق اين نهاد ها عمليات خود را سازماندهي امنيت ، 

مي كند.گروه دوم ابزار هاي آن عبارتند از سازمان آي ال او  و تشكيالت 
هاي ديگر كارگري كه بسياري از انها با پيش يا پس وند مستقل يا آزاد 
ه شناخته ميشوند و همچنين تشكيالت هاي غير كارگري و ان جي او ها ك

مخصوص نفوذ و سركوب و توطئه عليه تشكل هاي سياسي و توده اي 
از جمله مي توان ند را مثال زد. بدين  .ندا كارگران طراحي و ساخته شده

وسيله سرمايه داري از نظر عملي اقدام به جدا كردن تشكل هاي سياسي از 
قبل تشكلهاي توده اي طبقه كارگر از يكديگر كرد البته اين گرايش نيز از 

در درون طبقه كارگر وجود داشت ولي سرمايه داري به شدت آن را دامن 
كه هنوز به شدت ادامه دارد. اين عمل نفاق و پراكندگي در ميان  .زد

سازمانهاي مختلف طبقه كارگر آنقدر گسترش يافت كه تشكل هاي 
و البته  .كارگران به احزاب و سازمانهاي سياسي خود حمله ور مي شدند

اين تشكل هاي حمله كننده تحت نام هاي مستقل و آزاد بودند اين بيشتر 
مقوله تا آنجا پيش رفته است كه بيشتر كارگران امروز بين احزاب 
كمونيست و سوسياليست با احزاب ليبرال تفاوت قائل نمي شوند اين هدف 

به آن رسيده است و اگر بخواهيم به پراكندگي  "سرمايه داري بود كه فعال
نيم يكي از مقوله هاي مبارزاتي ما همين است.چنين شد كه غلبه ك

حاصلش كمونيسم تمام خلقي بوجود آمد كه هنوز مايع دردسر است. و 
اين كمونيسم علي رغم رشادتهاي بسيارهرگز نتوانست به پايه انقالبي خود 
بر گردد.اين كمونيسم چون جدا از پايگاه واقعي انقالب است هميشه 

ت كه بايد با طبقه كارگر همراه شده اقدام به تسخير درست در اوج قدر
طبقه كارگر را به زائده يكي از جناح هاي سرمايه داري تبديل  ،قدرت كند

ازاين نمونه ها مي توان بسيار مثال آورد از جمله حكومت اسد ها  ،مي كند
صدام درعراق ، قذافي در ليبي ، صالح در يمن و ... جمهوري  ،در سوريه
در ايران همه اين ها حاصل شكست چپ هاي خلقي است كه اسالمي 

دراوج انقالبات توده ها را به دنباله روي كشاندند و امروز براين مبنا است 
كه در داخل ايران ليبرال ها در ميان توده هاي نا اگاه اقتصاد احمدي نژاد 
را اقتصاد كمونيستي تبليغ مي كنند و در گذشته چه حماقت آميز بوده كه 
شوروي پايه هاي انقالب را بر شانه هاي صدام ، قذافي ، اسد و... تعريف مي 

و در ايران پيروان انحراف حاكم در شوروي مي گفتند اگر عمامه  .كرد
كمونيسم  .رفسنجاني را برداريد زيرش داس و چكش را خواهيد ديد

منحرف دهه هاي گذشته مي خواست با دست رفسنجاني ، اسد ، قذافي ، 
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و... انقالب كارگري بكند با توجه به اين موارد هيچ جاي تعجب  صدام
نيست كه كارگران به كمونيست ها روي خوش نشان ندهند و ما سالها بايد 

در حالي كه هنوز اين انحرافات يكه  .چنين گندكاري ها را جوابگو باشيم
  است. همين تاز هستند. يكي از مهمترين عوامل پراكندگي

شه تالش كرده است كه حركت هاي اصالحي را به نام سرمايه داري همي
انقالب جا بزند و اگر در نقاطي از جهان كنترل از دستش خارج شده اقدام 

در ليبي ، تونس و مصر ) در ليبي براي  "به رژيم چنج كرده است ( اخيرا
اينكه انقالب واقعي(البته نه كارگري) رخ ندهد و از كنترل خارج نشود 

 تعداديم چنج كردند ولي نامش را انقالب مي گذارند متاسفانه اقدام به رژي
همان گونه كه آزادي را براي عراق با  .از چپ ها نيز آن را انقالب مي نامند

موشك آوردند براي ليبي با بمب انقالب توليد مي كنند و اينكه اگر در 
 كشوري انقالب واقعي رخ بدهد سرمايه داري آن را به رسميت نمي شناسد
و دارايي هاي آن را بلوكه مي كند اما در مورد ليبي دارايي هاي بلوكه اش 
را آزاد  مي كند در حالي كه براي جلو گيري از انقالب مي خواهند جاي 

جنايت كار ديگري بگذارند. اين ها همگي نشان دهنده  ،يك جنايت كار
ني اين است كه طبقه كارگر در تمامي دنيا علي رغم آمادگي شرايط عي

 .انقالب حتي به اندازه جلو گيري از رژيم چنج هم انسجام و اگاهي ندارد
در  57حال در ايران اين مقوله عميق تر است. سرمايه داري در ايران سال 

اوج انقالب توانستند ضد انقالب را به نام انقالب مسلط كند و انقالب را 
ها و  شكست داده به حد رژيم چنج عقب بكشاند در واقع كمونيست

سوسياليست ها دراخرين پيچ انقالب ، انقالب را واگذار كردند و چون از 
 ،پس يكي ديگر از وظايف .پايگاه انقالبي خود(طبقه كارگر) جدا بودند

مبارزه تئوريك عميق و گسترده در ميان توده ها است. پس بايد قبل 
جنبش كارگري علل شكست و پراكندگي را در جنبش سوسياليستي و 

  نيستي جستجو كرد.كمو
مورد بعدي حمله و سركوب ايدئولوژيك طبقه كارگر بود كه هنوز ادامه 
دارد. سر فصل اين حمله تهي كردن انديشه و فكر طبقه كارگر از 
ايدئولوژي است . سرمايه داري تالش مي كند اثبات كند كه تابع هيچ 

وژي ها است. ايدئولوژي نيست و تمامي بدبختي هاي انسانها از وجود ايدئول
درحالي كه همين بحث را با ايدئولوژي پيش مي برد.سرمايه داري با 
ابزارهاي چون تلويزيون ، راديو ، روزنامه ، اينترنت، دانشگاه ها و ان جي او 
ها و ... با تهي كردن كارگران از ايدئولوژي آنها را از سالح برنده خود خلع 

به وسيله ايدئولوژي سرمايه  "اسالح مي كند . با تبليغات گسترده و دقيق
داري توانسته است نداشتن ايدئولوژي را حسن و مدرن بودن و داشتن آن 
را عامل عقب ماندگي قلمداد كند و متاسفانه بسياري از مدعيان سازمان 

به دليل رد  "و دقيقا هستندسياسي طبقه كارگر دراين حيطه گرفتار
و مسير انقالب كارگري حركت  ايدئولوژي طبقه كارگر نمي توانند در جهت

بنابراين هر روز بيشتر از روز قبل به سمت سرمايه داري كشيده مي ،كنند
شوند تا آن حدي براي توجيه انحراف خود خلط در حاكميت طبقه كارگر 

  مي كنند .
 است، آگاهي طبقاتي اعتقاد به تسخير قدرت و بر قراري حكومت كارگري

بقاتي هرگز امكان پذير نيست بنابراين اين بدون وجود يك ايدئولوژي ط
معلوم مي شود كه چرا سرمايه داري ايدئولوژي طبقه كارگر را هدف قرار 
داده است. مخالفت با ايدئولوژي طبقه كارگر خود عامل مهم ديگري براي 

  گسترش پراكندگي است.
جنبش كارگري ايران تا آن حدي كه الزم است نياز به تشكل را درك نمي 

بنا براين تشكل را در حد چانه  ،ون اعتقاد به تسخير قدرت نداردچ ،كند
تشكل  وجود ولي براي جمهوري اسالمي ،زني براي دستمزد مي خواهد

كارگري يعني مرگ جمهوري اسالمي پس به هر ترتيبي شده نمي گذارد 
وچون براي كارگران چانه زني براي افزايش دستمزد يا دستمزد هاي معوقه 

تاآن حدي كه  ندزندگي تعريف نمي شود پس حاضر نيست در حد مرگ و
 .ندنبراي چانه زني هزينه ك ،جمهوري اسالمي هزينه تعيين كرده است
تعيين كننده ميزان مبارزه و  ،نتيجه مي گيريم كه ميزان اهميت هدف

. وظيفه انقالبيون است ديگري استهزينه براي تشكل يا هر هدفي 
به خوديسم را نقد كرده و از ميان كارگران گرايشات انحرافي بخصوص خود 

محو كنند و در همين حال اقدام به باز سازي ايدئولوژي طبقاتي كارگران 

نمايند در غير اين صورت رشد مبارزه از جهت شرايط ذهني امكان پذير 
  نخواهد بود.

در طي تاريخ انقالبيون با نام هاي مختلفي بيان شده اند كه از جمله مي  
موارد زير اشاره كرد پيشروان كارگري، كارگر پيشرو، پيشگامان  توان به

طبقه، انقالبيون حرفه اي ، فعال كارگري ، كمونيست ها، سوسياليست ها 
و... كه همه اينها را مي توان در قالب جنبش سوسياليستي و جنبش 
كمونيستي معرفي كرد كه بايد خود را تحت رهبري طبقه كارگر قرارداده و 

ند با جنبش كارگري ، طبقه كارگر رابراي اجرايي رسالت تاريخيش در پيو
  آماده نمايند.

ويژگي هاي اقتصادي ايران نه تنها در رابطه با طبقه كارگر بلكه در رابطه با 
جناح هاي مختلف طبقه سرمايه داري نيز تاثير منفي دارد و وجود نفت 

ه سرمايه داري را باعث بوجود آمدن طبقه به نام دولت كه جناحي از طبق
  بيشتر از ديگر جناح ها نمايندگي مي كند وشبيهه شركت سهامي مي شود 

نام گذاري مي  1848كه ماركس در رابطه با دولت فرانسه در سال 
يكي نفت و  ،كند.شكل دولت در ايران كه اين شكل را مديون دوعامل است

هوري اين دو ويژگي باعث شده ضمن اينكه جم ،ديگري اسالمي بودن
يك نظام سرمايه داري است درهمين حين هم داراي شكل "اسالمي كامال

  مشخص و واضح باشد وهم "و ويژگي هاي فاشيستي با پايه هاي كامال
  

  
  

همه اين اشكال مخلوط شده  .شكل و ويژگي هاي بنا پارتي داشته باشد
 پيچيدگي بسيار زيادي ايجاد كرده اند كه همين ميزان پيچيدگي به درون

بنابراين براي تحليل و يافتن راه حل  .جنبش كارگري نيز رسوخ كرده است
جهت بر طرف كردن پراكندگي ضمن داخل كردن همه اين پارامترها در 

از زاويه هاي گوناگون و همه جانبه بررسي شود اين است  بايد تحليل خود
  آن پيچيدگي بسيار غامض.

متعارف آنها  "تي در مثالعلي رغم اينكه در حكومت هاي سرمايه داري ح
ديكتاتوري اقليت بر عليه اكثريت است يعني ديكتاتوري سرمايه داري 
(طبقه اقليت ) بر عليه طبقه كارگر كه اكثريت است. در دولت هاي مانند 
ايران در واقع حاكميت اقليتي از طبقه سرمايه داري است كه نه تنها بر 

جناح هاي سرمايه داري نيز  اكثريت جامعه (طبقه كارگر) بلكه بر بقيه
اعمال مي شود يعني وجود نفت باعث غير الزم بودن دمكراسي سرمايه 
داري حتي در درون طبقه خودي شده است . اين روش دربيشتر  
كشورهاي نفت خيز مانند عربستان ، كويت ، عراق و... به نوعي ديده مي 

  شود.
  :حل كند عبارت است از آن را نيز معضل ديگري كه بايد طبقه كارگر ايران

جمهوري اسالمي مي دانست  حاكميتش به نفت بستگي دارد وشركت 
نفت ،گاز و پتروشيمي محل اصلي تجمع كارگران انقالبي است بنابراين با 

  چهار حركت مشكل را تا به اين روز به نفع خود حل كرده است .
  كارگران انقالبي را به شدت سركوب كرد * 
 ن باقي مانده را اخراج يا باز خريد كردو بيشتر كارگرا* 
دستمزد و حقوق بقيه كه باقي مانده بودند را نسبت به بقيه كارگران * 

 ايران باالتر قرار داد 
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مهره هاي خود را به وفور وارد اين شركتها كرد كه آنها از طرف مساجد * 
بسيار ، بسيج ، سپاه و نهادهاي ديگر تائيد و معرفي مي شدند كه اعتقادات 

زيادي به جمهوري اسالمي داشتند و قسمت ها و پست هاي كليدي را با 
آنها پر كرد. بنا براين صنعت نفت را براي سالها ساكت كرد و انها كه بخش 

كارگران ايران را تشكيل مي دهند نيازي به ايجاد تشكل نمي ديدند تا موثر
رمحيط كارگري اينكه اكنون آنها نيز بر اثر گذشت زمان و عمري بودن د

اري ازمهره هاي گزينش يكارگر شده اند.همچنين با گذشت زمان بس "واقعا
ت شده اند يا فوت كرده اند وطبق عرف اين صنايع سشده اش بازنش

آنهاييكه باز نشست شده يا فوت كرده اند يكي از اعضاي خانوادشان جاي 
جديد  آنها وارد شده است كه تعهد قبلي را ندارد وهمچنين نسل هاي

بيشتر اعتراض دارند اين مورد ها باعث شده صدا هاي از آنجا نيز به گوش 
برسد و البته پس از اين جمهوري اسالمي ديگر نمي تواند گزينش سالهاي 

  قبلي را پيش ببرد دراينده بايد نسبت به اين صنعت حساس تر باشيم 
 از سه شكل تشكيالتي مخفي، نيمه مخفي و علني كه مكمل يكديگر
هستند بايد سود جست الزم به توضيح است كه هر كدام از اين سه نباشد 
امكان موجوديت دو تا ديگر نمي توانند ادامه اصولي داشته باشند.بار و 
بارها در طول تاريخ ثابت شده است كه حكومت ها علي رغم تبليغات 
دروغين خود از ترس تشكل هاي مخفي انقالبي تن به قبول تشكل هاي 

داده اند اما هر وقت فشار مبارزات تشكل هاي مخفي نبود حكومت علني 
ها تشكل هاي علني را بشدت سر كوب و متالشي كرده اند . در واقع 
تعضمين ادامه فعاليت يك تشكل علني را فشار و فعاليت تشكل مخفي 

  امكان پذير مي كند 
همچنين بايد سازمان سياسي طبقه كارگر به ان حدي رشد كند كه 

ومت از ترس آن نتواند تشكل هاي كارگري را سركوب نمايد در ان حك
 .صورت با سرعت فوق العاده اي تشكل هاي كارگري شكل خواهند گرفت

يعني بايد سازمان سياسي كارگران تشكيل شود و انگاه توازون قوا را به ان 
حدي برساند كه موجوديت تشكل كارگري تضمين شود ضمن اينكه 

ن سياسي طبقه كارگر خود بخشي از روند مبارزه تشكيل شدن سازما
طبقاتي است اما قرار نيست تا تشكيل شدن آن مبارزه تعطيل شود بلكه 
بايد دراولين فرصت كارگران و انقالبيون هر كدام فراخور اهداف وميزان 

مبارزه را  ،آگاهي خود در محل كار و زندگي اقدام به متشكل شدن كنند
ريك در حين كشمكش براي چانه زني با افق تسخير در دو بعد عملي و تئو

قدرت  و اماده شدن براي انقالب پيش ببرند و بدون هيچ گزينشي در 
رابطه با نوع تشكل هر شكلي از تشكل الزم بود دست به تشكيل آن بزنند 
البته اين روند با حركت به سمت تشكيل حزب طبقه كارگر كه فقط با 

مي كند مي تواند كامل شود درغير اين صورت گرايش لنينيستي معنا پيدا 
به نتيجه نخواهد رسيد.كارگران و دانشجويان انقالبي در حال حاضر رسالت 
خاصي بر دوش دارند آنها بايد در دو حوزه با دهها مانع كه برخي از آنها را 
در باال شمرديم مبارزه عملي و تئوريك كنند. اگر براي ما سرنوشت طبقه 

ت بايد سواالت زير را در جلو چشمان خود بگذاريم و كارگر مهم اس
جوابهاي آنها را پيدا كنيم آنگاه مي توانيم بدون انحراف راه مقابله با 

  پراكندگي و عدم متشكل شدن كارگران را پيدا كنيم.
  طبقه كارگر چه مي خواهد وچه ابزار هاي براي رسيدن الزم دارد؟ -1
 زم را دارد ؟آيا در حال حاضر ابزار هاي ال -2
اگر ابزارهاي فوق جوابگوي نيازهاي مبارزاتي طبقه كارگر هستند پس  -3

 هيچ تاثير و عملكردي نداشتند؟ 1388چرا در اعتراضات 
اگر ابزار هاي موجود جوابگوي نياز هاي طبقه كارگر نيستند چگونه مي  -4

 توان ابزار هاي جوابگو را بدست آورد؟ 
  ي براي بدست آوردن ابزار هاي الزم چيست؟وظيفه ما در مقطع كنون -5
  

مبارزه خود به خودي يا خود انگيخته هميشه و بي وقفه وجود  پاسخ دوم:
داشته ، دارد و خواهد داشت اما هرگز بدون برنامه جهت دارد و بدون 
رهبري سازمان هاي طبقه كارگر به خواسته مهمي دست نيافته و خواسته 

اين مبارزات هميشه  .هرگز ماندگار نبودندهاي بدست امده غير مهم هم 
نقطه شروع يك تشكل بودند ولي بدليل اينكه هيچ پشتيباني براي حفظ 
حاصل بدست آمده وجود ندارد نطفه ايجاد شده در اين مبارزات نمي 

توانند به تشكل ماندگار تيديل شوند از اين جهت دور باطل را مي 
مي شود اعتصابات و تجمع ها و گذرانند.ولي چون مبارزه هرگز تعطيل ن

راهپيمايي ها آنقدر ادامه خواهند داشت تا كه شرايط براي متشكل شدن و 
ماندگاري حاصل از آن امكان پذير شود اين در صورتي ممكن مي شود كه 
توازون قوا ميان دو طبقه بر اثر مقابله و فشار هاي سازمان سياسي طبقه 

ه ممكن است بدون شكل گيري كارگر بر طبقه حاكم ممكن شود.البت
سازمان سياسي طبقه كارگر نيز توازون قدرت ايجاد شود نه توازوني كه 

انارشي است  نقدرت طبقه كارگراست بلكه يك توازو "يك طرفش مشخصا
كه باعث مي شود طبقه حاكم توان اعمال قدرت نداشته باشد ولي جهت 

ين شرايطي نيز بر رشد آن نيز به سمت حاكميت طبقه كارگر نيست در چن
ات خودانگيخته تشكل كارگري ساخته مي شود و ماندهگاري نيز ضاثر اعترا

زائده اي از جناح هاي سرمايه داري تبديل مي  به پيدا مي كند ولي
را به چنين توازوني مي توان  57شود.موقعيت طبقه كارگر ايران در سال 
  تشبيه كرد، كه مي تواند بازهم تكرار شود.

  
فعاليت اين دو سنديكا بسيار بارز و چشمگير بوده و هست ،  م:پاسخ سو

آز انها فقط نامي باقي مانده است اما  "هرچند كه در حال حاضر ظاهرا
آنچنان بذري كاشته اند كه به محض باز شدن اندك فضا به سرعت رشد 

د كه آيا انها در آن زمان نباعث طرح اين سوال مي شو اكنونخواهند كرد .
با توجه به اينكه تجربه  ؟امكان سازماندهي توده ها را خواهند داشتتوان و 

كافي و به صورت طي زمان كسب نكردند . هجوم توده ها و رشد ناگهاني 
  در يك تشكيالت مي تواند باعث مشكالت بسياري شود .

اما اينكه اكنون اين دو سنديكا مستقل بمانند و در مقابل نظام اسالمي 
را نمايندگي كنند ممكن نيست چون كوچكترين مطالبات كارگران 

خواسته اقتصادي و صنفي كارگران نيز بر پايه هاي موجوديت جمهوري 
اسالمي سوار هستند كه كسب انها مساوي با نبود جمهوري اسالمي 
است.حتي بدون اينكه سنديكا ها خود آگاهانه چنين خواستي داشته باشند 

كارگر امكان رشد و تثبيت مبارزات  . به دليل نبود سازمان سياسي طبقه
اين دو سنديكا و ديگر تشكل ها در وضعيت كنوني (با وجود جمهوري 
اسالمي ) شرايط بدون توازون امكان پذير نيست . در بهترين حالت تا نقطه 

  عطف بعدي مي توانند به همين صورت با توان بالقوه باقي بمانند.
مستقل خود يك انحراف و  تذكر اين موضوع الزم است كه بحث تشكل
  معضل است كه بايد در آينده به آن پرداخت.

  
انتخاب اجتماعي يك يا چند نوع تشكل در پروسه مبارزه  پاسخ چهارم:

تكليف ارجح بودن يك تشكل بر تشكل ديگر را در سر بزنگاه تاريخي كه با 
 داشته بيشتري انطباق خود زمان اقتصادي – اجتماعي –ويژه گي تاريخي 

احي شده يا تحميل طر پيش از هاي قالب وسيله به نه.شود مي روشن باشد
از جانب كسي يا كساني. با توجه به اين موضوع وجود تمامي اشكال 

 - مختلف تشكل هاي كه كارگران با توجه به ميزان آگاهي اجتماعي 
طبقاتي فردي و جمعي در شرايط هاي متفاوت مي سازند الزم است تا 

اب اجتماعي كه مي تواند بيش از يك نوع باشد روي آنها اينكه با انتخ
اعمال شده وارجحيت برخي انواع را بر برخي ديگر نسبت به شرايط مكاني 
 .و زماني با توجه به اهداف مبارزه و ميزان آگاهي طبقاتي انتخاب شوند

يكي از اصول پايه كه در انتخاب شدن تا حد شكست يا پيروزي تاثير بي 
دارد انجام وظيفه و رسالت تاريخي انقالبيون كمونيست در چون و چرا 

رساندن اگاهي طبقاتي به كارگران و سازماندهي سازمان سياسي طبقه 
  كارگر است.

بنا به اين مورد است كه لنين مي گويد: ساختن تشكل (هر تشكلي) حتي 
توسط رئيس پليس نيز به نفع ماست بايد به اين گفته افزود در صورتي كه 

ينيست در مبارزات دست باال را لن –وري انقالبي مانند ماركسيست تئ
داشته باشد تا سازمانيافتگان آن تشكل ساخته شده به وسيله رئيس پليس 
را به مسير انقالبي هدايت كنند. نه اينكه خودشان به زائده از آن يا هر 

نه تشكل توده اي ديگري تبديل شوند. فرار از سنديكا يا اتحاديه به بها
اينكه آنها نمي توانند راديكال باشند در واقع شانه خالي كردن از وظايف 
سازماندهي و آگاهي رساني است . در زماني كه انديشه مسلط سرمايه 
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داري است بدون جانفشاني و فداكاري در جهت آگاهي رساندن و 
سازماندهي به سبك كمونيستي داشتن توقع تشكل هاي انقالبي يا 

است.حتي اگر به فرض محال شورا  ي خيال پردازانه راديكال توقع
باشد.تشكل ابزاري است كه بستگي به انديشه و تئوريهاي استفاده 

)  لنينيستي –كنندگان دارد اگر ما بتوانيم درست عمل كنيم ( ماركسيتي 
لكه ب ندارند مغايرت ها شورا موجوديت با ها اتحاديه و ها سنديكا تنها نه

ثابت شده  "پرتوان شوراها باشند . حداقل تا كنون عمال مي توانند بازوان
پس تا  .است كه شورا سازمان اعمال قدرت طبقه است نه ابزار چانه زني

زماني كه جامعه دچار قدرت دوگانه يا اعتال و يا بحران انقالبي نشده باشد 
سخن راندن از تشكيل شورا خود و ديگر فريبي است. و بنام دفاع از شورا 

خالفت با سنديكا و اتحاديه يا به عكس در واقع خاك پاشيدن به چشم ها م
  كارگران و خلع سالح كردن انها ست.

با توجه به رسالت و زمان خاص بودن شورا سنديكا و اتحاديه در هر زمان  
و هر مكاني حتي همزمان با شورا ها براي چانه زني و كشمكش الزم 

ي صنفي و اقتصادي كارگران در هستند. سنديكا و اتحاديه ها تشكل ها
دوران تسلط ائدولوژي بورژوازي هستند بايد پذيرفت كه بدون آنها نمي 
توان روند راه رشد وارتقاع و رسيدن به مرحله امكان پذير شدن موجوديت 
شورا ها را طي كرد يعني شورا ها خلق الساعه وبي ريشه بوجود نمي ايند 

اها در درون سنديكا ها و اتحاديه ها بلكه كارگران قبل از رسيدن به شور
آموزش هاي مبارزات عملي و كسب تجربيات مختلف الزم را مي بينند و 
در كنار اين اموزش ها از طريق سازمان سياسي طبقه آگاهي هاي سياسي 
و طبقاتي و تئوري هاي انقالبي را كسب مي كنند . چون تمامي اليه ها و 

قه كارگر نمي توانند به صورت فابريكي قشر ها و حتي افراد تك به تك طب
به يك اندازه مساوي و با يك سرعت كسب آگاهي طبقاتي نمايند پس 
حتي در زمان بحران انقالبي نيز اليه ها و كساني بسيار يافت خواهند شد 
كه هنوز در حد شوراها رشد نكرده باشند شكي نيست كه انها در سنديكا 

و نبود سنديكا و اتحاديه يعني  هند شد.ها و اتحاديه ها و... متشكل خوا
  آوارگي تعدادي از كارگراني كه تا حد شورا رشد نكرده اند.

اگر هدف گذاري و تعيين استراتژي طبقاتي و انتخاب تاكتيك هاي 
مبارزاتي توسط سازمان سياسي طبقه تحت پالتفرم دقيق و اصولي انجام 

البي قرار مي گيرند و هيچ شوند تمامي انواع تشكل ها در جهت و كانال انق
كدام مانع ديگري نخواهند شد و اگر جاي يكي خالي باشد يك جاي از 
مبارزه نقص خواهد داشت.هدايت تئوريك وسياسي انواع تشكل هاي توده 
اي كارگران فقط و فقط از طريق سازمان سياسي كه گرايش ماركسيست 

 مي سادگي به تنيس چنين امروز اگر.شد خواهد ممكن باشد لنينيستي –
كارگر وجود ندارد. تشكل ابزار  طبقه سياسي سازمان كه كرد درك توان

مبارزه طبقه كارگر است پس همزمان مي توان انواع مختلف ابزار را داشته 
و به كاربردو هر كدام بيشتر به كار آيد بيشتر بايد رشد ش داد اما هيچ 

امكان موجوديت  كدام بي مصرف نيستند .وقتي شورا ها از نظر عملي
ندارند در چنين شرايطي هر گونه مخالفت با انواع ديگر تشكل ها عملي 
غير انقالبي است. ما يك تجربه تلخ تاريخي در رابطه با تشكل هاي 

و  هابرخي از سنديكا 60و اول دهه  50كارگري داريم در سالهاي آخر دهه 
ه دفاع از يكي و برخي از شورا ها دفاع كردند كه دفاع ايراد نداشت بلك

اين  مجددمخالفت با ديگري ضربه مهلكي به جنبش كارگري زد تكرار
  تجربه تلخ هر گز قابل گذشت نيست.

نتيجه ميگيريم به هيچ عنوان شورا بديل سنديكا نيست ودرهمين حال 
بسيارفراتراز سنديكا ست كه مي تواند ضمن به رسميت شناختن سنديكا 

گرفته به ابزار خود براي اعمال قدرت طبقه ها آنها را در چهارچوب خود 
تبديل نمايد ولي برعكس اين امكان پذير نيست . درعين حال موجوديت 

  آنها در يك زمان يا زمانهاي مختلف مغايرتي با هم ندارد.
  

طرح هدفمند كردن يارانه ها (شما بخوانيد طرح حذف  پاسخ ششم:
سم است كه در هر كدام از يارانه ها) يكي از طرحهاي جهاني نئو ليبرالي

كشور ها با نام و شكل متفاوتي به اجرا گذاشته مي شود. سرمايه داري 
براي حفظ وضعيت موجود و افزايش سود از ابزارو نهاد هاي جهاني و 
داخلي كشورها با دقت استفاده مي كند. سرمايه داري جهاني و داخلي 

ي رغم اختالفات جناحي داراي ابزار هاي بسيار زياد و متنوع است، كه عل
بين بخش ها و گرايشات مختلف آن با دقت از تمامي ابزار ها همه جناح ها 
استفاده مي كنند، يعني در اجراي طرح هاي نئو ليبراليسم از جمله همين 
طرح حذف يارانه ها بين هيچ كدام از جناح ها اختالفي وجود ندارد بلكه 

قه دارند. درست مانند دو جناح درروش اجرايي كردن آن شايد اختالف سلي
سرمايه داري در ايران يعني اصالح طلبان و اصول گرايان كه در مورد 
اجراي حذف يارانه ها با هم مشكلي ندارند حتي خود طرح به وسيله اصالح 
طلبان ارايه و تصويب شده و اكنون توسط اصول گرايان اجرا مي شود 

هان به اجرا گذاشته مي همين طريق عمل كرد در تمامي كشور هاي ج
شود. به هر صورت سرمايه داري از تمامي ابزارهاي جهاني و داخلي خود 
براي پيش برد اهداف و كسب فوق سود استفاده مي كند كه حتي در 
مقابل سرمايه جهاني و در حد امپرياليستي دولت هاي تمامي كشورها خود 

محسوب مي شوند ابزاري در دست شركت هاي چند مليتي و امپرياليستي 
يعني همين االن جمهوري اسالمي و دولت آمريكا و ...همگي به عنوان 
مباشر و ابزاري و نيروي اعمال قدرت طبقه حاكم  براي سرمايه جهاني و 

  داخلي هستند.بخشي از ابزارهاي ديگر سرمايه داري عبارتند از:
سازمان صندوق بين المللي پول ، بانك جهاني ، سازمان تجارت جهاني ، 

ملل متحد و تمامي سازمانهاي اقماري آن ، شوراي امنيت ، دادگاه الهه ، 
انجمن هاي مختلف ، ان جي او ها ، البي هاي مختلف  همچنين تمامي 
دولت ها و ارتشها ، نيرو هاي نظامي و پليسي و قضايي. از همه مهمتر خود 

كارگر  جنگ ابزار حفظ سرمايه داري است بطوري كه معلم بزرگ طبقه
  ابزارهاي  ديگر سرمايه "جنگ ادامه سياست با ابزار ديگراست "گفته است

  
  
  

  
  
  

داري عبارتند از نهادهاي تبليغي دعوت به سكون از جمله مذاهب ، راديو، 
  تلويزيون، روزنامه ها و...

همه ي اين ابزارها مورد استفاده قرار مي گيرند تا طبقه حاكم يعني  
ضمن حفظ وضعيت موجود طرحهاي مانند حذف  سرمايه داري بتواند

يارانه ها را اجرا كند تا از اين طريق سود بيشتري كسب نمايد (درصد 
بيشتري از ارزش اضافي را تصاحب كند)با توجه به بحث باال اگر بپذيريم 
اليه هاي از طبقه كارگر از اجرايي شدن طرح حذف يارانه ها سهم بيشتري 

اورد در واقع گرفتارتوهم و نا اگاهي هستيم . از ارزش اضافي بدست مي 
مثل اين است كه بگويم بخشي از طبقه كارگر در سهم تصاحب شده 
توسط سرمايه داري شريك است.يا بگويم سرمايه داري مي تواند بر خالف 
ذات سرمايه با بخش از طبقه كارگر به صلح و اشتي دست يابد يا اينكه 

است يا اينكه مي خواهيم بگويم اين همه  طرح حذف يارانه ها فرا طبقاتي
طراح و نهاد هاي جور واجور سرمايه داري در قالب جهاني و داخلي طرحي 
را پي ريزي كردند كه بخشي از طبقه كارگرسود هم سو با سرمايه داري 
دارند.در كشمكش طبقاتي هيچ طبقه ازچيزي كه مي تواند تصاحب كند 

م قوي باشد بر اثر فشار دو طرف نمي گذرد مگر اينكه طرف مقابل ه
توازون قوا تا مدتي بر قرار باشد كه ما مي دانيم در مورد كشمكش ميان 
سرمايه داران با كارگران ايران چنين وضعيتي بر قرار نيست پس امكان 
ندارد سرمايه داري از سودي كه مي تواند تصاحب كند دست به كشد. باز 

شته باشيم اين طرح فرا طبقاتي است كه تكرار مي كنم مگر اينكه اعتقاد دا
در اين رابطه لنين مي گويد حتي علوم محض هم وقتي از فيلتر طبقات 
عبور مي كند به شدت طبقاتي مي شود.پس چگونه مي توان پذيرفت كه 
موضوع اصلي مبارزه طبقاتي (تصاحب ارزش اضافي ) مي تواند جواب بر 

داشتن زور و توازون قوا از عكس بدهد كه بخشي از طبقه محكوم بدون 
طرح شاه بيت سياست هاي اقتصادي كنوني سرمايه داري سهم بيشتري 
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كسب كند. در اين مورد تنها مي توان گفت چون اليه هاي پايين به خاطر 
نوع توزيع هرچه نا عادالنه در زمان بر قراري طرح يارانه ها كمترين سود را 

ا كمترين زيان را متحمل مي شود مي برده است و اكنون با حذف يارانه ه
نه اينكه سودي مي برد بلكه به تناسب برخورداريش از بر قراري حاال باز به 
تناسب حذف كمتري نسيبش مي شود. همين و بس.يعني چون قشر 
پايين در گذشته از توان خريد كمتري بر خوردار بوده است و نمي توانست 

ن نيز نمي خرد بنابراين تورم و كاال هاي مورد نياز خود را بخرد و اكنو
گران شدن كاالهاي مصرفي به دليل حذف يارانه ها تاثير كمتري در سبد 

مي زنيم . فرض بگيرم يك خانواده  هزينه هاي اين قشر مي گذارد مثالي
كيلو گرم گوشت قرمز مصرف مي كرده است حال كه  5كارگري در سال 

ني هركيلو گرم گوشت ده هزار يارانه ها حذف شده است بر اثر تورم و گرا
هزار تومان بيشتر  50تومان گرانتر شده باشد كه در سال اين خانواده بايد 

كيلو در سال مصرف مي كرد  30پرداخت كند و در مقابل خانواده ي كه 
برابر خانواده  6هزارتومان زيان تورم و گراني را بدهد يعني 300اكنون بايد 

مسكن ، كرايه ، كفش و مدرسه و... اين  قبلي، در مورد لباس ، ميوه ،
موضوع دخيل است.و البته كم بودن فشار روي اليه هاي پايين در كوتاه 
مدت است ولي در بلند مدت چون اين اليه ها موقعيت وتوان همگن شدن 
با شرايط  جديد را ندارندو تورم و گراني به همه كاالها خواهد رسيد به 

ر كم نيز به فالكت گرفتار شده به سطوح ناچار براي جبران همان تاثي
پايين تر سقوط كرده و به دورترين حاشيه ها پرتاب خواهند شد چون 
طبقه كارگر وقتي دچار اقتصاد متورم و گراني مي شود و توان باال بردن 
دستمزد خود را متناسب با گراني و تورم ندارد. از ميزان مصرف يابا حذف 

كيلو گوشت در  5ادامه مي دهد يعني به جاي  برخي از كاالهاي مورد نياز
  سال سه كيلو مصرف مي كند.

همان طور كه گفتيم اين يك طرح سرمايه داري براي كسب فوق سود  
است بنابراين اجراي ان در شرايط زما ني و مكاني متفاوت نواساناتي با 
شدت زياد و كم خواهد داشت اما هرگز سودي براي هيچ بخشي از طبقه 

ر نخواهد داشت . ممكن است در مقطعي از زمان اجرايي شدن طرح كارك
فوق فشار كمتري و در مقطع ديگر فشار بيشتري وارد كند ولي هرگز بر 

  عكس نخواهد بود.شايد اندكي به حاشيه بزنم موضوع بهتر تفهيم شود.
روند نزولي كاالهاي مصرفي  "طي سي تا چهل سال گذشته  شخصا

د غذايي ، پوشاك ، ميوه و...و حتي مسكن را به وضوح خانواده از جمله موا
سالگي كه در تريكو  14ديده و با پوست و استخوان خود لمس كردم از 

تكسلند واقع در خيابان شيخ هادي بعد از ظهر ها كارمي كردم و صبح 
درس مي خواندم چون در امد كفاف خرج را نمي داد مجبور شدم روز ها 

در شركت ساختماني ايران  57و  56وانم در سال كار كنم و شبها درس بخ
پي كه محل كارش قصر فيروزه نيروي هواي بود شاگرد بنا بودم باز كفاف 
نمي داد مجبور شدم ترك تحصيل كنم تا زمان كار را بيشتر نمايم بعد از 
انقالب به روزنامه ، مجله و دست فروشي پرداختم، نشد، سپس در محالت 

ساختمان و سيم كشي پرداختم. هر چه بر اثر باال مختلف به لوله كشي 
رفتن تخصص من در امدم بيشتر مي شد و زمان كاركرد را بيشتر مي 
كردم باز مشكل حل نمي شد چون سرعت گرانشدن و تورم بيشتر از 
سرعت افزايش در امد من بود حال به ناچار افراد ديگر از خانواده براي 

مي شدند و از طرف ديگر از داخل شهر به  جبران كمبود ها وارد بازار كار
سمت حاشيه نقل مكان مي كرديم و همين طور مصرف خود و خانواده را 

در هفته بيش از ده كيلو  57و  56كمتر مي كرديم از جمله در سالهاي 
ميوه مصرف مي كرديم و در سال حداقل براي هر فردي از خانواده سه 

ده كيلو  60رديم اما در سالهاي دست لباس با كيفيت متوسط تهيه مي ك
ديگر به  70به نصف تقيل يافت و لباس نيز كمتر شد و حتي در دهه 

تاناكورا رسيديم. در حالي كه تخصص هاي بسياري كسب كرده بودم و 
افراد ديگر از اعضاي خانواده هم وارد بازار كار شده بودند هميشه از خود 

سرعت رشد چپاول طبقه  مي پرسيدم پس چرا؟ جواب بسيار ساده است
سرمايه دار بسيار بيشتر از سرعت افزايش در آمد ما بودو براي جبران 
كسري سرعت رشد خود مجبور به واگذاري سهم بيشتر از ارزش اضافي به 
سر مايه داري بوديم و براي جبران ارزش اضافي واگذارشده مجبور بوديم 

حث ماركس است كه بيشتر كاركنيم و بيشتر دوندگي كنيم.اين همان ب
  مي گويد انباشت هرچه بيشتر شود استثمار بيشتر و خشن تر مي شود.

حال همين بحث را با بررسي موضوع تعيين حداقل دستمزدها بيان مي 
  كنيم 

همه ساله در پايان سال نمايش تعيين حداقل دستمزدها را اجرا مي كنند 
عروسكهاي  اما اين هميشه يك نمايش بوده و هست كه سرمايه داري

خيمه شب بازي خود را روي صحنه مي اورد تا كارگران را فريب بدهد كه 
بحث و مذاكرات انجام شد ودر مورد فالن مبلغ به توافق رسيديم، بدين 
طريق كسر كردن ارزش كاالي دستمزد كارگران را همه ساله توجيه مي 

ران است به دست كارگ "افزايش"كند و هنوز اولين دستمزدي كه شامل 
نرسيده به بهانه افزايش دستمزدها حداقل دو برابر مقدار افزايش يافته 
كاالهاي ضروري كارگران گرانتر شده اند پس خود اين افزايش در واقع 
كاهش است و كارگران و فعالين نيز چندين ماه با اين نمايش  سر كار 
گذاشته مي شوند.حال ميزان افزايش را بررسي كنيم كه اگر به فرض 

افزايش خواهد  "گراني به بهانه افزايش دستمزدها اتفاق نافتد افزايش واقعا
  بود؟

  البته كه جواب صد در صد منفي است. چرا؟
در صد بوده است و همه  24هر ساله تورم در ايران روي هم رفته بيش از 

در صد نبوده است .  12ساله روي هم رفته افزايش دستمزد ها باالتر از 
درصد از ارزش كااليي و قدرت  12همه ساله سرمايه داري يعني در واقع 

خريد دستمزد كارگران كم كرده اما نمايش را طوري برگزار مي كنند كه 
كارگران و فعالين فريب خورده فكر مي كنند افزوده شده است همين دليل 
اصلي است كه باعث مي گردد كارگران هرچه ساعات كار خود را افزايش 

كار مي كنند) و هرچه تخصص شان بيشتر مي شود و مي دهند(اضافه 
همچنين به اجبار در دو يا سه محل كار مي كنند و همين طور افراد 
ديگري از خانواده وارد بازار كار مي شوند و از طرف ديگر هرچه كميت و 
كيفيت مصرف را پايين مي آورد و حتي برخي از اقالم را از سبد مصرفي 

افزايش كمي دستمزدها امكان جبران كاهش  خود حذف مي كنند بازهم
فرض مي  57كيفي آن را ندارد.مبدا تاريخي اين نمايش در ايران را سال 

كنيم يعني سي و سه سال است كه هر ساله دستمزد كارگران روي هم 
در صد كسر مي شود كه كارگران از سرمايه داري طلبكار هستند  12رفته 

نياز واقعي ضرورت زندگي معمولي  تا به مبدآ كه خود مبدا كمتر از
در نظر  100كارگران بوده برسند.حال اگرمبلغ اوليه را در مبدا محاسبات 

در صد افزايش مي داشت تا  97659بگيريم بايد امروز دستمزد كارگران 
ارزش كاالي و قدرت خريد ان با مبلغ مبدا محاسبات برابري مي كرد. در 

در صدي همه ساله دستمزد كارگران  12حالي كه  بطور واقعي با محاسبه 
در صد افزوده شده  4246مبدا محاسباتي فقط  57امروز نسبت به سال 
در صد از ارزش كيفي آن كاسته شده است و  93413است. يعني در واقع 

اين تفاوت، فوق سود است كه سرمايه داري با مباشرت  نظام 
ت واكنون سعي دارد اسالمي(دولت طبقاتي خودش) از كارگران دزديده اس

يارانه ها را كه اندكي اين چپاول را نرمتر مي كرد و دليل بر قراري ان در 
تمامي دنيا ترس سرمايه داري از انقالبات كارگري، كه در واقع يكي از 
دستĤوردهاي غير مستقيم طبقه كارگر بوده، حذف كند تا فوق سود 

مي توان پذيرفت كه ديگري بر سود هاي قبلي خود بيافزايد.حال چگونه 
  برخي از اليه هاي طبقه كارگر از طرح حذف يارانه ها سود خواهند برد؟

شايد برخي بحثشان موضوع پرداخت نقدي به جاي يارانه ها باشد كه اين 
ارزش بحث ندارد چون دولت ايران براي هموار كردن مسير اجرايي  "اصال

ز فشار و اعتراضات احتمالي حذف يارانه ها پرادخت نقدي را بر قرار كرد تا ا
به كاهد و تبعيت از اين طرح را مشمول مرورزمان كند و اين پرداخت ها 
ضمن اينكه با افزايش شوك وار قيمت ها ارزش وجودي خود را از دست 
داده اند در همين حال به زودي وقتي پذيرش حذف يارانه ها موجه جلوه 

ست كه اين پرداخت را به كرد پرداخت نقدي حذف خواهد شد.كوته بيني ا
عنوان پارامتر محاسبات وتحليل به كار به بريم.آن يك هويچ پوسيده در 
مقابل هزاران چماق است كه مي خواهد ايجاد توهم و فريب كند كه 

  متاسفانه برخي از دوستان چراغ سبز به فريب و توهم را دادند.
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ارزه باقي بماند و اگر طبقه كارگر به همين صورت پراكنده و بدون ابزار مب
نتواند خود را از بن بست خارج كند تا سالهاي متمادي مجبور است ضمن 
از دست دادن آخرين دستاوردهاي مبارزاتيش هر روز بيشتر به قعر فالكت 
فرو رود. اومجبور است هر روز بيشتراز قبل امكان تحصيل فرزندان خود در 

اجتماعي را از دست مدارس و دانشگاهها ،بهداشت و درمان و خدمات 
بدهد. مجبور است بيشتر كار كند كمتر بگيرد ،لشگر بيكاري و گرسنگي  
بيشتر خواهد شد، پراكندگي ، رقابت و حتي دشمني در درون طبقه 
گسترده تر خواهد شد.افزايش فساد و فحشا، اعتياد ، روانپرشي ، از هم 

خود حاصل  پاشيدگي خانواده ها و ... حاصل شكست هاي خواهد بود كه
  نبود سازمان سياسي طبقه است.

طبقه كارگر براي مقابله با چنين وضعيتي جز يك راه چاره اي ديگر 
نداردآنهم متشكل شدن در سازمانهاي اقتصادي و صنفي و سازمان سياسي 
خودش به صورت استقالل طبقاتي است . لنين مي گويد چاره رنجبران 

نوشت طبقه كارگر حساس وحدت و تشكيالت است. اگر نسبت به سر
هستيم بايد بدانيم . امروز براي مقابله با نتيجه حمالت سرمايه داري در 
فردا، كارگران آگاه ، سوسياليست هاي انقالبي و كمونيستها وظيفه و 
رسالت تاريخي دارند حتي براي مقابله با تاثيرات همين طرح حذف يارانه 

مين حال توده هاي اطراف ها به سه طريق خود را متشكل كنند و در ه
  خود را نيز سازمان بدهند .

طرح حذف يارانه ها يك طرح ملي يا داخلي نيست كه اگر جمهوري 
اسالمي دچار رژيم چنچ شد كنار گذاشته شود.بلكه يك طرح جهاني است 
و جمهوري اسالمي در قالب يك دولت سرمايه داري مباشر سرمايه جهاني 

واقع مخالفت با اين طرح مبارزه با سرمايه  براي اجراي اين طرح است.در
داري است كه در اصل به عهده طبقه كارگر مي باشد. پس اگر بخواهيم 
اين طرح براي هميشه كنار گذاشته شود و داراي يك توزيع انساني باشيم 
و دهها طرح ديگر نئو ليبرالي كه طبقه كارگررا هر روز بيشتر از قبل به 

خته شوند تنها راه انقالب كارگري است با توجه زنجير مي كشند  دور ري
به اينكه انقالب كارگري خود به خود اتفاق نمي افتد، بايد هسته هاي 
انقالبي در ميان كارگران ، توده هاي مردم ، دانشجويان ، معلمان ، زنان و 
جوانان در محل كار و زندگي به عنوان نطفه هاي اوليه سازمان سياسي 

ه شوند تا پتانسيل انقالبي توده ها را به سمت متشكل طبقه كارگر ساخت
شدن و قيام و انقالب سوق بدهند كه سازمان سياسي طبقه در درون اين 

  پروسه شكل خواهد گرفت.
انرژي انباشت و پتانسيل بالقوه به عينه وجود دارد آنچه كه براي شروع و 

نباشت و پتانسيل پيروزي انقالب موجود نيست ابزار استفاده از اين انرژي ا
   بالقوه انقالبي است

  
در مصر و تونس تشكل هاي كارگري در حد اتحاديه و  :پاسخ هفتم

سنديكا حتي شكلي از كنفدراسيون تا حدودي وجود داشتند همچنين 
كساني كه به صورت رهبران ظاهر شده بودند به عنوان بخشي از دشمنان 

  .طبقه كارگر مانند ايران شناخته شده نبودند
علي رغم وجود مطالبات زمين مانده كارگران در ايران با گستردگي كمي  

و كيفي زياد به دليل نبود ذهنيت انقالبي در درون توده ها، كارگر آن به 
اين آگاهي و باور نرسيده اند كه مي شود از هر فرصتي براي مطالبات 

هاي معوقه استفاده كرد توده هاي كارگر در ايران هنوز در قيد وبند حقوق 
و اخراج نشدن و امنيت شغلي هستند در خيابان مقابل چه كسي اخراج 
نشدن و حقوق معوقه را بخواهند چون هنوز نمي داند دولت بي طرف 
نيست بلكه دولت طبقه حاكم است پس مي شود براي مبارزه با كار فرما 

ه هاي با دولت آن نيز مبارزه كرد. و حتي اگر با دولت مبارزه كرد و خواست
خود را خواست كه مي داند اين دولت نخواهد داد پس بايد از بين برود اگر 
از بين برد چه چيزي مي خواهند به جاي آن بگذارد . به ياد داشته باشيم 
كه كارگران علي رغم پايين بودن سطح آگاهي طبقاتي شان ولي 
آنارشيست نيستند. هر چند كه در موقعيت هاي خاص خيلي سريع سطوح 
رشد آگاهي را طي مي كنند چون شرايط عيني انقالب حاضر است آنچه 
حاضر نيست آگاهي طبقاتي به مفهوم اعتقاد به امكان پذير بودن حكومت 
كارگري است.كارگران هميشه بر مبناي يك مطالبه عيني و قابل لمس 

حركت مي كنند خواسته هاي آنها در شكل طبقاتي كه لزوم اعتراض با نام 
ضرورت مي دهد نمي تواند چيزي به نام راي باشد بلكه راي را  نشان را

يك كارفردي مي دانند كه بود و نبودش دردي از مشكالت طبقه و حتي 
فردي كارگران را حل نمي كند طيف مطالبات كارگران تفاوت هاي 
بسياري فاحشي با طيف مطالبات روشنفكران و خرده بورژواها داردكارگران 

روشنفكران و خرده بورژواها روي انتخابات حساب باز نمي هرگز به اندازه 
در مراحل اوليه براي كارگران اهميت  88كنند بنا براين اعتراضات سال 

چنداني نداشت و اگر دقت كرده باشيد خواهيد ديد كه در روز هاي قبل و 
بعد از انتخاباتها ان جنب و جوشي كه در مدارس و دانشگاها و خيابانها 

همش در كارخانه جات نيست. آزاديخواهي اصلي است كه است يك د
كارگران در آن ذره اي غل و غش ندارند اما براي مطالبات خيلي قبل تر از 
آن  هنوز درگيرند و البته كه براي بدست آوردن آزادي نيز بسيار مشتاق و 
داراي رسالت تاريخي هستند ولي هنوز به سطحي به نام سراسري نرسيده 

ز مبارزه واقعي را در درون كارخانه همان محل كار مي دانند كه اند و هنو
مطالبات قابل دركشان با محدوده محل كار تعريف مي شود. موضوع مهمتر 
در اين رابطه به صورت زير است . در مصر و تونس اپوزيسيون از درون 
نظام بيرون نيامده بود كه قابل شك و ترديد باشد.در حالي كه در ايران 

بسيار گسترده از اصالح طلبان بخشي از وزارت اطالعات بودند و طيف 
سال قبل  16البته طراحان اصلي آن نيز از اطالعات بودند . همچنين طي 

اثبات شده بود كه اين اصالح طلبان مرد اين ميدان نيستند. واز طرفي 
اعتراضات در يك مقطع به صورت يك چيزي بسيار چيپ شروع شده بود ، 

ي من چي شد. با توچه به مشكالت طبقه كارگر كه در حد بود ن را "مثال
و نبودن (مرگ و زنگي ) تعريف مي شود در چنين ميداني راي من چي 

ارزش گويش ندارد.طبقه كارگر بر مبناي نياز هاي عيني كه با  "شد اصال
آنها در حال دست به گريبان است به درون گود مبارزه كشيده مي شود و 

هنمود ها و اگاه سازيهاي سازمان سياسي خودش امكان درك البته تحت ر
  الزم براي ورود متشكل و با نام نشان به مبارزات سياسي گسترده و 

  
  

  
دليل  88سراسري را كسب مي كند عدم ورود متشكلش به اعتراضات 

ديگري است بر اينكه سازمان سياسي خود را ندارد.كارگران و خانواده هاي 
در  80توده بي شكل در اعتراضات حضور گسترده داشتند  انها به صورت

صد جوانان شركت كننده در اعتراضات از پايين شهر و متعلق به خانواده 
كارگري بودند كه طبق سنت تاريخي ايران از جنوب شهر به مركز شهر مي 
روند و كارشان را مي كنند. در همين حال افرادي كه سوار موج اعتراضات 

گسترده رهبران اصالحات بدون ذره اي شك و شبهه  بودندطيف 88
دشمنان شناخته شده كارگران بودند و كارگران آنها را با تجربه عيني 

  شناخته بودند. 
سال  گذشته با تجربه عيني در  20الي  16كارگران مي دانستند و در طي 

يافته بودند كه تمامي اصالح طلبان نه تنها طرفدار و دوست آنها نيستند 
بلكه دشمنان بالقوه فعلي و بالفعل قبلي هستند.از جمله كارگران با پوست 
و استخوان خود در دوران رفسنجاني و خاتمي قوانيني را لمس كرده 
بودند، مانند حذف استخدام رسمي و بر قراري قرار دادهاي موقت و سفيد 

ول امضا ، تصويب و تحميل قوانين مربوط به شركت هاي پيمانكاري يا به ق
خود كارگران شركت هاي برده فروشي، قوانين ديگري كه كارگاه هاي 

نفر را از مشموليت قانون كار و بيمه خارج ميكرد . يا  20و  10، 5كمتر از 
قوانيني كه به كارفرما اجازه مي داد بدون هيچ دليلي و بدون هيچ گونه 

ران با پرداختي كارگران را تكي يا دسته جمعي اخراج كند.همچنين كارگ
قانون ديگري در دوره اصالح طلبان رو برو شدند تحت عنوان طرح دوره 
آموزشي كار طبق اين قانون كارفرما حق دارد بدون پرداخت حقوق و 

ماه به كار گمارد به عنوان  3دستمزد كارگران تازه وارد را از يك روز تا 
، بعد از  اينكه ازمايش مي كند كه ايا كارگر بدرد كارش مي خورد يا خير
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سه ماه تكليف آن كارگر روشن مي شود كه ايا كار فرما به او كار مي دهد 
يا خير و كارگر حق ندارد اگر كارفرما بعد از سه ماه كار به او نداد و هيچ 
پولي بابت سه ماه كار پرداخت نكرد اعتراض كند. از دولتي، سر اصالح 

مجاني در اختيار  "، كامالطلبان اين قانون با وجود لشگر بيكاران كارگري 
كارفرما ها مي گذارد. كارفرما ها در اغلب اوقات بعد از سه ماه بيگاري 
كشيدن از كارگر مجبور به اطاعت، مي گويند شما در آزمايش قبول 
نشديد.و دها قانون ضد كارگري كه در دروه اي رفسنجاني و خاتمي 

ران شدن بنزين و تصويب و اجرايي شدند. همه اين قوانين و باضافه گ
هدفمند كردن يارانه ها در دوره رفسنجاني و خاتمي طراحي و تصويب 
شده اند.حال حماقت آميز خواهد بود كه كارگران با وجود چنين شناخت 
عيني روي خوش به اين جنايت كاران بدهند.البته اينجا اين سوال مطرح 

رد عمل مي مي شود كه آيا بهتر نبود براي شكست دادن هر دو جناح وا
شدند و همچنين خواسته هاي خود را مطرح مي كردند؟ اين يعني داشتن 
استقالل طبقاتي ، كه براي طبقه كارگر كه تحت تسلط گسترده انديشه 
سرمايه دارانه است بدون وجود سازمان سياسي طبقه كارگر هر گز امكان 

دو با هدف شكست دادن هر  88ندارد.همچنين شركت كردن در اعتراضات 
جناح يعني به كار بردن تاكتيك . لنين مي گويد حرف زدن از تاكتيك 
بدون وجود تشكيالت  سفاهت محض است.يعني تاكتيك را فقط تشكيالت 
مي تواند پيش ببرد نه توده  بي شكل . بنا براين كارگران و خانواده 
هايشان به صورت گسترده در اعتراضات شركت بيشكل و توده وار  داشتند. 

  ي تاكتيك نداشتند چون سازمان سياسي ندارند.ول
براي اينكه طبقه كارگر در خيز ش هاي بعدي بتواند به صورت طبقه 
مستقل وارد مبارزه شود و از دنباله روي و زائده شدن خارج شود الزم است 

  با استفاده از راه هاي زير خود را از بن بست نجات بدهد.
، زنان ، معلمان و جوانان انقالبي بدون  بايد كارگران پيشرو، دانشجويان= 1

توجه به تشكيالت هاي موجود مدعي اقدام به تشكيل هسته ها و كميته 
هاي انقالبي در محل كار و زندگي خود كنند.تا با به هم پيوستن انها دست 

  به تشكيل حزب طبقه كارگر بزنند.
به هم  بدنه احزاب و سازمانهاي موجود بدون دخالت دادن سران خود -2

نزديك شوند و نياز هاي طبقه را با شرايط عيني موجود بررسي و تحليل 
كنند تا با به هم پيوستن بتوانند از درون و مجموعه تشكيالت هاي موجود 

 سازمان سياسي طبقه كارگر را بيرون بياورند.
در حال حاضر محافل ريز و درشت بسياري وجود دارند اگر آنها نيز = 3

بپيوندند كه متاسفانه احتمالش كم است چون همين ها نيز  بتوانند به هم
رسوبات فكري كه در سازمانها و احزاب وجود دارد بخشي از ان را باخود 
يدك مي كشند همين رسوبات باعث شده نتوانند به هم نزديك شوند . كه 

  هر كدام حول يك نشريه گرد آمدند و توان خروج از پيله را ندارند.
خلوطي از سه مورد باال بوجود بيايد كه البته ضمن داشتن مي تواند م -4

كميت و كيفيت باال به خاطر وجود تسهيالت گسترده مي تواند بسيار پر 
  قدرت ظاهر شود.

در مجموع هيچ راهي براي خروج از بن بست و حركت اگاهانه كارگران جز 
تواند شروع از صفر منتها با استفاده از تجربيات و تسهيالت موجود نمي 

 باشد.
  

درست است كه كارگاه هاي كوچك نمي توانند هر كدام به  :پاسخ نهم
تنهايي يك تشكل داشته باشند و البته در اعمال قدرت طبقه نيز نمي 
توانند به صورت جز به جز تاثير گذار باشند ولي آنها مي توانند به 

ك كه صورتهاي مختلف از جمله سنديكا مانند سنديكاي فلز كار و مكاني
همان كارگاه هاي كوچك هستند يا سنديكاي نقاشان ، كارگران  "دقيقا

ساختماني ، خياط ها و كفاش ها و... متشكل شوند هر چند كه در حال 
حاضر هيچ كدام امكان تشكيل سنديكا به شكل سنتي و تعريف شده در 

ري نمي توانند كا "قوانين بورژوازي را ندارند يا اگر هم تشكيل بدهند فعال
به پيش ببرند همچنين در دوره اي هم كه زمان اعمال قدرت سياسي 
طبقه كارگر توسط شوراها خواهد بود براي كار گاه هاي كوچك امكان 
تشكيل شورا وجود نخواهد داشت . اما براي فعليت اين كارگاه ها و زمان 
تشكيل شورا ها راهكار هاي تاريخي وجود دارد و حتي ممكن است خود 

ن در روند و پروسه شكوفاي انقالبي با ابتكار و نوآوري خود در زمان كارگرا
  مورد نياز شكلي از تشكل را ابداع كنند كه امروز وجود خارجي ندارد.

اما در حال حاضر و دست به نقد براي كارگاه هاي كوچك تشكيل هسته 
هاي انقالبي بهترين نوع تشكل است و با به هم پيوستن هسته يك كارگاه 

هسته كارگاه هاي ديگر كميته هاي كارگري تشكيل مي گردد كه مي  با
توانند تشكيل سنديكا و اتحاديه هاي همرشته را امكان پذير و تسريع كنند 
.در همين حال كميته ها مي توانند وظايف بسيار گسترده و انقالبي را به 

  عهده گرفته مبارزات را هرچه بيشتر رشد بدهند.
ضمن پيش بردمبارزات كارگران در كارگاه هاي هسته ها مي توانند 

كوچك اخبار و تبليغات سياسي را گسترش داده باعث رشد سطح آگاهي 
كارگران در كارگاه هاي كوچك شوند .اين هسته ها و كميته ها بايد داراي 
نشريه يا خبر نامه باشند كه در ميان افراد خود و كارگران و خانواده هاي 

واقعي توزيع شود تا از اين طريق ضمن گسترش  آنها به صورت عيني و
همبستگي محلي و خبر رساني بروز و ارايه رهنمود هاي به موقع وسيله 
ارتباط بين هسته ها و كميته ها باشند تا زمان ارايه شدن يك نشريه و 

  مركز سراسري.
پس در ابتداي كار و فعليت امكان تشكيل هسته هاي انقالبي بهترين شكل 

پذير ترين صورت متشكل شدن و راه گشا براي انواع ديگر تشكل و امكان 
براي كارگاه هاي كوچك است. الزم به توضيح است كه اين هسته ها و 
كميته ها ي حاصل از انها بايد مخفي باشند تا زحمات آنها به صورت 

  تشكيل حزب ، سنديكا و كميته هاي گسترده به بار به نشيند.
طبقه ، زمان تشكيل شورا ها نيز اين كارگاه هاي براي دوران اعمال قدرت 
مي توانند اعمال قدرت كنند ولي مي توانند  "كوچك هر كدام مستقال

يا بيشتر و كمتري  100يا  10كميته هاي گسترده اي با شركت  "مثال
كارگاه يك شورا تشكيل داد ه نماينده خود را به شوراي مركزي خاص 

الزم به بيان است كه اينها رابايد آينده نشان  خود بفرستند . البته در نهايت
  به دهد . ولي تجربه هاي تاريخي در اين رابطه ها داريم.

*  
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به نظر مي آيد كه در اينجا بحث بر سر تشكل هاي صنفي  :اول پاسخ

ي پردازيم. طبقه كاركر است كه ما نيز در بحث خود به اين موضوع م
بيشك عوامل مختلفي در پراكندگي تشكيالتي اي كه امروز كارگران ما با 
آن مواجهند نقش داشته اند، اما اساس مساله همانا سلطه ديكتاتوري لجام 

سال پيش تا كنون شكل حكومتي در  90گسيخته اي است كه از حدود 
يخته و اساسا ايران بوده است. اين ديكتاتوري با سلطه امپرياليستي در آم

باشد. بنابراين، درعين حال كه در يك بحث همه شكل اعمال آن سلطه مي
جانبه بايد همه اثراتي كه وابستگي اقتصاد ايران به سيستم جهاني 
امپرياليستي در جامعه ايران و مشخصاً در ارتباط با طبقه كارگر بوجود 

ح تكامل آورده است در نظر گرفته شود، و حتي ضروري است كه به سط
تاريخي اقتصاد سرمايه داري حاكم بر كشور و اقتصاد تك محصولي متكي 
بر صدور نفت كه به دولت در اقتصاد نقش فائقه داده و عمال آنرا به 
بزرگترين كارفرماي كشور تبديل كرده نيز توجه نمود، اما در هر حال الزم 

اصلي ممانعت است، همواره روي سلطه ديكتاتوري در ايران به مثابه عامل 
  از هر گونه تشكل و مشخصاً تشكل كارگري تاكيد شود. 
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ديكتاتوري حاكم بر ايران كه با كودتاي انگليسي سيد ضياء و رضا خان 
سال گذشته به هر وسيله اي متوسل 90آغاز شده در حدود  1299در سال 

در هر سطحي  - البته نه تنها كارگران -گشته است تا از تشكل طبقه كارگر
از زمان سركوبهاي ددمنشانه رضا شاه و  ه هر شكلي جلوگيري نمايد.و ب

اش كه نه تنها هر تالش آزاديخواهانه بلكه هر نداي حق  1310قانون سياه 
طلبانه صنفي را نيز اقدام عليه امنيت كشور قلمداد مي كرد تا به امروز كه 

ان جمهوري اسالمي با وقاحت تمام در جلو چشم همگان مي كوشد تا زب
فعالين كارگري را ببرد، كارگران ما همواره با استبدادي خونين و خفقاني 
سنگين مواجه بوده اند. در اين فاصله همواره سلطه ديكتاتوري در جامعه 
ايران بوده است كه با سركوب خونين تالشهاي كارگران براي سازمان يابي 

مميزه و تشكل هاي كارگري، فقدان سازمان و پراكندگي را به صفت 
مبارزات كارگري تبديل نموده است. چه رضا شاه و چه پسرش محمد رضا 

در طي حاكميت خود با  شاه و چه فرزند خلفشان جمهوري اسالمي
پيشبرد يك سياست واحد كه همانا سركوب توده هاي مردم بوده، امكان 
متشكل شدن را از كارگران ما سلب كرده اند. جالب است كه در اين فاصله 

مان كه در سلطه اين ديكتاتوري ها شكاف ايجاد شده، ما شاهد شكل هر ز
گيري تشكلهاي مختلف كارگري بوده ايم. مثال هاي برجسته اين امر را 

نشان داد. با دگرگوني بزرگي  1320مي توان در فرار رضا شاه در شهريور 
كه اين امر در فضاي سياسي كشور ايجاد نمود، سنديكا ها و اتحاديه هاي 

 28سال تا كودتاي  12ارگري و احزاب سياسي شكل گرفتند. درطي ك
اعالم  "مركزي اتحاديه هاي كارگري  شوراي متحده"مرداد، حتي 

موجوديت نمود و گسترش مبارزات كارگري به آنجا رسيد كه در اول ماه 
، هزاران كارگر در تظاهرات روز جهاني كارگر شركت 1325مه سال 
  نمودند.  

مرداد، اختناق دوباره بر جامعه حاكم شد و به تدريج هر  28با كودتاي 
ادامه  57و  1356صدائي در گلو خفه گشت، وضعي كه  تا انقالب سالهاي 

داشت.  سد ديكتاتوري با انقالب توده ها يك بار ديگر شكسته شد، و تالش 
هاي كارگران براي متشكل شدن به طورجهش وار شدت يافت. در اين 

ي تحت عنوان شوراهاي كارگري (كه بيشتر نهاد هائي دوره تشكل هائ
صنفي بودند) شكل گرفتند. آنها البته عمر كوتاهي داشتند، چرا كه 
جمهوري اسالمي كه اساساً براي سركوب انقالب توده ها توسط 
امپرياليست ها بر سر كار آورده شده بود، وقتي خود را به حد كافي 

گري نيز در جريان حمله سراسري اين سازماندهي كرد، اين شورا هاي كار
رژيم به مردم ايران، سركوب و نابود شدند. جمهوري اسالمي كارگران 
پيشروعضو آن تشكل هاي صنفي را تا جائي كه توانست بيكار كرد، به 

  زندان انداخت و يا به قتل رساند.
بنابراين تجربه سالهاي طوالني مبارزات كارگران در كشور ما نشان مي 

كه  عامل اصلي پراكندگي و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران دهد 
در كجا قرار دارد. كساني كه اين عامل اصلي را ناديده گرفته و عوامل فرعي 
مثالً كم تجربگي كارگران ما در زمينه ايجاد تشكل هاي صنفي خود را 
عمده مي كنند متوجه نيستند كه حتي خود اين عامل فرعي محصول 

ي ديكتاتوري در جامعه ماست. در حالي كه  وقتي كه بپذيريم سلطه طوالن
كه ديكتاتوري عامل اصلي پراكندگي صفوف كارگران مي باشد، قادر 
خواهيم شد انرژي هاي انقالبي را در جهت درستي بكار گرفته و راه غلبه 
بر اين معضل را كه تنها در جريان مبارزه آگاهانه با سلطه ديكتاتوري حاكم 

گيري از بين بردن سيستم سرمايه داري وابسته در ايران امكان  با جهت
  پذير است، هموار سازيم.

در بخش ديگري از اين سوال مطرح گشته كه برخي افراد و يا جريانات 
رفرميسم و سازشكاري و "مشكل اصلي عدم سازمان يابي كارگران را در 

مايند. با قلمداد مي ن "بعضي هاي ديگر چپ روي هاي فعاالن كارگري
توجه به توضيحات باال روشن است كه چنين جرياناتي اساسا دركي از 
واقعيت مبارزه طبقه كارگر در ايران ندارند. چون  اوال اين پراكندگي 
مشكل صرفا امروز و يا يك مقطع نبوده و نيست كه آن را به عواملي نظير 

نشان داده سازشكاري و چپ روي و غيره نسبت داد. اين امر همانطور كه 
شد، يك معضل تاريخي است كه با پروسه تحكيم سلطه امپرياليسم بعد از 

  روي كار آورده شدن رضا خان و تبديل ايران به يك جامعه نومستعمره، 

  
  

  
  

اخير  دهه 9همزاد مي باشد، به همين دليل هم اين معضل با تاريخ 
رجنبش تنيده شده است. ثانيا اگر منظور نفوذ سازمانهاي سياسي د

كارگري است، اين فاكتور نيز در طول ساليان طوالني، به عنوان امري 
مقطعي و غير دائم بوده و همواره با سركوب آن سازمانها نفوذ آنها هم عمال 

رنگ باخته، در حالي كه معضل پراكندگي همچنان باقي مانده است. ثالثا  
و نه هيچ  "اچپ ه"در دوران سياه و طوالني سلطه جمهوري اسالمي، نه 

نيروي سياسي مردمي ديگر سالهاست كه از آن حد از نفوذ در صفوف 
ها و  "چپ روي"كارگران برخوردار نبوده و نيستند كه سياستهاي آنها و 

هايشان باعث چنين درد مزمني شده باشد. البته در يك  "راست روي"
بررسي مشخص به خصوص در رابطه با يك دوره مشخص كه سازمانهاي 

سي از نفوذ قابل توجهي در سطح جامعه برخوردار بوده اند و تا حدي سيا
بر مبارزات طبقه كارگر تاثير داشتند، بايد تاثيرات سياستهاي آنها و بويژه 
تاثيرات مخرب روشهاي اپورتونيستي پيشنهادي برخي ار آنها را مورد توجه 

 "بعضي"ن كه قرار داد. اما توجه به اين امر و بررسي آن يك چيز است و اي
ها بودن توجه به شرايط واقعي مبارزه طبقه كارگر در ايران چنين عواملي 
را باعث پراكندگي حاكم بر صفوف كارگران قلمداد كرده و آب تطهير بر 

  دنائت هاي سركوبگرانه ديكتاتوري حاكم مي ريزند، چيز ديگري. 
ح شده كه در همين يك سوال طر هايي پرسشاز آنجا كه پاسخ به بقيه 

اين جواب را طوالني تر از آنچه كه بايد باشد ميكند، به بقيه موارد اين 
سوال بطور خالصه مي پردازيم. اوال همانطور كه در باال توضيح داديم يكي 
از ويژگي هاي اقتصاد ايران نقشي است كه توليد و صدور نفت به اقتصاد 

دست  قتصاد دركشورداده است. امري كه باعث شده تا  بخش بزرگي از ا
دولت متمركز گشته و دولت خود به عنوان بزرگترين سرمايه دار و كار فرما 
در مقابل كارگران قرار گيرد. واضح است كه اين كارفرما خود بخشي از 
ماشين سركوب بوده ومخالف هر گونه سازمان يابي كارگران مي باشد و 

ي تشكيالت مانده و منافع خود را در آن مي بيند كه كارگران پراكنده و ب
گوش به فرمان باشند. به طور كلي، در شرايط زمامداري حكومتي كه هر 
گونه مبارزه كارگران حتي براي دستمزد و بهبود شرايط كارشان را رسما به 

براي كل نظامش تلقي و با اين بهانه آن را  "خطر امنيتي"مثابه يك 
  ع بسيار بزرگي روبروست. سركوب مي كند، امر سازمان يابي كارگران با موان

براي بيرون آمدن از اين پراكندگي چه  "بخش آخر سئوال اين است كه 
  "بايد كرد و از چه راهكارها و از چه نوع سازماندهي بايد بهره جست؟

اگر بپذيريم كه مانع اصلي سازمان يابي كارگران سلطه ديكتاتوري است، 
ن بر اين معضل شكاف پس بطور طبيعي مبرم ترين كار براي فائق آمد

انداختن در سد اين ديكتاتوري مي باشد. مسلم است كه چنين كاري با 
رشد و گسترش مبارزات توده اي  امكان پذير است. اما جائي كه بحث بر 
سر وظيفه نيروهاي روشنفكر( طبيعتاً روشنفكران انقالبي) است، همه بحث 
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ن خود چگونه مي بايد روي اين موضوع متمركز شود كه اين روشنفكرا
توانند متشكل شوند تا بتوانند در جريان عمل انقالبي در تضعيف 
ديكتاتوري، در هر چه بيشتر جاري كردن مبارزات طبقه كارگر و ديگر 
توده هاي ستمديده ايران و به عبارت ديگر در شكاف انداختن در سد 

نشان  ديكتاتوري موجود نقش آگاهانه اي ايفاء كنند. تجربيات تا كنوني
داده اند كه در شرايط سلطه ديكتاتوري خشن حاكم بر جامعه ايران، 
روشنفكران انقالبي تنها وتنها در جريان پيشبرد يك مبارزه مسلحانه بر 
عليه رژيم است كه مي توانند تشكيالتي انقالبي بوجود آورده و خود را به 

زه اي مي عنوان مدافع طبقه كارگر به اين طبقه بشناسانند. چنين مبار
تواند با درس گيري از تجارب گذشته در اقصي نقاط ايران در جهت آزاد 
سازي مناطق برپا شود. در حال حاضر توازن قوا بين كارگران و سرمايه 
داران و رژيم حامي آنها شديداً به نفع دومي ها ست. تنها با قدرت گيري 

ن و كوشش در نيروهاي انقالبي و در جريان بردن آگاهي به ميان كارگرا
ايجاد رابطه سازماني با آنان است كه توازن قوا مي تواند به تدريج به نفع 

  كارگران تغيير يافته و شرايط براي متشكل شدن كارگران فراهم گردد.
  

اين مبارزات، پاسخ كارگران به شرايط بسيار دشوار و سختي  :دوم پاسخ
براي طبقه كارگر  است كه بورژوازي ايران و رژيم جمهوري اسالمي اش 

ايجاد نموده است. اعتصابات و مبارزاتي كه در سالهاي اخير با گستردگي 
تمام در سطح جامعه جاري بوده اند، اساسا يكي از مشخصه هاي سيماي 
سياسي كشور را شكل داده اند. با اين وجود بايد اذعان كرد كه عليرغم 

ن آنها، خصلت گستردگي اين مبارزات در سطح كشور و رشد روز افزو
اساسي مبارزات كارگران ما بي سازماني و پراكندگي آنها مي باشد، امري 
كه امكان نمي دهد نيروي اعتراض كارگران به مثابه نيروئي واحد عرض 
اندام كرده و به تحقق مطالبات كارگران شتاب بخشد. درست همين 

ر، پراكندگي، عليرغم كثرت اعتصابات كارگري به خصوص در دهه اخي
باعث شده كه اين اعتصابات آن طور كه بايد با برجستگي الزم مورد توجه 
همگان قرار نگيرد. البته كارگران در بطن مبارزات خود به ضعف پراكندگي 
صفوف خود پي برده و بر ضرورت و اهميت تشكل تاكيد مي كنند. بيهوده 

 "دنيست كه در سال هاي اخير در مبارزات كارگري، مطالبه حق ايجا
با برجستگي هر چه بيشتري مطرح مي شود. اين  "تشكل مستقل كارگري

واقعيت، يعني تاكيد كارگران در مبارزات روزمره خود بر ضرورت شكل 
گيري تشكل هاي مستقل كارگري، از سوي ديگرخود بروشني از فقدان 
چنين تشكل هائي خبر داده و رسوائي تشكل هاي رژيم ساخته در محيط 

را آشكار مي سازد و نشان مي دهد كه كارگران در حد هاي كارگري 
گسترده اي به ماهيت ضد كارگري چنين تشكل هائي واقف هستند. 
صرفنظر از اين كه تا كنون اين مبارزات چه نتايج فوري و بالفاصله اي 
براي كارگران داشته اند، اشاعه يافتن ضرورت ايجاد تشكيالت در صفوف 

سترده تري يكي از نتايج غير قابل انكار اين كارگران به صورت هر چه گ
اعتراضات و مبارزات مي باشد؛ و دستاورد اصلي آنها درك گسترده ضرورت 
اتحاد در مقابل سرمايه داران و رژيم حامي آنهاست. در ضمن، اين يك امر 
غير قابل انكاري است كه در شرايط سلطه ديكتاتوري در كشور، اعتراضات 

رگران خيلي زود با ماشين سركوب جمهوري اسالمي و مبارزات صنفي كا
مواجه شده و كارگران تنيدگي سركوب دولتي با منافع سرمايه داران را  
فورا مشاهده مي كنند، واقعيتي كه چهره سركوبگر جمهوري اسالمي را در 
دفاع از منافع سرمايه داران وسيعا در مقابل چشم كارگران قرار داده و به  

سريعا رنگ و لعاب سياسي مي دهد. از سوي ديگرمي دانيم  مبارزات آنها
خوانده شده است، پس وسعت چشمگير  "اعتصاب مدرسه انقالب"كه 

اعتصابات كارگري در اين سالها را بايد از اين زاويه هم مورد توجه قرار داد 
و دانست كه بيشك اين اعتصابات و مبارزات، در بطن خود به امر پرورش و 

  هاي انقالب در پيش كمك مي كند.آموزش كادر
  

اتفاقا تجربه كارگران شركت واحد و نيشكر هفت تپه جهت  :سوم پاسخ
ايجاد سنديكاي مستقل كارگري تاكيد ديگري بر درستي اين نظر است كه 
ديكتاتوري لجام گسيخته حاكم بر ايران مانع اصلي سازمان يابي كارگران 

تالشهاي طبقه كارگر ما براي  بوده و به طور مستمر با وحشيگري تمام

متشكل شدن را سركوب مي نمايد. واقعيت اين است كه در اين دو تجربه، 
جنبش كارگري ما با دو سنديكاي شكل گرفته و تا حدي برسميت 
شناخته شده روبرو نمي باشد، سنديكاهائي كه واقعاً عملكرد اجتماعي يك 

بتوانند كارگران را  قعيدر زندگي واسنديكاي كارگري را داشته باشند و 
در چهارچوب خود متشكل كرده وعمال با كارفرما جهت مطالبات كارگران 
چك و چانه بزنند. سركوب وحشيانه  رهبران اين دو حركت و اخراج و 

هويت كامالً "زنداني كردن فعالين اين دو تالش ارزشمند كارگري، گر چه 
ده است، اما در عمل در اذهان به اين دو حركت بخشي "شناخته شده اي

را بر طرف  "دو واحد بزرگ"مشكل پراكندگي صفوف كارگران در اين 
ننموده است. بنابراين در حاليكه دو تجربه فوق الذكر بخشي از تالش 
خستگي ناپذير كارگران ايران براي سازمان يابي و تشكل مي باشند اما 

ته اند سنديكاي توانس"نمي توان مدعي شد كه كارگران اين دو واحد عمال 
. اين ادعا با آنچه در واقعيت وجود "مستقل خودشان را به وجود بياورند

دارد، منطبق نيست، از اين رو، تائيدي بر برخي ادعاها كه ديكتاتوري حاكم 
به شكل گيري سنديكا هاي مستقل تن داده است نيستند. اما همانطور كه 

با سركوب و اخراج از كار رهبران اين دو حركت  "در سوال نيز تاكيد شده
و جمهوري اسالمي  با اين اعمال خود، در واقعيت  "و زندان روبرو شده اند

را از كارگران سلب و  "سنديكاي مستقل"اجازه و امكان شكل گيري يك 
همه كوشش ها در اين جهت را عقيم ساخته است. به همين دليل، وقتي 

ارگران اين دو واحد نيز به واقعيت رجوع مي كنيم مي بينيم كه صفوف ك
همچون بقيه كارگران ايران همچنان پراكنده است و آنها نيز سنديكائي 
ندارند كه براي تحقق مطالباتشان با سرمايه داران مذاكره كند. بنابراين، در 

(نهادي كه چنين اوضاعي  صحبت  كردن از اين امر كه آيا نهاد نامبرده 
اكره با دولت مشكلي از مشكالت مي تواند از طريق مذ" وجود ندارد)

  ، امري ذهني است. "كارگران را حل كند
در تجربه مبارزات كارگران، سنديكا به مثابه شكلي از تشكل صنفي اين 

نهادي است جهت متشكل نمودن كارگران براي اينكه آنها به عمدتا طبقه، 
مثابه قدرت متشكل در يك كل واحد، با كارفرما چك و چانه زده و 

ستهاي بر حق شان را مطالبه كنند. اما در جامعه ايران، در شرايطي كه خوا
عمال سنديكائي وجود ندارد نمي توان تمايل و خواست خود را جايگزين 
واقعيت نمود و دچار ذهني گرائي شد. به اين واقعيت هم بايد توجه داشت 

در  كه كارگران غير متشكل ما با اعتصابات واعتراضات و مبارزات شان كه
طي آن  اتحاد طبقاتي خود را به نمايش مي گذارند، همواره خواستها و 
مطالبات بر حقشان را فرياد زده و گاه به كارفرما تحميل نموده اند. آنها در 
مبارزات و تجمعات اعتراضي خود جائي كه سنديكائي وجود نداشته، 

د به نحوي كوشيده اند از طريق نمايندگاني كه از سوي خود تعيين كرده ان
بخشي از وظيفه سنديكا را انجام دهند. از اين طريق آنها مذاكره با كارفرما 
را پيش برده و گاه موفق شده اند با نشان دادن قدرت خود به دشمنانشان، 

  خواسته هائي را به سرمايه داران تحميل نمايند.
پاسخ اينكه آيا ديكتاتوري ددمنشانه جمهوري اسالمي به تشكيل  

ا هاي مستقل كارگري گردن خواهد گذاشت يانه را تجربه سه دهه سنديك
حاكميت اين رژيم با صراحت كامل داده است. تجربه نشان داده كه جهت 
اصلي حمله استبداد حاكم بر ايران جلوگيري از هر نوع تشكل و سازمان 

شاهد پراكندگي مطلق  يابي كارگري بوده ومي باشد. به همين دليل هم ما
قه كارگر در ايران هستيم. البته اگر مبارزات كارگران و ديگر صفوف طب

توده هاي ستمديده ايران قادر گردد در سلطه اين ديكتاتوري شكاف 
در  فورااندازد، آنگاه بيشك كارگران همانطور كه تاكنون نشان داده اند 

جهت سازمان يابي خود گام هاي هر چه بزرگ تري برخواهند داشت. از 
اينجا بحث بر سر راه هاي فائق آمدن بر پراكندگي موجود در  آنجا كه در

صفوف كارگران مي باشد و هر گونه ذهني گري در اين رابطه به هدف فوق 
لطمه مي زند، ضروري است كه با واقع بيني به راه غلبه بر پراكندگي 
موجود برخورد كرده و در اين راه به مقابله با كساني پرداخت كه به جاي 

له مي كوشند كه صورت مساله را حذف كنند. پيش از اين كساني حل مسا
بدون هر گونه ارتباطي با كارگران، به نام آنها، حزب كارگري و كمونيست 
تشكيل داده اند (البته بر روي كاغذ). امروز هم عده اي مي خواهند با 
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ايجاد تشكل هاي كارگري بر روي كاغذ معضل پراكندگي صفوف كارگران  
  نمايند.را حل 

  
اشكال تشكل طبقه كارگر از دل مبارزات خود طبقه  :چهارم پاسخ

بيرون مي آيد. به همين دليل هم  تمايل اين يا آن فعال كارگري و 
سازمان سياسي نمي تواند و نبايد تعيين كننده اين واقعيت باشد. براي 
 نمونه اگر در جائي كارگران براي سازمان يابي خود كميته هاي كارخانه
بوجود آورده و جاي ديگر سنديكا، اين امر را عينيت مبارزه طبقه كارگر 
تحميل نموده و نه تمايل و رهنمود نيروي سياسي و پيشرو كارگري. البته 
يك نيروي سياسي جدي واقعاً طرفدار طبقه كارگر در ايران بايد بتواند 

اساند و اشكالي كه از دل مبارزات كارگري جوانه ميزند را بشناسد و بشن
خود به تسريع حركت آن كمك كنند،  ولي چنين نيروئي هم حق ندارد 
كه خواست و تمايل ذهني خود را به مبارزات كارگري تحميل كند. هر 

نيرو هاي سياسي بر  ذهنيگونه تالش براي تحميل تمايالت و خواستهاي 
هر چند  - مبارزات كارگران نتيجه اي جز شكست در بر نخواهد داشت

تي كه با واقعيت انطباق نداشته باشند، در جريان حركت، به طور تمايال
  طبيعي كنار زده مي شوند.

از سوي ديگر در تجربه جهاني مبارزات كارگري در همه كشور ها همواره 
سنديكا ها عمدتا نهاد هاي صنفي اي بوده و هستند كه هر جا كه امكان 

متشكل كرده و با قدرتي حيات داشته اند بسته به توان خود، كارگران را 
كه اتحاد و تشكل كارگران ايجاد مي كند براي مطالبات روزمره كارگران و 
بهبود شرايط كار با سرمايه داران چك و چانه مي زنند. در حاليكه در 
همين تجربه جهاني، شورا ها به مثابه تشكل هاي مسلح كارگران، نهاد ها 

اند، و شرايط شكل گيري آنها  ي اعمال قدرت نوين انقالبي كارگري بوده
زماني بوده است كه امواج انقالب، نظام حاكم را زير ضرب گرفته و توازن 
قوا را تا حد زيادي به نفع كارگران تغيير داده بود. متأسفانه در شرايط جو 
انقالبي بعد از سقوط رژيم شاه، به تشكل هاي صنفي اي كه در كارخانجات 

داده شد. امروز نيز  "شورا"ا و نادرست نام بوجود آمدند، به طور بي ج
اشتباه بزرگي است كه شورا ها به مثابه نهادهاي اعمال قدرت نوين انقالبي 
را در حد نهاد هاي صنفي كه وظيفه شان مذاكره و مبارزه بر سر مطالبات 
اقتصادي است، تقليل داد. در بحث مربوط به امر تشكل صنفي كارگران، 

با بحث  شورا ها كه در واقع نطفه قدرت دولتي  قاطي كردن اين امر
كارگران مي باشند، اشتباه است. از سوي ديگرچون همانطور كه گفته شد 
شوراها نهاد هائي جهت اعمال قدرت انقالبي طبقه كارگر مي باشند، اين 
امر باعث شده تا برخي تصور كنند كه اگر در مقابل سنديكا بر شورا تاكيد 

ال تري اتحاذ كرده اند. به خصوص كه از نظر آنها كنند موضع راديك
و ابزاري جهت پيشبرد خط  "سنديكاي زرد"سنديكا هاي كنوني هم  اكثرا 

سرمايه دارها در جنبش كارگري شده اند. در حالي كه چنين موضعي در 
زندگي واقعي كه كارگران فاقد تشكل هاي مستقل خود بوده و نه شورائي 

ائي در كار است، نشانه راديكاليسم نيست، بلكه وجود دارد و نه سنديك
جلوه آشكاري از سوبژكتيويسم مي باشد. در نتيجه همان طور كه در ابتدا 
گفتيم اشكال تشكل هاي مستقل كارگري از دل مبارزات خود كارگران 
بيرون مي آيند و وظيفه پيشرو كارگري شناخت اين امر و كمك به شكل 

  ع تر آنها مي باشد نه بديل سازي هاي ذهني. گيري هر چه پربارتر و سري
  

همانطور كه به درستي در اين سوال تاكيد شده در  :پنجم پاسخ
سالهاي اخير تالشهاي چشمگيري از سوي افراد و تشكل هاي سياسي در 
خارج از كشور جهت رساندن صداي كارگران ايران به افكار عمومي جهان 

ي خود قابل تقدير است. بدون صورت گرفته است، تالشهائي كه در جا
شك گسترش هر چه بيشترهمكاري ها و اتحاد عمل هاي مبارزاتي في 
مابين نيرو هاي انقالبي در موفقيت هر چه بيشتر چنين تالشهائي بي تاثير 
نخواهد بود و امكان بيشتري جهت رساندن صداي كارگران تحت ستم 

در مقابله با قدرت تبليغاتي  ايران به جهانيان در اختيار ما قرار خواهد داد.
جمهوري اسالمي و حاميانش در سطح جهاني، چنين اتحاد عمل هائي به 
مبارزين امكان مي دهد كه در سطح گسترده تري نيروها را مورد خطاب 
قرار دهند. كارگران و مردم رنجديده در چهار گوشه جهان، نهاد هاي 

ستي،  سنديكا ها و نهاد دمكراتيك و مخالف تجاوزات وسياستهاي امپريالي
هاي كارگري و نيرو هاي ضد امپرياليست و غيره مخاطبيني هستند كه 
نيرو هاي مردمي بايد بكوشند تا حمايت آنها را نسبت به مبارزات و 
مطالبات كارگران و مردم ستمديده ايران هر چه بيشتر جلب كنند. در 

يتا گوناگون در اينجا بايد توجه داشت كه به دليل حضور نيروهاي ماه
اپوزيسيون  جمهوري اسالمي، كساني هم هستند كه به بهانه رساندن 
صداي مردم ايران به جهانيان و افشاء جنايات  جمهوري اسالمي، جهت 
اصلي فعاليت هاي خود را جلب نظر و توجه قدرتهاي غربي و نهاد هاي 

هم مي كوشند  وابسته به آنها كرده اند. در اين ميان، قدرتهاي امپرياليستي
جهت تطهير چهره خونبار خود و گسترش سلطه اهريمي شان، پز دفاع از 
حقوق بشر و مطالبات مردم بگيرند. در چنين شرايطي ضروري است كه به 
اين امر با جديت برخورد شود. كم نيستند نهاد هائي كه جهت نفوذ در 

اي جنبش هاي كارگري در كشورهاي تحت سلطه، حتي از ارائه كمك ه
مركز آمريكايي براي همبستگي "مالي نيز دريغ نمي ورزند. براي نمونه 

 American Center for International Labor( "بين المللي كارگري
Solidarity (  كه يكي از ابزار هاي پيشبرد سياستهاي امپرياليستي دولت

آمريكا مي باشد مدتهاست كه جهت نفوذ در جنبش كارگري ما فعاليت 
كند. بنابراين، به هيچ وجه نبايد اجازه داد كه صف نيروهاي مردمي با مي 

نيروهاي ضد مردمي مخدوش گردد و فعاليت هائي به اسم طبقه كارگر 
صورت بگيرد كه به حيثيت فعاالن كارگري لطمه زده و هيمه هائي براي 
تنور تبليغات فريبكارانه رژيم آماده سازد. واضح است كه هرگونه تماس و 

مك گرفتن از چنين نهاد هائي جز تضعيف اتحاد مبارزاتي كارگران و ك
  رسوائي، نتيجه اي در بر نخواهد داشت. 

با توجه به مالحظات ذكر شده، ما ضمن آنكه از هر تالش انقالبي براي 
رساندن صداي كارگران ايران به گوش كارگران جهان و افكار عمومي 

م كه چنان تالش هائي ارزشمند حمايت مي كنيم؛ و در حالي كه معتقدي
مي باشند و بايد با اتحاد عمل هاي مبارزاتي آنها را هر چه بيشتر وسعت 
داد، افشاي هر گونه تالشي براي مخدوش كردن ماهيت انقالبي مبارزات 
طبقه كارگر بر عليه جمهوري اسالمي را وظيفه هر نيروي انقالبي مي 

اس صداي حق طلبانه كارگران حفظ استقالل نيرو هائي كه انعكدانيم. 
همچنين  ايران را وظيفه خود مي دانند از اهميت حياتي بر خوردار است.

تشكيالتي جنبش كارگري  -استقالل سياسي هر تالشي براي نقض 
  محكوم است.

  

  
  

كه  -"هدفمند كردن يارانه ها"اگر كسي طرح ضد مردمي :ششم پاسخ
ها( واژه بين المللي كه بار اقتصادي به عنوان اسم مستعار براي لغو سوبسيد

را صرفا به مبلغي كه به  -وسياسي معنين خود را داراست) بكار مي رود
عنوان يارانه نقدي به حساب خانواده ريخته مي شود منحصر بسازد، 
طبيعي است كه دچار اين توهم شود كه كارگران و زحمتكشان وضع 

ري هاي  دولت احمدي نژاد هم بهتري پيدا كرده اند. اساسا يكي از فريبكا
همين بود كه مي خواست با برجسته كردن وجهي كه دولت او به عنوان 
يارانه به حساب مردم مي ريزد توجه آنها را نسبت به افزايش شديد 

كه الزام قطع سوبسيدها در همه كشورهاي تحت سلطه  -قيمتها
گمراه نمايد.  منحرف ساخته و آنها را -امپرياليسم در سطح جهان مي باشد

در حاليكه يكي از بارزترين نتايج اين طرح، افزايش قيمت هاست و عمال 
دو برابر پولي كه به اسم يارانه به مردم داده مي شود، از جيب آنها  بيرون 

  كشيده مي شود.
جاي تعجب نيست وقتي مي شنويم كه در آغاز عده اي كه پولي در  

حساب بانكي خود خوشحال شدند. جيب نداشتند از واريز شدن مبلغي به 
اما همان عده وقتي كه قيمت نان باال رفت و با افزايش سرسام آور بهاي 

هدفمند "قبض هاي آب و برق و گاز مواجه شدند، فهميدند كه داستان 
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را نبايد فقط در وجهي كه به حساب ريخته مي شود ديد.  "كردن يارانه ها
ه يارانه ها باعث بهتر شدن وضع به همين خاطر اگر تبليغاتي نظير آن ك

طبقات پائين جامعه مي شود، در ابتدا ممكن بود گوش شنوائي هم پيدا 
كند، جريان واقعي امور نادرستي چنان ادعاهاي تبليغاتي را در سطحي هر 
چه وسيعتر، آشكار كرد. در واقع، با سير رو به افزايش قيمت انرژي و نان 

اقالم مورد نياز مردم مي شود، ديگر كه بطور طبيعي باعث گراني همه 
،  "هدفمند كردن يارانه ها "كمتر كسي مي تواند در اهداف ضد مردمي 

  شك كند.
واقعيت اين است كه در صورت اجراي كامل طرح يارانه ها، اين طرح 
شكاف هاي طبقاتي را باز هم تشديد كرده و بخشهاي بيشتري از مردم را 

  د . به زير خط  فقر سوق خواهد دا
روي اين امر نيز بايد تأكيد كرد كه وقتي كه با طرحي كه كل جامعه را 
هدف قرار داده و با زندگي روزمره همه مردم در ارتباط است روبرو مي 
شويم، به هيچ وجه محق نيستيم كه نتايج آنرا در لحظه مورد بررسي قرار 

عينه دهيم. چون براي اينكه كل جامعه نتايج ملموس اين طرح را به 
ببينند و درك كنند زمان الزم است. ممكن است فالن روستائي از اينكه 
يك باره مبلغي به حساب اش ريخته شده لحظه اي شاد شود، اما وقتي كه 
عمال مجبور شد نه تنها اين مبلغ بلكه مبالغي ديگر افزون بر آن را به خاطر 

ادي را افزايش قيمت ها، صرف كند، آن زمان خشم و نفرت جاي آن ش
  خواهد گرفت.

طراحان اصلي قطع سوبسيدها كه اجراي آنرا سالهاست از جمهوري 
اسالمي طلب مي كنند، نهاد هاي امپرياليستي مثل صندوق بين المللي 
پول مي باشند. آنها بودند كه جمهوري اسالمي را براي اجراي آن طرح 

وري اسالمي تحت فشار قرار داده بودند. با اين حال دست انداركاران جمه
هم امروز منافع خود را از اين طرح دنبال مي كنند. آنها انكار نمي كنند كه 
با اجراي طرح مورد بحث، پولي كه از فروش نفت صرف پرداخت سوبسيد 
مي شد را ذخيره كرده و بخشي از آنرا صرف كمبود هاي مالي سيستم ضد 

ا قطع سوبسيدها خلقي خود خواهند نمود. درواقع، رژيم جمهوري اسالمي ب
دست به افزايش ماليات هاي غير مستقيم زده است. بنابراين اجراي اين 
برنامه، فشار سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمتكشان وارد مي آورد. 
در آينده نيز در صورتي كه رژيم در مقابل اعتراضات و مبارزات توده ها 

اجراي آن حاصلي جز عقب نشيني نكند و بخواهد واقعا آنرا پيش ببرد، 
گسترش فقر و فالكت بخش هاي بزرگتري از مردم در بر نخواهد داشت. 
واضح است كه نه طراحان اصلي اين پروژه و نه دولت احمدي نژاد به تنها 
چيزي كه نمي انديشند فقر و فالكت مردم مي باشد. از سوي ديگر، آيا 

، احمدي نژاد (و تعجب انگيز است كه نهاد هاي امپرياليستي فوق الذكر
رژيم جمهوري اسالمي) را به خاطر گام برداشتن در جهت عملي نمودن 

آنهم در فضاي هجوم تبليغاتي قدرتهاي غربي  - رهنمود هايشان مي ستايند
به جمهوري اسالمي!؟ روشن است كه نهادهاي امپرياليستي تنها زماني 

ها دريافت كرده كسي يا ارگاني را مي ستايند كه منفعت كالني از جانب آن
باشند. در اين مورد مشخص هم دولت احمدي نژاد از جيب كارگران و 

را به حساب  -كه منافع كالني است -توده هاي ستمديده ما چنان منافعي
آنها واريز مي كند. به طور كلي، لغو سوبسيدها يا به اصطالح هدفمند 

كشان ما را با كردن يارانه ها، پروژه اي ضد ملي است كه كارگران و زحمت
شدت بيشتري به قعر دره فقر و فالكت پرتاب خواهد نمود. تازه اين در 
شرايطي است كه فرياد اعتراض به گرسنگي، از سوي كارگران ما بلند 
است. همانطور كه كارگران نيشكر هفت تپه،  قبل از اجراي اين طرح شعار 

  ."كارگرهفت تپه ايم ؛ گرسنه ايم ، گرسنه"مي دادند: 
  

يك  " 88تظاهرات و راه پيمايي هاي گسترده سال " :هفتم پاسخ
خيزش خود بخودي توده اي بود كه مثل هر حركت توده اي همه اقشار و 
طبقات مردمي در آن شركت داشتند و بخش قابل توجهي از كارگران و 
زحمتكشان هم در آن شركت داشتند و اتفاقاً حضور آنها باعث راديكاليسم 

فهم اين موضوع ظاهراً نبايد مشكل باشد كه در يك  آن جنبش بود.
را مطرح  "خواست هاي اخص خود"جنبش توده اي براي اينكه طبقه اي 

كند به حداقل تشكل نياز دارد تا بتواند خود را سازماندهي كرده و با پرچم 

و هويت طبقاتي خود وارد حركت شود. اما در ايران در درجه اول به دليل 
ي، نه فقط طبقه كارگر ما بلكه ديكر اقشار و طبقات خلقي سلطه ديكتاتور

نيز از داشتن حتي حداقل تشكل هم محرومند. درست به همين دليل  
الزاما همه اقشار و طبقات مردمي و از جمله طبقه كارگر بدون تشكل و 
پرچم خود در خيزش مزبور شركت كردند. با اين حال بر اساس گزارشات 

رگران، هم زنان و هم ديگر اقشار مردم عليرغم شاهدان عيني، هم كا
وزارت  "سربازان گمنام"سركوب خونين و خشن مأموران دولت و 

اطالعات، در فرصت هاي محدودي كه پيش مي آمد، به طور فردي 
خواست هاي اخص خود را روي مقوائي نوشته و باالي سر خود مي 

حت ستم ايران گرفتند. اين عمل خود بيانگر آن است كه توده هاي ت
نسبت به ضرورت پيش كشيدن خواست هاي خود آگاه هستند؛ و اگر 
امكان برپائي تشكل هاي خاص خود را داشتند با برجستگي هر چه 

  بيشتري خواست هاي طبقاتي و دموكراتيك خود را پيش مي كشيدند.
در آن زمان تنها نيروئي كه كمي تشكل داشت اصالح طلبان حكومتي 

جمهوري  "از طبقه حاكمه بودند كه مطالبه شان مبني بر به مثابه بخشي
در تخالف آشكار با خواست  "اسالمي نه يك كلمه بيشتر نه يك كلمه كمتر

توده ها قرار داشت. آنها درست به خاطر برخورداري نسبي از قدرت تشكل 
و امكانات تبليغاتي خود و حاميان بين المللي شان ، شعارهائي كه بيانگر 

ايشان بود را وسيعاً مطرح كردند و اگر چه سعي شان بر آن بود خواست ه
كه بر خيزش مردم سوار شده و آن را به بيراهه ببرند، اما حضور كارگران و 
ستمديدگان در اين جنبش با راديكاليسم خاص خود، مانع چنين امري 

  شد. 
در رابطه با تفاوتهاي شرايط ايران با كشورهاي عربي از جمله مصر و 

ونس، گر چه شرايط كشور ها با هم فرق مي كند و مردم هر كشوري ت
تاريخ و سنتهاي مبارزاتي خاص خودشان را دارند و برخورداري از تشكل 
هم در همه جا يكسان نيست، اما در مصر و تونس هم كارگران نتوانستند با 
تشكل و شعارهاي خاص خود وارد جنبش توده اي بشوند. در آنجا نيز 

مردم به طور خودبخودي يعني بدون يك رهبري بود و هر كس به  مبارزات
  طور انفرادي شعار و خواستي را مطرح مي كرد.

  
اگر منظور از اين سوال كسب پيروزي در حوزه هاي  :هشتم پاسخ

عليرغم اين كه دسترنج و معاش  صنفي است، روشن است كه در اين سالها
در مبارزه  داران قرار گرفته، كارگران شديداً مورد هجوم گسترده سرمايه

كارگران با كارفرمايان و دولت پشتيبان آن توازن قوا به هيچ وجه به نفع 
كارگران نبوده است. البته مبارزات كارگران در همه اين سالها با شدت و 
گستردگي چشمگيري جريان يافته و حتي در مواردي باعث شده كه آنها 

نمونه، مي توان موفقيت كارگران موفقيتهائي هم كسب نمايند. براي 
مجتمع پتروشيمي بندر ماهشهر و مجتمع پتروشيمي تبريز كه بر عليه 
قراردادهاي موقت بپا خاسته بودند و تا حدودي خواستهاي خود را به 
كارفرما تحميل نمودند را يادآوري نمود. اما يكي از عمده ترين دليل اين 

حاضر به ضرر كارگران مي باشد،  امر كه چرا وضعيت و توازن قوا در حال
وجود بحران شديدي است كه سر تا پاي نظام  سرمايه داري در سطح 
جهان را فرا گرفته است. با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به سيستم 

همانطور كه در  -سرمايه داري جهاني و در شرايطي كه جمهوري اسالمي 
ر سپردگي به امپرياليست در س -طول تمام حيات ننگين خود نشان داده 

ها و خدمت به آنان دست همه همپالگي هايش را از پشت بسته است، 
باعث شده كه قدرتهاي امپرياليستي با دستي هر چه بازتر بار بحرانهاي 
خود را به اشكال و وسائل گوناگون بر دوش مردم ايران و به ويژه بر روي 

وضعي با توجه به  كارگران و زحمتكشان ما سر شكن كنند. در چنين
تأثيرات مخرب بحران سيستم سرمايه داري جهاني بر اقتصاد ايران، اين 
بحران بخشهاي بزرگي از توليد را خوابانده و كارفرمايان را وادار به اخراج 
وسيع كارگران كرده است. اولين نتيجه اين امر انبوه تر و هر چه بيشتر 

واقعيت وجودي خود، قدرت فشرده تر شدن ارتش ذخيره كار است كه با 
چانه زني كارگران شاغل را در مقابل سرمايه داران، شديدا تضعيف نموده 
 "است. واضح است كه در چنين اوضاعي نمي توان از كارگران انتظار كسب

را داشت. آنهم در شرايطي كه صفوف كارگران پراكنده  "پيروزيهاي بزرگ



  ي جنبش كارگري ايران ويژه
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فع سرمايه داران، مانع دست بوده و ديكتاتوري رژيم جمهوري اسالمي مدا
يابي آنها به حداقل تشكل هاي صنفي خويش است تا با قدرت اتحاد و 
تشكل خود، در صفي واحد براي خواستهائي واحد به پا خيزند و كارفرما ها 
را وادار به عقب نشيني كنند. اين وضع بسيار اسفباري است. در چنين 

قوا بين كارگران و سرمايه داران شرايطي يكي از عواملي كه مي تواند توازن 
را به نفع كارگران تغيير دهد آنست كه يك عامل سياسي به نفع كارگران 
وارد كارزار گردد. اين عامل همانا يك نيروي متشكل كمونيستي است؛ 

كه جز مبارزه  -چنين نيروئي مي تواند با آغاز يك مبارزه جدي و موثر
با كمك خود كارگران،  -تواند باشدمسلحانه با رژيم جمهوري اسالمي نمي 

در سد ديكتاتوري حاكم شكاف انداخته و در طي رشد و گسترش مبارزات 
كارگري و مبارزات ديگر بخش هاي جامعه، در جهت تضعيف و در نهايت 

  نابودي سيستم سرمايه داري پيش برود.  
  

اولين گام براي تسهيل شرايط سازمان يابي كارگران چه در  :نهم پاسخ
كارگاه هاي بزرگ و چه در كارگاه هاي كوچك مبارزه براي تضعيف 
ديكتاتوري حاكم مي باشد. اگر مبارزات كارگران و بقيه زحمتكشان در 
شرايط سياسي خاصي (بوجود آمدن چنين شرايطي تا آنجا كه به مبارزه 
آگاهانه نيروهاي انقالبي جامعه مربوط مي شود در جريان مبازه مسلحانه 

رژيم حاكم امكان پذير است) بتوانند از شدت و وسعتي برخوردار  آنها با
گردند كه عمآل موجب تضعيف سلطه ديكتاتوري حاكم شود، همانطور كه 
تجربه تاريخي نشان داده، تشكل هاي كارگري هم امكان بروز و فعاليت 
پيدا خواهند كرد. بنابراين، در شرايطي كه ديكتاتوري حاكم هيچ شكلي از 

ا بر نمي تابد صحبت كردن از اينكه سازماندهي محله يا نوع تشكل ر
ديگري از تشكل، پاسخ سازماندهي كارگران كارگاه هاي كوچك مي باشد، 
هيچ مبناي عيني و واقعي ندارد. از سوي ديگر در يك برخورد كلي، بدون 
اينكه اهميت سازماندهي توده ها در محالت قابل انكار باشد، چون 

ه پاسخ سازماندهي كارگران در محل كار نيست، در بحث سازماندهي محل
بر سر چگونگي سازماندهي كارگران كارگاه هاي كوچك، منطقا نبايد 

  مساله را دور زد.  
  

زنان در همه حوزه هاي اقتصادي از كشاورزي گرفته تا  :دهم پاسخ
صنايع همراه با مردان در حال كار و فعاليت مي باشند. به همين دليل هم 

تنزل داد.  "بازار سياه و غير رسمي "مي شود نقش آنها را عمدتا به كار درن
كه  -حتي حضور گسترده تر زنان در كارگاه هاي كوچك زير ده نفر كارگر

از شمول قانون  "اصالح طلب"در زمان رياست جمهوري خاتمي به اصالح 
به مفهوم اين نيست كه آنها  در صنايع بزرگ حضور  - كار خارج شدند

ندارند. اين واقعيت بيانگر آن است كه طبقه كارگر ايران از زنان و مردان 
كارگر تشكيل شده است. بنابراين وقتي از مبارزه و تشكل هاي طبقه كارگر 
صحبت مي كنيم، در ذهن خود نبايد صرفاً مردان كارگر را در نظر داشته 

هائي كه از  باشيم. زنان كارگر نيز همچون مردان كارگر بر عليه همه ستم
طرف سرمايه دارن و رژيم حامي شان بر آنها اعمال مي شود، مبارزه مي 
كنند و بايد دوش به دوش هم براي از بين بردن نظام سرمايه داري حاكم 
بجنگند، رزمي كه اتحاد و تشكل كل كارگران و رهبري انقالبي آنها ضامن 

مي توانند و بايد سهم  موفقيت اش مي باشد. اتفاقاً در اين رزم، زنان كارگر
بيشتري داشته و نقش برجسته اي ايفا كنند، چرا كه زنان كارگر هر كجا 
كه كار مي كنند  درست به دليل زن بودنشان مزد كمتري مي گيرند و 

  ستم بيشتري بر آنها اعمال مي شود. 
بنابراين اشتباه بزرگي است هر آينه به هربهانه و دليلي در اتحاد 

شكاف انداخت، و امر تشكل زنان كارگر را  -ن و مردان كارگرزنا -كارگران
به بهانه زن بودنشان از امر تشكل مردان كارگر جدا نمود. به عبارت ديگر، 
سازماندهي زنان طبقه كارگر را بايد در چهارچوب سازماندهي كل همين 
طبقه ديد و برايش مبارزه نمود. اگر كارگران قادر به ايجاد شرايطي شدند 

ه به آنها امكان تشكل مي دهد اين تشكل بايد زنان كارگر را هم در بر ك
بگيرد؛ و نبايد اجازه داد كه جنسيت به عاملي براي تفرقه بين كارگران 

  تبديل شود. 

جنبش زنان يك جنبش دموكراتيك براي تحقق خواست هاي خاص 
يط زنان است كه زنان از هر طبقه و اقشاري را در بر مي گيرد. در شرا

كنوني نيز در جامعه ما بيشتر زنان طبقات باال تا حد محدودي امكان 
فعاليت در اين زمينه را دارند. در هر حال زنان كارگر و زنان متعلق به 
طبقه كارگر حتي براي تحقق خواسته هاي برحق خويش به عنوان زن نيز 
ه نبايد در جائي متشكل شوند كه رهبري آن در دست مدافعين واقعي طبق

  كارگر نيست.  
  

مبارزات همه بخشهاي طبقه كارگر  پر ارزش و با  :يازدهم پاسخ
اهميت است و هيچ جزء از مبارزات كارگران نبايد ناديده گرفته شود. با 
اين حال، تجربه نشان داده كه كارگران صنايع بزرگ از تشكل پذيري باال 

ع وضعيت تري برخوردار هستند تا كارگران بخش خدمات كه در مجمو
پراكنده اي دارند. مثالً نقشي كه كارگران شركت نفت در جريان انقالب 

از خود نشان داده و لوله هاي نفت را به روي شركت هاي  57سال 
امپرياليستي بستند، بركسي پوشيده نيست. اين مثال، وزن و اهميت باالئي 

  كند.    كه كارگران صنايع بزرگ در مبارزات كل طبقه دارند را آشكار مي
  

  
  

روزي نبوده كه تعريف جديدي از كارگر ها  در اين سال :دوازدهم پاسخ
. اين درست است كه كارگر كسي نيست كه و طبقه كارگر اختراع نشود

فقط كار يدي انجام بدهد، ولي برخي نيروها با تكيه بر اين امر، ذهني 
همه مزد "باره گرائي در شناخت طبقه كارگر را به جائي كشانده اند كه يك

كارگر اعالم كرده اند. اگر اين تعريف را بپذيريم، منطقا  را "بگيران و حقوق
هستند را بايد كارگر بناميم!  "حقوق بگيران"همه كارمندان دولت كه جزء 

هاي كالني  "حقوق"و بيشتر از اين، بايد كساني را كارگر خطاب كنيم كه 
رمايه داري تأمين مي شود، به دريافت كرده و منافعشان با حفظ سيستم س

جاي آن كه با طبقه كارگر واقعي اشتراك منافع داشته باشند. از اين رو، 
بهتر است در اين زمينه بيشتر پيش نرويم، چون به اين ترتيب مجبوريم نه 
تنها بخشهاي پائين خرده بورژوازي را كارگر قلمداد نمائيم بلكه بخشهائي 

ور را در كنار كارگر رنجديده اي قرار دهيم از مديران كله گنده و مفت خ
  كه محتاج نان شب خود مي باشد.

امروز خلط بحث در ارتباط با تعريف عنصر كارگر به گونه اي است كه بر 
همه تحقيقات و دست آوردهاي دانشمندان بزرگي چون ماركس و انگلس 

ا و خط بطالن كشيده مي شود، هر چند كه اين خلط بحث بعضاً به نام آنه
ظاهراً با استناد به نوشته هاي اين دو آموزگار طبقه كارگر جهان صورت 
مي گيرد. با تكيه بر آموزش هاي ماركس و انگس، طبقه كارگر همان طبقه 
رنجبري است كه در نظام سرمايه داري، در شرايطي كه روابط كاالئي به 

ي تأمين خود كاال شده است، برا "نيروي كار"درجه اي از رشد رسيده كه 
معاش خويش، نيروي كار خود را به سرمايه دار مي فروشد و همه هزينه 
زندگي اش را از اين طريق بدست مي آورد. اين طبقه فاقد وسايل توليد 
است و در حالي كه با فروش نيروي كار خود براي سرمايه دار ارزش اضافي 

د كه از ثروت ايجاد مي كند، در سازمان اجتماعي كار در موقعيتي قرار دار
اجتماعي صرفا آنقدر نصيب اش مي شود كه به كار باز توليد نيروي از 

  دست رفته اش مي آيد. 
كساني كه هر مزد و حقوق بگيري (قاعدتاً با هر ميزان پول يا ثروتي كه 
نصيبشان مي شود) را جزء طبقه كارگر قرار مي دهند، الزم است در ارتباط 

، به "نيروي كار"هم هم توجه داشته باشند كه با تعريف فوق به اين نكته م
عنوان يك كاال، مثل هر كاالي ديگر در يك جامعه معين سرمايه داري، 
داراي ارزش معيني است و در نتيجه سهمي كه از ثروت اجتماعي نصيب 

  يك كارگر حتي كارگر متخصص مي شود نمي تواند از حد معيني فراتر رود.
 2011آگوست   -  1390مرداد 

* 
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  استبداد، و سركوب
 نياز كاركرد سرمايه

 پرسش آرش 12هاي خالد حاج محمدي به  پاسخ
 

يابي كارگران در ايران و  مسئله سركوب جواب اصلي تشكل :پاسخ اول
پراكندگي و انشقاق موجود نيست. واقعيت اين است كه مسئله رفرميسم و 

جدي يا اساسي  سازشكاري و يا چپ روي فعالين كارگري و چپ هم مشكل
 ،تواند در دوراني به مسائل جدي تبديل شوند نيست. رفرميسم و .. البد مي

 ضعف و انشقاق جواب و نيستند جدي معضل اينها اكنون حداقل اما
امروز  ،دهند. چپ در جنبش كارگري در دنياي واقعي نمي را.. و تشكيالتي

توان در  كه مياي ندارد تا چپ روي و.. آن معضل باشد  نقش قابل توجه
دانم توضيحاتي را  جائي ديگر به آن پرداخت. اما در مورد سركوب الزم مي

كه  بيش از اين ،گذارد و سركوب مانع است كه سركوب نمي بدهم. اين
و  جوابي بي و آلترناتيوي بي و وضع اين توجيه ،جوابي به مسئله باشد

 ،ان برگرددخوش خيالي در قبال مشكالت است. تا جائي كه به چپ اير
وجيه بي تاثيري و بي نقشي اين چپ در زندگي ت متاسفانه سركوب مسئله

توجيه بي ربطي اين  ،و مبارزه طبقه كارگر است. سركوب مانع اصلي است
چپ به زندگي و مبارزه اين طبقه و بي وظيفه كردن خود در قبال موقعيتي 

ركوبگر كه است كه طبقه كارگر دارد. تصور يك جامعه بورژوايي غير س
 درست را خود اي توده هاي تشكل ،متحد شود كارگر طبقه ،اجازه بدهد

 انديشي خام ،كند آماده بورژوازي عليه جدي اي مبارزه براي را خود و كند
نياز كاركرد سرمايه در ايران است. كسي  استبداد، و سركوب. است اتوپي و

 اتخاذ را تظاريان سياست حقيقت در ،گويد سركوب مانع اصلي است كه مي
كند كه تشكل يابي طبقه كارگر و اتحاد اين طبقه را به محال موكول  مي
حاكميتي غير سركوبگر در ايران است كه  ،دهد كند. تصوري كه مي مي

خيال و خام انديشي و منتظر ظهور مهدي بودن است. مگر قرار بود 
داري و سركوب نباشد؟ مگر انتظار و توقع اين است كه حكومتي سرمايه 

در ايران سركار باشد؟ اين توهم محض است. چپ ايران با اين  "دمكرات"
تز خيال خود را راحت كرده است و خود را از يك عذاب وجدان بيرون 

  آورده است. 
 ،كردم اشاره كه نكاتي از جدا ،دليل اينكه چپ سركوب را عمده ميكند

اه اين چپ به جامعه . نگندارد ايران جامعه از طبقاتي تحليلي كه است اين
 كارگر طبقه نگاه از و كارگر طبقه منفعت سر از ،و مبارزه طبقاتي در آن

 نگاه ،داري سرمايه به كال و ايران داري سرمايه به چپ اين نگاه. نيست
. نقدي جدي به است اسالمي جمهوري اسالميت از ناراضي دار سرمايه

استثمار طبقه كارگر از  سرمايه داري و كاركرد آن ندارد. به كار مزدي و

زاويه منافع اين طبقه نگاه نميكند. اين ديدگاه سركوب را نه ابزار سرمايه و 
 از بلكه ،نياز جامعه سرمايه داري و ناشي از ضرورت كاركرد سرمايه 

دگاه حكومت ايران نماينده دي اين در. ميداند ايران حكومت بودن اسالمي
و ابزار سيادت اين طبقه بر طبقه  طبقه اي معين به عنوان سرمايه دار

كارگر نيست. سركوب از مذهبي بودن حكومت است و لذا عامل آن نه خود 
بلكه حكومت مذهبي است. لذا دشمن خود را حكومت  ،سرمايه داري

ميداند كه در اين ديدگاه منافع طبقه اي را نمايندگي و حراست نميكند. 
مذهب به عنوان ابزار تحميق  و ،حتي رابطه اي ميان جامعه سرمايه داري

وان ابزار انشقاق در طبقه كارگر نمي عن به ،جامعه و تحميق طبقه كارگر
از نظر طبقاتي به جائي وصل  ،بيند. اين چپ ضد رژيم است و رژيم هم
 شرط به سركوب مشكل حل ،نيست. ذهنيتي كه اين ديگاه اشاعه ميدهد

 و نژاد احمدي دشمن چپ اين پراتيك در. است حكومت نبودن اسالمي
ايند اسالمي بودن حكومت و نماينده سركوب است. نم عنوان به اي خامنه

 ،به همين دليل حاضر است در صف و كنار هر جريان مرتجعي قرار بگيرد
كه براي كنار زدن يك عده آدم مذهبي در حكومت تالش كنند.  شرطي به

آب شده است.  توجه كنيد با حمله ناتو به ليبي قند در دهان اين چپ
اميدوارند غرب به ايران حمله كند تا جريان مذهبي حاكم كنار برود و 
حكومت بورژوايي همكار ناتو سر كار بياد و استبداد از جامعه رخت بر 

  ببندد.
ما در كل كشورهائي كه به جهان سوم معروفند بورژوازي غير سركوبگر و 

ر ارزان و تامين فوق سود دمكرات نداريم و نخواهيم داشت. تامين نيروي كا
يكي از خصوصيات و بنيادهاي حاكميت بورژوايي در  ،از گرده طبقه كارگر

اين ممالك است. و لذا تامين اين مهم كه ويژگي سرمايه در دوره 
. استبداد به عنوان است استبدادي سياسي روبناي ،امپرياليسم است

 كار و داري يهسرما خصوصيت از بخشي ،روبناي سياسي جامعه بورژوائي
هاي بورژوائي  اشد واقعا چند درصد از حكومتنب سركوب اگر. است آن كرد

 خواهند كار سر..  و مصر ،عربستان ،پاكستان ،ايران در ،در خاورميانه
و با وجود استبداد به عنوان روبناي سياسي  ،ماند؟ سركوب فرض است

ارد عالوه بر گذ جامعه بورژوائي بايد راهي در پيش گذاشت. سركوب نمي
 ،پذيري وجود حكومت بورژوائي غير مستبد در ايران توهم محض به امكان

ابدي كردن انشقاق و پراكندگي و عدم  ،ت كنونيموقعي كردن ابدي
يابي در صفوف طبقه كارگر است. اين بينش در حقيقت همان  تشكل

 همه ،ها ليبرال همه ،ادعائي است كه بورژوازي نسبت به خود دارد
 ،جمهوري اسالمي مخالفند با كه شان احزاب و ايراني هاي وناليستناسي

گويند اسالميت و حكومت مذهبي باعث  همين ادعا را دارند. همگي مي
  ."دمكراتند"ها  استبداد است و آن

مسئله ديگر در همين زمينه كه بخشا جواب به بخش بعدي سئوال شما در 
ل رابطه بورژوازي و طبقه از زاويه اين ديدگاه ك ،مورد نقش دولت است

اين  "خود"شود. بورژوازي ايران بيش از  كارگر فقط در سركوب خالصه مي
. كند مي جدي و كارشناسانه كار كارگر طبقه روي .به كارگر كار دار ،چپ
 سياسي كار ماشين يك ،وسيع تبليغاتي ماشين يك و كند مي سياسي كار

 قناعت و ،كارگر طبقه فصفو در انشقاق حفظ براي را هميشگي و وسيع
سازمان داده است. اين مسئله متاسفانه  ،آن كشاندن تسليم به و طبقه اين

يا اصال مورد توجه نيست. شما به طرح  ،كمتر مورد توجه چپ است
 بحث به ،كنيد نگاه خارجي كاالي حول مباحثات به ،ها نگاه كنيد يارانه
و  موارد اين همه در ،نيدك نگاه دولت زدائي اشتغال و بيكاري و فقر حول
ما شاهد يك دستگاه تبليغي و توهم پراكني وسيع  ،ها مورد ديگر ده

جذب طبقه كارگر به  براي آن به اتكا و ناسيوناليسم اشاعه شاهد ،هستيم
باورهاي بورژوائي  و تعميق انشقاق ميان طبقه كارگر هستيم. اين مسئله 

كند و مورد توجه نيست.  در كل ادبيات چپ انعكاس چنداني پيدا نمي
گويند نيز به اين  عالوه بر اين  نيروهائي كه به خود كمونيست و چپ مي

  گذارند. باورها عميقا مبتال و لذا تاثير منفي هم در ميان طبقه كارگر مي
بايد توجه داشت كه بردگي مزدي طبقه كارگر در ابعاد عظيمي كه شاهد 

 و قناعت بدون ،كارگر قهطب توده رضايت و تسليم بدون ،آن هستيم
از كار بورژوازي خارج از ابزار  جدي بخشي. نيست مقدور آنها تمكين
تبليغات وسيع در ابدي جلوه دادن و عادي قلمداد كردن وضع  ،سركوب
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 ،موجود و رابطه استثمارگرانه حاكم بر جامعه است. زرادخانه تبليغي
خود  ،م و طويلوازي ايران با يك دستگاه عظيبورژ اخالقي و فرهنگي

بخشي جدي از مسئله است كه در محاسبات چپ ايران از موقعيت 
   آيد. فرودست طبقه كارگر به حساب نمي

از نظر من مهمترين مشكل طبقه كارگر انشقاق و تشتت فكري در ميان 
فعالين كمونيست طبقه كارگر است. انشقاق و تشتت در صف رهبران و 

 كه كارگري فعالين از وسيعي طيف صف در ،فعالين راديكال اين طبقه
كل طبقه كارگر باشند. طيفي كه توقع مي رود به  اتحاد لوالي بايد خود

قول ماركس افق عمومي جنبش خود را جلو چشم طبقه كارگر بگذارد و 
پراكنده  ،متحد كننده خود اش كند. براي آن اهداف پايه اي و اساسي آماده

تنها در ميان توده كارگران و در اشكال و غير متحد است. اكنون انشقاق نه 
 ،ايراني و خارجي ،مرد و زن كارگر ،كالسيكي چون كارگر شاغل و بيكار

بلكه فراتر و دردناكتر از  ،مختلف هاي رشته ميان در و بومي غير و بومي
در ميان رهبران و فعالين عملي  ،ها در ميان خود كارگران كمونيست اين

  طبقه كارگر است. 
يار وسيعي از فعالين و رهبران طبقه كارگر خود را كمونيست بخش بس

ها  سوسياليست من نظر به ،نيستند كم مطلقا بخش اين ،دانند مي
 خود اما ،هستند قويترين ،مهمترين گرايش در ميان طبقه كارگر ايرانند

 منافع به ،شود متحد هايش شانه بر كارگر طبقه بايد كه بخش اين
. گفتم متحد كننده ندارد شفافي و روشن افق ،شود تر آگاه خود درازمدت

 يك ،خود متفرق است. چنين اتحادي حول يك افق كارگري كمونيستي
 است اين مسئله. گيرد مي صورت روشن سياسي پرچم يك و روشن افق
 شفاف غير و ناروشن خود كارگران از طيف اين بر ناظر سياست و افق

ر كارگري و غير كمونيستي است. اگر رات غيتصو انواع به آغشته خود. است
بخواهم به داليل آن اشاره كنم به بحثي طوالني تر نياز است. اما اين يكي 
از معضالت جدي و كشنده در مبارزات طبقه كارگر چه در عرصه مبارزه 
اقتصادي و چه مبارزه سياسي اين طبقه است. اين مشكل جدا از داليل 

روسي در ايران و سرانجام آن و تاثيرات  تاريخي و قديمي تاثيرات كمونيسم
تاثيرات چپ غير  ،مخرب آن در روايتي كه از كمونيسم مرسوم شد

كارگري در همين چند دهه گذشته و بعد از شكست شوروي بر ذهنيت 
 و سياسي كار ،فعالين اين طبقه است. فاكتور كار جدي بورژوازي ايران

 تصوير تا كنيد اضافه آن به را دارد جريان لحظه هر و روزانه كه تبليغاتي
  شود. تر كامل

محافل كارگري و شبكه رهبران عملي طبقه  ،فاكتور ديگر اين است كه 
از  ،كارگر كه بخشي از خودسازمانيابي و مكانيسم دروني طبقه كارگراند

تر و تحزب يافته تر عبور  اين شكل بدوي و ابتدايي آن به شكلي متكامل
اين زمينه تحزب يافتن به معناي سازماني و تحزب نكرده است. منظورم در 

در يك حزب كمونيستي نيست كه طبيعتا اين نيازي واقعي است. طبقه 
گيري و توان كسب قدرت  كارگر بدون حزب كمونيستي فاقد ابزار قدرت

سياسي است. حزب كمونيستي و تحزب كارگران كمونيست در حزب خود 
راسري مبارزه طبقه كارگر را هدايت به عنوان حزب سياسي كه در ابعاد س

 اصلي نياز يك ،كند و محل تجمع رهبران كمونيست طبقه كارگر است مي
 رهبران از طيفي برگيرند در كه حزبي. است ايران كارگر طبقه جدي و

 نهايت در حزبي چنين داشتن بدون. باشد كارگر طبقه كمونيست بانفوذ
شوم. اما منظور من در  رد آن نميكه اينجا وا ،ماند مي كاله بي سرش طبقه

هاي طبقه كارگر است. ستون فقرات  كمونيست ،اين بحث تحزب جنبشي
مبارزه كارگر به عنوان يك طبقه عليه نظام سرمايه داري بايد بر دوش 

گويان و فعالين كمونيست اين طبقه  طيفي از رهبران عملي و سخن
ن طبقه كارگر بدون رهبر سازمان يابد و پيش برود. هيچ مبارزه اي در درو

و نماينده عملي كارگران پيش نرفته و پيش نخواهد رفت. اما پايه اساسي 
ساختن ساختماني كه اسم بردم بايد بر دوش آن طيف از كارگران باشد كه 

كنند و  نقش راهنما را در دنياي تاريك كنوني براي رفقاي خود ايفا مي
كنند. اين  ين طبقه نمايندگي ميمنافع كل طبقه كارگر را در دل مبارزه ا

فعالين بخش راديكال و سوسياليست طبقه كارگرند. بحث من اساسا اتحاد 
تر از محافل اوليه كارگران سوسياليست است.  اين طيف در اشكالي متكامل

اكنون در ميان فعالين و رهبران كمونيست اين طبقه بحث كميته هاي 

 اما ،كنند ي است كه احساس ميمخفي به درجه اي هست. اين نشانه نياز
هنوز كامال از  ،دهد حتي همين بحث هم تا جائي كه شواهد نشان مي

ذهنيت چپ ايران از تحزب فراتر نرفته يا هنوز به آن آغشته است. در 
ها و فعالين  همين سطح هم هنوز بحث از تحزب فكري و انتخاب جمع

هاي هم نظر و  جمع كارگري بر مبناي نزديكي فكري و سياسي است. انواع
اند و  گرفته شكل عقيده مبناي بر بزرگ و كوچك محافل انواع ،هم عقيده

در بخش اعظم مراكز مهم ايران حول آن بحث است. اما هنوز مبنا 
هاي خط كشي شده بر مبناي عقيده و ايدئولوژي است. اما بحث  مرزبندي

 كارگران اتحاد معناي به تحزب ،من يك نزديكي طبقاتي است تا فكري
و در مبارزه روزمره اين طبقه  كارگر طبقه زندگي در امروز كه كمونيستي

و تاثيري در مبارزه  روزمره كارگر در محل كار و  ،محمل اتحاد هستند
زندگي دارند. بحث من تحزب كمونيستي در ميان كارگران سوسياليستي 

ن به عنوان است كه روزانه در زندگي اين طبقه نقشي دارند و در مبارزه آ
كه قطب نماي  ،شوند رهبران و سخنگويان و نمايندگان كارگران ظاهر مي

  حركت آنها منافع كل طبقه كارگر است. 
كه گفتم داليلي  ،اما بي هيچ ترديدي برداشتن ذهنيت حاكم بر اين بخش

فاصله گرفتن همين طيف از سنت چپ بورژوايي و زدودن  و ،تاريخي دارد
ت تاريخي اين چپ بر ذهنيت اين طيف يك نياز حياتي ها و تاثيرا برداشت

كنم نقش اين كارگران در حيات طبقه كارگر و در همه  است. فكر مي
مهم و تعيين كننده است. اين بخش بايد در كميته  ،هاي طبقاتي جدال

  هاي كمونيستي متحد شود و متحزب شود.  
  

 ،مبارزه اين طبقه : ارزيابي از موقعيت طبقه كارگر و اعتراض وپاسخ دوم
تان اشاره كردم. ايران  ئوال اولس در كه نيست موانعي و معضالت از جدا

يكي از صنعتي ترين كشورهاي خاورميانه است با يك طبقه كارگر وسيع. 
 ،ايران در دل خود 57در جامعه ايران دو انقالب رخ داده است و انقالب 

ر كرد. به اين اعتبار در ايران هم طبقه كارگر و هم بورژوازي ايران را بالغ ت
با طبقه كارگري طرف هستيم كه وسيع و بالقوه قدرتمند است. بحث از 

ميليون كارگر صنعتي در ايران است. بخش زيادي از  7جمعيتي حدود 
 خود گفتم چنانكه هم و اما ،دانند فعالين كارگري خود را سوسياليست مي

برد و پراكنده و غير  سر مي اغتشاش فكري به در ذهني نظر از بخش همين
 و اعتراض به ،متشكل است. حساسيت بورژوازي به تحركات كارگري

گيري و  سركوب و دست ،حزب آن خصوصا در مراكز مهم صنعتيت و تشكل
يابي  طبقه كارگر قابل فهم است. گفتم بورژوازي ايران  ممانعت از تشكل
منافع  به رگركا طبقه هم و بورژوازي هم ،نيست 57بورژوازي سال 

ترند. اين بخش اگر تكان بخورد قطعا سرنوشت كل  تر خود آگاه درازمدت
شود. مبارزات اين دوره و مسئله  طبقه كارگر و كل جامعه دگرگون مي

يابي و.. همگي مهر معضالتي كه بخش پيشرو طبقه كارگر حمل  تشكل
دست به كند را بر خود دارد. طبقه كارگر ايران با مشكالت فراواني  مي

دهد. كل برنامه  گريبان است كه انشقاق را در صفوف كارگران تعميم مي
عدم  ،موقت قراردادهاي ،ون كار ضدكارگريقان از ،هاي جمهوري اسالمي

تامين شغلي و خطر دائمي اخراج و بيكاري چند ميليوني و پايين بودن 
سطح دستمزدها و.. همگي بخشي از شرايط نامناسب و فشار به طبقه 
كارگر است كه كامال عيني است. اما سد بستن در مقابل اين معضالت و 

 از اي درجه به احتياج ،تعرضات هر روزه طبقه سرمايه دار و دولتشان
 دوره اين مبارزات در اين و. است آن فاقد ايران كارگر طبقه كه دارد اتحاد

  .است مشاهده قابل آن مختلف اشكال و
و اعتراضات مختلفي در مراكز كارگري روي  مبارزات ،در اين يكي دو سال

ت راه مخابرا ،واحد شركت ،آهن ذوب ،داده است. اين اعتراضات از نفت
ها و  شيميپترو  و معادن تا و خودرو ايران ،تاير كيان ،تپه هفت ،دور

صدها مركز ديگر را شامل شده است. در اين مبارزات عليرغم پراكندگي 
 در. اند كرده كسب را هائي موفقيت اند بوده متحد كارگران كه جا هر ،آن
در  اعتراضات موخرترين يا و تپه هفت كارگران خود به زمينه اين

توان اشاره كرد. اين مبارزات در حقيقت  پتروشيمي ماهشهر مي
 معنا اين به "انگيخته خود"خودبخودي و بي سازمان نبوده است. مبارزه 

سازمان خود را داشته  ،ف يا قويدر تمام اين اعتراضات ضعي ،نيست دقيق
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است. اما عموما پراكنده بوده است. حتي و براي نمونه وقتي بخشي از 
 سطح همين در ،كارگران بخش حمل و نقل ذوب آهن اعتصاب كردند

 يك اعتصاب در. نپيوستند آن به ديگر هاي بخش در كارگران بقيه و ماند
ن بود. خالصه داليل چند سال قبل شركت واحد كه اين خيلي عيا روزه

اين وضع را قبال اشاره كردم. مبارزه طبقه كارگر با بورژوازي نيرو 
 با روزمره و طبقاتي جنگ يك ،يك جنگ واقعي در كارگر ،خواهد مي

 به بستگي اي مبارزه هر در كارگر طبقه موفقيت. است درگير بورژوازي
. اند كرده سيجب مبارزه آن براي كارگري فعالين كه دارد نيروئي و توان
تواند بسيج  . كسي مياست كننده تعيين كارگري اعتراض هر در نيرو بسيج

 از سطحي كه كساني ،كه رهبر واقعي و عملي كارگران است ،نيرو كند
 كار نيرو، بسيج اول شرط. آگاهند خود منافع به ،اند كرده كسب را تجربه

. است مبارزه و راضاعت يك براي آمادگي ايجاد و كارگران ميان در پيش از
 متحد خود بايد ،گيرد قبل از هر كس كساني كه اين نقش را به عهده مي

  بعدتر را ببينند كه در بخش اول به آن اشاره كردم. قدم چهار خود و باشند
 ،گفتم بحثم اول در ،در مورد اشكال مبارزه و مواردي كه اشاره كرده ايد

توليد اجتماعي است  ،. و توليدمحل كار و توليد است در كارگر قدرت مركز
گيرد.  و لذا كارگر قدرتش در جائي است كه توليد اجتماعي صورت مي

كارگر به عنوان فرد مركز هيچ قدرتي نيست. توليد اجتماعي جمعي است و 
مركز قدرت كارگر به اين اعتبار خيابان نيست. امروز آن چه به عنوان 

هر روزه به اعتراض در  عوتد ،شود فراخوان به  طبقه كارگر داده مي
خيابان است. شايد زماني و در توازني الزم باشد طبقه كارگر به خيابان 

و  و در فال ميدان رهبران و نمايندگان آنها سخنراني كنند. اما بدواٌ ،بيايد
در  امراكز كار است. حت ،محل اعتراض و اهرم فشار طبقه كارگر اساساٌ

ران مثال شركت واحد و ايران خودرو چنين شرايطي هم معلوم است كارگ
زنند يا در فالن  كنند كه به فالن دليل دست به تظاهرات مي اعالم مي

مردم را  ،شوند. حتما در چنين شرايطي اگر الزم باشد ميدان شهر جمع مي
شان شركت كنند. آنچه ما  كنند كه در دفاع از آنها در تجمع دعوت مي

 ها چپ بلكه راست جريانات تنها نه عتوق حتي و ،شاهد هستيم اين نيست
توقع آنها هم شركت  ،كامال برعكس  بلكه ،شان اين نيست توقع هم

كارگران در اعتراض اقشار ديگر است. فراخوان به شركت در تظاهرات سبز 
نماز جمعه و روز قدس و مرگ منتظري و... كه همگي  به ،و سياه و نارجي

  است.  ،ر بردگي را داردبراي كارگر تنها حكم محكم شدن زنجي
تواند مركز  قدرت و توان طبقه كارگر در جائي است كه زوري دارد و مي 

كند و يا ببندد. نه الزاما در توليد بلكه  تهديد ،سود سرمايه را مختل كند
رساند و  در همه مراكز كار كه كارگر روزانه نيروي كار خود را به فروش مي

 ،گري و اهرم فشار طبقه كارگر قطع توليدكند. مركز اعتراضات كار كار مي
 كل ،تهران واحد شركت مثال رانندگان اعتصاب. است.. و خدمات قطع

 كل ،يك هفته اعتراض كارگران شهرداري تهران ،كند مي مختل را جامعه
 ذوب ،برق ،آب در اعتصاب يا ،ريزد مي هم به تهران در را اجتماعي زندگي
 نظر از ،ت هر روزه به خيابان و تظاهرات.. . دعوو ها سازي ماشين ،آهن
 كولي توقع كارگر طبقه از كه است كارگري غير هاي جنبش جهت من

 در فشار نيروي ،د. كارگر اهرم فشار آنهادارن را خودشان جنبش به دادن
 كارگر طبقه خود زندگي به كه است آنها سياست تامين ابزار و آنها خدمت

م اهر به ،ايزوله است ،د استمنفر كارگر خيابان در. ندارد مستقيمي ربط
قدرت خود وصل نيست و.. . تظاهرات و خيابان شايد بتوان به عنوان حلقه 
آخر از پروسه سرنگون كردن يك حكومت مورد استفاده باشد و گفتم 

 محل ،جائي كه كارگر به عنوان يك طبقه بورژوازي را به زانو در مي آورد
 يك در و مستقيم ،كنند ك مركز اعتصاب ميكارگران ي كه وقتي. است كار

 سازمان با ،همسرنوشتند كه جمعي و كارگر عنوان به جمعي روياروي
 را طبقاتي جدالي ،مطالبات مستقيم خود سر بر و خود نمايندگان ،خود
ه خودآگا ،شود كه كارگر متحد مي است پروسه اين در. برند مي پيش
كند و آمادگي ادامه  تماد پيدا ميشود و به توان و قدرت جمعي خود اع مي

توان  جدال در مراحل ديگر را بدست مي آورد. بي شك اشكال ديگر را مي
بحث كرد و طبقه كارگر از هر اشكال و تاكتيكي كه بخواهد استفاده 

 اهرم اساس كارگري اعتصابات و كار محل كه است اين بر اصل اما ،كند مي
ست. كارگر در پروسه مبارزه اشكال فشار كارگر به دولت و سرمايه دار ا

نامه اعتراضي و.. تا اعتصاب  ،اولتيماتيوم و تهديد ،متنوعي را از مذاكره
كند. همه اينها در نهايت و در شرايط عدم توافق كارفرما با  دنبال مي

سرانجام به قطع كار به عنوان اهرم اصلي فشار طبقه كارگر  ،مطالبه كارگر
  تواند كشيده شود.  مي
جلو مجلس  و هيچ اقدام ديگري را رد  رفتن ،ن شركت در راهپيماييم

كنم و ممكن است و بايد از انواع مختلف تاكتيك ها و اشكال مختلف  نمي
در مبارزه استفاده كرد. اما امروز و در ميان كل اپوزيسيون ايران از چپ تا 

را به دهند و طبقه كارگر  فراخوان خيابان و تظاهرات خياباني مي ،راست
ها در حقيقت  كنند. اين نوع فراخوان اعتراض در خيابان دعوت مي

هاي ديگر است. در حقيقت  فراخواندن طبقه كارگر به كولي دادن جنبش
تواند تاكتيك كارگر در تحقق مطالبه اش باشد. عمده بودن  تظاهرات نمي

 طبقه از چپ اين دوري نشانه واقع در ،تظاهرات در ذهنيت چپ ايران
 خيابان به ريختن خواست و تظاهرات. است طبقه اين زندگي و كار و گركار
 و بورژوا ناراضي اقشار حل راه ،شود مي گفته كارگر طبقه به روز هر كه

وا در جامعه است. نشانه فضاي ضد رژيمي و اعتراض به شيوه  بورژ خرده
ه دانشجو و روشنفكران جامعه است و با سوخت و ساز و زندگي كارگر و را

  مبارزه اين طبقه مغاير است.
  
  

  
  

 ،: شكل گرفتن سنديكاي كارگران شركت واحد و هفت تپهپاسخ سوم
دستاوردي مهم براي طبقه كارگر ايران است. با همه فشارهائي كه دولت و 

 آدم ،رونده سازيهاپ ،با همه تهديدها ،اند هاي سركوبگرش آورده ارگان
كارگران اين  ،كت واحد و هفت تپهو زندان و اخراج فعالين شر ها ربائي
اين يك  من نظر از ،و حفظ كرده اند ايجاد را تشكل دو اين ،مراكز

دستاورد مهم براي طبقه كارگر ايران است. باالخره با تشكيل اين دو 
ظرفي را براي  ،ندا ساخته خود براي را سقفي ،بخشي از كارگران ،تشكل

جمعي از مطالبات خود را ايجاد  اتحاد خود فراهم كرده اند و امكان دفاع
هاي كارگران اين مراكز قابل تقدير  تالشكرده اند. اين ارزشمند و 

  است.
بستگي به اين  ،توان داد جواب آري يا نه را نمي ،در مورد مذاكره با دولت 

گيرد باالخره سر ميز  دارد كه كجا و چگونه. اعتصاب كارگري كه صورت مي
رف حساب دولت است. بخشي از مطالبات ها يك ط مذاكره خيلي وقت

 حساب طرف ،طبقه كارگر در تعداد زيادي از مراكز كار رو به  دولت است
 ،كارگران يابي تشكل در حتي. است دولت با هم مذاكره لذا و است دولت
به برسميت شناختن تشكل  مجبور را دولت كنيد مي تالش ها وقت خيلي

ان دولت مذاكره مي كنيد. ممكن ب البد با نمايندگخو ،كارگري كنيد
است دولت اجازه ندهد و توازن قوا و توان كارگران اين اندازه باشد كه 

تشكل خود را درست كنند و كار خود را پيش  ،بدون اجازه رسمي دولت
ببرند و جواب دولت را هم ندهند. اينها بستگي به سطح مبارزه در هر محل 

كه در مذاكره با  ود تشخيص داد. اينو توازن قوا دارد كه بايد در وقت خ
باز بستگي به توان  ،شود يا نه دولت مشكلي از مشكل كارگران حل مي

كارگران و ميزان بسيجي كه كرده اند دارد. طبيعي است كه دولت نماينده 
سرمايه دارد و ابزار اعمال حاكميت آنها و حافظ منافع سرمايه دار است. 

ذاكره يك چيز ديگري. دولت هميشه در توهم به دولت يك چيز است و م
زند كه منفعت طبقه اي كه به آن متعلق است را  جامعه بورژوائي زور مي
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گذارد.  تامين كند و به هر ميزان زورش برسد طبقه كارگر را زير فشار مي
توان از دولت مطالبه طلب كرد و آماده بحث و مذاكره نشد. نكته اي  نمي

 دولت كه است اين ،بقه كارگر تبديل شودكه بايد به خودآگاهي كل ط
 به توهم و نداريم طرف بي دولت. است بورژوازي حاكميت اعمال ابزار

. دولت و خانه كارگر و دادگاه و .. همگي ابزار فشار طبقه است مهلك دولت
تر كردن نيروي كار كارگر  حاكم براي تحميل مطالبه خود به كارگر و ارزان

ابزار كارگر نيز  ،منافع بورژوا را دارد. در اين جدالاند. دولت نقش پاسبان 
  اتحاد و آگاهي اين طبقه است. 
 در من ،تان و پا گرفتن سنديكا در ايران در مورد بخش بعدي سئوال

 ،اتحاديه ،سنديكا از اعم را كارگر طبقه يابي تشكل نوع هر كنوني شرايط
لي بستگي به ميزان دانم. پا گرفتن هر تشك ا قدمي به پيش مير.. و شورا

اتحاد كارگران و ميزان نيروئي كه بسيج كرده اند دارد. دو نمونه هفت تپه 
توان سنديكا هم  و شركت واحد و داشتن سنديكا دال بر اين است كه مي

 يابي سازمان ،ساخت و ساخته شده است. اما بحث بر سر شكل مناسب
 طبقه نيروي به تر متكي و مفيدتر ،دارتر ادامه شكل ،رگركا طبقه بهتر

 نوع كدام كه است اين سر بر بحث. است طبقه اين جمعي اراده به و كارگر
 طبقه پيشروي سير در و است مقدورتر ،تر است مناسب يابي تشكل از

بهبود زندگي اين طبقه تا ايجاد آمادگي براي تحولي مهم در  و كارگر
مجمع عمومي و كنم جنبش  جامعه مفيد تر و واقعي تر است. من فكر مي

  تر و واقعي تر است. شورائي جوابي مناسب
  

 مورد در اي نكته ،: اجازه بدهيد قبل از جواب به سئوال شماپاسخ چهارم
... را توضيح دهم. من فكر و سنديكا يا شورايي كارگري هاي تشكل اهميت

 ،هاي خود محروم است كنم در شرايطي كه طبقه كارگر ايران از تشكل مي
 آنها مطالبات تامين براي و كارگران خود جانب از كه كليتش نوع هر

االخره هر تشكلي كه چتري بر سر ب. است جلو به قدمي ،شود درست
كند و جمعي از كارگران يك مركز يا چند  تعدادي از كارگران ايجاد مي

به جلو  قدمي و پيش به رو حركتي ،دهد محل كار را زير خود جاي مي
به اعتقاد من  ... و شورا يا است سنديكا تشكل اين كه اين از خارج ،است

طبقه كارگران ايران بايد از هر تالشي براي تشكل يابي كارگران 
  توسط آنها در هر بخشي دفاع كند. 

 نفع به يكي انگار ،من اين دوقطبي شورا و سنديكا را كه امروز موجود است
 از سنديكا و شورا. دانم مي كارگري غير را ،ستا زيان به ديگري و كارگر
يابي كارگري در ايران است كه  گرايشات مختلف به سازمان جواب من نظر

سنديكا سازي به  ،ما كش دادن اين تا اين حد كه گوياا ،پردازم به آن مي
زيان كارگر است و يا بر عكس گويا جنبش شورايي  به طبقه كارگر بي 

د دارم كارگر آگاهي در دانم. تردي ويه يك سكه مير دو را دو هر ،ربط است
ايران پيدا شود كه با همكار خود در كارخانه كنار دستي به جرم طرفداري 

 اجتماعي غير ،نگرش چپ حاشيه اي اين. كند دشمني ،از شورا يا سنديكا
  روم. . با اين توضيح كوتاه دنبال جواب سئوال شما مياست ايدئولوژيك و

دانم و معتقدم  رايي ميمن خود را طرفدار جنبش مجمع عمومي و شو
جنبش شورايي طبقه  ،يابي طبقه كارگر ايران جواب درست به سازمان

 تشكل از نوعي ،يابي كارگران كارگراست. نقطه حركت من در تشكل
 سرنوشت در مستقيم نقش بتوانند مركز يك در كارگران كه است كارگري

وان ظرف ع عمومي كارگري به عنمجام جنبش سر اين از. كنند ايفا خود
 و بهترين ،اراده مستقيم كارگران آن مركز اعمال عنوان به ،اين دخالت

شوراها نهاد  شود مي گفته كه اين. است كارگران يابي تشكل راه ترين ممكن
باالخره شوراها در دوره هاي انقالبي بايد  ،دارند حق ،قيام كارگران است

در نفي جنبش شورائي و اين جايگاه را پيدا كنند. اما اين استدالل درستي 
مجامع عمومي كارگري به عنوان پايه شكل گيري جنبش شورائي نيست. 

 البد ،اگر در نهايت شوراها مراكز قدرت و ابزار قدرت گيري طبقه كارگر اند
 جمع ،آن بايد از همين امروز شكل بگيرد. عالوه بر اين جنبه هاي نطفه
د هر مسئله اي كه الزم و تصميم گرفتن در مور مركز يك كارگران شدن
يابي است. از  ممكن تر و عملي تر از هر نوع تشكل ،تر واقعي بسيار ،بدانند

يا شهر و يا يك  ،مجمع عمومي يك مركز كارگري تا شوراي يك محل
فاصله بسيار زيادي است. بروز علني و گسترده جنبش شورايي در  ،منطقه

قالب اكتبر روسيه و هم دوره هاي انقالبي امري درست است كه هم در ان
ايران شاهد آن بوديم. بحث من در اين شرايط  بستن نطفه  57در انقالب 

اوليه جنبش شورائي به معناي مجمع عمومي در محل كار است كه در 
حقيقت همان شوراي محل كار است. اين كار در شرايطي كه هر نوع 

نه اجازه از ساده و مقدور است.  بسيار ،تشكل يابي كارگري ممنوع است
هاي سركوب را در مقايسه با  خواهد و نه مانع پليس و ارگان جائي مي

 دخالت ،سنديكا بر خود دارد. شورا در حقيقت عمل مستقيم كارگري است
 دمكراسي و آنها مستقيم راي ،است خود سرنوشت در كارگران مستقيم
ايران ركات كارگران در تح از بسياري امروز همين. است كارگري مستقيم

يابي را بر خود دارد. جمع شدن كارگران و تصميم  مهر اين نوع سازمان
 نمايندگي هاي هيئت ،مشترك گرفتن و اعالم آن از طرف نمايندگان خود

 و تبريز پتروشيمي اعتصابات شما. است شورائي كار اوليه شكل همان... و
د را گران تصميمات خوكار ماهشهر در ،يدبگير نظر در را ماهشهر بعد

گرفتند و يك هيئت باالي بيست نفره را براي مذاكره با كارفرما تعيين 
كردند. نتيجه مذاكرات هيئت به كارگران اعالم شد و بعد از توافق به عنوان 
تصميم جمع كارگران پتروشيمي رسميت يافت. اين عمل مستقيم است 

شكل كار پليس را م ،كه دخالت كل كارگران در آن و تصميم جمعي آنها
كند. نمايندگان كارگران در اين نوع تشكل يابي براي پليس سيبل  مي

 صاحب شان خود ،گيرند كارگران تصميم نمي براي باال از كسي ،نيستند 
عزل و كسان  را نمايندگان توانند مي بخواهند وقت هر ،هستند تصميمات

تري را جايگزين كنند. در اين پروسه است كه كارگران آموزش  مناسب
 ،برند مي پي خود قدرت منشا به ،شوند مي متحد ،گيرند مي ياد ،بينند يم

  كند. و اراده مشترك آنها است كه عمل مي كنند مي پيدا نفس به اعتماد
مبناي  ،يابي بر خالف جنبش اتحاديه اي همزمان در اين نوع سازمان

تشكل يابي نه رشته اي و صنفي كه جغرافيايي است و امكان اتحاد 
 باال را كارگر طبقه كل اتحاد ،هاي مختلف را در خود دارد ا و صنفه بخش
  .كاهد مي را آنها انشقاق و برد مي

يابي جنبش اتحاديه اي كال امروز  در مورد سنديكا عالوه بر اينكه سازمان
شود و اكنون اتحاديه هاي  با جنبش سوسيال دمكراسي شناخته مي

ي از بورژوازي و احزاب سوسيال كارگري در كل اروپا و.. اهرم فشار بخش
 اراده اعمال به ربطي و ،دمكرات براي كنترل جنبش كارگري است

 جنبش رسميت با ما برگردد ايران به كه تاجائي ،ندندار كارگران مستقيم
خواهم بگويم سنت جنبش  اي از جانب دولت طرف نيستيم. مي اتحاديه

بلكه از شانسي هم  ،يستاتحاديه اي در ايران سنتي نه تنها جا افتاده ن
برخوردار نيست. هيچ جناحي از بورژوازي ايران خواهان جنبش اتحاديه اي 
با همان سنت اتحاديه ها در كشورهاي اروپايي نيست. تصور شكل گيري 

 ممكن ،جنبش اتحاديه اي در ايران به شكل اروپا مطلقا واقعي نيست
رناتيو بورژوازي ايران . آلتبدهد تن اين به نيست حاضر بورژوازي و نيست

 و اسالمي شوراي رژيمي هاي تشكل همان ،براي تشكل يابي كارگران
. اين جنبه ضدكارگريند همگي كه است كارگر خانه و اسالمي هاي انجمن

احتياج به بحثي پايه اي تر در مورد سرمايه داري در كشورهائي مثل ايران 
ر من دو تجربه سنديكاي شوم. و البته از نظ دارد كه اينجا وارد آن نمي

هفت تپه و شركت واحد ربطي به سنت اتحاديه اي اروپا ندارند و امتداد 
كدام از اين  سنت جنبش اتحاديه اي و سنديكاليستي نيستند. هيچ

ها ابزار دست هيچ بخشي از بورژوازي نيست و اين دو تشكل را  تشكل
اقدام آنها قابل تم كارگران در دفاع از منافع خود ساخته اند و چنانچه گف

   تقدير و شايسته بيشترين پشتيباني است.
اما محدوديت هاي جنبش اتحاديه اي در همين دو مورد هم قابل مشاهده 
است. در پروسه شكل گيري اين دو تشكل تقريبا همه فعالين آنها كه در 

يا از  ،هستند زندان يا ،قالب هيئت مديره اين سنديكاها معرفي شده اند
 ،هاي فعالين آنها راج شده اند. تجربه همين دو مورد با همه فداكاريكار اخ

. فشار است آن بودن تر واقعي و شورايي جنبش بودن تر ساده بر دال
 بطه را عمال ،گيري هر روزه فعالين اين دو تشكل پليسي و اخراج و دست

. است كاسته شدت به ،باشد نكرده قطع اگر را سنديكاها اين مديره هيئت
متاسفانه به همين دليل خيلي ايزوله شده اند. اگر سرپا  تشكل دو ينا

 با آنها فعالين كه است سنگيني هزينه و فداكاري همت به ،مانده اند
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. نوع و ساختار جنبش اند پرداخته خود.. و روزه هر تهديد و زندان تحمل
سنديكايي و از جمله همين سنديكاهاي واحد و هفت تپه هم امكان رشد 

دهد. به همين دليل ما  روكراتيسم و عدم دخالت مستقيم كارگران را ميبو
بر متكي كردن سنديكا و اتحاديه ها در ايران به مجامع عمومي كارگران 

كنيم بدليل  كنيم. به همين دليل است كه ما چه آنجا كه فكر مي تاكيد مي
ديه سري رشته ها بايد به جاي شورا پاي اتحا پراكندگي كارگران در يك

و چه آنجا كه خارج از اراده ما فعالين كارگري سنديكا و اتحاديه  ،رفت
متكي به  ،ها گونه موارد هم اين تشكل كنيم در اين تالش مي ،سازند مي

كنند شوراها ارگان  مجامع عمومي باشند. در ضمن دوستاني كه فكر مي
تند. قيام است و اكنون بايد سنديكا ساخت با يك تناقض بزرگ روبرو هس

چگونه تا دوره انقالبي سنت سنديكايي را پيش برد و سنديكا ساخت و در 
 جنبش به ،دفعه بايد به جاي سنديكاهاي كه قوام گرفته اند آن زمان يك

د؟ ساختماني كه بايد ساخت قاعدتا بايد زير بناي آن و از آور روي شورائي
ز جمله در هاي قدرت گيري طبقه كارگر ا همان خشت اول آن پايه ارگان

  دوره قيام و دوره هاي انقالبي باشد. 
  

 صورت مفيدي هاي تالش كنون تا ،چنانكه اشاره كرديد : همپاسخ پنجم
 است اين دارم من كه مشكلي. است داشته هم خوبي تاثيرات و است گرفته

 ،ثبتي كه شما اشاره كرديدم هاي تالش دل در حتي كشور خارج فضاي كه
چپ ايران را بر خود دارد. فضاي  عميق و سيعو سكتاريسم يك حاكميت

ها در خارج عميقا سكتاريستي است و تاثير  احزاب سياسي و گروه و جمع
ها گذاشته است. من هر تالشي را كه در اين  مستقيمي نيز بر اين فعاليت

 اما ،گذارم ها براي دفاع از جنبش كارگري شده است را ارج مي سال
 از حمايت در جانبه همه تالش يك كه است آن از مانع حاكم سكتاريسم

 و سياست با ،دارم كه شناختي با شخصا. شود دنبال خارج در كارگر طبقه
 شاهكاري توقع ،حاكم است اپوزيسيون جريانات و احزاب بر كه هائي جهت

از جنبش  "دفاع"از اين جريانات ندارم. قالب هاي موجود  خارج در را
بيش از اينكه مربوط به دفاع از طبقه كارگر  ،كارگري ايران در خارج كشور

. و راستش انواع محافل به نام دفاع است خود سازمان از دفاع ،ايران باشد
هاي حاشيه اي  از كارگر و ... موجودند كه متاسفانه بخش زيادي چپ

ها براي خود فعاليتي ساخته اند. هدف بيش از  هستند كه در اين قالب
 و است خود گروه و سازمان كردن عمده ،گر باشداينكه دفاع از طبقه كار

  . است كوبيده هم ها تالش اين بر را خود مهر ايران چپ بر حاكم فضاي
هاي خارج كشوري به داليل زيادي و از  كنم فعاليت در عين حال فكر مي

جمله نبودن فضاي پليسي در خارج و باز بودن دست فعالين كمونيست در 
امروز دنيا با  ،. عالوه بر ايندارد فراواني اهميت ،اندفاع از طبقه كارگر اير

هم امكان  ،ارتباطات سريع و.. واقعا به دهكده جهاني تبديل شده است
 ،هاي ديگر طبقه كارگر در كشورهاي مختلف فراهم است ارتباط با بخش

مبارزات خود. اين كار  دل در جهاني همبستگي يك به كارگر طبقه نياز هم
 احزاب و جريانات ،ش مهمي از كار فعالين طبقه كارگربدون ترديد بخ

 اين در نبايد موجود چپ براي كنم مي فكر. باشد بايد طبقه اين كمونيستي
 هر ،كارگري فعال و كارگر هر ،كمونيستي هر. كرد باز حساب زياد زمينه
در خارج براي اتحاد كل  موجود امكانات از بايد جرياني و حزب و جمع

 بكوشد همسرنوشتي تقويت و جهاني همبستگي كسب براي ،طبقه كارگر
  .باشد كشور خارج در ايران كارگر طبقه حال زبان و
  

: سوبسيدها محصول دوران معيني از تاريخ سرمايه داري در پاسخ ششم
 ،ايران است. در دوره هايي بورژوازي براي تامين نيروي كار براي بازار

گذارد كه  د ميخو دستور در ايهسرم نياز به جواب سر از را اقداماتي
سوبسيد يكي از آنها است. اما هر وقت نياز سرمايه ايجاب كند و بورژوازي 

كند. سوبسيد مشخصا در  اين اقدامات را از دستور خارج و قطع مي ،بتواند
ايران به دوران رشد و شكوفايي سرمايه مربوط است كه دولت حاكم تالش 

ي از كاالهاي مصرفي را ارزان نگه دارد. داشت با دادن سوبسيد قيمت بخش
اين اقدام در آن دوران راهي براي ارزان نگه داشتن نيروي كار طبقه كارگر 
و لذا امكان جلب سرمايه و سرمايه گذاري به ايران بود. باالخره سرمايه دار 

كند كه نيروي كار به عنوان منبع سود سرمايه  جائي سرمايه گذاري مي

در زمان جمهوري  هم و شاه زمان در هم سوبسيدها قطع. باشد ارزان ،دار
 در ،اسالمي و بطور مشخص بعد از جنگ ايران و عراق و اقتصاد جنگي

 و خاتمي ،دولت بورژوايي ايران بوده است. در دوره رفسنجاني دستور
 هاي دولت داليلي به اي دوره هر در. نژاد احمدي دولت دوره در سرانجام

  .شد عملي دوره اين در كه چيزي ،بروند اقدام اين يپا نتوانستند قبلي
براي مثال در كل  ،عالوه بر اين قطع سوبسيدها تنها مربوط به ايران نيست

 همين در وسيع تعرضي ،اروپا ما شاهد كاستن خدمات اجتماعي هستيم
 اعتراض. است شده داده سازمان كارگر طبقه معيشت سطح به سال چند

 نكرده فراموش كسي را بازنشستگي سن بردن باال به فرانسه سنديكاهاي
 باال به جوان نسل وسيع اعتراضات ،در انگلستان كارگري اعتصابات. است
ت كارگري در يونان اعتصابا ،ها ادامه يافت ها كه مدت نشگاهدا شهريه بردن

و... همگي بخشي از تالش طبقه كارگر براي سد بستن در مقابل تعرض 
هاي حاكم براي پس  يشت آن و مقابله با تالش دولتبورژوازي به سطح مع

  گرفتن دستاوردهاي تا كنوني طبقه كارگر در اين كشورها است. 
در ايران هم در همين دوره دولت طرح زدن سوبسيدها را به اجرا گذاشت. 

چنانكه گفتم از زمان شاه در دستور بورژوازي ايران بود. كل  اين طرح هم
 سوبسيد قطع در حكومتي غير و حكومتي هاي ناحج همه ،بورژوازي ايران

ه و دارند. اگر اختالفي بود بر سر چگونگي اجراي آن بود. داشت توافق
بخشي از بورژوازي ايران از جمله رهبران سبز خواهان اجراي كامل اين 
طرح بودند. دولت احمدي نژاد پيش برد اين طرح را به صورت پلكاني در 

شود. نگراني بر سر قطح يكدفعه  وز دارد اجرا ميدستور خود گذاشت كه امر
كردن شوك به جامعه و اساسا به طبقه كارگر و اقشار كم  وارد ،سوبسيدها

درآمد و خطر شورش مردم بود. دولت احمدي نژاد با طرح يارانه و دادن 
 خطر و بكاهد را طرح اين اجراي تاثيرات دامنه كرد تالش ،مقداري پول

  . بردارد راه از را ..و شورش و  تالطم
اين طرح حمله اي وسيع به سطح دستمزد طبقه كارگر ايران است. اولين 

ها است كه شاهد آن هستيم. افزايش هر روزه  تاثيرات آن باال رفتن قيمت
ه كوتا اي پروسه در ،ها و تقريبا ثابت ماندن دستمزد طبقه كارگر قيمت

كند. اگر در  د را ناچيز ميدهن جايگاه آنچه به عنوان يارانه به مردم مي
گيرند و  ماهانه پولي مي ،شروع اين طرح اقشار پاييني جامعه احساس كنند

ر ادامه مطلقا جوابگو نيست. د ،كند اين پول جبران گراني هر روزه را مي
ها در بازار و  بورژوازي ايران با اين كار راهي كم خطر را براي آزادي قيمت

كه در عين اجراي آن جامعه با شوك و لذا زدن سوبسيد دولتي باز كرد 
شورش روبرو نشود. رهبران سبز طرح دولت احمدي نژاد را اقتصاد صدقه 

خواهم  كند. مي مي "گدا پروري"مردم  به پول دادن با گفتند ،نام گذاشتند
بگويم كه هيچ جناحي از بورژوازي ايران با قطع سوبسيدها مشكل نداشته 

ده اند و بو القول متفق آن روي اپوزيسيون و پوزيسيون با همگي ،است
اختالف در چگونگي اجراي اين طرح بود كه اشاره كردم. عالوه بر اين يك 
جنبه ديگر مسئله توان خريد مردم است. بازار داخلي ايران در اين دوره 
اساسا در دست بورژوازي ايران است. در دوره هائي دولت آگاهانه مانع ورود 

 ايران بورژوازي اختيار در را داخلي بازار تا ،شد بازار مي كاالي خارجي به
 بورژوازي ،باشد داشته سقفي بايد مردم به تعرض نيز سر اين از. دارد نگه
 توليدات ،ت خريد مردم را به صفر برساند و توقع داشته باشدقدر تواند نمي

 ازارب در چنداني رقابتي توان ايران كه شرايطي در ،برسد فروش به داخلي
 تحميل دولت به را هائي محدوديت مسئله همين حال هر به. ندارد خارجي

  .پرداخت آن به توان نمي اينجا كه كند مي
با اين تفاصيل مباحثاتي كه حول دولت و شخص احمدي نژاد راه افتاده 
است مبناي واقعي ندارد. اجراي طرح يارانه نه كشف احمدي نژاد است و 

ت دولت دهم است. جرياناتي كه اين را مبناي بي نه اجراي آن تنها خواس
 و نژاد احمدي نام به حالت بهترين در ،لياقتي احمدي نژاد گذاشته اند

 ،دهند را از زير تيغ نقد نجات مي ايران بورژوازي ،او شخص با مخالفت
 اين در آن رهبران و سبز جمله از و بقيه و است نژاد احمدي مشكل گويا

 سهم كاستن طرح اين از ايران بورژوازي هدف كل .نيستند سهيم حمله
 نيروي كردن تر ارزان اعتبار اين به و اجتماعي سرمايه كل از كارگر طبقه
  .است بيشتر سود تامين براي كار
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بر اين اساس من فكر ميكنم يك ميدان مهم براي تقابل با اين 
ها مزد دست افزايش ،سياست و باال بردن قدرت خريد طبقه كارگر

بيمه بيكاري براي همه كسان آماده به كار است. سنگري كه طبقه  و
 باال ،بندد ش ميا كارگر در تقابل با تعرض بورژوازي ايران و دولت

در شرايطي كه قيمت همه كاالها باال  دستمزد كارگر است. بردن
 به ،است كارش نيروي همان كه را خود كاالي دارد حق هم كارگر ،رود مي

. اين سنگري است كه طبقه كارگر ببرد باال خود توقع و نياز و تورم تناسب
بايد ببندد و نيروي خود را حول آن متحد كند. اين ميدان مبارزه كارگر و 

  شعار محوري اين طبقه در مقابل اين تعرض بورژوازي است.
  

ميان اعتراضات در  ،: مسئله اصلي تفاوتي ماهوي و عميقپاسخ هفتم
ايران است. باالخره هر تحركي به داليلي  88سال  تونس و مصر با تحركات

كند كه خود آن اهداف ماهيت  گيرد و اهدافي را دنبال مي صورت مي
دهد. در مصر و تونس مردم عليه استبداد و بي حقوقي  تحرك را نشان مي

دند و بو رفاه و آزادي خواهان ،و براي مطالبات خود به ميدان آمدند
ايران تحركي براي  88يل بود. اعتراضات سال اعتراضات آنها به اين دال

تامين نان و عليه فقر و استبداد نبود. انتخابات رياست جمهوري صورت 
 فكر ،داشت اعتراض آن نتيجه به اسالمي جمهوري از جناحي ،گرفته بود

 ميبايست موسوي و اند كرده تقلب نژاد احمدي اي خامنه جناح كرد مي
نتيجه  به اعتراض ،ايران در تحركات دفه. شد مي ايران جمهور رئيس

 88ال س تحرك ،انتخابات بود. اگر در آن انتخابات موسوي برنده شده بود
موضوعيتي نداشت. يا اگر فرضاً جناح خامنه اي تقلب را پذيرفته بود و به 

. گرفت نمي صورت 88 اعتراض ،گرفت بهانه اي تجديد انتخاباتي صورت مي
راي من را پس "شعار  با كه بود انتخابات تجديد ايران 88 اعتراضات پرچم
. در راس آن جناحي از بورژوازي ايران به شد شروع ،و تلقب كرده اند "بده

 مطالبات به ربطي آن اهداف ،رهبري موسوي و كروبي و.. قرار داشتند
 را آزادي و نان مثل ديگر اهدافي توانست نمي آن دل در لذا و نداشت مردم

تحركات شركت  آن در زحمتكش مردم از وسيعي توده اينكه. چسباند
 انساني هاي آرمان خدمت در تحركات آن كه نيست اين بر دليلي ،كردند

يين تع ،ه باشد. اميال و آرزوهاي مردم شركت كنندهبود انقالبي توده آن
كردند  كننده ماهيت آن تحركات نبود. اين بخش از مردم احساس مي

توانند بروند به خيابان و داد خود را  آنها هم ميفرصتي ايجاد شده است كه 
مسئله در مسير و ماهيت خود تحرك و جنبشي كه راه  اين اما ،بزنند
 همان خدمت در مردم تحرك لذا و ،نقشي نمي توانست داشته باشد ،افتاد

  . پيوست بوقوع آن براي 88 اعتراضات كه بود اهدافي
 ،توان تعيين كرد ان آن نميماهيت هيچ جنبشي را از روي شركت كنندگ

ت تحركات مصر و تونس كامال انساني و انقالبي بود و ماهيت تحركات ماهي
 در ،ايران كامال ارتجاعي بود. ميان دو جناح از حاكميت اختالف بود 88
شكست يكي از آنها شدت پيدا  با و شد برجسته اختالفات اين انتخابات دل

 متاسفانه ،كردند فداكاري ،كردندكرد. مردمي كه در آن تحركات شركت 
ش و فداكاري آنها در خدمت جناحي از دشمنان آن مردم قرار تال كل

گرفت. در يك كالم مردم فريب خوردند. تا جائي كه به شركت كارگران در 
 ثمر به نتايج از يكي سبز جنبش رهبران خود ،آن اعتراضات برگردد

. گذارند مي نام كارگران شركت عدم را آن تحركات و سبز جنبش نرسيدن
ائي كه كردند به اين فكر افتادند كه بايد مطالباتي را طرح ه بررسي از بعد

كنند كه كارگران را به صف خود بكشانند. اتفاقا ماهيت ارتجاعي جنبش 
 از ،گردن كلفت در رهبري آن داران سرمايه از وسيعي طيف وجود ،سبز

 اي خامنه جناح دست در ريابزا ،سبز از رفسنجاني امثال دفاع جمله
سنجاني به عنوان يكي رف از عمومي نفرت از استفاده با تا ،دبو نژاد احمدي

 در. بكشاند خود صف به را مردم توده از بخشي ،از بزرگترين مافياي مالي
 دعواي ،ايران بورژوازي از جناح دو دعواي و 88 سال هاي جدال صورت هر

 مردم منفعت به ربطي ،حاكم جناح با سبز پرچم زير ليبرال بورژوازي
لذا نميتوانست از دل آن نتايجي را گرفت كه مردم در تونس يا  و نداشت

 حزب منهاي ،مصر گرفتند. اگر كل اپوزيسيون راست و چپ ايران
 و پيوستند سبز به ،كارگري فعالين و پراكند جمعهاي و افراد و حكمتيست

 اين خود ماهيت دليل به ،دندش صف به ،ليبرال بورژوازي جنبش بيرق زير

. تبليغات وسيعي كه اين صف همراه كل ميدياي غرب در دفاع بود جريانات
 مردم و كارگر طبقه چشم در دودي همگي ،از جنبش سبز راه انداخت

  . بود سبز جنبش خدمت در و انقالبي
  

ترين فاكتور موقعيت كنوني طبقه كارگر است كه در  : مهمپاسخ هشتم
تان به آن پرداختم. ترديد ندارم كه هم سركوب و هم  وال اولجواب به سئ

 مسئله ترين مهم اما ،وضع كنوني جهان سرمايه داري تاثيرات خود را دارند
مشكالت ذهني طبقه كارگر است كه به شكل انشقاق و پراكندگي و.. خود 

 نظام هر فرض سركوب ،دهد. از نظر من سركوب جواب نيست را نشان مي
 آنچه ،كنم آنچه باعث اين وضع است در ايران است. من فكر مي بورژوائي

 جامعه بر دهه سه ،مسلح دندان تا و بورژوايي حكومت يك است داده اجازه
 عدم ،ان حاكميت كند و شرايط دشواري را به طبقه كارگر تحميل كنداير

 طبقه اين دامن كه است مشكالتي بر آمدن فائق براي كارگر طبقه آمادگي
 مزدي بردگي ،چنانكه در اول بحث هم اشاره كردم . هماست رفتهگ را

 رضايت و تسليم بدون ،هستيم آن شاهد كه عظيمي ابعاد در كارگر طبقه
 آوردن بيرون. نيست مقدور آنها تمكين و قناعت بدون ،قه كارگرطب توده
. طبقه كارگر است طبقه اين هاي كمونيست كار وضع اين از كارگر طبقه

 موانع بايد ،ش از هر زماني به اتحاد در صفوف خود محتاج استامروز بي
 اتحاد راه اين در قدم ترين مهم و اولين. برداشت پا پيش از را اتحاد اين
. و گفتم ابتدا است كارگر طبقه كمونيست رهبران ،گران كمونيستكار

نيروئي كه بايد محمل اين اتحاد باشد بايد خود متحد شود. اتحاد كارگران 
 كارگري مركز هر در كارگر طبقه گويان سخن و رهبران اتحاد ،مونيستك

بناي اتحاد در ميان كارگران آن مركز است. بورژوازي عالوه بر  سنگ
سركوب با يك دستگاه طويل و بزرگ تبليغاتي روزانه كل جامعه و خصوصا 

كند زندگي كنوني را  كند و تالش مي طبقه كارگر را پمپاژ تبليغاتي مي
ي جلوه دهد. سد بستن در مقابل اين تعرض احتياج به كار جدي ابد

  گرانه و كار مبارزاتي در صفوف اين طبقه دارد.  سياسي و آگاه
 توده اند شده موفق جا هر ،هر جا فعالين و رهبران كارگري متحد بوده اند

 مبارزات ،كنند متحد خود مطالبات حول خود كار محل در را كارگر طبقه
وفق شده است. بارزترين نمونه در اين زمينه اعتصاب كارگران نيز م آنها

پتروشيمي تبريز و بدنبال كارگران ماهشهر است. در اين دو مركز به دليل 
دولت و كار فرما مجبور  ،هوشياري و كار متحدانه كارگران و رهبران آنها

 شدند به مطالبات كارگران تن بدهند. در تبريز تالش كردن با پرداخت پول
 استفاده شكن اعتصاب عنوان به آنان از ،هاي ديگر زياد به كارگران بخش

اعتصاب كارگران ماهشهر در اين زمينه بسيار . نشدند موفق كه كنند
 كل دخالت و دادن شركت ،آموزنده است. بسيج كل كارگران

 جريان در آنها باالي سطح اتحاد ،تصميمات همه در كارگران
اد به عنوان نماينده و سرانجام همه تعيين تعدادي زي ،اعتصاب

 كاري ،توافقات و تصميمات را موكول كردن به توافق توده كارگران
ها و  ها و تدبير كردن اين كار بدون تالشي از پيش و نشست .بود درخشان
ها و... مقدور نبود. بايد يك كار پايه اي و اساسي در ميان طبقه  جمع شدن

اين كار جمع شدن فعالين خشت بناي كارگر صورت بگيرد. 
ته هاي كمي در كارگر طبقه دلسوز فعال و رهبر ،كمونيست

كمونيستي است. خشت بناي اتحاد كارگران متحد شدن با 
ترين و دلسوزترين فعالين كارگري در كميته هاي  هآگا ،نفوذترين

  كمونيستي است. 
وز در تاكيد كنم. امر را نكته چند ،در مورد وضعيت جهاني سرمايه داري

هاي سرمايه  سراسر جهان شاهد تعرض وسيع و همه جانبه سرمايه و دولت
داري به سطح زندگي طبقه كارگر هستيم. اين تعرض در ابعاد مختلف 

. تنها براي نمونه و بر دارد جريان فرهنگي و اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي
از اخيرا در نروژ يكي  ،هاي غربي مبناي اخبار ميدياي رسمي خود دولت

 اي جزيره به ،اسلو شهر مركز در گذاري بمب از بعد ،فعالين دست راستي
بار را راه  كه محل تفريح جوانان چپ نروژ بود حمله كرد و فاجعه اي خون

انداخت. بعد از اين اتفاق در انگلستان دولت دست راستي بريتانيا در كمال 
مسايگي دارد كند كه هر كس آنارشيستي را در ه بي شرمي رسما اعالم مي

 جوانان به راستي دست فعالين و ،ها به پليس خبر دهد. حمله فاشيست
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كنند و عمال در  احت تمام دستمايه تعرض به چپ جامعه ميوق با را چپ
كنار همان فاشيست تروريسم و بمب گذار مي ايستند. دولت آمريكا در 

را ترور كه چه گوارا  ،هائي داد همين روزها جايزه هنگفتي به تروريست
كردند. مجلس آمريكا پرداخت ميزان هنگفت پول به كسي كه چه گوارا را 

كند. واحدهاي پليس  كشته است را تصويب و بدون شرم آن را اعالم مي
ها  آمريكا با زير پا گذاشتن همه موازين بين المللي كه قرار است همه دولت

ر مسلح را گرفته و شوند و بن الدن غي وارد پاكستان مي ،به آن پايند باشند
كنند. در انگلستان بعد از به خيابان ريختن مردم محرم و عصيان  اعدام مي

 كل با دولت ،هائي كه در همين مدت پيش اتفاق افتاد زده و درگيري
 ،يدياي نوكر خود به تبليغاتي عميقا ضد انساني و فضائي مسموم دامن زدم

 6و نيم پوند  3به ارزش دك را به جرم دزدي كو دو مادر فضا اين در كه
 يكي همين در بريتانيا مجلس نمايندگان كه شرايطي در ،ماه زندان گرفت

هاي چند صد ميليون پوندي آنها افشا شد  اخير چندين مورد دزدي دوسال
اما حتي يك نفر از آنان نيز يك روز  ،و به ميديا رفت و دنيا مطلع شد

اوج وقاحت و بيشرمي بورژوازي زندان نرفت. اين موارد را اشاره كردم تا 
امروز و پوچ بودن همه ادعاهاي حقوق انسان و دمكراسي و حقوق بشر 

ها دالر از خزانه  روشن شود. شاهديم در همين چند سال گذشته بيليون
ها كمك شد تا ورشكسته نشوند و حال  مردم در كشورهاي مختلف به بانك

سي هم جوابگو نيست و تازه ها كارگر اخراج و بيكار شده اند و ك ميليون
گيرند با هزار بهانه كم شده است. اين  كمك هزينه ناچيزي هم كه مي

ها كارگر چيني قرار  نمونه ها را در كنار شرايط وحشيانه استثمار ميليون
 وضع كنار در و بگذاريد آفريقا در گرسنگي وسيع آمار كنار در ،دهيد
و آفريقاي  التين مريكايآ در كارگر طبقه وحشيانه استثمار و وخيم
بگذاريد تا تصوير كمي  ژاپن در مهاجر كارگر وحشيانه استثمار و ،جنوبي
تواند بر جامعه ايران  تر شود. اين وضع دنياي ما است. و اين وضع نمي كامل

و بر طبقه كارگر تاثير مخرب نگذارد. اين بخشي از ارعابي است كه 
تا جامعه را و در راس آن طبقه كند  بورژوازي بسيار آگاهانه دنبال مي

هاي شرم را  كارگر را مرعوب كند. امروز ديگر بورژوازي خود راسا پرده
گذارد و اين  برداشته است و چهره كثيف و خونبار خود را به نمايش مي

كامال آگاهانه و با هدف ترساندن كل جامعه و در راس آن طبقه كارگر 
ار گذاشتن هر نوع پرده كن ،ارگرگيرد. دشمني عريان با طبقه ك صورت مي

 به دهد مي امكان هم كارگر به طرفي از، و هر نوع ظاهر بشردوستانه
 عليه و ببيند را بورژوازي شقاوت و رحمي بي و وقاحت سادگي و روشني

   خود  را ببندد. صف آن
اما همراه با اين وضع يك طرف ديگر هم طبقه كارگر جهاني است. در 

 و فرانسه از ،هاي وسيعي در كشورهاي مختلف همين مدت شاهد جدال
تا خاورميانه بوده ايم. كسي يك سال قبل تصور   يونان ،انگلستان

صور ت كسي. ببيند خود به انقالبي ها زودي اين به تونس و مصر ،كرد نمي
شوند با  كرد كل خاورميانه و آنچه كه به عنوان دول عربي شناخته مي نمي

جه شوند. اينها هم تاثيرات مثبت خود را طغيان مردم ستمديده موا
  گذاشته اند. 

به هر حال ايران جامعه اي صنعتي با يك طبقه كارگر بزرگ است كه اگر 
ه گفتم بهبود در چنانك هم و اما. كند مي دگرگون را جامعه كل ،اراده كند

است. اين آمادگي امروز  كارگر طبقه آمادگي گرو در ،زندگي اين طبقه
چيز آمادگي ذهني و فائق آمدن به تشتت و پراكندگي در قبل از هر 

صفوف رهبران و فعالين كمونيست طبقه كارگر است. حلقه اصلي در اين 
راه اتحاد رهبران و فعالين راديكال اين طبقه به عنوان موتور محركه كل 

  طبقه كارگر و لوالي اتحاد اين طبقه است.
  

 به كنم مي فكر ،اره شما برگردد: تا جائي كه به مراكز مورد اشپاسخ نهم
 ،كز و عدم تمركز كارگران در آنمرا اين بودن كوچك و پراكندگي دليل

زم است كارگران در اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري متشكل شوند. در ال
همان حال بايد تالش كرد همين اتحاديه ها را نيز متكي كرد به مجامع 

ن در محل زندگي باشد يا محل عمومي خود. اينكه اشكال سازماندهي آ
ته يا كارگران هر بخش. براي مثال رش هر موقعيت به دارد بستگي ،كار

اكنون صدها مركز جوشكاري و مكانيكي و... در شهرهاي مختلف وجود 

دارند. در چنين مواردي بهتر است محل كار مركز سازماندهي باشد. فكر 
در اين موارد به نظرم نبايد  كنم اساسا بايد متكي به محل كار بود. اما مي

تشكل يابي در محل زندگي ممكن  امكان هم جائي در اگر ،تعصبي داشت
  تر است بايد اين كار را كرد.

: زنان كارگر بخشي از طبقه كارگر ايرانند و مبارزه و اعتراض پاسخ دهم
ها به  آنها نيز بخشي از مبارزه طبقه كارگر است. اكنون بازار سياه هم تن

 مردم و زن با كارگر طبقه از بخشي كال ،شود كارگر خالصه نمي زنان
 در ،است طرف آن با كارگر طبقه كه مختلفي مشكالت و بيكاري بدليل
كنند. كار سياه را خود سرمايه ايجاد  ترين مزد كار مي پايين با و سياه بازار
كند. قرباني اصلي كار سياه كارگران افغانستاني هستند. يك منبع  مي

يروي كار ارزان را چند ميليون كارگر افغانستاني در چند دهه گذشته ن
 ،مزد توان كار سياه هم نام گذاشت. كار بي تامين كرده اند كه حتي نمي

 يافته اختصاص كارگر طبقه از بخش اين به اساسا سخت و تامين بي كاري
 تاني نقشي بسيار مهم در رشد سرمايه و سود عظيمافغانس كارگران. است

 ،آن به قيمت بردگي مطلق خود داشته اند. امروز كه بحث يارانه است
ر غاز هم بي بهره چند اين از كند مي هم سفيد كار كه افغانستاني كارگر

 ،ها است. جدا از اين كار كودكان در بسياري از مراكز از كوره پزخانه
  . است ايران جامعه در سياه كار از بخشي نيز.. و كشاورزي ،ها بافي قالي

 جنبش به ديگر اين ،در هر صورت اگر هم بحث از كار سياه زنان باشد
 كار يا مردان بيكاري با مقابله چنانكه هم ،نيست مربوط آن تاثيرات و زنان
مقابله با  ،مردان جنبش نه و است كارگري جنبش امر مرد كارگران سياه

ابل كار سياه و است. چه سد بستن در مق طبقه كارگركار سياه زنان نيز امر 
  .است كارگر طبقه امر ،چه مزد برابر در مقابل كار برابر زنان و مردان كارگر

تا جائي كه به سازماندهي اين بخش از طبقه كارگر برگردد و مشخصا زنان 
 كارگر طبقه از بخش اين كه مشكالتي بايد چيز هر از قبل راستش ،كارگر

عه كارگري برسميت جام تمشكال از بخشي عنوان به ،است مواجه آن با
در  ،كنند يا كال كارگراني كه كار سياه ميشناخته شود. اين بخش از زنان 

حقيقت جزو كارگران بيكار به حساب مي آيند كه رسما و بر مبناي موازين 
 كه است معضالتي ،جامعه بيكارند. مشكالتي كه در اين بخش موجود است

كنند. كسي  پنجه نرم مي و دست نآ با ايران كارگران از نفر ميليون چند
 حساب به بيكار و نيست برايش كاري اول وهله در ،كند كه كار سياه مي

حاضر نيست به كار سياه و در  انساني هيچ باشد مناسبي كار اگر ،آيد مي
حقيقت به بردگي مطلق تن دهد. لذا به نظر من اين بخش از طبقه كارگر 

رگران افغانستاني كه مجبورند كا يا ،نندك و زنان و مرداني كه كار سياه مي
به عنوان كارگر بيكار و حول كار مناسب يا بيمه  ،تن به كار سياه بدهند 

بيكاري بايد متحد شوند. مسئله بيكاري تنها مشكل كارگران بيكار نيست. 
بيكاري اهرم فشاري بر سر كل طبقه كارگر براي تن دادن به بردگي محض 

 به را پاييني زندگي سطح ،بيكاري باعث شده است است. ترس و نگراني از
. در هر صورت مقابله با بيكاري امر كل طبقه كنند تحميل كارگر طبقه كل

كارگر است. بيكاري در حقيقت عاملي جدي و ابزاري مهم عليه كل طبقه 
كارگر است. با اين ابزار دستمزد كارگر شاغل را هم پايين نگاه ميدارند و 

شود. لذا اين فشار هميشه بر سر  ا الزم دانست اخراج ميهر وقت كارفرم
كارگر شاغل هست و آگاهانه فشار را نگه ميدارند تا با استفاده از آن هر 
شرايطي را به كارگران شاغل هم تحميل كنند. اتحاد كارگر شاغل و بيكار 
عليه بيكاري و حول مطالبه كار مناسب يا بيمه بيكاري مكفي يكي از 

  ي اصلي جدال طبقه كارگر با بورژوازي است.ها ميدان
كال من فكر  ،اگر هم منظور شما جنبش برابري زنان علي العموم است

 كار ،ركنم رهائي زنان در جوامع بورژوائي چون ايران كار طبقه كارگ مي
 نشناختن برسميت و زن حقوقي بي. است طبقه اين سوسياليستي جنبش
جوامع بورژوائي چون  در حاكم بداداست از بخشي ،زنان ابتدايي حقوق

ايران است. رهائي زن امر جنبش سوسياليستي طبقه كارگر است و بردگي 
  است.  و ابزار انشقاق در اين طبقه زن بيش از همه عليه طبقه كارگر

 و زن براي برابر كار مقابل در برابر مزد تنها نه ،تا جائي كه به ايران برگردد
ين آزادي بيان و عقيده و پوشش و رفت و آمد تضم حتي بلكه ،كارگر مرد

و.. نيز بر دوش طبقه كارگر است. بورژوازي هر زمان به كار زن محتاج 
كند و هر وقت هم احتياجي  زن را به عنوان نيروي كار جلب بازار مي ،است
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نباشد اولين قربانيان اخراج و بيكاري زنانند. لذا جنبش زنان به عنوان يك 
طبقه كارگر باشد. يا بهتر است بگويم دفاع از حقوق زن  جنبش بايد متحد

و خواست برابري كامل زن و مرد يكي از مطالبات هميشگي جنبش 
 در ،سوسياليستي طبقه كارگر است. تا كنون هم در مبارزات كارگران ايران

 برابري ،آنان هاي كيفرخواست و بيانه در ،مه اول هاي قطعنامه و مطالبات
 و اجتماعي ،اقتصادي ،ي سياسيها عرصه همه در مرد و زن كامل

  . است بوده ايران كارگر طبقه خواست فرهنگي
  

: طبقه كارگر اعم از كارگران بخش صنعتي و خدماتي و... پاسخ يازدهم
يك طبقه اند با منافع مشترك. مهم نيست كه آنها در بخش خدماتي كار 

تند يا توزيع و... از كنند يا در بخش صنعتي. مهم نيست در توليد هس مي
زاويه توليد اجتماعي در جامعه كار در بخش خدماتي به همان ميزان 
ضروري است كه در بخش صنعتي و توليدي. كل طبقه كارگر با كل كاري 

توليد اجتماعي را  ،دهد اعم از كار خدماتي يا غير خدماتي كه انجام مي
كارگر به بخش كند. بايد توجه داشت كه تقسيم بندي طبقه  ميسر مي

خدماتي و صنعتي و توليدي خصوصا در دوره هاي بحراني از جانب 
بورژوازي ابزاري است براي افزايش شدت استثمار كل طبقه كارگر و 
كاستن از سهم كل طبقه كارگر از توليد اجتماعي. در اين دوران بورژوازي 
ا با كاستن خدمات عمومي عمال بخش زيادي از كارگران بخش خدماتي ر

كند و بار تامين زندگي اين بخش را عمال بر  به خيل بيكاران اضافه مي
كند.  بر سر بخش شاغل طبقه كارگر اضافه مي ،دوش همسرنوشتان خود

هاي توليدي  همزمان با اين با افزايش بارآوري كار و شدت كار در بخش
عمال سهم كارگران از توليد اجتماعي را حتي در همين بخش كاهش 

دهد و درجه  و كل طبقه كارگر را در شرايط نامساعد تري قرار ميدهد  مي
برد. لذا از زاويه منفعت طبقه كارگر و از  استثمار كل طبقه كارگر را باال مي

زاويه كل توليد اجتماعي همه كارگران اعم از بخش خدماتي يا صنعتي 
جزو يك طبقه و هم منفعت هستند. در جامعه هيچ بخش صنعتي و 

دهد و هيچ توليدي بدون  بدون نقش بخش خدماتي معني نميتوليدي 
بخش توزيع و خدمات به خودي خود مسئله توليد و باز توليد اجتماعي را 

  رساند.  به جائي نمي
اكنون در جامعه ايران بخش نسبتا وسيعي از طبقه كارگر در بخش 

 ،ها شهرداري تا نقل و حمل بخش از ،كنند خدماتي و توزيع كار مي
 بخش بدون اگر. كارگرند طبقه از بخش اين شامل.. و پرستاران ،لمينمع

معني  بي اجتماعي توليد باز و توليد و جامعه چرخش توليدي و صنعتي
 بخش توليد نيز خدمات و توزيع بخش در كارگر طبقه نقش بدون ،است

  . است معني بي جامعه توليدي و صنعتي
گر نقش بسيار مهمي در جامعه در دنياي واقعي هم اين بخش از طبقه كار

دارند و قدرت بزرگي هم دارند. يك دقيقه تصور كنيد كه جامعه براي يك 
 ،نباشد موجود ترانسپورت ،لم نداشته باشدمع ،روز پرستار نداشته باشد

 شد خواهد مختل جامعه كل ،نكنند كار بخش اين كارگران و ها شهرداري
رسد و هيچ  خامي به محل نمي مواد هيچ ،گيرد نمي صورت توليدي هيچ و

تواند سر  شود و هيچ كارگري در بخش توليدي نمي توليدي توزيع نمي
كارش برود. تصور كنيد فقط در بخش ترانسپورت يك روز كارگران اين 

 همه و جامعه كل ،يزدمير هم به جامعه كل ،بخش دست از كار بكشند
شود. يا كارگران  ميا مختل تمام آنها در اجتماعي زندگي و بزرگ شهرهاي

 مختل تهران در زندگي ،شهرداري در تهران يك هفته سر كار نروند
ي قوي در دست ها اهرم حال عين در بخش اين بگويم خواهم مي. شود مي

دارند و منشا قدرت هستند كه نقشي تعيين كننده در چرخش كل جامعه 
  و زندگي اجتماعي دارند.

هاي  اين طبقه اعم از اينكه بخش يكپارچگي كل طبقه كارگر و وحدت كل
 ،مختلف طبقه كارگر كجاي توليد و باز توليد جامعه سرمايه داري هستند

توان سنگربندي جدي در مقابل  و طبقه اين اتحاد حفظ مهم شرط يك
بورژوازي است. يكپارچگي طبقه كارگر با همه بخشهاي آن و توجه به 

عمومي در هر مبارزه اي  منفعت عمومي اين طبقه و توجه به اين منفعت
شرط مهم و حياتي  ،به عنوان قطب نماي تحرك اعتراضي طبقه كارگر

  پيروزي در مبارزه عليه بورژوازي است.  

  
:  به نظر من همه كساني كه مجبورند براي تامين زندگي پاسخ دوازدهم

همه كساني كه مجبورند هر روزه نيروي كار  ،خود روزانه سر كار بروند
جزو طبقه كارگرند. بخش وسيعي  ،فروشند تا زندگي آنها بچرخدخود را ب

 هر مثل و ندارند دست در اي سرمايه ،اي ندارند از معلمين اندوخته
بايد هر روز سر كار بروند تا  ،دهد ارگري كه مثال كار يدي انجام ميك

ها از نظر اجتماعي  و كال جايگاه اجتماعي  زندگي آن روزشان بچرخد. اين
كند كه به عنوان بخشي از طبقه كارگر به حساب بياند.  يجاب ميآنها ا

كنند مثل  موقعيت اجتماعي بخش زيادي از كساني كه كار يدي نمي
معلمين كه شما اشاره كرديد در دنياي واقعي بخشي از طبقه كارگرند. كال 

كند كه روزانه براي امرار  هر آدمي كه موقعيت اجتماعي او ايجاب مي
به رفتن سر كار و فروش نيروي كار خود است را كارگر و جز  معاش مجبور

طبقه كارگر به حساب مي آيد. كار اين بخش الزاما مثل كارگر صنعتي كار 
اين بخش توليد و باز توليد ممكن نيست و  كار بدون اما ،مولد نيست

چرخش جامعه هم ممكن نيست. لذا از زاويه نقش آنها هم در كل جامعه از 
  ي دارند.مايگاه مهنظر من ج

*  
  

           

  كميته مركزيپاسخ 
  ر)(راه كارگ سازمان كارگران انقالبي ايران

  پرسش آرش 12به  
 
  

ترين عوامل نامساعد براى تشكل مستقل  مهماز منظر ما  پاسخ اول:
بندى كرد. اين سه عامل  اصلى طبقه  توان در سه ردهيكارگرى را م

دولت در ايران، ويژگى ساختار اقتصاد كشور،  بازدارنده عبارتند از: مختصات
كارگرى از آن برخوردار   اى كه اردوى جنبش و خصوصيات و تركيب ويژه

است. هر يك از اين عوامل از اجزاى معينى تشكيل شده و تاثير متقابل بر 
توان موانع  ى اين اجزا مى و از توضيح تاثير متقابل همه دارنديك ديگر 

بگذاريد هر يك   ان در ايران را به خوبى توضيح داد. پسيابى كارگر سازمان
 ترى بيان كنيم. از اين عوامل را به طور مشخص

 
 مختصات دولت 

 به عنوان عامل نامساعد سازمان يابى كارگران
م: الف: يكن در اين محور، به چهار خصلت رژيم سياسى در ايران اشاره مى

  خور نفتى؛ ج: نقش رانت خصلت استبدادى رژيم سياسى ايران؛ ب: دولت
هاى ايران؛ د: خصلت كورپراتيستى نهادهاى كارگرى  تخريبى رژيم

 هاى حاكم. رژيم
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ترين  ترين يا يكى از مهم خصلت استبدادى رژيم سياسى، بى ترديد مهم -1
يابى كارگران است. تاكيد بر اين نكته به  عوامل نامساعد براى سازمان

هاى سياسى در سازمان يابى  ى رژيممنفى خصلت استبداد  معناى نقش
آن يك سان نيست. » ناممكن بودن«دشوار شدن سازمان يابى با اما ست. ا

يابى كارگرى  يابى و از جمله سازمان هاى استبدادى، هر نوع سازمان در رژيم
توان و نبايد شرايط  دشوار است. اما حتا دشوارترين شرايط را نيز نمى

، استبداد سياسى، بود و نبود القى كرد. به نظر ميابى ت ناممكن براى سازمان
كند. قانونى يا  كند، شكل و ابعاد آن را تعيين مى تشكل را تعيين نمى

معهذا نقش منفي كند.  غيرقانونى، نهادى يا جنبشى بودن، آن را تعيين مى
 توان ناديده انگاشتآن را عدم سازمانيابي كارگري تحت هيچ شرايطي نمي

خوار نفتى، الاقل در سى چهل ساله اخير تاريخ ايران، يكى  دولت رانت -2
ترين عوامل نامساعد براى تكوين تشكل مستقل كارگرى بوده است.  از مهم

را   مهمى از درآمدش  اعظم يا بخش  دولت رانت خوار دولتى است كه بخش
هاى  مستقل از فعاليت  نه از طريق ماليات، بلكه از منابعى كم و بيش

آورد. و بنابراين به لحاظ منابع مالى،  جمعيت كشور به دست مى اقتصادى
يابد. در ايران، اثرات  كشور دست مى طبقاتبه نوعى استقالل در مقابل 

  يابى كارگران از دو لحاظ برجستگى خاص نامساعد دولت نفتى بر سازمان
تغال داشته و دارد. اوال: از طريق دامن زدن به اقتصاد انگلى، كه امكانات اش

آورد و در نتيجه، موقعيت عمومى مزد و حقوق بگيران را  مولد را پايين مى
كند؛ ثانيا: از طريق به وجود آوردن گروه نسبتا بزرگى از مزد و  تضعيف مى

شان را  هاى كنند از حق كار برخوردارند و شغل حقوق بگيران، كه گمان مى
بعد از رونق نفتى كنند. اين پديده مخصوصا  نوعى حق كسب شده تلقى مى

هاى پنجاه، تاثيرات معينى بر اليه هايى  قيمت آن در اوايل سال  و افزايش
 اين امر به ى ما بر جاى گذاشته است. به قول آصف بيات از اقشار جامعه

هاى مهاجر از  بافت طبقه، ارتقاى موقعيت اجتماعى اليه» بى قواره كردن«
منفى   كارگران و... از جمله عوارضروستا به شهر، ناموزونى در ميان اقشار 

بر كل موقعيت كارگران بوده است. به عبارت ديگر، دولت نفتى باعث شده 
است، كه هم وزن كارگران صنعتى مدرن در كل نيروى كار فعال ايران 
پايين باشد و هم بخشى از كارگران گمان بكنند سرنوشتى متفاوت و 

دستان جامعه  كل محرومان و تهىموقعيتى نسبتا قابل تحمل در مقايسه با 
 دارند.

هر دولت استبدادى يا بناپارتيستى و حتا هر دولت رانتى لزوما و  -3
  ى اقتصادى نيست در ايران، اما نقش ضرورتا ضد صنعت و مخالف با توسعه

اى دارد كه  و نتايج پر دامنه  ى اقتصادى، عوارض ها در قبال توسعه دولت
ها  ها، جهت گيرى رفت. در ايران، نگاهى به سياستتوان آن را ناديده گ نمى

ى گذشته اين  دههسه دهد، كه در  و اقدامات جمهورى اسالمى نشان مى
ى اقتصادى نبوده، نه تنها نسبت به  رژيم نه تنها فاعل و عامل توسعه

خنثى و بى طرف ظاهر نشده، بلكه به طور فعال در   اقتصاد جامعه در نقش
رده است. كافى است به شرايط ناامن جهت تخريب آن عمل ك

 500از   ى انسانى، به هدر دادن بيش گذارى يا به اتالف سرمايه سرمايه
  هاى ضد و نقيض ميليارد دالر بابت جنگ هشت ساله، به اتخاذ سياست

... اشاره طرح بنگاههاي زود بازده نظير اولويت كشاورزى، تعديل اقتصادى و
 ى اقتصادى را مشاهده كرد. ى در عرصهكرد، تا ابعاد و ميزان خراب

هاى حاكم نيز يكى از  خصلت كورپراتيستى نهادهاى كارگرى رژيم -4
ى شاه،  يابى مستقل كارگرى در ايران بوده است. در دوره موانع مهم سازمان

شورايى به نام شوراى سهيم كردن در كارخانه ها شكل گرفت كه به قول 
 را به عهده داشت.» كارگران به محيط كارمند كردن  عالقه«ى  شاه، وظيفه

مذهبى رژيم  -ى بعد از سقوط شاه نيز خصلت بناپارتيستى  در دوره
ى ما را تقويت كرده است. مبناى  كورپراتيستى در جامعه  اسالمى، گرايش

اعتقادى جمهورى اسالمى، مرزبندى بين مسلمان و غير مسلمان است، كه 
وحدت امت «و اين تمايز را تحت شعار  كند مرزهاى طبقاتى را آلوده مى

دار،  ى كارگر با سرمايه سازد. درهم آميزى مرز طبقه محو مى» اسالمى
سازى طبقاتى تقويت شده و هويت  و هم  ى سازش كند زمينه كمك مى

ى فعال از  مستقل كارگران در سايه قرار گيرد. رژيم اسالمى با استفاده
داران خود را  تجمعى از طرفسعى كرده است » امت اسالمى«مفهوم 

براى » امت«را درهم شكند. مفهوم » ها امتى«سازمان دهد، تا تشكل غير 

هاى فاشيستى يا شبه  در رژيم» ملت«رژيم اسالمى، كاركردى شبيه 
ى نهادهاى  فاشيستى در بر دارد. رژيم از اين طريق توانست با تعبيه

هاى اسالمى در  و انجمن ى كارگر و شوراها خود، نظير خانه  كارگرى خاص
هاى كارگرى را درهم شكند و بعدها نيز از  اوايل انقالب، شوراها و اتحاديه

البته هر چه از عمر رژيم  ها جلوگيرى به عمل آورد. شكل گيرى مجدد آن
اسالمي ميگذرد استفاده از ابزارهاي مفهومي ايدئولوژيك رنگ باختند و با 

اسالمي كار تالش كردند اولي را به نهاد  جدايي كاركرد خانه كارگر از حزب
مبدل سازند كه جز الغر شدن هر چه بيشتر اين  "جامعه كارگري"صنفي 

  اي براي اين نهادها در بر نداشت.تشكل دولتي نتيجه
 

 ويژگى ساختار اقتصاد
 به عنوان عامل نامساعد سازمان يابى كارگران 

ر اقتصاد ايران، به وزن به وزن سنگين سوداگرى د ادر اين محور بحث، م
ترين  دولت به عنوان بزرگ  باالى اقتصاد سياه در كل اقتصاد كشور، به نقش

بورژوازى ممتاز در جمهورى اسالمى به عنوان   كارفرما، و باالخره به نقش
 م.يكن يابى اشاره مى موانع سازمان

ت وزن سنگين سوداگرى در اقتصاد ايران را بايد يكى از نتايج دول الف:
توان آن را عاملى مستقل به حساب  نفتى تلقى كرد، اما به لحاظ ديگرى مى

سوداگرى   آورد. حقيقت اين است، كه هر دولت نفتى ضرورتا به گسترش
زند. سوداگرى محصول شرايط خاصى است. در ايران، قبل از  دامن نمى

  انقالب نيز سوداگرى وزن سنگينى در اقتصاد داشت. بعد از افزايش
 شتابان، سوداگرى به صورتى 1352آساى درآمد نفت در سال   جهش

يافت؛ زيرا بستر مناسبى براى توزيع درآمد نفت در ميان تمام   گسترش
  آورد. اما بعد از انقالب، گسترش عناصر انگلى رژيم شاهنشاهى فراهم مى

اى پيدا كرد كه قبال هرگز سابقه نداشت. اوال:  سوداگرى به دو دليل دامنه
گيرى) و بالفاصله به دنبال  ى اقتصادى كشور (به دنبال گروگان اصرهمح

ترين جنگ قرن بيستم) به  عراق (يعنى طوالنى _آن، شروع جنگ ايران 
ى تمام در ايران اختالالت اقتصادى عظيمى به وجود آورد،  مدت يك دهه

يافت، بلكه   آسا گسترش  كه در طول آن نه تنها سوداگرى به نحوى جهش
آن   اعظم بورژوازى ايران را به سوداگرى كشاند و در حفظ و گسترش  بخش
پول ملى   ارزش  ى همين اختالالت، كاهش نفع ساخت؛ ثانيا: در نتيجه ذى

هم راه با كنترل نرخ ارز توسط دولت  )از صد برابر در طول دو دهه  بيش(
رآمد به اضافه د )هاى مختلف براى معامالت مختلف و مخصوصا تعيين نرخ(

نفت، بستر مناسبى براى رشد سرطانى سوداگرى به وجود آورد و بورژوازى 
را به  )داران پيوند خورده با قدرت مندان سياسى يعنى سرمايه(ممتاز 

نيرومندترين عامل و حاصل سوداگرى تبديل كرد. اين سوداگرى گسترده 
: از يابى كارگران دارد. اوال از چند جهت اثرات نامساعدى روى سازمان

ى  عرضه  هاى اشتغال و در نتيجه، افزايش طريق مسدود كردن فرصت
نيروى كار در مقايسه با تقاضاى آن،  كه قدرت چانه زنى كارگران شاغل را 

دهد؛ ثانيا: از طريق درهم شكستن كشاورزى  مى  در مقابل سرمايه كاهش
ول در داخل ايران و بنابراين، باال بردن بهاى كاالى دست مزدى در ط

 ى طبقاتى.  فاصله  زمان؛ و ثالثا: از طريق گسترش
يا سايه يا (وزن باالى اقتصاد سياه در كل اقتصاد كشور، اقتصاد سياه  ب:

و (دارى  معموال به درجات مختلف در تمام كشورهاى سرمايه )غير رسمى
وجود دارد. اما هر قدر وزن اقتصاد سياه  )رفته  هاى پيش دارى حتا سرمايه

تر باشد، شرايط براى هم بستگى طبقاتى  اقتصاد يك كشور سنگيندر كل 
گردد. در ايران، به دليل وجود دولت  يابى كارگران نامساعدتر مى و سازمان

نفتى، بورژوازى ممتاز نيرومند، و سوداگرى گسترده، وزن اقتصاد سياه 
بسيار سنگين است. تا حدى كه  اكنون در كشور ما، آمار رسمى در غالب 

است. اين   هاى زندگى اجتماعى كامال غير قابل اعتماد و بى ارزش زهحو
ها امكان  كند، و هم به آن اقتصاد سياه است كه كارگران را وادار مى

مهمى از مزد و   دهد، كه در آن واحد چند جا كار كنند. اين كه بخش مى
حقوق بگيران كشور در آن واحد چند كار دارند، بدين معناست كه اوال: 

ى  مرز ميان كارگر رسمى و غير رسمى و مرز ميان كارگر و مثال فروشنده
دوره گرد بهم بريزد و مثال كارگر كارگاه صنعتى بزرگ در عين حال كارگر 
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يك كارگاه كوچك غير مشمول قانون كار باشد؛ ثانيا: هم بستگى ميان 
قابت ها براى شكار شغل ديگرى به ر تر گردد و هر يك از آن كارگران ضعيف

ى كارگران در مقابل سرمايه سقوط  زنى همه با او برخيزد؛ ثالثا: قدرت چانه
  كند؛ رابعا: وضع كارگران غيرماهر و غير منعطف بدتر و بدتر شود.

ترين كارفرماى كشور، يكى از عواملى است  دولت به عنوان بزرگ  نقش ج:
ارد. دولت در گذ يابى كارگران اثرات نامساعدى مى كه در مجموع بر سازمان

 در اين جاهاى كليدى اقتصاد را به عهده دارد.  ايران، مالكيت غالب بخش
با دولت روبرو هستند و هر نوع حركت جدى  »عمومى  بخش«كاركنان 

ها  يابى آن سازمان اين امرتواند به سرعت رنگ سياسى پيدا كند.  ها مى آن
ى شهروندان در را تا حد زيادى، در يك دولت استبدادى و فضاى بى حق

 كند. مقابل دولت، تضعيف مى
دارى به نحوى وجود  بورژوازى ممتاز. در هر حكومت استبدادى، سرمايه د:

دارى افزوده شده است.  دارد. اما در ايران، دو عامل ديگر به استبداد سرمايه
خصلت[استبدادي، نفتي،  ى اين سه دولت نفتى و دولت مذهبى. و مجموعه

وازى ممتاز نيرومند و بسيار مهاجم به وجود آورده است، ، يك بورژمذهبي]
ى حياتى  هاى اصلى اقتصاد كشور را در دست دارد و شيره كه تمام شريان

[طبقه  ى آقازادگى، مكد. وجود اين بورژوازى ممتاز، و پديده آن را مى
نيروى بسيار نامساعدى در مقابل  جديد سياسي ، نظامي و ايدئولوژيك]

كارگران ايران به وجود آورده است. اوال: از طريق دامن زدن به  يابى سازمان
گذارى؛ ثانيا: از  سوداگرى و خفه كردن اقتصاد مولد و ناامن كردن سرمايه

ى قوانين و  طريق برخوردارى از اقتدارات يك دولت استبدادى كه همه
گيرى  ساختارهاى مربوطه را در جهت حفظ وضع موجود و مقابله با شكل

  گيرد. طبقاتى قوى به كار مى  نبشيك ج
  موانع ساختارى

 يابى  ى كارگر براى سازمان طبقه 
ويژگى و موقعيت كارگران، وزن  ،، به شرايطميتوان در اين محور از بحث

دستان خانه خراب نسبت به كل جمعيت ايران، نسبت پايين  باالى تهى
شور، به كارگران واحدهاى صنعتى بزرگ به كل مزد و حقوق بگيران ك

ى بيكارى، به گسست طوالنى در حضور فعال كارگران  فزاينده  گسترش
 كنم. چپ كارگرى اشاره مى  سازمان يافته، و باالخره به ضعف جنبش

 :خراب نسبت به كل جمعيت كشور دستان خانه وزن باالى تهى -1
دهند، كه در حال حاضر حدود نيمى  هاى اقتصادى متعدد نشان مى ارزيابى
قرار دارند  )ها حتا فقر مطلق و به نظر بعضى(عيت كشور زير خط فقر از جم

ها در تمام  و شكاف ميان فقر و ثروت در ايران امروز يكى از باالترين
يابى  دنياست. بى ترديد اين وضع مشكالت بسيار زيادى براى سازمان

تر ماهر  آورد و مخصوصا وضع كارگران غير ماهر و كم كارگران به وجود مى
از آن   كه ماركس »اى ذخيره  ارتش«كند. در واقع،  را بسيار شكننده مى

كرد، در ايران دارد  گفت و آن را عصاى دست سرمايه تلقى مى سخن مى
بزرگى از نيروى كار ايران را به بردگى واقعى   كند؛ بخش بيداد مى

دهد، كه فقط براى بقا بجنگند و به هر  كشاند؛ و در وضعى قرار مى مى
 مت.قي
نسبت پايين كارگران واحدهاى صنعتى بزرگ به كل مزد و حقوق  -2

يابى كارگران است. در  ترين عوامل نامساعد در سازمان بگيران، يكى از مهم
هاى صنعتى بزرگ در سى چهل  ايران، ضعف وزن نسبى كارگران كارگاه

در ى نيرومند  كننده ى كارگر ايران را از يك گروه رهبرى سال اخير، طبقه
در ساختار نيروى كار، عوامل   يابى محروم كرده است. در عوض سازمان
هاى كوچك، كارگران  ايى نظير كار كودكان و وزن سنگين كارگاه منفى

 ايران را از ستون تهاجمى موثر محروم كرده است. 
ى اول  ى بيكارى. ايران كشورى است، كه در دهه فزاينده  گسترش -3

هاى رشد جمعيت برخوردار بوده و در اين  ترين نرخانقالب از يكى از باال
دو برابر شده است و مشكل بيكارى جوانان اكنون يكى از   اش مدت جمعيت

از (شود. به عالوه، مهاجرت داخلى  ترين مسايل آن محسوب مى انفجارى
به دليل درهم شكستن كشاورزى، هنوز آهنگ بسيار بااليى  )روستا به شهر

يكارى نه تنها در كشور ما بسيار باالست، بلكه با آهنگ دارد. بنابراين، ب
كند.  است، كه ابعاد مساله را چند برابر مى  اى هم در حال گسترش فزاينده

شركت، تنها به كارگران  2077اثرات منفى از دست دادن شغل و تعطيلى 
  ماند، بلكه فشار مضاعفى را بر كل طبقه و  بيكار شده محدود و منحصر نمى

گذارد. ترديدى نيست  ى آن بر جاى مى هاى شكننده صا بر شاخهمخصو
يابى كارگران بر  عواملى كه برشمرديم، اثرات بسيار نامساعدى بر سازمان

هاى وسيعى از كارگران  گذارد. فشار بيكارى، موقعيت ضعيف بخش جاى مى
يابى نسل جوان كارگران كارگاه هاى كوچك و  مخصوصا در سازمان

ى غالب  كند. از طرف ديگر، موقعيت شكننده را نهادى مى كارگران فعلى
كارگران قراردادهاى موقت كار، عدم ممنوعيت كار كودكان، اوال بيكارى را 

يابى كارگران بر جاى  كند و ثانيا تاثير كامل منفى بر سازمان دايمى مى
 گذارد. مى
از  گسست طوالنى در حضور فعال كارگران سازمان يافته. در ايران، -4

  اى  هاى مستقل و موثر كارگران ضربه كه به تشكل( 32مرداد  28كودتاى 
  
  

  
  

هاى كارگرى مستقل و موثرى  به بعد، ما عمال تشكل )بار وارد كرد مرگ
ى  ى انقالب، هر چند دوره ى دوره ايم. فضاى تنفسى چهار ساله نداشته

تر از آن بود كه  تر و پراكنده يابى كارگرى بود، ولى كوتاه انفجار سازمان
ى بعدى بگذارد. بنابراين، فعاالن كارگرى ما به  بتواند اثرات عميقى بر دوره

معطوف به هم  از تجربهيابى و طبعا  لحاظ آگاهى از منطق كار سازمان
  هاى جنبش ترين ضعف . و اين يكى از بزرگاندمحروم بودهبستگى طبقاتى، 

ن نيروى الزم گذاشته نشود، كارگرى ماست، كه اگر براى از بين بردن آ
ى بحران جمهورى  احتماال در فضاى بازى كه ممكن است در نتيجه

براى چندمين -بيايد، فعاالن ما باز هم   اسالمى و يا حتا سرنگونى آن پيش
 كار را از صفر شروع خواهند كرد. -بار 
 28چپ ايران. در پنجاه سال اخير، يعنى از كودتاى   ضعف جنبش -5

اى كارگرى داشته و  توده  اى از جنبش به اين سو، غالبا نه تجربه 32مرداد 
هاى خودشان را  يابى كارگران حول خواسته نه حتا ضرورت سازمان

را در معناى « انقالبى گرى»فهميده است. چپ ايران معموال  مى
فهميده و در هر حال هميشه آن را بر كار بنيادى  گرى مى  شورش

يابى  دانسته است و حداكثر سازمان مقدم مىسوسياليستى و كارگرى 
كارگران را براى برانداختن استبداد يا مصالحى براى ساختن يك حزب 

كرده  تلقى مى )ى عالم باشد از آن نوعى كه بايد مركز همه(كمونيست 
، هنوز هم، يعنى از مقطع انقالب به بعد، منطق ااست. و به نظر م

 )كار حياتى كه فى نفسه ضرورت دارد به عنوان يك(يابى كارگرى  سازمان
براى غالب فعاالن چپ ما جا نيفتاده است. برخى از اين انحرافات كه امر 

 اند، به قرار زير است: كرده سازمان يابى كارگران را مختل مى
اى،  ى اقتصادى و ظرف آن، يعنى از جمله تشكل اتحاديه استقالل مبارزه *

ها به رسميت شناخته  تا مدت ى مستقل به عنوان يك سطح و عرصه
  وضعيت معين جنبش«و منوط به  »امر تاكتيكى«شد و آن را  نمى

 .ستدان مى »دارى دوران ابتدايى تكامل سرمايه«و يا مربوط به  »كارگرى
اى تحت شرايط سركوب ناممكن تلقى  يابى اتحاديه مبارزه براى سازمان *

 شد. مىشود و يا به بعد از سرنگونى حواله داده  مى
فهميده  »آسياب به نوبت«يابى بر مبناى مدل  گيرى سازمان مسير شكل *

گردد. طبق اين  آليزه مى شود. يعنى يك راه از مسيرهاى موجود ايده مى
يابى حتما بايد اول در كارخانه، بعد در منطقه، و بعد در  ديدگاه، سازمان
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ر و مسيرهاى سطح سراسرى صورت پذيرد. در اين ديدگاه، هر گونه ابتكا
  شود. ديگرى ناديده گرفته مى

گرايي همچون مادر آفتهاي دامنگير چپ، اثرات مخربي بر امر فرقه *
سازمانيابي كارگران از يك سو و ايجاد تفرقه در ميان كارگران از سوي 
ديگر برجاي گذاشته است. يارگيري از طبقه براي تقويت سازمان خود نه 

به تقويت طبقه قرار گيرد؛ بلكه همچون هدفي  ي اهرمي كه دوبارهبه مثابه
در خود يكي از انحرافاتي بوده كه از ناحيه چپ بر پيكر طبقه وارد شده 
است. گاهي اوقات اختالف بر سر نوع سازمانيابي(به عنوان نمونه اتحاديه يا 
 شورا) آن چنان برجسته ميشد كه نفس تشكل را نزد طبقه زايل ميساخت. 

 اى، معلوم است كه چپ و بر بستر چنين انحرافات فكرىدر چنين فضايى 
 »يار خاطر«يابى كارگرى  اگر براى سازمان هاي فداكاريبا وجود همه

گرايي و انشعابات پي فرقه نبوده است و نيست. »يار شاطر«نباشد، معموال 
اينك به  تر نيز ساخته است.در پي اين بنيه ضعيف چپ را هر دم شكننده

  پردازيم: سش اول ميبخش دوم پر
  

  چگونه و از كجا
 برود؟  تواند پيش يابى كارگران مى سازمان

رسيم كه  ى آن چه كه گفته شد، به اين سئوال مى اكنون با توجه به همه
برود و از   تواند پيش يابى مستقل و موثر كارگرى در ايران چگونه مى سازمان
 تواند آغاز شود؟ كجا مى

ى موانع  و موثر كارگرى در ايران، على رغم همه يابى مستقل سازمان الف:
تواند از همين حاال و درست زير سركوب جمهورى اسالمى آغاز شود و  مى

برود. ترديدى نبايد داشت كه اين كار عمدتا از مجارى   با موفقيت پيش
تواند صورت بگيرد و به احتمال زياد تا جمهورى اسالمى  فراقانونى مى
كارعلني و حتي قانونى داشته باشد، ولى   ظار پذيرشتواند انت هست، نمى

آرايى طبقاتى كارگران و زحمت كشان و  مسلما در بيدارى و صفقانوني 
بسيار   نقش )البته تا حدودى(ها  نيز در بهبود شرايط كار و زندگى آن

  مثبت و مهمى خواهد داشت. 
كارگر، با  ى هاى مختلف طبقه يابى مورد بحث ما در ميان بخش سازمان ب:

هاى  نخواهد رفت. بنابراين، توجه به ظرفيت  يك شيوه و يا يك آهنگ پيش
هاى شرايط كار و زيست هر يك  ى كارگر و ويژگى هاى مختلف طبقه بخش

العاده زيادى دارد. به طور كلى، بخشى از مزد و  ها، اهميت فوق از بخش
توانند  رشان مىبگيران عمدتا از طريق پيوندهاى موجود در محيط كا حقوق

عمدتا از   ديگر يابى مناسب و كارآمدى داشته باشند، ولى بخش سازمان
يابى مناسب و  طريق پيوندها شكل گرفته و در محيط زيست امكان سازمان

 كنند.  كارآمد پيدا مى
يابى  ى كارگر براى سازمان هاى طبقه ى بخش و مبارزات همه  تالش ج:

ها  د و تنگ شدن مبارزات هر يك از آنمستقل و موثر اهميت حياتى دار
كننده است. بنابراين، انتظار اين كه  يابى مختل براى روند سازمان

برود،   هاى بزرگ پيش هاى بنگاه يابى مستقل عمدتا با تكيه بر تالش سازمان
لوحانه و نادرست است. مخصوصا اگر توجه كنيم، كه مبارزات كارگران  ساده

ط كنونى كشور ما مضمون تدافعى دارد. ولى بنگاه هاى كوچك در شراي
هاى  يابى كارگران بنگاه حتا اگر جز اين هم بود، باز هم شيوه هاى سازمان

 توانست باشد. ى كارگر نمى هاى طبقه ى بخش به همه  بزرگ، قابل گسترش
ى كارگر تنها بر مبناى مبارزات و  هاى طبقه يابى هر يك از بخش سازمان د:

تواند شكل بگيرد. در حال حاضر، كانون  ها مى خود آن مطالبات بالفعل
ها هستند: اول،  ايران اين )كشان زحمت(ترين مبارزات بالفعل كارگران  فعال

ى كارگران قراردادى، سوم،  كارگران اخراج شده، دوم، وضع شكننده
هاى كوچك و  مبارزاتى كه در سطوح معين براى حمايت از كارگران بنگاه

هاى  ها جريان دارد؛ چهارم، حركت قانون كار شدن آن مخصوصا مشمول
هايى كه در مناطق تهى دست نشين شهرها صورت  اعتراضى و شورش

 گيرند.  مى
يابى مستقل و موثر در حال حاضر اين است، كه  سازماناما  ى اصلى مساله
يابى تبديل  هاى سازمان توانند به كانون و مبارزه چگونه مى  هاى تنش كانون
دهى كارگرى  ى سازمان هاى عام و مجرد درباره د. به عبارت ديگر، بحثشون

تمركز روى گره  بدون توانند كنونى نمى  در شرايط مشخص )هر چند الزم(
پذير سازند. بايد توجه داشت كه اكنون  را امكان اين امريابى  اصلى سازمان

دن با هر چهار كانون داغ مبارزات كنونى، در حال دست و پنجه نرم كر
معضالت كالن اقتصادى هستند و بنابراين، فقط از طريق ايجاد روابط 

 روى داشته باشند.  توانند پيش فرابنگاهى مى
بسيار مهمى   ، در فضاى سياست كنونى، جوانان و زنان نقشابه نظر م

پيشاهنگان   رو تا حدود زيادى عمال نقش دارند. مخصوصا جوانان پيش
راديكال اين   كنند. اگر بخش ى را بازى مىضد استبدادى كنون  جنبش

ضد استبدادى كنونى به ارتباط مستقيم با چهار كانون   پيشاهنگان جنبش
كشان كشيده شوند، روند  هاى كارگران و زحمت نقدا موجود حركت

برود. و:   تواند به صورت جهشى پيش يابى مستقل كارگران مى سازمان
به مبارزات و  )هاى بزرگ ردار از افقبرخو(افزوده شدن عناصر سازمان گر 

ى اول  و مخصوصا در وهله(مطالبات محالت تهى دست نشين شهرها 
  ترين بخش و محروم »زير كارگران«يابى  ، ظرفيت سازمان)شهرهاى بزرگ

كارگران بنگاه هاى كوچك را به صورتى فوق العاده و واقعا جهشى باال 
  برد.  مى

توان به صورت جمعى و گروهى به  از كجا مىگر را  اما اين عناصر سازمان
ى ايران  هاى لگدمال شده ترين جامعه ترين كانون حركت طرف دو داغ

توانند با اين كار پيوند ارگانيك پيدا كنند؟  ها چگونه مى جلب كرد؟ و آن
گر نيز از بطن همين  به سئوال اول، اين است كه عناصر سازمان اپاسخ م
 گرعناصر سازمانبه عالوه اگر بتوان ند برخيزند. توان هاى موجود مى حركت

عناصر جلب كرد و در پيوند باهاى داغ مبارزات طبقاتى  به طرف كانون را
هاى  ترين كانون تر را در داغ هاى وسيع نقدا سياسى شده برخوردار از افق

 . قرار داد كارگري  مبارزات ضد استبدادى
م: ارتقاى سطح مبارزات هم يكن مى ارائهرا  انى نظرم ح: در پايان، چكيده

ها جرقه  هاى طبقاتى كه نقدا از آن اكنون موجود در چهار كانون حركت
هم بستگى   ها براى ايجاد احساس خيزد و هم آهنگ كردن آن برمى

هاى  هاى مشترك ميان بخش ها و سرنوشت طبقاتى و آگاهى از ظرفيت
ها و مشخصات و  ى كارگر، بدون در نظر گرفتن خصلت مختلف طبقه

هاى مختلف  هر يك از بخش  يابى و مبارزاتى خاص هاى سازمان شيوه
هاى وسيع سازمان دادن به مطالبات كارگران و  ى كارگر، و نيز افق طبقه

ها از سطوح صنفى به طبقاتى  زحمت كشان و هموار كردن براى ارتقاى آن
طوح و بدون سياسى، بدون بى توجهى به منطق كار در هر يك از اين س _

ى  بى واسطه و استفاده  تازاندن مصنوعى مبارزات و مطالبات مشخص
هاى  ها. چنين كارى از طريق تمركز روى داغ ترين كانون ابزارى از آن

كنونى و متصل كردن  و كارگري ى ضد استبدادى مبارزات سياسى روزمره
 ست.هاى داغ مبارزات طبقاتى، ممكن ا ها به كانون عناصر راديكال آن

 
 يابى كارگران سازمان براي كدام افق و چشم انداز

انداز و افق فعاليت  يابى كارگران بايد بر چشم اين است، كه سازمان اپاسخ م
ى كارگر از تشكل اقتصادى خود در ايران  اى استوار باشد. طبقه اتحاديه

 محروم است و مبارزه براى مطالبات اقتصادى به تشكلى پايدار نياز دارد كه
صرفا از اين يا آن رژيم سياسى، از اين يا آن وضعيت سياسى، نتيجه 

شود. تشكل پايدار طبقه بايد حتا در برابر دولت كارگرى نيز از  نمى
مطالبات اقتصادى كارگران دفاع كند. طبيعى است كه اين حرف نبايد 

ى سياسى دخالت  بدين معنا فهميده شود، كه كارگران نبايد در عرصه
م يخواه ا به مسايل سياسى بى تفاوت باشند، بلكه از اين حرف مىكنند و ي

ى وجودى تشكل كارگران را بايد  م كه فلسفهيبر روى اين نكته تاكيد كن
و  ى اول از دفاع از مطالبات اقتصادى كارگران استنتاج كرد در درجه

 بنابراين .ريزي كردسطوح ديگر مبارزه و خواستهاي ديگر را بر روي آن پي
ين سطح از مبارزه الزم است، اما به هيچ وجه كافى نيست. اتحاديه ا

ى مسايل كارگران پاسخ دهد، داراى محدوديت ذاتى  تواند به همه نمى
ى كار و سرمايه سازمان  بى واسطه  ى تماس است، كارگران را در نقطه

شود  ى سرمايه صرفا در اين نقطه محدود نمى دانيم كه سلطه دهد و مى مى
  عاد ديگرى هم دارد. اما از اين حقايق نبايد به اين نتيجه رسيد، كه پسو اب
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اتحاديه ضرورتى ندارد. به عالوه، اتحاديه را نبايد تحت هيچ شرايطى در 
ها و شوراها قرار داد.  برابر ديگر اشكال سازمان يابى كارگران نظير تعاونى

زه و نيتى صورت ى كارگر با هر انگي هاى طبقه تقابل مصنوعى بين ارگان
ها را در برابر سرمايه  رود و اردوى آن به چشم كارگران مى  گيرد، دودش
ها و راه كارهاى اصولى و پايدار  در پيوند با سياست كند. تضعيف مى

نبرد   حرف زد. اين مسايل از جنس  و به طور مشخص  توان پيشاپيش نمى
دارند، بهتر   تشهستند و كسانى كه دستى بر آ و ميدان مشخص در لحظه

هاى معين حرف بزنند.  توانند در آغاز از راه كارهاى اصولى و سياست مى
ندارند و در  »پايدار«هستند و خصلت   مسايل مشخص  اين مسايل از جنس

ى طبقه، و در اين يا آن  ى مبارزه اين يا آن شرايط، در اين يا آن لحظه
 گيرند. به خود مى اى و ويژه  كشور با هم فرق دارند و خصلت مشخص

  
ارزيابي عيني از جنبش كارگري بايد چهار مولفه را در برگيرد  پاسخ دوم:

مطالبات  -كه در پرسش شما صرفا به دو محور اشاره  شده است. الف
بستر سياسي   -اشكال سازماندهي د -اشكال مبارزه ج -جنبش كارگري ب

وعه مطالبات با در نظر گرفتن مجم -عمومي جامعه. واقعيت اين است
-كه جنبش كارگري اساسا براي بهبود موقعيت خود مبارزه نمي -كارگران

كند، بلكه براي جلوگيري از بدتر نشدن شرايط خود پيكار ميكند. اين 
هاي اندك، فاقد شبكه مستحكم مبارزات تدافعي، پراكنده و به جز نمونه

ما آمده سازماندهي است. در محور اشكال مبارزه، چنانكه در پرسش ش
است جنبش كارگري از همه اشكال مبارزه سود ميجويد اما بايد توجه 
داشته باشيم كه اين اشكال برخا تعرضي مبارزه، از قدرت طبقه نيست، 
بلكه از عصيان آن نشات ميگيرد. اما همين كاربرد متنوع تمامي اشكال 
 مبارزه نسبت به محورهاي ديگر مختصات عيني جنبش كارگري البته يك

رود. و مقاومت آن را نشان ميدهد تا تسليم و زانو نكته مثبت به شمار مي
 83ي سازمانيابي از سال زدن در برابر تعرض رژيم و سرمايه را. در زمينه

هاي اميدبخشي در جنبش كارگري صورت گرفته اما به جز شركت تالش
 واحد و هفت تپه و برخي تشكلهاي موسس، روند سازمانيابي متاسفانه

متناسب با نيازهاي اين لحظه از پيكار طبقاتي پيش نرفته است. و باالخره 
به رابطه جنبش كارگري با جنبش جاري نگاهي بيافكنيم غايب بزرگ 

كنيم . براستي در يكي از بزرگترين ي سياسي را مشاهده ميصحنه
ي اخير عليه رژيم اسالمي، در متن برانگيختگي چالشهاي سياسي سه دهه

ني مردم، يك شورا در يك كارخانه تكوين نيافت. اين پرسش درخور ميليو
تاملي است كه بايد به آن خيره گشت و براي ترميم كاستي هاي جنبش 

  اي مبذول داشت.   كارگري تالشها پهلوانانه
  

هاي ي رژيمچنانكه در پرسش اول اشاره كرديم در زير سلطه پاسخ سوم:
- ر دشوار تبديل ميشود، اما ناممكن نمياستبدادي، سازمانيابي به يك ام
اي شركت واحد و هفت تپه يكبار ديگر گردد. و تكوين دو تشكل توده

صحت اين ادعا را ثابت كرده است. تا تكوين اين دو تشكل برخي از چپها 
امر سازمانيابي كارگري را به شرايط سياسي آزاد موكول ميكردند. اما تالش 

واحد و هفت تپه نشان داد كه ميتوان و  در خور ستايش كارگران شركت
ها هيچ كارگريبايد در دل همين شرايط به امر سازمانيابي پرداخت. ما راه

ايم كه تكوين يك تشكل بايد از طريق مذاكره يا وقت اين دغدغه را نداشته
ثبت آن نزد مقامات رسمي رژيم اسالمي صورت گيرد. براي ما موجوديت 

اي از كارگران همبسته، مهمتر از دفتر و بكهواقعي، عيني و مادي ش
دستك قانوني با رهبران شناخته شده است. اين سخن ما نبايد بدين معنا 
فهميده شود كه ما كار قانوني را امري مذموم و بي اهميت ميدانيم. جنبش 
كارگري نه تنها از مبارزه قانوني يا علني بي نياز نيست، بلكه هر يك از اين 

د، شان و منزلت خود را دارند و بايد در خدمت اقتدار و ارتقاي روشهاي نبر
  اند.   يرقانوني و مخفي نيز چنينمبارزه كارگران قرار گيرند. چنانكه اشكال غ

  
- سياست ايجاد تقابل بين تشكلهاي كارگري سياست ما راه پاسخ چهارم:

كل ترين تشترين و انقالبيها نيست حتي اگر يك تشكل راديكالكارگري
همه دوران تاريخ باشد. سياست ما كنار هم قرار دادن تشكلهاي كارگري 
است. از منظر ما يك تيم ورزشي در كارخانه ، يك صندوق همياري در 

يك بنگاه توليدي، يك تعاوني مصرف، يك اتحاديه، يك شورا قبل از هر 
چيز يك تشكل كارگري است و يكي از اجزاي پيكر طبقه ماست. بنابراين 

  در رو قرار دادن آنها سياستي است خطا.  رو
اين كه شورا در شرايط انقالبي پا ميگيرد از منظر ما سخني است صائب و  
متين و با تجربه تكوين شوراها مطابقت دارد. اين كه سنديكا تشكل دوران 

كند. عادي است نيمي از حقيقت را در بر دارد و تمام حقيقت را بازگو نمي
ر دوران انقالبي و حتي در دوران تسلط دولت كارگري نيز سنديكا متواند د

وجود داشته باشد و كاركرد معيني را به عهده بگيرد. بايد به ياد داشته 
اي يكي از تشكلهاي به قول لنين پايدار طبقه باشيم كه تشكل اتحاديه

است كه بايد فعاليت آن حتي در برابر دولت كارگري تضمين شود. در اين 
ست به جدال درون حزب بلشويك در اوايل انقالب اكتبر خيره يباره كاف

شويم، كه دفاع قاطع از اين اصل ميتوانست چه پيامدهايي در جلوگيري از 
عروج بوركراسي داشته باشد و تزلزل در حمايت از آن به سهم خود، چه 

  اي در پي داشته است.فاجعه
  

حمايتي از كارگران  ترديدي نيست كه فعاليت با درونمايه پاسخ پنجم:
ايران تا كنون نتايج مثبتي در بر داشته و فشار معيني را بر رژيم اسالمي 

ي آن بايد تصور روشني داشته وارد كرده است، معهذا از ابعاد و دامنه
باشيم به ويژه اين كه رژيم اسالمي، رژيمي است به ذات كلمه مستقل و 

-با اين وجود همين رژيم نميخارج از كادر عرف بين المللي عمل ميكند. 
اندازد بي تفاوت بماند و تواند در برابر فشارهايي كه منافع او را به خطر مي

تواند فشار معيني بر آن وارد كند.  در اين تشخيص اين نقطه ضعف مي
كارگري در خور ستايش است  كه  دفاع از جنبش تشكل 14ميان  تالش 

المللي كارگري تشكيل همبستگي بيندرون مايه اصلي فعاليت آنها را جلب 
ميدهد. جلب حمايت نهادهاي كارگري كشورها بي شك مهمترين سالح ما 

تواند يك طرفه  است در عقب راندن رژيم اسالمي. اما تحقق اين هدف نمي
باشد. فعاالن مستقر در خارج بدون حمايت از مبارزات كشور محيط زندگي 

ي دشواري به نظر ميرسد. نمونه خود اگر نگوييم ناممكن براستي امر
حمايت فعال ث، ژ، ت از مبارزات كارگري در ايران به خوبي اين ادعا را 
مورد تاييد قرار ميدهد. جلب حمايت نهادهاي كارگري الزم است اما به 
هيچ وجه كافي نيست. بدون جلب ساير نهادها و تشكلهاي مترقي كه از 

بين المللي فعاالن ايراني مستقر در حقوق كارگران دفاع ميكنند،  فعاليت 
  خارج تاثيرات اندكي برجاي خواهد گذاشت.

  
اين طرح اثرات مخربي بر شرايط زندگي كارگران برجاي  پاسخ ششم:

گذاشته و خواهد گذاشت. در اين باره كافي است ميزان پولي را كه بر اثر 
يش اجراي اين طرح نصيب اقشار زحمتكش قرار ميگيرد با تورم، افزا

قيمتها و هزينه زندگي مردم مقايسه كرد تا عمق شكاف حاصل از درآمد و 
هاي ضدكارگري را با يك مدل هزينه را دريافت. اين طرح اجراي سويه

سازماندهي فاشسيتي اقتصاد تركيب كرده و صرفا يك اليه نازك از 
ا و هتواند تطميع كند. به عالوه رژيم اسالمي با موج تحريمنانخوران را مي

كاهش درآمد نفت، در دور آتي، بعيد به نظر ميرسد كه بتواند اين طرح را 
تعقيب و پيگيري نمايد. تاثيرات منفي اين طرح صرفا بر كارگران محدود 

هاي اجتماعي ديگر كه در موقعيت اقتصادي و نميشود و دامن اليه
درست تري نسبت به آنها ندارند را در بر خواهد گرفت. اجتماعي با ثبات

همين حلقه است كه ميتواند مبارزات كارگران را با مبارزات گروهبنديهاي 
اجتماعي ديگر پيوند دهد كه ضرورتا در تنگنا و شرايط اقتصادي كارگران 
قرار ندارند. و بنابراين مبارزه براي آزادي و نان  را به لحاظ سياسي در 

  ارتباط قرار دهد. 
  

ايد در شرايط تكوين بسيج سياسي اين پرسش را نخست: ب هفتم: پاسخ
 يعني–در اين كشورها جستجو كرد. در ايران جنبش بر اثر تقلب انتخاباتي 

 جنبش مصر و تونس در كه حالي در گرفت پا – سياسي خواست يك
اعتراضي از پيامدهاي مخرب اجراي سياست نئوليبرالي تكوين يافت. 

ربي به پا خاست باز حتي در دور جديد خود كه بعد از نسيم ع 88جنبش 
هم غالب شعارهاي آن را شعارهاي سياسي تشكيل ميداد و به ندرت ما 
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ايم. در حالي كه جنبش در تونس اجتماعي بوده -شاهد مطالبات اقتصادي
اجتماعي به چالش عليه رژيم سياسي  -و مصر بر بستر مبارزه اقتصادي

تراضي در ايران فراروييد. دوم: رهبري بخشهايي قابل توجهي از جنبش اع
طلبان قرار داشت كه نه ميخواستند از بنيادهاي نظم در دست اصالح

مستقر فراتر روند نه با اين آرايش سياسي در اين توازن قواي سياسي 
اي ديگري كه نبايد در ميتوانستند چنين هدفي را متحقق سازند. سوم نكته

جاري است. تحليل از آن غفلت كرد وزن سنگين طبقه متوسط در جنبش 
اين بخش از مردم براي دستيابي به خواستهاي خود به همان ميزان ماليات 

پردازند كه مثال كساني كه چيزي براي از دست دادن ندارند. چهارم نمي
 - غلبه گفتمان اصالحات و مخالفت با انقالب نقش معيني در فضاي سياسي

ناديده گرفت.  فكري كشورمان بازي كرده است كه نميتوان و نبايد آن را
پنجم رژيم سياسي ايران به مراتب از رژيم سياسي حاكم بر مصر و تونس 

هاي رنگارنگ سركوب، بسيج بخش ي دستگاهنيرومندتر است به واسطه
قابل توجهي از نانخوران حاكميت، استفاده ابزاري از نهادهاي مذهبي، 

ما با يك  درآمد هنگفت مالي از قبل نفت... در مجموع نشان ميدهند كه
رو ايم. بررسي دولت، نظام سياسي قويتري نسبت به مبارك و بن عزيز روبه

اي از آن جامعه مدني و اپوزيسيون بين ايران و تونس مصر كه به شمه
  اشاره شد اين تمايزات را به خوبي نشان ميدهند.

  
  
  

  
  
  

 بخشي از پاسخ اين پرسش در باال آمده است و دوباره آن را پاسخ هشتم:
داري در آن نقش كنيم. اما اين كه وضعيت كنوني جهان سرمايهتكرار نمي

كنيم كه  گند  اي تنفس ميكند ترديدي وجود ندارد. ما در دورهايفا مي
-تعفن سرمايه جهان را فرا گرفته است. همين دو دهه پيش بود كه نظام

استاليني سقوط كرداند. اسالم  "كمونيستي"هاي استبدادي رژيمهاي 
سياسي پس از يك دور برآمد اكنون حتي در جايي كه قدرت سياسي را 
تسخير كرده است دچار بحران عميق سياسي، نظري شده است. فقدان 
يك بديل روشن بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود و نياز سوزان  به 
يك جنبش معطوف به سوسياليسم  بيش از هر زمان خود را نشان ميدهد. 

توازن منفي در اوضاع سياسي جهان، نميتواند بر مبارزات بي ترديد اين 
كارگران تاثير منفي برجاي نگذارد. معهذا موج مبارزاتي كه مخصوصا بعد از 

هاي اميدبخشي را نويد پا گرفت بارقه 2008بحران اقتصادي از سال 
توانند به شيوه موجود زندگي كنند هر ميدهد كه مردمان جهان ديگر نمي

  ي روشن هنوز در مقياس بزرگ پديدار نشده است.  چند افقها
  

سازماندهي طبقه كارگر، بدون شناخت ويژگيها و مختصات  پاسخ نهم:
هاي آن ناممكن است. بنابراين ضروري است كه خصوصيات، اقشار و اليه

هاي طبقه كارگر مورد توجه وزن و كميت، سنتها و فرهنگ هر يك از اليه
هاي كوچك بخشي از كارگران هستند كه  گاهقرار گيرد. كارگران كار

برخالف كارگران برنشسته مشمول قانون كار نيستند و از دايره شمول آن 
اي حول بخش ي بسيار گستردهخارج اند. اين بخش از كارگران هاله

استراتژيك  مشمول قانون كار را تشكيل ميدهند و حدفاصل بيكاران، زير 
راتيك به شمار ميروند. سازماندهي اين كارگران، محرومان با بخش است

ترين اين ي  آنها ناممكن است مهمكارگران بدون توجه به مطالبات ويژه
مطالبات عقد قراردادهاي جمعي، دريافت تمام دستمزد، امنيت شغلي ، 
امكانات بهداشتي و اجرا و شمول قانون كار در مورد آنها است. نگاهي به 

رگران نشان ميدهد. حركت در چارچوب موقعيت عيني اين بخش از كا
تواند در تك تك واحدهاي كار نقش موثري ايفا كند و فشار محل كار نمي

حل ميتواند متمركزي بر كارفرما بر جاي گذارد. از اين رو يك راه
ها، خانهسازماندهي صنفوف باشد. سازماندهي صنوف از طريق پاتوقها، قهوه

دف مسير مطلوبي به شمار روند. به عالوه ميتواند براي دستيابي به اين ه
محل زيست اين كارگران جايگاه مساعدي براي تجمع آنها فراهم ميĤورد 

  كه امر سازمانيابي اين بخش از كارگران نميتواند آن را ناديده بگيرد. 
  

ي زنان توجه دارد و جنبش زنان، به حقوق زنان به مثابه پاسخ دهم:
مطالبات اخص زنان كارگر دفاع كند از آنها تاكنون حركت مشهودي كه از 

ديده نشده است. به سخن ديگر جنبش زنان مطالبات زنان كارگر را در 
خود جذب نكرده است. اين واقعيت البته هم براي جنبش زنان و هم زنان 
كارگر پيامدهايي در بر دارد اگر زنان كارگر در شرايط نامساعدي به سر 

روهايي ضربت خود را در فشار بر مناسبات برند جنبش زنان يكي از ني
مردساالرانه از دست ميدهد. به عالوه هر چه شرايط نابرابر در مناسبات 

اي نهادي باشد زنان كارگر به مراتب در بين دو جنس در يك جامعه
موقعيت نابرابرتر قرارخواهند گرفت. البته از فعاالن جنبش زنان كه براي 

نند نميتوان انتظار داشت كه به سازماندهي برابري دو جنس مبارزه ميك
زنان كارگر به طور اخص دست زنند. اما بي توجهي به خواستها و مطالبات 
اين بخش از زنان، مبارزه موثر خود جنبش زنان را از تضعيف ميكند. به 
عالوه  سازمانيابي زنان كارگر بايد توسط خود زنان كارگر تعقيب شود و 

آنها به امر سازمانيابي آنها بپردازد. معهذا دفاع از  كسي نميتواند به جاي
اي شهروندي آنها نبايد مورد بي توجهي مطالبات زنان كار و حقوف پايه

  هاي تحت ستم ديگر جامعه قرار بگيرد. بخش
  

توان هم از نقطه نظر آماري پاسخ گفت و اين پرسش را مي پاسخ يازدهم:
فكر ميكنيم مراد آرش دومي  هم از حيث سياسي به آن نزديك شد. و

ي انقالب ايران يا به حركت باشد. در پاسخ به اين پرسش ميتوان به تجربه
بزرگ كارگران شركت واحد مراجعه كرد، تا اهميت و نقش كساني را 

كنند. امروز با توجه به پيچيدگي دريافت كه در بخش خدمات كار مي
كه داراي اهميت است داري اين صرفا بخش صنعت نيست اقتصاد سرمايه

بلكه عالوه بر آن اعتصاب بخش خدمات نيز ميتواند كاركرد عادي اقتصادي 
داري را به ذات كلمه مختل سازد. بايد توجه داشته در هر جامعه سرمايه

باشيم كه آن چه در اين بحث اهميت دارد اهميت مبارزه بخش خدمات در 
رنه مبارزه منفرد بخش پيوند با مبارزات كارگري بخشهاي ديگر است وگ

خدمات بدون پيوند آن با مبارزات ساير بخشهاي اقتصادي به جاي اين  كه 
نقش موثري در فلج كردن دشمن ايفا نمايد ميتواند به ضد خود تبديل 

  شود.
  

روند، اما  بگيران به شمار مياز نظر ما كارگران جزء حقوق پاسخ دوازدهم:
نميشود. صرف فروش نيروي كار بگيري كارگر محسوب هر مزد و حقوق

هنوز براي تعين بخشيدن به جايگاه طبقه كارگر كافي نيست بلكه عالوه بر 
آن بايد به اين نكته توجه كرد كه در كدام مناسبات اجتماعي اين عمل 
صورت ميگيرد. به عالوه عامل ديگري كه بايد مدنظر قرار گيرد اين است 

ي اشغال ميكند. از اين رو يلخي كه هر فرد در فرآيند كار چه جايگاه
نميتوان همه مديران و كساني كه در فرآيند كار نقش فرماندهي دارند و 

ي سرمايه بر كار را تامين ميكنند و درآمدي به دست ميĤورند بيش سلطه
از ارزشي كه توليد ميكنند را كارگر محسوب كرد. به صرف اين كه مزد و 

كارگر را از شاخه اقتصادي نبايد توضيح  بگير اند. نكته ديگر اين كهحقوق
دارانه تبيين كرد. از اين داد بلكه بايد آنها را صرفا و انحصارا از رابطه سرمايه

رو كارگر در بخش كشاورزي يا خدمات فرقي با كارگر در بخش صنعت 
فرض است كه ماركس را وا ميدارد كه معلم را در ندارد. وجود همين پيش

داري توليد سرمايه "كارگر قلمداد كند. او ميگويد: ي معينييك رابطه



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٥٥  107ي  آرش شماره

صرفا توليد كاال نيست بلكه ذات آن توليد ارزش اضافي است. كاركر براي 
خود توليد نميكند بلكه براي سرمايه توليد ميكند. بنابراين ديكر كافي 
نيست فقط توليد كند. او بايد ارزش اضافي توليد كند. فقط كارگري مولد 

دار ارزش اضافي توليد كند. يا در خودارزش افزايي اي سرمايهاست كه بر
اي از خارج از قلمرو توليد مادي آورد، سرمايه نقش دارد. اگر بتوان نمونه

توان گفت هنگامي آموزگار مولد است كه كارش عالوه بر تربيت ذهن مي
آموزان براي ثروتمند كردن صاحب مدرسه مورد استفاده قرار گيرد. دانش

- اش در يك كارخانهين كه صاحب مدرسه به جاي به كار انداختن سرمايها
اندازد، در اين ي آموزشي به كار ميسازي آن را در يك كارخانهي كالباس

دهد.  بنابراين، مفهوم كارگر مولد به هيچ وجه تنها رابطه هيچ تغييري نمي
گيرد در بر نمي ي فعاليت و اثر مفيد آن، بين كارگر و محصول كار، رارابطه

ي توليدي اجتماعي ويژه با خاستگاهي ي يك رابطهبلكه هم زمان نشانه
ي مستقيم ارزش افزايي سرمايه زده تاريخي است كه بر كارگر مهر وسيله

  . كاپيتال جلد اول كارل ماركس، برگردان حسن مرتضوي. "است
وردار است چنان كه مالحظه ميكنيم در اين مثال آن چه كه از اهميت برخ

مناسبات اجتماعي معيني است كه در آن مصرف كار فرد بايد به ارزش 
افزايي منتهي شود. از اين رو كساني كه از اين شاخص برخودار باشند نظير 

  معلمان و پرستاران... را ميتوان كارگر قلمداد كرد.
*  
  

  
  

  

  استبداد سياسي و سركوب  
 سرمايهتحرك تنها ابزار 

  ي به دوازده پرسش آرشپاسخ محمد فتاح
  

ديكتاتوري طبقه سرمايه دار يك داده نظام حاكم در تمام  : اول پاسخ
جهان امروز است. تفاوت اينجاست كه در كشورهاي متروپل طبقه سرمايه 
دار به نسبت برخورداري از سهمي از فوق سود سرمايه در جهان قادر به 

ين فاكتور اقتصادي، نقش تامين سطحي از رفاه براي جامعه است. در كنار ا
مدياي غول پيكر غرب در مهندسي مداوم افكار و آراي جامعه، هژموني 
سيستم دمكراسي په عنوان روبناي سياسي اين نظام، قوانين و سيستم 
آموزش و پرورش ابزارهاي بورژوازي براي كنترل جامعه و طبقه كارگر  در 

 چهارچوب نظام موجود اند.
تنها  -كه ايران يكي از اينهاست- متكي به كار ارزان در جهان سرمايه داري 

ابزار كنترل اجتماعي استبداد سياسي و سركوب خشن است. اينجا سركوب 
بودن حاكمان  "عقب مانده"و زندان نه نتيجه اسالمي، ايراني يا سلطنتي و 

كه يك نياز پايه اي تحرك سرمايه در ايران است. پذيرش چنين مشكلي 
عدم تشكل كارگر باشد، در غيراينصورت اين بي تشكلي نميتواند دليل 

دردي ابدي خواهد ماند. اگر كارگر بپذيرد تشكل و سازمانيابي اش تا طلوع 
ق افتد، حكم ناتواني و نتيجتا اسارت ابدي خود يدمكراسي در ايران به تعو

وجود تقالهاي با كيفيت و فداكاري هاي زياد البته را امضا كرده است. 
 تمكين نكردن رهبران اين طبقه به اين حكم است. نشان از

رفرميسم و سازشكاري هم نقشي در پراكندگي طبقه كارگر ندارند، چون 
گرايش رفرميستي بدون وجود امكان درجه اي از رفرم اقتصادي از زمينه 
رشد در درون جنبش كارگري بي بهره است. اگر روزي اقتصاد ايران امكان 

رفاه در جامعه را يافت، البد آزادي احزاب و  رفرم و تامين سطحي از
اتحاديه ها بخشي از داده هاي سياسي خواهد بود. آنروز ميشود تقالي 

را محكوم و تريديونيونيسم  و مماشات اتحاديه ها و سنديكاها براي سازش
در درون جنبش كارگري را مورد نقد قرار داد. تا آنروز، فشار به فعاليني از 

اتهام سنديكاليستي و سازشكاري بهانه اي است كه بخشي  طبقه كارگر به
از چپ ها يافته اند تا اوال فعال كارگري را براي دنباله روي از بازيهاي 
ضدرژيمي خود زير فشار قرار دهند، ثانيا بر ناتواني خود در شكل دادن به 

بيابند. فشارهاي تا به  در لباس يك مانع اتحاد كارگري پوششي مقبول
بخشي از اين به اصطالح چپ ها به رهبران كارگري متشكل در  امروز

سنديكاهاي موجود، نه به خاطر سازش و جرم مرتكب نشده شان كه به 
كه حاضر  ستدر مقاطعي ا دليل نه گفتن اين رهبران به بازيهاي اينها

. چه معلوم، شايد بيخبر از ما، بخش اعظم نشده اند به بازي گرفته شوند
در راس دو سنديكاي هفت تپه و شركت واحد به  "يست هاسنديكال"اين 

  اند! ه، شكنجه شده و از كار اخراج شدهجرم همين سازشكاري ها زندان رفت
در جامعه اي مانند ايران بورژوازي امكان حضور علني و قانوني حتي  

رهبران سازشكار كارگري و چانه زني هاي شان را هم نداده است. به همين  
از نوع خانه كارگر و انجمن و شوراي اسالمي  "سازشكار"هاي دليل تشكل 

و نه رفرميست و  -كارخانه فقط در شكل عامل كارفرما، مزدور، جاسوس
 قادر به ايفاي نقش اند.  -رفرم خواه

براي بيرون آمدن از اين وضع، طبقه كارگر چيزي جز توان جنبش مستقل 
نيرو هم تقالهاي متفاوتي در خويش سراغ ندارد. براي به ميدان آوردن اين 

  جريان است؛ 
به همراه  - به جز حزب حكمتيست -تمام احزاب سازمان هاي چپ ايران

بخشي از احزاب سياسي راست در دوران جنبش سبز تقالي بي ثمري را 
سازمان دادند تا كارگر را ضميمه تحركات طبقه متوسطه كرده و از اين 

در درون آن طوفان سازمان دهند. را  "مستقلي"طريق رودخانه و جريان 
چپ سبز تئوري بافت كه گويا استفاده طبقه كارگر از آزادي هاي سياسي 
قول داده شده جنبش سبز ميتواند آرزوي دست يابي به اتحاديه و شورا و 
تشكل مستقل را به واقعيت تبديل كند. به هزار و يك دليل ساده و اما 

و هرگز نميشود. چرايش را هم بعدا براي اين چپ غيرقابل درك، اين نشد 
 توضيح خواهيم داد.

راه دوم را همان احزاب و گروه هاي سياسي چپ ضد رژيمي از قديم و قبل 
از طلوع و غروب خورشيد سبز، در دستور دارند. از نظر اينها راه سر راست 
ايجاد استقالل سياسي طبقاتي كارگر وصل شدن آحاد اين طبقه به اين 

البته اين يك تصوير سنتي و جاافتاده در اين سنت است. در احزاب است. 
(و  "من هستم" "جنبش"اين سنت به همان شيوه كه سلطنت طلبان 

ديگر نيستم!) را از طريق مديا و ارائه اسم رمز به شبكه هاي تلويزيوني 
شان راه اندازي ميكردند، كارگر و فعال كارگري هم با پيوستن اتمي و 

ساز دروني جنبش طبقاتي اش، به شبكه سياسي خارج از سوخت و 
تشكيالتي اين چپ ها باالخره يك روزي يك حزب اجتماعي سازمان 
ميدهد كه ميتواند در صحنه سياسي عرض اندام كند. از آنجا كه براي اين 
چپ طبقه كارگر يك ابزار سياسي براي اهداف ضدرژيمي و لشكر بي 

ارگر مگر به شكل اتمي و مواجب جنبش هاي مد نظر اين چپ است، ك
جدا شده از روابط طبيعي درون جنبش كارگري، به اينها نپيوسته و اين 

 تقالهاي چپ از طرف طبقه كارگر به درست بي پاسخ مانده است. 
راه سوم تقالهاي گروه هاي چپ علني كار داخل كشور است كه عليرغم 

ن كارگر، افق حضور بعضي از فعالين كارگري در آنها و يدك كشيدن عنوا
سياسي و حتي سنت اعتراضي شان چيزي جدا از سنت مبارزاتي همين 
كمونيسم بورژوايي احزاب اپوزيسيون نيست. اينها هم مشغول اعتراض ضد 
رژيمي و با مبارزه روزانه كارگر در عرصه هاي مختلف به همان بيگانگي 

دهه گروههاي تبعيديان سياسي اند. به همين دليل طي نزديك به يك 



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٥٦  107ي  آرش شماره

گذشته كار مداوم اينها هم تا آنجا كه به مبارزات طبقه كارگر مربوط 
 -عليرغم تمام فداكاري ها و قهرمانيهاي تعداد قابل توجهي از آنها -ميشود

به سختي از مرز آكسيون و شلوغ كردنها و پيش فنگ و پافنگ سياسي و 
به صدور اطالعيه هاي خبري در دنياي مجازي ميگذرد و روز به روز 

سرنوشت همان چپ بيربط تبعيدي و به بريده هاي سياسي جامعه تبديل 
شده اند. تاريخ نزديك به ده ساله اين گروهها تاريخ اتحاد و انشعاب هاي 
ايدئولوژيك و عقيدتي اينها در بيرون مرزهاي مبارزه روزانه كارگران و 

زمانده تاريخ به ربطي اينها به درد و مرگ طبقه كارگر است.  نشريه سا
  كمونيست در سايت سازمانده.كام حاوي مقاالت متعدد در اين زمينه است. 
راه چهارم و البته بي سر و صدا و صميمانه تر را كميته هاي مخفي 
كارگري در پيش گرفته اند كه در بخشي از مراكز صنعتي حضور غيرقابل 
محسوس و بي صدايي دارند. علت اين بي سروصدايي بخشا در پرهيز 

رست سنت اين رفقا از سنت صدور اطالعيه هاي اينترنتي است. علت د
نقش غير محسوس شان اما متفاوت است.  طيف تشكيل دهنده اينها را از 
نظر خودشان كارگران پيشرو تشكيل ميدهند. درك اين رفقا از مقوله 
پيشرو نه عيني و اجتماعي كه فكري و عقيدتي است. كميته ها و جمع 

را همفكران و كارگران به لحاظ فكري چپ تشكيل ميدهند.  هاي اين رفقا
تئوري اين بخش از رفقا اين است كه از طريق اين كميته هاي مخفي 
كارگران پيشرو به گسترش شبكه هاي اطراف خود مي افزايند و از اين 
طريق به ايجاد يك زيرساخت آگاه سياسي براي ايجاد تشكل هاي توده اي 

ن رفقا از ضرورت تامين يك زيرساخت سياسي آگاه كمك ميكنند. درك اي
و كمونيست قوي براي تامين جبهه زيرزميني حامي تشكل هاي توده اي 
بسيار جالب و قابل توجه است. همين دو سنديكاي موجود اگر به چنين 
زيرساختي متكي بودند، به همين راحتي منزوي نمي شدند و سركوب 

  شان بي حمايت نمي ماندند. ساكت شان نميكرد و رهبران زنداني
در بعد تحزب هم اين رفقا متوجه شده اند كه نه از طريق وصل شدن اتمي 
به احزاب غير كارگري كه از مسير سازماندهي يك جنبش در درون اين 
طبقه قادر به اين مهم اند.اين نگرش متكي به اعتماد به نفسي است قابل 

ن كميته ها متشكل از كارگران ستايش. اشكال كار اما اين است كه خود اي
هم فكر و  كارشان كمك به ازدياد همفكران است. از اين زاويه سنت 

است كه فعاليت شان  "كارگري"كارشان همان سنت نهادهاي علني كار 
براي جذب همفكران و آدم هاي هم عقيده است تا رهبران صاحب نقش در 

بيش از اينكه يك  رهبري جنبش كارگري. درك اين رفقا هم از كمونيسم
درك اجتماعي باشد يك درك عقيدتي و فكري است. در اين نگرش 
كمونيسم نه يك رگه اعتراضي در درون جنبش كارگري كه يك رگه 
عقيدتي و ايدئولوژيك و زنده در افكار انسان هاست. اگر مانيفست ماركس 

ست و انگلس رهبران كارگري از گرايشات مختلف از آنارشيست ها تا كموني
ها را دور خود جمع ميكرد، مانيفست اين رفقا فقط نوع معيني از 
كمونيست ها را در برميگيرد كه وجه مشترك شان نه منفعت طبقاتي و 
جنبشي كه اشتراك در افكار و عقايد و ايدئولوژي است. نگرش اين رفقا به 
همين داليل عقيدتي رهبران چپ و كمونيست را نه فقط متحد نميكند 

ه بهانه  ايدئولوژيك از خود ميراند. اين همان سنتي است كه رفقاي بلكه ب
هم در سال گذشته در پيش گرفتند، به جاي  "وب آهنذشوراي موقت "

رهبران ذوب آهن جمع خودي ها را با خود بردند و به جز دستگيري دهها 
ي عايدشان نشد. دليل بي نقشي اين كميته هاي مخفي تا به دنفره دستاور

  به همين نقيصه برميگردد.امروز 
آلترناتبو من براي اين كار نه كميته هاي همفكر بلكه سازماندهي كميته 
هاي كمونيستي متشكل از رهبران كارگري است. در اين كميته ها شرط 
اول عضويت نقش اجتماعي رهبران كارگريست نه افكار و عقايدشان. اتحاد 

راي ايفاي نقش رهبري در اين رهبران حول منافع عمومي پرولتاريا و ب
راس جنبش كارگري است. اين سنت از كار كمونيستي سنتي متفاوت از 
كل چپ بورژوايي است كه كارگران كمونيست را به داليل سياسي يا 
ايدئولوژيك از هم دور كرده و تفرقه ميان آنها را به بهانه هاي فكري تامين 

  ميكند.
ا براي تامين يك رهبري اين سنت نه فقط اتحاد رهبران كارگري ر

كمونيستي تضمين ميكند، بلكه پايه تحزب در درون طبقه كارگر را هم به 

درست ترين شيوه شكل ميدهد. اگر كمونيسم بورژوايي رهبر كارگري را از 
طريق وصل شدن به مركزي غيبي به ايجاد تحزب دعوت ميكند، سنت مد 

طريق رهبران شان و  نظر من كارگران را در محل و در دل مبارزه و از
گسترش شبكه هاي به هم پيوسته پيرامون با هم متحد كرده و دست شان 

  را در دست هم ميگذارد و در همان محل زندگي به توان شان مي افزايد.
اين كار براي كارگر كمونيست نيازمند تحزب از چند نظر مهم است؛ اوال 

ندگي اش در دست حزب را در محل وسيله پيشبرد مبارزه براي بهبود ز
دارد. ثانيا براي ايجاد تحزب در محل كار و زندگي منتظر نيروي غيبي 
سازمانده كمونيسم در جنبش كارگري نمي ماند و خود راسا دست به كار 
سازماندهي تحزب در ميان صفوف خود ميشود. ثالثا اگر قادر به انتخاب 

تواند حزب سياسي ايدآل خود از ميان احزاب چپ موجود نشد، مي
مستقيما حزب سياسي اش را با گسترش كيفي و كمي همين كميته هاي 

 كمونيستي سازمان دهد. 
  

نباشم.  "مبارزات خودانگيخته"شايد متوجه منظور شما از  :دوم پاسخ
ظاهرا تجمع چند ده نفره و يا در بهترين حالت يكصد نفره به فراخوان 

پارك و ميدان يك حركت نهادهاي علني به مناسبت اول ماه مه در فالن 
سازمانداده شده و نقشه مند كارگري، و اعتصاب متحد مراكز متعدد مثال 
هزاران نفره كارگران ماهشهر يك حركت خودانگيخته و به اصطالح 
خودبخودي است. در اينصورت مشكل قبل از هر چيز ناروشني رايج در 

كارگر  ميان چپ غيركارگري ايران در مورد سوخت و ساز درون طبقه
است. طبقه كارگر در درون خود داراي سوخت و ساز و سطحي از تشكل و 
اتحاد است كه حول رهبران و آژيتاتورها و محافل و شبكه هاي كارگري 
شكل گرفته اند. در متن اين سوخت و ساز رگه هاي اعتراضي مختلف 
درون طبقه نقش ايفا ميكنند. خطوط فكري و جنبش هاي سياسي 

متن همين رگه هاي اعتراضي شكل ميگيرند. اعتراض اجتماعي بر 
كارگري چيزي جز كار نقشه مند رهبران و شبكه هاي به  "خودانگيخته"

هم پيوسته درون اين سوخت و ساز نيست. از اين زاويه هيچ مبارزه 
كارگري بدون نقشه رهبران كارگري قابل تصور نيست. در غيراينصورت 

تپه قبل از ايجاد تشكل رسمي  حركت كارگران شركت واحد و هفت
خودانگيخته و بي نقشه و سياست بود، اما با ايجاد سنديكا صاحب نقشه 

  شده و از حالت خودبخودي بيرون آمده است!
اشكال مبارزات پراكنده كارگري نه از به اصطالح خودانگيختگي كه از 

هادن متفرق بودن رهبران اين مبارزات و عدم اتحادشان با هم است. كنار ن
اين تفرقه و اتحاد آگاهانه محصول تحزب است. راس تحزب هم رهبر 
كارگري متشكل در كميته اي است كه تصميمات ميگيرد و عملي ميكند. 
نتيجتا عامل اصلي تفرقه غيبت تشكل حزبي و تحزب بين رهبران درجه 
اول كارگريست. اگر رهبران كارگري داراي درجه اي از اتحاد بودند، 

و قهرمانيهاي اين طبقه متفرق در مقابل يك دشمن متحد چنين مبارزات 
  . دستاورد پاييني نميداشت

از زاويه درد كارگر اينكه تجمعات كارگري اثرگذار است يا نه هم سوالي 
نيست. يعني چه، كارگري كه دستمزدش را ماهها نمي پردازند، در صورت 

ان صفوفش، معتادين سكوت بايد روز به روز شاهد باالرفتن شمار تن فروش
هم طبقه اش و مرگ همكارانش و اعضاي خانواده اش باشد. اين تجمعات 

چنين كارگران كمونيست  اتحاد رهبران فقداناما در  ،بطور قطع الزم اند
و رسيدن  دپيدا خواهند كركنار هم  ي به سختي امكان قرار گرفتنتجمعات

  .به مطالبات شان به شدت سخت است
  

نيد؛ به خاطر نقش كارساز رهبران اين دو سنديكا در ببي :سوم پاسخ
ايجاد تشكل مستقل، اين عزيزان شايسته بيشترين قدرداني اند. كار اينها 
كارستاني بود كه در تاريخ اين طبقه ثبت شده و ميماند. با همه اينها ايزوله 
شدن اين دو سنديكا عمال آنها را در ايفاي نقش رهبري كارگران مراكز 

م ناتوان كرده است. رهبران اين دو تشكل به جرم اين كارشان عمال خود ه
از كار و زندگي افتادند. در اين ميان هر كسي ميتواند سنگي بردارد و سينه 
رهبران اين دو تشكل را نشانه رود و خود و ملت را هم از يك تحليل جدي 

دشمن ناموجود  بي نياز كند. اين را البته اكثرا بلد اند و به اين بهانه سراغ
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سنديكاليسم ميروند تا به اصل مسئله نپردازند. از نظر من دو علت را در 
شمرد؛ يكي عدم برمورد ايزوله شدن هيات مديره هاي دو تشكل ميشود 

اتكاي رهبري اين نهادها به پايه توده اي شان يعني به جمع كارگران 
تنها اتكا به  را سنديكا ادامه كاريمركزشان است. در غيبت اجازه قانوني 

پايه توده اي تضمين ميكند. اتكا به مجامع عمومي اين مراكز به هر اندازه 
كه ممكن است، يك اصل حياتي براي ادامه كاري و حفظ رهبران هم 
هست. در غيبت سياست اتكا به مجمع عمومي توطئه هاي دولت و سرمايه 

ر سيطره رهبران داران و فشارهاي متنوع به سرعت توده كارگري را از زي
بيرون آورده و ايزوله شان ميكنند، كه كرده اند. جا دارد رفقاي رهبري اين 
دو سنديكا نگاهي به پشت سر بكنند تا متوجه شوند كه اين كمبود در 

از همين زاويه حاال كه تاريخ كشمكش هاي  كارشان مهم بود و هست.
يي كه تجربه رهبران اين دو سنديكا و سركوب و زندان و محروميت ها

كردند و هنوز ميكنند را مرور ميكنم، به خودم ميگويم كاش از روز اول به 
جاي تاسيس سنديكا، همين رهبران مبارزات مراكزشان را با اتكا به مجمع 
عمومي پيش مي بردند. در چنين صورتي هم رهبران امنيت و ادامه كاري 

ميكردند، و آخر  بيشتري داشتند، هم توده كارگران تجارب بيشتري كسب
سر امروز رهبران را هم در جمع كارگران همين مراكز داشتيم و ايزوله هم 

 ي كه بيشترين اتكا را بريا فونكسيون ميخواهم بگويم ساختار نمي شدند.
دارد، هم به لحاظ سياسي طبقاتي جهت  توده كارگران شراكت بيشترين

حفاظت بيشتري مي روشن تري ميگيرد، هم به لحاظ امنيتي رهبرانش را 
- آنوقت تشكيل سنديكا را. ، هم رهبران بيشتري را هم تربيت ميكندبخشد

به شرايطي موكول ميكردند كه در مراكز ديگري  -اگر كماكان مصمم بودند
  هم همزمان چنين اقدامي بطور هماهنگ در پيش گرفته مي شد. 

ي است كه از طرف علت اصلي تر اما غيبت تحزب كارگريبا اينهمه 
رهبران كارگري را از اتكا به يك زيرساخت كمونيست متشكل از شبكه 

و از طرف ديگر در سطح  نموده هاي وسيع در مراكزشان بي بهره 
اجتماعي طبقه كارگر را از ايجاد يك همبستگي طبقاتي با آنها ناتوان كرده 
است. در نظر بگيريد تشكل هاي ديگري هم حضور داشتند و همگي دست 

هم ميگذاشتند و پشت هم را ميگرفتند. چنين حالتي بدون وجود در دست 
تحزب و همبستگي ميان رهبران كارگري ممكن نيست. و اين اشكال قبل 
ار هر چيز از غيبت تحزب كمونيستي نشات ميگيرد. تحزب كمونيستي در 

نيست، كه با يك  نمحل چيزي باالتر از اتحاد رهبران كمونيست كارگرا
د تشكل در يك سطح وسيع ميروند و در پروسه پيشروي آهنگ سراغ ايجا

در كنار هم خواهند بود. نميتوان در حاليكه كمونيسم ايران از  نيز
اتحاد سراسري ناتوان مانده است، علت  از سازماندهي تحزب و از اين طريق

ايزوله شدن اين دو تشكل را فقط ناشي از پديده هاي مربوط به سوخت و 
ارزيابي كرد. اگر كمونيسم ايران قادر به تشكل  سنديكا ساز دروني اين دو

قدرتمند حزبي در ميان رهبران كارگري شده و از اين طريق يك اتحاد 
سراسري را تامين كرده بود، جمهوري اسالمي نميتوانست هر روز يكي از 
اين رهبران سنديكاها را پاي دادگاه و زندان و جريمه بكشاند و آخر سر به 

يزي جر آن هويت مستقل برايشان باقي نگذارد. نه فقط اين، قول شما چ
در آنصورت تعداد سنديكاها و تشكل هاي كارگري در ايران تساعدي باال 

  ميرفت.
توانيم ببينيم كه كارگران مراكز ديگر  به عنوان تجربه از اين دو حركت، مي

اگر دهند.  در مسئله اعالم تشكل مستقل حاال احتياط بيشتري به خرج مي
چنين نبود در ايران خودرو كارگران به جاي ايجاد و اعالم تشكل آنرا از 

كردند. يا در ماهشهر عليرغم حضور پر نقش رهبران  ها مطالبه نمي باالئي
كاردان در اعتصاب قدرتمندشان تشكلي را اعالم نكردند. احساس من اين 

ن شان زندان و است كه تجربه دو سنديكا كه در نهايت تنها ماندند و رهبرا
گرفتند، در محاسبات رهبران كارگري در نه و محروميت شكنجه و اخراج 

فقط ايران خودرو و پتروشيمي ها كه در مراكز مهم ديگر هم يك مسئله 
شود  . نتيجتا احتماال موجب احتياط رهبران مجرب كارگري ميجدي است

تشكل ايجاد دست به  و امنيت، بدون در نظر گرفتن شرايط ادامه كاري تا
. اينجاست كه اقدام پايه اي براي ايجاد يك زير ساخت سياسي نزنند

طبقاتي بر پايه اتحاد رهبران كارگري در مراكز مختلف به عنوان يك 
 فاكتور جدي وارد ميشود. 

  آيا سنديكاي مستقل در ايران ميتواند پا بگيرد؟ 
في رشد كرده و اقتصادي مختل سياسي سنديكا و اتحاديه تاريخا در شرايط 

مبارزه كرده اند. اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري در پاكستان، در 
كشورهاي سابق بلوك شوروي در همسايگي ايران و در تركيه در غرب 
ايران سالهاست فعاليت ميكنند و مي جنگند. اگر پيشرفت شان بيش از 
اين نبوده، مشكل در نبود تحزب سياسي و غيبت سياست و افق 

  ليستي است نه در تشكل هاي صنفي موجود. سوسيا
سنديكاي مستقل؟ اگر مستقل از دولت منظور است بخش عمده اينها 
هستند. اگر از احزاب سياسي مد نظر است، هيچ تشكل توده اي بي 
سياست و افق نيست و اين سياست و افق را البد از جايي ميگيرد؛ يا 

ند. نسياست اتخاذ ميكد و نمستقيما نقش حزب سياسي هم دار انخودش
شبكه فعالين و رهبران سنديكاهاي فعلي ايران، صرفنظر از درستي يا 

  غلطي، به نظر ميرسد تركيبي از اين دو هستند.
آيا سنديكا در ايران مي تواند از طريق مذاكره با دولت مشكلي از 

  حل كند؟ مشكالت كارگران را 
ند ميتوانند دولت را تهديد هم آره و هم نه. سنديكاهايي كه قدرت فشار دار

يا اخطار دهند و از طريق چنين فشاري ناچار به مذاكره و تقبل سطحي از 
مطالبات شان كنند. اگر دولت و كارفرما جواب نداد البد بايد توان عملي 
كردن هشدارشان را داشته باشند. ميخواهم بگويم اگر تناسب قوا طوري 

اورد از طريق مذاكره هم ممكن دست ،باشد كه سنديكاها حرف شان ببرد
  است.

در شرايط فعلي كه نه سنديكاهاي موجود توان عملي دارند و نه سنديكاها 
هيات هاي نمايندگي مراكز ديگر را در  مجامع عمومي و و اتحاديه ها و

مذاكره قرار نميگيرند بلكه مرتب هم  كنار خود  مي بينند، نه تنها طرف
د و تا اين لحظه كاري هم از دست شان زندان ميگيرند و اخراج ميشون

برنيامده است. در نظر بگيريد يك روزي شركت نفت و گاز و پتروشيمي و 
ذوب آهن سنديكاها يا هيات هاي نمايندگي نشات گرفته از مجامع عمومي 
شان را داشته باشند، و كنفدراسيون اينها به دولت اخطار دهد. در چنين 

ت و كارفرماها روبرو شده و قادر به بي حالتي فوري با عكس العمل دول
 پاسخ گذاشتن شان نخواهند بود.

  

  
  

يك مشكل اساسي اين موضوع يك جنگ ايدئولوژيك بر  :چهارم پاسخ
سر آن است. طرفداران ظاهرا دو آتشه اين دو بحث در سياست امروز ايران 
اين مسئله را به يك ابزار جنگ فرقه اي و ايدئولوژيك نه در خدمت 

ازماندهي تشكل كارگري كه در خدمت خارج كردن كارگر از ريل س
مبارزات واقعي طبقاتي تبديل كرده اند. يكي سنديكا را ابزار به سازش 
كشاندن مبارزات كارگري ارزيابي ميكند و هر از گاهي رهبران هفت تپه يا 
شركت واحد را به اين و آن جانور سياسي وابسته اعالم كرده و به شخصيت 

ته شان لجن مي پاشد. طرف ديگر به بهانه نقد شورا به جنگ حتي يتورو ا
مجمع عمومي ميرود و جنبش مجمع عمومي را ضدكمونيستي ارزيابي 
ميكند، در حاليكه مجمع عمومي همين امروز پايه تصميم گيري بخش 
 هاي قابل توجهي از كارگران هنگام طرح مطالبات يا اعتراض شان است.

ومي متوجه نيستند كه اين ظرف در مبارزات امروزه منتقدين مجمع عم
كارگري بديل سنديكا نيست، بلكه در غيبت تشكل هاي توده اي كارگري 
تنها ابزار پيشبرد اعتراض اند. همين هفت تپه اي ها قبل از ايجاد 
سنديكاي شان مجمع عمومي تنها ابزار تحرك طبيعي شان بود. نتيجتا 

ع عمومي كه توسط بعضي مخالفين آن ادعاي ضدكمونيستي بودن مجم
طرح ميشود، اساسا ناشي از يك خصومت ايدئولوژيك از سر سياست و با 
مباني فكري منصور حكمت به عنوان نظريه پرداز جنبش مجامع عمومي 

  مجمع عمومي با منافع كارگري. "ضديت"است تا از سر 
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ري دارند؛ البته در دنياي واقعي هر دو طرف دعوا معشوقه هاي زميني ت
هواداران ظاهرا دو آتشه شورا حاضرند خاك پاي هر سنديكا و فعال 
سنديكايي شوند كه همراه شان به جنبش سبز مي پيوندد. عشق امروزي 
اينها مثال به هيات مديره سنديكاي شركت واحد و تنفرشان از هفت تپه 
اي ها از سر همين حسابگريهاست. امروز اگر شورايي موجود بود كه 

ياست مستقل طبقه اش در مقابل كل سيستم سياسي اقتصادي موجود س
را طرح ميكرد، از طرف چپ سبز ايران به احتمال زياد تشكلي زرد و 

  احمدي نژادي لقب ميگرفت.
البته اين مسئله واقعيتي را روشن ميكند؛ اتحاديه، شورا يا مجمع عمومي 

و عليه دولت  بطور درخود تقدسي ندارند. ميتوان شورا سازمان داد
بلشويكي شوروي و براي برگرداندن قدرت به بورژوازي تقال كرد. ميتوان 

ايران را داشت و طبقه كارگر را به دنبال جنبش ملي  57شوراهاي سال 
اسالمي هدابت كرد. ميتوان اتحاديه هاي همبستگي قدرتمند لهستان را 

دولت بورژوايي را  داشت و با اتكا به آنها ارتجاعي ترين و ضد كارگري ترين
به قدرت رساند. يا همين امروز كارگر را در تمام غرب در مقابل بحران 
خانه خراب كن بورژوازي به سكوت و تسليم كشاند. اين مسئله نشان 
ميدهد كه تشكل هاي توده اي كارگري بسته به افق سياسي حاكم بر 

 حركت شان ميتوانند نقش هاي متفاوتي ايفا كنند.
ين دعواهاي ايدئولوژيك، شوراها همانطور كه تجربه كرده ايم خارج از ا

اساسا در دوره انقالبي و تناسب قواي متفاوتي قابل شكل گرفتن اند، به اين 
دليل ساده كه به جز در چنين دوران هايي فضاي پرشور به ميدان آمدن 
هر روزه كارگران براي دخالت در كل سرنوشت خود آماده نيست. در دوره 

ديگر، يا در دوره هاي غير انقالبي نه توده كارگران آن آمادگي و شور  هاي
و شوق الزم براي شركت فعال و در نتيجه اعمال اراده دايم را دارد و نه 
وقت و فرصت اين كار برايش آماده است. در دوره هاي انقالبي كه اين فضا 

ان متفاوت ميشود و يا در دوراني كه خود حكومت در دست دارد، زم
جلسات شورا و مجامع عمومي اش جزو زمان كار محسوب شده و جلسات 

  مرتب براي كسي دست و پاگير و مزاحم و وقت گير نيست.
در دوره هاي غير انقالبي كارگران فرصت ندارند با هر سوت زدن 
نمايندگان شان جمع شوند، در نتيجه جمع شدن هاي مرتب و منظم 

  جازه قانوني آنرا هم پيدا نميكنند. ماهانه شان ممكن نيست و اغلب ا
اينجاست كه سازماندهي مجامع عمومي جاي سازماندهي شوراهاي 
كارگري را در اين شرايط ميگيرد. امروزه مبارزات كارگري در غيبت تشكل 
علني و رسمي اساسا با اتكا به همين مجامع عمومي ممكن ميشود. تجمع 

اقدامي فراميخوانند همان مجمع طبيعي كارگران هر مركزي كه براي انجام 
عمومي است كه مداوما در مراكز مختلف ابزار سازماندهي حركت يا زمينه 

  ايجاد حركت است. 
در كنار اين بديل در جاهايي فعالين و رهبران كارگري سازماندهي سنديكا 
و اتحاديه را آسان تر و ممكن تر ميدانند. از نظر من رهبر كارگري بايد به 

يش داوري هاي ايدئولوژيك همه زواياي قضيه را بنگرد و تصميم دور از پ
بگيرد كداميك راحت تر و ممكن تر و موثرتر است. اگر سنديكا برايش 

 آسان تر ميگنجد برود همين كار را بكند. 
پاي اصلي بحث تشكل هاي توده اي كارگري و بحث مجمع عمومي منصور 

  عمومي، ميگويد: حكمت است كه در مورد بديل مد نظرش، مجمع
اين سطحى از سازمانيابى شورايى است كه در آن هنوز اوال، كارگران از  -1

فراتر نرفته اند. تجمع نمايندگان هنوز مقدور نيست. ثانيا،  شوراى پايه
شوراى كارخانه، بلكه بعنوان مجمع عمومى و در  مجامع عمومى نه بعنوان

ه اى عمل ميكند، و ثالثا، كارخان نقش ارگان آلترناتيو سازمانهاى زرد
هم، ايده صالحيت  مستقل از درجه ارتباط عملى و فنى مجامع عمومى با

اشاعه  مجامع عمومى بعنوان ارگانهاى مستقل و معتبر كارگرى تا درجه اى
يافته است و رابعا، تماسهاى مقدماتى ميان نمايندگان مجامع عمومى با 

 .آغاز شده است براى جلب همبستگى و كسب اطالعات يكديگر
بعنوان ارگان  به رسميت شناخته شدن مجامع عمومى توسط دولت،  -2

تصميم گيرى، هنوز مد نظر نيست. مساله اساسى اينست كه اين مجامع 
بعنوان سخنگوى كارگران به رسميت بشناسند و در مقابل شوراهاى  خود را

قرارداد دسته اين مجامع بايد هرچه بيشتر در قلمرو  .اسالمى قد علم كنند

باره طرحهاى دولت، فعال شوند. رسميت  جمعى، حل اختالف، ابراز نظر در
 .جنبش مطرح شود يافتن مجامع بايد بعنوان يك شعار از طرف اين

مساله اصلى تشكيل  .منظم بودن مجامع عمومى نيز هنوز مالك نيست -3
منظم  براى رويى كارگران با دولت و كارفرماست. تالش در آنها در شرايط رو

كردن تشكيل مجامع (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در واحد) كارى 
 .در دل جنبش مجمع عمومى به پيش برده شود است كه بايد

نيز يكى از  تالش آگاهانه براى مرتبط كردن عملى مجامع با هم -4
مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى است. جنبش مجمع عمومى راه 

اد اين مجامع در كارخانجات بعنوان يك رهبرى ايج انداختن يعنى هم
ميان مجامع براى ايجاد يك حركت  آلترناتيو محلى، و هم ايجاد ارتباط

و مصوبات و غيره  اى و سراسرى، قطعنامه ها وسيعتر، با رهبرى هاى منطقه
در ” جنبش مجمع عمومى“اش. اينها كارى است كه يك كارگر فعال 

 .ميگذارد دستور
مساله بازى  ش مجمع عمومى به جنبش شورايى شايد هنوزتعلق جنب -5

 باشد. شايد طرفداران اتحاديه نيز اين فاز را فازى در كار اتحاديه سازى
تلقى كنند (كه فعال چنين برنامه اى ندارند). اگر چنين شود، چه بهتر. اما 

مجامع آنها را براى تبديل شدن به پايه هاى جنبش شورايى  مشخصات اين
 تشكيل هيات اجرايى كار و منظم كردن مجامع مناسب تر ميكند. بسيار

  مراحل بعدي طي اين پروسه اند.
در سال هاي اخير در خارج از كشور ، فعاليت هاي چشم گيري براي  5

جلب حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران صورت گرفته است ، 
زماندهي يك مبارزه اين فعاليت ها را تا چه موفق مي دانيد و براي سا

كارآمد براي جلب  حمايت بين المللي از جنبش كارگري ايران چه 
  پيشنهادي داريد؟ به نظرتان اين حمايت بين المللي در كجا بايد جست؟

  
در اين زمينه حرف زيادي ندارم اما با نگاهي به تجربه هاي  :پنجم پاسخ

اتحاد بين  مختلف احساس من اين است كه مهمترين كارها را رفقاي
در دفاع از جنبش كارگري پيش برده اند و در مجموع جهت  المللي

مناسبي رفته اند. نتيجتا اتحاد بين المللي شايسته است تقويت شود و هر 
عالقمند اين عرصه به آن بپيوندد و مسير تا به امروزشان را پيش ببرد. كار 

ادهايي با اسامي اتحاد بين المللي اما بي رقيب نيست. سالهاي گذشته نه
ديگري توسط فعالين بعضي از گروه هاي به اصطالح چپ متولد شده اند 
كه در مقاطعي مشكالت امنيتي هم براي فعالين داخل توليد كردند زماني 
كه اعالم نمودند كه عوامل وابسته به نهادهاي آمريكايي در جنبش كارگري 

كت واحد بلند شد معرفي ميكنند، كه صداي سنديكاي شر "جامعه"را به 
و در مقابل اين توطئه علنا اطالعيه صادر كردند. يك هدف جانبي اين 
گروههاي نامسئول استفاده از اين ابزار امنيتي براي خفه كردن مخالفين 
سياسي بود كه تا حد همكاري با وزارت اطالعات جلو رفتند و هنوز هم در 

هم به ما ميگويد كه  صورت امكان ميتوانند پليسي عمل كنند. اين تجربه
 "حامي"براي تامين حمايت و همبستگي بايد متوجه بود كه هدف سياسي 

 يان كدام است.
  

در ارزيابي از اين طرح يك درك سطحي در چپ ايران رايج  :ششم پاسخ
است كه هدف پشت آن را نمي بيند و براي ارزيابي از تاثير آن به سبك 

و شواهد ميگردد. شاه سپاهي دانش و ژورناليسم بازار سراغ آمار و ارقام 
بهداشت و آباداني و حق راي براي زنان و انواع رفرم هاي ديگر را در 

سازمان داد كه ظاهري مردمي به حكومت ايشان ميداد و با ارزيابي  41سال
هاي سطحي امروزه همه مي بايستي در مقابل تاج و تخت زانو بزنند، بدون 

ن نيازهاي آن دوره سرمايه داري در ايران اينكه متوجه هدف شاه در تامي
باشند. يا در همان پروسه و با همان سياست، براي تامين نيروي كار ارزان 

از زمين  "آزاد"در شهرها، از توده وسيع دهقانان خلع يد نموده و گرسنه و 
  و ده آواره بازار كارشان كرد. 

يل سياسي، و جمهوري اسالمي هم در دوران تحكيم اوليه خود، به دال  
بعدها در دوره تحريم هاي غرب، براي گسترش بازارهاي داخلي در خدمت 
انباشت سرمايه، اقدام به تامين برق و جاده هاي اسفالته و لوله كشي آب 
در هر كوره دهي را در پيش گرفت كه محصولش فروش برق و توليدات 
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له زندگي متنوع صنعتي به ميليون ها مشتري در روستاها، كم كردن فاص
شهر و ده، و از اين طريق كمك بزرگي به گسترش بازار داخلي و انباشت 
سرمايه در داخل كشور بود. با درك سطحي رايج بين چپ پوپوليست 
امروز، البد آن روز مردم روستايي مي بايستي متشكر باشند كه دولت 

  سرمايه داران به فكر زندگي و رفاه شان افتاده است. 
تي نميتواند اين واقعه را از روي تعداد شاهدان و هواداران تحليل ماركسيس

  و مخالفين و آمار و چرتكه به دست دهد.
براي درك اين مسئله بايد پروسه گسترش و انباشت سرمايه در ايران را 
ديد كه بطور طبيعي از مسير فشار بيشتر به زندگي طبقه كارگر ميگذرد. 

يت فقيه اوال اين مسئله را صرفا از چپ بورژوايي منتقد احمدي نژاد و وال
سر مخالفت با رژيم سياسي و نه كل سيستم سياسي اقتصادي حاكم 
ميفهمد، ثانيا متوجه علل عملي شدن اين طرح در اين دوره هم نيست. 

ارزيابي ميكند،  "باند احمدي نژاد"مشنگ ترين اينها طرح مذبور را ابتكار
دهه هاست كه در كشوي سياست بدون توجه به اين واقعيت كه اين طرح 

حاكمان اين دست و آن دست ميشود. دولت شاه به دنبال دوره رونق 
شروع بحران اقتصادي قصد عملي  سالهاي دهه اول پنجاه شمسي و

ولي ترس از برآمد توده اي آن دوران مانع عملي  ،كردنش را داشت
  كردنش شد. 

ا پايان جنگ كه پروسه ملي اسالمي ها كه قدرت را گرفتند در دوره اول ت
تحكيم سياسي شان بود، اقتصاد را در خدمت همان سياست تثبيت خود 
سازمان دادند و بطور طبيعي حذف سوبسيد نميتوانست سياست شان 
باشد. دوران جمهوري اسالمي تعقيب سياست حذف سوبسيدها از دوره 

ي نژاد رفسنجاني يك پاي بحث بورژوازي ايران بوده است. نوبت دوره احمد
  كه رسيد، فاكتورهاي زيادي به نفع اين سياست تغيير كرد، از جمله:

در خارج مرزهاي ايران، آمريكا كه قبال سياست رژيم چنج  را تعقيف  
  ميكرد، با شكست بوش در عراق صدوهشتاد درجه تغيير جهت داد و اوباما 

ي و مستقيما پيام دوستي براي حكومت ايران فرستاد. توازن بين الملل
منطقه اي بطور كلي به نفع جمهوري اسالمي تغيير كرد و بلوك عروج 
كرده چين روسيه را پشت خود يافت. در درون مرزها هم تنها خطر آنزمان 
جنبش سرنگوني بود كه به دنبال شكست بوش در عراق يك شبه آب شد. 
جمهوري اسالمي براي اولين بار در عمرش باالترين حد ممكن امنيت را 

اس كرد. چنين وضعيتي هر دولت بورژوايي را براي هر طرحي به طمع احس
مياندازد. بعالوه به دنبال تحرك ميليوني سبز بخش اعظم اپوزيسيون را 
پشت يك جناح خود به صف شده يافت و خود آن جناح را هم به راحتي 
كنار زد. اين فرصت امن طاليي بود كه احمدي نژاد را به تحقق سياست 

يدها رسانيد، به دو هدف؛ اوال در ادامه پروژه هاي اقتصادي حذف سوبس
اش يك گام بزرگ به انباشت سرمايه كمك رساند، در ثاني بار سنگين 

  بحران اقتصادي را هم پشت طبقه كارگر و زحمتكشان جامعه بگذارد.
گري چپ بورژوايي مانع ديدن اين تحوالت سياسي، تاريخي و  ضد رژيمي 

ست.  متوجه پايه هاي اتخاذ اين سياست و شرايط همچنين اقتصادي ا
زماني آن نيست. متوجه نيست چرا سالهاي قبل همين سيستم بحراني تر 

 "ميموني"سراغ همين سياست نميرفت؟ قبلي ها خنداني و احمدي نژاد 
است؟ قبلي ها بي فكر و اين يكي مبتكر تشريف دارد؟ نتيجتا ميخواهم 

مدي نژاد است، نه از نيت بد دولت او، بلكه بگويم اين سياست نه ويژه اح
يك نياز اقتصادي كل بورژوازي ايران است. بخشي از اين چپ با تعريف 

رسما بورژوازي ايران را  "ابتكار باند احمدي نژاد"اين سياست به عنوان 
تبرئه ميكند. بخش ديگري از اين چپ بورژوايي عمدا يا ناآگاهانه با 

ه شخص احمدي نژاد يا دايره او و واليت فقيه، منتسب كردن اين سياست ب
كل سيستم سرمايه داري را كه موجبات زندگي جهنمي و همين احمدي 

  نژاد و واليت فقيه را هم آفريده معاف مي كند. 
فاكتورهاي ديگري چون رشد عظيم طبقه كارگر و باالخص كارگران 

به دنبال ماهر در سالهاي اخير، انباشت فوق العاده سرمايه بويژه 
، حضور متحد احمدي نژاد و اخيرباالرفتن قيمت نفت در سالهاي 

خامنه اي بمثابه گلوله اصلي جمهوري اسالمي و تامين بيشترين 
اتحاد قدرت سياسي در سال هاي گذشته، رشد بيشتر بازار داخلي 
  در نتيجه تحريم هاي اقتصادي، خصوصي كردن هاي وسيع بسياري 

  
  

  
  

و  ... را هم به اين مجموعه اضافه كنيد تا  مدت از صنايع طي اين
براحتي داليلي كه  امكان اجراي اين طرح قديمي را در اين دوره معين  

  مهيا كرده است بييند. 
سياست كارگري در قبال اين طرح اما، نميتواند انتخاب بين اين يكي يا  

لبه سرمايه باشد. كسي كه مطادولت آن قبلي، انتخاب بين دو سياست 
برگشت يارانه ها را جلوي جامعه ميگذارد، رسما فراخوان دفاع از سياست 
ديروز همين سيستم را ميدهد.  به همين دليل مطالبه طبقه كارگر 
نميتواند برگشت به سياست يارانه هاي سابق و نتيجتا انتخابي بين سياست 

ميليوني هاي بورژوازي در هر مقطعي باشد. اگر گراني زندگي را براي توده 
ديروز  "ارزاني"جهنمي تر كرده است، سياست كارگري نميتواند زنده باد 

باشد. طبقه كارگر بايد در مقابل آن باال بردن دستمزدها به نسبت تورم و 
بيمه بيكاري برابر با حداقل دستمزد براي همه را سرلوحه مطالبات خود 

هاي به فقر كند. عملي كردن اين سياست است كه طبقه كارگر و توده 
كشيده شده اين جامعه را از نگراني گراني  رهانيده و از زاويه مبارزه 
طبقاتي و همچنين سياسي، مسير طبقاتي مستقلي از سياست هاي دوره 

 اي بورژوازي پيش روي طبقه كارگر قرار ميدهد.
  

در تونس و مصر براي اولين بار انقالبي از پائين براي نان و  :هفتم پاسخ
خ داد، صرفنظر از اينكه نتيجه نهايي آن چه خواهد بود. چيزي آزادي ر

مد نظر شما  88ايران. نه تظاهرات و راه پيمايي گسترده  57شبيه سال 
براي نان و آزادي بود و نه انقالب مصر و تونس و بقيه كشورهاي خاورميانه 
ناشي از اعتراض عدم انتخاب موسوي و كربي شان به نخست وزيري. 

ايران اعتراض بخش ناراضي سرمايه داري ايران بود  88 "انقالب"يا جنبش 
كه يك حكومت مشروطه اسالمي ميخواست. اين اعتراضات ادامه جنبش 
دوم خرداد دوران اوليه خاتمي و جنبش همگاني سرنگوني طلب 
پروآمريكايي دوران اواخر خاتمي و اوايل احمدي نژاد بود. نتيجتا آن 

ن كشيدن خواست هاي كارگري و قضيه نان و اعتراضات عرصه به ميدا
آزادي نبود. به همين دليل اگر مسير پيشروي مردم در تونس و مصر با 
شكل گيري تشكل هاي كارگري همراه بود، مسير پيشروي جنبش سال 

مسير پر روتر شدن طبقه متوسطه در مقابل كارگر و قدرت كارگري  88
نگي درجه كمي گشايش و در بود. آزادي مد نظر آن جنبش در عرصه فره

 بعد سياسي آزادي براي احزاب همان جنبش و همان طبقه بود. 
چپ بورژايي ايران آن تحوالت را مثل تمام جناح هاي خود در ميان احزاب 
و جنبش هاي سياسي راست ايران يك انقالب يا مبارزه توده اي براي 

س آنچه كه در اين اما برعكآزادي از جمهوري اسالمي به خورد ملت دادند. 
از طبقه كارگر در تحرك سبز  "بخش قابل توجهي"سوال مستتر است، 

شم سياسي طبقه كارگر و رهبرانش بيش از اين بود كه فريب شركت نكرد. 
بخش هايي از توده ناآگاه كارگران و  هر چنداين عوامفريبي را بخورد. 

هبران جنبش رمردم زحمتكش در مقابل سياست آشكارا راستگرا و تاچري 
به هواداري از جناح حاكم پاي صندوق هاي راي رفتند و به پوپوليسم  سبز

  و عوامفريبي احمدي نژاد راي دادند. 
از طبقه كارگر البته اساسا بعضي از فعالين كارگري متاثر از سنت چپ ضد 
رژيمي در مراكز حاشيه اي، به شكل اتمي و خارج از سوخت و ساز دروني 
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بدون اينكه شبكه هاي كارگري را با خود داشته باشند، در طبقه كارگر و 
اين تحركات شركت كردند. اين رفقا بدون اينكه متوجه شده باشند به 

  دشمن طبقاتي خود كولي دادند.
   اما در مورد فرق شرايط اين كشورها با ايران:

كورش مدرسي اين موضوع را مي شكافد و به درست بر نكات مهمي 
دهد كه كشورهاي عربي با هم رابطه و  و توضيح مي انگشت ميگذارد

شباهت هائي را دارند كه آنها را مشتركا نه فقط از ايران كه از بقيه دنيا 
جدا ميكند؛ اشتراك در زبان، كم و بيش در تاريخ و تحوالتي كه پشت سر 
گذاشته اند، اشتراك شان در ناسيوناليسم پان عربي ، زندگي جمعيت 

شان در كشور ها همديگر، و بطور كلي درجه و نوع تكامل بزرگي از مردم 
ها بسيار بهم شبيه و نزديك  سياسي، اقتصادي و طبقاتي و تاريخي آن

  است.
دولت هاي شان و به درجه زيادي رابطه شان هم با جامعه شبيه به هم 

ميان كشور هاي عربي با ايران، تركيه، هند و  يشباهت چنين است.
دولت ايران يا حكومت ايران با جامعه ايران د. رابطه پاكستان وجود ندار

بسيار متفاوت است. رابطه دولت و سازه بورژوازي و پرولتاريا در جامعه با 
رابطه دولت و سازه بورژوازي و پرولتاريا در مثالً مصر يا سوريه و عراق فرق 

  دارد.
به اين كسي انتظار ندارد كه اين انقالبات به پاكستان تسري پيدا كند. 

دليل كه ساخت جامعه پاكستان با مصر فرق دارد. همانطور كه ساخت 
جامعه ايران، ساخت طبقاتي آن، ساخت اجتماعي آن، درجه ي آگاهي 
اجتماعي و تاريخ اش، همه اينها به شدت با مصر فرق ميكند. در حالي كه 

  د. اي بسيار به هم شبيه هستن نظرهاي پايه يمصر و ليبي و تونس از بسيار
عدم سرايت اين انقالبات به ايران ناشي از قدرت دولت جمهوري اسالمي يا 
كارداني احمدي نژاد نيست. ناشي از مكانيزم ها، جنبش ها، و افق هاي 
متفاوتي است كه طبقات مختلف، و بخصوص طبقه كارگر و توده زحمت 
ا كش، در ايران را به حركت در مي آورد. اين مكانيسم ها و جنبش ها ب

ها است كه باعث مي شود كه  مصر و تونس و سوريه فرق ميكند. اين تفاوت
ميان انقالب در كشوري مانند ايران با كشور هاي عربي نه تنها اختالف فا ز 

ها   وجود داشته باشد بلكه حتي اصوالً انقالب ايران در ادامه آن انقالب
  نباشد.

حاظ سياسي و اقتصادي دولت جمهوري اسالمي هم بسيار پيچيده تر و به ل
امروز مشكل دولت  بسيار بالغ تر از دولت مصر يا دولت سوريه است.

جمهوري اسالمي با بخشي از بورژواي ايران اين شده كه در پروسه 
ها بخش بزرگي از اقتصاد ايران در دست سرمايه خصوصي   خصوصي كردن

مايندگي قرار گرفته است كه بعضا در دولت و حكومت آن طور كه بايد ن
نمي شود، در نتيجه سهم بيشتري، متناسب با موقعيت اقتصادي اش، را از 
قدرت سياسي ميخواهد. اين مبناي كشمكش از دوره رفسنجاني و خاتمي 

ها در حفظ سيستم منفعت دارند و فقط  تا اين ماجراي سبز است. اين
ب تعديل آن يا بقول موسوي حكومت غير حذفي ميخواهند. خواستار انقال

نيستند. نفوذ اين بخش از بورژوازي در جامعه بسيار قوي است. اين 
وضعيت را در مصر يا در سوريه يا يمن نداريم. طبقه كارگر ايران هم 

كنم طبقه كارگر مصر يك هزارم طبقه كارگر   همينطور است. گمان نمي
ايران به لحاظ ذهني پيش رفته باشد و كمونيسم درون آن نفوذ داشته 

طبقات اصلي جامعه ايران با هم تاريخ متفاوتي در مقايسه با كشور باشد. 
  هاي عربي دارند. 

پروسه انتخابات هم در جمهوري اسالمي به اندازه كشور هاي عربي قالبي 
اي حق انتخاب  اي است كه در ميان بورژوازي ايران به درجه نيست، پروسه

ي عربي قالبي ميدهد. همانطور كه مجلس شان هم به اندازه كشور ها
  نيست.

دو سال ديگر احمدي نژاد مي رود، مثل اروپا، جمهوري اسالمي دوباره 
را صفر ميكند، انتخابات ديگري به راه مي اندازد و الريجاني يا  "كنتورها"

آورد. اين پروسه انتخابات براي جمهوري اسالمي نقش  كس ديگري را مي
را شما در هيچ كشور عربي سوپاپ اطمينان را بازي ميكند. اين مكانيزم 

نمي بينيد. جامعه ايران از نظر حقوق بورژوازي از نظر بافت و ساخت 
اي اروپا، است تا به  مكانيزم هاي سياسي بيشتر شبيه به تركيه، و به درجه

مصر. اين واقعيت به جمهوري اسالمي سخت جاني بيشتري ميدهد و 
  مبارزه با آن را پيچيده تر ميكند.

كس تحليل هاي سطحي بخش وسيعي از اپوزيسيون ايراني نتيجتا برع
نشسته در اتاق انتظار كه فكر ميكند سرنگوني پشت پيچ بعدي فراميرسد، 

  بعداز بن علي تونس به همين آساني نوبت بن علي ايران نميرسد.
  

من در جواب به سواالت قبلي تر، از نظر خودم به مهمترين  :هشتم پاسخ
ب كمونيستي در صفوف جنبش كارگري و نتيجتا فاكتور يعني غيبت تحز

عدم به هم پيوستگي سياسي رهبران عملي اين طبقه در مراكز مختلف و 
خال يك افق روشن سوسياليستي كه از همان غيبت تحزب نشات ميگيرد 

هاي مهم در جنبش كارگري است. در اين مورد  عامل اصلي عدم پيشرفت
 است، اما يك فاكتور جديبطور قطع قبالً گفته ام! سركوب و قهر پليسي 

سازماندهي  ،فرض سركوب و قهر پليسي با و ناچار است تا طبقه كارگر بايد
 تامينجنبش و پيشروي هايش را با اتكا به فاكتور نقشه هاي روشن خود 

قرار نيست در ايراني با مشخصات سياسي اقتصادي  در غير انصورت كند.
ع آزاديهاي سياسي و رشد تشكل هاي طلو ناگهاني سيستم حاضر ما شاهد

. چنين شرايطي را بايد به طبقه بورژوا و باشيم به دلخواه بورژوازي كارگري
دولت آن تحميل كرد. اين يكبار ديگر ما را به ضرورت اتحاد رهبران 
كارگري براي اين نياز ميرساند؛ شايد پروسه تحميل تناسب قواي متفاوتي 

احزبي و يا پروسه تحزب يابي رهبران به بورژوازي نتيجه تحرك پيش
  كمونيست كارگران باشد.

ان سياسي، بدون بدون سازم ،يك طبقه كارگر ميليوني خالصه كنم؛ 
در نتيجه متفرق و بي قدرت در مقابل يك بورژوازي وسيع و  ،تحزب

قادر به  ،بط در حفظ سيستم سياسي اقتصادي خويشضقدرتمند و من
  ت.شاهد بوده ايم نيس انجام كار بزرگتري از آنچه

شرايط بحراني جهاني از اين زاويه ميتواند موثر باشد كه بورژوازي خطاب  
به كارگر بگويد مشكل قدرت و دولت من نيست، مشكل ملي نيست و راه 
حل كشوري و ملي هم ندارد، لذا همه بايد بپذيريم كه كاري نميشود كرد، 

اند. در دنياي واقعي اما و از اين طريق كارگر معترض را به سكوت بكش
اتفاقا اين شرايط زمينه پيدايش تحوالت بزرگ سياسي هم هست، همچنان 
كه در خيلي از كشورهاي عربي مي بينيم. مشكل اينجاست كه بعداز 
فروپاشي ديوار برلين، به هر دليلي، هنوز طبقه كارگر قادر به سازماندهي 

تا در دل تحوالت  حزب قدرتمند كمونيستي خود در هيچ كشوري نشده
امروز شكل گيري انقالبش را ممكن كند. در نظر بگيريد اگر در مثال كشور 
مانند يونان يك حزب كمونيستي كارگران موجود بود، طوفان سياسي 
اجتماعي آن كشور در دل همين بحران چرا نميتوانست به يك انقالب 

از كشورهاي  كارگري منتهي شود؟ نه فقط در يونان كه در فرانسه و خيلي
جهان امروز ميتوانست چنين اتفاق ميموني دروازه اي به روي رهايي 

  بشريت باز كند. 
  

در اينمورد در پاسخ به سواالت قبلي نكاتي را برشمردم. چيزي  پاسخ نهم:
كه عالقمندم اينجا بگويم اين است كه فعال كارگري نبايد منتظر حكم 

ام كه ممكن  چتريار ايجاد هر سياسي ايدئولوژيك احدي بماند. من هواد
باشد؛ مجامع عمومي و هيات هاي نمايندگي آنها، سنديكا و اتحاديه ها را 
هم برشمردم. خود كارگران به وفور صندوق هاي تعاوتي يا همياري و يا 
همبستگي در محل كار و زندگي هر دو دارند. به اين تشكل ها ميشود 

ميته هاي محالت، كميته هاي كميته هاي كارگري آنجا كه ممكن است، ك
حمايت از رفقاي دستگير شده و خانواده هاي شان، نهادهاي متنوع هنري 
و فرهنگي و ورزشي تا حتي همين انجمن صنفي كه تشكيلش قانوني و 
مجاز است. كارگر كمونيست و سوسياليست ميتواند همين انجمن هاي 

 كار خود كند. صنفي را ابزار اتحاد و پيشبرد مبارزه كارگران محل 
  

موجودي بكلي متفاوت از جنبش زنان كارگر  "جنبش زنان"  :دهم پاسخ
در مراكز كارگريست. اولي ميتواند با شركت هر زني ولو ميليونر و از طبقه 
حاكمه راهي به سوي پيشروي پيدا كند و به پيروزي هم برسد. اين جنبش 

فت. به همين دليل و در جريان اصالحات شاه پاسخ خود را گر 41در سال 



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٦١  107ي  آرش شماره

در آن زمان مانند شرايط مثال امروز جمهوري آذربايجان و تركيه و  عراق 
دوره صدام چيزي به اسم جنبش زنان و مطالبه اين بخش جامعه وجود 
عيني و اجتماعي نداشت. امروز رژيم ايران ميتواند در يك كودتاي فرضي 

سالمي را از جامعه جايش را به تعدادي ارتشي بدهد كه اسالم و فرهنگ ا
جارو ميكنند و مسئله زن يك شبه حل ميشود، در حاليكه همين دولت 
كودتايي ميتواند زير يوغ ناسيوناليسم ايراني خطاب به كارگر بگويد حاال كه 
دشمن اسالمي مان را ما كنار زده ايم، شما هم فداكاري كنيد تا به آبادي و 

شما هم صاحب اتحاديه و  اقتصاد مشابه كره و ژاپن برسيم و آنوقت
دستمزد باالتري شويد. و از اين طريق خون كارگر را بسيار ماهرانه تر از 
برادران اسالمي سرمايه دار در شيشه كنند. در چنين حالتي مسئله زن به 
عنوان يك مسئله فرهنگي و حقوقي ميتواند كامال حل شده باشد، در 

ه و از اين به بعد بايد بقيه سياه تر از ديروز شد زن حاليكه روز كارگر
عمرش را براي سرمايه دار غير اسالمي و ناسيوناليست و يا فاشيست ايراني 

  و در شرايط كاري بسيار وحشيانه تري صرف كند.
با همه اينها اين دو جنبش ميتوانند كمك هم باشند بشرطي كه رهبري 

نان هر دو با يك سياست سوسياليستي باشد. چند سال قبل جنبش جوا
دانشجوي آزاديخواه و برابري طلب در دانشگاهها را داشتيم كه بر پرچم 
شان هم رهايي زن به عنوان زن نوشته بود هم زن به عنوان كارگر. 
ميخواهم بگويم اگر كمونيسم نوع آن دانشجويان كمونيست پرچمدار 
آزادي جامعه باشد، مبارزه براي رهايي طبقاتي و جنسي زن هر دو به 

هم به پيش رفته و همديگر را ميتوانند تقويت هم بكنند. در غير  موازات
  اينصورت بين اين دو جنبش رابطه اي به سختي ممكن است.

بازار كار سياه كارگران زن در  مورد بخش اول سوال تان اما كه در مورددر 
بايد بگويم كه اين شرايط  با مزد ناچيز و شرايط بسيار دشوار و غير رسمي
آنها نميشود. اتفاقا شرايط كارگران افغاني به مراتب غيرقابل  فقط شامل

تحمل تر است و چندرقاز يارانه ها هم شامل شان كه نميشود.  تحقير 
فاشيستي عليه كارگر افغاني را به اين وضع اضافه كنيد تا متوجه شويد 

  اوضاع آنجا چقدر وحشيانه تر است. 
بسيار دشوار، من صف ميليوني در بازار كار سياه و غير رسمي و شرايط 

كارگران سكس را هم اضافه ميكنم؛ انسان هاي شريفي كه زير فشار فقر 
ناچار به تن فروشي و تحمل شرايط وحشيانه آن شده اند و هر از گاهي 
كشتار هم ميشوند. به اينها صف زنان كارگر ديگري را اضافه ميكنم كه به 

مي يعني صيغه پناه مي برند و دليل بيكاري و نداري به تن فروشي اسال
زندگي شان را تباه ميكنند. صف وسيع تن فروشان بخشي از طبقه كارگر 
در هم كشورهاي جهان اند، كه در شرايط اسالمزده ايران حقارت و 
بيحقوقي بيشتري را به نسبت خيلي از كشورهاي ديگر متحمل ميشوند. 

به سرنوشت بقيه هم سرنوشت تمام اين بخش هاي كارگري، از زن و مرد، 
طبقه كارگر گره خورده است. نتيجتا تا جايي كه به زنان كارگر در بخش 

 "جنبش زنان"هاي مد نظر سوال شما مربوط ميشود، بطور طبيعي به 
  بيربط و به جنبش كارگري ايران ربط مستقيم دارند. 

  
سرچشمه اصلي قدرت كارگر در نبردش عليه سرمايه دار و  :يازدهم پاسخ

لت اساسا در بازوي اقتصادي اوست. به همين دليل در اعتراض اين دو
طبقه دست نگهداشتن از توليد قوي ترين حركت او و حساس ترين نقطه 
براي فشار عليه صاحبان سرمايه است. كارگر خدماتي اما از اين اندازه توان 
. اقتصادي بي بهره نيست. در مقابل از توان اجتماعي بااليي برخوردار است

اگر كارگر نفت و ذوب آهن با توقف كار حلقوم مدير و دولت سرمايه داران 
را ميگيرد، راننده شركت واحد به دليل تنيده شدنش به جامعه و زندگي 
روزانه ميتواند عليرغم بازوي اقتصادي ضعيفش، از بازوي اجتماعي 

ود قدرتمندش بهره جويد و ميليون ها مردم مسافر روزانه را مورد خطاب خ
قرار دهد و از اين طريق بخش هاي مهمي از جامعه را پشت مطالبات خود 
ببرد. در نظر بگيريد شركت واحدي ها با آن اعتصاب تاريخي شان چه 
هلهله اي در شهر ده دوازده ميليوني تهران راه انداختند و چگونه ميليون 

دادند ها مردم را نه فقط حامي خود كردند بلكه اميدي به جامعه كارگري 
كه ميشود كاري كرد. اين نقش بيش از اينكه اقتصادي باشد ناشي از بازوي 

اجتماعي شان بود. معلمين و پرستاران براي مثال از همين بازوي اجتماعي 
قوي بهرمنداند. به اين معني كه مستقيما سرمايه دار و دولت را به ضرر 

ي اجتماعي در بعد اقتصادي نمي كشانند ولي در مقابل با استفاده از بازو
ميليوني ميتوانند تكان وارد كنند و فشار اجتماعي شان حاكمان را ناچار 
به پاسخگويي كند. اين مسئله در نوع اعتراض كارگران بخش خدمات 
موجب ميشود در اعتراض خود تاكتيك هايي را در پيش بگيرند كه به 

  بهترين شيوه بازوي اجتماعي شان را به ياري ميطلبد.
اين بخش آنجا اهميت پيدا ميكند كه در ايران اين فقط كارگر نيست  وزن 

كه اين حكومت را دشمن خود ميداند. در ايران توده وسيعي از زنان 
ستمديده روزانه زير يوغ قوانين ضد زن و مرد ساالر كمرشان خميده و به 
همين دليل درگير يك جنگ هر روزه در اداره و مدرسه و دادگاهها و كل 

ه زندگي اجتماعي اند. يا توده وسيعي از زحمتكشان و تهيدستاني كه عرص
به زندگي جهنمي محكوم شده اند. اعتراض كارگر خدماتي به دليل 
رودررويي مستقيم با دولت و حكومت فورا حمايت اين اقشار اجتماعي را 
اتوماتيك به طرف خود جلب ميكند و اميدي به تغيير ايجاد ميكند. دولت 

اسالمي هم اتفاقا از همين سر در مقابل مسئله حساسيت ويژه  و حكومت
اي نشان ميدهد. اعتصاب كارگري در فالن مركز صنعتي از اين زاويه اين 
تاثير فوري و اجتماعي را ندارد. يا كمتر دارد. به هر حال خواستم بگويم هر 
بخشي از اين طبقه در جنگش براي زندگي بهتر ميتواند سنگري را بگيرد 
كه در آن قادر است به بهترين وجه به هدف بزند. از اين نظر البته مبارزه 

  كارگر بخش هاي خدمات هم نقش بسيار مهمي ميتواند داشته باشد.
  
  

  
  

در يك جمله بخش هاي پائيني معلمين كه از نظر درآمد  :دوازدهم پاسخ
آورد.  بيشتر شبيه سرايدار مدارس اند را ميشود جزو طبقه كارگر به حساب

مبناي تعريف طبقه كارگر كورش مدرسي در توضيح همين نكته ميگويد 
نه مستقيما كار يدي است و نه فكري، نه الزاما توليد ارزش اضافه است و 
نه استثمار. فقر هم پايه تعريف طبقه كارگر نيست. دريافت مزد هم 

عه اتوماتيك كسي را كارگر نميكند.   بعضي معتقدند كه مزدبگيران جام
جزو اين طبقه اند، به همين دليل شعار مزدبگيران متحد شويد سر 
ميدهند و ميروند يك جنبش همگاني غيركارگري به اسم كارگر سازمان 
دهند تا همه آنها كه مزدبگيراند و ارزش اضافي توليد ميكنند را شامل 
شود. ما ميدانيم كه بخشي از كساني كه در جرگه خرده بورژوازي و يا 

ازي قرار ميگيرند ارزش اضافي توليد ميكنند. مهنديسن، متخصصين، بورژو
طراحان صنعتي و به اصطالح كارگران فكري بيش از ارزش نيروي كارشان 
ثروت خلق ميكنند و ارزش اضافي توليد شده آنها، گيرم با نرخ استثمار 

تر از كارگر صنعتي، گير سرمايه دار مي آيد. بعضي فكر   بسيار پائين
ند طبقه كارگر فقيرترين و تنگدست ترين بخش جامعه را شامل ميكن

ميشود و ميروند تا جنبش عليه فقر راه اندازي كنند، در حاليكه اوال طبقه 
-اجتماعي  كارگر نه يك موقعيت صرف اقتصادي كه يك پديده ابژكتيو

است كه هر روز موقعيت خود را توليد و بازتوليد ميكند، ثانيا  اقتصادي
دگي كارگر صنعتي به نسبت بخش قابل توجهي از توده وسيع وضع زن

اقشار خرده بورژوا زندگي مرفه تري دارند. شما مثال سطح زندگي كارگران 
شركت نفت و مراكز مهم صنعتي را مقايسه كنيد با سطح زندگي بخش 
مهمي از كارمندان حتي سطح متوسط اداري يا بخش هاي ديگري در 

  جامعه. 
نند هركس ارزش اضافي توليد نكند كارگر نيست. كارگر بعضي فكر ميك 

در يك موقعيت خاص اجتماعي وتنيده  شاغل ارزش اضافي توليد ميكند اما
قرار دارد، موقعيتي كه هر روز مجبور است از نو نقش خود را در  به اقتصاد

  توليد بازي كند. 



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٦٢  107ي  آرش شماره

ش اضافي در حاليكه روشنفكر، مهندس يا طراح در بسياري از موارد ارز  
توليد ميكند اما در موقعيت اجتماعي كارگر نيست؛ ثروتي دارد، اندوخته 
اي دارد و ميتواند مدتي كار نكند. طبقه كارگر قبل از اينكه يك مفهوم 
اقتصادي باشد يك مفهوم اجتماعي تنيده در اقتصاد است،  بخشي از 

ران بخش وارد اين رابطه شود.   كارگ  هر روز ناچار است  جامعه است كه
خدمات يا بخش غير مولد در سرمايه داري اصوالً ارزش اضافي توليد نمي 

ها در تحقق ارزش اضافي و  ها در جامعه و نقش آن كنند. اما موقعيت آن
ها را جز اليتجزاي طبقه كارگر ميكند.  تقسيم آن ميان سرمايه داران آن

مين مد نظر درست به همين دليل بخش پايين معلمين فقير، و نه كل معل
سوال شما، جزو طبقه كارگر محسوب ميشوند. البته نه به خاطر فقرشان، 
بلكه از اين زاويه كه چارچوب زندگي اين بخش مثل سرايدار مدرسه و 

  رفتگر، در همان چارچوب زندگي كارگر است.
*  

 
  
  
  
  

  

  ساختار تشكل شورايي
  آرش  پرسش 12هاي خسرو بوكاني به  پاسخ

  
ظر من داليل و فاكتورهاي زيادي در پراكندگي و ضعف به ن :پاسخ اول

 :تشكيالتي جنبش كارگري ايران دخيل هستند از جمله
ديكتاتوري و فضاي به شدت پليسي و سركوبگرانه نظام غير انساني  :الف

مراكز  پراكندگي و تفرقه تعمدي كارخانجات و :ب . جمهوري اسالمي
هاي  ها و كارگاه ازها و بخشتوليدي و تقسيم صنايع بزرگ توليدي به ف
  طبقه كارگر. گير و موثر كوچك واز اين طريق جلوگيري از تجمع چشم

وجود نوعي سكتاريسم فكري و تشكيالتي در بين تشكالت موجود  :پ
برخورد  كارگري و فعاالن كارگري و تا حدودي تاثير پذيري از اصطكاك و

  .اكن در خارج كشورنظري و گاها تشكيالتي احزاب علني و اپوزيسيون س
وضعيت بغايت فالكتبار اقتصادي و معيشتي طبقه كارگر و فعاالن  :ت

كارگري در ايران و تاثير بسيار مخرب و منفي اين قضيه بر كمرنگ تر 
كردن دغدغه كارگران و فعالين كارگري در جهت سازمانيابي و متشكل 

رگري و بيشتر و در واقع ناتوانتر كردن آنان در جهت سازمانيابي كا شدن
  تالش در جهت امرار معاش بسيار پائين خود و افراد تحت تكفلشان.

ناگفته پيداست كه منظور نظر ما در اين بحث سازمانيابي سوسياليستي 
كارگري و مد نظر مابخش راديكال جنبش كارگري است، لذا رفرميسم و 

بي گنجد و به نظر من از موانع تشكل يا سازشكاري در اين مقوله نمي
 .يدآ كارگري به حساب نمي

 
البته مبارزات كنوني طبقه كارگر به نظر من به غير از خود  پاسخ دوم:

ها و هزينه هاي فراوان طبقه كارگر و  انگيختگي، حاصل تالش و كوشش
باشد.  دهه هاي گذشته ، مي ها و فعالين صادق و فداكار كارگري طي سال

ضات كارگري شايد به جرات بتوان ها و در كل اعترا تحصن ها و راهپيمائي

گفت كه بيشترين حجم مبارزات عمومي در ايران بر عليه حاكميت سرمايه 
و تا حدود  ندستهو بسيار هم چشمگير  ندداري را به خود اختصاص داده ا

هاي اجتماعي را تشويق به مقاومت و اعتراض و  زيادي هم ديگر جنبش
ست. از اهميت بسيار باالي اين ها و مطالبات خودشان كرده ا طرح خواست

ها، تحصن و اعتصابات و ديگر اشكال مبارزاتي جنبش كارگري و  راهپيمائي
 ه، همين بس كه تمامي دستگاهعتاثير گذاري مبارزات كارگري بر كل جام

 عكس به كه واداشته را رژيم سركوبگر ي نهادها و پليسي و جاسوسي  هاي
هاي مختلف اعم از سركوب عيان و  بپردازند و با توسل به شيوه العمل

سيستماتيك كارگران و فعالين كارگري و يا اعمال نفوذ در اليه هايي از 
بدنه طبقه كارگر و ايجاد تشكالت زرد و دولتي نظير شوراهاي اسالمي ، 
خانه كارگر و ... ، سعي در سركوب و به انحراف كشاندن مسير مبارزه طبقه 

  . كارگر بنمايد 
 

با توجه به شرايط بسيار دشوار و وضعيت مشقت باري كه  پاسخ سوم:
هاي ددمنشانه و  سركوب  برد، مضافاٌ ن بسر ميآطبقه كارگر ايران در 

هاي كارگري  ايجاد فضاي به شدت پليسي و خفقان عيان، ايجاد تشكل
هفت تپه و شركت واحد عليرغم هر ضعفي كه داشته باشند، از 

شوند.  نبش كارگري ايران محسوب ميدستاوردهاي مثبت و ارزشمند ج
راه  جمهوري اسالميبافت سياسي، عقيدتي ،فرهنگي، اقتصادي و توتاليتر 

هاي  هيچگونه مذاكره و گشايشي را براي طبقه كارگر و ديگر جنبش
ساخته و  اجتماعي باقي نگذاشته است. طبقه كارگر توسط تشكالت خود

ها از طريق سازمانيابي مستقل خودش و با اتكا به نيروي خودش و تن
سوسياليستي و مبارزات متحدانه و طرح خواستها و مطالبات راديكال 

ها و تحميل آنها به تمام جناحهاي  خودش قادر به تحقق اين خواست
ا چهره يك نظام كامال سرمايه داري مصمم در  –ج . سرمايه داري ميباشد

اين راه اوامر نهادهاي دفاع از نيازمنديهاي سرمايه را به خود گرفته و در 
چنانكه تا حدودي هم  مالي سرمايه جهاني را مو به مو اجرا ميكند ، هم

موفق شده كه رضايت خاطر آنها را فراهم كند . وقتي كه جمهوري اسالمي 
حتي به مصوبات و لوايح تصويب شده توسط مجلس خودش و تعهدات بين 

ل شكل گيري اللمللي اش هم وقعي نمي نهد چگونه حاضر به تحم
سنديكاهاي مستقل ميباشد . به نظر من طبقه كارگر تنها با مبارزات پيگير 
و متشكل خودش و با اتكا به نيروي خودش و تحميل تشكالت خودساخته 
  اش به دولت و كارفرما ، امكان پيشرفت و حل مشكالتش را خواهد داشت . 

 
ي همانا ساختار آل ترين نوع تشكل كارگر به نظر من ايده پاسخ چهارم:

باشد. ساختار شورايي جلو هرگونه انحراف نظري و عملي  تشكل شورايي مي
هاي موجود در  جنبش كارگري را خواهد گرفت، ضمن اينكه مكانيزم

ساختار تشكل شورايي توان و پتانسيل جنبش كارگري را در طرح 
تر  تر و نمايان اي و اساسي طبقه كارگر غني ها و مطالبات ريشه خواست

و به طور اصولي و قاطعانه از دستاوردهاي طبقه كارگر در  خواهد كرد
مقابل هر گونه تهاجم فكري و عملي سرمايه داري و ايده هاي غيركارگري 

وال قبلي عرض شد، با ئدفاع خواهد كرد. علي ايحال همچنانكه در پاسخ س
يستم توجه به شرايط به غايت دشوار و خفقان بسيار عيان و بازدارنده س

سركوبگر سرمايه داري اسالمي، و ضعيت فالكتبار معيشت طبقه كارگر، 
اخراجهاي دسته جمعي، قراردادهاي سفيد امضا، موقت، عدم پرداخت به 
موقع دستمزدها، بيكاري، تورم، سركوب شديد كارگران و فعالين كارگري و 

در جهت ... به نظر من هر اقدامي كه در جهت سازمانيابي كارگري و مبارزه 
 .نيل به خواستها و مطالبات طبقه كارگر باشد، قابل حمايت و تقدير است

تشخيص ساختار تشكل كارگري اعم از سنديكا، انجمن ، اتحاديه، شورا و... 
بر عهده كارگران و فعالين كارگري موجود درعرصه مبارزه طبقاتي در 

حاكم بر داخل جامعه است. ناگفته نماند كه نگرش و تفكر و سبك كار 
    .ن اهميت داردآتشكل است كه بيشتر از اسم 

 
عليرغم تاثيرات بسيار چشمگير فعالين اين عرصه از مبارزه  پاسخ پنجم:

طبقاتي در خارج كشور و زحمات و تالشهاي فراوان آنها، به نظر من اين 
همچنانكه تشخيص نوع تشكل مورد   ها در حد اعال و كافي نيست فعاليت
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بر عهده كارگران و فعالين كارگري در داخل كشور است،  نياز در داخل
تشخيص نوع تشكل و سازمانيابي كار آمد براي حمايت از مبارزات كارگري 
داخل كشور در خارج نيز بر عهده فعالين كارگري و دلسوزان اين عرصه از 
مبارزه در خارج كشور است . من تنگناها و موانع پيش روي آنها را به دليل 

اينكه به  دانم و با وجود خودم ساكن آنجا نيستم ، به خوبي نمي اينكه
 نگرم ولي فكر مي ها و مبارزاتشان مي ديده تحسين و احترام به تالش

ها و  توانند و بايد فعال باشند. متاسفانه فعاليت كنم بسيار بيشتراز اينها مي
با دستاوردهاي فعالين كارگري و حاميان جنبش كارگري در خارج كشور 

در شرايطي كه تفكرات .  قواره واقعي و پتانسيل موجود آنها خوانايي ندارد
و تشكالت ماقبل تاريخ و بسيار ارتجاعي و ضد انساني اسالمي و تروريستي 
با نيروهاي بسيار اندكشان و عملياتهاي ايذائي شان در خيلي از موارد 

ستهاي ضد دولتهاي ترسوي سرمايه داري غربي را وادار به پذيرش خوا
انسانيشان بكنند چرا فعاالن دلسوز و راستين كارگري كه خوشبختانه 
تعدادشان هم دهها برابر آنها ميباشد درسراسر جهان ، نتوانند با شيوه هاي 
كامال انساني و مغاير با شيوه هاي تروريستي آنان و با براه انداختن دهها 

خود را ازجمله  سازمان و تشكل و كمپين اعتراضي قاطع ، خواستهاي
ا از سازمانهاي بين ا لمللي  ، تعطيل سفارتها و مراكز رژيم ،  -اخراج ج

قطع مبادالت اقتصادي و... با رژيم ، جايگزيني نمايندگان واقعي كارگران 
در نهادهاي به اصطالح جهاني كارگري با نمايندگان رژيم ، ايجاد 

ارگري در بند و دهها مكانيزمهاي قدرتمند دفاع از كارگران و فعالين ك
مورد مبارزاتي ديگر  را به دولتهاي سرمايه داري تحميل نكنند ؟ پر واضح 
است كه منظور من تاثير پذيري از سبك كار مطرود و ضد انساني  
گروههاي  ارتجاعي و يا حتي مقايسه تاكتيكهاي مبارزاتي كارگري با آنها 

  نيست چون واقعا قابل مقايسه نيستند . 
ي رسد افراد منفرد در اين عرصه فعاليت چشمگير دارند، فعاليت بنظر م

اينها بايد با فعاليت مستقل جريانات و احزاب يكي و هماهنگ شود و 
برخورد و جنبشي جريانات سياسي در رابطه با جنبش كارگري گرايشي 

كنند و فعاليت شان را مستقيما در خدمت اهداف جنبش كارگري پيش 
هاي سكتاريستي و حزب من و جريان من پرهيز كنند و ببرند و از برخورد

  از هيچ اتحاد عملي بنفع جنبش كارگري غافل نباشند.
  

عليرغم تاثيرات منفي و آثار مخرب حذف سوبسيدها بر  پاسخ ششم:
سطح زندگي و معيشت مردم ايران عموما و كارگران و ديگر تهيدستان 

بيش از وزن خودش  جامعه خصوصا، به نظر من مسئله حذف سوبسيدها
واقعيت اين است كه دوران قبل از حذف سوبسيدها  . برجسته شده است

نيز طبقه كارگر ايران به شدت تحت استثمار و بي حقوقي بوده است. 
ها و ...  سازي دستمزدهاي پائين، اعتياد، اخراج سركوب، بيكاري، تورم،

دت قبل از مختص دوره زماني پس از حذف سوبسيدها نيست و با همين ش
اين دوره زماني نيز وجود داشته است و در واقع خانه از پاي بست ويران 
است. اگر حقوق و مزاياي طبقه كارگر به سه برابر حال حاضر نيز افزايش 

ر حذف ثچه رسد به اينكه بر ا يابد، باز هم حق مطلب ادا نشده است
ار ها اضافه شود سوبسيدها ماهيانه مبلغ مثال يكصدهزار تومان به سبد خانو

يا از آن كم گردد. من منكر تاثيرات مقطعي و يا دراز مدت حذف 
سوبسيدها و يا برنامه هاي مشابه نيستم ولي به نظر من بي حقوقي و 

بع آن مردم ايران، ريشه در تزندگي مشقتبار طبقه كارگر ايران و به 
ا بايد ه حاكميت استثمارگرسرمايه داري اسالمي در ايران دارد . يورش

به نظر من تاثيرات خذف . متوجه كل ساختار استثمارگر حاكم گردد
سوبسيدها همچنانكه در اغلب كشورهاي سرمايه داري تحت عنوان برنامه 
هاي رياضت اقتصادي و ديگر توصييه هاي صندوق بين المللي و بانك 
جهاني آزموده شده، اعتراضات كارگري و مردمي بيشتري را بدنبال خواهد 

شت ، ضمن اينكه پاسخگوي نيازها و حرص و طمع ذاتي نهفته در دا
  ساختار نظام سرمايه داري نخواهد بود .

  
از ديدگاه من عليرغم شركت پراكنده و انفرادي طبقه كارگر  پاسخ هفتم:

، طبقه كارگر منشا شروع اعتراضات را متعلق به  88در اعتراضات سال 
روز بروز و لحظه به لحظه  خودش نميدانست با وجود تغييرات كيفي

ها و مطالبا ت به سوي راديكاليسم و  پروسه اعتراضات و ميل  خواست
هاي اساسي و كمرنگتر شدن روز به روز خواستهاي جريان سبز ،  خواست

طبقه كارگر در چهره و سيماي رهبران اين جريان ، اعدامهاي دهه خونين 
حكومتي را ميديد. اگر شصت را ميديد ، رقابت جناحهاي غالب و مغلوب 

طبقه كارگر به ادامه اعتراضات اراده نكرد ، به نظر من تركيب رهبران و 
خواستهاي اوليه اين اعتراضات را از جنس رهبران و خواستها و مطالبات 
خودش نميديد . همچنانكه با خالي كردن ميدان از جانب سبز و ... شاهد 

بقه كارگر مبتكر و حامي اين فروكش كردن عيني اعتراضات بوديم . اگر ط
اعتراضا ت ميبود به نظر من قطعا صحنه را خالي نميكرد . و اما اينكه چرا 
بطور سازمانده و موثر در اين اعتراضات ظاهر نشد به باور من از ضعف 
سازمانيابي و عدم وجود تشكل قدرتمند سراسري كارگري ناشي ميشود . 

ر كشورهاي مصر و تونس و ليبي اگر كشورهاي امپرياليستي به سهولت د
موفق به تغيير ريل مبارزات مردم و طبقه كارگر ميشوند ، يكي از داليل 
اساسي آنرا بايد در عدم وجود تشكالت راديكال و پوياي كارگري جست . 
ولي قطعا اين مداخالت در جنبش كارگري ايران براي امپرياليستها مقدور 

مناسب براي دخالت طبقه كارگر و  باشد چون اكنون در ايران بستر نمي
در دست گرفتن رهبري مبارزات وجود دارد و تا حدودي تشكالت ان نيز 
موجود است ولي هنوز به ان مرحله از رشد و تاثير گذاري قطعي نرسيده 
است . بنابراين عدم اعمال هژموني طبقه كارگر در اين اعتراضات موجود 

  نبودن توازن قوا بود .
  

چنانكه در پاسخ سوال قبلي اشاره كردم، بستر مناسب  هم پاسخ هشتم:
گري طبقه كارگر در امورات به نظر من وجود دارد ولي در  برا ي دخالت

ها و ترفندهاي گو ناگون سرمايه داري چه جهاني و چه  مقابل آن مقاومت
داخلي هم وجود دارد. مضافا اينكه طبقه كارگر هنوز به آن درجه از 

شكلهاي مقتدر و راديكال كه با مبارزات پيگير حرف متشكل شدن در ت
خود را به كرسي بنشانند ، نرسيده . با اين وجود شاهد اعتراضات روزمره و 
گسترده طبقه كارگر در سراسر كشور هستيم و نمونه موفق اين مبارزات را 
در اعتصابات كارگران پتروشيمي هاي تبريز و ماهشهر شاهد بوديم . اگر 

فكري و ديني و فرهنگي نظام اسالمي با سرمايه جهاني عيني و اختالفات 
چشمگير است و از بعضي لحاظ سرمايه جهاني دل خوشي از حاكميت 
اسالمي ايران ندارد ولي بلحاظ اطاعت از اوامر مالي و برنامه هاي رياضت 
اقتصادي  ، رژيم ايران تالفي كرده و رضايت خاطر آنان را فراهم كرده 

اسفانه ميشه گفت يكي از گوشه هاي پاشنه آشيل طبقه كارگر است . و مت
همين همگرايي رژيم و سرمايه جهاني است . ترس جهان سرمايه داري از 
به قدرت رسيدن طبقه كارگر در ايران بيهوده و بيجا نيست به همين خاطر 

  تا جايي كه راه داشته باشد با رژيم ايران همسو خواهند بود .
  

واالت نيز اشاره كردم كه پراكندگي و ئاسخ يكي ديگر از سدر پ پاسخ نهم:
تقسيم طبقه كارگر ايران به كارگاهها و كارخانه هاي كوچك و فازها و 
شيفت هاي مختلف تا حدود زيادي تعمدي ميباشد و مازاد برآن وجود 
دستگاه هاي سركوب و حراست و ... در تمامي كارخانجات و كارگاه هاي 

اسي ارتباط گيري كارگران و فعالين كارگري با همديگر كشور از موانع اس
در محيطهاي كاري ميباشد ولي در مقابل تمامي اين محدوديتها ، 
راهكارهاي ديگري هم وجود دارند در جهت تشكليابي نظير تشكيل 
اكيپهاي كوهنوردي ، انواع تيمهاي ورزشي در رشته هاي مختلف ، 

دگي تشكيل سازمانهاي غير دولتي صندوقهاي همياري ، ارتباطات محل زن
در بخش هاي مختلف ، ارتباط با ساير جنبشهاي اجتماعي  مانند جنبش 

  زنان ، دانشجويان ، پرستاران ، معلمان و.....
  

هايي كه تفكرات گوناگون و ناكار آمد  متاسفانه يكي از عرصه پاسخ دهم:
  ليبراليستي و فمنيستي. 

  
وسعت اين بخش از طبقه كارگر و رنج و  متاسفانه با وجود :پاسخ يازدهم

مشقات و مصائب فراواني كه متحمل مي شوند و عدم بهر ه مندي آنان از 
بسياري حقوق و مزايا و بيمه هاي معمول و دستمزدهاي بسيار پائين و 
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خطرات متنوعي كه اين بخش از طبقه كارگر را در محيط كارشان تهديد 
تشكل بودنشان ، گاها فصلي بودنشان ، ميكند ، به علت پراكندگي و غير م

عدم احتياج به مهارتهاي باالي كاري در رشته خودشان و در نتيجه وجود 
صفهاي طويل و دور و دراز كارگران بيكاري كه توانايي انجام كار آنها را 
دارند و مجموعه داليل ديگري كه وجود دارد ، مبارزات اين بخش از طبقه 

   و كم اثري كرده است .   كارگر را دچار پراكندگي
  

به نظر من  هر فردي كه در پروسه توليد و به جهت  پاسخ دوازدهم:
كسب معيشت و زندگي روزمره ، مجبور به فروش نيروي كارش گردد ( 
اعم از كار يدي، كار فكري، كار خدماتي و ... ) و از اين طريق در بوجود 

كار و زحماتش از نعمات و آوردن نعمات جامه نقش دارد و به اندازه ارزش 
  توليدات بهره مند نيست ، جزو طبقه كارگر است. 

هر فردي كه چيزي از خودش نداشته باشد و در پروسه توليد و ارائه 
خدمات منشأ سودآوري براي غير خود باشد دست خالي به سر كاري برود 
و دست خالي هم برگردد و بابت كار و توليد و خدماتش خرج معيشتش را 

  طبقه كارگر است. وأمين كند و...جزت
*  

  
  

  
  

  مبارزه براي حق حيات و كار
  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اسخپ
  به سواالت نشريه آرش در باره جنبش كارگري 

  
 مان  را تالش و كوشش ياران و دوستاندانيم كه  نخست وظيفه خود مي

زدن به بحث و بيان مسائل كارگران و دامن  در نشريه آرش كه درطرح و
 در اين مطلب .ارج بگذاريماند،  اين حوزه پيش قدم بوده در تبادل نظر

  كنيم .  پاسخ بخشي از سئواالت را تقديم خوانندگان مي
  

پراكندگي و عدم سازمانيابي طبقه كارگر ايران محصول عوامل عيني و 
داري جهاني و همچنين  ذهني مختلفي از جمله شرايط عمومي سرمايه

داري در ايران، شرايط عمومي طبقه  اد سياسي و موقعيت سرمايهاستبد
  كارگر ايران و ... است.

هاي حيات خود روبروست.  ما با يكي از دشوارترين دوره طبقه كارگر كشور
ها و  ويژگي چنين وضعيتي تنها در ناتواني طبقه كارگر در تحقق خواست

شود.  خالصه نمي مطالبات و ضرورت هاي ابتدائي كار، معيشت و زندگي
هاي ضد كارگري جمهوري  تنها محدود به اين نيز نيست كه بر اثر سياست

اي دم افزون بازتوليد شده و  گونهه اسالمي چنين شرايط دهشتناكي ب
  راند. نيستي و هالكت مي ةكارگران را به ورط

كه رژيمي  آشكار مي سازدويژگي اين شرايط دهشتناك آن جا خود را 
نه تنها تحقق  ست، دين و دولت را درهم آميختهكه دكامه، سركوبگر و خو

اي از جمله كار و  حقوق برحق كارگران و مطالبات آنان را در هيچ عرصه
 ،خشن سركوب عريان و بربا اتكا حيات آنان برنمي تابد، بلكه عالوه بر اين، 

هر گونه حركت جمعي تا  مي گيردكار ه را ب يشخوقهري  قدرتتمام 
سركوب كند به شدت را خود هاي  مطالبات و خواستبراي تامين كارگران 

در نطفه را  مستقلهاي  تشكل هر گونه تالش كارگران براي ايجادو به ويژه 
  درهم شكند.خفه كرده و 

، و  به ويژه از سال 1381گذشته، از جمله از سال دهة هاي  طي سال
اي را براي  ارانههاي شجاعانه و فداك كارگران ايران تالشبه بعد،  1383

سنديكاي  احياي فعاليتهاي مستقل خود انجام داده اند.  برپائي تشكل
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه (در محل برپائي كارگران شركت واحد، 

طبقه كارگر براي برپائي بخش هايي از  تالشبيان  ... كار و توليد)
برپائي و تكوين اي و مستقل كارگري است. از سوي ديگر   هاي توده تشكل
 يريگيپ تهيكم ،يكارگر يكاهايسند موسسان اتيههائي چون  تشكل

 هاي تشكل ايجاد به كمك براي يهماهنگ كميته ،يكارگر يها تشكل جاديا
انجمن صنفي كارگران خباز در سقز،  ران،يا كارگران آزاد هياتحاد ،يكارگر

هماهنگي هيات بازگشائي سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات، شوراي 
ها و فعالين كارگري، هيات بازگشائي سنديكاي فلزكار مكانيك،  تشكل

ها بوده هاي ديگري از اين تالش  و... نيز نمونه كانون مدافعان حقوق كارگر
ترديد شرايط استبداد و ديكتاتوري امر سازماندهي مبارزه كارگران  بي .اند

و نيز طبقه كارگر مدافع از اين ر ساخته است.را با مشكالت گوناگوني روبرو 
سرسخت دموكراسي پايدار است و دموكراسي در هر سطحي تاثير متقابل و 

  .هاي مستقل كارگري دارد تسهيل كننده در بر پائي تشكل
هاي اجتماعي فعال ايران  جنبش كارگري از جنبش هاي اخير طي سال

، شالق، ها كردن يو زندان بازداشتببندها،  بگير و ةبوده است. به رغم هم
، مبارزه و مقاومت كارگران همچنان تداوم شديد شكنجه و اعمال سركوب

نتوانسته است سد راه رشد و  خفقانسياست سركوب و  وداشته است 
ايران  يكارگر جنبشاما  اين،گسترش مبارزات كارگران گردد. عليرغم 

ه بيش از آن كايران  ان. امروز كارگرقرار داردكماكان در وضعيت تدافعي 
براي تحقق مطالبات و يا كسب امتيازات جديد و يا اساسأ براي بهبود 

جلوگيري از سقوط در تالش  كنند،شرايط كار و زندگي خود  مبارزه 
و دفاع از حق حيات خود و خانواده  در ورطه نيستي و هالكتزندگي خود 

  هستند.  شان
رسي حداقل دو داليل پراكندگي و عدم سازمانيابي كارگران برارتباط با در 

  نظر مي رسد: ه دسته از عوامل ضروري ب
  
هاي آن در مقابل جنبش  هاي ضد كارگري رژيم و ويژگي سياست الف : 

  كارگري 
سركوب شديد و خشن اعتراضات و اعتصابات كارگران و همچنين سركوب 
فعاالن وپيشروان جنبش كارگري در جمهوري اسالمي از همان بدو 

زاد آن بوده است. اما در شرايط فعلي بيش از پيش استقرار اين رژيم، هم
گران و فعاالن كارگري در عرصه برپائي  نوك حمله رژيم متوجه سازمان

هاي  هاي كارگري است. هدف رژيم جلوگيري از برپائي تشكل تشكل
مستقل كارگري است. در اين عرصه از يك سو عالوه بر سركوب عريان، 

هاي مستقل كارگري،  اندهندگان تشكلدستگيري و زندان فعاالن و سازم
هائي چون  است كه تجربه كارگران در برپائي تشكل آنتمام سعي رژيم بر 

سنديكاي كارگران شركت واحد و يا سنديكاي كارگران هفت تپه تكرار 
بي نشود. از سوي ديگر براي گسترش تفرقه و پراكندگي ميان كارگران و 

ساز و  هاي دست ه بي اعتباري تشكلبا توجه ب ،مبارزات آنان ثمر نمودن
ضد كارگري حكومتي مانند خانه كارگر، جوامع اسالمي كارگري، حزب 

هاي  همچنين در پاسخ به فشارهائي كه از سوي سازمان اسالمي كار ... و
براي به رسميت شناختن تشكل المللي از جمله سازمان جهاني كار  بين

كند. از جمله  هم بندي ميهائي را سر ، خود تشكلهاي مستقل كارگري
هاي صنفي در آبان ماه  چگونگي تشكيل انجمن ةتوان به انتشار آئين نام مي

  سال گذشته اشاره كرد. 
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ديگري كه بايد مورد  ، عرصههاي ضد كارگري رژيم در بررسي سياست
زدائي از روابط كار،  هاي رژيم در عرصه مقررات توجه قرار گيرد، سياست

خ و منجمد كردن قانون كار و تحديد دامنه شمول ،  مس»اصالح«حذف، 
اصلي رژيم از چنين  هدف. استداران  براي بازگذاشتن دست سرمايه ،آن

هائي، فراهم ساختن نيروي كار ارزان، مطيع و خاموش و بدون  سياست
سود، بدون برخورداري از تأمين  تشكل براي تضمين امنيت سرمايه و

ل هرچه بيشتر بار بحران ساختاري نظام انتقا بيكاري وةاجتماعي و بيم
 تحميلباشد.  داري ايران بر دوش كارگران و زحمتكشان مي سرمايه

هاي  قراردادها سفيد امضا، قراردادهاي موقت كار كه از طريق شركت
د، پراكندگي وسيع و نگرد پيمانكار و يا با كارفرمايان متعدد منعقد مي

  دهد. ترش ميحقوقي شديد ميان نيروي كار را گس بي
تغيير قانون كار در جهت جايگزين كردن نظام روزمزد با كارمزد و 

، »خود اشتغالي«هاي رژيم در عرصه اشتغال مانند طرح  همچنين طرح
طرح «، »دوركاري«، »شاگردي -استاد«احياي نظام » هاي زود بازده بنگاه«

بيان  يا دائمي كه» اشتغال رسمي«و اعالم پايان دوران » مشاغل خانگي
ز دولت و طفره ا زدائي مسئوليت ، هدفاند هاي ضد كارگري رژيم سياست

ها آشكارا بخش  كند. اين سياست رفتن از تامين اشتغال را دنبال مي
هاي مختلف، چون  عظيمي از نيروي كار را از حقوق ابتدائي خود در عرصه

و داران  تĤمين اجتماعي و بيمه بيكاري محروم و دست دولت و سرمايه
كارفرمايان را براي اعمال هرگونه اجحاف، تبعيض و تعرض به آنان باز 

ها ، ايجاد شكاف درون  گذارد. از سوي ديگر حداقل تأثيرات اين سياست مي
هاي مختلف آن و تحريك  و گسترش پراكندگي ميان اليه طبقة كارگر

كردن منافع گروهي و بخشي كارگران در مقابل منافع عمومي طبقه و 
هدف رژيم گسترش ، عبارت ديگره باشد. ب ب موقعيت طبقه كارگر ميتخري

  طبقه كارگر است.درون و تعميق تفرقه و پراكندگي 
هاي ضد كارگري رژيم، طرح آزاد سازي قيمت  ديگر سياست عرصة
 سازيهدفمند «سوز  و يا قانون خانمان ها هاي انرژي و حذف يارانه حامل
معناي انتقال هر چه بيشتر بار ه كارا بمي باشد. اين طرح آش» ها يارانه

بر دوش كارگران و زحمتكشان است. بحراني  اقتصاد ايران يبحران ساختار
هاي اقتصادي رژيم خود مسبب و تشديد  كه جمهوري اسالمي و سياست

كننده آن بوده است. كاهش شديد توليد و تعطيلي گروه زيادي از 
و بيكارسازي و افزايش گراني و هاي توليدي و طبعأ گسترش بيكاري  بنگاه

  تورم ،پيامدهاي حداقل اين طرح رژيم است.
طبقه  اقتصادي ها موقعيت ها و حذف يارانه با اجراي طرح آزادسازي قيمت
شود كه  گردد.اين طرح درشرايطي اجرا مي كارگر بيش از پيش تخريب مي

سرسام  دستمزد واقعي كارگران كاهش يافته  و تورم افسارگسيخته و گراني
قدرت خريد كارگران و زحمتكشان را مي بلعد و سفره آنان را  ةآور باقيماند

تري در راه است. با بروز عواقب اين طرح  هولناك ةخالي مي كند. اما فاجع
المللي، بيكاري  هاي بين ها و همچنين موضوع تحريم و برچيدن بساط يارانه

ل تĤثيرات مخرب اين . حداقگرفتو بيكارسازي شتاب بيش از پيش خواهد 
هاي درون طبقه كارگر خواهد شد و  طرح  موجب گسترش و تعميق شكاف

را بيش از پيش  تخريب و پراكندگي را ساختاري آن جايگاه و موقعيت 
  و تأثيرات شديدأ منفي بر جاي خواهد گذاشت. كرده 

  
  مختصات و شرايط عمومي طبقه كارگر ب :

هاي آن و با توجه  گري رژيم و ويژگيهاي ضد كار با درنظر داشتن سياست
هاي  انتقال بحران المللي از جمله تاثير بين سرمايهبحران در به تاثيرات 

هاي مختلف بر اقتصاد ايران و  ها و شيوه داري جهاني از كانال سرمايه
هاي اقتصادي رژيم مانند گسترش واردات و تخريب  همچنين سياست

در كلي ترين  يط عمومي طبقه كارگرمختصات و شرا، هاي توليدي شالوده
هاي  ها و طرح مطالبات، اشكال و شيوه وجوه آن درسه زمينه، خواست

  مبارزه، حوزه سازمانيابي ، قابل بررسي است.  
، عامل سال گذشته 30محدود ماندن رشد كمي و كيفي طبقه كارگر در 

 خدماترشد بخش  و كوچك يها كارگاه در شاغالن ديشد تمركزاصلي 
سابقه  هاي مخرب رژيم به تشديد بي وده است. همچنين پيامد سياستب

بيكاري انجاميده است. اين وضعيت تاثيرات معين خود را در عرصه 
  گذارد. مقاومت و مبارزه كارگران بر جاي مي

مطالبات خود، باخواست پرداخت حقوق ارتباط با مبارزه كارگران ايران در 
دستمزدها، لغو قراردادهاي موقت، امنيت  )، افزايشدر اكثر مواردمعوقه (

ها، خصلت تدافعي دارد و براي  ها و بيكارسازي شغلي، جلوگيري از اخراج
نيستي است. اين مبارزات براي دفاع از حق  ةجلوگيري از سقوط در ورط

گيرد. گرچه در همين زمينه طبقه كارگر به رغم  كار صورت مي حيات و
 -اي از مطالبات سياسي ا پيش كشيدن پارهها و افزايش فشارها، ب سركوب

  هائي به جلو برداشته است.  صنفي گام
و  ها هاي مبارزه، كارگران ضمن استفاده از ظرفيت در زمينه اشكال و شيوه

تلفيق  با مبارزات فراقانونيكنند آن را  سعي ميقانوني،  ةمبارز اتامكان
  .كنند

با توجه  بي جنبش كارگريها و سازمانيا در زمينه ايجاد و گسترش تشكل
دچار افت و كندي  به موانعي كه حكومت بر سر راه كارگران قرار مي دهد،

اين عرصه با موانع  هاي فعالين جنبش كارگري در تالش شده است و
  متعدد روبرو شده است.

موانع نظري،  گذارد، تاثير مي عدم سازمانيابي كارگرانزمينه ديگري كه در 
  است. هاي درون جنبش كارگري يانحرافات و استراتژ

هاي درون جنبش كارگري  براي سازمانيابي طبقه كارگر از سوي گرايش
اند. نگاهي  هاي مختلفي ارائه گرديده كه از جهات گوناگون با هم متفاوت راه

هاي جنبش  هاي مورد نظر گرايش ها و استراتژي و نوع تشكل به ديدگاه
ازمانيابي كارگران و يا نقاط قوت آنها كارگري برخي از وجوه موانع و عدم س

  كند. را روشن مي
گرايش راست بر آن است كه ايجاد تشكل كارگري مستقل را با ماهيت  
و سازش طبقاتي و سه جانبه گرائي بنا كند. تشكل » تعامل و همكاري«

» قانونيت« مورد نظر اين گرايش  كه بر تعامل و همكاري با رژيم و بنياد
.  اين گرايش خواهان به "قانوني حقوقي و"شكلي است استوار است، ت

از سوي جمهوري اسالمي » حقوق سنديكائي«رسميت شناخته شدن 
، و در عين حال، خط و مرز روشني با نهادهاي كارگري حكومتي است

هاي حاكميت و يا افزايش  تعامل با رژيم خواستار حضور در ارگان درندارد. 
و » كارگري«و يا نهادهاي » خانه ملت«و » انپارلم«نمايندگان كارگري در 

  هاي اين نهادها است تا بتواند حقوق حقه كارگران را استيفا نمايد.  همايش
استراتژي گرايش راست را مي توان چنين برشمرد: برپائي تشكل كارگري 

 به شيوه قانوني و در چارچوب نظام. با مضمون همكاري و سازش طبقاتي
هاي ضد كارگري رژيم راالپوشاني و  ايگاه ارگاناين گرايش ماهيت و ج

طبقه كارگر را با موانعي جدي  مستقل كند، از اين رو سازمانياني كتمان مي
  سازد. بزرگ روبرو مي

در مقابل گرايش راست، گرايش چپ نيز موانعي بر سر راه سازمانيابي  
  . دهد قرار ميكارگران 

ديكال مبارزه كارگران در عرصه گرايش چپ روانه با اتخاذ موضعي ظاهرأ را
نفسه ضروري و با ارزش  اي را في كند و چنين مبارزه اقتصادي را تحقير مي

نهد كه  كند. اين گرايش، تنها زماني به مبارزه اقتصادي ارج مي تلقي نمي
داري بسط يابد. گرايش  به مبارزه سياسي فرا برويد و مبارزه عليه سرمايه

داند. مدعي است كه  در ذات خود بوروكراتيك مي ها را چپ ساختار اتحاديه
ارگان «ها را  دوران اتحاديه گرائي سپري شده است يا اينكه اين نوع تشكل

توانند طبقه كارگر را از بند  داري مي داند كه نمي با سرمايه» سازش
  داري آزاد سازند. سرمايه

د كه تجربه ان در جامعه اي كه كارگران هنوز فرصت و امكان آن را نيافته
اي نسبتأ پايدار از نزديك لمس،  اي را حداقل در دوره سنديكائي و اتحاديه

اي كه در شرايط حاضر حتي حق انتخاب  تجربه و مشاهده كنند، در جامعه
از ديدگاه حكومت گران، طرح ايجاد هر  ،اي وجود ندارد آزاد در هيچ زمينه

تلقي مي "جرم"ل خود گونه انجمن، اتحاديه، نشريه، و يا يك حزب مستق
اي  طرفي نبسته و با  توان گفت كه كارگران از تشكل اتحاديه آيا مي ،شود

نااميد شدن از اين نوع تشكل كارگري درپي فرم ديگري هستند و به اين 
اي شد؟  گرايش چپ  اعتبار  مدعي سپري شدن دوران تشكل اتحاديه



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٦٦  107ي  آرش شماره

شناسد و اين  كارگران ميرا پاسخگوي سازمانيابي » شورا«روانه، تنها ايجاد 
  داند. تشكل را ذاتأ از عوارضي مانند بوروكراسي و ... مبرا مي

در عمل و در واقعيت پديدار شده است، برپائي دو نوع تشكل  كه چه اما آن
كارگري در ايران است. يكي سازمانيابي كارگران در محل كار و توليد و 

اي و  سراسري  و منطقههاي مستقل،  ديگر تشكلبا مبارزه براي پيوند 
ها است، مانند سنديكاي كارگران شركت واحد و يا  شدن اين نوع تشكل

سنديكاي كارگران هفت تپه . مبارزه اين تشكل ها در اساس قانوني و 
كه  علني است. نوع ديگري از سازمانيابي كارگران ايجاد تشكل هائي است

كنند تا كارگران را در  وجود آمده و تالش ميه وسيله فعاالن كارگري به ب
واحدهاي مختلف و در شهرها و مناطق متفاوت متشكل و سازماندهي 

ها و استراتژي آنها  كنند. جنبش كارگري ايران از هر دو نوع اين تشكل
  ها تالش كند. گيري كرده و بايد در گسترش و تقويت آن بهره

د ما خواستار برپائي تشكل مستقل كارگري هستيم كه به نيروي خو
كارگران و براي دفاع از منافع كارگران،  ةكارگران و با تكيه بر تود

سازمانيابي كارگران را براي اهداف كوتاه و بلند مدت سامان دهد. چنين 
تشكلي قطعأ از ساختاري دموكراتيك برخوردار است. چنين تشكلي با 

راقانوني تواند از مبارزه ف توجه به شرايط و توازن قوا ميان جامعه و دولت مي
گيري كند. ما خواستار برپائي تشكل مستقل از دولت و  نيز بهره
چنين احزاب هستيم. با توجه به ساختار  هم داران و كارفرمايان و سرمايه

هاي كوچك و  طبقه كارگر و پراكندگي درون نيروي كار در كارگاه
كنيم.  هاي درون طبقه كارگر، ما هيچ شكل از تشكل را مطلق نمي شكاف

كه بتواند كارگران را چه در محيط كار و چه در محيط هر نوع تشكلي ا م
هاي برآمده از مبارزه كارگران، براي  ها و ضرورت زندگي با توجه به واقعيت

، متشكل كند، دفاع اندار تحقق مطالبات آنها و عليه رژيم و سرمايه
قه كنيم. چنين تشكلي قطعا معطوف به سازماندهي بيشترين نيروي طب مي

كارگر خواهد بود و بي گمان عالوه بر حفظ وحدت در كل طبقه كارگر بايد 
بتواند در مقابل سركوب وحشيانه و گسترده رژيم ايستادگي و آن را خنثي 

  و يا كم اثر سازد.
  

درباره رابطه ميان جنبش كارگري و جنبش همگاني در  پاسخ به سوالدر 
هاي مصر و تونس مي توان  ايران و تفاوت آن با جنبش كارگري در كشور

  را ياد آور گرديد.  نكات زير
طلبانه اخير ايران عمدتا جنبشي بود، خودجوش  جنبش آزاديخواهانه و حق

و خودانگيخته. اين جنبش در وجوه غالب، غيرسازمانيافته و خودانگيخته 
ها و شعارهاي  باقي مانده و اكنون دچار ركود شده است. تركيب خواست

ها، افراد و  واهانه اخير خود به روشني بيان شركت گروهجنبش آزاديخ
ها  تنوع خواست ةاصناف گوناگون مردم در اين جنبش است. به رغم گستر

هاي شركت كنندگان در اين جنبش،  و شعارها، فصل مشترك خواست
هاي ديكتاتوري و  گمان در حاكميت ها و حقوق دموكراتيك بود.  بي آزادي

ها  ي مذهبي كارگران با شديدترين فشارها و محروميتبه ويژه در ديكتاتور
 روبرو بوده و  از حق تشكل مستقل براي دفاع از حقوق خود (حتي دريافت

ند. بنابراين طبقه كارگر بيش از ا خود) نيز محروم ةدستمزد ماهان به موقع
 ساير اقشار نيازمند دموكراسي و گسترش و پيشرفت آن است. كارگران اگر

صورت فردي و پراكنده در اين ه صورت متشكل و متحد ولي به چه نه ب
  اند.  جنبش شركت داشته اند و گروهي از آنان نيز جان باخته

نيروهاي سياسي مدافع طبقه كارگر نتوانستند با طرح شعارهاي ضروري و 
مناسب، مشاركت فعاالنه بيشترين اقشار كارگران و زحمتكشان را فراهم 

نه تنها تهيدستان و زحمتكشان و كارگران بلكه آورند. به رغم آن كه 
دارند. در » غم نان«بسياري ديگر از اقشار جامعه هم به درجات متفاوت 

(حق كار، اشتغال، » نان«تر نشاني از  ميان شعارهاي مطرح شده كم
بهداشت، مسكن و ...) بروز يافت. عالوه بر اين نيروهاي آزاديخواه نتوانستند 

هاي زير ستم در سرزمين ما صحبتي به ميان  وق مليتدر مورد تأمين حق
بياورند و خواست و مطالبات زنان را مورد تاكيد قرار دهند. از اين رو پيوند 
ميان جنبش كارگران و زحمتكشان و ديگر جنبش هاي صنفي و اجتماعي 

مبارزه براي نان و مبارزه براي آزادي و  ميانپيوند  ،عبارت ديگره و ب
  تواند جنبش را گامي به جلو ببرد. دموكراسي مي

 ،جوانان ،هاي اجتماعي موجود و به ويژه جنبش كارگري، زنان جنبش
پيشروان و  روشنفكران و مليت هاي مختلف از ، دانشگاهيان،دانشجويان

ولي مشاركت و فعاليت اين ، فعاالن اصلي جنبش عمومي بوده اند
جنبش همگاني، به  هاي صنفي و اجتماعي و به ويژه كارگري در جنبش

يافته. عالوه بر  نه جمعي و سازمان صورت فردي و گروهي بوده است و
هاي مستقل كارگري در ايران  سركوب و خطر اخراج از كار، نبود تشكل

گونه كه شرح آن رفت) يكي از عوامل عمده عدم طرح مطالبات  (آن
گاني هاي مشترك و هم مشخص صنفي و طبقاتي كارگران، در كنار خواسته
هاي كارگري پرسابقه و  بوده است. درحالي كه مثال در تونس حضور اتحاديه

هاي صنفي، بلكه  نه تنها موجب طرح مشخص خواسته ،نسبتا نيرومند
  استمرار و گسترش جنبش عمومي آن كشور نيز بوده است. 

هاي جنبش عمومي، فقدان رهبري متمركز و عدم  يكي ديگر از ضعف
تژي مشخص و آزاديخواهانه براي پيشبرد آن بود. مندي از استرا بهره

توانست آن را از حد معيني فراتر برد. از  و استراتژي اتخاذ شده نمي شعارها
دانشجويان، كارگران، معلمان،  همراه جوانان وه همين رو اگرچه ب

كارمندان، صنعتگران و پيشه وران خرده پا، حاشيه نشينان و ديگر اقشار 
فردي يا گروهي در اين حركت مشاركت كردند ولي زحمتكش به صورت 

طور مشخص جاي اعتصابات، حركات و مبارزات آنان در حد طبقه ه ب
كارگر در ميدان مبارزه خالي و يا خيلي محدود بوده است. سركوب خشن 

مواجهه با جنبش نيز مانع از شكل گيري رهبري نسبتا  و مستمر رژيم در
هاي درون جنبش و اتخاذ يك  ا و تشكلمتمركز و يا ائتالفي از نهاده

استراتژي مشترك گرديده است. ضمن آن كه برخي از جريانات و 
  هاي درون اين جنبش نيز اساسا تمايلي به اين كارنداشتند. گرايش

با جنبش حق طلبانه مردم از همان آغاز  مواجههاصالح طلبان در 
جنبش و مطالبات  برخوردي دو گانه داشتند. آنان از يك سو در صدد مهار

» زني در باال چانه«اند و  آن و جلوگيري از خروج آن از چارچوب نظام بوده
هاي  كردند و از سوي ديگر  با حمايت آشكار از برخي خواست را دنبال مي

را در » فشار از پائين«مردم، موجب گسترش جنبش گرديدند و همچنين 
  مقابل جناح مسلط دنبال كردند.

پيش رفت كه كارگران و  به نحويعواملي جنبش عمومي در نتيجه چنين  
  زحمتكشان نتوانستند مهر و نشان خود را بر آن بكوبند.

اي كه موجد برآمد جنبش  ها و مطالبات عمده هاي عيني و ضرورت زمينه 
د و همچنان تعميق و گسترش هستن، كماكان به قوت خود باقي ندگرديد

 زيربارن و تهيدستان هم اكنون زحمتكشا ،كارگراناند. بيشتر يافته 
اي با  بي سابقه رزطه جمهوري اسالمي باقتصادي  هاي پيامدهاي سياست

 روز افزون فقر و محروميت، بيكاري و گراني و تورم، خانه خرابي فزاينده
در به دليل محروميت از تشكل هاي  مستقل خود، هنوز اما  .ندهستروبرو 
جايگاه د جامعه اي آزاد و عادالنه براي تغيير وضع موجود و ايجا جنبش

  اند. شايسته و سزاوار خود را نيافته
هاي صنفي و اجتماعي با  پيوند ميان جنبش كارگري و ديگر جنبش

تواند پيوند بين مبارزه براي نان و مبارزه  جنبش همگاني آزاديخواهانه مي
  براي آزادي و دموكراسي را در عمل تحقق بخشد.

كراسي بيش و پيش از هر زمان و هر موضوع ديگري دمواستقرار آزادي و 
در گرو برچيدن بساط جمهوري اسالمي است. طبقه كارگر در جريان 

هاي استوار خود را براي سازمانيابي، آگاهي  تواند گام مبارزه با استبداد مي
هاي ضرور  بردارد و در قامت يك طبقه مهر و  طبقاتي و اتحاد و ائتالف

  والت پيش رو بكوبد. نشان خود را بر تح
*  
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  سرمايه دار ي با طبقه مبارزه
  پرسش آرش 12پاسخ هاي اسد گلچيني به 

  
دليل پراكندگي در جنبش كارگري ايران را قبل از هر چيز پاسخ اول: 

اين به نظر من اساس است. مساله  در درون خود جنبش بايد جستجو كرد.
صت پراكنده كردنش را به طبقه كارگر امكان و فر اين است كه هميشه

بورژوازي ميدهد، امكان ايجاد تفرقه را به سرمايه دار ميدهد و اين 
بزرگترين و مهمترين فرصت و امكاني است كه بورژوازي و دولتش با 

شايد بتوان گفت درك اين  دهد.ميادامه  خود استفاده از آن به حيات
يك  و كمونيست سازمان و احزاب سياسي چپ براي ما و "بديهي" مساله 

طبقه كارگر در ايران در طول صد سال گذشته  .معضل هميشگي بوده است
تجارب نسبتا زيادي در امر مبارزه متحدانه در زمينه اقتصادي و سياسي 
داشته است. اين مبارزات تا كنون منجر به شكست دادن طبقه سرمايه دار 

سيار مهمي در دادن دولت كارگري نشده است، هر چند تجارب ب و سازمان
زمينه سازمانيابي كارگران در پرونده طبقه كارگر هست. از زمان برپايي 
اولين تشكل هاي كارگري در حدود صد سال قبل تا هم اكنون  طبقه 
كارگر در مبارزه هميشگي با طبقه سرمايه دار و دستگاه حاكمه اش بوده 

ز پراكندگي است. اينكه حاصل اين مبارزات اين است كه امروز باز هم ا
شديد و تفرقه زياد در ميان كارگران حرف ميزنيم دليل ديگري غير از 
وضعيت خود اين جنبش و گرايشات متعلق به اين جنبش در درون طبقه 
كارگر  ندارد. دليل پراكندگي و تفرقه چيزي غير از تن دادن به خواست 

نيست. سرمايه دار و دولتش تحت هر دليل و بهانه و ترفندي كه دارند 
دستمزد هاي متفاوت، شرايط كار متفاوت و تفرقه اندازانه براي كارگران كه 
آنها را در بازار فروش نيروي كار رقيب هم ميكند، دستمزد كم، ساعت كار 
طوالني و يا اضافه كاري زياد و عدم استخدام كارگر جديد، بي مسكني، 

يكاري، همه اينها  از وجود ميليونها بيكار، نداشتن تامين اجتماعي و بيمه ب
عوامل تفرقه در ميان كارگران هستند. اين مسايل قبل از هر چيز معضالت 
پيشاروي اتحاد كارگران است و اين معضل را خود كارگران بايد از سر راه 
بردارند. در ميان بخشي از چپ و كمونيستها كال اين تصور نه چندان 

تحت هر عنواني قادر به ضعيف وجود دارد كه گويا دستهايي غيبي حال 
رفع اين موانع ميشود و راه براي مبارزه طبقه كارگر هموار ميشود! تصويري 
كه قادر به يافتن راه حل معضالت پيشاروي تفرقه و پراكندگي در ميان 
كارگران نخواهد بود . آيا توقع اين است كه طبقه سرمايه دار در ايران 

يرد و اين عوامل تفرقه درون تصميم به اجراي خواستهاي كارگران  بگ
كارگران را بردارد!؟ آيا طبقه سرمايه دار در ايران و هيات حاكمه اش كه 
بقول ماركس هئيت اجرايي طبقه سرمايه دار است در يك فرمان اعالم 
ميكند كه جامعه از اين به بعد داراي چنين مطالباتي ميشود و اينها  

ن توهم است. نه دستي غيبي در كار تبديل به قانون ميشود!؟ اينها در ايرا
كارگران  خواهد بود و نه دولت و طبقه سرمايه دار در ايران اجازه ميدهد

بسيار بديهي باشد. در واقع نميتوان ايراد  بسيار و اين بايد متشكل بشوند
 دار شغل و كار و وظيفه طبقه سرمايه اخالقي به سرمايه دار گرفت چرا كه 

امر نباشد چگونه سود و سرمايه انباشت ميشود و  ايناگر  همين است، و
از كار طبقه كارگر بوسيله كل سرمايه  گردش سرمايه و تامين ارزش اضافه

ممكن ميشود؟ دولت و دستگاه دادگاه و زندان  در ايران و سطح بين الملل
براي حفظ همين مناسبات و براي   كار و سازمان هاي مخوف و جنايت

داري بر پا شده است.دستگاه عريض  براي سرمايه بهم نخوردن اين شرايط
تبليغاتي و مذهبي هميشه در خدمت اين امر  ،امنيتي ،و طويل نظامي

است و هر لحظه وظيفه دارد مانع اتحاد طبقه كارگر و پيشروان و مبارزين 
آيا حذف اين شرايط و حتي تعديل آن بوسيله خود اين سيستم آن بشود.  

ن ميشود؟ خير اينها در ايران غير ممكن است  تا و دولتش در ايران ممك
كندگي و تفرقه و در زماني كه جنبش طبقه كارگر با گذشتن از سد پرا

اش گلوي  طبقه حاكمه را  بگيرد. چنانچه طبقه كارگر قادر  اتحاد طبقاتي
هايش را بايد  هداري نشود در قدم اول همين خواست ردن سرمايهبه خفه ك

از سد تفرقه و پراكندگي برا ي طبقه كارگر يعني تحميل كند. گذشتن 
اش دارد.  يت نابرابر و بسيار استثمارگرانهمتحد كردن اعتراضي كه به وضع

 عيعني سازماندهي خواست و مطالبات اقتصاديش در محل كار، يعني ارتقا
سطح زندگيش در محيط زندگي و بر اين پايه و در اين بطن يعني 

هاي  سياليست و كمونيست  در كميتهسو  سازماندهي  كارگران
اش كه به معناي لوالي اتحاد و سازمان طبقه كارگر عمل ميكند  كمونيستي

  اينهاست.  فرقه  در ميان طبقه كارگر در گروو رفع پراكندگي و ت
بنظر من اينها مهمترين مسايل در رفع پراكندگي و ضعف تشكيالتي 

يا سركوب بورژوازي عامل هستند كه جنبش كارگري از آن رنج ميبرد. آ
اصلي اين تفرقه است و يا چپ روي اين و آن سازمان؟ بنظر من اينها 
فرعي تر هستند و ما را از يافتن راه حل درست و جواب درست دور ميكند. 
ببينيد فرض كنيم سركوب و خفقان در جامعه ايران عامل اصلي تفرقه و 

كارگر است. در چنين  پراكندگي و ضعف اتحاد و سازمانيابي در طبقعه
صورتي چه كاري بايد بكنيم؟ كارگران بايد بروند و سازمان هاي مخفي و 
زير زميني چريكي درست كنند كه سركوب و خفقان را از بين ببرند؟ 
كارگران منتظر بمانند ببينند چه وقت سرمايه داري و دولتش و يا بخش 

ك! سر كار مياورند ديگري از آنها كه در قدرت نيستند يك دولت دمكراتي
تا بتوانند خود را سازمان بدهند؟ و يا در هر  تحول و بر آمدي در جامعه 
سياهي لشگر سازمان دهندگان  جنبش هاي ديگر و رهبري آن جنبشها  و 
تحوالت بشوند تا بلكه فضا را باز كرده و طبقه كارگر بتواند خود را سازمان 

ت  ايران صاحب دارد و همه  بدهد؟ همه اين راه حل هاي فرضي در سياس
اين جوابها و يك دوجين ديگر مشابه اينها پاسخي براي بيرون آمدن از اين 

وضعيت كنوني پراكندگي نيست در واقع همه اينها براي حفظ وضعيتي  
است كه طبقه كارگر در حال حاضر دارد هر چند بسيار موقتي تغييراتي 

ه و قشر و جنبشي سودي برساند صورت بگيرد اما اين راه حل ها به هر گرو
  هيچ چيز به طبقه كارگر نخواهد داد. 

متاسفانه در جنبش كارگري و كمونيستي در ايران آنچنان عوامل فرعي 
ا به بخش بسيار مهمي از فعاليت هنآديگر برجسته شده است و مبارزه با 

مل اصلي فراموش شده ااين جنبش تبديل شده است كه پرداختن به رفع ع
 هم و راه حلش در مبارزه و رهايي طبقسواقع ميتوان گفت ماركسي و در

  كارگر فراموش شده است. 
راه حل كارگران روي پاي خود ايستادن است. طبقه كارگر نيازمند  

اي است كه  اتحاد الزم  و تشكيالت الزم براي پيشبرد  اعتراض و مبارزه
ظ و گسترش آن بكوشد دارد و در هر تحول و قيام و انقالبي ميتواند در حف

و اين را مبناي دوري و نزديكي خودش با جريانات سياسي و جنبش هاي 
موجود بداند. در چنين صورتي است كه طبقه كارگر به انتخاب درست 
دست ميزند و هر جريان سياسي و بويژه جريانات كمونيست كارگري و نه 

اند را بعنوان كمونيستها و چپ هايي كه در حفظ نظام سرمايه داري سهيم 
نيروي سياسي و سازماني خود انتخاب ميكند. بدون اين ها جنبش 
كارگري در ايران صد سال ديگر هم قادر به بيرون آمدن از زير سلطه 
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دستگاه عريض و طويل بورژوازي و هئيت حاكمه اش نميشود. حتي اگر 
نيست رژيمها بيايند و بروند باز هم معدود رهبران و فعالين كارگري و كمو

با وجود حزبشان كه هر چند كمونيستي هم باشد اما  با پايه اش يعني 
طبقه كارگر و رهبرانش عجين نباشد در هر دوره ميتوانند با گذشت زمان 

  فراموش  و يا حاشيه اي بشوند. 
، بايد اضافه كنم "دولت رانت خوار"هاي اقتصادي و نقش  در باره ويژگي

يران بعنوان بخشي از بازار و تقسيم كار كه نظام سياسي و اقتصادي در ا
سرمايه داري تامين كننده نيروي كار ارزان براي كل سرمايه داران در ايران 
و جهان است. اين نظام بايد دولت مستبدي داشته باشد كه بتواند طبقه 
كارگر را در شرايطي نگاه دارد كه اين وظيفه تامين  و حفظ شود. مهم 

ني، خامنه اي و يا موسوي و احمدي نژاد،رضا نيست شاه باشد يا خمي
پهلوي باشد يا جمهوري خواهان و ...، مهم اين است كه اينها بايد اين نظم 
را حفظ كنند و در راس  دولت مستبدي باشند كه تفرقه و پراكندكي در 
ميان طبقه كارگر را حفظ و دائمي كند. فرق اقتصاد و بازار در ايران با مثال 

مين نوع دولت مستبد به منظورتامين سطح سودي است كه فرانسه در ه
تامين شود، نيروي كاري كه بمراتب ارزان  ايرانبايد از نيروي كار ارزان در 

تر براي سرمايه دار تمام ميشود و اين وظيفه اين دولتهاست و به اين معني 
دولت بورژواي دمكرات در ايران نداريم، نخواهيم داشت و اين توهم است.  
به نظر من دولت رانت خوار هم نداريم و اين تعريف درستي از دولت هاي 
سرمايه داري در ايران تحت حاكميت جمهوري اسالمي و يا هر دوره اي از 
آن نيست. اين گونه تعريف هم كمكي به شناخت درست طبقه كارگر براي 

ري مبارزه همه جانبه با كل سرمايه داري با همه بخشهاي رانت خوار و تجا
و صنعتي و دالل و غير دالل آن  نميدهد. اين مشخصه رانت خواري براي 
اين دولت بنظرم درست نيست چون اين ايراداتي است كه ديگر بخشهاي 

سرمايه صنعتي و تجاري از بخش رانت خوارش دارد و به سهمي كه  
نصيب رانت خواران كه سمت هاي دولتي و نظامي و امنيتي دارند ميشود و 

هستند. سرمايه داران از طريق تجارت، صنعت و يا ربا خواري  معترض
صاحب ارزش اضافه توليد شده از طرف طبقه كارگر ميشوند.  اين را 
ميگويم چون ممكن است مانند زماني كه بورژوازي ملي براي چپ ايران 
مترقي بود و انقالبش را در همراهي با اين بخش از سرمايه داري متحقق 

هم پيدا شوند و در برابر بورژواي رانت خوار بورژواي صنعتي ميديد، كساني 
را راه نجات انقالبشان بدانند و پراكندگي و تفرقه بيشتر را در دامن طبقه 
كارگر و فعالينش بگذارند. بهر حال اين تقسيم بندي ها به  طبقه كارگر 
مربوط نيست و نميتواند منشا سياست مجزايي براي آن در برابر اقشار 

ختلف سرمايه و جنبشهايي كه آنها دارند باشد. گويا اگر رانت خواري م
نباشد اوضاع به نفع طبقه كارگر و شرايطي دمكراتيك است! گويا بايد 
طبقه كارگر امرش را رانت خوار نبودن بخشي از سرمايه داران بگذرد. اينها 
بنظرم تاثيري در ماهيت دولت تمام عيار سرمايه داري در ايران با 
خصوصيات استفاده از مذهب و جنبش اسالمي ندارد.سرمايه داري در ايران 

ميليون  40بخش بسيار بزرگي از سودش را از راه استثمار مستقيم بيش از 
زن و مرد و كودك و جوان  كارگر تامين ميكند و اين سرچشمه سود و 

ين سرمايه در ايران است. پول نفت در آمدي است كه از استثمار بخشي از ا
نيروي كار تامين ميشود و اضافه اي است كه  به اين ثروت واريز ميشود و 
بخشهاي مختلف سرمايه در آن سهيم اند. در اقتصاد ايران واقعا اگر ويژگي 
وجود دارد اين است كه طبقه سرمايه دار و صاحبين سرمايه  ابعاد و تعداد 

لطنت پهلوي بسيار بسيار بيشتري را در بر ميگيرد و در مقايسه با دوره س
گسترده تر است. سرمايه داران رانت خوار كه معموال در دم و دستگاه 
دولتي هستند در هر دولتي و هميشه  نمايندگي ميشوند. اما همه اينها 
چرخ يك طبقه سرمايه دار و يك دولت سرمايه دار با همه خصوصيات و 

و پراكندگي در نظم و نسقش را ميچرخاند. اين براي حفظ و ايجاد تفرقه 
ميان طبقه كارگر الزم است و با استفاده از دستگاه دولت و سركوب و 

  خفقاني كه الزمه تداوم اين شرايط است حفاظت ميشود. 
در مورد اينكه  طبقه كارگر به چه نوع سازماندهي نيازمند است تا از اين 

اي  دهشرايط بيرون بيايد بايد اضافه كنم كه طبقه كارگر به تشكل هاي تو
هاي سراسريش و همينطور تجمع هاي زير زميني رهبران  محل كار، تشكل

خود يعني كميته هاي رهبران كارگري و سازماندهندگان مبارزات كارگران 

نيازمند است.جنبش كميته هاي كمونيستي همانطور كه اشاره كردم لوالي 
طبقه كارگر اتحاد كارگران در مبارزه شان است. اين كميته ها نيازمندند تا 

بتواند اتحاد و سازماندهي اش را تامين كند.  تشكل هاي توده اي در محل 
كار و كميته هاي كمونيستي متشكل از رهبران و فعالين كارگري الزم 
است قابليت تمركز براي سازماندهي مبارزات جاري كارگران در محل هاي 

اشند. اين كار و درهماهنگي در سطح سراسري و منطقه اي را داشته  ب
تشكل هاي دوگانه بايد قابليت سازماندهي كارگران نه بر اساس عقيده و 
افكاري كه دارند و يا سياستي كه انتخاب كرده اند بلكه بر اساس فعاليت 
مشترك در سازماندهي و اتحاد در مبارزه كارگران را تامين كنند. اين 

ضاي خود را در تشكل ها الزم است بتوانند و قابليت نمايندگي كردن اع
محل كار داشته باشند و به الگو و حتي نقطه اتكايي براي ديگر بخشهاي 
كارگري تبديل شوند. تفرقه و پراكندگي در ميان كارگران و عامل آن را 
بشناسند و بتوانند در ميان خود هر نوع بروزات تفرقه را هم بزدايند. به نظر 

اتحاد و سازماندهي  نيازمند من هر رهبر و تشكل كارگران براي رسيدن به 
رجوع به مكانيزم واقعي در روابط و مناسبات خودشان هستند. در محيط 
كار است كه كارگران سازمان دارند و اين سازمان بايد آگاهانه شود، دائمي 
شود و اعتراض كارگران را سازمان بدهد. در محيط كار است كه قدرت 

معني دارد. از كارگران صنعتي كه كارگران در برابر سرمايه دار و دولتش 
شاهرگ اين سازماندهي مبارزات جاري و سازماندهي كمونيستي كارگران 
است تا كارگاه هاي كوچك و كارگرانش كه همين خصوصيات را در ابعاد و 
  سطح ديگري الزم است حفظ كنند تا اعتراضشان را بتوانند سازمان بدهند. 

  

  
  

گران در يك دهه گذشته چه در سطح مبارزات جاري كارپاسخ دوم: 
دفاع از سطح معيشت و كار و چه براي آزادي تشكل هاي كارگري بسيار 
ارزشمند بوده اند. بخش مهمي از اين حركات مربوط به بخشها و رشته 
هايي بوده است كه به اصطالح براي سرمايه داران مانند سابق سود ده 

گر و يا با تكنولوژي جديدتر نبوده است و سرمايه ها را به رشته اي دي
انتقال داده اند. در اوائل اين حركات بسيار گسترده بود و در حال حاضر 
درصد كمتري از اين اعتراضات را شامل ميشود اما همه اينها تاثيري بر 
تصميم كارفرما ها و دولت براي پيشبرد نقشه هايشان نداشته است چرا كه 

ران مرتبا مورد تعرض همه جانبه واقعا در همه بخشهاي كارگري كارگ
سرمايه دار و دولتش بوده اند و بهر دليلي قادر به سر بلند كردن و ديدن 
اعتراض همديگر نشده اند. مراكز بسياري بطور منظم  كارگرانش را بيكار 
كرده است، اجحافات بسيار زياد و شرايط بسيار سختي بر كارگران اين 

نها ندادن دستمزد هايشان است كه مراكز تحميل شده است، يكي از آ
بسيار جنايت كارانه بوده و در بسياري از اين مراكز سراغ داريم كه تا بيش 
از يكسال و نيم هم حقوق هايشان را از كارفرما طلب دارند و آنچه براي 
كارگران حياتي بوده  حفظ كار بوده است. اين بخش از كارگران معموال 

ن طبعا قادر به سازماندهي خود نيستند. بدليل بي ثباتي و سيال بود
كارگراني كه در اين موقعيت قرار ميگيرند بدرجات زيادي از محيط طبيعي 
خود هم كنده ميشوند چه برسد به اينكه قادر به سازماندهي خود با 
ديگران باشند و يا اينكه بتوانند جلب تشكل هاي ديگري بشوند. تشكل 

شده اند در مراكز كاري با ثبات دار تري هاي كارگري كه در ايران ايجاد 
بوده اند و اينها اتفاقا نقش مهمي در شكستن فضاي خفقان و سركوب بر 
طبقه كارگر در ايران داشته است اگر دقيقتر بخواهيم اشاره كنيم اين 
تاثيرات هنوز عمال در بسياري از مراكز مهم صنعتي و خدماتي در ايران 

راسري است و طبقه كارگر اين دستاوردها را ديده نميشود اما نسيم آن س
از آن خود ميداند و نشانه هاي مهمي از راه كار كارگران براي متحد شدن 
و سازماندهي مبارزاتشان است. مبارزاتي كه به اين منجر شوند بدون ترديد 

  چشمگير و تاثير گذار هم خواهند بود.
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شان دادند كه ايجاد سنديكاهاي شركت واحد و نيشكر نپاسخ سوم: 
كارگران ميتوانند متحد شوند و اتحاد برايشان حياتي است و اين تنها راه 
است. اين كارگران با تالش خود و مبارزه سرسختانه خود متحد شدند و 
تشكل ايجاد كردند و اعتراض و مبارزاتشان را تالش كرده اند در اتكا به 

هم شكستن اينها لحظه  آنها پيش ببرند. اينكه بورژوازي هيچوقت براي در
اي دريغ نميكند بسيار بديهي و روشن است اما تا هم اكنون هم  و با همه 
مشكالتي كه برا ي فعالين و رهبران اين تشكل ها ايجاد كرده اند كماكان 
نشان از زنده بودن آنها و نشان از بيهوده بودن تالش دولت ، سرمايه داران 

كل ها چه اندازه قوي و يا ضعيف است و پادوهايشان است. عملكرد اين تش
اين ديگر بستگي به همه عواملي دارد كه اين تشكل ها بر آنها بنا شده اند 
و عواملي هم كه از بيرون بر آنها تاثير ميگذارند.حفظ و ادامه كاري اين 
تشكل ها در شكل موثرتر آن بستگي به تكثير اين نوع فعاليتها و تشكل ها 

در مراكز و بخشهاي ديگر كارگري است. محاصره اين در ابعاد سراسري و 
تشكل ها را بايد كارگران ديگر بخشها با ايجاد تشكل هايشان در هم 
بشكنند و اين اميدواري را رهبران و فعالين كارگري و در درجه اول 
كارگران كمونيست بايد تامين بكنند. به اين ترتيب ايجاد سنديكا هاي 

آنها از طرف دولت سرمايه داري در ايران قابل  مستقل ممكن است اما آيا
تحمل ميباشند و آيا ميتوانند بعنوان تشكل هاي مستقل با دولت و كارفرما 
ها و نمايندگانشان طرف اصلي باشند به نظر من به دو دليل  تقريبا اينها 
غير ممكن هستند. يكي به دليل اينكه سنديكاهاي مستقل در چنين 

حل شدن در سيستم بورژوازي را دارند و  و قابليتميتوانند پروسه اي 
نميتوانند بعنوان نمايندگان مستقل طبقه كارگر باقي بمانند و دومي به 
دليل ماهيت و نقش دولت هاي مستبد و ديكتاتور در ايران كه قبول چنين 
تشكل هايي در برنامه و ماهيت آنها نيست. آيا اينها به معني بي خاصيت 

ا و يا ايجاد تشكل هاي مشابه هستند؟ خير به هيچ عنوان بودن اين تشكله
و اتفاقا در هر جا كه ممكن شود و هر روزنه اي براي سازماندهي اين چنين 
سنديكاهايي بوجود بيايد بايد با همه توان و قدرت آنها را ساخت. مساله 
جايگاه و دورنماي كار اين تشكل ها از نظر گرايشهاي سياسي مختلف 

  است. 
ه نظر من اين انتظار و توقع كه سنديكاهاي مستقل در ايران ميتوانند ب 

طرف حساب كارگران با دولت و كارفرما ها باشند توهمي بيش نيست. 
در مبارزات جاري و در  "هميشه در صحنه"كارگران تنها با اتكا به نيروي 

ارند، اتكا بر تشكلهايي كه قابليت ها و توانايي هايي دارند كه سنديكاها ند
ميتوانند بر دولت و كارفرما ها خواستهايشان و وجودشان را تحميل كنند.  
شما تصور كنيد مثال دولت احمدي نژاد و يا فردا دولت الريجاني و يا 
مشايي بخواهد حتي در غياب خانه كارگر و شوراهاي اسالمي طرف حساب 

واهد همه سنديكا ها باشد چه مسيري طي خواهد شود و چه اتفاقاتي خ
افتاد؟ همه  مسايل قابل پيش بيني نيستند اما يك چيز بسيار روشن است 
و آن اينكه خصوصيات و سنت هاي بسيار جاافتاده سنديكايي در جهان 
مسير اصلي سنديكاهاي مستقل ما را هم تعيين ميكنند. فقط در يك 
صورت ميتواند اين اتفاق نيفتد و آنهم وجود و حضور كميته هاي 

قدرتمندي هستند كه واقعا سكان اين تشكل ها را در دست  كمونيستي
دارند و بدون اين همانطور كه اشاره كردم مذاكره با دولت و انتظار پيشبرد 

  مطالبات كارگران ايران از طريق سنديكا هاي مستقل غير ممكن است.
  

ابتدا الزم ميدانم كه بگويم من قائل به تقابل شورا هاي پاسخ چهارم: 
با سنديكاهاي كارگري نيستم. اينها هر دو تشكل هاي معتبر و كارگري 

مهم براي كارگران و اتحاد آنهاست. معيار براي من و فكر ميكنم هر 
كمونيستي اين است كه كارگران به چه شكلي ميخواهند و ميتوانند متحد 
شوند و متحد بمانند و از خود در مقابل سرمايه دار و دولت دفاع كنند. 

د يا سنديكا بشرطي كه اين را تامين كند براي طبقه كارگر شورا باش
حياتي است. پس تقابل شورا و سنديكا پوچ است و دارندگان آن نه از سر 
نياز كارگران به اتحاد و دفاع از زندگي بهتر بلكه از سر منافع فرقه هايي كه 
 بر اساس نظرات سياسي حاشيه اي و نا مربوط به كارگران شكل گرفته اند

  حركت ميكنند. 

اما من كه طرفدار جنبش شورايي هستم بايد توضيح بدهم كه چرا اين  
چنين جنبشي ميتواند راه حل درستي براي طبقه كارگر باشد و چگونه اين 
جنبش ميتواند سازماندهي شود.من هم فكر ميكنم كه شوراهاي كارگري 

داده شوند و حفظ درست قبل از قيام و يا در جريان قيام  ميتوانند سازمان 
شوند. اما تا آن هنگام جنبش شورايي ها راه حلي ندارند؟ اين مساله است 
كه معموال  منشا اين چنين تقابل هايي  را بين سنديكا و شورا ايجاد 
ميكند. مساله اينگونه است كه قدم اول در ايجاد شوراهاي كارگري كه 

بودن  با طبقه كارگر  قانون گذار و مجري قانون هستند و قابليت ماندن و
را تا انقالب كارگري هم دارند، چيزي بنام جنبش مجمع عمومي پر ميكند. 
جنبش مجمع عمومي يعني جنبشي كه كارگران در هر محل كار بوسيله 
تجمع هاي دائمي خود آن را دارند، همه كارگران در يك واحد كارگري 

ر شرايط خفقان و عضو آن هستند و بهترين و مناسبترين راه حل بويژه د
استبداد براي كارگران هم هست. مجامع عمومي كارگران را كميته هاي 
اجرايي منتخب اين مجمع ها نمايندگي ميكنند كه هميشه  و هر بار 
بوسيله مجمع عمومي كارگران و بهر دليلي ميتوانند عزل و نصب شوند. 

ادر به اين جنبش را رهبران و فعالين كارگري كه صاحب آن باشند و ق
اجراي آن در هر محل كار در اتكا به توده كارگران باشند را مجمع عمومي 
مينامند. (اين جنبش و مجمع عمومي با مجمع عمومي هاي رايج در 
اساسنامه سازمانده هاي غير دولتي متفاوت است) تبديل اين مجامع 
عمومي به شوراهاي كارگري و حفظ آنها بعنوان شوراهاي قانون گذار و 

  جري قانون در زمان قيام ممكن ميشود.م
آيا طرفداران شورا مخالف سنديكا هستند ؟ همانطور كه گفتم نه،  

طرفداران جنبش مجمع عمومي  در محل ها و مراكزي  كه خصلت 
كارشان پراكنده است و در حرفه هايي  كه كارگران در انجا ها مجتمع 

ان و سازماندهي آنها در نيستند، مثال كارگاه هاي كوچك، كه اتحاد كارگر
سنديكا ها يا اتحاديه هاي كارگري ممكن ميشود همين ها را سازمان 
ميدهند. در چنين سنديكا هايي و كال در هر تشكل و سنديكا ي ديگري 
هم، طرفداران جنبش مجمع عمومي كارشان اين است كه ضمن اينكه 

ا ديگر كارگران شانه هاي خود را زير بار مسئوليت و حفظ اين سنديكا ها ب
شريك ميكنند تالش ميكنند اين تشكل ها را بر مجمع عمومي كارگران 
متكي كنند و تالش ميكنند توده كارگران را مستقيما در همه تصميمات و 
مبارزاتي كه دارند دخيل و هم سرنوشت كنند. و اين راهي براي وصل اين 

گري است. تشكل ها به جنبش مجمع عمومي و نهايتا به شوراهاي كار
چنين جنبشي اتفاقا هم تاب مقاومت و ايستادگي در برابر حمالت و توطئه 
هاي هميشگي كارفرما و دولت و دستگاه سركوبش را دارد و هم قابليت 
تحميل مطالباتش را دارد و هم قابليت پيشبرد مبارزات كارگران تا تسخير 

ه براي قدرت سياسي و انقالب كارگري و اين مسير و روند البته ك
  كمونيستها اساس است. 

به اين ترتيب بايد معلوم باشد كه سنديكا و يا شورا از نظر ما اشكال 
سازماندهي مناسب سنت هاي سياسي و يا جنبش هاي معيني هستند.هر 
كدام از طرفداران اين سنت ها و جنبش ها بوسيله فعاليت و سازمانهايشان 

طرفدار جنبش شورايي و پاسداري ميشوند. واقعيت اين است كه من 
جنبش مجامع عمومي نميتوانم در حال حاضر سنديكاليست باشم و 
طرفدار تمام و كمال جنبش سنديكايي باشم و در زمان قيام و انقالب 
تبديل به فعال جنش شورايي بشوم. اين محال است.هيچ حزب و جريان 

يتواند سياسي جدي هم نميتواند چنين باشد. شورايي كه فردا در قيام م
تشكيل شود را فقط جنبش مجمع عمومي امروز كه تضمين كننده سنت و 
روش هاي دخالت مستقيم كارگران است ميتواند تضمين كند و چيزي غير 
از اين باشد در بهترين حالت واگذاري ميدان از طرف كارگران و 
كمونيستها به رفرميست هاست. آيا اينها به معناي ضديت شورا با 

ير و شرايط عادي براي ما شرايطي براي برپا كردن جنبش سنديكاست خ
مجمع عمومي است چه آنجا كه بايد سنديكا هاي كارگري را سازمان 
بدهيم و چه آنجا كه مجامع عمومي را منظم و منظم تر بكنيم و كميته 

  هاي اجرايي را مسئول پيگيري تصميمات مجمع بدانيم.
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اد بين المللي طبقه كارگر در هر در مساله حمايت ها و اتحپاسخ پنجم: 
  سطحي چند مساله مطرح است.

من فكر ميكنم در فعاليتهاي بسيار خوب و مثبتي كه شده  و بدور از 
تفرقه و گروه گرايي طبقه كارگر در ايران و مبارزات و تشكل هايش  بارز 
شده است از جمله فعاليتهاي موفق بوده است.رساندن صداي كارگران و 

خانواده هايشان به دنيا و تشكل هاي كارگري مورد مهم ديگري رهبران و 
است، شريك شدن در معضالت و مشكالت متعدد كارگران مبارز و رهبران 
كارگري و تشكل هايشان مورد ديگري است كه همه مثبت و موفق بوده 
اند. هر كمكي كه از دست مبارزين و فعالين خارج كشور براي تداوم و 

و تشكل ها ميتواند صورت گيرد با اهميت است و تا كنون حفظ اين مبارزه 
  هم نقش داشته است. 

ما در خارج كشور دست و بالمان مانند رهبران و كارگران فعال زياد 
بسته نيست و ميتوانيم خارج كشور را در حمايت از كارگران و تشكل 
 هايشان به جمهوري اسالمي تنگ كنيم و كاري بكنيم كه آزاد نباشند كه
در آنجا سركوب كنند و در اينجا آزادانه بگردند و مشغول محكم كردن 
روابطشان با هم پالكي هايشان باشند. اين ميتواند به طبقه ما و رهبرانش 
قدرت و جسارت و توان بيشتري بدهد و حتي يك قدم كوچك از نوع 
چنين كارهايي مهم است.متاسفانه اين فعاليتها ضعيف است و نيروهاي 

به اين كار بسيار كم شده اند. در حالي كه راستش يك حزب و  متعهد
سازمان متعلق به طبقه كارگر و هم درد با طبقه كارگر و رهبران و 
فعالينش بايد با همه وجود و توان اين فعاليت ها و تالش ها در محور 
فعاليتهايش باشد. ديگر كارهايش را هم بكند اما يك جريان سياسي و 

ركز فكر و ذكرش طبقه كارگر در ايران و وضعيتش و كمونيست اگر م
چگونه نمايندگي كردنش نباشد داراي ايراد جدي است. من ايرادي به 
فعاليتهاي خودمان كه بر عليه اعدام و زن ستيزي و ديگر جنايت هاي 
جمهوري اسالمي در خارج انجام ميدهيم ندارم اما اگر نبض ما با اينها 

زند بعنوان جريانات و گروه و سازمانهاي كمونيستي صرفا بزند كه معموال مي
و متعلق به طبقه كارگر كاري در خارج كشور نكرده ايم. تقويت اين نوع 
فعاليت در خارج كشور در ميان همه مدافعان طبقه كارگر بدون ترديد 

  توان ما ازحمايت از طبقه كارگر و مبارزاتش را بيشتر ميكند.
ت كه طبقه كارگر در ايران بوسيله رهبران يك مساله اساسي تر اين اس 

و فعالينش در پيوند نزديك با تشكل ها و فعالين كارگري در خارج كشور 
باشند. متاسفانه بخش متمركز و قدرتمند اتحاديه هاي كارگري در اروپا در 
حاشيه احزاب و دولتهايي هستند كه اين اتحاديه ها به آنها متعلقند. اين 

نديشان را در همبستگي طبقاتي با كارگران در ايران نمي اتحاديه ها عالقم
بينند و اساسا دنباله رو سياست هاي بين المللي احزابي هستند كه به آنها 
تعلق دارند. اين خال جدي در همبستگي طبقاتي و حمايت از كارگران 
ايران هم هست. نقشي كه اين اتحاديه ها دارند براي كشورهايي كه 

ن هستند همين است.نقطه قدرت اينها در توليد است اما خودشان هم در آ
اتحاديه هايي كه در اين كشورها در راس كارگران قرار دارند مجالي براي 
وارد شدن كارگران در دست بردن و استفاده از اين قدرت و تنها قدرتش را 
نميدهد و در نتيجه نميتوان متصور شد كه روزي فلزكاران المان و 

فرانسه و كارگران بنادر در بريتانيا در حمايت از فالن  خودروسازيهاي
حركت كارگران در ايران دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. معضل 
اينجاست  آيا كمونيستهايي مانند ما  ميتوانند بر اين مساله موثر باشند؟ 

آيا كمونيستهاي اين كشورها ميتوانند خصوصيات دائمي اين اتحاديه ها را  
ديگري از سازماندهي كه قابليت اين گونه فعاليتها  را داشته باشد با اشكال 

تغيير بدهند(جنبش مجمع عمومي و شوراهاي قانون گذار و مجري قانون) 
اينها راه را براي حمايت هاي طبقاتي و قدرتمند طبقه كارگر از هم هموار 

  ميكند.
  

و بهبود يا با اجازه شما قبل ا زاينكه به مساله يارانه ها پاسخ ششم: 
خانه خرابي بيشتر كارگران و مردم زحمتكش برسيم يك مساله كه مقدم 
بر اين مشاهده است را بايد شكافت و روشن كرد. بايد پرسيد چه اتفاقي 
افتاده است؟ چراسوبسيد ها روي برخي از مهمترين نيازمنديهاي مردم از 

  ي ميشود؟ جمله سوخت، ترانسپورت و نان قطع ميشود و يارانه ها ضرور

قطع سوبسيد ها يك نياز هميشگي براي توسعه سرمايه داري بوده است 
و سرمايه داري ايران بشدت و مدتهاست نيازمند اين نوع تحوالت بوده. 
توسعه سرمايه داري به معني توسعه رفاه و سعادت اجتماعي براي عموم 

هره كشي مردم نيست. رشد و توسعه  سرمايه داري به معني توسعه رفاه و ب
بسيار گسترش يافته تر از طبقه كارگر ايران به منظور سود بيشتر براي 
سرمايه است. قطع سوبسيد ها يعني اينكه هزينه دولت سرمايه داري در 
مسئوليت هاي اجتماعي و مسئوليت در قبال سطح زندگي كنوني طبقه 
 كارگر و مردم زحمتكش كمتر و كمتر ميشود و اين عملي شده است. آيا
دادن يارانه ها مسكني براي رفع تدريجي اين درد بزرگ است؟ بله دقيقا 

  همنطور است. درست مانند اينكه طبقه كارگر در ايران اكنون و بعد از 
  

  
بيش از يك دهه است كه قراردادهاي كاريش ديگر به شكل قرار داد 
 هاي موقت در آمده است و اين در يك جمله به معني باز گذاشتن لگام
سرمايه داران و دولتش براي استثمار بسيار شديد طبقه كارگر، تفرقه و 
پراكندگي بسيار وسيع و در نتيجه سود آوري و توسعه هر چه بيشتر 
سرمايه است. قطع سوبسيد ها هم از اين عظيم تر نباشد مطلقا كمتر 
نيست در نتيجه بايد روشن باشد كه دادن يارانه ها به مردم (با حذف 

سيار كمي از طبقات باالي جامعه) ظاهرا بهبودي در تامين هزينه درصد ب
 45زندگي است كه تامين آن بتدريج بسيار سنگين تر ميشود.دادن ماهي 

هزار تومان به هر فرد بخشي از هزينه ايست كه قبال بعنوان سوبسيد به 
كاالهاي اساسي داده ميشد. اين دير و زود و تا زماني كه ثبات بيشتري به 

وند واقعي رشد و توسعه سرمايه داري در ايران داده شود ممكن است ر
ادامه داشته باشد. آيا اين به معني بهبود زندگي تعدادي است بله اين تاثير 
را داشته است اما اگر اين تاثيرات به معناي عميقي ديده شود به اين معني 

كارگر كه گويا طرح هدفمند كردن يارانه ها بهبودي در وضعيت طبقه 
است و مردم زحمتكش از قبل آن زندگيشان بهبود پيدا ميكند اشتباه 
است و گمراه كننده است. همين االن بسياري از كاالها از مسكن و اجاره 
آن تا خريد خانه و مصالح الزم براي ساختن خانه تا  سوخت تا روغن و 

باال  گوشت و شير و قيمت ذرت و علوفه دارند بقول معروف بصورت پلكاني
ميروند. قيمتها آنچنان باال است و باالتر هم خواهد رفت كه بسيار بيشتر از 
يارانه هايي است كه داده ميشود و بايد  براي خريد اين كاالها پرداخت 

درصد است در حالي  17شود. همين روزها خودشان اعالم ميكنند كه تورم 
اضافه كند و اين  درصد ديگر بايد به آن 10كه هر  كسي ميداند كه بايد 

امار ها قابل اتكا نيست. اين واقعيتي است كه در جريان است. و اگر به اين 
معني تصور شود كه طبقه كارگر مبارزه اش را بايد براي برگرداندن 
سوبسيد ها متمركز كند آن هم با اين وضعيت و قدرت سازمانيافتگي كه 

به دادن اعالميه در طبقه كارگر هست گمراه كننده است و فقط بايد 
بسنده كرد در حالي كه طبقه كارگر بايد براي افزايش دستمزدهايش و 

  سال اعم از زن و مرد مبارزه كند. 16بيمه بيكاري براي همه افراد باالي 
در اثر جريان انقالب سفيد  ميليونها نفر از روستاها كنده شده و روانه  

نند و طبعا زندگي در آنجا شهرها شدند تا نيروي خود را آنجا بفروش برسا
به نسبت روستا بهتر بود اما اين بار بعنوان كارگراني كه شديدا استثمار 
ميشدند و ارزش اضافه براي سرمايه توليد ميكردند.اين كارگران در عين 
حال كه از امكانات و خدمات شهري هم برخوردار بودند و توانستند كم كم 

تند. يا در اثر همين انقالب سفيد و نياز فرزندانشان را هم به دانشگاه بفرس
هاي اين انقالب براي كارگران با سواد و آنروزي تر براي رشد و توسعه 
سرمايه داري در ايران انواع سپاه دانش و بهداشت و ترويج بوجود آمد و 
راهي مناطق دور افتاده شدند تا مردم را هر چه بيشتر متناسب با 

نظام سازمان  دهند و اين يارانه هايي بود كه  نيازمنديهاي اين  دوره براي
آن انقالب به آن نياز داشت و در عين حال بهبودي در زندگي هم ايجاد 
كرد اما  طبقه كارگري ايجاد كرد كه ميليون ميليون در شهرها و جاده ها 
و روستاها بوسيله طبقه سرمايه دار شديد تر استثمار ميشدند. آيا طرح 

معناي فشار سهمگين بر زندگي توده كارگر و زحمتكش  حذف يارانه ها به
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در ايران است بله بطور قطع اينگونه خواهد شد و اين منطق سرمايه داري 
و حاكميت آن است درست مانند نقش انقالب سفيد در روند پيشروي و 

  رشد سرمايه داري. 
بت بررسي و تحليل اين روند ها البته براي افراد و جريانات سياسي به نس

اينكه از زاويه كدام جنبش و طبقه اجتماعي به جامعه و مسايلش مينگرند 
اهميت پيدا ميكند. من فكر ميكنم براي كمونيستها و رهبران و فعاالن 
كارگري جايگاه يارانه ها و نتايج حذف سوبسيد ها مبارزه اي آگاهانه تر با 

كس و سرمايه داري است. همه واقعيت را مي بينند و به جاي يك ع
مشاهده ساده  پانوراماي اين اتفاق را مي بينند.   گفتن تمام حقايق و 
ديدن اين روند چه در زمان انقالب سفيد شاه نميتوانست به طرفداري از 
شاه و انقالب معني شود و نه اكنون گفتن همه حقايق و روند مورد نياز 

اي احمدي نژاد سرمايه داري در ايران ميتواند به طرفداري از طرح يارانه ه
  معني و ترجمه شود. 

  
طبعا همه انقالبات و قيام هايي كه منجر به سر كار آوردن پاسخ هفتم: 

طيقه سرمايه دار و نمايندگان آنها شده است را كارگران و مردم زحمتكش 
ممكن كرده اند. ميليونها نفر از طبقه ما در هر مقطع بنا به اين تصور كه 

ميتواند  دريچه اي براي رها شدن از زندگي فعلي هر نارضايتي و اعتراضي 
و سركوب و خفقان فعلي شود به اين قيام ها و تحوالت آورده  و يا وارد 
شده اند. در تونس و مصر جنبش و انقالبات عمومي بودند كه بيكاري و 
فالكت و كرامت انساني و آزاديخواهي موتور محرك آن بود و به هر اندازه 

و يا بتواند صف آگاه و مستقلش را از بورژوازي تامين كند  كه توانسته باشد
ميتواند بر اين روند تاثير بگذارد.شرايط امروز اين كشورها بنظرم مانند 

در ايران است و به اين اعتبار جامعه ايران  57و انقالب  57شرايط دوران 
سال از آن دوران فاصله گرفته است و طبقات اجتماعي و جنبش  30

دت طبقاتي تر و آگاهانه تر است. امروز ديگر همه با هم  وارد هايش بش
يك قيام  انقالب و هر تحول ديگر نمي شويم. طبقه سرمايه دار كه اين كار 
را نميكند و كارگران هم اگر آگاه باشند اين كار را نخواهند كرد. اين 
بخشي از تفاوت در ايران با اين كشورهاست. اگر در ميان كارگران و 

يانات سياسي منتسب به اين طبقه هنوز توهم و سرگيجه از سر انتخاب جر
جنبشي كه به آن تعلق دارند وجود دارد در ميان بورژوازي و خرده 
بورژوازي نه تنها توهمي ديده نميشود بلكه بسيار آگاهانه و بنا به تجربه 

را برپا  88بسيار آگاهانه عمل ميكنند و وقتي جنبش سبز  57انقالب 
ند بسيار صريح و روشن اين را تاكيد ميكند . شركت كارگران و مردم ميك

هم همين ماهيت را داشت و آنها  88زحمتكش در جنبش سبز خرداد 
حتي اگر اينجا و آنجا خواست هايشان را هم پيش ميكشيدند و شعارهاي 
بسيار راديكل تر از مرگ بر خامنه اي هم ميدادند نميتوانستند مسير و 

بر اين جنبش حك شده بود را عوض كنند. مساله چه در ايران پرچمي كه 
و تونس و چه در مصر و امروز ليبي و سوريه اينجاست كه طبقه كارگر بايد 
بطور آگاهانه پرچم مبارزاتي خود را در اتكا به نيروي سازمانيافته اش به 

ان اين را نداشتيم.صداي بخشهايي از كارگر 88ميدان بياورد و ما در خرداد 
متشكل در ايران و تنها يك حزب سياسي همچون حزب حكمتيست و 
تعدادي از كمونيستهاي  ديگر هم در مخالفت با اين انقالب بورژواها ي 
سبز هم تقريبا به جايي نرسيد هر چند تنها برگ زريني در اين تاريخ شد. 
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هم همين است. مگر امروز بخش بزرگي از مردم ليبي لشگر و پياده نظام 
ناتو نيستند كه در فرداي اين انقالب تضمين كند كه چگونه بازار و 
سياست در اين مملكت اداره شود و باز هم روال عادي گردش سرمايه و 

  استثمار و سركوب طبقه كارگر و مردم محروم از سر گرفته شود؟
  

نسبتا به تفصيل در پاسخ به سوال يك سعي كردم دليل : پاسخ هشتم
اين وضعيت طبقه كارگر را توضيح بدهم و اشاره كردم كه سركوب و 
خفقان پليسي فقط ميتواند توجيه گر معضالت جدي و مهم خود جنبش 
كارگري و كمونيستي ايران باشد. اينكه چرا ما شاهد پيروزي هاي برگ 

در مبارزات طبقه كارگر در ايران در صد سال  نيستيم دليل دارد. ببينيد 
گذشته به ندرت ما شاهد مبارزات اقتصادي سازمانيافته هستيم و هر جا 

هم كه اين مبارزات خواسته است پا بگيرد و يا رشد كند با سركوب روبرو 
شده است يا بوسيله احزاب سياسي دستمايه كار ديگري شده است. نمونه 

و وجود جنبش اتحاديه اي و  32تا  1324هاي آن جنبش كارگري در سال
رابطه اين جنبش با حزب توده و يا  در واقع بايد گفت رابطه حزب توده و 
تاثيراتش بر اين جنبش است. جنبش ما تا امروز هم از پايه هاي محكم و 
ادامه داري در طرح مطالبات اقتصادي بويژه در مهمترين مراكز صنعتي و 

ر ايران برخوردار نبوده است تا از اين زاويه رابطه نفت و پتروشيمي ها د
اش را با هر دولت و حزب و جريان سياسي هم روشن كند. احزاب 
كمونيست در اين دوره اخير هم منشاشان به  جنبش كارگري و رهبران و 
فعالين مبارزات آن بر نميگردد و يا درست تر بگويم اساسا به اين بر 

 30ت كه نه تنها در سالهاي اخير بلكه در طول نميگردد و به اين دليل اس
سال گذشته بسيار كم ما شاهد پيروزي و پيشروي جدي كارگران بوده ايم. 
اينكه احزاب كمونيستي كه من نوعي افتخار عضويت در آنها را داشته ام 
توانسته اند از لحاط  نمايندگي كردن و بيرون آوردن ماركسيسم و 

آوار رويزيونيسم و پوپوليسم  مبارزه بي اماني  كمونيسم در ايران از زير
بكنند و پايه هاي جريان ماركسيستي و كمونيسم اجتماعي و قدرتمندي را 
بسازد، اما هيچگاه از لحاظ عملي قادر به سازماندهي طبقه كارگر و 
سازماندهي رهبران و فعاالن و تشكيالتهايش براي درست كردن صف 

نها به اختصار دليل عدم پيشروي است و متحد و مستقلش نشده است. اي
هر بهبودي در اين زمينه طبقه كارگر و جريانات كمونيستش را به اين 

  اهداف نزديك ميكند. 
آيا اوضاع جهاني بر اين روند تاثير دارد بله بطور قطع موثر است. هم به 
لحاظ مبارزه طبقه كارگر و صف مستقل و راديكالش كه متاسفانه شاهد آن 

يم و طبقه كارگر بوسيله اتحاديه هاي كارگري و احزابي كه در راس نيست
اين تشكل ها هستند كت بسته اند. طبقه كارگر در كشورهاي اروپايي كه 
ميتواند تكيه گاهي براي حمايت و همسرنوشتي بر طبقه كارگر در ديگر 
كشورها باشد همان درد  طبقه كارگر در ايران منتها در سطح پيشرفته 

ا دارد. در كشورهاي ديگر و مشخصا كشورهاي اروپايي طبقه كارگر ترش ر
احزابشان را انتخاب كرده اند، احزابي كه نماينده بخشي از طبقه سرمايه 
دار اين كشورها هستند و هر بار آنها و يا احزاب رقيبشان به قدرت ميروند 

اين همراه  "جهاني"و يا در هر تحول و اتفاقات و جنگ هاي منطقه اي و 
احزابشان هستند و در حاشيه سياست آنها قرار دارند. اينها در حمايت از 
هم طبقه اي هايشان مثال در ايران پا را فراتر از منافع احزابشان نميتوانند 
بگذارند و بويژه اينكه اتحاديه هاي كارگري كه بهر اندازه كه در برگيرنده 

بورژواهاي هم حزبيشان و كارگران اين كشورها هستند رهبريشان اساسا با 
يا دولتشان هم كاسه اند تا با كارگران چه در سطح داخلي و چه در سطح 

  بين المللي.
بحران هاي اقتصادي و مالي سرمايه داري در كشورهاي ديگر هم بخش 
ديگري از تاثيراتي است كه در عقب راندن مبارزه و اعتراض طبقه كارگر و 

رد. شنيدن و ديدن عوارض بحران سرمايه قناعت به وضعيت موجود تاثير دا
سال گذشته كه بزرگترين حمالت به  5و  4داري بر طبقه كارگر  در طول 

طبقه كارگر و مردم زحمتكش در كشورهاي سرمايه داري بحران زده بوده 
است كافي است تا كارگران را در هر كشور ديگري از جمله ايران در 

كند و اين عالوه بر مسايل و مصيبت  اعتراض و مبارزه اش محافظه كار تر
  است. "داخلي"هاي ديگر است كه ناشي از دولت و طبقه سرمايه دار 

  
سنديكا يا اتحاديه هاي كارگري مناسبترين ظرف متحد پاسخ نهم: 

كردن اين بخش از كارگران هستند و كليد اين فعاليت متشكل در دست 
فعاليت آگاهانه معموال  كارگران آگاه و رهبران كارگري است. شروع اين

بوسيله كارگران فعال و مبارز صورت ميگيرد و سازماندهي  اين بخش از 
كارگران در اتحاديه ها ممكن است و ميتواند عملي شود. اين اتحاديه ها 
فقط براي كارگراني است كه در چنين كارگاه هايي هستند و به اين اعتبار 

ت.  اما اگر منظور اين است كه سازماندهي آنها سازماندهي محيط كار اس
چگونه اعضا اين تشكل ها سازماندهي ميشوند اين ديگر بستگي به نوع 
روابط پيشروان اين حركت با كارگران دارد كه معموال از همه نوع روابط 
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خانوادگي، دوستي، هم محله اي، هم پاتقي و يا روابط در محل كار براي 
ميتوان اتحاديه هايي تحت نام چنين اين سازماندهي استفاده ميشود. اما ن

كارگراني ايجاد كرد بدون اينكه آنها را نمايندگي كند و بدون اينكه 
كارگران اين مراكز و كارگران عضو اين تشكل ها احساس همبستگي شان 
را مايه اتحاد بيشتر و گسترش و تقويت مبارزشان ندانند.  واقعيت اين 

كزي تشكيل شود و هر جا كه تشكيل است وقتي كه اتحاديه اين چنين مرا
شود، اين خود اتحاديه و مسايل و مبارزاتش است كه بايد تعيين كند 
كارگران چه سطح از روابط  را و در كجا با هم دارند. در كافه و يا پارك و 
كوه يا در دفتر سنديكا و مهماني ها و سفرهاي دستجمعي، اما هر جا باشد 

كا و اتحاديه است كه بايد در جريان محور كار و روابط  حفظ سندي
سازماندهي مبارزه كارگران ابديده تر و با شركت مستمر و هميشگي 
كارگران در مجامع عمومي آن هر وقت كه خواستند تداوم پيدا كند. اين 

  شكوفايي و رزمندگي اتحاديه را تضمين ميكند.
امن اين هم بخشي از تصويري است كه بايد به شرايط  ناپاسخ دهم: 

براي طبقه كارگر و مردم زحمتكش در جامعه اضافه كرد. زنان كارگر چه 
در خانه و چه در محل كار بخشي از طبقه كارگر هستند و مبارزه اش و 
سازماندهي اش در همين جنبش و در اتحاد و تشكل هايي است كه در 
 محل كار و زندگي دارند. چنانچه ما با تشكل ها و كانون ها و كميته هاي
متنوعي در ميان طبقه كارگر مواجه بوديم بطور طبيعي بخشي از اين 

ان كارگران تشكيل ميدادند. زنان كارگر چه دموجوديت را زنان و فرزن
بعنوان كار خانگي و چه بعنوان كارگر در كارگاه و كارخانه بخشي از اين 
نيرو و جنبش كارگري هستند.  مساله اين است كه جنبش كارگري بايد 

در راديكال و آزاديخواه باشد كه هيچ مرزي براي شركت زنان در ابعاد آنق
بسيار گسترده و تمام و كمال قائل نباشد.  جنبش زناني هم كه بتواند 
چنين خصوصياتي را در خود منعكس كند ميتواند به همان اندازه زنان 
  كارگر را به خود جلب كند. بعنوان زن و مقابله با مرد ساالري و قوانين

ضد زن طبعا  همراه با همه زناني كه در اين جامعه با اين خصوصيات 
زندگي ميكنند صف خود را و جنبش خود را دارند و زنان كارگر هم بخشي 

من فكر ميكنم كه جنبش هاي اجتماعي از اين جنبش و صف هستند. 
راديكال و از جمله جنبش زنان و دانشجويي با خواست هاي آزاديخواهانه و 

بري طلبانه زماني ميتوانند قدرتمند باشند و توان مقاومت و ايستادگي وبرا
و همچنين پيشروي داشته باشد كه جنبش كارگري در موقعيتي به مراتب 
بهتر از وضعيت كنوني باشد. وقتي از جنبش زنان صحبت ميشود بايد گفت 
كدام جنبش و چه خصوصياتي دارد؟ كانون و سازمان ها و كمپين هاي 

به  88ي كه تا كنون در سطح جامعه مطرح بوده اند در خرداد مختلف
جنبش سبز پيوستند و جنبششان را انتخاب كردند. بخشهاي راديكال در 
جنبش زنان معموال حاشيه اي هستند و سبك و روشهاي كاري آنها اين 
موقعيت را به آنها داده است و سركوب و خفقان هم مجال ابراز وجود 

ميدهد.برابري زن مرد در همه شئون كار و زندگي، در بيشتري به آنها ن
سياست و اجتماع و اقتصاد خواست طبقه كارگر است. برسميت شناختن 
زنان بعنوان انسانهاي برابر و آزاد تنها خواست طبقه كارگر است. جنبش 
هاي ديگر به دليل سهيم بودن در استثمار زنان و ارتجاعي بودن خود 

  بتوانند مبارز راه آزادي و برابري براي زنان باشند.آزاديخواه نيستند تا 
  

اهميت و جايگاه اين بخش از طبقه كارگر بسيار مهم پاسخ يازدهم: 
است. براي مبارزين رهايي طبقه كارگر و بويژه كمونيستها اين نميتواند 
مورد ترديد باشد. تشكلهاي كارگران و بويژه سنديكا ها و اتحاديه هاي 

مراكز ميتواند و ضروري است اتحاد آنها را تامين كند و در  كارگران در اين
بسياري اوقات پيشرو بودن اين تشكل ها بر بخشهاي ديگر هم موثر بوده 
است و بعضا موقعيت بسيار حساس و وزن مهمي در چرخ اقتصاد و 
همچنين در جامعه دارند. نمونه همين سنديكاي شركت واحد، كارگران 

شهرداري و خبازان و ... . واقعيت اين است كه تاكيد مترو، آب و كارگران 
درست بر مراكز صنعتي و توليدي بعنوان شاهرگ مبارزات و جنبش 
كارگري در مقابله با سرمايه داران و دولت نميتواند اهميت كارگران  بخش 
خدمات را كمرنگ كند.آنچه كه بايد ما در جنبش كارگري و كمونيستي در 

باشيم و تجربه امثال ما هم اين را خوب نشان ميدهد ايران بيشتر نگران 

معموال بي توجهي به اين بخش از پرولتارياي صنعتي است. بهرحال اين بي 
توجهي هم بي دليل نيست چرا كه اين بخش براي طبقه كارگر و سرمايه 
دار هر دو حياتي است. و بهمين دليل بيشترين حساسيت را براي هر دو 

ر آنها در جنبش كارگري معموال بسيار حساب شده تر دارد در نتيجه حضو
است و مثال  مصائب ، معضالت و مشقاتي  كه كارفرما ها و دولت معموال 
براي كارگران در بخش خدمات درست ميكنند هميشه زمينه درگيري 
مستقيم تر و روزانه تري را از طرف كارگران درست ميكند در حالي كه 

ارفرما و دولت اين جرات و جسارت ها را براي كارگران بخش صنعتي ك
  نميتواند خرج كند و دست به عصا  حركت ميكند. 

  
به نظر من شاخص درستي كه كساني را جزيي از  پاسخ دوازدهم:

طبقه كارگر بحساب مياورد و گروه ديگري را نه اين است كه در برداشت و 
ميشود يا كسب سهمي از ارزش اضافي كه بوسيله طبقه كارگر توليد 

شركت نداشته باشند،  صاحب هيچ وسيله توليدي نباشند و يا اينكه در 
توليد كاال نقش داشته باشند. اينها هر كسي را مستقل از تقسيم بندي 
فكري و يدي مستقل از اينكه كسي حال در صنعت است يا در خدمات، 
كار يدي دارد يا فكري، اين است عموما به بخشي از طبقه كارگر تبديل 
ميكند. شاخص تعيين كننده و محوري اما شركت در خلق ارزش اضافه در 
حوزه توليد مادي است كه انسانها را در طبقات اجتماعي تقسيم ميكند. ما 
و فرزندانمان  نميتوانيم فكر كنيم كه ما بخشي از طبقه كارگر نيستيم 
چون دوست داريم  نباشيم، اين انتخاب در دست ما نيست و  حقيقتا 

سان طبقه اي را كه به آن تعلق دارد انتخاب نميكند.  حتي سطح در آمد ان
نيست كه اين مكان را تعيين ميكند بلكه شركت در توليد كاال و خلق 
ارزش اضافه است كه اين مكان را تعيين ميكند. بله با توجه به چنين 
معيارهايي  بخش بسيار وسيعي از معلمان و مهندسان و كاركناني كه 

  خصوصياتي دارند جز طبقه كارگر محسوب ميشوند.چنين 
*  

  

  
  تماس

 با بوروكراسي سنديكائي 
  

  هاي آرش كريم منيري به پرسش  پاسخ
  

در رابطه با جنبش كارگري بايد بگويم كه ما بيشتر به صورتي كلي اين 
بريم، چون در ايران بيشتر شاهد مبارزات ناپيگير و  اصطالح را به كار مي

  تا يك جنبش كه تعريف خاص خود را دارد. پراكنده هستيم
هاي موسوم به چپ را در اين رابطه نگاه كنيم،  اگر بخواهيم به نقش جريان

ها طبقه را نمي ديدند  بايد كمي به عقب برگرديم. در دوران شاه اين جريان
يافتند. در دوران قيام كه شرايط  و راه حل را وراي طبقه و مبارزات آن مي

ام اين نيروها مساعد بود و تحت نام انتقاد به گذشته و براي عرض اند
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كارهائي را انجام دادند، اين عملكردها به چند دليل موفق  ،رويكرد به طبقه
آنكه در جاي حاكميت قبلي نبود و كاري از پيش نبرد. اول بدليل 

اكميت جديدي به همان صورت متمركز شكل گرفت، زيرا به نظر من ح
ليد آسيائي است كه هر حاكميتي را به قدرقدرت اين ويژگي شيوه تو

تبديل ميكند. اين قدرت گيري برمبناي مالكيت تمام عيار وسايل توليد 
شكل ميگيرد و در نتيجه شكل اين حاكميت استبدادي خواهد بود و اجازه 
عرض اندام به هيچ نيروي ديگري را نميدهد. از سوي ديگر نيروهاي چپ 

شديداً سركوب شده و امكان پراتيك نداشتند، در  بدليل آنكه در زمان شاه
از موقعيت ايجاد شده استفاده كرده و آن پراتيك  جريان قيام نتوانستند

انجام نشده را دنبال نمايند و در نتيجه رشد كنند. البته اين تا حد بسيار 
و سركوب  "بهار انقالب"زيادي اجتناب ناپذير هم بود، زيرا زمان كوتاه 

 پردازي فراهم نكرد. عد از آن فرصتي براي كاري جز كمي ايدهوحشيانه ب
آنجا هم كه اين نيروها به سمت طبقه رفتند، بيشتر در چارچوب همين 

ها با آن ايده پردازي ها و به آن  ها بود. هرچند اين تشكل پردازي ايده
توانستند كاري از پيش ببرند، بواسطه سركوب اجتناب ناپذير  سبك، نمي

هاي نيمه ساخته كارگري آن دوران سركوب  كميتي تمام تشكلچنان حا
ها اين را  گرديد و چيزي از آن باقي نماند. كارگران در اين روند اين جريان

 كه –نياموختند كه بتوانند حين پرداختن به مسائل روز خودشان 
سازماندهي  –دست كم به زير پرچم مشتركي گردآورد  را آنها ميتوانست

شوند. آنها اساساً اين را آموختند كه قبل از هر چيز بايستي سوسياليستي 
حاكميت سياسي را مورد سئوال قرار دهند، زيرا با تفكر سوسيال 

و تا  -هاي آن زمان، كسب قدرت سياسي  دموكراتيك حاكم بر جريان
در درجه اول اهميت بود، تا جائي كه  –اي شركت در قدرت سياسي  اندازه

ها را تشكيل ميداد. اين  اس حركت اين جريانحتي ميتوان گفت اس
سيستم فكري كه سعي ميكرد نقطه مقابل نظامي كاري گذشته باشد، 
صرفاً نفي حاكميت از زاويه سياسي را مطرح ميكرد و نه چيز ديگر 
(هرچند كه هنوز نيز تحت نام سرنگوني طلبي در ميان آنان همان تفكر 

به اينكه چگونه مسائل روز زندگي سابق حاكم است). كارگران چيزي راجع 
ها نشنيدند و  خود را با مسائل روز جامعه تلفيق كنند، از اينگونه جريان

تمامي نيروي آنها صرف اين شد كه محفل هاي سياسي را بوجود آورند. اما 
ها تار و مار شدند، اين  ي اين جريان آنگاه كه با سركوب شديد رژيم همه

ن رفتند و كارگران فعال يا حذف فيزيكي محفل هاي سياسي نيز از بي
شدند و يا چنان از محيط كار بدور افتادند كه حتي خاطره آنها نيز 

  فراموش شد.
پس بي ربط نيست اگر آنگاه كه رژيم در گرداب مشكالت و مسائل دروني 
خود غوطه ميخورد و با باال گرفتن تضاد هاي جامعه سرمايه داري ايران و 

اي بيان مشكالت كارگران كه نظام هيچگونه راه حلي باز شدن فضائي بر
براي آن ندارد، رفرميسم رشد كند و سنديكا را تنها راه نجات كارگران از 
منجالب سرمايه نشان دهد. كارگران بهرحال حول خواسته هاي اوليه خود 
متشكل ميشوند ولي مشكل اين است كه همين رفرميست ها به اين 

ضد حاكميت مي بخشند. مشكل ديگري كه در  مسئله جنبه اي سياسي و
اينجا خود را نشان ميدهد، اين است كه تفكر كپي بردار تا كنون حاكم بر 
ذهن همه چپ هاي ايراني، تنها راه دنبال كردن مسائل اقتصادي و روز 

داند ، انهم از همان نوعي كه در اروپا و امريكا وجود  كارگران را سنديكا مي
  دارد. 

ها به تشكيالت و شخصيت هاي شناخته  ويسي اين جريانعرض حال ن
شده رفرميست در غرب آنچنان باب روز شده است كه تازه بودن و جلب 
كنندگي خود را نيز از دست داده است. تماس با جنبش بين المللي طبقه 
كارگر شده تماس با بوروكراسي سنديكائي كه در واقع هيچ ربطي به طبقه 

ارتزاق و سوءاستفاده اين تشكيالت  آن ربط تنها البته –كارگرجهاني ندارد 
 راستي دست هاي شخصيت و –از طبقه كارگر اروپائي و امريكائي است 

ي سنديكاي متال (اسم  اين تشكيالت. من پيشتر براي نمونه در باره
اتحاديه كارگران فلزكار و كليه كارگران اتومبيل سازي سوئد است) و 

نظرم را در نوشته هاي مستقلي توضيح داده ام كه اتحاديه سراسري سوئد 
 قصد آنكه بدون –در اينجا لزومي به تكرار نيست. ولي اشاره وار ميگويم 

هاي سازمانده مبارزات معروف به خودانگيخته  ارائه آلترناتيوي براي تشكل

توانند بعنوان طبقه مطرح باشند  نمي ايران كارگران –كارگري داشته باشم 
هاي مستقل خود را ايجاد كنند. ولي اگر  كه نتوانند تشكل تا زماني

ها و دستاورد هاي جنبش بين المللي طبقه را با   نخواهيم استفاده از تجربه
كپي برداري مطلق اشتباه كنيم و به سرنوشت كارگران جهان كه بدرستي 
در چنبره اين تشكيالت گير كرده اند و سنگي به پاي آنها شده است، 

يم بايد بدين نتيجه برسيم كه سنديكا در اين شكل فقط دامچاله توجه كن
اي است كه جنبش كارگري را به مسلخ مي برد و تمامي نيرو و انرژي 
طبقه را تلف ميكند. آيا ما سنديكائي چپ تر از ث ژ ت فرانسه داريم؟ آيا 
نديديم سنديكاهاي يونان، پرتقال، اسپانيا با جنبش سراسري كارگران چه 

ند و چگونه توان و انرژي آنها را به هدر دادند و طبقه اي خسته و بيزار كرد
از مبارزه را به جاي گذاشتند؟ چند بار بايد اين سنديكاها در عمل ثابت 

توانند و نميخواهند خارج از نظام سرمايه حركتي را به پيش  كنند كه نمي
ي اين برند تا ما بپذيريم كه در سطح جدي و خارج از زد و بند ها

تشكيالت كه بعضاً مافيائي عمل ميكنند، اين تشكيالت ديگر جوابگوي 
خواسته ها و مشكالت طبقه و ابزاري براي حل و فصل مسائل آن نيستد؟ 
هرچند كه لزوم يك تشكل دربرگيرنده و توده اي هرگز نميتواند مورد 

كه سئوال قرار گيرد، جواب به آن فقط از راه كپي برداري آنهم از نوعي 
  سالهاست غيرقابل استفاده بودن خود را دارد اثبات ميكند، نادرست است.

ربط حاكميت با شكلگيري، حركت و گسترش جنبش كارگري به نظر من 
از زاويه شيوه توليد آسيائي است زيرا در اين شيوه همچنانكه همه ميدانند 

دفاع از  و از اين زاويه )1(حاكميت مالك اصلي ابزار و شرايط توليد است  
مالكيت، دفاع از دارائي و هستي خود او در درجه اول است. مفهوم خودي 
و غيرخودي در همين رابطه بوجود ميايد. شاه سايه خدا بود و واليت فقيه 
منتخب خود خدا و در نتيجه هيچگونه وابگوئي به مردم و از جمله كارگران 

در ايران نقش دوگانه ندارند. بنابراين دولت بعنوان نماينده طبقات حاكم 
اي دارد: از سوئي خود با چنگ اندازي بر منابع وسيع مالي و امكانات به 
قدرتي بالمنازع تبديل ميشود كه منافع مستقل و بالواسطه خود را دارد و 

ديگر نماينده و مدافع طبقات صاحب امتياز ومالك است. بنابراين  از سوي
نظر دور داشت و با نقشي كه  در هيچ رابطه اي نميتوان نقش آن را از

دولت هاي اروپائي دارند اشتباه گرفت. دولت در چنين سيستمي حاكم بر 
جان و مال مردم و يا به زبان فقهي امت است. عوام الناس بايد همواره 
شكرگزار باشند و نه گاليه مند و از اين زاويه هيچ فرقي بين سيستم 

كتاتوري سرمايه در ايران به سلطنتي و جمهوري اسالمي وجود ندارد. دي
شكل عريان حاكميت ميكند. و در اينجا براي آنكه متهم به ژاژگويي نشوم 
بايد تأكيد كنم كه من تفاوت هاي ميان جمهوري اسالمي و حكومت شاه 
را مي شناسم و فقط از اين زاويه خواستم وجوه مشتركشان را بازگو كنم. 

اسالمي بسيار بيشتر رشد كرده و  از زاويه سيستم سرمايه دارانه جمهوري
قابل مقايسه با دوران شاه نيست؛ اما بدليل عدم لزوم به آن جنبه ها در 

  اينجا اشاره نمي كنم.
ما وقتي از مبارزات خود انگيخته حرف مي زنيم گاهي چنين تصور ميشود 
كه بر اين مبارزات هيچكونه آگاهي اي نظارت ندارد. البته براي كساني كه 

از اين مبارزات سر ميكنند، اما به آن عالقه دارند، چنين تصوري  بيرون
زياد هم دور از ذهن نيست.  آنها از آگاهي فقط تصوري در حد دانسته 
هاي خود از كتاب هائي كه خوانده اند دارند و عالوه بر آن كارگران را 
انسان هائي كامالً ناآگاه حتي نسبت به زندگي خود فرض ميكنند. 

در واقع اصطالحي است كه عناصر طرفدار طبقه  "ت خودانگيختهمبارزا"
ميدانند،  "بردن آگاهي به درون طبقه"كارگر كه خود را آگاه و موظف به 

وضع كرده اند. به گمان آنها هر حركت نامنطبق با دانسته هاي آنها 
ناآگاهانه، خودبخودي و خودانگيخته است؛ اما در واقع هر حركتي اگاهي 

خود را طلب ميكند. هيچ اعتصابي بدون آگاهي و كار آگاهانه منطبق بر
ناظر بر آن صورت نميگيرد. ولي مسئله اصلي اين است كه اين حركت ها 
به كجا ميخواهد راه بيابد توقع اين كه همه كارگران عالقمند و آگاه به 
تغيير وضع موجود باشند، توقع نادرستي است. ما عموماً تكرار ميكنيم كه 

گ طبقات حاكم فرهنگ حاكم بر جامعه است ولي وقتي به سراغ فرهن
طبقه مي رويم انتظارات عجيب و غريبي داريم. كارگران از بخش هاي نادار 
جامعه و در نتيجه مورد ستم و از جمله ستم فرهنگي هستند كه خود 
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بخود بسياري از عقب افتادگي ها را تحميل ميكند. اگر ماركس زماني از 
حرف زده ، منظورش صرفاً توان اين طبقه  در مبارزه براي  طبقه كارگر

انقالبي شدن بوده. كارگران در مبارزات روزمره خود صرفاً منافع خود را 
دنبال ميكنند. مهم اين است كه آنها در اين روند به آگاهي فراتر از وضع 
موجود برسند، وگرنه اين حركت در وضع موجود، حركت در ماهيت است 

ييري در وضع موجود بوجود نمي آورد (وضع موجود ماهيت اين يعني تغ
جامعه را تشكيل ميدهد يعني كل اين سيستم در اين نظم حاكم خود را 
نشان ميدهد و در نتيجه ماهيت آن است ضمن آنكه ماهيت جنبه ثابت و 
محافظه كار و تثبت گراي نظام است بنابراين كارگران آنجا كه در همين 

كنند بدون آنكه در جهت تغيير آن حركت كنند من اين چاچوب حركت مي
حركت را كه بهرحال حركت نيز است حركت در ماهيت نام ميدهم) و راه 
به جائي نمي برد؛ جز اينكه سفره يك عده ديگر را رنگين ميكند. من 

ها را،  همانگونه كه پيشتر هم اشاره كردم، در حال حاضر حتي اين حركت
ناهمزماني و يكپارچه نبودنشان، جنبش نامگذاري بدليل ناهماهنگي و  

نميكنم و فكر ميكنم كه بدين صورت تأثير چنداني هم ندارند. وقتي از 
زنم و در نهايت آنها را،  هاي به اصطالح خودانگيخته حرف مي حركت

منهاي آگاهي ايكه كل سيستم را مورد سئوال قرار دهد و بويژه آنگاه كه 
دانم،  رميستي باشد، ناكافي و حركت در ماهيت ميآگاهي ناظر بر آنها رف

هاي گهگاهي كارگران  هاي يكپارچه طبقه است و نه حركت منظورم حركت
ها فقط اگر با شركت كارگران آگاه  واحد هاي توليدي مختلف. اين حركت

هماهنگ شود، در مسير درست خود حركت خواهد كرد؛ و گرنه محيط 
ت ها. آنها يگانه راه كارگران را حركت در مناسبي خواهد بود براي رفرميس

ماهيت ميدانند و در چرخه قراردادهاي هر ساله و چند ريال كمتر و يا 
بيشتر و در راديكال ترين شكل خود يك اعتصاب كنترل شده چند روزه 
كه سرآخر پشت ميز مذاكره حل خواهد شد كارگران سردرگم شوند و فكر 

تشكلي دارند كه از آن خود آنهاست. (به  كنند كه دارند مبارزه ميكنند و
نظر خودم هيچ ناروشني ندارد اين بالئي است كه اتحاديه ها به سر طبقه 

  كارگر مياورند)
اگر كارگران ديگر كشورها با تصرف كارخانه و به گروگان گرفتن كارفرما 
نهايت غضب خود را نشان ميدهند، متأسفانه كارگران ايران با جمع شدن 

ل فرمانداري و اداره كار و نهايتاً دفتر رئيس جمهوري از بزرگان در مقاب
دادخواهي ميكنند. اگر اين ابتكار كارگران ايراني است، بايد گفت كه 
بدترين نوع آن است؛ چون اين گدائي حق خود از كساني است كه اين 
حقوق را باال كشيده اند. اين نهايت سرگشتگي و نااميدي كارگران را نشان 

هد و نميتوان براي آن چشم اندازي داشت و آنرا مبارزه كارگران ميد
دانست. در حال حاضر كه نه تنها ايران و جنبش كارگري اش، كه  كل 
جنبش كارگري جهان، دچار اين سكون و سردرگمي است، نبايد نااميد بود 
و به خس و خاشاكي دل خوش نمود. من مطمئن هستم كه با رشد 

ان و در نتيجه رشد تضاد كار و سرمايه در اين جامعه سرمايه داري در اير
مبارزات وسيع تر و تعيين كننده تري در پيش رو خواهيم داشت. اگر به 
بحران كنوني كه سرتاپاي جامعه سرمايه داري را در چهار سال اخير به 
لرزه درآورده، توجه كنيم،  ديگر نميتوانيم به جمع شدن جلو فرمانداري و 

سنده كنيم. سنديكاچي ها در حال حاضر بنا بر ناآگاهي طبقه استانداري ب
و با تكيه بر دوران رونق توانسته اند چند صباحي سكاندار دروغين جنبش 
كارگري باشند و الحق كه جنبش را در چه گرداب هائي غرق نكرده اند. 
 ولي آيا ميتوانند آنگاه كه تضاد كار و سرمايه باال گرفت و سرمايه ديگر قادر

به شلنگ اندازي نبود، باز هم به جنبش طبقه دهانه بزنند. نه من باور 
نميكنم. پس بست نشستن كارگران ناآگاه را به حساب جنبش كارگري 

  نگداريم. 
هر حركتي و هر قدمي كه بتواند كارگران را به يك حركت متشكل و 

انند به سراسري نزديك كند و به آنها بياموزد كه در كنار يكديگر بهتر ميتو
خواسته هايشان برسند، مترقي است. كارگران حتا وقتي كه در يك 
اعتصاب شركت ميكنند و قدرت خود را در يك نقطه مي بينند، احساس 

كنند كه به يك  طبقه تعلق دارند؛ چه برسد به اينكه در يك تشكل با  مي
برنامه و اساسنامه شركت كنند. اين حقيقتي است كه كارگران بدون 

هاي كارگري هيچ نيستند. بنظر من بايد در مقابل هر نوع تشكل  تشكل

خواهي كارگران سر تعظيم فرو آورد، چون اين تشكل خواهي آنها را آگاه 
كند و در صورت تحقق تشكل قدرت طبقاتي خود را احساس ميكنند.  مي

آگاهي منهاي سازماندهي هيچ معنائي ندارد. بنابراين هر حداقلي از تشكل 
د باعث رشد آگاهي بيشتر كارگران شود. اما خود تشكل نيز منهاي ميتوان

آگاهي در واقع تشكل نيست. اين دو، دو بنيان يك مجموعه هستند كه 
فقط در كنار يكديگر معنا مييابند و رشد ميكنند. هر تشكلي آگاهي 
متناسب با خود را طلب ميكند و بر پايه آن بنا ميشود، ولي در اين 

كه هر دو بنيان رشد ميكنند و خود را نفي ميكنند(تشكل ديالكتيك است 
و آگاهي بعنوان دو بنيان در حركت رشد ميكنند و تغيير ميكنند و در 
نتيجه خود را تكامل مي بخشند و در نتيجه خود را نفي ميكنند) بنابراين 
به نظر من بايد به هر ايده تشكلي خوش آمد گفت. شايد چنين به نظر 

ون توجه به ايده ها و تفكر پشت اينگونه تشكل سازي برسد كه من بد
خوشبينانه هر گونه تشكل سازي را درست ميدانم و اينكه اين تشكل چه 
اسمي دارد و احتماالً بنيانگذاران آن در پس كله اشان چه دارند، چندان 
مهم نيست. اين گونه فكر كردن در واقع نوعي توجيه خود است كه ما 

قبول كنيم. اين كامالً ذهني است كه ما فكر كنيم  نميخواهيم مسئوليت
كه همه بيكار مي نشينند و كاري نميكنند و منتظر ما ميمانند كه باالخره 
روزي كاري بكنيم.. انسانهاي ديگر در كشاكش مبارزات و درگيري هاي 
طبقاتي و اجتماعي به مسائل از زواياي مختلف نگاه ميكنند و چه بسا 

مهم آنست كه اين انسانها واكنش نشان ميدهند و كاري  اشتباه كنند؛ ولي
ميكنند. هركس دنيا را از زاويه ديد خود نگاه ميكند و برداشت خود را دارد 
و در نتيجه عملكرد او منطبق با ديدگاه او خواهد بود. اگر ما فكر ميكنيم 
كه ديدگاه ما درست تر است ميبايستي اين نظر را پياده كنيم و در همين 

مل كردن است كه ميتوانيم با ديگر نظرها و ايده ها درگير شويم و با ع
شركت در اين عمل بر آنها تأثير بگذاريم و يا  تصحيح و يا رد كنيم. با نفي 
يكجا و دربست يك ايده بويژه در جنبش كارگري و ويژه تر در تشكل 

  خواهي كارگري به جائي نمي رسيم. 
كه همواره در بين كارگران ايران مطرح  بعد از سال ها طرح ايده سنديكا

بوده، با روي كار آمدن خاتمي بعنوان رئيس جمهور و طرح اصالحات خود، 
عده اي به فكر بازسازي سنديكاي شركت واحد كه بعد از سالهاي شصت 
بسته شده بود افتادند. افراد زيادي در اين رابطه فعال بودند. در اينكه ايده 

راست و رفرميستي بود، هيچ شكي نيست. اينان  هاي اين افراد كامالً
سنديكائي مي خواستند از نوع معمول و اروپائي آن و بهمين خاطر هم 
بالفاصله دست كمك به سوي اينگونه تشكيالت دراز كردند. متأسفانه آنها 
همه تخم مرغ ها را در يك سبد، آنهم سبد پاره سنديكاليسم جهت يافته 

د نميدانستند كه اين امامزاده مدتهاست كه ديگر اروپائي، گذاشتند و شاي
معجزه نميكند و فقط دكاني است براي سركيسه كردن كارگران و شعبه 
اي است از دم و دستگاه سرمايه داري. اينكه كساني با ايده سنديكاليستي 
و رفرميستي بخواهند كارگران را متشكل كنند به نظر من هيچ ايرادي 

اين مبارزه شركت ميكنند و در بسياري موارد اين  ندارد. مهم آنست كه در
فعالين ميتوانند در روند مبارزه جهت درست و اصولي را پيدا كنند و 
مبارزه نيز همين معنا را ميدهد. اگر كساني از ابتدا و تا انتها صاحب يك 
نظر و ديدگاه باشند و هيچ تغييري در نظراتشان ايجاد نشود، بايد به آن 

ه ها شك كرد. آگاهي چيزي نيست جز هستي آگاه و هستي نظرات و ايد
بشر روند زندگي واقعي او است. اين كه آگاهي ما و در اين رابطه ايده هاي 
تشكل خواهي براي مبارزات كارگري چكونه است، تعيين كننده نيست. 
مهم اين است كه در روند مبارزه و زندگي اين ايده ها و طرح ها را چگونه 

. در همين رابطه بگويم كه چه كسي تعيين كرده است كه ما پياده كنيم
حتماً بايد همان راهي را برويم كه مثالً كارگران اروپائي رفته اند؟ آيا اگر ما 
ميتوانيم بست نشستن را به جنبش كارگري جهان ياد دهيم، نميتوانيم 
 ايده هاي ديگري را در رابطه با سازماندهي مطرح كنيم؟ يادمان باشد كه

هيچ روشي ابدي نيست و آنگاه كه مسئله مبارزه مطرح ميشود اين روشها 
بايد تغيير كنند؛ چون در غير آن صورت تغيير را نفي كرده ايم. ولي اگر از 
من سئوال كنيد آيا آلترناتيوي را در مقابل سنديكا طرح ميكنم، حتماً 

در روند  جوابم منفي خواهد بود. نميدانم، چون به نظر من آلترناتيوها
  مبارزه بوجود مي آيند و نه از كله اين و آن آدم. 



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٧٥  107ي  آرش شماره

من در جائي از نوشته گفتم كه فاصله رشد سرمايه داري در جمهوري 
اسالمي با زمان شاه بسيار زياد است و جمهوري اسالمي قدم هاي بزرگي 
را در اين راه بر داشته است. ولي در عين حال اشاره كردم كه سرمايه داري 

منهاي اشكاالت مبتني بر دولتي بودن و غيره بهرحال در مرحله ايران 
انباشت سرمايه است. از آن سو هم منطبق با اين جوان بودن، طبقه كارگر 
نيز بسيار جوان است و در نتيجه بسيار ناپخته. از همين زاويه است كه با 
اينكه ريش سنديكا و سنديكاليسم در جنبش بين المللي كارگري در آمده 

ست، تازه سنديكاليست هاي ما به فكر بر پا كردن سنديكا افتاده اند و ا
آنهم از نوع قديمي و امتحان پس داده اش. بنابراين نبايد برآشفت و فكر 
كرد كه همه چيز از دست رفته است و راست ها و سنديكاليست ها همه 
چيز را گرفته اند. حاكميت جمهوري اسالمي در درجه اول حاكميت 

ه دولتي است. ضمن آنكه حاكميتي ايدئولوژيك است و در نتيجه سرماي
هيچ ايده اي را سواي ايده هاي خود نمي پذيرد و بدين خاطر است كه در 
چنين آشفته بازاري ايده هاي كهنه اي چون سنديكاليسم مطرح ميشوند. 
مسئله من در اينجا بررسي عملكرد سنديكاهائي چون سنديكاي واحد و 

ت. بلكه به شكل كلي ميخواهم با ايده سنديكا سازي برخورد هفت تپه نيس
كنم. همانگونه كه در ابتدا گفتم، اساساً اين را درست نميدانم كه تشكل 
سازي را مورد سئوال قرار دهم. هر نوع تشكلي مي تواند درست باشد. مهم 
اين است كه كارگران فعال در اين تشكالت كار كنند و با توجه به منافع 

گران مسائل را دنبال كنند. آنگاه است كه اگر بخواهد سنديكاليسم كار
اعمال شود، بايد به مبارزه با آن پرداخت. اشكال طراحان اين ايده ها در 
اين نيست كه فعاليت ميكنند  تا كارگران را متشكل كنند. بلكه در اين 

تأمين است كه حرف خود را كالم آخر ميدانند و تمام مبارزه كارگري را در 
بخش ناچيزي از حقوق به دست آمده ميدانند. حتي اگر ايده آل اين آقايان 
سنديكاهاي اروپائي است، بايد يادآوري كرد چرا سنديكا قادر نيست جلو 
تاراج تمام حق و حقوق كسب شده كارگران طي يك دوره طوالني بگيرد 

و سنديكا  وهر روزه اين دستاورد ها مورد تعدي سرمايه داري قرار ميگيرد
بر آن صحه ميگذارد. اينكه سنديكاليسم كارگران را ساليان سال در حياط 
خلوت سرمايه حبس كرده است و همواره مبارزه را منحصر به پشت ميز 
نموده است. بايد سنديكاليست ها بدين سئوال جواب دهند كه چرا 

ل سنديكا قانوني به نام اعتصاب وحشي را پذيرفته و به كارگران تحمي
كرده. آيا دستاورد مبارزات بين المللي طبقه كارگر فقط منحصر ميشود به 
سنديكا؟ وظيفه فعاالن آگاه كارگر نه طرد سنديكا بدليل رفرميستي بودن 
تفكر حاكم بر بعضي فعاالن آن، بلكه شركت فعال در اين عرصه از مبارزه 

كه نه تنها است تا كارگران و حتي سنديكاليست ها را بدين نتيجه رساند 
سنديكا راه چاره نيست، كه  نميتوان با دلخوش كردن به دستاوردهاي 
كوتاه برد كاري كرد. منافع كارگران فقط با دستيابي و برآوردن منافع كل 
جامعه كسب شدني است. و بايد دانست كه راه حل فقط در عرصه همان 

ين تضادها مبارزه خود را نشان ميدهد. همانگونه كه ماركس ميگفت، حل ا
بهيچ وجه فقط وظيفه فهم نيست بلكه وظيفه زندگي است. در اين رابطه با 
توجه به طرح ايده هاي ديگري چون شورا بايد بگويم بقول مائو بگذار در 
اين ميان صد گل بشكفد. همانگونه كه پيشتر اشاره كردم، هيچكس در اين 

  ميانه تعيين نك
هاي موجود و اينكه  به تجربه رده است كه راه حل ها فقط منحصر است

اين قانون است كه حتماً بايد ما اول سنديكا داشته باشيم. آيا شوراها در 
مقطع قيام توانستند عمل كنند؟ كساني كه چنين فكر ميكنند، لطف كنند 
به خاطرات رفيق يداله خسروشاهي از رهبران كارگري ايران و يكي از 

شوراي نفت رجوع كنند. ما همه  بنيانگذاران سنديكا و در مقطع قيام
ميدانيم كه صنعت نفت چه نقش تعيين كننده اي در ايران دارد. تا جائي 
كه معروف است بستن شيرهاي نفت تير خالص سرنگوني رژيم شاه بود. به 
نظر من ما بايد يك جائي تفكر تقليدي و كپي برداري را كنار بگذاريم. 

ضمن آنكه ترجمه است و من بقول ماركس (نقل قول اينجا باز شده 
نميتوانم ترجمه را تغيير دهم تو ميتواني نوشته من را تصحيح و تغيير 

اين نگرش برخالف ديدگاه "دهي ولي نوشته ماركس را نميتواني)
ايدئاليستي به تاريخ، به ناچار به دنبال يك مقوله در هر دوره نيست. بلكه 

د. اين نگرش عمل را با ايده پيوسته بر زمينه واقعي تاريخ استوار مي گرد

توضيح نمي دهد. بلكه صورت بندي ايده ها را از روي عمل مادي تبيين 
مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه تمام اشكال و توليدات آگاهي نه با 

، "اشباح"يا تبديل به  "آگاهي - خود "نقد ذهني و نه با حل شدن در 
بلكه صرفاً با براندازي عملي و واژگاني از اين دست،  "اوهام"، "ارواح"

مناسبات واقعي اجتماعي از بين مي روند، مناسباتي كه به حقه بازي هاي 
 انگلس –{نقل قول كجا باز شد؟}(ماركس  "ايدئاليستي منجر ميشوند.

  )"آلماني ايدئولوژي"
جلب حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران امري نيست كه به 

اشد. اگر فعاليت هائي را كه گروه ها و احزاب چپ سالهاي اخير مربوط ب
ايراني در طول اين سالها انجام داده اند كنار بگذاريم، بدرستي ميتوانيم 
بگوئيم كه رفيق يداله خسرو شاهي در اين رابطه نقش به سزائي داشته 
است و براستي بخش وسيعي از زندگي اش را در اين رابطه صرف كرده 

اري مقامات و يا ارگانهاي باصطالح كارگري او را است. بصورتي كه بسي
بعنوان نماينده كارگران ايران مي شناختند. بنابراين اگر قدرداني اي از 
كسي در اين رابطه بايد بشود، يداله جاي خاص خود را دارد. ولي اجازه 
دهيد يك مسئله را اينجا روشن كنيم؛ و آن اينكه جنبش بين المللي 

آيا اين جنبش عده اي شخصيت هاي دست باالي  كارگري كدام است؟
سنديكائي هستند كه از قبل كارگران مي خورند و از باالي سر كارگران بر 
سر منافع كارگران با سرمايه داري بند و بست ميكنند و نه تنها اين بند و 
بست را از چشم كارگران دور نگاه مي دارند بلكه آنرا به حساب مبارزه 

گذارند؟ بايد روشن شود كه كدام بخش از مبارزات  كارگران نيز مي
كارگران ايران كه به اطالع اين روسا ميرسد از طريق آنان به كارگران 
منتقل ميشود و چه اندازه كارگران اروپائي و يا امريكائي در جريان اين 
مبارزات قرار ميگيرند. متأسفانه جواب سئوال هاي باال همگي منفي است. 

خانم ها حتي خبرهاي مربوط به مبارزات كارگران ايران را در  اين آقايان و
نشريات رسمي خود منتشر نمي كنند تا بدين وسيله ارتباطي حتي عاطفي 
بين كارگران اين كشور ها با كارگران ايراني بوجود آيد. اين ارگانها آنچنان 
همه چيز را در اختيار گرفته اند كه خود را رسماً پدر خوانده جنبش 

ارگري جهاني ميدانند. آنان نه تنها براي كارگران متشكل در سنديكاهاي ك
تحت تسلط خود تعيين تكليف ميكنند، بلكه براي ما نيز تصميم ميگيرند و 
خود سخنگو و رابط تعيين ميكنند. هيچ كمك و تأئيدي صورت نميگيرد 

ئي را جز تأئيد هاي جانبدارانه. آنان ميخواهند به ما سيستم سه جانبه گرا
تحميل كنند؛ چيزي كه اساس كار آي ال او است و در نتيجه هر كوششي 
مغاير با آن را رد ميكنند. ساليان سال است تمام فعاالن كارگري ايراني بر 
سر مسئله تشكل مستقل دارند حرف مي زنند ولي همواره اين ارگان ها 

كاغذي  سكوت كرده اند و علي رغم تأئيد هاي ظاهري و اعتراض هاي روي
به مقامات جمهوري اسالمي در تمام اجتماعات و جلسات رسمي خود از 
مقامات تعيين شده از جانب جمهوري اسالمي دعوت كرده اند و آنها را 

  بعنوان نمايندگان كارگران ايران مي شناسند. 
بايد صريح گفت كه اگر كسي به ايده تشكل مستقل كارگري باور دارد، 

چنين راهي برود و يا حداقل بدان قناعت كند. اين نبايد اصوالً بدنبال 
كامالً درست كه كار از راه ديگر، يعني به سراغ خود كارگران رفتن و 
مسائل را با آنها در ميان گذاشتن سخت، وقت گير و در خيلي موارد نتيجه 
كمي دارد. ولي حداقل اين دستاورد را دارد كه خود كارگران در جريان 

ار خواهند گرفت. و اگر اين  به نتيجه برسد، آنگاه ما امور كارگران قر
حركتي را انجام داده ايم كه اينترناسيوليسم دستاورد آن خواهد بود. اين 
حركت ميتواند بر روي خود جنبش بين المللي هم موثر باشد؛ چون 
كارگران را رودرروي مسئوالن اتحاديه ها قرار خواهد داد. ما در اين ارتباط 

ي به سوي كارگران اروپائي، امريكائي و كانادائي دراز خواهيم دست دوست
كرد. ما قادر خواهيم شد سد بوروكراسي  اتحاديه را بشكنيم و حرفمان را 
بزنيم. در آن صورت ديگر اين آنها نخواهند بود كه براي ما تعيين تكليف 
كنند. اين آن شيوه ايست كه به نظر من درست خواهد بود. آيا درست 

 ت كه فعاالن اين عرصه بدان فكر كنند. نيس
راجع به يارانه اول بايد ديد كه اصوالً يارانه يا همان سوبسيد قديمي 
چيست و چرا دولت كنوني ميخواهد آن را حذف و يا به قول خودشان آنرا 
بهينه كنند. يارانه ها در واقع پرداخت بخشي از باال رفتن قيمت ها توسط 
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ه قدرت خريد توده مردم براي مصرف پائين نيايد دولت بود كه بدين وسيل
و بتوانند همچون گذشته مصرف كنند. اين يارانه ها از زمان شاه مرسوم 
بود و بدين وسيله دولت در آن زمان بخش ناچيزي از درآمدهاي نفتي را 
به شكل غيرمستقيم در اختيار سرمايه داري چه داخلي و چه بين المللي 

وبسيدي كه به سوخت هائي چون نفت، نفت سياه، قرار ميداد. مثالً س
مازوت و بنزين مصرفي توسط  مردم و يا واحدهاي توليدي تعلق ميگرفت، 
مسفقيماً به جيب كمپاني هاي نفتي ميرفت. در غير آن صورت مصرف 
پائين مي آمد و آن كمپاني ها بخاطر كمتر فروختن ضرر ميكردند و يا 

نگونه مواد مصرفي كه مستقيماً از سوبسيد گندم، برنج، گوشت و اي
كشورهاي ديگر وارد مي شد پرداخت غيرمستقيمي بود كه به آنها ميشد. 
از طرف ديگر دالرهاي نفتي مي بايست به نوعي خرج شوند. اين نوع 
مصرف در كنار خريد اسلحه و ساير اجناس بنجل از كشورهاي غربي نوعي 

درآمد هاي كالن دولت از طريق هزينه كردن اين دالرها بود. با توجه به 
بود. ضمن آنكه اين هزينه  "دست و دل بازي هائي"نفت امكان چنين 

كردن وجهه اي براي حاكميت بوجود مي آورد. وقتي از هويدا سئوال 
كردند كه چرا موز با قيمت باال را وارد ميكنند و چرا خودشان توليد 

يد زحمت بكشيم ديگران نميكنند جواب داده بود كه ما پول داريم چرا با
توليد ميكنند ما مصرف ميكنيم. اين ارثيه از زمان شاه به جمهوري اسالمي 
رسيد و طي ساليان زياد با توحه به اينكه جمهوري اسالمي ميخواست عضو 
صندوق بين المللي و ساير ارگانهاي سرمايه جهاني شود و طي سياست 

ها خواسته ميشد كه خود را با هاي نئوليبرالي حاكم بر اين ارگان ها از آن
اين سياست ها هماهنگ كنند. در نتيجه سياست بهينه كردن و در نهايت 
حذف يارانه ها اجراي اين سياست ها و انطباق جمهوري اسالمي با خواسته 
هاي سرمايه بين المللي است كه طي آن هم نقش دولت كم و در ادامه 

م شود. سياست حذف يارانه حذف شود و هم سياست رقابتي بر بازار حاك
ها مدتهاست كه در دولت هاي مختلف جمهوري اسالمي مطرح است و اين 
دولت احمدي نژاد است كه جرأت اين كار را پيدا ميكند و آنرا به اجرا 
ميگذارد. حميدرضا كاتوزيان در مصاحبه اي با كافه خبر كه در سايت ايران 

به هر "چنين توضيح ميدهد: اكونوميست درج شده، اجراي اين سياست را 
حال طرح تحول اقتصادي موضوعي بود كه از سال ها پيش تحقق آن 
آرزوي مسئولين كشور بود و متاسفانه هيچ يك از دولت ها به دليل 

  پيامدها و نگراني از عواقب آن زير بار اجرايي كردن آن نمي رفتند. اما 
  
  

  
  

رج دادند و وارد اينكار دولت احمدي نژاد و مجلس اين جسارت را به خ
شدند. اين هم يك مسيري است كه عبور از آن اجتناب ناپذير است چرا 
كه ادامه مسيرگذشته با آن حجم سنگين يارانه اي كه دولت به برخي از 
كاالها و سوخت مي داد امكان پذيرنبود. البته بايد بدانيم مسير سختي در 

اهد بود اما بايد تالش پيش است و مشكالتي هم قطعا برسرراهمان خو
كنيم با ايجاد راهكارهايي از افزايش فشار در جامعه ناشي از اين افزايش 
قيمت ها جلوگيري شود. براي كاهش اين فشارها مجلس آنچيزي كه مد 
نظرش بود تدريجي عمل كردن بود. برهمين اساس دولت در اليحه خود به 

ه سال واقعي كند كه ما ما پيشنهاد داد قيمت حامل هاي انرژي را ظرف س
سال افزايش داديم و تاكيد شد دولت بايد ظرف  5اين پيشنهاد دولت را به 

اين مدت قيمت ها را واقعي كند.اما متاسفانه دولت با سرعت زيادي اين 
قيمت ها را افزايش داد. بعضي از اين حامل ها را يك ضرب واقعي كرد 

ن افزايش داد وبعضي را هم كه توما 700مثل بنزين كه يك مرتبه آن را به 
  "درصد بعضا افزايش داد. 50تصميم به افزايش مرحله اي گرفت تا 

تير ماه به نقل از رئيس  29در سايت ايران اكونوميست هفته قبل يعني 
كميسيون انرژي مجلس گفته شده كه منبع پرداخت يارانه در قانون تعيين 

دي به مسئله تبديل خواهد نشده و در نتيجه پرداخت يارانه در دولت بع
   شد.

هاي اقتصادي سياست هائي هستند كه اگر  سياست ها بخصوص سياست
براي دراز مدت طرح ريزي نشوند، نه تنها مشكلي را حل نميكنند، بلكه 
ميتوانند مشكل آفرين هم باشند. در رژيم شاه و در رژيم جمهوري اسالمي 

شوند و اين مشكل كشوري نيز سياست ها بر مبناي مسائل روز تعيين مي
است كه در آن عالوه بر اينكه مردم نقشي در تعيين سياست ندارند، همه 
چيز دستوري و از باال تعيين ميشود. بويژه در جمهوري اسالمي اين 
سياست ها برمبناي مسائل روز و رابطه هاي گروهي و گاهي  حتي شخصي 

جمهوري اسالمي را  تعيين ميشود. اگر بخواهيم سياست هاي اجرا شده در
بازبيني كنيم، در نهايت بايد دوره روي كار بودن هر رئيس دولتي را 
ببينيم، كه اگر حتي در يك دوره رياست جمهوري هم اين سياست ها 
چندين بار تغيير نكرده باشد. آقاي احمدي نژاد عموماً سياست هاي زود باز 

ه ها مطرح است؛ ده را به هر چيزي ترجيح ميدهد. اكنون مسئله ياران
بنابراين تمام طرح ها بايد در خدمت آن قرار گيرد و به نفع آن تعطيل 
شود. مثالً از قول همان رئيس كميسيون انرژي مجلس در همان سايت 
ايران اكونوميست ميخوانيم كه رئيس جمهور بودجه پارس جنوبي را به 

برق و پرداخت يارانه ها اختصاص داده و حتي بخشي از درآمد صدور 
بودجه وزارت صنعت و معدن صرف پرداخت يارانه ها شده است. عالوه بر 
آن با واريز ميليارد ها دالر از درآمد نفت به صندوق ذخيره ارز و احتماالً 
اختصاص آن به پرداخت يارانه، بودجه پرداخت يارانه را تأمين كند در 

الف رابطه سايت حاليكه قرار بوده است توليد نفت افزايش يابد. در همين 
گزارش رئيس كميسيون انرژي به مجلس را نقل نموده كه در قسمتي از 

كل كشور، توليد روزانه چهار  1389در قانون بودجه سال "آن آمده: 
) بشكه نفت خام پيش بيني گرديده كه 4015000ميليون و پانزده هزار (

ت از اين مقدار بالغ بر دو ميليون و سيصدو پنجاه هزار و دويس
) بشكه براي صادرات و يك ميليون و ششصد و شصت و چهار 2350200(

) بشكه براي تحويل به پااليشگاهها تعيين 1664800هزار و هشتصد (
  "گرديده است.

هاي به عمل آمده در نه ماهه منتهي به پايان آذر ماه،  بر اساس بررسي" 
نود و به طور متوسط سه ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و ششصد و 

) بشكه نفت خام توليد شده كه در عمل با كاهش هفتاد و 3943693سه (
) بشكه در روز نسبت به پيش بيني قانون بودجه مواجه 72000دو هزار (

   "است. 
بنابراين ميبينيم كه مسئله يارانه ها دقيقاً مسئله روز بوده و با تخريب ساير 

ا پيشنهاد بود كه يارانه بخشهاي توليدي طراحي و پرداخت ميشود. در ابتد
فقط به بخش هائي از جمعيت پرداخت شود و اين تقسيم بندي را بر 
مبناي دهك هاي جمعيت كشور كه از زاويه درآمد و ثروت مي بايستي 
تقسيم بندي ميشدند در نظر گرفته بودند و هفت دهك شامل اين يارانه 

ر رفاه مقدار اين ها ميشد. بر مبناي گفته مجيد باربند مديركل دفتر امو
تومان بوده و بر مبناي گفته داود  30000برابر با  1384رايانه ها در سال 

تومان بوده كه اگر به هفت دهك  36000مبلغ   1386بنائي در سال 
پرداخت ميشد دو برابر آن مبلغ ميگرديد. در تير ماه سال گذشته مدير كل 

ي گفت كه با اختصاص دفتر تلفيق و بودجه خدمات رفاه و تأمين اجتماع
تومان  8500ميليارد تومان بعنوان يارانه سهم هر ايراني ماهانه  7300

خواهد شد. در حاليكه غالمرضا مصباحي مقدم نماينده مجلس شوراي 
اسالمي گفته بود كه اگر رايانه ها به هفت دهك تعلق بگيرد، به هر ايراني 

مدرضا فرزين سخنگوي هزار تومان در ماه تعلق ميگيرد. مح 20كمتر از 
تعيين دقيق يارانه ها در «كار گروه تحوالت اقتصادي اعالم كرده بود: 

به "اختيار كار گروه است و پس از بررسي هاي كارشناسي و به استناد 
اظهارات فرزين چندي بعد دچار » اعالم ميشود. "تناسب درآمد خانوارها

م كرد كه براساس اليحه ترديد شد؛ زيرا رئيس مركز آمار، محمد مدد، اعال
يارانه ها و تصميم دولت، يارانه به هفت دهك پرداخت ميشود و يك خانوار 

  هزار تومان ميگيرد.80ايراني ماهيانه 
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بنابراين مي بينيم كه چه نابساماني اي در اين تصميم گيري وجود داشته 
است. ضمن آنكه ميدانيم باالخره مجلس تصويب كرد كه يارانه برخالف 

  رئيس جمهور نه به دهك ها بلكه به همه مردم تعلق گيرد. نظر
در سايت ايران اكونوميست  2011امروز هشتم مرداد برابر با سي ام جوالي 

ميخوانيم كه بهروز مرادي، مدير عامل سازمان هدفمندي يارانه ها، مقدار 
 مرداد قرار است پرداخت شود بدون تغيير 12يارانه مرداد ماه را كه در روز 

تومان براي هر نفر  500هزار و  45نسبت به ماه تير دانست و مبلغ آنرا 
ميليون نفر  74اعالم كرد. ضمناً اعالم شد كه تعداد متقاضيان يارانه به 

  رسيده است.
حاال اگر فقط نرخ تورم را در نظر بگيريم كه به گفته آقاي عادل آذر، رئيس 

% 45% و نرخ غير رسمي 11،9مركز آمار، در برخي استان ها با نرخ رسمي 
رقمي  89است. و يا نرخ بيكاري را به گفته وزير كار در پايان سال 

 2،4% بوده است و با نقل از جانب رئيس جمهور تعداد بيكاران را 11معدل
ميليون نفر ذكر نموده است و يا به نقل از خبرگزاري ايرنا كه از جانب دبير 

تنها  89ري شش ماهه نخست سال خانه كارگر نوشته است كه نرخ بيكا
% است، در عين حال كه وي معتقد است كه آمار ها چون بصورت نمونه 16

ميليون  3،1گيري انجام ميشود، قابل قبول نيست و اكنون تعداد بيكاران 
  نفر است.

با توجه به اينكه در ايران هيچ آماري مورد تأئيد هيچكس نيست و در واقع 
ن اعتماد كرد، نه ميتوان درصد تورم را تعيين هم به هيچ آماري نميتوا

نمود و نه درصد بيكاري را. بعنوان نمونه بانك مركزي نرخ تورم را در 
% تعيين نموده؛ در حاليكه مركز آمار ايران 14.2، 1390ارديبهشت سال 

% دانسته است. يا مثالً در حاليكه دبيرخانه كارگر با نرخ تورم 16.7آن را 
هزار تومان برآورد ميكند (حداقل حقوق تعيين 465را  % حداقل حقوق12

هزار تومان است)، بر اساس آمار هاي بانك  330معادل  90شده براي سال 
نفر متوسط جمعيت يك  4.3مركزي متوسط هزينه يك خانوار ايراني (

هزار تومان است. بنابراين دقيقاً 998معادل  88خانوار ايراني است) در سال 
هزار تومان چه مقدار از هزينه هاي يك 45كرد كه اين  نميتوان تعيين

خانوار را مي پوشاند. ولي با توجه به باال رفتن قيمت مواد خوراكي و ساير 
احتياجات مردم حداقل به ميزان بيست درصد و در مواردي بيش از اين 
(قيمت بليط هواپيما سي درصد گران شده است و قيمت مرغ به كيلوئي 

يده است، و طبق ادعاي رئيس سنديكاي مرغداري ها با تومان رس 3400
شروع ماه رمضان گران تر هم ميشود) و اگر ميزان بيكاري و كارهاي 
غيرثابت را در نظر گيريم، به هيچ وجه نميتوان ادعا كرد كه اين مبلغ 

هزار تومان ميتواند دردي از دردهاي توده تحت حاكميت را درمان كند. 45
طرح هدفمند كردن يارانه ها را نه در جهت بهبود آقاي احمدي نژاد 

زندگي توده هاي مردم، كه براي ايجاد محبوبيت در بين مردم اجرا ميكند. 
اين دولت ميخواهد در حال حاضر محبوب باشد، ولي در عين حال چيزي 
براي آيندگان باقي نگذارد. همانگونه كه ديديم بودجه طرح هاي توليدي 

ي توسعه  تواند هم اشتغال زا باشد و هم تامين كنندهدر جريان را كه  مي
توليد، حذف ميكند و در خدمت پرداخت يارانه ها ميگذارد. نيز در حاليكه 

 30هزار نفر بيكار شده اند، ميخواهد با صرف 52تنها از كارگران عسلويه 
ميليون شغل ايجاد كند.  3،5تعداد  92 - 90هزار ميليارد تومان طي سال

) طي محاسباتي كه شده است (به 1390تير ماه  29از خبر آنالين (به نقل 
نقل از همان سايت) هزينه ايجاد اشتغال در زمينه هاي مختلف صنعت، 

بوده و اكنون  87ميليون تومان در سال  8خدمات و كشاورزي معادل 
ميليون تومان باشد. در اين رابطه  10بايد چيزي حدود  90يعني سال 

شي از گفت و گوي تفصيلي با فرشاد مومني، عضو هيات بهتر است به بخ
  علمي دانشگاه عالمه طباطبايي، كه در سايت خبر آنالين آمده، نگاه كنيم: 

تسهيالت داده شده براي هر شغل واقعا منتج به شغل (خبر آنالين)  
ميليون شغل اعالم كرده  5/2شده است يا نه. اكنون هم براي ايجاد 

تسهيالت الزم است. مي خواهم  )2(يليارد تومانهزار م 168اند كه 
اين را بپيرسم كه از ديد اقتصادي شما اين سياست پول دادن و 

  شغل ايجاد كردن در كشوري مثل ايران جواب مي دهد؟
(فرشاد مومني) ببينيد كسي كه مسائل ابتدايي مربوط به قاعده هاي 

ايي نمي كند. چنين رفتاري حاكم بر بازار كار را بداند، هرگز چنين ادع

ادعاهايي فقط در يك اقتصاد رانتي و در يك فضاي غيركار شناسي و به 
  شدت سياست زده مي تواند مطرح شود. ..

) و حال نيز مطرح شده كه به صورت ضربتي قرار است خبر آنالين(
ميليون شغل در يك سال ايجاد شود. اين را هم مثل بقيه  5/2

  ال مي توان تلقي كرد؟اقدامات موقتي در مورد اشتغ
 است ادعاهايي ترين پايه بي از يكي  (فرشاد مومني) فكر مي كنم كه اين

  ادي ايران مطرح شده است.اقتص تاريخ در اخير ساله 50 طي كه
) اين به دليل نداشتن ظرفيت ايجاد اين ميزان شغل در خبر آنالين(

  اقتصاد كشور است يا دليل ديگري دارد؟
كر مي كنم فاصله واقعيت با اين ادعا خيلي بزرگتر از آن (فرشاد مومني) ف 

ميليون  5/2است كه بتوان تصور كرد. بحث ما با دولت اكنون اين است كه 
شغل ايجاد كردن پيش كش، شما جلوي روند پرشتاب نابودشدن فرصت 
هاي شغلي موجود را اگر مي توانيد بگيريد! در طي همين چند هفته اخير 

ه كارشناسي با استناد به آمارهاي رسمي منتشر شده كه حداقل پنج مقال
هزار فرصت شغلي در طي پنج سال اخير  730نشان داده چيزي حدود 

فقط در بخش كشاورزي ايران نابود شده است. متاسفانه در اين زمينه هم 
مقامات رسمي همان رويه سكوت فراموشي آور را در پيش گرفته اند. 

فروردين تا امروز حداقل سه گروه از  15عرض من همين است كه از 
نماينده هاي مجلس در ارتباط با استان هايي كه آن ها نماينده آن هستند 
آمارهايي در زمينه نابود شدن تعداد چشم گيري از فرصت هاي شغلي 
استان خود داده اند كه اين هم از مسائل كليدي است و در آن بازنگري كه 

ر مي گيرد. چون در نظام آمار و اطالعات گفتم حتما در دستور كار قرا
ايران در بهترين حالت فقط گزارشي راجع به فرصت هاي شغلي ايجاد شده 
داده مي شود، در حالي كه واقعيت هاي بازار كار ايران را جمع جبري اين 
فرصت هاي اگر ايجاد شده باشند با آنچه كه نابوده شده، تشكيل مي دهد 

ه هايي است كه در چارچوب آن پيشنهادي كه و اين هم يكي از آن حوز
بنابراين  "مطرح كردم مي تواند ضريب واقع نمايي را در ايران افزايش دهد.

عمل كردن مي بينيم كه اين طرح ها بيشتر جنبه نمايشي و لحظه اي 
يك برنامه درار مدت و اساسي براي حل مشكالت عديده آن  دارند تا

  جامعه بالزده.
كارگر بودن را صرف شركت در كارهاي يدي ميدانند  كساني هستند كه

ولي از ديد علمي نمي توان چنين تعريفي را پذيرفت. اگر كارگر را 
فروشنده نيروي كار بدانيم ، كه در روابط سرمايه داري چيزي جز آن 
نميتواند باشد، يعني كساني كه فقط نيروي كار خود را صاحب هستند و 

ي كساني كه در  به فروش آن هستند، همهبراي گذران زندگي مجبور 
رابطه كار و سرمايه قرار دارند و با كار خود به نوعي سرمايه آفريني ميكنند 
كارگر محسوب مي شوند. ولي اينكه بخش وسيعي از شركت كنندگان در 

را كارگران تشكيل ميدادند بر هيچكس صد در صد  88جريانات سال 
مطلب كه كارگران در اين تظاهرات و  معلوم نيست، ضمن آنكه القاء اين

راهپيمائي ها شركت وسيع داشته اند به نوعي ميخواهد رفرميسم را به 
تأئيد طبقه برساند. كالف سر در گم جمهوري اسالمي به هيچ شكلي 
اصالح پذير نيست. هيچ جنبه آن را هيچكس نميتواند اصالح كند. خود 

الت عديده آن بر نمي آيند. كارشناسان اين رژيم نيز از پس اصالح مشك
بنابراين چگونه ميتوان با جايگزين كردن اين رئيس جمهور با كسي ديگر 
كه پيشتر امتحانش را بخوبي پس داده، مشكلي را حل كرد؟ اشكاالت در 
جمهوري اسالمي اشكاالت ساختاري است و حتي اگر از زاويه 

ف كردن اين برطرسوسياليستي نخواهيم به حل مشكل نگاه كنيم، كار 
به جائي نمي رسد. شايد به من ايراد گرفته شود كه به قضييه از  مشكالت

زاويه ضد استبدادي و شركت احتماالً جمعيت كثيري از طبقه كارگر در 
اين جريانات بخاطر مخالفت با استبدادي بودن حاكميت نمي بينم و فقط 

رقي ميكند كه مثالً اشكال را در تقلب انتخاباتي مي بينم. ولي آيا باز هم ف
واليت فقيه را از سيستم حاكميت ايران حذف كنيم. كارگران ايران 
مشكالت بزرگ و حل نشده اي دارند كه بايد در درجه اول به حل آن 
بپردازند. اين واضح است كه حل آن مسائل به حل بسياري از مسائل كلي 

اموزند كه آيا جامعه بستگي دارد؛ ولي در درجه اول بايد خود كارگران بي
ميخواهند بعنوان يك طبقه مطرح باشند و عمل كنند و يا اينكه همواره 
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ميخواهند بعنوان نيروي مورد استفاده ديگر طبقات و اقشار عمل كنند. اين 
آن اصلي است كه تا زماني كه كارگران بدان جواب نداده اند، چه در 

ري در اصل مطلب اينگونه درگيري ها شركت كنند و چه نكنند، هيچ تأثي
  نميكند. 

مسئله اعتراض مسئله هر روزه كارگران ايران است. اگر كارگران تونسي در 
تظاهرات چند روزه منجر به تغيير رئيس جمهور كه هيچ تغيير اساسي اي 
در زندگي آنها نداد با گرفتن نان در دست گرسنگي و بي چيزي خود را به 

از آن جاده ها را مي بندند. ولي آيا تا نمايش گذاشتند، كارگران ايران فراتر 
بحال به جائي رسيده اند؟ مسئله اصوالً بر سر اعتراض كردن نيست. مسئله 
بر سر اينستكه كارگران چقدر متشكل عمل ميكنند كه منطقاً بستگي به 
آگاهي و حد تشكل يابي آگاهانه طبقه دارد. كارگران تونسي درست چيزي 

تجربه كردند.  57ارگران ايران در جريان قيام را نتوانستند بفهمند كه ك
چيزي كه اميدواريم كارگران مصري فهميده باشند و شواهد نشان ميدهد 
كه آنها خيلي پيشرفته تر عمل ميكنند. ولي اگر بخواهيم به مسئله سال 

برگرديم و شركت كارگران را در آن بررسي كنيم، دقيقاً همين عدم  88
ها يا نشاندهنده عدم شركت كارگران در  جريان طرح مسائل كارگري در آن

آن درگيري ها به آنصورت وسيع بوده و يا اگر هم شركت كرده اند بدون 
ارتباط با مسائل كارگري و بعنوان شهروندان به جان آمده از نبود آزادي 

يادمان باشد كه كارگران تونسي سنديكاها و تشكالت  ضمن آنكهبيشتر. 
دقيقاً همان سياست رفرميستي سنديكاليست ها بود  خود را داشتند و اين

كه در جريان آن قيام به نمايش گذاشته شد. در حاليكه كارگران مصري با 
هاي راديكال تر و نسبتاً سراسري  استفاده از موقعيت بدست آمده تشكل

خود را پايه ريزي كردند و اين به نظر من با نگاه به تجربه كارگران ايران و 
بود. بنابراين عدم شركت وسيع و يا بدون پرچم كارگري نه تنها  57قيام 

تأسفي ندارد، بلكه به نظر من پختگي وهوشياري كارگران ايراني را نشان 
ميدهد. من اميدوارم كه كارگران بتوانند موضع اصولي و طبقاتي خود را 
بيابند و در اتفاقات آينده كه حتماً هم پيش خواهد آمد با پرچم خود به 
ميدان بيايند و نه آنكه گوشت دم توپ جريانات ديگر شوند. اين وظيفه 
بزرگي بعهده كارگران آگاه و پيشرو مي گذارد كه در اين رابطه كار كنند. 
بنابراين اين عدم شركت را نه به حساب عقب افتادگي، بلكه بايد به پاي 

  تجربه آموزي كارگران ايران از تجربه قبلي گذاشت.
اشاره كردم كه كارگران بخاطر وضعيت نابسامان در محيط كار من در باال 

دست به مبارزه ميزنند تا بتوانند كمي از اين مشكالت را كاهش دهند. اين 
ها بعضي را بدين شك مياندازد كه كارگران وارد فاز نهائي مبارزه  مبارزه

اگر نه شده اند. بنابراين انتظار دارند كه كارگران بالفاصله به پيروزي هاي 
نهائي كه بزرگي برسند و آنگاه كه چنين اتفاقي نمي افتد، دچار يأس و 
نااميدي ميشوند و احتماالً نارضايتي خود را به حساب ناداني و بي عرضگي 

  طبقه كارگر ميگذارند. 
اين برداشت عموماً وجود دارد كه طبقه كارگر را آنچنان ايزوله از تماميت 

رند  در عين حال كه هيچ ديوارِ چيني بين جامعه ميكنند كه انتظار دا
جنبه هاي متفاوت مبارزه طبقه وجود ندارد و از اين زاويه اين جنبه ها را 
ابعاد مبارزه طبقاتي مي ناميم. طبقه كارگر نه تنها براي تغييرات 
دمكراتيك و نه تنها براي برانداختن و سرنگوني دولت كه براي نفي كليت 

آثار و پيامد هاي آن  مبارزه ميكند و اگر در هر  سيستم طبقاتي؛ داليل،
يك از اين لحظه ها درنگ كند يا به دمكراتيسم و رفرميسم ناب و يا به 
نيروئي سرنگوني طلب و يا به آرمانگرائي صرف خواهد رسيد بدين خاطر 
ارتباط ناگسستني بين اين ابعاد بوجود مي آيد كه ديگر نميتوان انها را به 

نظر گرفت، زيرا در يك كار آگاهانه و منسجم ما اين ابعاد را  شكل مجرد در
در ارتباط با يكديگر مي يابيم. در غير اين صورت مبارزات جسته گريخته 
كارگران است كه نهايتاً مورد توجه رفرميست ها و سنديكاليست ها قرار 
ميگيرد و ابزاري در خدمت آنهاست تا كارگران را با اميد دريافت كمي از 
ارزش اضافي بر باد رفته اشان در خدمت اهداف خود سازماندهي كنند. 
شما گفته ايد كه در سال هاي اخير شاهد پيروزي هاي بزرگي از جانب 
كارگران نبوده ايم؛ در حاليكه رهبر سنديكاي هفت تپه معتقد است كه 
بزرگ ترين موفقيت ها را بدست آورده اند. به نظر من اينها نه موفقيت 

و نه طبقه قرار است از اينطريق به موفقيتي برسد. چون در اين است 

صورت طبقه كارگر اروپائي مدت ها بود كه ديگر از سد موفقيت گذشته 
بود و در بهشت برين زندگي ميكرد. كارگران فقط ميتوانند در يك مبارزه 
متشكل و سازمانيافته به پيروزي و دستاوردي برسند. در آن صورت است 

زات روزمره شان معنا مييابد و بستر مبارزات آگاهانه اي ميشود كه كه مبار
ميتواند تعيين كننده و تاريخ ساز باشد؛ وگرنه اين پيروزي ها حباب هائي 
خواهند بود كه يك متر باالي سر كارگران و پيش چشمهايشان خواهد 
تركيد و احتماالً انها را دچار نااميدي بيشتري خواهد كرد و بدين راه 
خواهد راند كه سرنوشتشان همين است و بايد با آن بسازند كه اين پايان 
تاريخ است. ولي چنين پاياني به يمن وجود تضاد كار و سرمايه و كارگران 
آگاه حادث نميشود. كارگران در پروسه مبارزات خود اين سدها را پشت 

رتقاء سر خواهند گذارد. عنصر آگاهي مبارزات معروف به خودانگيخته را ا
خواهد بخشيد و بر بستر آن سازماندهي نويني ايجاد خواهد كرد كه كاري 
است كارستان. مطمئن باشيم كه ما در ابتداي راهيم و زماني طوالني را 
پيش روي خود داريم. اين نااميدي ها ويژه ديدگاههاي خرده بورژوائي 

و  است كه ناشكيبا منتظر بدست آوردن پيروزي هاي سهل الوصول است
آنگاه كه اين پيروزي ها به تأخير مي افتد يا نااميد ميشود و به كناري 
ميرود و يا متاصل از عدم پيروزي هاي فوري به رفرميسم و سنديكاليسم 
آويزان ميشود. اين داستان سنديكاليست هاي تازه وارد ميدان شده را 

با همه توضيح ميدهد. اين واضح است كه سرمايه داري بيكار نمي نشيند و 
شود. آنجا كه  امكاناتي كه در اختيار دارد، در اين جنگ طبقاتي وارد مي

بتواند از ابزارهاي فرهنگي استفاده ميكند و اگر الزم شد سركوب و استبداد 
را چاشني آن خواهد كرد كه اين دومي كاربرد زيادي در جامعه ايران تا 

ضاد كار و سرمايه با بحال داشته است و خواهد داشت. ولي اگر بتوان بر ت
سركوب سرپوش گذاشت و وضعيتي قرون وسطائي را موقتاً بر اين رابطه 
حاكم كرد، نميتوان آنرا حذف كرد. نفي اين رابطه مسئله مبارزات آگاهانه 
طبقه كارگر است كه ضرورتي تاريخي است. زمينه هاي كنوني اين امر را 

از جانب ما صورت  بما گوشزد ميكند. مهم درك ضرورت است كه بايد
 گيرد.       

و اما كارگران كارگاهي: من در اينجا بايد بگويم كه بدليل درهم آميزي 
مسئله كارگران كارگاهي و مسئله زنان كارگر و مزد ناچيز آنها، هر دو 

ام. در نتيجه اگر در جاهائي به نظر ميرسد كه  مسئله را با هم بررسي كرده
سر ناچاري بوده است. قاعدتاً اگر بخواهيم درهم آميزي صورت گرفته، از 

در مورد كار كارگاهي و كارگران مشغول به كار در اين حيطه از توليد 
حرف بزنيم، بايستي به آمار رجوع كنيم و از روي آمار نقش اين بخش از 
توليد را نشان دهيم. بدليل آنكه نه تنها در اين مورد، كه در ساير موارد هم 

ندارد. آماري نيز كه وجود دارد، قابل اعتماد نيست. ولي  آمار دقيقي وجود
شود، رجوع كنيم؛  ناچاريم به آمارهاي موجود كه از جانب رژيم مطرح مي

چون راه ديگري وجود ندارد. اصوالً بايد گفت كه توليد كارگاهي نشاندهنده 
عدم رشد سرمايه داري و يا رشد ناكافي اين رابطه توليدي است و بيشتر 

ن از روابط پيشاسرمايه داري دارد كه جامعه دارد انباشت سرمايه را نشا
طي ميكند. آقاي دكتر رزاقي در كتاب اقتصاد ايران مينويسد: در سال 

ميليون كارگاه كوچك روستائي وجود داشته است  1/2در ايران  1353
ميليون نفر را در خود جاي ميداده  1[دقت كنيم كه فقط روستائي] كه 

ن اختالف بين تعداد كارگاهها و تعداد كاركنان آنها دال بر بسته است (اي
بودن تعدادي از اين كارگاهها در فصولي از سال بوده است) از اين يك 

هزار نفر دستمزد مي گرفته اند كه به طور متوسط  90ميليون نفر تنها 
ارزش افزوده  1353ريال ساليانه بوده است. در سال  4400چيزي حدود 

 هر متوسط –ميليارد ريال بوده است  16،7شده در اين كارگاهها  توليد
كه بيشتر توسط كارگاههاي غيرخانگي صورت  – ريال 13750 كارگاه

گرفته است. ميزان اين درآمد نشاندهنده فروش توسط دالل ها و واسطه 
هاست كه عقب افتادگي اين نوع رابطه را بخوبي نشان ميدهد. از كل اين 

% از اين كارگاههاي روستائي 83% كارگاه خانگي بوده اند. 92كارگاهها 
% اين كارگاهها 81براي خود و بقيه براي ديگران كار مي كرده اند. توليد 

صنايع نساجي و بشكل عمده فرشبافي بوده است. كاركنان اكثر اين 
% كاركنان اين كارگاهها 82كارگاهها همسران روستائي بوده اند بصورتيكه 

%  شاغلين را زنان 85ههاي خانگي مشغول به كار بوده اند (در كارگا
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% و 90 – بافي فرش عمدتاً –تشكيل ميدهند اين نسبت در صنايع نساجي 
% و 89% كاركنان زن و صنايع محصوالت ساختماني 66صنايع چوبي 

% كاركنان 100% و در صنايع فلزات اساسي 89صنايع محصوالت فلزي 
نفر به  9ع شهري  تعداد كارگاههاي كوچك (مرد داشته اند). در صناي

تعداد مزد بگيران آنها  1355هزار بوده كه در سال  163،8پائين) 
% اين 50% زن بوده اند. 38% مرد و 62نفر بوده. از اين تعداد  103400

% بحساب خود و 10% به حساب ديگران و 40كارگاهها به حساب خود 
ها نشان دهنده نفوذ بيشتر مناسبات ديگران كار ميكرده اند كه اين نسبت 

(جمهوري  1364سرمايه داري در اين رابطه است. اين آمار در سال 
كارگاه وجود  1823929شهر تعداد  502اسالمي) چنين تغيير ميكند: در 

عدد (در اين  383562% كارگاههاي كوچك 97/5داشته. از اين تعداد 
نفر  20تا  1ده است كه آمارگيري كارگاه كوچك به كارگاههائي گفته ش

% 92،2% را كارگاههاي بزرگ تشكيل ميداده اند. 2/5كارگر داشته است) و 
 151023از اين كارگاهها در سال مورد بررسي با مديريت بخش خصوصي (

عدد) و بقيه با مديريت بخش دولتي اداره مي شده اند. از كل كاركنان 
ند. (كليه آمار اين بخش از % زن بوده ا10/2% مرد و 89،8كارگاههاي داير 

  كتاب اقتصاد ايران نوشته دكتر ابراهيم رزاقي نقل شده است)
ارقام باال نشان ميدهد كه اقتصاد بيشتر جنبه سرمايه داري به خود گرفته 
است ولي نقش زنان در زمان جمهوري اسالمي هرچند كه در تمامي زمينه 

شده است و اين درست هاي اقتصادي ولي بويژه در توليد خرد شهري كم 
همزمان است با دوران اوليه قدرت گيري جمهوري اسالمي كه در مخالفت 
با دوران شاه سعي ميشد زنان را از صحنه اقتصادي دور كنند. ولي هر چه 
از اين سالها فاصله ميگيريم، اين وضع تغيير ميكند. يعني هر چه مناسبات 

نقش زنان در توليد و كالً  سرمايه دارانه در جامعه بيشتر جا مي افتد،
تعداد كارگاههاي  1381فعاليت هاي اقتصادي بيشتر مي شود. در سال 

عدد بوده (كه در اينجا منظور از كارگاه كوچك  )3(426117كوچك  
نفر است). كل تعداد شاغلين در كارگاههاي كوچك  9نفر تا  1كارگاههاي 
نفر زن بوده اند. جمع  140125نفر بوده است كه از اين  تعداد  1098935

ميليون ريال  32537265ارزش هاي توليد شده در كارگاههاي صنعتي 
ميليون ريال آن در كارگاههاي  53112675بوده كه از اين مبلغ مقدار 

تعداد كارگاههاي صنعتي كشور  1383كوچك توليد شده است. در سال 
نفر  49تا  10 بوده كه از اين تعداد اگر بتوان كارگاههاي كوچك را 16283

نفر و كمتر وجود ندارد) 10در نظرگرفت (آماري در رابطه كارگاههاي 
عدد  237* و فقط 121عدد ميباشد كه از اين تعداد  12365تعداد آنها 

آن به بخش عمومي متعلق بوده است. در همين سال تعداد كل شاغلين 
هاي نفر بوده كه تعداد شاغلين در كارگاه 1076693كارگاههاي صنعتي

نفر بوده. پرواضح است كه اكثريت اين تعداد شاغل  267771نفر  49تا  10
بدين  1385در كارگاههاي كوچك زير ده نفر بوده اند. اين آمار در سال 

عدد است  12151نفر 49تا  10شكل تغيير ميكند: تعداد كل كارگاههاي 
عدد به بخش عمومي متعلق بوده.  207تاي آنها خصوصي و  11944كه 

عدد مي رسد،  11783تعداد اينگونه كارگاهها كم شده و به 1386در سال 
 196ولي تعداد كارگاههاي متعلق به بخش عمومي هم كاهش مييابد و به 

عدد مي رسد. بنابراين ميتوان از يك زاويه  نشان داد كه سرمايه خصوصي 
ر (روابط متعارف سرمايه داري) رشد بيشتري كرده و دارد جا مي افتد. د

كه از اين تعداد  بودهنفر  21092477اين سال تعداد شاغلين كشور 
نفر زن بوده اند. سهم مردان شهري  3862488نفر مرد و  17229988
نفر بوده، در حاليكه از مردان  2046234و سهم زنان شهري  11801130

نفر مشغول به كار بوده  1816254و از زنان روستائي  5428858روستائي 
% درصد جمعيت كشور را تشكيل ميداده كه 39.8ت فعال كشور اند. جمعي

% درصد 63.5% شاغل بودند. از 13.8اند و  % درصد آن زن بوده15.6
اند. بنابراين مي بينيم  % بيكار بوده8.4% شاغل و 57.6جمعيت فعال مرد، 

كه زنان در توليد چه نقش ناچيزي را بعهده داشته اند. در مقاله اي از خانم 
، كه در سايت وزارت كار و امور "زنان  اشتغال خانواده"نساجي،  زهرا

نسبت به سال  1375اشتغال زنان در سال  "اجتماعي آمده، ميخوانيم: 
آنان در  %1/49% برخوردار گرديده كه 4/43از رشدى معادل  1370

طبق آمار ارائه شده حدود . اند مشاغل علمى و تخصصى مشغول به كار بوده

ن بخش دولتى بدون احتساب كارگران، زن هستند كه از اين % كاركنا31
% در 5/1% در وزارت بهداشت و 5/15در آموزش و پرورش و  %73ميزان، 

حضور زنان در مشاغل توليدى و  اند ساير ادارات مشغول به كار بوده
از رشد  1356نسبت به مقدار مشابه در سال  1375خدماتى در سال 

% از كل زنان شاغل كشور را 6/31طورى كه  ست؛ بهبااليى برخوردار بوده ا
صنعتگران و كارگران مشاغل مربوط تشكيل داده و كارگران كشاورزى، 

% از كل زنان شاغل را به خود اختصاص 4/14گيرى نيز  دارى و ماهى جنگل
از كل زنان شاغل نيز كاركنان خدماتى و فروشندگان  %4/4دهند.  مى

با اين حال  "اين وجود ايشان اشاره ميكند كه  ولي با "ها هستند فروشگاه
تواند  در حد پايينى است كه اين امر مىجايگاه زنان در دايره اشتغال، 

(تأكيد ا  ".به تنوع شغلى زنان و هنجارهاى فرهنگى كشور بازگردد
   ز زهرا نساجي)

شود، در سال  كشور نقل مي 1386طبق آماري كه به نقل از سالنامه آماري 
هزار نفر بوده است. 14561ساله و بيشتر مرد برابر  10كل جمعيت  1375

شمار كل جمعيت فعال مردان (مردان شاغل يا بيكار جوياي كار) برابر 
 713هزار نفر آن را جمعيت شاغل مرد و  7808هزار نفر بوده كه  8522

هزار نفر آن را بيكاران مرد تشكيل مي داده اند. بدينسان نرخ مشاركت 
دي مردان يعني نسبت جمعيت فعال به جمعيت در سن كار در مورد اقتصا

 10كل جمعيت  1375%. در همين سال 58.5  مردان عبارت بوده است از
ميليون نفر).   13.94( هزار نفر بوده  13943ساله و بيشتر زن (مؤنث) برابر 

 1133شمار كل جمعيت فعال زنان (زنان شاغل يا بيكار جوياي كار) برابر 
هزار  142هزار نفر آن را جمعيت شاغل زن و 991زار نفر بوده است كه ه

نفر آن را بيكاران زن تشكيل مي داده اند. بدينسان نرخ مشاركت اقتصادي 
زنان يعني نسبت جمعيت فعال به جمعيت در سن كار در مورد زنان 

%.  دليل باال بودن درصد جمعيت فعال زنان نسبت به 81  عبارت بوده از
% عدم محاسبه بخش وسيعي از زنان كه در خانه 58% نسبت به 81ان مرد

كار ميكنند بعنوان جمعيت فعال ميباشد. در حاليكه خانه داري دقيقاً 
كاري است كه توليد ارزش ميكند. ولي ارزش از زاويه ديد سرمايه داري 
ارزش اضافي است و چون اين ارزش ها در خدمت توليد سرمايه قرار نمي 

از نظر سرمايه ارزش به حساب نمي آيند. در حالي كه اگر زنان را از  گيرند،
كار خانه داري حذف كنيم، بهرحال كساني ديگر بايد جاي آنان را بگيرند. 
راه حل سرمايه داري براي اين مسئله توليد مواد اوليه خوراكي آماده، 

بتواند غذاهاي نيمه آماده و آماده است كه بصورت انبوه توليد ميكند تا 
ارزش اضافي اي هرچه بيشتر به جيب بزند و نيروي بيشتري از زنان را آزاد 
و در خدمت توليد سرمايه به كار گيرد و يا ارتش ذخيره كار را انبوه تر 

ميليون   5/35از جمعيت 1385كند. بنا به آمار مركز آمار ايران در آبان ماه 
نفر زنان خانه ار بوده  57000ميليون و  16نفري نيروي غير فعال جامعه، 

بينيم كه چه نيروي وسيعي را  اگر به اين آمار و اعداد توجه كنيم، مي .اند
زير نام جمعيت غيرفعال دسته بندي ميكنند، درحاليكه فقط محل فعاليت 

از كل جمعيت غيرفعال كه  1387آنها نه كارخانه بلكه خانه است. در سال 
 11580766ر از نصف زنان و برابر نفر بوده، سهم مردان كمت 37407686

نفر است كه حدود يك چهارم آن در روستا  25826919نفر و سهم زنان 
نفر در شهر زندگي ميكرده اند.  18594266نفر) و بقيه يعني 7232652(

اين يعني نصف جمعيت غيرفعال به قول مركز آمار ايران زنان شهري 
از زاويه اشتغال در نظر بگيريم، مي اند. بنابراين اگر فقط مسئله زنان را  بوده

بينيم كه گرچه تنوع شغلي زنان در جمهوري اسالمي آنهم با نضج هر چه 
بيشتر روابط سرمايه داري بيشتر شده، زنان در توليد اجتماعي سهم 
ناچيزي دارند. حال اگر مسئله را از زاويه دستمزد نگاه كنيم، مي بينيم كه 

جحاف قرار گرفته اند. اگر چه اين وضع در واقع زنان در ايران باز هم مورد ا
براي تمامي زنان در جهان وجود دارد، با توجه به اينكه در ايران زنان در 
همه موارد مورد بي مهري قرار ميگيرند، بيشتر جلب توجه ميكند. خانم 

زنان با رقم "زهرا نساجي در همان نوشته مذكور در باال مينويسد: 
اند؛ اما آنان با نرخ بيكارى باالتر و  ازار كار شدهاى وارد ب سابقه بى

 550% از 60رو هستند و  ترى در مقايسه با مردان روبه مزدهاى پايين دست
يك  2003دهند... در سال  ميليون نفر از كارگران فقير جهان را تشكيل مى

ميليارد نفرى كارگران جهان و  8/2ميليون نفر از جمعيت  100ميليارد و 
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سال  10دادند كه اين رقم در مقايسه با  از آنان را زنان تشكيل مى %40يا 
دهد؛ مثالً ميزان بيكارى زنان در  ميليون نفر افزايش نشان مى 200قبل، 

 7/6درصد بود كه  1/10كشورهاى آمريكاى التين و منطقه كارائيب، 
درصد براى مردان، قابل مقايسه است. و در كشورهاى خاورميانه و شمال 

% بيشتر از 60درصد بود كه اين رقم  5/16ريقا ميزان بيكارى زنان، آف
باشد. بنابراين براى جوانان و خصوصا زنان جوان در گروه سنى  مردان مى

ميليون زن جوان  8/35سال، مشكل يافتن كار بيشتر است و  24تا  15
اين وضع را در مورد زنان در  ".طالب كار در اين گروه سنى، بيكار هستند

كشورهاي سرمايه داري پيشرفته البته كمتر مي شود ديد؛ يا دست كم از 
بدون تفاوت بين زن و مرد از آنان  "مدرن"زاويه اشتغال زيرا سرمايه داري 

در مورد اشتغال يا بعنوان نيروي كار يا ارتش ذخيره كار استفاده ميكند. 
اري دارد و زنان در ايران اشكاالت فراواني وجود دارد كه هم جنبه ساخت

هم جنبه فرهنگي و اجتماعي كه خود تحقيقي جداگانه را طلب ميكند. 
متأسفانه هيچ آماري وجود ندارد كه بتوان با رجوع بدان تعيين كرد كه چه 
تعداد كارگر زن در كارگاههاي كوچك كه قانون كار در آنها جاري نيست 

حبان اينگونه كار ميكنند. ولي ما به شكل كلي ميدانيم كه دولت دست صا
كارگاهها را در رفتارشان با كارگران شاغل در اين كارگاهها باز گذاشته 
است. بنابراين اگر از بازار سياه كار حرف مي زنيم، شامل اينگونه كارگاهها 
نيز ميشود. حال بگذريم از آن كارگاههائي كه در هر سوراخ سنبه اي برپا 

ست و در نتيجه هيچ كنترلي شده و حتي از ديد هر مأموري هم پوشيده ا
هم بر آنها وجود ندارد. عالوه بر آن اكنون بسياري كارها توسط دالالن به 
خانه ها برده ميشود و چون سنت كار در خانه (فرش بافي و غيره) سابقه 
طوالني در بين خانواده ها دارد، بيش از پيش رايج شده. به اين ترتيب هم 

م هيچ تضميني براي دريافت تمام شود؛ ه حداقل دستمزد پرداخت مي
دستمزد نيست، چون نه دالل طرف قرارداد اعتباري دارد و نه سرمايه دار 
خاصي با شركت و حجره و غيره پشت آن است؛ هم هيچ تضميني براي 

سهراب شباهنگ ادامه كاري وجود ندارد و بيشتر جنبه گاه و گداري دارد. 
استثمار مضاعف زنان كارگر در  سير قهقرائي مزدهاي حقيقي ودر مقاله  

به تفصيل به تفاوت دستمزد زنان با مردان مي پردازد و  "جهان و در ايران
من ضمن استفاده از جداول تنظيم شده از جانب او توضيحات كوتاهي را 

  هم از متن مقاله آورده ام. 
گزارش فاصلة جنسيتي در طبق داده هاي فوروم اقتصادي جهاني، ("

% مزد 59به طور متوسط  2010مزد زنان در ايران در سال  )2010، جهان
  مردان براي كار يكسان بوده است.

طبق همين گزارش نسبت درآمد متوسط ساليانة زنان به در آمد متوسط  
 ساليانة مردان چنين بوده است:

  
 2010 2009 2008 سال

درآمد متوسط يك زن (دالر بر اساس 
  )PPPبرابري قدرت خريد، يا دالر 

4475 5777 5304 

درآمد متوسط يك مرد (دالر بر اساس 
  )PPPبرابري قدرت خريد، يا دالر 

11363 14150 16449 

نسبت درآمد متوسط زن به درآمد 
  متوسط مرد (درصد)

39% 41% 32% 

 The( جدول فوق براساس داده هاي اين منبع تنظيم شده است: 
Global Gender Gap Report, 2010  ( 

  
ول نشان مي دهد كه نه تنها درآمد زنان نسبت به مردان بسيار اين جد

نسبت  2010كمتر است، بلكه فاصلة درآمد زنان نسبت به مردان در سال
درآمد  2010بيشتر شده است. مي بينيم كه در سال  2009به سال 

به  "متوسط زنان از يك سوم درآمد متوسط مردان نيز كمتر بوده است.
  نقل از سليت آذرخش

همانگونه كه از آمار تعداد كارگاهها و تعداد شاغلين در آنها بر ميايد، اين 
كارگاهها در سرتاسر كشور پراكنده اند. با توجه به اين پراكندگي و تعداد 
كم شاغلين در اين كارگاهها عموماً سازماندهي اين كارگران كار مشكلي 

ست و شايد نتوان هاي من مربوط به سالها پيش ا خواهد بود. البته تجربه
ها و هم وضعيت حاكم بر آنها  بدانها اعتماد كرد. اما هم پراكندگي كارگاه

كه عموماً استخدام از طريق روابط فاميلي صورت ميگيرد و در نتيجه نوعي 
روابط بسته را بوجود مياورد، باعث ميشود كه سازماندهي اينگونه كارگران 

طر تعويض دائمي كار اين بخش مشكل باشد. ضمن آنكه روابط كارگري بخا
از كارگران زمينه اي ناپايدار در بين آنها ايجاد ميكند. ما به ندرت شاهد 
يك نسل كارگران كارگاهي در اينگونه كارگاهها هستيم، چون خود ادامه 
كاري كارگران در محيط كار به نوعي روابط فشرده و آشنائي هائي ختم 

ي هاي ادامه دار آسان ميسازد و نبود ميشود كه خود شرايط را براي همكار
اين روابط ميتواند سازماندهي اين رابطه ها را بسيار مشكل سازد عالوه بر 

هايي نيز در اين محيط ها صورت گيرد، حتماً كم دامنه و  آن اگر حركت
اين محيط هاي  كم تأثير در فضاي كارگري خواهد بود؛ چون پراكندگي

تا حاكميت بتواند هم بزودي آنان را شناسائي  كار زمينه اي را ايجاد ميكند
و سركوب كند و هم از سرايت اين حركت به محيط هاي ديگر پيشگيري 

اند  كند. پس با توجه به نيروي ناچيز كارگران آگاه كه هنوز نتوانسته
حركتي در كارخانه هاي بزرگ بوجود آورند، توقع سازماندهي كارگران 

ر باشد و يا محيط زندگي، انتظاري دور از كارگاهي، حال چه در محيط كا
واقعيت است. آنگاه ميتوان از چنين سازماندهي اي حرف زد كه كارگران 
كارخانه هاي بزرگ خود را سازماندهي كرده باشند. و پرواضح است كه 
آنگاه ميتوان اين انتظار را داشت كه كارگران آگاه به فكر سازماندهي 

و بعنوان حركتي مكمل حركت خود و براي اينگونه محيط ها نيز باشند 
گسترش حركت خود و سرتاسري كردن حركت در اين رابطه نيز نيرو 
بگذارند. وگرنه اكنون، به نظر من چنين كاري نه واجب است و نه ممكن، 
بلكه بيشتر به خرده كاري شبيه خواهد بود كه نيروي بسياري را طلب 

  .ميكند و نتيجه چنداني نيز نخواهد داشت
در رابطه با نقش جنبش زنان و زنان كارگر به نظر من اگر بخواهيم به 
سراغ نقش جنبش زنان براي سازماندهي كارگران زن برويم، مي خواهيم 
سرنا را از سر گشادش به دميم؛ وگرنه چرا سراغ نقش كارگران زن و تأثير 
 آنها بر جنبش عمومي زنان نمي رويم؟ ما وقتي از جنبش زنان حرف مي

زنيم، از جنبشي حرف مي زنيم كه مسائل عام و عمومي زنان را در بر 
ميگيرد. اين زنان ميتوانند زنان كارگر و يا زنان بورژوا باشند. ولي وقتي از 
زنان كارگر حرف مي زنيم، مسائلي را مطرح مي كنيم كه در چارچوب 
مسائل طبقه است و هيچ جدائي بين آنها و مسائل مردان كارگر نمي 
بينيم. بنابراين مسئله طبقه كارگر مطرح است كه در چارچوب مبارزه 
طبقه كارگر جواب خود را ميگيرد. در حال حاضر با توجه به حركت 
غيرسازمانيافته و پراكنده كارگران و در نتيجه اينكه طبقه كارگر نتوانسته 

را مهر خود را بر جنبش بكوبد، عموماً اين نظر وجود دارد كه يا كارگران 
هاي ديگر بخش هاي جامعه سازماندهي كنند و يا آنكه  در چارچوب حركت

ها در جنبش كارگري را ميگيرند. ولي آنگاه كه  سراغ نقش اين حركت
حركت سيال و در برگيرنده طبقه شروع گردد، خواهيم ديد كه اين حركت 
چون سيل خروشاني تمام ديگر حركت ها را در چارچوب خود سازماندهي 

  كرد. خواهد
زنان كارگري كه براي برابري اجتماعي مي رزمند "به قول كالرا زتكين 

رهائي خود را از جنبشهاي زنان بورژوا كه ظاهراً براي حقوق زن تالش مي 
ورزند، طلب نمي كنند. اين خانه از ماسه ساخته شده و پايه هاي واقعي 

اي خود يك كارگران زن بر اين باورند كه مسئله رهائي زنان بر ندارد.
مسئلة جداگانه نيست، بلكه بخشي از مسائل بزرگ اجتماعي كنوني است و 
برايشان كامالً روشن است كه در موقعيت امروزيِ جامعه اين مسئله هرگز 

 "قابل حل نخواهد بود، مگر اينكه تغييري بنياني در جامعه انجام شود.
ر به نقل از سايت ترجمه آزاده پورآذ "براي رهائي زن"(نقل قول از مقاله 

  آذرخش است)
ي كار يدي و كار فكري عموماً اشتباهي صورت ميگيرد كه قابل  در باره

اغماض نيست و بايد بدان پرداخت. وقتي كه ما از كار يدي حرف مي زنيم 
حتماً منظورمان كاري است كه فعاليت مغزي احتياج ندارد و فقط بواسطه 

ين خاطر هم هميشه بر روي دست و نيروي بازو انجام مي شود. بهم
هاي معروف به  پالكاردهاي آكسيون هاي چپ كه از جانب جريان
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روشنفكري كه به نظر من بيشتر جرياناتي طرفدار طبقه ولي ناآشنا از 
مسائل آن بودند، سازماندهي مي شدند، كارگران با بازوهاي ستبر و صورت 

ه فقط بواسطه هاي خشن ترسيم مي شدند. كارگران انسانهائي هستند ك
قرار گرفتن در رابطه خريد و فروش نيروي كارشان در بازار كاال ها كارگر 
ناميده مي شوند. كارگران هيچ چيزي براي فروش ندارند جز نيروي 
كارشان. سرمايه دار با خريد اين نيروي كار كه تشكيل شده از نيروي بازو، 

يروي كار را بواسطه نيروي عصبي و فكري و تجربيات و دانش آن فرد، آن ن
ابزار توليد كه ميتواند هرچه از كتاب و قلم و دفتر تا تيغ و سوزن جراحي و 
يا قلم و چكش و ماشين آالت باشد و به واسطه مواد اوليه كه ميتواند مغز 
بچه محصل يا جسم بيمار و چوب و آهن و پالستيك باشد، ارزش توليد 

شي كه به صورت مزد و يا حقوق ميكند و با فروش آن ارزشي بيشتر از ارز
داده است بدست مياورد و بدين وسيله نيروي كار را استثمار ميكند. 
حاصل اين كار ميتواند يك رمان باشد و يا يك كار هنري. براي سرمايه 
مهم نيست كه با نيروي كاري كه خريده چه توليد ميكند. مهم آن است 

ل به كاال شود و در بازار كه حاصل اين رابطه در دست سرمايه دار تبدي
بفروش برود و ارزش اضافي توليد شود. بنابراين اين بحث كار يدي و كار 
غير يدي ربطي به دستاوردهائي كه توسط ماركس تدوين و در سطح يك 
دانش اجتماعي رشد داده شده ، ندارد. اخيراً در برخي بحث ها ما از ارزش 

ر يدي و اينگونه مفاهيم مي شنويم افزوده، كار مفيد و غير مفيد، يدي و غي
كه به نظر ميرسد ميخواهد ما را به عهد دقيانوس ببرد. همه كساني كه در 
رابطه كار و سرمايه قرار ميگيرند و كارشان سرمايه افزا است و يا در خدمت 
اين سرمايه افزائي قرار ميگيرد، چه بخواهند و چه نخواهند و يا خود را 

  بدانند و يا ندانند، جزو اين طبقه هستند و در نتيجه متعلق به طبقه كارگر 
در رابطه تضادمند كار و سرمايه قرار ميگيرند و جز با نفي اين رابطه نمي 
توانند از اين رابطه برده وار خالصي يابند. نفي اين رابطه نيز يك كار 
اجتماعي و وسيع طلب ميكند كه سازمانيافته و آگاهانه است. چون سرمايه 

رابطه اجتماعي است، نفي آن نيز يك حركت اجتماعي است كه در يك 
  نتيجه ارگان اجتماعي خود را نياز دارد. 

ها ميتوان مسئله كارگران بخش خدمات را بيشتر  در ارتباط با اين توضيح
توضيح داد. هرچند كه در رابطه با اين بخش گاهي هم از كلمه كارمند 

مات جنبي توليد كار ميكنند. كار آنان استفاده ميشود. اين كارگران در خد
ضروري و الزم است ولي چون توليد ارزش اضافي نميكند، گرچه در 
خدمت اين توليد قرار دارد، مولد نيست. ولي اين عدم مولد بودن هيچ 
تغييري در اصل ماجرا مبني بر استثمار شدن آنها نميدهد. در نتيجه آنها 

قرار دارند كه ديگر كارگران. ما در بهمان حد در تضاد با سرمايه داري 
ايران تجربه زيادي از اين رابطه داريم و بسياري از ما بخاطر مي آوريم كه 

چگونه واكنشي از خود نشان دادند.  57اين بخش از كارگران در دوره قيام 
در رابطه با بسيج اين بخش از طبقه چندين عامل نقش بازي ميكند كه 

كندگي، (تعداد افراد شاغل در يك محيط كار) بعضاً ميتواند مسئله پرا
فرهنگ و سنتهاي حاكم بر اين محيط هاي كاري باشد كه نوعي جدائي 
بين آنها و ساير بخشهاي توليدي ايجاد ميكند كه در نتيجه نقش كارگران 
واحدهاي بزرگ توليدي اهميت خود را نشان ميدهد ولي از سوي ديگر 

ها ميتواند باعث جذب سريع آنها به عواملي از جمله آمادگي ذهني آن
  هاي كارگري و بخصوص در شرايط بسيج وسيع و انقالبي شود.  حركت

من اين مطلب را با اشاره و تأكيد بر نقش و عملكرد كارگران كارخانه ها به 
پايان مي برم. بدون حركت آنان ما با نوعي اتالف نيرو سر و كار خواهيم 

ي و انرژي اي احتياج دارد كه فقط در داشت، چون اين حركت به موتور
آنجا يافت ميشود. ولي اين بدان معنا نيست كه اهميت ديگر بخشهاي 
كارگري را در نظر نگيريم. هرگاه كارگران بخشهاي تعيين كننده و بزرگ 
توليدي حركتي را شروع كنند، اين حركت ميتواند به شكلي گسترده ديگر 

د. ضمن آنكه ادامه كاري ايكه ميتواند بخشهاي كارگري را به حركت در آور
حاصل حركت در اين بخش ها باشد، همان انرژي اي است كه بدان اشاره 

  كردم.   
******  

درصد توليد در اختيار بخش  38،8طبق آمار بانك جهاني در حال حاضر )1(
خصوصي است ولي يادمان باشد كه بخش وسيعي از اين خصوصي شدن بمعناي 

انهاي وابسته به حاكميت مثل سپاه و ارگانهاي ديگر است، ضمن واگذاري به ارگ
آنكه اين خصوصي سازي بدليل آنكه از زاويه تقسيم غنايم صورت گرفته است و 
نزديك ترين حلقه هاي نزديك به حاكميت از آن برخوردار شده اند به اقتصاد 

در چنين  ايران همچون اقتصاد روسيه يك شكل مافيائي داده است و از اين نظر
سيستمي به سختي ميتوان انتظار داشت كه كارگران بتوانند به تشكالت علني و 

  آزاد خود دست پيدا كنند.
ختالف اين رقم با رقمي كه من در باال آورده ام فقط بعهده خود سايت خبر )2(

آنالين است چون تمامي اين ارقام را من از اين بنگاه هاي خبري آورده ام و منبع 
  هم نقل كرده امخبر را 

عدد 426617در آمار ارائه شده بدليل آنكه تعداد  81اعداد مربوط به سال  )3(
آورده شده  442422نفر را به عدد كل كارگاهها اضافه نموده اند  9تا 1كارگاههاي 

  است. 
*  

  

  
  

  سازمانيابي قدرت جمعي
  

 آرش  پرسش 12 هاي ناصر پايدار به پاسخ
  
  پاسخ اول: 

يكي از » دولت رانت خوار نفتي«اهيمي گمراه كننده است. سؤال حاوي مف
را افرادي به كار مي برند كه استيالي ساليان  لفظاست. اين  مفاهيماين 

ريشه گرسنگي، فقر، بي  دراز سرمايه داري بر جامعه ايران را قبول ندارند.
حقوقي سياسي و سيه روزي هاي طبقه كارگر را نه در وجود سرمايه داري 

رواج رانت »!! « نقش برتر سرمايه تجاري»!! «كمبود رشد صنعتي«ر كه د
ماركس در شروع نقد  !!مي دانند» توسعه ناكافي سرمايه داري«يا » خواري

هاي هر دوره  كه براي شناخت پديده توضيح داد ،بر اقتصاد سياسي يشخو
الجرم بايد به شيوه توليد مسلط آن دوره رجوع نمود. مقوالتي مانند 

كيت، اجاره، كار مزدي و حتي خود سرمايه بدون اين رجوع قابل تشريح مال
رانت  لفظنيستند. آن بخش از نمايندگان سرمايه (چپ يا راست) كه 

خواري را براي طبقه سرمايه دار و دولت اسالمي اين طبقه به كار مي 
گيرند، عامدانه، بنياد تحليل ماركسي رانت در شرائط حاكميت سرمايه 

از انظار كارگران پنهان مي دارند. آنان بر تفاوت ميان رانت تفاضلي  داري را
سرمايه هم «دوره هاي پيشاسرمايه داري با دوره اي كه به قول ماركس 

خط مي كشند. درآمدهاي نفتي دولت و » نقطه شروع و هم پايان است
طبقه سرمايه دار ايران فقط اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه كارگر است. 
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است كه همه اين كوه عظيم اضافه ارزش توسط چند هزار كارگر نفت پيد
توليد نشده است بلكه حاصل استثمار طبقه كارگر بين المللي است. سود 
هر سرمايه دار يا سرمايه اجتماعي هر كشور سهمي از كل اضافه ارزشي 
است كه در سراسر دنيا توسط طبقه كارگر توليد مي شود و در چهارچوب 

عمومي نصيب بخش هاي مختلف سرمايه مي گردد. اضافه ارزش  نرخ سود
هاي نفتي از اين قاعده مستثني نيست. روشن است كه شرائط انحصاري 
توليد و موقعيت ويژه انحصار نيرومندي مانند اوپك در چگونگي توزيع اين 

رانت « يك موجود ايفاء مي كند. دولت ايران  مهماضافه ارزش ها نقش 
دولت سرمايه داري است. پاسدار نظم توليدي، سياسي و نيست. » خوار

دولت، » رانت خواري«  مشكل طبقه كارگر مشكلاجتماعي سرمايه است. 
است كه سر هم بندي  جعلياتيها نيست. اين ها  و مانند اين» آقازاده ها« 

مي شوند تا نظام بردگي مزدي را از تيررس پيكار ضد سرمايه داري طبقه 
زند. معضل توده هاي كارگر وجود سرمايه و نظام سرمايه كارگر خارج سا

داري است. ريشه تمامي بي حقوقي ها، مظالم، ديكتاتوري ها و مصائب 
« ، پديده »دولت رانت خوار« بشري در اينجا قرار دارد. در زمينه تئوري 

و صاحبان اين تئوري مي توان به تفصيل بحث كرد اما » رانت خواري
آنچه گفتم فقط اشاره اي به موضوع است تا پيش از  جايش اينجا نيست.

هر چيز تكليف خود را با سؤال مشخص نموده باشم. باژگونگي ديگر موجود 
در ادبيات رايج  مفهوماست. اين » چپ روي« در متن پرسش اصطالح 

چپ بدون هيچ بار طبقاتي به كار گرفته مي شود. چپ و راست بودن در 
يد با مالك ضديت يا عدم ضديت در قبال اساس رابطه با جنبش كارگري با

شعارهاي توخالي  و بردگي مزدي داوري گردد. مجرد سرنگوني طلبي
ميليتانت، نه فقط مالك تعلق به چپ كارگري و ضد سرمايه داري نيست 
كه مي تواند رويه معكوس آن باشد. راديكاليسم پرولتاريا در رويكرد ضد 

ندارد. آنچه  كمونيستيم ستيزي فاقد بار كار مزدي اوست و قرابتي با رژي
فرموله مي شود، نه چپ كه راست و سرمايه » چپ روي«زير نام  معموالً
است. به اصل پاسخ مي پردازم. ترديدي نيست كه ديكتاتوري هار  مدار

سرمايه سدي بر سر راه سازمانيابي كارگران است اما طبقه كارگر حتي در 
وري ها، دست از مبارزه نكشيده است. زير فشار سهمگين ترين ديكتات

سبعانه ترين شبيخون ها مسلماً مبارزات توده هاي كارگر را كند مي كند 
اما جنبش كارگري را تعطيل نمي نمايد. اگر چنين است كه هست، اين 
پرسش پيش مي آيد كه چرا بايد ديكتاتوري هار سرمايه كل فرايند تشكل 

گرداند؟!! تكيه يكسويه بر نقش يابي كارگران را آتش زند و عقيم 
واقعيت هاي زمخت مبارزه طبقاتي  برخيديكتاتوري دولتي سرمايه، فرار از 

است. از جمله اينكه، رفرميسم راست و چپ نيز ضربات مهلكي بر فرايند 
سازمانيابي جنبش كارگري ايران وارد ساخته اند. اين جنبش در همان 

الت رويكردي از چپ شد كه زير دقايق نخست ابراز حيات خود ميدان دخ
نام كمونيسم شكل انكشاف اروپائي سرمايه داري را دنبال مي كرد و اين 

نام مي نهاد. از توليد سرمايه داري » رشد ازاد سرمايه داري« شكل را 
روايتي سوسيال دموكراتيك داشت و اين روايت را از بلشويسم به ارث مي 

كسي مي كاويد و با همان مشخصاتي برد. سوسياليسم را با نگاهي غيرمار
مي ديد كه بلشويسم در روزهاي پس از وقوع انقالب اكتبر مي ديد. اين 
رويكرد در ايران دنبال همه چيز بود و تنها چيزي كه دنبال نمي كرد 

ازمانيابي شورائي جنبش ضد سرمايه داري طبقه كارگر بود. در باالي سر س
لين كارگري را از بدنه جنبش آن ها حزب مي ساخت. فعا برايشانكارگران 

جراحي و ابزار نفوذ خود در اين جنبش مي ساخت. از شرائط امپرياليستي 
توليد سرمايه داري تبييني مغاير با نقد ماركسي اقتصاد سياسي داشت. به 

« و براي تحقق » امپرياليسم«توده هاي كارگر توصيه مي كرد كه عليه اين 
اين و آن بخش بورژوازي، با مالكان ليبرال و  با» رشد آزاد سرمايه داري

پيمان اخوت بندند! در مبارزات روز خود سنديكا سازند و  هانوع اين
سنديكاها را تسمه نقاله عروج حزب براي برپائي استقرار دموكراسي خلق 
كنند. رويكرد مذكور همه اينها را به طبقه كارگر ديكته مي نمود و جنبش 

ريز اين آموزش ها و ايفاي نقش فعاالن دروني حلق كارگري ايران زير سر
آويز به حزب، راه سازمانيابي ضد سرمايه داري خود را گم كرد. پديده 

. طبقه كارگر يك دوره نمودچنين » حزب كمونيست ايران« موسوم به 
مهم را از دست داد. تندباد ويرانگر ديكتاتوري سياه رضاخاني سر رسيد در 

ي هيچ شالوده اي براي تشكيل صف مستقل حالي كه جنبش كارگر
طبقاتي و سازمان دادن اين صف پديد نياورده بود. با خاتمه جنگ 

رفتن رضاخان، دور تازه اي براي متشكل شدن كارگران و امپرياليستي 
 هاز دوربرهه، پيش آمد، اما سرنوشت سازمانيابي جنبش كارگري در اين 

در سطحي سازمان يافتند!! اما با  تاريك تر بود. توده هاي كارگر هم اول
و به صورت نيروئي كه فقط موقعيت رفرميسم  »حزب توده «نسخه پيچي 

بورژوائي حزب توده را در مقابل ساير احزاب بورژوازي تقويت كند و قطب 
اردوگاهي سرمايه داري را در مقابل قطب هاي قدرت رقيب نيرومند سازد!! 

ه پايان داد، در حالي كه طبقه كارگر مرداد به اين دور 28كودتاي سياه 
هيچ گامي براي سازمانيابي شورائي ضد سرمايه داري خود بر نداشته بود. 

و ماه هاي پيش و  50مرداد تا دهه  28چپ در سال هاي پس از كودتاي 
پس قيام بهمن، اگر حرفي براي جنبش كارگري داشت باز هم حرف دل 

ستيزي خلقي بود. استراتژي غالب  سرمايه داري اردوگاهي يا امپرياليسم
طيف احزاب و محافل چپ در فاصله ميان وقوع قيام بهمن تا امروز، در 
رابطه با جنبش كارگري، مدعي برخي تغييرات است!! اين تغييرات واقعيت 
دارد اما فقط به اين معني كه سموم رفرميستي خود را هر چه بيشتر با 

نوشدارو، به ذهن كارگران و پراتيك  مارك هاي تقلبي و تجارتي اين يا آن
سال بازار حزب سازي  30مبارزات انان تزريق كرده است. در طول اين 

فرقه اي، ارجاع توده هاي كارگر به ساختن سنديكا، تبليغ آشكار 
سنديكاليسم، لشكركشي عليه هر جنب و جوش شورائي و ضد كار مزدي 

بش آنان با هدف آرايش طبقه كارگر، جراحي فعالين كارگري از بدنه جن
شقه شقه كردن جنبش كارگري و انجماد هر بخش ، ويترين هاي حزبي

آن، در نوعي ميدان داري دموكراسي طلبانه بورژوائي، اشاعه سرنگوني 
طلبي رفرميستي به جاي رژيم ستيزي ضد سرمايه داري و نوع اينها 

م ديكتاتوري در يك كالانجام داده اند.  اين محافلكارهائي بوده است كه 
هار سرمايه راه سازمانيابي شورائي ضد سرمايه داري طبقه كارگر را سد مي 

گام به گام و در دوره هاي مختلف،  چپو طيف نيروهاي رفرميسم  ساخت
  اين راه را با بي راهه هاي رفرميستي و شكست آميز جايگزين مي كرد. 

  
  پاسخ دوم:

ي و نيز تالش آنها براي مقاومت كارگران در مقابل تهاجمات بورژواز
سازمانيابي قدرت جمعي خود در طول سال هاي اخير چشمگير بوده است. 
نكته مهم اين است كه اين مبارزات عموماً شكست خورده و به هيچ 
دستاوردي منتهي نگرديده است. دليل آن روشن است. سرمايه داري امروز 

ر سر قوانين سال پيش نيست. بحث ب 40سرمايه داري صد سال يا حتي 
پايه اي يا گرايشات دروني و خصلت نماي اين شيوه توليد نمي باشد. 
سرمايه داري به عنوان رابطه توليد اضافه ارزش، رابطه اجتماعي مبتني بر 
خريد و فروش نيروي كار، رابطه تبديل كار زنده به كار مرده يا انفصال 

ندگي اجتماعي جامع االطراف كارگر از كار و محصول كار و سرنوشت ز
، به تمام و كمال همان است كه از آغاز بوده است. اما مكانيسم هاي دخو

و راهكارهايش براي مقابله با جنبش  بحران هاكار سرمايه براي چالش 
كارگري دچار تغييرات جدي شده است. بارآوري كار در بخشي از دنيا به 

ار را در بخش هائي سرمايه به نيروي ك نسبي نيازو اين امر  اوج رفته است
از دنيا تنزل داده است. بخش قابل توجهي از سرمايه جهاني امروز به جاي 

استخدام كارگر، راه كومه تاريك زن بنگالي، دختر  واحداث فابريك 
زنان بيمار و كودكان خردسال افريقائي را در پيش يا خردسال فليپيني، 

اين گوشه به آن گوشه  مي گيرد، سرعت انتقال نيروي كار توسط سرمايه از
بيداد مي كند. به موازات اين رويدادها، تناقضات ذاتي سرمايه در  دنيا

باالترين مدار ممكن سير مي نمايد، متوسط تركيب ارگانيك سرمايه 
جهاني به صورت وحشتناكي باال رفته است. بحران ذاتي شيوه توليد 

زمن در چرخه سرمايه داري حالت دوره اي خود را با حضور مستمر و م
سرمايه در چنين وضعي. بازتوليد سرمايه جهاني جايگزين ساخته است. 

جهاني به لحاظ تنزل مدام نرخ سودها و تحمل بحران ها در بدترين شرائط 
براي چالش اين وضعيت فقط يك راه در پيش  ،تاريخي خود به سر مي برد

ض خود قرار دارد. اينكه لحظه به لحظه زندگي طبقه كارگر را آماج تعر
براي سازماندهي و اجراي اين تعرض راهكارهاي بسيار زيادي يافته  ،دهد
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ميدان داري و باالخره اينكه  است و با توحش تمام اعمال مي نمايد
رفرميسم راست اتحاديه اي، ديكتاتوري هار سرمايه، نقش بازي رفرميسم 

حالت  دچار فاجعه بارترينجنبش كارگري را چپ و ساير عوامل مشابه 
. در چنين شرائطي روشن است كه مبارزات پراكنده، كرده استاستيصال 

رفرم طلبانه، بدون ظرفيت الزم براي اعمال قدرت كارساز طبقاتي و فاقد 
سازمان يافتگي شورائي ضد سرمايه داري قادر به تحميل هيچ مطالبه اي 

رمز بي  بر صاحبان سرمايه يا حتي دفاع از بهاي واقعي نيروي كار نيست.
تأثيري مبارزات سال هاي اخير طبقه كارگر ايران و دليل شكستهاي 

چنين متوالي كارگران در حركت هاي پراكنده جاري را بايد در دل 
پشتوانه نيز كه ديكتاتوري هار سرمايه  شكي نيستجستجو نمود.  اوضاعي

موفقيت تمامي تعرضاتي است كه سرمايه داران عليه زندگي توده هاي 
. اعتصاب كارگران يك كارخانه، سازمان مي دهند ها ر و مبارزات آنكارگ

زماني سالح دست كارگران براي وادار ساختن سرمايه دار به قبول اين يا 
آن خواست بود، اما در حال حاضر چنين نيست. وقتي كه سرمايه داران با 

مركز كار و توليد  7000هدف دستيابي به سود انبوه تر در عرض يك سال 
را تعطيل و كارگران را بيكار مي كنند، وقتي كه سرمايه دار صاحب 
الستيك البرز اعتراضات چندين ماهه كارگران اين كارخانه عليه تعويق 
يكساله دستمزدها را به هيچ مي گيرد و سرمايه هاي حاصل استثمار آنان 
را با هدف حصول سودهاي انبوه تر به حوزه هاي ديگر يا حتي به كشور 

منتقل مي كند، وقتي كه سرمايه براي افزايش هر ريال سود بيشتر،  چين
در بيكارسازي هر چند هزار كارگر ثانيه اي شك به خود راه نمي دهد، 
وقتي كه وضع اين گونه است با تحصن و اعتصابات پراكنده در اين و آن 
واحد صنعتي هيچ چيز را نمي توان تغيير داد. اجتماع در مقابل نهادهاي 

لتي نوعي ريشخند خود است و قرار نيست ديگ بخشايش سرمايه دار را دو
به جوش آرد يا دل سنگ دولتمرد سرمايه را نرم كند. براي تحميل 
مطالبات روز بر صاحبان سرمايه يا دولت آن ها يك راه بيشتر در پيش 
نيست. بايد قدرت طبقاتي ضد سرمايه داري خود را متشكل ساخت و با 

جنگ سرمايه شتافت. بايد هر كجا كه هستيم، در هر كارگاه، اين قدرت به 
هر مؤسسه حمل و نقل، هر مدرسه، بيمارستان، هر مركز كار و توليد يا 
محله مسكوني، داخل، خارج، هر نقطه دنيا، دست به كار تالش براي 

  سازمانيابي سراسري و شورائي كل طبقه كارگر شد. 
  

  
  پاسخ سوم:

» كوسه و ريش پهن«ضرب المثل معروف  داقمص» سنديكاي مستقل«
. واژه استقالل در منظر طبقاتي پرولتاريا و كمونيسم اين طبقه است

متضمن صف بندي مستقل كارگران در مقابل سرمايه داري است. سنديكا 
برپايه تمامي تعاريف سنديكاچيان و فراتر از آن بر اساس تعريف عام آن در 

م و قانون و قرار و مدنيت و حقوق و سراسر دنيا، نهاد منحل در نظ
ديوانساالري سرمايه است. بحث بر سر لفظ نيست. شايد عده اي كارگر نام 
آنچه را كه نهاد ممكن جنگ و ستيزشان با سرمايه است، سنديكا بگذارند، 
اما اين كار فقط بي توجهي به عرف سنديكا را نشان مي دهد. جنبش 

نوني كردن مبارزه، احقاق حقوق سنديكائي تداعي گر تالش براي قا
كارگران به عنوان انسان هاي مطيع نظم سرمايه و منقاد در مقابل حقانيت 

و متوليان اين جنبش در هيچ  و حاكميت نظام سرمايه داري است. رهبران
كجاي دنيا دعوي خالف اين را ندارند. با اين توضيح تكليف عبارت 

«  م چپ معموالً ازطيف رفرميسروشن است. » سنديكاي مستقل«
!!! و استقالل اين نهاد از سخن مي رانند» سنديكاهاي مستقل از دولت

دولت را دليل كافي مستقل بودن آن مي دانند!! پاي اين استدالل چوبين 
است. معلوم نيست سنديكاي باب طبع اينان چگونه در ساختار نظم 

عي منحل است سرمايه داري و در هستي سرمايه به عنوان يك رابطه اجتما
اما از دولت سرمايه داري مستقل است!!! بانيان اين نظر تا امروز در مقابل 
اين پرسش و پرسش هاي مشابه سكوت كرده اند اما به نظر مي رسد كه از 

كارگر در نظم طبقه منظر آنان انحالل جنبش كارگري و كل قدرت پيكار 
خاطر سنديكاها به سرمايه هيچ كراهتي ندارد!! آنچه كراهت دارد تعلق 

ديكتاتوريهاي هار است!! چپ پرچمدار سنديكاسازي با اين صغري و كبري 
چاره اي ندارد جز اينكه ريشه ديكتاتوري را نه در نظام سرمايه بلكه در 
شيوه هاي توليد قرون وسطائي جستجو نمايد!! كمااينكه در بسياري موارد 

ر پيكار ضد كار مزدي اين همين كار را مي كند. رژيم ستيزي خارج از مدا
سنديكاي « چپ هم در عمق خود تبلوري از همين پندار است. گفتگوي 

چاه ويل تناقضات وحشتناكي است كه چپ سنديكاچي به غوطه » مستقل
خوردن در آن عادت كرده است اما در عالم واقع قابل شهود نيست. با اين 

په مي روم. توضيح به سراغ سنديكاهاي شركت واحد و نيشكر هفت ت
شواهد، نقطه  همه حقيقت اين است كه تأسيس هر دو سنديكا بر اساس

پاياني بر موج مبارزات دامنه دار بيش از ده هزار كارگر اين دو واحد بود. به 
بيان ديگر سنديكاها به وجود آمدند و آن مبارزات ناپديد شدند. اين 

مبارزات سنديكاي شركت واحد نبود كه سيل پرخروش اعتصاب ها و 
رانندگان را راه انداخت. دومي بود كه به سنديكاليست ها فرصت داد تا در 

كه  ايغياب يك جنبش آگاه ضد كار مزدي، سنديكا بر پاي دارند. امامزاده 
كارگران را از سازمانيابي شورائي و اعمال » به جاي شفا كور مي كرد« 

صل و بي قدرت مي داشت، جنبش آن ها را مستأ قدرت عليه سرمايه باز
مي ساخت و راه شكست و متالشي شدن آن توسط قواي سركوب را هموار 
مي كرد. اين ماجرا در مورد كارگران نيشكر هفت تپه به گونه اي فاجعه 
آميزتر تكرار شد. چند هزار كارگر اين شركت در ماههاي متوالي با سرمايه 

 ،دود مي شدداران و دولت سرمايه داري در جدال بودند. جاده ها مس
. كارگران لوله سازي خوزستان با صدور بيانيه از تتوليدي صورت نمي گرف

مبارزات آنان جانبداري كردند. شهر شوش در پشتيباني از مطالبات و 
جنبش آن ها به حالت تعطيل در آمد. صدها كارگر اتوموبيل سازيها اعالم 

سيم خواهند كرد. كردند كه نان روز خود را با كارگران در حال اعتصاب تق
در همان روزها، هزاران كارگر الستيك البرز، شمار كثير كارگران شهر 
صنعتي قزوين، مخابرات راه دور شيراز، نساجي هاي شمال، آذربايجان و 
كردستان، نفت و گاز عسلويه، نزديك به يك ميليون كارگر معلم در سراسر 

ورت پراكنده و ايران و خيل وسيع پرستاران در شهرهاي مختلف به ص
 مبارزهگسيخته، در حال اعتصاب، تحصن، راهپيمائي و اشكال مختلف 

بودند. در مقابل سيل وسيع اين خيزش ها و جنبش ها دو راه حل متضاد 
قرار داشت. راه نخست اينكه كارگران نيشكر، الستيك، معلمان، پرستاران، 

سازمانيابي  رانندگان واحد، كارگران نساجي و جاهاي ديگر دست به كار
خويش شوند. همگي در هر كجا كه هستند شوراهاي خود را تشكيل 
دهند، اين شوراها را به هم پيوند زنند. خواسته هاي خود را متحد و 

را عليه  دهمصدا فرياد كنند، قدرت اتحاد شورائي و ضد سرمايه داري خو
پيكار  سرمايه داران و دولت اعمال نمايند. در همين گذر متناسب با توان

طبقاتي خود مطالبات روزشان را وصول كنند، مبارزات را ادامه دهند، 
سطح شناخت و آگاهي و بيداري طبقاتي خود را باال و باالتر برند. نيرومند 
و نيرومندتر شوند و دست به كار كارزارهاي عظيم تر گردند. راه دوم همين 

، رانندگان شركت راهي بود كه پيش پاي معلمان، كارگران نيشكر هفت تپه
واحد و ساير جاها قرار گرفت. عده اي تحت لواي نماينده و در واقع 
نمايندگان توهم و استيصال توده هاي كارگر دكه اي به نام سنديكا يا در 

برپا كردند و كل مبارزه جاري توده هاي كارگر را » كانون« مورد معلمان 
ا حقوق سنديكائي سوق به مشاجره بر سر قانوني بودن و نبودن سنديكا ي

دادند. سنديكاچيان به كارگران گفتند كه نهاد سنديكاليستي آن ها از 
طريق گفتگو با صاحبان سرمايه و دولت براي حل مشكالتشان تالش 
خواهد كرد!!! سكوت و توهم به معجزه سنديكا، جاي جنگ روز كارگران و 

مراد سرمايه بود و اعمال قدرت آن ها را گرفت. تا اينجا همه چيز بر وفق 
را  ها حال كار دولت سرمايه داري اين مي شد كه متوليان همين امامزاده

دستگير، زنداني و زير شكنجه قرار دهد. در همين جا  ،هم از سر راه بردارد
پاسخ آخرين بخش سؤال را بگويم. سنديكا در ايران چوب هر دو سر آلوده 

ران باز مي كند و نه دولت اي است كه نه هيچ گرهي از هيچ مشكل كارگ
سرمايه آن را تحمل مي نمايد. دليل اين امر ساده است. نقش سنديكا 
فروش قدرت طبقاتي توده هاي كارگر در قبال حقيرترين مطالبات 
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سنديكائي است. بورژوازي ايران پرداخت هيچ ريالي براي خريد قدرت 
ركوب و حمام خون پيكار كارگران را دستور كار خود نمي داند. در اينجا س

  ساالري يگانه راه بقاي سرمايه است.
  

  پاسخ چهارم:
تئوري دعوت كارگران به سنديكاسازي در شرائط متعارف و برپائي شوراها 
به عنوان ارگان قيام در وضعيت انقالبي، حرف دل رويكردهائي است كه 
صدر و ذيل كمونيسم آن ها در سرمايه داري دولتي خالصه مي شود. اين 

وري مبلغ آنست كه كارگران براي مبارزات جاري خود سنديكا سازند، تئ
نخبگان سياسي مدعي كمونيسم نيز سكتي به نام حزب بر پاي دارند و 
تالش كنند تا توده هاي كارگر را در پشت سر سكت به صف نمايند. حزب 
ميدان دار رژيم ستيزي دموكراتيك شود و منتظر ظهور وضعيت انقالبي 

گران نيز غرق در مبارزات صنفي چشم به راه معجزه حزب و ماند. كار
رخ داد توده » قران سعدين « پيدايش وضعيت موعود باشند. وقتي كه اين 

سازند، شوراها را ارگان قيام كنند، » شورا« هاي كارگر، به دستور حزب 
ماشين حزبي نخبگان را بر اريكه قدرت بنشانند و نام اين قدرت را دولت 

بگذارند!! حزب برنامه ريزي كار و توليد را به دوش گيرد و كارگري 
  كارگران به سياق سابق فروش نيروي كار خود را پي گيرند. اين تئوري

ه طبقاتي پرولتاريا وارد ساخته است. جنبش زبر مبار سختيضربات 
 كارگري هم براي تحميل مطالبات روز خود بر سرمايه داران و هم براي

يه داري و استقرار سوسياليسم، سواي سازمانيابي شورائي نابودي نظام سرما
و ضد كار مزدي راه ديگري ندارد. مبارزه پرولتاريا براي دستيابي به هر 
سطح از خواسته هاي روز مي تواند و بايد جزء اليتجزائي از جنبش 
سراسري وي عليه سرمايه و براي نابودي سرمايه داري باشد. توده هاي 

ستر چنين جنبشي است كه مي توانند، در هر دوره، قدرت كارگر فقط بر ب
طبقاتي خود را عليه سرمايه اعمال كنند، لحظه به لحظه آگاه و آگاه تر 

. نقد ماركسي عينيت سرمايه داري را چراغ راه مبارزه خود سازند ،شوند
فقط چنين جنبشي است كه مي تواند سوسياليسم را مستقر كند و 

استقرار سازمان  نمي تواند كه شورائي نباشد. سازمانيابي اين جنبش
شورائي سراسري برنامه ريزي كار و توليد سوسياليستي، نيازمند دخالتگري 
خالق، آزاد، آگاه، فعال و نافذ آحاد انسانهاست و اين همه بايد در دل پيكار 

و شورا تنها ظرف تشكل يابي اين  جاري توده هاي كارگر تأمين شود
از نوعي سازمانيابي شورائي حرف مي زنند  محافل چپ برخيجنبش است. 

  اما آنچه زير اين نام فرياد مي كنند، فقط نوعي سنديكاسازي است. 
  

  پاسخ پنجم:
اجازه دهيد پاسخ اين پرسش را در دل ليستي از سؤاالت دنبال نمايم. آيا 
آنچه زير نام حمايت بين المللي صورت گرفته تا اين لحظه هيچ ريالي به 

ستمزد هيچ كارگري در هيچ نقطه ايران اضافه كرده است؟!! آيا اين د
حمايت ها هيچ ثانيه اي از روزانه كار هيچ كارگري كاسته است؟!! آيا 
شرائط شاق و مرگبار كار و استثمار توده هاي كارگر ايران به تأثير از اين 

مي حمايت ها سر سوزني بهبود يافته است؟!! آيا دولت هار و درنده اسال
سرمايه داري زير فشار تأثير اين حمايت ها، حتي براي لحظه اي، هيچ 
ميليمتري از ابعاد سبعيت و درندگي خود عليه زندگي و مبارزه كارگران 
كاسته است؟!! آيا هيچ كارگر زنداني به يمن اين حمايت ها از زندان آزاد يا 

يده ايد كه حتي يك روز از مدت محكوميت او كاهش يافته است؟!! آيا شن
اين حمايت ها فشار شكنجه رژيم ددمنش اسالمي سرمايه بر كارگران 
زنداني را به اندازه يك دانه خردل كمتر ساخته باشد؟ آيا اين حمايت ها به 
سازمانيابي كارگران كمك كرده است؟!! آيا باعث حصول هيچ مطالبه 

ر داراي كارگران شده است؟!! بسيار بعيد به نظر مي رسد كه هيچ كارگ
حداقل انصاف كارگري پاسخ مثبتي حتي براي يكي از اين پرسش ها پيدا 
كند. جواب همه اين سؤاالت منفي است و الجرم پاسخ واقعي سؤال مورد 
گفتگو نيز به طور كامل منفي است. خيلي ها خالف اين را مي گويند. 

يت سكتها و سنديكاليست ها در مورد عظمت دستاورد اين به اصطالح حما

اين است كه پشتيباني شان دنيائي جنجال راه انداخته اند. صدر و ذيل حرف
رئيس اين و آن اتحاديه كارگري از فالن سنديكاليست ايراني  يا گاي رايدار

باعث تحكيم پيوندهاي انترناسيوناليستي جنبش كارگري ايران با جنبش 
سيوناليستي كارگري جهاني شده است!!! چنين تعبيري از همپيوندي انترنا

نوع مسخ پردازي است. عريضه نگاري هاي اتحاديه  بدترينكارگران دنيا، 
هاي كارگري در چهارچوب مناقشات بخش هاي مختلف سرمايه جهاني 
صورت گرفته است و هيچ ربطي به حمايت از مبارزات كارگران ايران عليه 

مايتگر سرمايه داران و دولت آنها نداشته است. سازمان هائي كه مدال ح
كسب كرده اند!! عمله و اكره سرمايه داري هستند، سد راه پيكار طبقه 
كارگر دنيا عليه سرمايه مي باشند، كارشان رفع خطر مبارزات كارگران از 
سر سرمايه است. ابراز حمايت اين اتحاديه ها از كارگران ايران گوشه اي از 

مزدي در مقابل ايفاي نقش آن ها در تقويت يك قطب قدرت نظام بردگي 
وحوش درنده ديگر همين نظام است. همبستگي انترناسيوناليستي طبقه 
كارگر، در همپيوندي عملي بردگان مزدي دنيا از مبارزات ضد سرمايه 

هائي كه محافل سنديكاليستي  تالش مي بابد. داري همديگر است كه معنا
سراغ توده و حزبي انجام داده اند چنين سمت و سوئي نداشته است. آنها 

هاي كارگر دنيا نرفته اند. يكراست آستان قدرت اتحاديه هاي ابزار كار 
تالش ها  برخيسرمايه جهاني را دق الباب كرده اند. در همين جا حساب 
» بهرام قديمي« را از آنچه رفرميست ها انجام داده اند جدا كنم. كوشش 

ن لغو كار مزدي تالش فعالي يا براي جلب حمايت كارگران امريكاي التين
كارگران مهد كودك هاي نروژ،  و براي جلب حمايت ائتالف عليه فقر كاناد

رخساره اي  از مساعي واقعي  ناپيدائياز مبارزات كارگران ايران با همه 
  براي جلب همبستگي جهاني كارگران بوده است.  

روي زندگي كارگران و  "هدفمند كردن يارانه ها". تأثير اجراي طرح 6
متكشان كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بعضي ها مي گويند قشري زح

از كم درآمدترين و فقيرترين كارگران و زحمتكشان به كمك اين طرح 
وضع بهتري پيدا كرده اند و برعكس، خيلي ها معتقدند كه اين طرح فشار 
سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمتكشان وارد مي آورد؟ اثرات اين 

  به ويژه در آينده چگونه مي بينيد؟طرح را 
  

  پاسخ ششم:
 4با فرض صحت آمارهاي دولتي، در طول چند ماه اخير به هر خانوار 

نفري ايراني چيزي حدود يكصد و هشتاد هزار تومان يارانه نقدي پرداخت 
شده است. در همين مدت بر اساس همه اخبار و شواهد، بهاي آب، برق، 

انفجارآميزي باال رفته  طورزندگي كارگران به  نان و ساير مايحتاج اوليه
است. ميزان تفاوت ناشي از اين باال رفتن، اگر از يارانه هاي نقدي پرداخت 
شده بيشتر نباشد، مسلماً كمتر نيست. پيش كشيدن اين ادعا كه گويا 
اجراي طرح يارانه ها، مايه بهبود زندگي قشري از كارگران شده است، فقط 

پرفيضان عوامفريبي هاي دولتي نشأت مي گيرد. نكته  از سرچشمه هاي
اي را بايد مورد توجه قرار داد. در جامعه ما كارگراني وجود دارند كه براي 
مدت هاي طوالني بيكارند، آنها و خانوادهايشان فاقد هر نوع ممر معيشتي 
هستند، هيچ سرپناهي نيز ندارند. آنان كه از بهبود زندگي قشري از 

در پرتو يارانه هاي نقدي سخن مي گويند، احتماالً به اين بخش كارگران 
هزار توماني افراد اين  45نظر دارند!! و معناي حرفشان اين است كه يارانه 

قشر، در قياس با محكوميت آنان به فقر و گرسنگي مطلق و نداشتن هيچ 
 برخيريالي هزينه معاش نوعي بهبود زندگي است!! اين استدالل 

كه آگاهانه در حمايت از سياستهاي كارگركش رژيم  هاست ستسنديكالي
. واقعيت اين است كه سرمايه داري دست به عوامفريبي مي زننداسالمي 

جمعيتي از كارگران را زير فشار بيكاري، فقر، گرسنگي به مرگ محكوم 
در متن تعرض بربرمنشانه سراسري به معيشت كل  اينكساخته است و 

ند قرص نان خالي برخي بيكاران را براي چند روز طبقه كارگر، بهاي چ
 اين وضعاز  كارگرانپرداخت مي كند. تلقي بهبود وضع زندگي يك قشر 

تعرض برنامه ريزي » هدفمند كردن يارانه ها« است. طرح  شيادي فقط 
 و وثيقه كردنشده دولت بورژوازي به حداقل معيشتي توده هاي كارگر 

از كاهش نرخ سودهاست. طرح يارانه ها  ياين تعرض براي جلوگيرحاصل 
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در طول ماههاي آتي به طور قطع ضربات كوبنده تري را بر زندگي كارگران 
وارد خواهد ساخت. بهاي حداقل معيشتي زير فشار اجراي اين طرح فوران 
خواهد كرد و بهاي واقعي نيروي كار سير افولي مرگباري را پشت سر 

سنار و سي شاهي يارانه ها هم قطع خواهد خواهد نهاد. چند گام آن سوتر 
شد و زندگي روز طبقه كارگر در كام مخوف ترين طوفان هاي فقر و 

  فالكت فرو خواهد رفت.
  پاسخ هفتم:

و ايفاي نقش پياده نظام براي  نداشتن صف مستقل طبقاتي، بي افقي
 همهاپوزيسون هاي بورژوازي فاجعه اي است كه دامنگير طبقه كارگر در 

رهاست. در يك مرور تاريخي مي توان گفت كه عواملي مانند شكست كشو
كمون پاريس، ناكامي انترناسيونال كارگري اول، عروج سوسيال دموكراسي، 
شكست انقالب اكتبر، استيالي سرمايه داري اردوگاهي زير نام كمونيسم، 
ديكتاتوري هار سرمايه در وسيع ترين نقاط جهان، ميدان داري 

در كشورها، تسلط رفرميسم » ضدامپرياليسم خلقي«چپ و  ناسيوناليسم
راست و چپ بر جنبش كارگري جهاني، همه و همه در تحميل اين 

كارگر نقش داشته است. براي اينكه كارگران در سر بزنگاه  طبقهوضعيت بر 
هاي تاريخي و هنگام بروز وضعيت هاي ويژه سياسي با خواست مستقل 

، بايد از پيش، صف پيكار خود را نه فقط از خود وارد ميدان مصاف شوند
همه اپوزيسون هاي رسمي بورژوازي كه از رفرميسم اتحاديه اي و طيف 
احزاب چپ نماي رفرميست هم متمايز ساخته باشند. طبقه كارگر ايران 
حدود يك قرن است كه در دل تندپيچ هاي حساس تاريخي حضوري 

موارد نه فقط هيچ بارقه اي از  چشمگير داشته است اما در هيچ يك از اين
صف مستقل طبقاتي خود را نشان نداده است كه قادر به طرح و پيگيري 

انتظارات ارتجاعي » مشروطيت«مطالبات اوليه خود هم نشده است. در 
 32تا  20بخشي از بورژوازي را انتظارات خود پنداشت. در فاصله سال هاي 

راي خواست هاي روز خود زير فشار توهم آفريني هاي حزب توده، ب
سنديكاليست شد و در جدال با رژيم حاكم، اهداف بورژوازي اردوگاهي را 
جايگزين دورنماي طبقاتي خود ساخت. در روزهاي پيش و پس قيام بهمن 
غرق در توهمات متراكم ساليان دراز، نتوانست از حد سقوط شاه فراتر رود 

و پس از  88ن كرد. در سال و در مقابل عروج ارتجاع هار بورژوازي تمكي
سناريوي شوم انتخابات رئيس جمهوري باز هم هر چند محدود به ميدان 
آمد اما آمدنش اين بار از هميشه بدتر بود. يك نكته مهم اين است كه توده 
هاي كارگر تا پيش از شروع تندپيچ ها، الاقل درگير جدال گسترده براي 

آغاز وضعيت متالطم سياسي و  بابوده اند، اما  دحصول مطالبات روز خو
اپوزيسونهاي بورژوازي همان خواست ها را هم رها كرده و دار و ندار  عروج

قدرت خود را در صف آرائي اپوزيسون ها منحل نموده اند. ديكتاتوري هار 
اعم از ميليتانت يا » چپ«سرمايه در يك سوي و رژيم ستيزي رفرميستي 

رويكرد كارگران نقش مؤثر داشته است. مسالمت جو از سوي ديگر، در اين 
براي اينكه طبقه كارگر در سر بزنگاه هاي حساس تاريخي دست به طرح 
مطالبات اساسي خود زند بايد اين مطالبات را از درون يك جنبش 
سراسري شورائي ضد سرمايه داري دستور كار خود ساخته باشد. رژيم 

سرمايه داري باشد. راه ستيزي اين جنبش بايد رژيم ستيزي طبقاتي ضد 
ديگري وجود ندارد. در مورد تفاوت ميان ايفاي نقش كارگران پاره اي 
كشورها و توده هاي كارگر ايران، در آستانه ظهور تندپيچ هاي تاريخي 
بحث جداگانه اي الزم است اما به اختصار مي توان نكاتي را باز گفت. اول: 

كشورهاي آسيائي  و  خيبرطبقه كارگر ايران در قياس با كارگران 
و ايفاي نقش وي به  حضور داشتهسياسي  در مبارزاتچشمگيرتر  ،افريقائي

عنوان وزنه اي سنگين در تركيب نيروهاي اجتماعي داخل جامعه، مورد 
است. ابراز وجود جنبش كارگري ايران در فاصله سال  بودهتوجه بورژوازي 

براز حيات جنبش شاهد گوياي اين مدعاست. دوم: ا 32تا  20هاي 
» چپ«كارگري ايران بيشتر از جنبش هاي كارگري كشورهاي باال با 

تداعي گرديده است. سوم: وقوع حوادث مهم تاريخي در ايران بر خالف پاره 
اي ممالك، هميشه با خيزش هاي عظيم اجتماعي همراه بوده است. اين 

دادها را امر به نوبه خود اهميت حضور طبقه كارگر در سمت و سوي روي
باال مي برده است. چهارم: به همه اين دالئل سركوب قهرآميز و همه نوعي 

كارگر ايران براي بورژوازي اولويت پيدا مي كرده  طبقههر جنب و جوش 

كه در سياهترين دوره هاي ديكتاتوري هار سرمايه  آوريماست. در نظر 
سنديكاهاي مثالً در مصر و تركيه، دولت هاي سرمايه داري وجود نوعي 

كاريكاتوري ابزار دست خود را تحمل كرده اند اما در ايران مگر در روزهاي 
پنجم بي افقي ها چنين چيزي اتفاق نيافتاده است.  پاشيدگي كامل دولت

 و نداشتن صف مستقل طبقاتي را هم به مؤلفه هاي باال اضافه كنيم. نتيجه
گر با مشاهده وضعيت كارطبقه . بينيممي  چيزي است كهتأثير اين عوامل 

متالطم سياسي در جامعه، پيوند خوردن با جنبش سرنگوني طلبي را كليد 
خواست هاي روز خود را كنار  !!ورود به دروازه هر تغييري تلقي مي كند

فاقد هر مي نهد. تغيير رژيم را همه چيز مي پندارد و در شرائطي كه 
ه پياده نظام اين يا يكراست بناچار ، استصف مستقل سوسياليستي  ميزان

آن اپوزيسون بورژوازي در مقابل باندهاي ديگر قدرت سرمايه تبديل مي 
   كرده است. تي چپ هم اين رويكرد را تقويت ميرژيم ستيزي فراطبقا شود.

  

  
  پاسخ هشتم:

اين فقط طبقه كارگر ايران نيست كه از مبارزات سالهاي اخير خود نتيجه 
ش كارگري در سراسر دنيا شكست پشت اي به دست نياورده است. جنب

سر شكست را تجربه مي كند. آنچه در يونان، اسپانيا، فرانسه، آلمان، 
بلژيك، ايتاليا و هر كجاي ديگر روي داده است همگي شاهد صحت اين 
مدعاست. در سخن از تأثير شرائط حاضر نظام سرمايه داري بر شكست 

رديف كرد. سرمايه داري با هاي كارگران، مي توان فاكتورهاي مهمي را 
بهره گيري از آخرين دستاوردهاي تكنيك و صنعت مدرن، بارآوري نيروي 
كار را به اوج رسانده و در همين راستا ارتش ذخيره نيروي كار را كه 
همواره عظيم بوده است از مرز يك ميليارد برده مزدي در جهان باالتر برده 

هولناكتر توده هاي كارگر در چه هر هاي جديدي براي استثمار  است. راه
پيش پاي خود باز كرده است. به جاي احداث كارخانه و استخدام كارگر و 
پرداخت دستمزد و بازنشستگي و بيمه بيكاري و بيماري، آلونك زن چيني 
و بنگالي و افريقائي را مركز پيش ريز و صعود خود به قله اضافه ارزش ها 

صدور سرمايه اجبار خود به پرداخت ساخته است. با توسعه بدون مرز 
دستمزدهاي واقعي را به شدت كاهش داده است. دولت سرمايه كه در 
گذشته هاي دور، فقط ماشيني براي قهر و سركوب طبقه كارگر بود اكنون 
با فونكسيونها و ساختار تازه اش موقعيت طبقه بورژوازي براي مهار جنبش 

ين عوامل را مي توان طوالني كرد. كارگري را محكم تر كرده است، ليست ا
، كفه توازن قوا در مقابل مبارزات روز كارگران اين كارهاسرمايه جهاني با 

از دنيا را به نفع خود سنگين ساخته است. اين سنگيني در بخشي از دنيا، 
درنده كه جامعه ما ابعادي سبعانه تر هم پيدا مي كند، به اين دليل  جمله

اتوري هار دولتي را پشت سر خود دارد. به يمن اين ترين و هارترين ديكت
تحوالت، اعتصاب محل كار كه تا چند دهه پيش سالح مؤثر كارگران براي 
تحميل خواسته هايشان بر سرمايه داران بود، امروز قادر به ايفاي نقش 
سابق نيست. جنبش اتحاديه اي كه نقش هويتي آن فروش كل قدرت 

ارگر به سنار و سي شاهي افزايش دستمزد پيكار ضد كار مزدي طبقه ك
بود، امروز تاريخ مصرف خود براي همين دكانداري را هم از دست داده 
است. نگاهي به آنچه چند دهه اخير در ايران رخ داده است براي نشان 
دادن تغييرات توازن قواي ميان طبقه كارگر و سرمايه دار كافي است. در 

همه اعتصابات كارگري كه در  خورشيدي تقريباً 50اواسط دهه 
چهارديواري كارخانه ها به وقوع مي پيوست به خواست هاي خود دست 
مي يافت. عكس ماجرا در مورد اعتصابات و تحصن ها و مبارزات روز صدق 
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مي كند. در دوره زماني اول، نياز مبرم سرمايه به بيشترين نيروي كار 
صابات كارگري مي شد. در سبب عقب نشيني سرمايه داران در مقابل اعت

دوره دوم صاحبان سرمايه نه فقط فشار احتياج به نيروي كار را احساس 
نمي كنند كه به طور مدام ارتش چند ميليوني و در واقع جند ده ميليوني 
بيكاران را سالح دست خود براي سركوب هر اعتراض و خواست كارگران 

را اضافه كنم. اول اينكه  شاغل مي سازند. به اين بحث سه نكته مهم ديگر
مقاومت سبعانه سرمايه داري در مقابل خيزش هاي عظيم كارگري، در 
همان حال كه به يمن سنگين شدن كفه قدرت سرمايه در توازن قواي 
موجود صورت مي گيرد، اجبار قهري ماندگاري نظام سرمايه داري هم 

ت رد بر هست. سرمايه جهاني بدون اين سبعيت ها و بدون گذاشتن دس
كارگري قادر به حصول نرخ سودهاي مورد نياز بازتوليد  اعتراضسينه هر 

خود نيست. نكته دوم اينكه سرمايه داري صرفاً به اين دليل كفه توازن قوا 
را به نفع خود سنگين تر ساخته است كه جنبش كارگري جهاني گام به 

يم كرده است. گام سنگرها، قالع و استحكامات مبارزه طبقاتي خود را تسل
سومين نكته آنكه جنبش كارگري براي غلبه بر وضعيت حاضر، بايد بساط 
رفرميسم راست اتحاديه اي و آويختن به احزاب چپ نماي ماوراء خود را 
در هم پيچد. با اعتصابات درون اين كارخانه و آن كارخانه، با توسل به 

س حصول هيچ سنديكاسازي، با تحصن هاي پراكنده و مانند اين ها شان
پيروزي وجود ندارد. با جايگزيني اعتصاب محل كار توسط اعتصابات 
سراسري، با خواباندن چرخ توليد اضافه ارزش در وسيع ترين قلمروها، با 
اعمال قدرت شورائي سراسري عليه سرمايه، با پيش كشيدن افق شفاف 

، ريسرمايه داسوسياليستي و تبديل اين افق به سالح دست شوراهاي ضد 
با همبستگي انترناسيوناليستي ضد كار مزدي است كه مي توان كفه توازن 

  قوا را بر هم زد و شكست ها را به پيروزي تبديل كرد. 
  

   پاسخ نهم:
نه فقط كارگران كارگاههاي كوچك كه كارگران بزرگترين واحدها هم به 

رين صرف اتكاء به قدرت خويش در محدوده كارخانه قادر به تحميل نازل ت
خواست هاي خود بر صاحبان سرمايه نمي باشند. كارگران حتي براي 

راهي ندارند جز اينكه شورائي،  ددستيابي به ابتدائي ترين خواسته هاي خو
سراسري و ضد سرمايه داري متشكل شوند. وجود كارگاههاي كوچك و 
پراكندگي مراكز كار در ايران به نوبه خود، مبرميت و اهميت سازمانيابي 

ميليون  10سراسري را صدچندان مي سازد. همان گونه كه وجود بيش از 
كارگر بيكار و فاقد هر نوع محل كار در جامعه، بر درجه مبرميت اين 
سازمانيابي مي افزايد. شكي نيست كه گردائي هزاران كارگر در زير يك 
سقف با شدت استثمار و درد و رنج و شرائط كار و زندگي مشترك، امر 

و تشكل يابي آن ها را بسيار تسهيل مي كند، اما فراموش نكنيم كه  اتحاد
به ويژه در وضعيت روز دنيا فقط محيط كار مشترك نيست كه خيل 
بردگان مزدي را به هم پيوند مي زند. تعرض بي امان سرمايه به سطح 
معيشت، حداقل امكانات معيشتي يا آزاديهاي سياسي و حقوق اجتماعي 

يست كه خاص بردگان مزدي شاغل در اين يا آن كارگاه كارگران چيزي ن
يا حتي اين منطقه و آن منطقه باشد. كل طبقه كارگر مستقل از اينكه در 

استثمار شوند، آماج اين  هاكارگاههاي خرد يا عظيم ترين تراست 
. بيكاري همه كارگران را تهديد مي كند، سطح نازل هستندتهاجمات 

همه توده هاي كارگر است، محروميت از امكان دستمزدها فاجعه دامنگير 
دارو و درمان مصيبت همگاني بردگان مزدي است، نداشتن شهريه 
تحصيلي فرزندان آتشي است كه به جان همه كارگران افتاده است، تحمل 

عرصه را بر كل طبقه كارگر تنگ ساخته است. اگر ، فشار خفقان و سركوب
نيم، آنگاه مي بينيم كه وجود اين واقعيت ها را به درستي تعمق ك

كارگاههاي كوچك و پراكندگي اين كارگاهها فاكتور چندان تعيين كننده 
اي در كار سازمانيابي كارگران نخواهد بود. در نظر بياوريم كه ميليون ها 
كارگر بيكار اصالً محل كاري ندارند كه بخواهند در درون آن متشكل 

بسيار اثرگذار طبقه كارگر ايران، شوند، يك بخش بسيار تعيين كننده و 
كارگران حمل و نقل مي باشند، كافي است سه روز رانندگان بزرگراه 

تهران اعتصاب كنند تا كل چرخه توليد كارخانه هاي جاده  -بندعباس 
كرج از كار باز ايستد. اگر بخواهيم فقط به محل كار چشم دوزيم، رانندگان 

زير يك سقف را ندارند. بحث بر سر جاده ها نيز حالت كارگران جمع در 
جمع شدن در دكه هاي مختلف صنفي براي چانه زدن با مالكان كارگاهها 
نيست،  سخن بر سر سازمانيابي جنبش كارگري است. جنبشي متشكل از 
همه بيكاران، شاغالن، كارگران واحدهاي كوچك، بزرگ، كارگران مولد، 

يا هر بخش ديگري كه در هر  غيرمولد، صنعتي، تجاري، آموزشي، درماني
قلمرو كار مي كنند و مورد استثمار قرار مي گيرند. پيداست كه براي 

شوراهاي ضد  هر جامتشكل شدن بايد از محل كار و زندگي آغاز كرد. در 
از درون ، سرمايه داري را بر پاي داشت. اين شوراها را به هم پيوند زد

سوسياليستي شفاف به صورت  شوراها با منشور مطالبات واحد و دورنماي
 بايديك طبقه در مقابل بورژوازي به صف گرديد. هر كارگر در هر مركز كار 

مبارزه براي حصول مطالبات روز و متشكل شدن همزنجيران محل كار را با 
مبارزه حول خواسته هاي سراسري توده هاي كارگر و سازمانيابي سراسري 

كارگران كارگاههاي خرد با همان جنبش كارگري پيوند زند. در اين گذر 
  .هستندوظيفه اي مواجه هستند كه كارگران واحدهاي بزرگ رو به رو 

  
  پاسخ دهم:

صحبت مي كنيم بايد تكليف خود » جنبش زنان«وقتي از پديده موسوم به 
با بسياري پرسش ها را مشخص سازيم. از كدام جنبش زنان حرف مي 

ال مي كند؟ ريشه سلب مطالبات و زنيم؟ اين جنبش چه مطالباتي را دنب
بي حقوقي هايش را در كجا مي بيند و براي حصول اين خواسته ها عليه 

« كدام نظام مي جنگد؟ تلقي رايج اين است كه جنبش زنان يك جنبش 
است!! جنبشي كه عليه مردساالري، عليه » دموكراتيك« و » حق طلبانه

بعيضات جنسي و عليه ستم و بي حقوقي هاي مضاعف زنان، براي رفع ت
و ناروائي ها مبارزه مي كند. اين  قوانين و احكام متناظر با اين تبعضات

روايت از جنبش زنان ماالل از تناقض و توهم بافي است.اوالً ريشه واقعي 
تمامي نابرابري ها، ستم ها، محروميت ها، مردساالري ها يا قوانين و 

ار مخفي مي دارد. دوم اينكه به قراردادها و سنن پاسدار آن ها را از انظ
جاي راه واقعي پيكار عليه اساس اين بي حقوقي ها گمراهه هاي تيره 
رفرميسم را توصيه مي كند، سوم آنكه صف بندي طبقاتي واقعي درون 
جامعه موجود را به زيان طبقه كارگر و به سود نظام سرمايه داري 

ه مي كند. مسأله دستخوش تحريف مي سازد و جنبش كارگري را شقه شق
را بسيار موجز توضيح دهم. ريشه مردساالري، تبعيضات جنسي و كل ستم 
مضاعفي كه بر زنان اعمال مي شود بدون هيچ استثنا در موجوديت نظام 
سرمايه داري قرار دارد. سرمايه داري است كه ميليونها زن كارگر ايراني را 

مزد كرده است و به مجبور به تحمل دو شيفت كار خانگي بدون هيچ دست
يمن تحميل اين دوشيفت كار شاق رايگان، بر آنها، همسرانشان را هم 
مجبور به انجام روزانه هاي كار دو شيفتي در كارخانه ها و جاهاي ديگر با 
نازل ترين بهاي ممكن مي سازد. سرمايه است كه هزينه نگه داري و 

ان، همه و همه را به آموزش كودكان، مخارج نگهداري از معلوالن و سالمند
كار خانگي بدون دستمزد زنان كارگر ارجاع داده است. نرخ اضافه ارزش 

درصدي سرمايه اجتماعي ايران در بخش قابل توجهي از خود  1200هاي 
مديون همين كار رايگان خانگي توده هاي وسيع زنان كارگر است. قانون، 

برتافته از نيازهاي و نظم موجود در تمامي تار و پود خود  دينسياست، 
موجوديت و استيالي سرمايه و وجه الضمان بقاي نظام بردگي مزدي مي 

و  باشد. بر همين اساس هر توحشي كه در چهارچوب قانون و نظم و عرف
، همه از شريان حيات سرمايه مي مي كشد، زندگي زنان را به تباهي  شرع

ل اشكال توليدي جوشد. سرمايه است كه كل ساز و كارهاي فرارسته از د
پيشين تاريخ را از خطر زوال مصون مي دارد، آن ها را بازتوليد مي كند، به 

هر ، عنوان سالح قدرت و اعمال حاكميت خود مورد استفاده قرار مي دهد
مبارزه براي زوال و نابودي آن ها را با مجازات زندان و شكنجه و اعدام 

. هر ميزان پاسخ مي گويد. اين ها همه، در كنار هم فري اد مي زنند كه: اوالً
در گرو مبارزه مؤثر و شفاف عليه اساس  مبارزه عليه بي حقوقي زنان

سرمايه داري است. ثانياً جنبش زنان تنها در صورتي مي تواند ظرف واقعي 
صف آرائي براي رفع ستم ها و نابرابري هاي جنسي باشد كه به عنوان 

ي توده هاي كارگر خود را سنگري از سنگرهاي جنبش ضدسرمايه دار
سازمان دهد. حتماً گفته خواهد كه همه زنان كارگر نيستند و همه آنها 
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حاضر به مبارزه ضد سرمايه داري هم نيستند. اين چيزي است كه واقعيت 
ميليون ها زن كارگر ايراني پيكار براي رهائي  معنايش اين نيستكه دارد اما 

موجود را به دار رفرم طلبي اين و آن خود و رهائي كل زنان از شر مصائب 
زن كارگر براي رهائي خود از قيد بي  .اپوزيسون بورژوائي حلق آويز كنند

حقوقي هاي موجود بايد عليه استثمار و شدت استثمار همزنجيرانش، عليه 
وجود كار خانگي، عليه رايگان بودن اين كار، عليه هر نوع مذهب، عليه هر 

عه، عليه قوانين قصاص و سنگسار و مردساالري شكل دولت باالي سر جام
عليه ريشه هاي واقعي وجود همه اين ها، و ساير زن ستيزي ها و 

. او بايد خواستار مهد كودك رايگان، مراقبت عليه كار مزدي پيكار كند
رايگان از سالمندان، امحاء كار خانگي، پرداخت دستمزد كامل در قبال اين 

ن نرفته است، خواستار آموزش رايگان، بهداشت و نوع كار مادام كه از ميا
دارو و درمان رايگان و صدها مطالبه مهم ديگر از اين دست شود. هر ميزان 
آزادي و استيفاي حقوق او در گرو حصول اين مطالبات است و كل اين 
مطالبات اجزاء غيرقابل تفكيك و اليتجزاي خواست هاي پايه اي طبقه 

ي باشد. با اين تفصيل پاسخ من به سؤال حاضر كارگر و جنبش كارگري م
بسيار صريح و شفاف است. بحث بر سر اين نيست كه جنبش زنان دست 
به كار سازمانيابي زنان كارگر شود. بالعكس اين جنبش ضد سرمايه داري 
طبقه كارگر است كه بايد مبارزه عليه كليه نابرابري هاي جنسي و بي 

  هاي پيوسنه و توفنده خود سازد. حقوقي زنان را سنگري از سنگر
  

 پاسخ يازدهم:
اصطالح مجعولي در ادبيات سرمايه داري است و مثل » بخش خدمات« 

همه واژگان ديگر به كار گرفته مي شود تا ماهيت نظام بردگي مزدي را 
استتار كند. آنچه زير اين نام وجود دارد همسان همه حوزه هاي هستي 

نيروي كار و استثمار توده هاي كارگر است.  سرمايه، بازار خريد و فروش
كارگران شاغل در اين بخش، در همه جاي دنيا از جمله ايران بخش تعيين 
كننده و بزرگي از كل طبقه كارگر را تشكيل مي دهند. نيروي كار آنان با 
سرمايه مبادله مي گردد، سرمايه سرمايه دار مي شود و ممكن است مولد 

كن است به طور مستقيم اضافه ارزش توليد كند و يا غيرمولد باشد. مم
ممكن است چنين نباشد، بلكه به طور غيرمستقيم در افزايش ميزان اضافه 
ارزش ها نقش تعيين كننده ايفاء نمايد. آنچه مهم است اين است كه در 
همه اين حاالت نياز جبري بازتوليد پروسه ارزش افزائي و توليد اضافه 

اين بخش بسان كارگران همه حوزه هاي ديگر پيش ارزش است. كارگران 
ريز سرمايه استثمار مي شوند، شدت استثمار آنان در پاره اي موارد چه بسا 
از كارگران ديگر بيشتر باشد. در شرائط حاضر ميليون ها معلم دبستان و 
دبيرستان و مدارس عالي، پرستار، بهيار، تكنيسين بهداشت و درمان، 

نظافتچي، كارگر رستوران و هتل و شبكه هاي حمل و خبرنگار، مترجم، 
نقل و مانند اين ها در اين بخش كار مي كنند و استثمار مي شوند. توده 
هاي كثير كارگر مورد استثمار اين قلمروها همسان همزنجيران خود در 
همه حوزه هاي ديگر به صورت مدام عليه شدت استثمار سرمايه داري و 

ي ديگر منبعث از موجوديت سرمايه مبارزه كرده اند مظالم و بي حقوقي ها
و مبارزه مي كنند. ابعاد خيزش ها، اعتراضات و مبارزات معلمان، پرستاران 
و بهياران بيمارستان ها در طول اين سال ها از مبازرات كارگران بخش 
هاي ديگر كمتر و محدودتر نبوده است. هر گونه مرزكشي ميان اين 

مزدي و ساير گروه ها و افراد طبقه شان به طور  جمعيت عظيم بردگان
قطع ضربه اي است كه بر انسجام، يكپارچگي و قدرت متحد كل طبقه 
كارگر وارد مي گردد. نقد ناسيوناليستي و رفرميستي سرمايه داري در 
جامعه ما تاريخاً تالش داشته است كه بر روي شدت استثمار و وضعيت 

پرده اندازد. اهميت كار اين بخش در » ماتخد« فالكت بار كارگران حوزه 
افزايش اضافه ارزش هاي انبوه سرمايه را استتار نمايد و در همين راستا به 

  يكپارچگي و اتحاد كل طبقه كارگر صدمه زند.
  

  پاسخ دوازدهم:
كارگر كسي است كه نيروي كار خويش را مي فروشد و با فروش نيروي 

ع دخالت در سرنوشت كار خود جدا مي كارش، از كار، محصول كار و هر نو

گردد، او بر همين اساس از هر شكل مداخله آزاد در تعيين سرنوشت 
زندگي اجتماعي خويش نيز جدا و محروم مي شود. در تعريف كارگر آنچه 
كه واجد هيچ اعتبار اساسي نيست يدي و فكري بودن آن و آنچه واجد 

. فرايند مبادله شده حداكثر نقش است همين مشخصاتي است كه اشار
  نيروي كار و مصرف آن توسط سرمايه دار مراحلي دارد. 

فاز نخست اين فرايند، متضمن مبادله ميان كار مرده يا كار عينيت يافته 
پيشين به مثابه سرمايه در يك سوي و نيروي كار زنده به صورت كاال در 

و صوري زير  سوي ديگر است. تا اينجا نيروي كار فقط به شكل غيرارگانيك
اما  مي رودال فروش ا. اين نيرو به عنوان يك كمي گيردتسلط سرمايه قرار 

هنوز عينيت پيدا نكرده و شكل مادي مجسم احراز ننموده است. تحقق 
ويژگي مهم داراست. اول: اينكه سرمايه كليه حق و حقوق  3همين فاز 

. دوم: مي سازدمربوط به چگونگي كاربرد و مصرف نيروي كار را از آن خود 
اين مبادله به اين دليل انجام مي گيرد كه نيروي كار مورد خريد و فروش، 

و سوم: اينكه انجام اين مبادله پول را  استنياز پروسه توليد اضافه ارزش 
  به سرمايه مبدل مي سازد. 

فاز دوم مرحله اي است كه صاحب سرمايه نيروي كار خريداري شده را در 
مي كند. در اينجاست كه نيروي كار به كاالئي مادي و  پروسه توليد مصرف

مجسم تبديل مي شود. كاالئي كه بهاي آن چندين برابر بهاي خريد آن 
توليد اضافه ارزش، هر دو فاز ياد شده را در بر مي گيرد، اما   پروسهاست. 

شود، الزاماً هر دو مرحله را پشت  كل نيروى كارى كه با سرمايه مبادله مى
گذارد. نيروي كار بخش عظيمي از كارگران فاز دوم را طي نمي  ىسر نم

كند و به صورت كار مولد در نمي آيد اما نياز قهري فرايند بازتوليد سرمايه 
همزنجير هر يا فرايند عمومي توليد اضافه ارزش است. فروشنده آن مثل 

جدا مي شود و حق دخالت در سرنوشت كار و  شمولد خود از كار
   ندگي اجتماعي خود را از دست مي دهد.سرنوشت ز

نكته اساسي در تعريف كارگر مطلقاً يدي يا فكري بودن كار نيست. آنچه 
زير نام كار فكري مراد مي شود اگر نيروي كاري است كه كاالست و به 
مثابه يك كاال به فروش مي رسد مستقل از اينكه هر دو فاز باال يا فقط فاز 

ال دارنده و فروشنده اش يك كارگر است. نخست را طي كند به هر ح
معلم، مترجم يا خواننده، كار يدي نمي كنند اما غيريدي بودن كارشان 
اساس كارگر و فروشنده نيروي كار بودن آنان را زير سؤال نمي برد. در 

معناي فروش نيروي كار صرف همين جا نكته مهم ديگري را اضافه كنم. 
از حقوق بگيران نه فقط كارگر نيستند  دريافت حقوق نيست. شمار كثيري

كه به طبقه سرمايه دار تعلق دارند. نماينده پارلمان، وزير، امراي ارتش، 
مستشاران،  ،مشاوران ،رؤساي پليس، فرماندهان نظامي و انتظامي، مديران

اجتماعي سرمايه، و  سياسي ،برنامه ريزان نظم توليدي ،سياستگذاران
گيرند اما آنان فقط آحادي از طبقه سرمايه  مي» حقوق  «ظاهراً  همگي

دار را تشكيل مي دهند. سرمايه يك شيئي نيست، يك رابطه اجتماعي 
است و افراد طبقه سرمايه دار به مالكان مؤسسات صنعتي، مالي، تجاري و 
ساير بنگاههاي اقتصادي محدود نمي شوند بلكه كل عناصر دخيل در 

اين نظم يا تحميل اين نظام بر طبقه  برنامه ريزي نظم سرمايه و اعمال
كارگر را نيز در بر مي گيرد. همه افراد يا گروههائي كه نام برديم نظم 
توليدي و سياسي و اجتماعي سرمايه را برنامه ريزي مي كنند، پاسداري 
مي نمايند و بر كارگران تحميل مي كنند. عكس قضيه در مورد كارگر و 

ر سواي نيروي كارش مالك هيچ چيز ديگر طبقه كارگر مصداق دارد. كارگ
نمي باشد. نيروي كار وي مي تواند يدي يا فكري باشد. او با فروش نيروي 
كارش فقط استثمار نمي شود، فقط اضافه ارزش توليد نمي كند، فقط 
دنياي سرمايه ها را توليد نمي نمايد بلكه عالوه بر همه اين ها، از هستي 

از هر نوع دخالت در كار و فرايند توليد و  اجتماعي خود ساقط مي شود.
ايفاي نقش واقعي در تعيين سرنوشت زندگي خود سقوط مي كند. اين 

، بسياري از آزمايشگاه حكم در مورد يك معلم، پرستار، مترجم، تكنيسين
به همان اندازه ها  نويسندگان و روزنامه نگاران و گروههاي مشابه آن

  صدق مي كند. رگر صنعتي مصداق دارد كه در مورد يك كا
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حزب كمونيست كارگري، سازمان فدائيان (اقليت) و سازمان هاي  پاسخ
  گونه به همان را پرسش آرش 12فدائيان خلق ايران (اكثريت) به 

  كنيم. اند، درج مي كه براي ما ارسال كرده

  
  

  دوازده پرسش از:
  حزب كمونيست كارگري

 
و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران محصول چه  پراكندگي پرسش:

هاي ديكتاتوري هاري را كه هر نوع تشكل  ها رژيم عواملي است؟ بعضي
ها رفرميسم و  دانند و بعضي كنند، علت اصلي مي مستقل را سركوب مي

هاي فعاالن كارگري و چپ را؛ شما  هاي ديگر چپ روي سازشكاري و بعضي
قتصادي ايران و مخصوصاٌ نقش دولت هاي ا چه نظري داريد؟ ويژگي

كنيد؟ براي بيرون آمدن  خوار نفتي را در اين ميان چگونه ارزيابي مي رانت
از اين پراكندگي چه بايد كرد و از چه راهكارها و از چه نوع سازماندهي 

 بايد بهره جست؟
 

جنبش  :فر عضو دفتر سياسي حزب كمونيست كارگري شهال دانش
ل سراسري خود محروم است، چون در حاكميت كارگري از داشتن تشك

جمهوري اسالمي تالش براي ايجاد تشكل جرم است. از همين رو تالش 
براي ايجاد تشكل كارگري همواره يك عرصه نبرد كارگران با رژيم بوده 

در امر  يجنبش كارگر يها يعليرغم پيشرو ،است. بخاطر همين
اش تالش كرده متشكل  مبارزه ، عليرغم اينكه كارگر با تالش ويسازمانياب

كماكان ما با  يشود و داشتن تشكل را حق مسلم خود دانسته است، ول
يم. بدين يايد در سطح سراسري آن روبرو كه شما به آن اشاره كرده يمعضل

ترتيب روشن است كه اولين مانع براي ايجاد تشكل سراسري كارگري، 
جمهوري اسالمي است.  ديكتاتوري حاكم بر ايران است. خفقان و سركوب

بينيم كساني چون منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي  همين االن مي
از كارگران شركت واحد و بهنام ابراهيم زاده و محمد جراحي و شاهرخ 

هاي كارگري بخاطر  زماني از اعضاي كميته پيگيري براي ايجاد تشكل
ود از حق و حقوق مبارزاتشان براي ايجاد تشكل خود و بخاطر دفاع خ

كارگر در زندانند. به همين شكل رهبران سنديكاي نيشكر هفت تپه باز 
بخاطر تالش براي ايجاد سنديكاي خود و اعتصابات باشكوه اين كارگران در 

از كار خود اخراج شده و براي آنها پرونده قضايي تشكيل داده  85سال 
از نظر من اين اولين و شده و همواره تحت تعقيب و فشار هستند. بنابراين 

ترين مانع براي متشكل شدن كارگر در ايران است. طبعا ساختار  مهم

هاي كار ايجاد كرده  اقتصادي اي كه جمهوري اسالمي آگاهانه در محيط
عمل كند. آنهم  ،است، توانسته بعنوان يك مانع ديگر كه مهم هم هست

، به شكل رايج هاي قراردادي و موقت و بصورت پيماني تبديل استخدام
هاي كار، تكه تكه كردن محيط هاي كار و سپردن هر  ها در محيط استخدام

در جمع شدن و متحد  ديگربخش آن به يك پيمانكار، يك مانع جدي 
شدن و شكل گرفتن تشكل كارگران است. بويژه اين باليي است كه 
جمهوري اسالمي بر سر كارگران نفت، صنايع وابسته به نفت مانند 

هاي بزرگي چون ايران خودرو و ذوب آهن اصفهان  ها و مجتمع وشيميپتر
جمهوري  ،هزاران كارگر آورده است. با اين شكل از كار ه سرو غيره ب

اسالمي توانسته است، با حواله دادن هر بخش از كارگران يك كارخانه به 
پيمانكاري معين، جلوي اعتراضات واحد و سراسري كارگران در چنين 

هم و كليدي را سد كند. شرايط برده واري از كار را بر كارگران مراكز م
چون چماقي روي سر كارگر  حاكم كند. بيكاري و اخراج را همواره هم

ترين ضربه را به امر متشكل شدن كارگران وارد  نگاهدارد و با اين كار بيش
 كنم، گرايشي كه كند. بنابراين با توجه به نكاتي كه اشاره كردم، فكر مي

معضل ضعف تشكيالت كارگران را به چپ روي كارگران و يا نقش چپ 
دهد، عمال دارد جمهوري اسالمي را از زير ضرب جنبش كارگري  نسبت مي
 كند.   خارج مي

 بطور مثال به تجربه مبارزات كارگران شركت واحد نگاه كنيد. اگر واقعاٌ
اد، امروز سنديكاي افت اتفاق نمي 84اعتصابات با شكوه اين كارگران در سال 

اين كارگران از چنين اعتباري در ميان كارگران و در سطح جهاني 
يك گرايش مخالف اين اعتصابات بود،  ،موقع برخوردار نبود. خوب همان

 ،ها و غيره خواست كارگران با اشكالي از مبارزه مثل روشن كردن چراغ مي
باقي كار را به  به قول خودشان توجه مسئوالن امر را بخود جلب كنند و

هاي كريدورهاي اداره كار و غيره بسپارند. اما هفده هزار كارگر  رايزني
شركت واحد با اعتصاب قدرتمند خود، بطور واقعي توانستند جايگاه و نقش 
اعتصابات كارگري را به نمايش بگذارند. مبارزاتي كه بطور واقعي تمام 

مي در تغيير توازن قواي ها را بطرف كارگران معطوف كرد و نقش مه توجه
سياسي جامعه به نفع كارگر و كل جامعه داشت. خوب به زعم برخي 

كه  اين ها همه تندروي و چپ روي كارگران است. يا فرضاٌ مفسران اين
گونه مجوزي  گويد داشتن تشكل حق مسلم ماست و نياز به هيچ كارگر مي

اين جنبش را  ندارد، به روشني راديكاليسم و نفوذ گرايش چپ در راس
ها ما شاهد گرايشي  دهد. اما در عين حال در درون همين تشكل نشان مي

بوديم كه بدنبال تغيير در فصلي از قانون كار ضد كارگري جمهوري 
اسالمي بود تا بتواند مجوز ايجاد تشكل براي كارگران را بدست آورد. همان 

اين حكومت فرا  گرايشي كه امروز هم كارگر را به بيعت با قانون اساسي
 خواند.  مي

دهد كه اين گرايشات راست جايي در  واقعيت مبارزات كارگران نشان مي
ميان كارگران ندارد. همانطور كه اشاره كردم، تجربه كارگران شركت واحد، 

هاي تا كنوني كارگران براي امر متشكل  نيشكر هفت تپه و همه تالش
با حكومت اسالمي بر سر يك جدال جانانه  مقاطع مهمشدن، چيزي جز 

س آن گرايش أمتشكل شدن نبوده است. تالش هايي كه بطور واقعي در ر
چپ و راديكال قرار داشته  و جنبش كارگري را در زمينه سازمانيابي خود 

هايي كه به همت خود  به دستاوردهاي كنوني رسانده است. همه اين تشكل
ري است و بايد به همه هاي جنبش كارگ اند، پيشروي كارگران ايجاد شده
 آنها ارج گذاشت.  

اري مانع اصلي كاز سوي ديگر شما به اين نظر كه گويا رفرميسم و سازش
سازمانيابي كارگران است، اشاره كرديد. من چنين جايي به رفرميسم 

دهم.  بطور واقعي  بعنوان يك مانع در برابر امر سازمانيابي كارگران نمي
در جنبش كارگري جايي ندارد به اين دليل رفرميسم و گرايش سازشكار 

ساده كه يك پاي رفرميسم محدود كردن مبارزه در چهارچوب قوانين 
موجود است و بازي كردن در چهارچوب ساختار سياسي حاكم يعني 
جمهوري اسالمي، يعني قرار گرفتن در كنار خانه كارگر كه با توجه به 

ياسي آنان كه اعتراضات سطح اعتراض در ميان كارگران و خودآگاهي س
خواهد  گسترده و بي وقفه شاهد آن است،   از سوي كارگر معترضي كه مي

شود. چون انتظار هر گونه اصالح و  حقش را بگيرد، با انزجار روبرو مي
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رفرمي از سوي جمهوري اسالمي پوچ است و هرگونه بهبودي در شرايط 
ات او و تحميل آن به كار و زندگي كارگر، تنها و تنها در نتيجه مبارز

جانيان اسالمي ممكن است. از همين رو مبارزه عليه تهاجمات جمهوري 
اسالمي، مبارزه براي تحميل خواستهاي خود به اين رژيم، يك جزء دائمي 
مبارزات كارگران و كل جامعه عليه جانيان اسالمي بوده است. در يك كالم 

ن، سخن گفتن از هر گونه در جمهوري اسالمي و قوانين ارتجاعي اسالمي آ
 اصالح و رفرمي پوچ است.

اما اجازه بدهيد اشاراتي هم در مورد بخش آخر سئوالتان و راهكارها داشته 
باشم. ببينيد به نظر من ما در دو سطح بايد به مساله سازمانيابي كارگري 

اي كه تا كنون به همت خود  هاي كارگري نگاه كنيم. يكي تقويت تشكل
هاي جنبش  طور كه اشاره كردم پيشروي اند و همان گرفته كارگران شكل

هاي آنست، مانند سنديكاي شركت واحد، سنديكاي  كارگري و نقطه قوت
نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران، و يا انجمن صنفي برق و 
فلزكار كرمانشاه و كميته هماهنگي و كميته پيگيري وغيره و غيره. 

مقاطع معيني كنار هم ايستاده و بطور مثال فراخوان به هايي كه  در  تشكل
هزار تومان از  330مزد  اند. در اعتراض به سطح دست برگزاري اول مه داده

اند، قطعنامه اول مه و منشور  سوي دولت، صداي اعتراض كارگران بوده
اند و به اين شكل در حد توان خود  مطالبات حداقل كارگري را منتشر كرده

ها به  اند به جنبش اعتراضي كارگري تعين بدهند. اين تشكل دهتالش كر
توانند نقش مهمي در متحد كردن كارگران حول  ميها  اعتبار همين فعاليت

چنان  رود كه آنها هم انتظار ميهاي سراسري آنها داشته باشند.  خواست
همين نقش مهم مبارزاتي خود را به پيش برند و با قرار گرفتن كنار 

 صف متحد كارگران را نمايندگي كنند. يكديگر
اي و محلي است.  سطح ديگر مساله سازمانيابي كارگران در سطح كارخانه

طور كه جلوتر نيز اشاره كردم، ما شاهد اعتراضات هر روزه كارگران  همان
در اين كارخانه و آن كارخانه و در اين شهر و آن شهر هستيم. يك ركن 

هر روزه كارگران است. هر روزه بودن و  مهم همه اين مبارزات تجمعات
دهد، كه شكل پايدارتري از  گستردگي اين مبارزات به ما امكان مي

هاي كارگري ايجاد كنيم. از همين رو  يابي كارگري در همه محيط سازمان
تحميل تشكيل منظم مجمع عمومي به عنوان محلي براي تصميم گيري و 

لي است. بويژه دامن زدن به چنين اعمال اراده كارگران امري ممكن و عم
حركتي در جاهايي چون پتروشيمي ماهشهر و مراكز كليدي كارگري 

گام عملي و در عين  ،ها از نظر من بسيار مهم و حياتي است. انجام همه اين
يابي  حال فوري براي گذاشتن سنگ بناي شوراها و رفتن بسوي سازمان

ويه به اوضاع نگاه كنيم، سراسري كارگري است. حال وقتي از همين زا
ارتباط فعالين كارگري كارخانجات مختلف با يكديگر در هر شهر، رفتن 

هاي واحدي كه كارگران  بسوي مبارزات متحد و همزمان حول خواست
هاي شكل پايدارتر سازماني در سطوح سراسري  دارند، باز بستر ايجاد زمينه

 تريست. 
نه اي ميتواند بصورت تشكيل شكل ديگر سازمانيابي ما در سطح كارخا

كميته هاي اعتصاب در كارخانجات مختلف توسط فعالين دست اندركار در 
ي كه بعنوان جمعي از كارگران فعال و معترض ئكارخانه ها باشد. كميته ها

برپايي منظم مجمع عمومي، متحد كردن كارگران حول خواستهاي واحد و 
 ر آنهاست. جهت دادن به اعتراض و مبارزه كارگران ام

اي چون  هاي سراسري يابي كارگران حول خواست در كنار همه اينها سازمان
كاران از  مردها، كوتاه شدن دست پيمان خواست فوري افزايش دست

هاي موقت، توقف  هاي كار و پايان دادن به شكل برده وار استخدام محيط
در يك  ها، بيمه بيكاري مكفي در سطح يك زندگي انساني و فوري اخراج

اي انساني،  كالم سازمان دادن مبارزه در دفاع از معيشت و براي زندگي
جنبه مهم ديگري از كار ماست. بطور مثال هم اكنون بيكاري ابعادي 

اي سراسري را  توان عليه آن متحد شد و مبارزه سرسام آور دارد. مي
 سازمان داد.

هدفمند "رح بعالوه جنبش اعتراضي عليه تهاجمات اقتصادي رژيم و ط
يك عرصه مهم مبارزه كل جامعه و كارگران است. در اين  "كردن يارانه ها

ها همه  تر جلو بيايند. اين يافته عرصه نيز كارگران بايد سازمان
  كنم ممكن و شدني است.  ست كه من فكر مي راهكارهايي

مبارزات خود انگيخته كارگران ايران براي دفاع از حق شان و  پرسش:
با تهاجم دائمي رژيم و براي متشكل شدن را چگونه ارزيابي مقابله 

ها و جمع شدن هايشان در  ها ، راهپيمايي كنيد؟ اعتصابات ، تحصن مي
 مقابل مراكز و نهادهاي مختلف دولتي چقدر چشمگير و اثرگذار اند؟

  
بطور واقعي مبارزات كارگري در ايران همواره يك عرصه دائمي فر:  دانش

جمهوري اسالمي بوده است. كارگران با مبارزات هر روزه خود مبارزه عليه 
اند. بطور مثال  نقش مهمي در تغيير توازن قواي سياسي جامعه داشته

اعتصاب در جمهوري اسالمي ممنوع است و در قانون كار آن به رسميت 
كند، بعنوان امري خالف  شناخته نشده است. وقتي كارگر اعتصاب مي

گيرد،  ظم عمومي جامعه مورد تعرض و حمله قرار ميقانون و اخالل در ن
بينيم   شوند، ولي مي رهبران كارگري به همين جرم دستگير و زنداني مي

اعتصاب يك شكل دائمي و هر روزه اعتراضات كارگري است و  ،با اين حال
اند، آنرا به جمهوري اسالمي تحميل كنند. مقامات اين  كارگران توانسته
شوند به پاي مذاكره با  عتصابات كارگري ناگزير ميرژيم در برابر ا

نمايندگان كارگران بنشينند. حتي كارگران خيلي جاها حقوق ايام اعتصاب 
رفت بزرگ براي كارگر و  اند. طبعا اين خود يك پيش خود را تحميل كرده

كل جامعه بوده و جايگاه مبارزات كارگري در تحوالت سياسي جامعه را به 
ما هاي كارگري  كند. يا در زمينه مبارزه براي ايجاد تشكل يروشني بيان م

شاهد اين هستيم كه كارگران در ايران به طور واقعي به قدرت اعتصاب و 
و به اين شكل سنديكاي  هائي را ايجاد كنند تشكلاند  شان توانسته مبارزات

شركت واحد، سنديكاي نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و 
ها  اند. اين لهايي مثل كميته پيگيري و كميته هماهنگي شكل گرفتهتشك
شان به نفع كل جامعه  سنگرهاي مهمي هستند كه كارگران با مبارزات همه

 اند فتح كنند.  توانسته
يك مشخصه مهم امروز تان بايد بگويم كه  اما در مورد قسمت دوم سئوال

از كارخانه است. با اين  اعتراضات كارگري در ايران بيرون كشيده شدن آن
كار است كه كارگران توانسته اند صداي اعتراض خود را به سطح جامعه 

فضاي سياسي  تاثير مهمي در كشيده و بطور واقعي در خيلي از مواقع
يك شكل از اين نوع اعتراضات راهپيمايي و برگزاري  داشته باشند.شهرها 

ن در مقابل مراكز تجمعات در مراكز شهرهاست و شكل ديگرش جمع شد
شاهد تجمعات هر روزه كارگران . بطوريكه ما دولتي جمهوري اسالمي است

در اين شهر و آن شهر در مقابل فرمانداري ها و مراكز مختلف دولتي و 
. هستيمبطور مثال در تهران در مقابل دفتر احمدي نژاد و مجلس اسالمي 

اعتراضات كارگري اينها همه نشان از تعرضي تر شدن و سياسي تر شدن 
بر تغيير توازن  اند دارد. با اين شكل از مبارزات است كه كارگران توانسته

بينيم كه خود  كه هم اكنون مي قواي سياسي جامعه تاثير بگذارند. بطوري
اهواز و كاشان و  جمهوري اسالمي دارد از كانون هاي بحران مثل قزوين و

ر مثال در سال گذشته در گويد. بطو شيراز و اصفهان و غيره سخن مي
 60هاي حكومتي از برگزاري  رابطه با مبارزات كارگري در اهواز خود رسانه

خبر دادند. اينها همه نشانگر وزن و جايگاه  "بحران كارگري"جلسه 
  مبارزات كارگري در اوضاع سياسي جامعه است. 

در سال هاي اخير كارگران دو واحد بزرگ ، يعني شركت واحد  پرسش:
اند سنديكاي مستقل  وبوس راني تهران و ني شكر هفت تپه ، توانستهات

خودشان را به وجود بياورند و هرچند رهبران اين دو حركت با سركوب و 
اند ، ولي اين دو تشكل مستقل عمالً هويت  اخراج از كار و زندان روبرو شده

ابي ها را چگونه ارزي اند. اين حركت اي پيدا كرده كامالً شناخته شده
تواند از  تواند پا بگيرد و آيا مي كنيد؟ آيا سنديكاي مستقل در ايران مي مي

 طريق مذاكره با دولت مشكلي از مشكالت كارگران را حل كند؟
  

ها كه شما اسم برديد، بلكه  درست است. نه تنها اين تشكلفر:  دانش
 هايي ديگر چون كميته پيگيري و اتحاديه آزاد كارگران ايران و تشكل

هايي هستند كه  به همت خود  كميته هماهنگي و غيره همگي تشكل
اند و به همين اعتبار نيز ممكن بودن و عملي  بودن  كارگران تشكيل شده

امر ايجاد تشكل كارگري به قدرت مبارزه خود كارگران را نشان داده اند.  
طور كه شما هم اشاره كرده ايد و من هم سعي  ها همان ايجاد اين تشكل



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٩٠  107ي  آرش شماره

كردم در سواالت قبلي توضيح دهم، نتيجه مبارزه كارگران بوده است. 
كارگران براي آن سركوب و اخراج و زنداني شده اند. به نظر من تجمعات 

 به چند هزار نفره كارگران شركت واحد و اعتصابات قدرتمندشان بود كه
طور در نيشكر هفت تپه  همين سنديكاي واحد چنين جايگاه معتبري داد. 

شان، با راهپيمايي و تجمعاتشان توانستند سنديكاي  ارگران با اعتصاباتك
خود را شكل دهند. بعالوه اينكه در كنار همه اين تالش ها ما شاهد اين 
هستيم كه مجمع عمومي كارگري يك ركن دائمي مبارزات هر روزه 
كارگران و متحد شدن و متحد ماندن كارگران در محيط هاي كاري است. 

عرصه نيز كارگران پيشروي هاي خوبي داشته اند. در جايي مثل  در اين
نماينده  27كيان تاير كارگران مجمع عمومي بزرگ خود را تشكيل داده و 

انتخاب كردند و همانجا اعالم كردند كه شوراي اسالمي بايد كنار برود و 
اطاق آنها به نمايندگان منتخب خود كارگران واگذار شود. اين حركت به 

است كه راه عملي شكل گيري شوراهاي كارگري در  تقاد من يك الگواع
. يا مثال در ذوب آهن اصفهان كارگران شوراي دهد كارخانجات را نشان مي

هاي اعتصاب در انقالب  موقت خود را تشكيل دادند. چيزي شبيه كميته
كه بعدها با فراخواندن مجامع عمومي كارگري به شوراهاي كارگري در  57

هاي كارگري تبديل شد. شوراي موقت ذوب آهن اصفهان در همان  محيط
توانست در مبارزه كارگران اين مجتمع نقش داشته  ،مدتي كه سربلند كرد

ش محدود شد. نمونه ا تها دايره فعالي گيري باشد، اما بعد زير فشار دست
ديگر آن تالشي بود كه ما در مبارزات كارگران در شهر سنندج شاهد 

بردند و  شان را جلو مي كارگران با قدرت مجمع عمومي خود مبارزاتبوديم. 
چند مشترك  نمايندگان حتي در سطح چند كارخانه مجمع عمومي

هاي  ها و پيشروي . اينها همه به نظر من تالشكارخانه را تشكيل دادند
   .جنبش كارگري است

مستقل  اما اجازه بدهيد اينجا به نكته بعدي سوال شما بپردازم. تشكل
كارگري از نظر من به معني تشكل مستقل از دولت است. يعني تشكلي كه 
با زور مبارزه خود كارگران ايجاد شده و قدرت خود را نيز از مبارزات 

گيرد. بنابراين در پاسخ به سوال شما بايد بگويم بله به نظر من  كارگران مي
يرند و جنبش توانند شكل گ هاي مستقل از دولت مي سنديكا و يا تشكل

كارگري در ايران تا همين جا الگوهاي خوبي از اين جهت بدست داده 
هايي هستند كه عليرغم قوانين جمهوري اسالمي  ها تشكل است. اما اين

توانند بقا داشته  گيرند و به  زور مبارزه كارگر ايجاد شده و مي شكل مي
 باشند. 

اند تشكل مستقل كارگري تو آيا مي ايد كه  تان پرسيدهدر  بخش آخر سوال
. پاسخ من اينست كه با دولت مذاكره كند و مشكلي از كارگران را حل كند

تواند اما به شرط اينكه نيروي كارگران در صحنه باشد و زير فشار  بله مي
گويي به  اعتراض كارگران دولت و كارفرمايان وادار به مذاكره و پاسخ

حل مشكالت كارگران صرفا از اگر منظورتان كارگران شده باشند. اما 
در چهارچوب قوانين تعريف شده آن باشد،  طريق مذاكره با دولت و طبعاٌ

روشن است كه خير و از نظر من چنين تشكلي عمال كنار شوراهاي 
   اسالمي و خانه كارگر قرار خواهد گرفت و ربطي به كارگران نخواهد داشت.

مستقيم اراده يق اعمال يك تشكل كارگري از طرتر من  به عبارت روشن
كارگران، از طريق اتكا به مجمع عمومي كارگران و متحد نگاهداشتن آنها 

تواند با قدرت جلو رود و به اتكاي همين  شان مي ها و مطالبات حول خواست
هاي  قدرت و مبارزات كارگران، دولت و كارفرمايان را بر سر خواست

هاي خود را بقبوالند و حتي  تكارگران به پاي ميز مذاكره بكشاند و خواس
به قانون تبديل كند. بدون وجود چنين سوخت و سازي، بدون حفظ حضور 
كارگران در صحنه مبارزه،  آنهم در حاكميت رژيمي مثل جمهوري اسالمي 
كه اعتصاب كردن، جمع شدن، تشكل ايجاد كردن همه و همه جرم است، 

و رايزني با دولت و غيره  كه بتوان از طريق راهكارهاي قانوني تصور اين
مشكلي از كارگر حل كرد، يك توهم آشكار است. براي روشن شدن بحث 

زنم. رهبران اين سنديكا وقتي  باز نمونه سنديكاي شركت واحد را مثال مي
كردند و رو به آنان سخن گفتند  و هزاران  ءكه به قدرت كارگران اتكا

اعتصاب دادند، توانستند با دعوت كرده و فراخوان به  تجمعكارگر را به 
تر نيز اشاره كردم اين مبارزات توانست  قدرت جلو بروند و همانطور كه قبل

سنديكاي واحد را به تشكلي معتبر تبديل كند. تشكلي كه در سطح جهاني 

شناخته شد و توانست جاي خود را باز كند. اما آنجايي كه اين سنديكا 
هاي كارگران به  شد و خواست اتكايش به توده كارگر شركت واحد كم

رايزني در كريدورهاي ادارات كار كشيده شد، ديديم كه مبارزات آنان 
شكلي فرسايشي بخود گرفت و نتيجه آن نيز تضيعف موقعيت رهبران 

خواهم  گيري و فشار دائمي بر روي آنان بود. در كل مي كارگران و دست
ي خانه كرده و شكل كارگران را راه، بگويم وقتي كه رهبران يك تشكل

هاي قانوني و رايزني با دولت و كارفرما جستجو  حل و فصل مبارزه را در راه
شان باقي نمي ماند، يا به سازش و  كنند، عمال دو راه بيشتر در مقابل مي

شوند و عمال جايگاه خود را در ميان كارگران از دست  مماشات كشيده مي
كنند كه در  اي كارگران پافشاري ميه ايستند و بر خواست دهند و يا مي مي

اين صورت وقتي كه قدرت كارگر در ميدان نيست و او را به خانه فرستاده 
شوند.  يا از كار اخراج و يا راهي زندان مي برند و نهايتاٌ اند، راه به جايي نمي

و نتيجه عملي آن نيز عقب رفتن مبارزه كارگران و فراهم شدن شرايط 
 شان خواهد بود.  تسركوب بيشتر مبارزا

بنا بر اين با همين منطق نيز بايد به خود مساله ايجاد تشكل كارگري نگاه 
ايم كه ايجاد تشكل كارگري امر  كرد و از همين روست كه  ما هميشه گفته

خود كارگران است. براي آن نيازي به مجوز نيست، بلكه بايد تشكيل آنرا با 
ر حكومتي كه حق تشكل را به قدرت مبارزه خود تحميل كرد. بويژه د

شناسد، تالش براي ايجاد تشكل جرم و اخالل در نظم  رسميت نمي
شود، و فعالين آن نيز به همين جرايم زنداني و  اجتماعي محسوب مي

گفتگو بر سر ايجاد تشكل  حكومتشود با آن   شوند، چگونه مي دستگير مي
   كرد.

ورا و جنبش شورايي را عده اي از فعاالن جنبش كارگري بديل ش پرسش:
اي نيز شوراها را نهادهاي  كشند و عده در مقابل سنديكا سازي پيش مي

توانند پا بگيرند و در  قيام كارگري مي دانند كه فقط در شرايط انقالبي مي
  دانند. نظر شما چيست؟ شرايط عادي سنديكا سازي را تنها راه مي

 
بش شورايي را بعنوان ها، جن ما بعنوان كمونيست ،ببينيدفر:  دانش

كنيم و بقول  يابى طبقه خود مطرح مي آلترناتيو جنبش خود براى سازمان
منصور حكمت تاريخ جنبش كارگرى نيز همواره صحنه تقابل آلترناتيو 
كمونيستى و رفرميستى در عرصه سازماندهى و عمل كارگرى بوده است. 

برد اين  يم، براي پيشبنابراين اگر ما مبتكر ايجاد تشكل براي كارگران باش
 را تشكيل مجامع عمومي ،آلترناتيو و دامن زدن به يك جنبش قدرتمند

كنيم. اما  ما به هيچ وجه خود را  مي طرحشوراها  اي  نطفه هاي پايهبعنوان 
كنيم و همواره اعالم داشته ايم كه از  در مقابله با سنديكا سازي تعريف نمي
گذارند تا صف خود را متشكل كنند،  هر خشتي كه كارگران برروي هم مي

ايم و منصور حكمت در  كنيم. از جمله ما بارها گفته حمايت و پشتيباني مي
هاي  ش در اين رابطه به روشني توضيح داده است كه ما از تالشا مباحث

هايشان براي هر نوع  كارگران براي ايجاد سنديكا (درست مانند تالش
هاي  به آن ياري ميرسانيم. ما در اتحاديه كنيم و تشكل يابي ديگر) دفاع مي
كنيم و براي متحد كردن خط چپ و راديكال و  مستقل كارگري شركت مي

ايم و تاكيد  كنيم. ما بر اين تاكيد كرده تالش مي ،رهبري آن بر اتحاديه
داريم كه اتحاديه و هرتشكل كارگري با اتكا به مجمع عمومي كارگران 

ا به عنوان يك تشكل واقعي كارگري ايفا كند. تواند نقش خودر است كه مي
ايم. يعني  اين خط و سياست ماست و عمال هم همين سياست را پيش برده

كنيم كه  كنيم و تالش مي از هر تجمع و تشكل كارگران فعاالنه حمايت مي
توده كارگران در آن نقش مستقيم و تعيين كننده ايفا كنند. در راستاي 

كه بطور واقعي ما بنا به شواهد بسيار كه فكر همين سياست بوده است 
كنم براي كسي قابل انكار و پرده پوشي باشد، مدافع جدي و فعال  نمي

سنديكاي واحد و سنديكاي نيشكر هفت تپه بعنوان دستاوردها و 
 ايم.  هاي جنبش كارگري در ايران بوده پيشروي

مانيابي كارگري و نكته ديگر اينكه از نظر من سنديكا بعنوان شكلي از ساز
اي هستند. ممكن است ما حتي در  سنديكاليسم دو مقوله كامال جداگانه

 ولي ،جاهايي شكل مناسبت تر سازماندهي را اتحاديه و سنديكا ببينيم
سنديكاهايي در چهارچوب سنت جنبش شورايي كه قدرت خود را از 

وشني يك گيرند. اما سنديكاليسم به ر مجمع عمومي و مبارزه كارگران مي
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گرايش راست درون جنبش كارگري است كه  براي آنها سنديكا و سنت 
كالسيك جنبش سنديكايي، ظرف و محمل مناسبي براي قانونگرايي و 
اعتراض در چهارچوب نظم موجود است. نگرشي كه كارگر را فقط يك 
صنف مي بيند و همه تالشش دور كردن او از سياست و  تحزب است. در 

 بانك تا "پنج خط" از "اي تحت عنوان  يد تقوايي در نوشتهاين رابطه حم
به چاپ رسيده است مفصال توضيح داده  411كه در انترناسيونال  "!جهاني

   مجمع "نويسد: و بعد در رابطه با اهميت و جايگاه مجمع عمومي و شورا مي
 خود، روزه هر امور در كارگر توده مستقيم دخالت يعني شورا و عمومي
 امكان كه شرايطي در كارگري مبارزات برد پيش براي راه كردن ازب يعني
 يعني شورائي جنبش و شورا باالخره و است صفر به نزديك قانوني مبارزه
 به اعتراض از كارگر، طبقه "غيرصنفي" مبارزات براي كردن ايجاد زمينه

 علم قد تا و جوانان و زنان جنبش از دفاع تا رژيم انتخاباتي هاي مضحكه
 در گري دخالت تا و سوسياليسم باد زنده باشعار ها مه ماه اول در كردن

 . "جامعه كل سياست و سرنوشت
هاست كه پايه هاي اساسي آن  بطور واقعي اين تفاوتخواهم بگويم كه  مي

تقابلي است كه دو گرايش راست و چپ در جنبش كارگري را مقابل هم 
حكمت در مباحث مفصل حول  دهد. بنابراين همانطور كه منصور قرار مي

همين موضوع نوشته است، بحث بر سر شورا يا سنديكا  صرفا بحث بر سر 
يابي كارگران نيست، بلكه بحث بر سر تقابل دو  نوع معيني از سازمان

گرايش راست و چپ در جنبش كارگري و قرار دادن آلترناتيوهاي سياسي 
بينيم ظرفيت هايي دو طبقه در مقابل جنبش كارگري است. چنانچه مي 

ها و چشم اندازهاي گرايش راست،  كه از سنديكا برشمردم  كامال با خواسته
همه اميدش متعارف شدن جمهوري اسالمي و  گرايشي كه همين امروز

شكوفايي اقتصاد سرمايه داري است، انطباق دارد. از همين روست كه مي 
كست طلبانه بينيم كه همين گرايشات راست براي بردن خط و سياست ش

خود به درون جنبش كارگري به سنديكاليسم آويزان شده اند و تحت 
عنوان حمله به مجمع عمومي و شورا، عمال راديكاليسم و چپ را زير حمله 

  قرار داده اند. 
توان پوچي ادعاي كساني كه شوراها را صرفا  ها مي بر اساس همين تفاوت

نند فقط در شرايط انقالبي ك دانند و فكر مي نهادهاي قيام كارگري مي
به  استتوانند پا بگيرند و در شرايط عادي سنديكا سازي تنها راه   مي

 توان ديد. اجازه بدهيد كمي هم در اين مورد توضيح بدهم.  روشني مي
اوال در شرايط خفقان جمهوري اسالمي تنها آن جنبشى با واقعيات سازگار 

و غيرقانونى كارگران را رهبرى، است كه قادر باشد مبارزه بهرحال موجود 
اي كارگران را به  سازماندهى و متحد نمايد. جنبشى كه بتواند حقوق پايه

سرمايه داري و قوانين حاكمش تحميل نمايد. از نظر من اين جنبش 
تواند با اتكاء به مجمع عمومي و  شورائى است كه چنين ظرفيتي دارد و مي

تحقق سازد، نه جنبشى كه نقطه حضور قدرتمند كارگران اين امر را م
توسط دول مستبد موجود  ،عزيمت خود را رسميت قانونى از پيش خود

قرار داده باشد. چرا كه سنديكاليسم حتي آن شانسي را كه در كشورهاي 
اي از اجازه عمل  اروپايي دارد، در ايران ندارد. چون براي آن نياز به درجه

يم  در ايران كارگر چه براي قانونى هست. از همين روست كه مي بين
 هاي پايهتشكيل مجمع عمومي خود و تثبيت آن به شكل منظم و گذاشتن 

شوراهايش و چه براي ايجاد سنديكا بايد خالف قانون عمل كند و جمع 
شدن و متشكل شدن خود را به دولت و كارفرما تحميل كرده و  پيه 

ن اگر امروز ما شاهد دستگيري و زندان را هم به تن خود بمالد. بنابراي
تشكيل سنديكا از سوي كارگر در مثال جايي مثل شركت واحد و يا 

ها و مبارزات  سنديكاي نيشكر هفت تپه هستيم، شكل گرفتن اين تشكل
هيچ ربطي به سنت كالسيك  كارگران براي ايجاد سنديكاهايشان

 سنديكاليستي ندارد. 
 كنم فكر نمي اي باشد، منكته دوم اينكه حتي اگر بحث بر سر شرايط عاد

به شرايطي كه امروز در آن قرار داريم بشود گفت شرايط عادي. ما وقتي از 
 گوييم كه با يك دولت متعارف بورژوايي روبروييم شرايط عادي سخن مي

در هر حال  .كه البته در اين مورد هم در ادامه بحث نظرم را خواهم گفت
سي زاده شده است و اين بحران به نظر من جمهوري اسالمي با بحران سيا

  مردم اين رژيم را  به لحاظ اقتصادي نيز حكومت را كامال فلج كرده است.

  
  
  

  
  
  

جمهوري جنبش اعتراضي كارگري يك عرصه دائمي نبرد با  و خواهند نمي
بينيم  است. بنابراين شرايط عادي اي در ميان نيست. خصوصا مياسالمي 

عرصه دائمي اعتراضي كارگري يك  ، جنبش88كه بعد از سركوب سال 
از جمله همين اول مه امسال در سنندج و مبارزه در جامعه بوده است و 

مبارزات هزاران نفره پتروشيمي ماهشهر، بطور واقعي تحرك جديدي از 
بنابراين  اعتراض در كل جنبش كارگري و جامعه بوجود آورده است.

ست كارگري ايران اعالم حزب كموني 36طور كه در قطعنامه پلنوم  همان
كنوني آن برپايي مجامع داشته ايم، تحوالت جنبش كارگري و موقعيت 

  عمومي كارگري و گذاشتن سنگ بناي شوراها را به يك امكان و ضرورت 
و ما بر تشكيل  فوري براي قدرتگيري مبارزات كارگران تبديل كرده است

 ر در مبارزه و اعمالراه عملي تامين دخالت توده هاي كارگآنها بعنوان  
 . تاكيد كرده ايماراده مستقيم كارگران 

همه اين داليل از نظر من شورا ظرف اتحاد و سازماندهي به  با توجه
ها در دوره هاي انقالبي نيز  اعتراض كارگران است تا بتواند بقول اين بعضي

ن نهادهاي قيام كارگران باشد. براي من قابل تصور نيست كه كارگر در ميدا
نباشد، و بعد در روز قيام با شوراهايش بتواند جلوي صحنه سياسي جامعه 
متحد و قدرتمند ظاهر شود. بعالوه به لحاظ ممكن بودن هم باز همه 

ها ممكن بودن و مطلوبيت شكل گيري جنبش شورايي را  فاكتورها و مولفه
 دهد.  بيشتر نشان مي

رگر در جامعه سرمايه كاام اينست كه  در هر حال در اينجا خالصه بحث
دارى هم بايد بتواند از حقوق جارى و روزمره خود دفاع كند و اوضاع خود 
را بعنوان فروشنده نيروى كار بهبود بدهد، و هم بايد انقالب خود عليه 
سرمايه دارى را سازمان بدهد و خود را براى بدست گرفتن قدرت، حكومت 

ستثمارگر آماده كند. به كردن و درهم شكستن پايه هاى قدرت طبقات ا
همين اعتبار اوال به لحاظ سياسي شورا به نيازهاي مبارزه كارگران 

تر است و محدود به عرصه اقتصادي و حفظ چهارچوبهاي قانوني  نزديك
نيست. ثانيا به قدرت مستقيم كارگران و مجمع عمومي كارگري متكي 

ا بصورت هاي منظم خود ر است و براي كارگري كه جمع است و نشست
مجمع عمومي دارد و در آن با تصميم گيري جمعي صفوف خود را متحد 

تر  يابي  بسيار ساده سازد، ادامه كاري و  دفاع از چنين شكلي از سازمان مي
تر شدن  كه با رشد جنش انقالبي مردم و راديكال است. بعالوه اين

دهد،  ت نمينه تنها ظرفيت مبارزاتي خود را از دس ،شان نيز شورا مبارزات
بلكه اتفاقا تضمين كننده حفظ قدرت كارگر در صحنه سياسي جامعه 

 خواهد بود. 
تازه از همه اين بحث ها بگذريم، ما جامعه سرمايه داري متعارف در دوره 

ترين تالشي براي  شاه را داشتيم. اما با حاكميت خفقان شاهنشاهي، كوچك
ا سركوب و زندان روبرو شد و ب متشكل شدن عملي غير قانوني محسوب مي

گردد به اينكه كارگر و كل جامعه  گرديد. بنابراين باز همه چيز بر مي مي
چه حق و حقوقي را توانسته اند بر بورژوازي حاكم تحميل كنند. اما يك 

 اين باشد كه منظور ماند و آنهم اينكه ممكن است  شق ديگر مساله مي
كند و بعد شرايط متعارف و  ل ميشورا صرفا بعنوان ارگان قيام كارگران عم

عادي اي از حاكميت بورژوازي بوجود خواهد آمد كه كارگر بايد برود سراغ 
دانم چرا كارگري  نميدر اين صورت نيز اش.  سنديكا و حق و حقوق صنفي
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هاي قيام به ميدان آمده، يكباره بايد جا را  كه با شوراهايش بعنوان ارگان
اش. به نظر من اين يك  يكا و حقوق صنفيخالي كند و برود دنبال سند

كند. اين  پاسيفيسم آشكار است و عمال به حفظ نظام موجود كمك مي
عمال و از هم اكنون نسخه شكست را  براي كارگر و انقالب مردم پيچيدن 
است. در اين رابطه هم بد نيست بعنوان معترضه تاكيد كنم كه از نظر من 

حتي مثل  ،اي مثل غرب كه هيچ داري در ايران روي كار آمدن سرمايه
تركيه هم يك توهم است. بنابراين كارگر و توده مردمي كه براي سرنگوني 
جمهوري اسالمي به ميدان آمده اند، يا با انقالب خود موفق خواهند شد 
كه جمهوري اسالمي و كل بساط اين توحش سرمايه داري را جمع كنند، 

قف شد و شكل ديگري از حاكميت يا اگر انقالبشان در وسط راه متو
سرمايه داري روي كار آمد، ديگر به مردم فرصت نخواهد داد كه خود را 
متشكل كنند و جلو بيايند و دوباره همان جهنمي خواهد بود كه وجود 

 .دارد.  سوسياليسم يا بربريت. راه ديگري در مقابل انقالب ما نيست
بينيم كه  زير  يم باز ميدر هر حال از هر سطحي از بحث كه وارد شو 

، عمال "هاي انقالبي است شورا ارگان قيام كارگر در دوره"پوشش تئوري 
نقشي براي طبقه كارگر بعنوان يك طبقه اجتماعي در تحوالت سياسي 

شود و باز مبارزه كارگر صرفا صنفي تعريف شده  جامعه در نظر گرفته نمي
آخرين بخش سوالتان، براي ش هم سنديكا.  اما در پاسخ به ا و شكل تشكل

خالصه كرده  مورد دفاع ماستكه نظرم را در مورد نوع تشكلي كه   اين
باشم، دوست دارم پاراگرافي از نوشته منصور حكمت در اين مورد را بياورم 

يابى  ترى براى سازمان هاى طبقاتى گوئيم شوراها روش ما مي"نويسد:  كه مي
كنند، اتحاد  قيم كارگران را بهتر بيان ميدهند، اراده مست كارگران ارائه مي

اى در ميان كارگران  هاى صنفى و رسته آورند، شكاف ترى بوجود مى عميق
دهند، ظرف  كنند، اجازه كمترى به نفوذ سياست بورژوائى مي را تشديد نمي

مورد تبليغ  بهترى براى بيان راديكاليسم كارگرى هستند، تاريخاٌ
ايران از زمينه هاى مادى مناسبى براى رشد اند، در  ها بوده كمونيست

برخوردارند و غيره. از اينرو خود را فعال جنبش شورائى در ايران بحساب 
  "خوانيم. آوريم و كارگران را به مبارزه در راستاى تشكيل شوراها فرا مي مى

هاي چشم گيري  هاي اخير در خارج از كشور، فعاليت در سال پرسش:
المللي از مبارزات كارگران ايران صورت گرفته است،  براي جلب حمايت بين

دانيد و براي سازماندهي يك مبارزه  ها را تا چه حد موفق مي اين فعاليت
المللي از جنبش كارگري ايران، چه  كارآمد براي جلب  حمايت بين

  المللي در كجا بايد جست؟ نهادي داريد؟ به نظرتان اين حمايت بين پيش
 

گوييد و به نظرم اينها همه پيشروي هاي جنبش  ست ميشما درفر:  دانش
كارگري و جنبش انقالبي مردم ايران است. بطور مثال يك نقطه قوت 
مبارزات كارگران شركت واحد انعكاس جهاني اعتراضات آنها بود. از جمله 

هنگاميكه اعتصاب آنها مورد  84در كوران مبارزات اين كارگران در سال 
قرار گرفت و نزديك به هزار كارگر دستگير و زنداني  يورش وحشيانه رژيم

شدند و درست در شرايطي كه كارگران زير حمله بودند، يكباره حمايت 
فوريه همان سال به عنوان روز همبستگي  15بين الملي كارگري در 

جهاني با كارگران شركت واحد و كارگران ايران، بطور واقعي اميدي جديد 
شان را قدرت داد. بعد از آنهم  ايجاد كرد و مبارزاتدر ميان اين كارگران 

اين اتحاديه به عضويت آي تي اف، اتحاديه بين المللي ترانسپورت پذيرفته 
شد. همواره حمايت هاي جهاني يك نقطه قوت مبارزات اين كارگران و 

شان بوده است. در ادامه اين اتفاق مهم كه به نوع خود در  سنديكاي
هاي بعد از آن، از جمله در  ي بي نظير بود ما در سالجنبش كارگري جهان

شاهد اعالم روزهاي همبستگي  2009و ژوئن  2008، مارس 2007اوت 
بزرگ كارگري در  هاي جهاني كارگري با كارگران ايران از سوي اتحاديه

سطح جهاني بوديم. و باالخره نمونه آخرش فراخوان اتحاديه كارگري 
سازمان جهاني كار همزمان با اجالس اين  فرانسه به تجمع در مقابل

 . ژوئن امسال بود 11زنداني در ايران در سازمان در حمايت از كارگران 
هاي جنبش  همه اين حمايت ها و همبستگي ها نقطه قوت ابه نظر م

ها همه ثمره رشد اجتماعي  كارگري و مبارزات مردم ايران است. اين
شدن صداي اعتراض كارگران به سطح مبارزات كارگران در ايران و كشيده 

جامعه جهاني است كه  بطور جدي در انزواي هر چه بيشتر جمهوري 
 اسالمي در سطح جهاني نقش داشته است. 

برد اين عرصه از مبارزه در سطح بين المللي نقش داشته  ما خود در پيش
 ايم و فعاالنه تالش كرده ايم كه صداي اعتراض كارگران و مردم ايران را
جهاني كنيم. يك نمونه مهم اين تالشها حضور هر ساله ما در اجالس 
سازمان جهاني كار آي ال او است. خصوصا اينكه ما يك حلقه مهم 
همبستگي جهاني با كارگران و مبارزات مردم ايران را حمايت از خواست به 

دانيم. از همين رو ما  انزوا كشاندن جمهوري اسالمي در سطح جهاني مي
ار بسته شدن سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي در همه كشورها خواست

ها و مراجع بين  هستيم. ما خواهان اخراج جمهوري اسالمي از همه سازمان
جمله كمپين جهاني نجات المللي هستيم و كمپين هاي بين المللي ما از 

برد اين  جان سكينه محمدي آشتياني بيش از بيش ما را در جهت پيش
هاي كارگري از اين  ما شاهد امضاي برخي از اتحاديه د و سياست جلو بر

همين گفتمان را  با اتحاديه هاي  كمپين بوديم. ما  تالش كرده ايم 
و هر جا كه موفق به تماس و نروژ و ونكور كانادا  فرانسه، در  كارگري در

در هر حال به نظر من امروز دو حلقه مهم   به پيش بريم. ارتباطي شده ايم
جلب  ۔1همبستگي جهاني با مبارزات كارگران در ايران عبارتند از: جلب 
ترين حمايت ها از كارگران زنداني و فشار آوردن به جمهوري اسالمي  وسيع

براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط اين كارگران و متوقف شدن فشار و 
جلب همبستگي اتحاديه هاي   ۔2تهديد فعالين و رهبران كارگري. 

آوردن به دولت ها و اخراج اين رژيم ضد كارگر  جهاني براي فشار كارگري
. ما امروز در عرصه بين "آي ال او"و ضد انسان از سازمان جهاني كار 

المللي و براي جلب همبستگي كارگري در اين دو عرصه فعاليت و تالش 
كنيم. طبعا ما با هر تالشي در اين زمينه از جانب هر سازمان و نيرويي،  مي

 فشاريم.  كنيم و دستشان را به گرمي مي همراهي مي
روي زندگي كارگران  "هدفمند كردن يارانه ها"تأثير اجراي طرح  پرسش:

و زحمتكشان كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بعضي ها مي گويند 
قشري از كم درآمدترين و فقيرترين كارگران و زحمتكشان به كمك اين 

اند و برعكس ، خيلي ها معتقدند كه اين طرح طرح وضع بهتري پيدا كرده 
فشار سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمتكشان وارد مي آورد؟ اثرات 

  اين طرح را به ويژه در آينده چگونه مي بينيد؟
  

طرح ديكته شده صندوق جهاني  "هدفمند كردن يارانه ها"طرح فر:  دانش
هاي   اهللا آيت پول در سطح جهاني،  طرح  رياضت اقتصادي حكومت

شان است.  ميلياردر براي تضمين سودهاي نجومي و سرمايه هاي ميلياردي
اي جز به انتها رساندن  اش، چاره جمهوري اسالمي بخاطر اقتصاد فلج شده

اين سياست  نداشت.  بر اساس اين طرح همان  چندرقاز يارانه هايي هم 
شدن قيمت ها به  شد، به كنار رفت و با سپرده كه به مردم پرداخت مي

بازار سير صعودي قيمت ها شدت گرفت. نتيجه آن نيز شوك مصرف و 
 بخشي از سران رژيمفالكت فاجعه بار مردم، يعني همان چيزي است كه 

سال فشار  32شان پيش بيني كرده بودند. اين طرح در ادامه  نيز در طرح
ذاشته شده اقتصادي به مردم و فقر و فالكت كل جامعه است كه به اجرا گ

است. تبديل پديده دستمزدهاي پرداخت نشده به پديده اي عمومي، 
 قراردادهاي انعقاد ،بيكارسازي هاي وسيعي كه تا كنون صورت گرفته است

 در را ها استخدام از درصد 80 خودشان گفته به كه كارگران با كار موقت
زير خط  برابر 4 حداقل كه كارگر تومان هزار 303 مزد دست ،گيرد مي بر

ها سركوب هرگونه تالشي براي متشكل  فقر قرار دارد و در كنار همه اين
شدن از سوي كارگران و تهديد و فشار دائمي بر روي رهبران و فعالين 

بدنبال  .كارگري همه و همه در راستاي اجراي همين سياست بوده است
سوبسيد نه تنها قيمت كاالهايي كه  "ها طرح هدفمند كردن يارانه"اجراي 

گرفت چندين برابر افزايش يافت، بلكه تحت تاثير آن  به آنها تعلق مي
قيمت همه اجناس مورد نياز زندگي چندين برابر شد. مسكن و اياب و 

ها باال رفت و  هذهاب و بهداشت و درمان گران شد. حتي شهريه دانشگا
ر شد. هاي كا  در محيط ها باعث فشار بيشتر به كارگران تاثير اين گراني

بسياري از كارخانجات به بهانه گران شدن مواد سوختي فشار را بر كارگران 
شدت دادند. معضل نپرداختن دستمزدها ابعاد گسترده تري پيدا كرد. 
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بسياري از مراكز كارگري تحت عنوان گران تمام شدن هزينه سوخت بحال 
اكنون  كه تعطيل درآمدند و كارگران بسياري از كار بيكار شدند. بطوري

دهد و  هاي چندين صد هزارنفره خبر مي خود حكومت از بيكارسازي
درادامه همين تهاجمات طرحهاي مختلف ديگري هم براي بدتر كردن 
شرايط كار و معيشت كارگر در دست دولت است. از جمله همين بحثهايي 

   كه در مورد تغيير قانون كار مطرح است و امثال اينها.
ت اقتصادي خود را از ترس بلند شدن صداي البته دولت طرح رياض

و با وعده پرداخت  "هدفمند كردن يارانه ها"اعتراض مردم، تحت عنوان 
يارانه نقدي به هر فرد، جلو آورد. نتيجه عملي اينكه در همين مرحله سوم 

هزار تومان را به حساب مردم ريختند با اين تدبير كه  40اجراي اين طرح 
 درآمد تومان ميليارد هزار 62ا  در پايان سال جاري از محل حذف يارانه ه
هم به روشني به معني سركيسه كردن مردم و  بيرون  عايد دولت شود. اين

كشيدن چندين برابر پولي كه به مردم تحت عنوان يارانه نقدي پرداخت 
ميشود، از جيب آنها و خالي كردن سفره كارگران و كل جامعه بود. چيزي 

اهاي اوليه شان بر سر عواقب اجتماعي اجراي اين طرح كه در همان دعو
هزار تومان به  350خودشان برمال كردند و اعالم كردند كه ماهانه حداقل 

درصد  70تا  60نفره افزوده خواهد شد و نرخ تورم  4مخارج يك خانواده 
  افزايش خواهد داشت. 

طرح "بار  كتجا تاثيرات فال طور كه اشاره كردم تا همين همانبدين ترتيب 
توان  را بر زندگي و معيشت كل جامعه آشكارا مي "هدفمند كردن يارانه ها

ابتدا تالش كرد تا اين طرح را تحت   نيزجمهوري اسالمي ديد. البته 
اما   ،پوشش بهبود وضع مردم و باال بردن رفاه جامعه به مردم بقبوالند

تمام  وقاحتونه با شان ديديم كه چگ بتدريج و در جريان دعواهاي دروني
كارانه خود را از اجراي اين طرح اعالم داشتند. بويژه اينكه  اهداف جنايت

گذرد، امروز بيش از بيش تاثيرات  بعد از مدتي كه از اجراي اين طرح مي
اجتماعي آن و فقر و فالكت بيسابقه اي كه بر جامعه حاكم شده، قابل 

ساني را كه ادعاي بهبود ها نه تنها پوچي حرف ك رويت است و همه اين
درآمد جامعه را در نتيجه اجراي اين طرح دارند،  وضع زندگي قشر كم

دهد، بلكه رودررويي آشكار آنان را با كارگران و كل جامعه به  نشان مي
معني عملي چنين نظراتي فراخواندن جامعه گذارد.  روشني به نمايش مي

صادي حكومتي است كه به حمايت و تمكين و سكوت در قبال معجزات اقت
براي مقابله با عواقب اجتماعي همين طرحها اول مانور ناجايش را سازمان 
داد و بر احكام اعدام و زندان و جناياتش شدت داد. كيست كه نداند كه با 
همين استدالالت بود كه بخشي از جنبش كارگري در آلمان به دفاع از 

 راست و ارتجاعي كه  هاي فاشيسم هيتلري كشيده شد. نظراتي سياست
تماما در جهت تبليغات جمهوري اسالمي و صندوق جهاني پول قرار دارند 

پاسخ ما به اين نوع نظرات روشن است. ما  و بايد طرد و افشا شوند.
اجتماعي و ايدئولوژيك  –گويم  بحران جمهوري اسالمي اساسا سياسي  مي

متعارف كردن  است و هيچ بخش و جناحي از جمهوري اسالمي قادر به
رژيمي كه بيم دارد كه هر  تر سرمايه داري در ايران نيست. به عبارت روشن

روز جايي به اعتصاب كشيده شود و از آن بعنوان فتنه اقتصادي سخن 
گويد، رژيمي كه مرتبا پيامدهاي سياسي طرح هايش را بخود هشدار  مي
رصد فرصتند بيند كه چگونه مردم مت ، رژيمي كه به چشم خود ميدده مي

كه بيرون بريزند و بساطش را جمع كنند و بطور واقعي موجي از اعتصابات 
كارگري و اعتراضات بخش هاي مختلف جامعه در كمينش هست، 

تواند براي حل بحران اقتصادي اش درماني پيدا كند. اين بحران همزاد  نمي
ج اين حكومت است، سياسي و پاره اي از وجودش است و از همين رو عال

در  "طرح هدفمند كردن يارانه ها"و چاره اي هم ندارد. به اجرا گذاشتن 
واقع آخرين تقالهاي اين حكومت براي دو صباح بيشتر ماندن است. رژيم 

ها را طي كرده است و اكنون با يك بحران حكومتي تمام عيار  همه راه حل
يزش و با اقتصادي در حال فروپاشي روبروست. بويژه اكنون بعد از خ

و اوضاع پر تپش جامعه صفوفش در هم ريخته  88انقالبي مردم در سال 
تر از هر وقت است. از همين رو هر روز با طرح جديدي از سركوب جلو 

كند و در اوج استيصال از  هاي ديگرش را اذعان مي يد و شكست طرحآ مي
 هدفمند"به نظر من سرنوشت طرح گذراند.  اين روز به آن روز روزگار مي

  هاي اين حكومت  نيز چيزي جز سرنوشت ديگر طرح "كردن يارانه ها

  
  

  
  

اي طي  اخيرا خامنهنخواهد بود و شكست آن محتوم است. از جمله 
اظهاراتي كارنامه اقتصادي دولت را منفي اعالم كرد و از رشد منفي اقتصاد، 

 "لهسند برنامه بيست سا"از افزايش بيكاري، تورم و متحقق نشدن اهداف 
و عملي نشدن  اهداف طرح يارانه ها و ديگر مشكالتشان سخن گفت. 

در  "كميسيون طرح تحول اقتصادي"غالمرضا مصباحي مقدم رئيس 
هزار ميليارد تومان  54مجلس نيز طي سخناني مبني بر اينكه تحقق رقم 

كه در بودجه بعنوان در آمد قطع يارانه ها اعالم شده غير ممكن است، 
كه دولت براي پرداخت يارانه هاي نقدي به مشكل كسر بودجه  اعتراف كرد

برخورد كرده است. قبل از آن در رسانه ها بحث بر سر قطع يارانه ها به 
كه  در پاسخ به اين بحث ها محمد رضا فرزين  ميان كشيده شد، تا جايي

كه در واقع طراح اصلي اين طرح است، با  "رئيس طرح تحول اقتصادي"
 مه اين بحث ها را شايعه خواند.ه دستپاچگي

هدفمند "از سوي ديگر ما شاهد اين هستيم  كه مردم در مقابل طرح 
هاي كارگري بحال انفجار  محيط رژيم ايستاده اند. "كردن يارانه هاي

ها را نبايد پرداخت، و همانطور  درآمده است و گفتمان بر سر اينكه قبض
ا نيز بايد چند برابر افزايش شود دستمزده ها چندين برابر مي كه قيمت

يابد، بحث همه مردم است. ما گزارشات بسياري از  مبارزات مردم عليه 
هاي گاز در شهرهاي مختلف از جمله ازنا و اليگودرز خرم آباد، درود و  قبض

شازند اراك، نجف آباد اصفهان و كرمانشاه، يزد، تاكستان، اروميه، ساري، و 
با جمع شدن در مقابل ادارات گاز و با  غيره دريافت كرديم كه مردم

تجمعاتشان اعالم داشتند كه پول قبض ها را نخواهند پرداخت و زير بار 
و خالصه  بحث حول اين موضوع همه جا داغ شد.و  روند اين گراني ها نمي

 13با توجه به اينكه بنا بر اظهارات خود مقامات رژيم در فروردين ماه 
ر، تعداد كساني كه قبض ها را پرداخت نكرده ميليون مشترك گاز در كشو

 ميليون نفر رسيد.  4بودند، به 
بدين ترتيب مي بينيد كه اجراي اين طرح حالتي انفجاري در جامعه ايجاد 

اي جدي قرار داده و ترس از خطر  كرده و در مقابل دولت را در مخمصه
اي  انفجار اعتراضات مردم جنگ و جدال در درون حكومت را به نقطه

 تر كشانده است.  حساس
از جمله ما شاهد اين هستيم كه در برابر گسترش روز افزون اعتراض عليه 

ها جمهوري اسالمي بشدت  اين طرح و باالگرفتن جنبش نپرداختن قبض
. ندكه ناگزير به اجراي تدريجي اين طرح شد محتاط شده است.  بطوري

يي كه اعتراض مردم را جاهايي حتي جرات صدور قبض را نكردند. در جاها
هايي با رقم بسيار  ديدند گفتند اشتباه شده است و در جاهايي حتي قبض

چيزي كه در نظرشان بود صادر كردند و گفتند در سه ماهه  كمتر از آن
ها افزايشي نخواهد داشت. در جريان دعواهايشان نيز  اول سال جاري قبض

ليارد تومان درآمد حاصله هزار مي 62دولت  90احمد توكلي از اينكه سال 
ها بايد داشته باشد و از عواقب آن و پاره شدن  از طرح هدفمند كردن يارانه

امروز و  سياسيطناب نظامشان سخن گفت. اينها همه نشانگر واقعيت 
عاقبت طرح هدفمند كردن يارانه هاي جمهوري اسالمي و شكست محتوم 

اشتيم و گفتيم كه هيچ آنست. همان چيزي كه از اول ما بر آن تاكيد د
  تواند نجات بخش اين رژيم باشد. اي نمي طرح اقتصادي

كارگران و زحمتكشان بخش اعظم جمعيت ايران را تشكيل مي  پرسش:
بخش قابل  88دهند و در تظاهرات و راه پيمايي هاي گسترده سال 

توجهي از آنها شركت داشتند، اما چرا آنها در گرماگرم اين اعتراضات 
هاي اخص خود را پيش نكشيدند، در حالي كه مثالً كارگران خواست 

تونس و مصر با گرفتن نان در دست و فرياد گرسنگي بر لب به اعتراضات 
ها در چه مي توده اي پيوستند، فرق شرايط ايران را با شرايط اين كشور

  بينيد.



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٩٤  107ي  آرش شماره

واقعيت اينست كه كارگران بيش از هر بخشي از جامعه در فر:  دانش
مطرح همانطور كه شما نيز و سرنگوني جمهوري اسالمي ذينفعند. انقالب 
، كارگران همانند باقي مردم 88در خيزش انقالبي مردم در سال   كرده ايد

اما اين يك واقعيت انست كه ها بودند.  و بعنوان آحاد كارگر در خيابان
كارگران نتوانستند در اين سال  با اعتصابات سراسري خود جلو بيايند و 

مشخص و  كه چرا اين اتفاق نيفتاد مساله ايست كامال  نقش ايفا كنند. اين
توازن قوا در  88گردد. در سال  تاكتيكي كه به توازن قواي موجود برمي

حدي بود كه جنبش توده اي و خياباني توانست شكل بگيرد، در 
شعار مرگ بر ديكتاتور هاي خياباني مردم ميليوني بيرون آمدند و  تظاهرات
به نظر من اوضاع هنوز به جايي نرسيده بود كه كارگري كه  . اماسر دادند

به اعتراض بلند شود و مورد سركوب رژيم  به محل معيني متصل است، 
براي برپا كردن اعتصابات كارگري بسياري از فعالين و قرار نگيرد. 

ضمن افتادند.  هاي شناخته شده كارگري مستقيما زير خطر مي تشكل
توانست اين سد را هم  شك ندارم كه تداوم اعتراضات ميليوني مي اينكه 

شان جلو بيايند و تكليف اوضاع را  كارگران با قدرت اعتصاباتبشكند و 
  يكسره كنند. 

هنوز به لحاظ قطب بندي  88به نظر من جنبش انقالبي سال بعالوه  
درون  هاي طبقاتي در آغاز راه بود. مردم با استفاده از فرصتي كه نزاع

حكومت بوجود آورده بود، به خيابان ريخته بودند، تا جمهوري اسالمي را 
سرنگون كنند، اما اين جنبش فاقد آن رهبري اي بود كه اين خواست 
مردم را نمايندگي كند و جامعه را به پشت خود بكشاند. در نتيجه 
اپوزيسيون حافظ رژيم كساني چون مير حسين موسوي و كروبي، 

سرنگون شدن كل نظام و بر باد رفتن اسالمشان، با شعار  هراسناك از
ساختار شكني نكنيد و بازگشت به دوران امام راحل و با تالش براي مهار 
كردن اعتراض مردم در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي، نقش 

اي از اين حكومت  ترمز انقالب را ايفا كردند و در نتيجه خود نيز به حاشيه
د. در جريان چنين خالئي بود كه جمهوري اسالمي توانست با پرتاب شدن

هاي خياباني را متوقف  سركوب وحشيانه خيزش انقالبي مردم، تظاهرات
هاي  كند. بدين ترتيب بود كه فرصت جلو آمدن كارگران با خواست

  شان و با اعتصابات سراسري شان فراهم نشد.  مشخص
گر در خيزش انقالبي مردم در گويند طبقه كار اما هستند كساني كه مي

كه منكر كل واقعيت عظيمي بشوند كه در اين سال  نبود، براي اين 88سال 
كه بطور واقعي مساله شان كارگر نيست. مشكل آنها  اتفاق افتاد. كساني

كه به اين بهانه كل انقالب مردم را نفي  انقالب و نفي انقالب است. كساني
جايگاه اجتماعي طبقه كارگر را نمي  هيكنند. به نظر من چنين ديدگا مي

از  دهد. اش تنزل مي ببند و كارگر را به موجوديت صنفي و صرفا در كارخانه
نفس شكل گرفتن جنبش انقالبي و بلند شدن جامعه براي به زير نظر من 

ببينيد مردم خواهان  كشيدن كل حاكميت، يعني حضور طبقه كارگر.
اهند اعدام و زندان و سركوب نباشد. خو سرنگوني اين حكومت هستند. مي

خواهان آزادي هاي بدون قيد و شرط سياسي هستند. خواهان برابري زن و 
خواهند و در هر  مرد هستند و در يك كالم آزادي و رفاه و برابري مي

ها را فرياد  اعتراض و مناسبتي، در قطعنامه هاي اول مه و غيره اين خواست
هاي كارگري است كه مضمون  ها و سياست ها همه خواست زده اند، اين

دهد. در عين حال كه كارگران  واقعي جنبش انقالبي مردم را تشكيل مي
سال حاكميت اين رژيم جنايتكار، با مبارزات دائمي و هر روزه  32طي 

خود عليه جمهوري اسالمي يك فاكتور تعيين كننده در تغيير توازن قوا به 
  .زيان حكومت در جامعه بوده اند

نيز شعارهاي مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر  88هاي ميليوني سال  در تظاهرات
اصل واليت فقيه، زنداني سياسي آزاد بايد گردد، همه و همه يعني 

گويند مرگ  هاي كارگران. روشن است كه طبعا آنجا كه مردم مي خواست
آيد از افزايش دستمزدش حرف بزند، چون  بر ديكتاتور ديگر كارگر نمي

كند كه با رفتن جمهوري اسالمي مساله دستمزد و هزار  ست فكر ميبدر
 گيرد.  جور از بدبختي هايش نيز جواب مي

مردم در نخورده است.  ايران شكستاز نظر من انقالب مردم در هر حال 
شان و  هاي جديدي براي سازماندادن اعتراضات جستجوي پيدا كردن راه

جامعه بشدت قطبي شده است.  اند.  زير و رو كردن بساط اين حكومت
 خواهند.  مردم كل اين حكومت را نمي

، ما در اين دو ساله شاهد 88مردم در سال  ميليونيهاي  بدنبال تظاهرات
يابي و پيدا  قوام يافتن اعتراضات مردم و كارگران هستيم. شاهد سازمان

كردن اشكال جديدي از بيان اعتراض و مبارزه در ميان مردم هستيم. و 
مانطور كه جلوتر نيز اشاره كردم جنبش اعتراضي كارگران نيز در اين دو ه

ساله همچنان يك عرصه دائمي مبارزه عليه جمهوري اسالمي بوده است. 
در همين چند ماهه با اتفاقات مهمي چون اول مه سرخ در سنندج با شعار 

هر زنده باد سوسياليسم و اعتصابات هزاران نفره كارگران پتروشيمي ماهش
شاهد تحرك جديدي در جنبش كارگري هستيم. همه اينها نشان از 
تحوالت مهمي در جنبش انقالبي مردم و جلو صحنه آمدن بيشتر كارگران 

آيند، دقيقا اشاره شان به طبقه  ها دارند مي گويند يقه آبي دارند. وقتي مي
اي اميد كارگر است. بعالوه اينكه انقالبات شمال آفريقا و خاورميانه جرقه ه

تازه اي در مبارزات مردم ايجاد ايجاد كرده است. و شعار مبارك، بن علي، 
  بيانگر اين حقيقت آشكار است.  !نوبت سيد علي

خواهم به اين اشاره كنم كه  در  در پاسخ به بخش آخر سئوالتان فقط مي
مصر و تونس نيز وقتي كارگران به ميدان آمدند كه توازن قوا در خيابان به 

انقالب عوض شده بود و در آخر سر بود كه كارگران وارد شدند و  نفع
  مبارك و بن علي سقوط كردند.

مبارك بايد برود شكل گرفت  بود كه خواستمصر در همان ميدان التحرير 
و با قدرت  ؛و مردم اعالم داشتند تا او نرود ميدان را ترك نخواهند كرد

از اعتصابات كارگري براه  گيري اين حركت عظيم اجتماعي بود كه موجي
ي كه بطور قشان به التحرير پيوستند. اتقا افتاد و كارگران با پالكاردهاي

واقعي چهره جهان امروز را عوض كرده است و از جمله از كارگران و 
جوانان در ويسكانسين آمريكا تا ميدان خورشيد اسپانيا و باستيل فرانسه و 

گيرند و  ئيل دارند از مصر الهام ميسليمانيه عراق و هم اكنون در اسرا
  گويند اينجا التحرير است. مي

در سال هاي اخير شاهد پيروزي هاي بزرگي از طرف كارگران  پرسش:
نبوده ايم ، چرا چنين است؟ آيا عالوه بر سركوب و قهر پليسي، وضعيت 

  كنوني جهان سرمايه داري هم در اين ميان نقش دارد؟
  

ور ديگري مي بينيم و براي توضيح بيشتر نظرم  من موضوع را طفر:  دانش
سال اعتصابات با شكوه وگسترده  84گردم.  سال  تا كنون برمي 84به سال 

كارگران شركت واحد بود كه همانطور كه اشاره كردم يك شكست سياسي 
سال اعتراضات گسترده كارگران  85براي جمهوري اسالمي بود. سال 

ال تظاهرات هاي هزاران نفره معلمان بود نيشكر هفت تپه و در آخر آن س
ادامه  86كه تاثير مهمي در تغيير توازن قواي سياسي جامعه داشت. سال 

اعتراضات وسيع معلمان را شاهد بوديم و تداوم و گسترش اعتراضات 
كارگران نيشكر هفت تپه را داشتيم كه نهايتا به تشكيل سنديكاي نيشكر 

ه خود پيروزي مهمي در اين سال براي منتهي شد ك 87هفت تپه در سال 
اتحاديه آزاد كارگران نيز در  ،جنبش كارگري بود. نه تنها اين بلكه بعالوه

همين سال تشكيل شد و اين ها خود پيروزي هاي مهمي در جنبش 
هاي كارگري بود. در كنار  يابي و ايجاد تشكل كارگري در زمينه سازمان

زات هر روزه كارگري به عنوان يك همه اين اتفاقات مهم ما شاهد مبار
كه سال تظاهرات هاي  88عرصه دائمي اعتراض در جامعه بوديم تا سال 

ميليوني مردم با شعار مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر اصل واليت فقيه بود. 
خيزشي انقالبي كه در آن مردم كل حكومت را به چالش كشيدند و به اين 

رگري و كل جامعه بود. خيزشي اعتبار يك پيروزي بزرگ براي جنبش كا
الهام بخش انقالبات اخير در كشورهاي شمال به درجات زيادي انقالبي كه 

. و اين را جوانان مصر در كوران مبارزاتشان گفتند آفريقا و خاورميانه بود
هاي خياباني را  توانست تظاهرات 88سركوب وحشيانه رژيم در سال 

را عقب بزند. اما اعتراضات كارگري متوقف كند و بدرجاتي اعتراضات مردم 
چنان بعنوان يك عرصه دائمي مبارزه عليه جمهوري اسالمي تداوم  هم

وضعيت همين امروز جنبش  يافت و گسترش پيدا كرد. بنابراين اگر منظور
اي كه در توان فورا به نتيجه گيري  كارگري است، به اين لحاظ نيز نمي

سيار متحول است و جامعه آبستن اوضاع برسيد، چون  سئوال آمده است،
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اتفاقات مهمي است. به همين ابتكارات جوانان در ماه اخير و اشكال بيان 
ها با  اعتراضاتشان در دفاع از حقوق كودك و جشن آب بازي در پارك

خواست شادي و زندگي انساني  نگاه كنيد، اعتراضاتي كه اساسا از طريق 
انگر اينست كه جامعه دارد به ها همه نش فيس بوك سازمان يافت، اين

طور كه  كند. همان اشكال ديگري راه خود را براي تداوم مبارزاتش باز مي
اول مه سرخ سنندج را داشتيم كه كارگران  امسال ماجلوتر هم اشاره كردم 

با شعار زنده باد سوسياليسم به خيابان آمدند و بعد هم اعتصابات هزاران 
بر سر كوتاه شدن دست پيمانكاران از هرنفره كارگران پتروشيمي ماهش

محيط هاي كار بود. خواستي تعرضي، كه خواست كارگران نفت و مجتمع 
ديديم كه چگونه  از همين روهاي بزرگ كارگري در سراسر ايران است و 

 انهمين االن كارگر .جمهوري اسالمي در برابر آن سراسيمه شده بود
ستند كه دولت و مديريت براي پتروشيمي منتظر پايان دو ماه مهلتي ه

خود خريده است و كارگران اعالم داشته اند كه اينبار ديگر مهلتي در كار 
نيست و ما روي خواستمان هستيم. و وقوع چنين اعتراضي، يعني به 
ميدان آمدن هزاران كارگر از يك مركز كليدي كارگري، بدون شك اتفاق 

رگري و كل جامعه در مهمي خواهد بود كه تحرك جديدي در جنبش كا
پي خواهد داشت.  بويژه خواست تعرضي كوتاه شدن دست پيمانكاران، 
يعني پاره كردن زنجيري كه بصورت استخدام هاي پيماني بر پاي كارگر 
نفت و بخش هاي كليدي كارگري بسته شده است، خواست بخش عظيمي 

هر، نيروي از كارگران است و به جلو آمدن دوباره كارگران پتروشيمي ماهش
و مهم كارگري به ميدان خواهد آورد. همه  يبزرگي آنهم از مراكز كليد

حاكي از اين است كه  چگونه محيط هاي كارگري حالتي كامال اينها 
يست كه عينا شما در سطح جامعه هم مي بينيد تانفجاري دارند. اين وضع

 و مردم مترصد فرصتي هستند كه تكليف اين رژيم را يكسره كنند. 
به عنوان موانع عالوه بر سركوب و قهر  شما والئاما در قسمت ديگري از س

پليسي به عنوان يك مانع، بر نقش  وضعيت جهان سرمايه داري اشاره 
كرده ايد. طبعا اشاره شما به بحران اقتصادي سرمايه داري است. در اين 

ل مورد هم بايد بگويم كه تصوير جهان كامال تغيير كرده است. يك عام
طور كه در سئوال قبل توضيح  كامال مثبت در مبارزات مردم ايران همان

دادم، انقالبات شمال آفريقا و خاورميانه عليه ديكتاتورها و با خواست نان و 
آزادي است. انقالباتي كه به كارگران و مردم ايران و حتي به كارگران در 

ميدان التحرير  بينيم امروز دهد. بطوريكه مي سطح جهان افق و اميد مي
 مصر به يك الگوي مبارزه در جهان تبديل شده است. 

چنين امروز ما در اروپا و جهان با موجي از اعتراضات كارگري روبرو  هم
هستيم. با جهاني روبرو هستيم كه كامال قطبي شده و افق تازه اي در 

ر از جمله مبارزاتي كه در همين يكساله دمقابل كارگران قرار داده است. 
يونان، اسپانيا، فرانسه، انگليس، ايتاليا و غيره و غيره شاهدش بوده ايم. در 

هاي  نه تنها در برابر سياستبسياري از  اين مبارزات مردم و كارگران 
رياضت اقتصادي دولتي به مبارزه برخاسته اند، بلكه كل اين سيتسم نظام 

شوند،  مي خواستار تغيير در سيستم ،بردگي را به چالش كشيده اند
گيرند و بدين ترتيب اين مبارزات نه  را به تمسخر مي دمكراسي دول غرب

تنها به كارگر ايراني بلكه به كارگران در سراسر جهان افق و چشم انداز 
   دهد. مي

بخش اعظم كارگران ايران در كارگاه هاي كوچك كار مي كنند،  پرسش:
شكال سازماني بايد بهره براي سازماندهي اينها چكار بايد كرد و از چه ا

گرفت؟ سازماندهي اينها عمدتاً بايد در محيط كارشان صورت بگيرد يا در 
  محيط و محالت زندگي شان؟ 

  
شود گفت كه بخش اعظم كارگران ايران در  دانم چقدر مي نميفر:  دانش
كنند، ولي بهر حال سئوال شما معتبر است و ما  هاي كوچك كار مي كارگاه

ان بخش از كارگراني كه در اين بخش از توليد به كار اشتغال بايد براي هم
يابي توده اي نقشه و طرح داشته باشيم. در اين  دارند، به لحاظ سازمان

سال قبل، منصور حكمت  24رابطه نيز بحث هاي ما روشن است. حدود 
هاي توده اي، شورا يا سنديكا به  عنوان تشكل طي بحث هاي مهمي تحت

دهد. بحث هايي آموزنده كه واقعا خواندني  مساله پاسخ مي همه جوانب اين
  موقع او طي قطعنامه اي كه به تصويب پلنوم كميته مركزي  است. همان

  
  
  

  
  
  

حزب كمونيست ايران در آمد، در بندي از آن به روشني اين موضوع را باز 
ه يابى تود سازمان شورائى، پيشروترين شكل سازمان"نويسد:  كند و مي مي

يابى بخش متمركز و پيشرو طبقه كارگر در  اى كارگران و ناظر بر سازمان
صنايع و واحدهاى بزرگ كار است. از اينرو ما براى برپائى يك جنبش 

كنيم. با اين وجود در  فراگير و سراسرى شورائى طبقه كارگر مبارزه مي
هاى كوچك و كال در آن رشته هائى كه بخاطر موقعيت  كارگاه

شان شمار و تمركز كارگران در واحدهاى كار محدود است و اتحاد  اقتصادى
حرفه اى، در مقايسه با اتحاد محل كار، كارگران را در موقعيت قوى ترى 

دهد، كارگران را به ايجاد اتحاديه هاى حرفه  در برابر سرمايه داران قرار مي
. ما تالش كنيم خوانيم و براى ايجاد اين اتحاديه ها مبارزه مي اى فرا مي

هاى اتحاديه اى در اين رشته ها در ارتباط و  خواهيم كرد تا سازمان
  "پيوستگى نزديك با جنبش سراسرى شورائى طبقه كارگر قرار بگيرند.

بنابراين مي بينيد كه در اين مورد هم ما سياست روشني داريم. و در 
ك و كال هاي كوچ پارگراف فوق به روشني اعالم كرده ايم كه ما در كارگاه

در رشته هايي كه بخاطر موقعيت اقتصادي شان تمركز كارگران در آنجا 
محدود است و با ايجاد سنديكا كارگران در موقعيت قويتري نسبت به جمع 

گيرند، ما خود مبتكر ايجاد  كارگر در يك كارگاه قرار مي 5تا  4شدن 
شود  ميالوه خوانيم.  بع شويم و كارگران را به تشكيلش فرا مي سنديكا مي

در جايي سنديكا شكل گيرد و كامال در راستاي جنبش شورايي قرار داشته 
باشد. اتكايش نه به محدود كردن مبارزه كارگران در چهارچوبه قوانين 

هاي كارگران به  موجود، بلكه به نيروي مبارزه كارگر و تحميل خواست
شاهدش هستيم،  چيزي كه ما امروز شان باشد. و اتفاقا آن قدرت اعتراضات

كه  همين است. بطور مثال هزاران كارگر شركت واحد طبعا به دليل اين
خصلت كارشان چنين است كه زير يك سقف نيستند تا بتوانند منظم 

شان را متحد كنند، بصورت يك حرفه در  جمع شوند و اعتراض
يابند. اما اين سنديكا، اين تشكل كارگري وقتي  شان سازمان مي سنديكاي

تواند قدرتمند عمل كند، كه در اتصال دائمي با كارگران همواره نيروي  مي
عظيم آنها را در ميدان نگاه دارد و با اتكا به قدرت متحد كارگران، 

 هاي آنها را به جلو برد.  خواست
هاي  توان فرضا در رابطه با كارگراني كه در كارگاه همين وضعيت را مي

كرد. روشن است كه اين كارگران كنند طرح  كوچك چند نفره كار مي
توانند جمع شوند و رابطه  فلزكاران مي مثال  بصورت حرفه اي در سنديكاي

 هاي كوچك چند نفره بوجود آيد.  اي سراسري بين اين كارگاه
اما بد نيست نكته اي هم از سازماندهي كارگران در محالت بگويم. يك 

هايي داريم  ما شهرك يابي كارگران در محالت زيست است. شكل سازمان
نشين است. نمونه اش شهرك بعثت در ماهشهر، و شهرك  كه صرفا كارگر

هاي بزرگ كارگري وصل است. در اين رابطه ها اين  هايي كه به مجتمع
يابي آنها در  توانند در محالت زيست سازمان يابند. سازمان كارگران مي

اي كارگران را نيز محالت خصوصا از اين جنبه اهميت دارد كه خانواده ه
كند. بطوريكه فرضا وقتي كارگران پتروشيمي  به مبارزات كارگران وصل مي
زنند، با پخش شدن خبر اعتراض در محالت  ماهشهر دست به اعتصاب مي

توانند نقش فعالي در قدرتمند تر شدن  زيست كارگران، خانواده ها نيز مي
كانال بسيار خوبي  دتوان مبارزات كارگران داشته باشند. محالت كارگري مي

و از  باشد هايشان براي اجتماعي كردن خبر اعتراض كارگران و خواست
را از مبارزات كارگري طريق خانواده هاي كارگري حمايت مردم يك شهر 



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٩٦  107ي  آرش شماره

. در هر حال بايد به همه اين اشكال از سازمانيابي كارگري فكر جلب نمود
  ن سرمايه به ميدان آوريم. مان را به نبرد با صاحبا كرد  تا كل نيروي

در بازار كار سياه و غير رسمي در ايران، زنان نقش بزرگي دارند و  پرسش:
بخش اعظم زنان كارگر با مزد ناچيز و در شرايطي بسيار دشوار كار 

  بينيد؟  كنند، نقش جنبش زنان را در سازماندهي زنان كارگر چگونه مي مي
  

يران، آنهم تحت حاكميت آپارتايد گوييد. زنان در ا درست ميفر:  دانش
جنسي جمهوري اسالمي يك بخش محروم جامعه هستند. در محيط هاي 
كار نيز شرايط كار براي آنان بسيار دشوار و از موقعيت كامال نابرابري 
برخوردارند. اما مبارزه عليه اين تبعيض و نابرابري تنها امر زنان نيست، امر 

ديخواه و برابري طلب است. بنابراين من از هاي آزا كل جامعه و همه انسان
گويم. من از جنبش آزادي زن و رهايي زن سخن  جنبش زنان سخن نمي

گويم. از مبارزه براي برابري زن و مرد و لغو همه قوانين ضد زن سخن  مي
گويم. به نظر من متشكل كردن كارگر زن و مرد بطور جداگانه يعني  مي

ري اسالمي كنده و با حاكميت آپارتايد افتادن به همان چاهي كه جمهو
جنسي در جامعه كوشيده است زن و مرد را از هم جدا سازد. به نظر من 
تشكيل سازماني جدا براي زنان كارگر در عين حال يك درك عقب مانده 

بيند  باقيمانده از چپ سنتي است. به ادبيات اين چپ نگاهي بيندازيد مي
، از دريچه زنان كارگر مورد بحث قرار كه همواره مساله تبعيض عليه زن

گيرد و نهايتا راهكارشان نيز به تشكل جداگانه زنان كارگر كشيده  مي
شود. نتيجه عملي آن نيز بي وظيفه كردن كل كارگران به نفس تبعيض  مي

جنسيتي عليه زنان و بطور واقعي تضعيف مبارزات كارگري است.  سياستي 
دهد. اين نگرش اوال  تري قرار مي موضع ضعيفكه  اتفاقا زنان كارگر را در 

مساله ستمكشي زن را مساله كل طبقه كارگر بعنوان يك موجوديت 
بيند و عمال اين عرصه مهم از مبارزه را به جنبش هاي ديگر  اجتماعي نمي

مي سپارد. ثانيا حتي در كارخانه نيز مبارزه عليه تبعيض عليه زن را صرفا 
با اين كار عمال زنان كارگر و كل طبقه كارگر را  امر خود زنان مي بيند و

كارگر دهد.  در اين عرصه از مبارزه در موقعيت بسيار ضعيفتري قرار مي
كند و بايد بتواند از طريق  زن، مثل كارگر مرد در يك كارخانه كار مي

شركت در مجمع عمومي كارگران نقش خود را ايفا كند. جمهوري اسالمي 
ا تفكيك جنسيتي محيط هاي كار زنان و مردان سعي كرده است كه ب

كارگر را از هم جدا كنند، ولي آنجا هم كه كارگران به اين شكل در بخش 
برد  هاي مختلف و جدا از هم به كار اشتغال دارند، باز شكل درست پيش

اعتراضات اينست كه كارگران هر بخش منظما مجمع عمومي خود را 
هم نظر  خود به بحث و گفتگو بنشينند و هاي داشته باشند، بر سر خواست

شوند و بعد در تماس با ديگر بخش هاي كارخانه، به صورت يك تن واحد 
عمل كنند. نبايد به اين آپارتايد جنسي جمهوري اسالمي تن داد و بايد 

هاي يكي شدن و متحد عمل كردن را پيدا كرد. چنانكه ما در اعتراضات  راه
آنجا كه كارگران زن و مرد هر دو شاغل بوده بسياري شاهد بوده ايم كه 

هايشان را به پيش  ديگر در اعتراض شركت كرده و خواست اند، كنار هم
برده اند. در اين مورد اعتراضات معلمان يك نمونه جالب است. ما در 

شاهد  ،تجمعات اعتراضي اي كه معلمان در سالهاي مختلف راه انداخته اند
گير آن حضور فعال معلمان زن و  ل توجه و چشمبوده ايم كه يك جنبه قاب

در هر شركت معلم زن و مرد در كنار هم در اعتراض و مبارزه بوده است. 
حال ما مدام بر نقش زنان كارگر چه شاغل و چه غير شاغل تاكيد كرده 
ايم. از جمله يكي از تاكيدات ما نقش همسران كارگران در اعتراضات 

كارگران مستقيما به سرنوشت و زندگي كارگري است. چون مبارزات 
خانواده هاي كارگري مربوط است و نيروي همسران كارگران يك عامل 
تقويت كننده مبارزات كارگري است. شركت خانواده هاي كارگري در عين 
حال يك فاكتور مهم در اجتماعي كردن اعتراض كارگران و جلب حمايت 

ز يك الگوي جالب شركت بخش هاي مختلف مردم است. در اين مورد ني
همسران كارگران نيشكر هفت تپه در مبارزات اين كارگران بود. حتي در 
يكي از روزهاي اعتراض اين كارگران به ياد دارم اين همسران كارگران 
بودند كه به در كارخانه رفتند و كارگران به آنها پيوستند و اعتراض ادامه 

  يافت. 

شان  كه زنان بنا به موقعيت تحت ستمخالصه كالم اينكه اين درست است 
در جامعه در محيط هاي كار نيز با تبعيض هاي آشكاري روبرويند، بويژه 
آنهم تحت حاكميت آپارتايد جمهوري اسالمي اما پاسخ آن مبارزه جداگانه 
آنها براي حق حقوقشان نيست، پاسخ آن اتحاد كل كارگري عليه اين 

  متحد همه كارگران است. تبعيض در محيط هاي كار و مبارزه 
بخش بزرگي از كارگران ايران در شاخه هاي مختلف بخش  پرسش:

خدمات كار مي كنند؟ وزن و اهميت كارگران اين بخش را در مجموعه 
  مبارزات طبقه كارگر ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
اگر بخواهم جايگاه كارگران بخش خدمات را نشان دهم، بهترين فر:  دانش

كارگران شركت واحد هستند. اين كارگران بنا بر خصلت كارشان  شاخص
در تماسي مستقيم با كل مردم قرار دارند. همين موقعيت، اهميت و جايگاه 

بخوبي تجربه كرديم.  84دهد. ما اين را در سال  مهمي به اعتراضات آنها مي
ر باره ديديم كه چگونه موضوع فورا د با يكروز اعتصاب اين كارگران يك

تمام تهران پخش شد و همه توجهات را به سمت آنها جلب كرد. حتما 
خاطرتان هست كه مبارزات اين كارگران درست در آغاز رياست جمهوري 
احمدي نژاد اتفاق افتاد. احمدي نژاد را روي كار آورده بودند،  تا با بستن 

و گسترش سياست ترور و زندان و كشتار و اعدام، هر  ،شمشيرها از رو
صداي اعتراض و انتقادي را خفه كنند و جامعه را به ارعاب كامل بكشانند. 
اما سياست ارعاب جمهوري اسالمي را كارگران و مردم و در راس آنها 
كارگران شركت واحد به شكست كشاندند. نمونه ديگر كارگران در بخش 

ها دانش  خدمات معلمان هستند. معلمان نيز در اتصال وسيع با ميليون
هايشان و كل جامعه هستند. از همين رو هر حركت  وز و خانوادهآم

شود. الگوي  اعتراضي آنها فورا به موضوع و خبري اجتماعي تبديل مي
را معلمان بودند كه در مقابل جامعه قرار دادند. اعتصابات سراسري 

طور پرستاران و بخش هاي ديگر كارگراني كه در بخش خدمات قرار  همين
شان به جامعه، جايگاه مهم و كليدي در  ليل اتصال مستقيمگيرند، بد مي

كنند. اينها همه نمونه هايي از  اعتراضات كارگران و كل جامعه پيدا مي
  اهميت و نقش اين بخش از كارگران در مبارزات كارگري است.

به نظر شما، آيا كارگران فقط كساني هستند كه كار يدي انجام  پرسش:
توان جزو طبقه  وق بگيران كارهاي فكري را هم ميدهند يا مزد يا حق مي

كارگر به حساب آورد؟ مثالً معلمان را هم (كه گروه شغلي بسيار وسيعي 
  هستند) مي توان جزيي از طبقه كارگر به حساب آورد؟

  
ر يدي و كار فكري كار كارگر را توضيح روشن است كه كافر:  دانش
ي و توليدي آن در نظر گرفت. دهد. كارگر را بايد به مفهوم اقتصاد نمي

فروشد و حال يا بطور مستقيم و  كارگر كسي است كه نيروي كارش را مي
كند و سود كارش عايد سرمايه دار  در  پروسه توليد، ارزش اضافه توليد مي

كه به پروسه  شود، مثل كارگران كارخانجات و بخش توليدي. يا اين مي
معلم و پرستار و راننده اتوبوس و  دهد. مثل  توليد ارزش اضافه سرويس مي

ها  كارگري كه در بخش خدمات به كار اشتغال دارد. بنابراين همه اين
را به روشني در بحث در باره كار مولد و غير مولد  كارگرند و ماركس اين

كه كارگر فقط يك موجوديت صنفي توليدي  دهد. بعالوه اين توضيح مي
. بنابراين وقتي هم كه به جامعه و به ندارد. كارگر يك طبقه اجتماعي است

برند  ها از ثروت جامعه مي موقعيت اجتماعي، سياسي و سهمي كه انسان
هاي ديگر جامعه حتي  شويد خيلي از بخش كنيد متوجه مي نگاه مي

گيرند و هيچ نفعي هم در  كارمندان جزء عمال در موقعيت كارگران قرار مي
ندارند. از همين رو از نظر ما نه فقط تداوم اين نظام توحش سرمايه داري 

كارگران كارخانه و بخش توليد بلكه معلمان، پرستاران، رانندگان و كساني 
كنند همه و همه جزو  كه در عرصه هاي مختلف خدمات اجتماعي كار مي

   شوند. طبقه كارگر محسوب مي
ند گوي حال اينكه در قوانين و در جامعه به معلم و يا پرستار و غيره مي

  كارمند و نه كارگر، اين ديگر جنبه فرمال و حقوقي قضيه است.
* 
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  دوازده پرسش از:
  سازمان فدائيان(اقليت)

  
پراكندگي و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران محصول چه پرسش: 

عواملي است؟ بعضي ها رژيم هاي ديكتاتوري هاري را كه هر نوع تشكل 
، علت اصلي مي دانند و بعضي ها رفرميسم و مستقل را سركوب مي كنند 

سازشكاري و بعضي هاي ديگر چپ روي هاي فعاالن كارگري و چپ را ، 
شما چه نظري داريد؟ ويژگي هاي اقتصادي ايران و مخصوصاً نقش دولت 
رانت خوار نفتي را در اين ميان چگونه ارزيابي مي كنيد؟ براي بيرون آمدن 

رد و از چه راهكارها و از چه نوع سازماندهي از اين پراكندگي چه بايد ك
  بايد بهره جست؟

  
ضعف تشكيالتي و  سازمان فدائيان (اقليت): -جواد زادهاصالن 

روي اين  كنم با سازشكاري يا چپ پراكندگي جنبش كارگري را تصور نمي
توان توضيح داد. چنين رويكردهائي البته ممكن  يا آن فعال كارگري به

يابي، تاثير گذاشته يا تاثيرگذار باشند  يني بر روند تشكلاست در مقاطع مع
و در اين روند اندكي اخالل ايجاد كنند. اما پراكندگي جنبش كارگري و 

داري  تري دارد و اساسا به نظام سرمايه هاي عميق بي تشكلي آن ريشه
  گردد. هاي سياسي پاسدار منافع اين نظام برمي حاكم بر ايران و رژيم

العموم  هاي كارگر و زحمتكش يك جامعه علي و آگاهي توده تشكل يابي
ست از اين متغير كه آيا كارگران و ديگر اقشار زحمتكش مردم آن  تابعي

هاي صنفي و دمكراتيك خود برخوردار هستند  جامعه از آزادي ايجاد تشكل
يا نه؟ آيا از آزادي فعاليت سياسي، تجمع، تحزب، آزادي عقيده و بيان و 

باشند يا نه؟ به تعبير ديگر ميزان  نشر عقايد خويش برخوردار ميامكان 
هاي كارگر و زحمتكش هرجامعه، ارتباط  يابي و آگاهي توده تشكل

دانيم  هاي سياسي در آن جامعه دارد. مي تنگاتنگي با ميزان وجود آزادي
هاي استبدادي و ديكتاتوري حاكم بر ايران، نه  داري و رژيم كه نظام سرمايه

هاي بورژوائي غرب و  هاي سياسي و دمكراتيك رايج در نظام ط با آزاديفق
هاي كارگري،  استانداردهاي به رسميت شناخته شده در مورد ايجاد تشكل

ها اعم از سلطنتي يا جمهوري  كه اين نظام اند، بل به كلي بيگانه بوده
ها، مخالف سرسخت آن و مدافع و مروج  اسالمي، ذاتا ناقض اين آزادي

هاي كارگر اين  هاي سياسي توده اند. اگر با وجود آزادي ارتجاع سياسي بوده
آورند كه آگاهي خود را ارتقا دهند، خود را متشكل  موقعيت را به دست مي

سازند و براي احقاق حقوق خود به طور متشكل مبارزه كنند، اما سلب 
اره هاي سياسي از كارگران و اعمال خفقان و ديكتاتوري، همو آزادي
سازماني و پراكنده نگاه داشتن  اي براي تحميل جهل و ناآگاهي، بي وسيله

داران بتوانند، با تكيه بر ناآگاهي، پراكندگي و  كارگران بوده است تا سرمايه
تر  سازماني كارگران، حاكميت استبدادي و استثماري خود را آسان بي

هاي ديكتاتوري  ژيماستمرار بخشند. در تمام دوران متجاوز از هشتاد سال ر
سلطنت پهلوي و جمهوري اسالمي، هرگونه تالش و فعاليتي از سوي طبقه 

رحمانه سركوب شده  يابي، ممنوع و غيرمجاز بوده و بي كارگر براي تشكل
است. اگرچه كارگران در هيچ شرايطي از تالش و مبارزه براي ايجاد تشكل 

يوار اختناق و استبداد تَرَك اند، اما تنها در آن لحظاتي كه د باز نايستاده
هاي  اي ايجاد شده است و كارگران حدودي از آزادي برداشته و در آن روزنه

هاي وسيع و گسترده  اند در مقياس اند، توانسته سياسي را به چنگ آورده
  اي خود را بر پا سازند. هاي توده خود را متشكل سازند و تشكل

كنندگان طبقه  گر و محروم وبهاي ديكتاتوري و سرك در واقع اين رژيم
اند كه كارگران را از تشكل محروم ساخته،  هاي سياسي كارگر از آزادي
يابي طبقه  سازماني را بر آنان تحميل نموده و امر تشكل پراكندگي و بي

  كارگر را به تاخير افكنده اند.
ها و عدم انتقال تجارب  افزون براين علت اساسي، بايد از گسست ميان نسل

يابي و مبارزات  هاي بعدي در زمينه سازمان هاي پيشين به نسل لنس
هاي معين و در ابعاد  كه كارگران ايران در دوره كارگري ياد كرد. به رغم آن

هاي كارگري حتا در مقياس  اي خود را متشكل ساخته و تشكل گسترده
ه كه ارتجاع و ديكتاتوري دوبار اند، اما هر بار همين سراسري ايجاد كرده

ترين شكل ممكن كارگران،  سلطه خود را مستحكم نموده است، با وحشيانه
به ويژه كارگران پيشرو و كمونيست را وسيعا سركوب، زنداني، تبعيد و يا 

هاي كارگري پرداخته است، به نحوي  اعدام نموده و به قلع و قمع تشكل
د شده ها ايجا كه از لحاظ زماني، فواصلي نسبتا طوالني ميان اين دوره

گر، امكان و اجازه انتقال تجارب  هاي ديكتاتوري و سركوب است. رژيم
هاي كارگري توسط فعاالن كارگري و كارگران  يابي و ايجاد تشكل سازمان

اند و كارگران مجبور  هاي بعدي را نيز از آنان سلب نموده پيشرو، به نسل
  اند دوباره از اول و تقريبا از صفر شروع كنند! بوده
داري حاكم اين  به گفتن نيست مادام كه رژيم ديكتاتوري و سرمايه نياز

هاي مناسب براي  وضعيت را بر كارگران تحميل كند، كارگران نيز به روش
كنند و  هاي مناسب با شرايط موجود تالش مي يابي و ايجاد تشكل تشكل

هاي كوچك و مخفي  اي علني، اما تشكل گرچه نه تشكل هاي وسيع و توده
هاي فعال موجود  كنند. خوشبختانه در سطح تشكل را ايجاد ميخود 

هاي عملي در راستاي اتحاد  هاي فعاالن كارگري، گام كارگري و نيز تشكل
جوئي براي غلبه بر پراكندگي برداشته شده است.  و هماهنگي و راه

هاي اخير در آستانه اول ماه مه و به مناسبت  هائي كه در سال اتحادعمل
هائي در راستاي اتحاد  توان تالش كارگر شكل گرفته را مي مراسم روز

هاي  ها قطعنامه ها دانست. در اين اتحادعمل كارگران و كاهش پراكندگي
مشتركي با مضمون و محتواي راديكال و سوسياليستي و سرشار از روحيه 
انترناسيوناليستي تهيه و انتشار يافته است كه نشان دهنده ارتقاء سطح 

ها  قاتي كارگران است. بايد اميدوار بود اين گونه اتحاد عملآگاهي طب
هاي بعدي از اين حدود فراتر رفته و به اتحادهاي  گسترش يابد و در گام

تري گذر نمايد. در اين جا بايد بر اين مساله تاكيد نمود كه  تر و بزرگ عالي
تواند  دار نمي طبقه كارگر در مبارزه خود عليه قدرت متشكل طبقه سرمايه

كه خود را به صورت يك حزب  به عنوان يك طبقه عمل كند، مگر آن
ها  سياسي متمايز از تمام احزاب طبقات مالك وثروتمند و درمخالفت با آن

سازمان دهد. اين تشكل طبقه كارگر به صورت يك حزب سياسي براي 
تامين امر پيروزي انقالب اجتماعي و هدف نهائي آن الغاء تمام طبقات 

  است.  ريضرو
مبارزات خود انگيخته كارگران ايران براي دفاع از حق شان و پرسش: 

مقابله با تهاجم دائمي رژيم و براي متشكل شدن را چگونه ارزيابي مي 
كنيد؟ اعتصابات ، تحصن ها ، راهپيمايي ها و جمع شدن هايشان در مقابل 

  مراكز و نهادهاي مختلف دولتي چقدر چشمگير و اثرگذار اند؟
  

تهاجم و تعرض سرمايه عليه كارگران، بسيار متمركز است و  -جواد زاده
هاي اخير نيز پيوسته گسترش يافته است. مقاومت و مبارزه  در سال

كارگران عليه اين تعرضات اما متاسفانه بسيار غيرمتمركز و پراكنده است. 
يط دار و دولت اين طبقه، براي تشديد استثمار كارگران شرا طبقه سرمايه

اند . از جمله تعرضات  سخت و دشواري را بر طبقه كارگرتحميل نموده
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توان به قراردادهاي موقت و سفيد  طبقه سرمايه دار عليه طبقه كارگر مي
سازي و تعطيل و توقف  هاي پيمانكاري خصوصي امضا، گسترش شركت

هاي وسيع بوده است،  ها و بيكارسازي ها كه نتيجه فوري آن اخراج كارخانه
عدم پرداخت به موقع دستمزدها، كاهش مداوم دستمزدهاي واقعي، كاهش 
قدرت خريد كارگران و تحميل زندگي در زير خط فقر اشاره نمود. نظام 

حد  داري حاكم، براي رهائي از چنگ بحران اقتصادي، فشارهاي بي سرمايه
و حصري را بر گرده كارگران تحميل نموده و تمام بار اين بحران را بر 

وش طبقه كارگر انداخته است. هم پاي تهاجمات و تعرضات فزاينده د
ها و  هاي اقتصادي و معيشتي، يورش طبقه حاكم عليه كارگران در عرصه

درپي رژيم عليه كارگران پيشرو و فعاالن كارگري و كوشش  تهاجمات پي
يابي نيز افزايش يافته است. دستگاه امنيتي و قضائي رژيم  ها براي تشكل آن
ا احضارها و بازداشت هاي مكرر، پرونده سازي، حبس و اخراج كارگران ب

پيشرو، تمام سعي خود را به كار برده است تا با پراكنده ساختن و حذف 
اند و يا در راه  آن دسته از كارگراني كه بخشا خود را متشكل ساخته

و از اند، همگي را مرعوب سازند  يابي كارگران، فعال و اثر گذار بوده تشكل
گرد دائمي فعاالن  ها بازدارند. عالوه بر بازداشت و پي گونه فعاليت اين

تپه، به  سنديكاي كارگران شركت واحد و سنديكاي كارگران نيشكر هفت
ها مورد ديگر در اين زمينه از جمله احضارها و بازداشت فعاالن كارگري  ده

خيرا احضار و گيري و ا در كردستان، فعاالن كميته هناهنگي و كميته پي
  توان اشاره نمود. بازداشت فعاالن كارگري تبريز مي

طبقه كارگر ايران البته در برابر اين تعرضات سياسي و اقتصادي دست به 
مقاومت زده و براي تحقق مطالبات خود در اشكال مختلفي مبارزه نموده 
است. با اين همه بايد به اين موضوع اعتراف كرد كه اين مبارزات و 

جا كه عمدتا پراكنده و بخشا خودبخودي بوده است، در  ها از آن ومتمقا
اند و تنها در مواردي كه مبارزه  موارد زيادي به نتايج مطلوب نرسيده

اند، با موفقيت  تر بوده واز سازماندهي بهتري برخوردار بوده كارگران متشكل
نه كارگران توان در مبارزات متحدا اند. آخرين نمونه آن را مي همراه بوده

ها را  پتروشيمي تبريز مشاهده كرد كه مبارزات كارگران ساير پتروشيمي
  نيز در پي داشت.

كه اين مبارزات تا چه حد با موفقيت روبرو شوند يا  نظر از اين اما صرف
نشوند، واقعيت اين است كه كارگران در برابر تعرضات، فشارهاي فزاينده، 

توانند ساكت بنشينند و در واقع راه  ، نميداران اجحافات و زورگويي سرمايه
ي امروز كارگران، به مبارزه مرگ و زندگي  ديگري جز مبارزه ندارند. مبارزه

ها تحقق نيافته باشد  ست مادام كه مطالبات آن تبديل شده است و بديهي
دست از مبارزه نخواهند شست. فراموش نكنيم كه در جريان همين 

يابد. در جريان  گاهي كارگران رشد و ارتقا ميمبارزات است كه شناخت و آ
شناسند،  همين مبارزات است كه كارگران دشمنان واقعي خود را بهتر مي

برند، به قدرت خود وقوف  به اهميت اتحاد و مبارزه متشكل، بيشتر پي مي
كنند و از تجارب مبارزات خود اعم از شكست يا پيروزي  بيشتري پيدا مي

كنند. همين  دار استفاده مي ي عليه طبقه سرمايهآن، در مبازرات بعد
اي  آموزد كه اگر تشكل كارخانه مبارزات روزمره است كه به كارگران مي

اي و سراسري داشته باشند، بهتر و  داشته باشند، اگر تشكل فرا كارخانه
توانند مبارزات خود را پيش برند. اساسا از درون همين  مثمرثمرتر مي

برد كه كارگر  ارگربه اين موضوع پر اهميت پي ميمبارزات است كه ك
  منفرد و متفرق هيچ است و كارگر متحد و متشكل همه چيز!

هاي اخير كارگران دو واحد بزرگ، يعني شركت واحد  در سالپرسش: 
اند سنديكاي مستقل  شكر هفت تپه، توانسته اتوبوس راني تهران و ني

ان اين دو حركت با سركوب و خودشان را به وجود بياورند و هرچند رهبر
اند، ولي اين دو تشكل مستقل عمالً هويت  اخراج از كار و زندان روبرو شده

ها را چگونه ارزيابي  كامالً شناخته شده اي پيدا كرده اند.اين حركت
تواند از  تواند پا بگيرد و آيا مي كنيد؟ آيا سنديكاي مستقل در ايران مي مي

  از مشكالت كارگران را حل كند؟ طريق مذاكره با دولت مشكلي
  

تپه در ايجاد  اقدام كارگران شركت واحد و كارگران هفت -جواد زاده
سنديكاي مستقل خود در زير سرنيزه و سركوب، اقدام جسورانه و قابل 

هاي كارگري و  گرانه بال انكاري بر تمام بخش ست كه تاثيرات آگاه ستايشي

جنبش كارگري را گام بزرگي به  در مقياس تمام جامعه برجاي گذاشت و
جلو برد. البته تشكيل يا احياي سنديكاي كارگران شركت واحد كه ازلحاظ 
زماني بر تشكيل سنديكاي كارگران هفت تپه مقدم است وامروز جلوي 

اند، به  اند و يا آن را بسيار بسيار محدود ساخته فعاليت آن را به كلي گرفته
گردد كه دولت  اري (دهه هشتاد) برميشرايط سياسي ويژه اوائل دهه ج

سازمان جهاني كار  98و  87هاي  نامه جمهوري اسالمي براي امضاي مقاوله
)ILOهاي آزاد كارگري، مصونيت  ) پيرامون حق كارگران براي ايجاد تشكل

كنند و حق قرارداد جمعي اعالم  ها را ايجاد مي كارگراني كه اين تشكل
م باشد در اين مورد قدري بيشتر توضيح داده آمادگي نموده بود. شايد الز

هاي پس از جنگ توسط  شود. دولت خاتمي در ادامه پيشبرد سياست
گذاري  رفسنجاني براي غلبه بر بحران اقتصادي و كسب وام و سرمايه

خارجي از سوي انحصارات مالي جهاني مانند بانك جهاني و صندوق 
ن در سازمان تجارت جهاني المللي پول و همچنين براي پذيرفته شد بين

)WTOالمللي آغاز كرد. دولت  هائي را در مقياس بين ) يك رشته تالش
كم و كاست  خاتمي همزمان و عالوه بر اجراي بي "طلب اصالح"

هاي اقتصادي نئوليبرال و رهنمودهاي انحصارات مالي، در عرصه  سياست
ررات و ضوابط هاي كارگري، مق مناسبات فيمابين كارگر و كارفرما، تشكل

هاي  ها نيز بايد به اين انحصارات، اطالعات، اطمينان و ضمانت حاكم بر آن
هاي خارجي را هموارتر سازد. در همين  گذاري داد تا مسير سرمايه كافي مي

هاي مشروحي در مورد شوراهاي  رابطه جمهوري اسالمي با ارائه گزارش
هاي فوق  نامه امضاي مقاولهاسالمي كار و خانه كارگر، تمايل خويش را براي 

اعالم و از سازمان جهاني كار دعوت نمود براي بررسي وضعيت اين 
ها به ايران سفر كند تا اگر موانعي در اين زمينه هست برطرف گردد.  تشكل

هاي  سازمان جهاني كار نيز كه تحت نفوذ سرمايه جهاني و محور فعاليت
هاي به  فه ارزيابي از تشكلآن به سازش كشاندن كار و سرمايه است، وظي

اصطالح كارگري ياد شده، اندازه گيري درجه تطابق مناسبات و ضوابط 
ها و مقررات جاري در جمهوري اسالمي با معيارهاي  حاكم بر اين تشكل

المللي كار و حصول به چنين اطميناني را برعهده گرفت. پس  سازمان بين
درمهرماه سال "اردجرنيگانبرن"به سرپرستي  ILOاز اعزام هياتي ازطرف 

و انجام ديدارهائي با مسوولين وزارت كار و خانه كارگر، اين هيأت  81
هاي  چنين اظهار نظر نمود كه شوراهاي اسالمي كار ناقض مفهوم آزادي

به شوراهاي اسالمي  ILOاست. هيات اعزامي  87نامه  مندرج در مقاوله
انجمن صنفي ايجاد كنند و يا توصيه كرد، فعاليت سياسي را كنار بگذارند، 

شوراهاي اسالمي را با آن انطباق دهند! دولت نيز كه با اين توصيه 
همراه بود، از سران خانه كارگر و شوراهاي اسالمي  ILOنمايندگان اعزامي 

ها را با خواست ها و اميال دولت  تر اين تشكل كار خواست كه هر چه سريع
. بر بستر اين اوضاع و شرايط است و نظرات هيات اعزامي هماهنگ سازند

شوند  هاي درون جنبش كارگري دچار اين توهم مي اي از رفرميست كه پاره
به كمك اين افراد و هم ياري وزارت كار درصدد ايجاد  ILOكه گويا 

هاي آزاد كارگري است. گفتگوهاي بعدي وزارت كار با نمايندگان  تشكل
ILO  انجام توافقاتي پيرامون ايجاد در تهران و   82در ارديبهشت سال

هاي  گيري انجمن تغييراتي در فصل ششم قانون كار به منظور تسهيل شكل
، به 137و تبصره آن، تغيير ماده قانون كار 135صنفي و نيز تغيير ماده 

منظور حذف اختيارات شوراهاي اسالمي كار، بر اين توهمات افزود. اما سفر 
و  "هاي موجود تقويت تشكل"يد آن بر و تاك 83در سال  ILOبعدي هيات 

هاي  ها و انجمن رضايت به تغيير نام و استحاله شوراهاي اسالمي به تشكل
و دولت  ILOباره كه گويا  صنفي، راه را بر هرگونه تصور و يا توهمي دراين

هاي آزاد و مستقل كارگري ولو  يا جناحي از حكومت، خواستار ايجاد تشكل
  ئي هستند را به كلي مسدود ساخت!از نوع صنفي و سنديكا

ناگفته نماند كه شرايط جديد، شور و شوق و تحرك مشهودي را در ميان 
فعاالن جنبش كارگري و در ميان كارگران پيشرو البته بدون آن كه 

ترين توهمي نسبت به دولت خاتمي و حاميان جهاني آن و يا سازمان  كم
ي از تشكل كارگري محروم و در جهاني كار داشته باشند، اما ساليان متماد

  بردند نيز ايجاد نمود. سر مي تشكلي و پراكندگي به برهوت بي
همزمان با اين تحوالت و رويدادها، هياتي نيز از  83عالوه بر اين، در سال 
) به ايران ICFTUهاي آزاد كارگري ( المللي اتحاديه طرف كنفدراسيون بين
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اري اول ماه مه توسط كارگران سفر كرد. سفر اين هيات باتدارك برگز
پيشرو و فعاالن كارگري همزمان شد. در واقعيت امر، اين هيات نيز بر بستر 

هاي جريان موسوم به اصالح طلب  شرايط سياسي آن روز جامعه و تالش
كه درصدد ارائه چهره اي موردپسند انحصارات مالي جهاني بود، انجام شد 

كارگري دامن زد. محمود صالحي از  و تحركات جديدي را در ميان فعاالن
كارگران پيشرو سقز و محسن حكيمي عضو كانون نويسندگان ايران، 

هايي نيز در مورد شرايط كار  توانستند با اعضاي اين هيات مالقات و گزارش
و زندگي كارگران ايران و نحوه برخورد رژيم با كارگران و حقوق كارگري به 

اي  ن مراسم اول ماه مه سقز به طور وحشيانهها ارائه دهند. به دنبال آ آن
ها تن از كارگران و فعاالن  مورد يورش نيروهاي سركوب قرار گرفت و ده

اي  هاي گسترده كارگري دستگير شدند. در پي بازداشت اين فعاالن فعاليت
ها  المللي نسبتا وسيعي براي آزادي آن در برخي شهرهاي ايران و كارزار بين

) نوشته شد واين ICFTUهاي اعتراضي زيادي به ( نامهبه راه افتاد. 
نوشت و خواستار مداخله براي  ILOاي به  كنفدراسيون نيز شكايت نامه

آزادي فوري دستگيرشدگان شد. موضوع برگزاري اول ماه مه در سقز و 
رويدادها متعاقب آن به عرصه تمام جامعه كشيده شده و به يك معضل 

هم در خارج كشور تبديل گرديد. سرانجام براي رژيم هم در داخل و 
نشيني و آزادي دستگيرشدگان شد. گرچه  جمهوري اسالمي مجبور به عقب

بعدها برخي از اين فعاالن از جمله محمود صالحي را بازداشت و به زندان 
نشيني رژيم در آن مقطع، آشكارا يك پيروزي براي  محكوم كرد، اما عقب

ز سرفصل جديدي در جنبش كارگري گشود و كارگران بود. اول ماه مه سق
  اين جنبش را گام بلندي به پيش راند.

خواهم شرايطي را تصوير كنم كه سنديكاي كارگران  با اين توضيحات مي
شركت واحد بر بستر آن شرايط اعالم موجوديت كرد. فراموش نكنيم 

د اي است كه با رش شود، دوره اي كه از اوائل دهه هشتاد آغاز مي دوره
گير درجه فعاليت  آگاهي سياسي در صفوف كارگران و افزايش چشم

يابي كارگران همراه است. در اين دوره است كه  كارگران پيشرو براي تشكل
هاي مهم  هاي كارگري تدريجا به يكي از خواست نه فقط حق ايجاد تشكل

شود، بلكه كارگران پيشرو در بسياري از موارد، چنين  كارگران تبديل مي
كنند. در واقع از همان نخستين سفر هيات  هايي را نيز ايجاد مي شكلت

ها و  به نحو بسيار محسوسي بر فعاليت  81به ايران در سال  ILOاعزامي 
تالش فعاالن كارگري از جمله و به ويژه فعاالن كارگري در شركت واحد 
براي كسب حق تشكل و ايجاد تشكل آزاد و مستقل كارگري افزوده شد و 

تر شد.منصور اسالو كارگر  ها پررنگ هاي بعد از آن نيز اين تالش ر سالد
شجاع و مبارز شركت واحد و تعداد ديگري از همراهانش به عنوان هيات 

اي خطاب به وزير  موسس و احيا سنديكاي كارگران شركت واحد در نامه
 ) موضوع بازگشائي سنديكا را مطرح كردند. تجربه مبارزه83مهر  19كار (

براي ايجاد تشكل كارگري به سرعت به اين دسته از فعاالن كارگري ثابت 
نمود كه نبايد در انتظار ياري و مساعدت مقامات و نهادهاي دولتي 
بنشينند تا ايشان موانع ايجاد تشكل كارگري را به فرض برطرف سازند و يا 

هاي كارگري منجمله سنديكاي كارگران شركت واحد  براي ايجاد تشكل
جوز صادر نمايند. آنان اين تجربه را به فوريت پشت سرنهادند وسرانجام م

با تكيه بر نيروي توده كارگران، تالش خود را براي احياي سنديكا 
هايي كه بر سر راه  گرفتند و به رغم تمام فشارها و تهديدات و محدوديت پي

جاعانه فعاالن و كارگران پيشرو شركت واحد قرار داده شد، اين كارگران ش
پا به ميدان گذاشتند و طي يك دوره از درگيري و رودرروئي با نهادها و 
افراد حكومتي، سرانجام سنديكاي مستقل خود را احيا كردند. به رغم آن 

داران  مورد يورش وحشيانه چماق 19/2/84كه دفتر اين فعاالن در روز 
ن بشدت رار گرفت و شماري از كارگراانه كارگري قخرژيم و چاقوكشان 

مضروب و مصدوم شدند و حتا زبان منصور اسالو نيز به دست همين 
راني تهران و  اوباشان بريده شد، اما سنديكاي كارگران شركت اتوبوس

خرداد همان سال در يك  23حومه، در زيرسرنيزه شكل گرفت و روز 
رو خيابان برگزار گرديد بطور رسمي  مجمع عمومي كه در كف پياده

را اعالم كرد. اعالم موجوديت سنديكاي كارگران شركت  موجوديت خود
واحد كه توانسته بود هزاران كارگر اين شركت را به عضويت خود درآورد و 

  را  84اعتصابات بزرگ و فراموش نشدني كارگران در دي و بهمن سال 

  
  

  
  

سازماندهي و رهبري كند، در همان حال كه موجي از خوشحالي براي  
و جنبش كارگري را در پي داشت و به الگوي كارگران عموم كارگران 

حاكم را نيز  ضد كارگري تپه تبديل شد، اما كينه شديد رژيم هفت
  برانگيخت.
تپه نيزكارگران پيشرو مورد اعتماد توده كارگران كه يك رشته  در هفت

ويژه در  پيمائي و تجمعات اعتراضي و پرشور كارگران به اعتصابات، راه
را سازماندهي و هدايت كرده بودند، در صدد ايجاد يك  86و  85هاي  سال

اي برآمدند. مكاتبات كارگران پيشرو اين شركت براي ثبت  تشكل توده
عكس پيشگامان ايجاد  توانست به نتيجه برسد و نرسيد. به سنديكا نمي

هاي اطالعاتي و امنيتي رژيم احضار  تپه بارها توسط دستگاه سنديكاي هفت
د تهديد و ارعاب قرار گرفتند. اما كارگران پيشرو اين شركت شدند و مور

نيز با پشتكاري و شجاعت تشكيل سنديكا را پي گرفتند و با انتخاب يك 
تن از كارگران رسيد،   2500كه به تاييد  87هيات موسس در خرداد 

ها در آبان همان سال شكل نهائي  سنديكاي خود را ايجاد كردند. اين تالش
تپه نيز رسما اعالم  فت و سنديكاي كارگران نيشكر هفتبه خود گر

تپه  موجوديت كرد. بايد توجه كرد كه سنديكاي كارگران نيشكر هفت
زماني اعالم موجوديت كرد كه سنديكاي كارگران شركت واحد مورد 

ها قرار گرفته و بسياري از رهبران و فعاالن آن نيز به  ترين يورش وحشيانه
از كار اخراج شده بودند. بنابراين روشن بود كه نحوه زندان افتاده و يا 

تپه، جدا از برخورد آن با  برخورد ارتجاع حاكم با سنديكاي نوپاي هفت
تپه به  سنديكاي شركت واحد نخواهد بود. هر چند سنديكاي كارگران هفت

اعتبار و پشتوانه حمايت توده كارگران اين شركت خود را موقتا بر رژيم 
تپه كه الگوئي از  نظر رژيم سنديكاي هفت اما از نقطه تحميل نمود،

بايست به الگوئي براي ساير واحدها تبديل  سنديكاي شركت واحد بود، نمي
خواست ماجراي طوالني  شد. رژيم كه ديگر نمي شود و فورا بايد منكوب مي

سنديكاي كارگران شركت واحد تكرار شود، دستگاه امنيتي و سركوب خود 
ترين اقدامات  از گذشته وارد عمل ساخت و به بي رحمانه تر را سريع
تپه و فعاالن آن متوسل گرديد. تمام  گرانه عليه سنديكاي هفت سركوب

اعضاء هيات مديره سنديكا را بازداشت و حبس او اخراج نمود. حتا كار را 
جا كشاند كه علي نجاتي كارگر آگاه و شجاع اين سنديكا را پس از  به آن

ره شش ماهه زندان، دوباره محاكمه و به يك سال زندان محكوم اتمام دو
  كرده است.

زماني كه كارگران پيشرو شركت واحد در صدد احياي سنديكاي اين   
اي را بدين منظور آغاز  هاي علني و گسترده شركت برآمدند و كوشش

نمودند مصادف بود با موقعيتي كه دولت اصالح طلبان براي جذب 
خواست به  خارجي و ورود به سازمان تجارت جهاني، ميگذاري  سرمايه

هاي صنفي وابسته بخود ولو بخشاً  المللي كار، تشكل كمك سازمان بين
متفاوت با شوراهاي اسالمي ايجاد كند، و اين شرايط خود ويژة سياسي، 

ها و خلل و فرجي را براي تشكيل سنديكا و  مستقيم يا غير مستقيم زمينه
گشود. اما اعالم موجوديت سنديكاي كارگران  كائي ميهاي سندي فعاليت

گردد كه بساط اصالح طلبان برچيده شده و  هفت تپه به زماني برمي
ها نيز به پايان رسيده است. با روي كار آمدن يك كابينه  فرصت اين بازي

گردد، شرايط  امنيتي،  سركوب و خفقان بيش از پيش تشديد مي -نظامي
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شود و هرگونه خلل و فرجي در زمينه  ر تغيير ميسياسي جامعه نيز دچا
  شود. هاي علني و متشكل كارگري نيز به كلي مسدود مي فعاليت

آنچه كه هم اكنون ما شاهد آن هستيم عبارت از اين است كه اختناق و 
ديكتاتوري لجام گسيخته جمهوري اسالمي و توسل به حداكثر خشونت و 

، عمال اين هر دو سنديكا را تا حدود قهر در قبال فعاليت متشكل كارگران
زيادي فلج ساخته است. ارتجاع حاكم از هرگونه فعاليت اين سنديكاها 

عمل آورده و در  ها ممانعت به براي بسيج كارگران و سازماندهي مبارزات آن
يك كلمه بقاءفعال آن را شديداً زير سوال برده و تقريباً ناممكن ساخته 

  است.
ان شركت واحد، پس از تشكيل، توده كارگران اين اگر سنديكاي كارگر

شركت را بسيج و دو اعتصاب بزرگ و چند هزار نفره را سازمان داد كه كل 
فضاي جامعه را متأثر ساخت، سنديكاي كارگران هفت تپه اما كه خود 

ها اعتصاب بزرگ و كوچك و اجتماعات اعتراضي پرشكوه بود  محصول ده
بايست  ا تحت تاثير قرار داده بود،  ديگر نميكه كل فضاي سياسي جامعه ر

به آن، فرصت و امكان سازماندهي اعتصابات و مبارزات كارگران داده شود. 
رژيم كه از تكرار اعتصابات و گسترش آن به شدت وحشت داشت، براي 

ترين و  مقابله با آن و قلع وقمع سنديكاي كارگران هفت تپه به خشن
  شد. ترين شيوها متوسل رذيالنه
 سركوب و اعمال قهر و خشونت شديد عليه اين دو سنديكا ، به رغم به رغم

ها  شرايط سياسي بالنسبه متفاوت تشكيل اين دو سنديكا و به رغم ويژگي
اما گيري و محيط فعاليت اين دو سنديكا،  هاي موجود در شكل و تفاوت

رشد و  تأثيرات مثبت و آگاهي دهندة اين دو سنديكا و فعاليت آنها بر
حق ايجاد   .ارتقاء آگاهي كارگران و پيشرفت جنبش كارگري، بال انكار است

هاي مهم  تدريجاً به يكي از خواست دهه هشتاد تشكل كارگري از اوائل
هاي بعد از تشكيل سنديكاي شركت  در سال ،شود  كارگري تبديل مي

يز شود و در موارد زيادي ن واحد، اين خواست بيش از پيش برجسته مي
  كنند. هائي را ايجاد مي كارگران آگاه و پيشرو، رأسĤ چنين تشكل

هاي  ها و جمع ها كميته كارخانه، كميته در همين دوره است كه ده اگر چه
ها و  ها و كميته كارگري در مراكزو واحدهاي مختلف توليدي و نيز جمع

ه هاي متعددي كه در رابطه با حمايت از جنبش كارگري و يا كمك ب تشكل
اما  گيرند شكل مي نيز يابي جنبش طبقاتي كارگران يابي و تشكل سازمان

نام سنديكاي كارگران شركت واحد و سنديكاي كارگران شركت نيشكر اين 
دو ستاره ي تابناك و پر فروغ بر تارك اين دوره از  است كه چون هفت تپه

  .درخشند ميايران جنبش طبقاتي كارگران 
اسالمي كه از مبارزه متشكل و از رشد آگاهي در رژيم ديكتاتوري جمهوري 

گاه اين دو سنديكا  شدت بيمناك بوده است، نه فقط هيچ صفوف كارگارن به
را به رسميت نشناخت، بلكه حتا پيش از اعالم موجوديت رسمي و از همان 

جا كه عمال  ها برخاست تا آن آغاز با نيروي قهر و سركوب به مقابله با آن
اين دو سنديكا را بسيار محدود ساخت و از هرگونه فعاليت  دامنه فعاليت

اي بازداشت. تجربه احياء و ايجاد سنديكاي كارگران شركت  متشكل و توده
تپه، بار ديگر بر تجارب پيشين جنبش  واحد و كارگران نيشكر هفت

رساند كه  گذارد و بار ديگر اين واقعيت را به اثبات مي كارگري صحه مي
داري و  كتاتوري لجام گسيخته كه از خصائل اصلي رژيم سرمايهاختناق و دي

اي توسط  هاي توده مذهبي حاكم است، مانع عمده بر سر راه ايجاد تشكل
خود كارگران است. در پايان اين پاسخ طوالني، بايد بر اين نكته تاكيد 
نمود كه رژيم جمهوري اسالمي ممكن است فعاليت اين دو سنديكا را از 

ها را تعطيل و قلع و  كه هست بسيار محدودتر سازد و به كلي آناين هم 
قمع كند به نحوي كه حتا قادر به صدور يك اطالعيه هم نباشند، با اين 

تواد و قادر نخواهد بود تاثيرات آگاهي دهنده  وجود رژيم هيچگاه نمي
گيري اين دو سنديكا و اثرات مثبت آن بر پيشرفت جنبش كارگري  شكل

 83هاي قبل از  سازد و جنبش كارگري را از اين نقطه نظر به سالرا زائل 
  بازگرداند.
عده اي از فعاالن جنبش كارگري بديل شورا و جنبش شورايي را  پرسش: 

در مقابل سنديكا سازي پيش مي كشند و عده اي نيز شوراها را نهادهاي 
گيرند و در قيام كارگري مي دانند كه فقط در شرايط انقالبي مي توانند پا ب

  شرايط عادي سنديكا سازي را تنها راه مي دانند. نظر شما چيست؟

قبل از هر چيز من بر اين باور هستم كه هر تشكلي را كه  -جواد زاده
كارگران مستقال و به نيروي خودشان ايجاد كنند و اين تشكل، كارگران را 

ن از هر متشكل كند و مبارزه براي احقاق حقوق و تحقق مطالبات كارگرا
نوع صنفي يا سياسي را سازماندهي و هدايت كند، آن يك تشكل واقعي 

ست كه بايد مورد حمايت و پشتيباني قرار بگيرد و هر نامي هم كه  كارگري
  كند. داشته باشد، تغييري در اين موضوع ايجاد نمي

اما در مورد شورا، اول بايد ببينيم درك ما از شورا چيست؟ اگر شوراي 
معناي ارگان اعمال قدرت سياسي كارگران باشد، يعني همان  هكارگري ب

چيزي كه در تاريخ جنبش كارگري بوده است و انقالب روسيه نيز همين 
توند  كند، در اين صورت شورا زماني مي مضمون و برداشت را اثبات مي

وبيش فراهم  ايجاد شود كه شرايط سياسي جامعه اين موقعيت را كم
گيري شورا و اعمال قدرت كارگري تا حدودي  شكل هاي ساخته و زمينه

كه طبقه  تواند فراهم شود مگر آن بوجود آمده باشد. چنين شرايطي نمي
حاكم و رژيم سياسي آن، قدرت كنترل جامعه و اعمال اتوريته خود را از 
دست و يا تاحدودي از دست داده باشد. ناتواني طبقه حاكم و رژيم سياسي 

شودكه  و اعمال اتوريته نيز عموما زماني ديده مي آن در كنترل جامعه
يابد و توازن  اعتصابات و مبارزات كارگري و كل جنبش انقالبي اعتال مي

رغم ميل و  خورد و علي قوا، به سود كارگران و نيروهاي انقالبي برهم مي
هاي سياسي را به  توانند حدودي از آزادي خواست رژيم حاكم، كارگران مي

و خود را در شوراها سازماندهي كنند. با گسترش اعتصابات چنگ آورند 
داران و  كارگري و پيشرفت جنبش انقالبي معموال بسياري از سرمايه

كشاندن  ها، چه از ترس كارگران و چه براي به شكست مديران كارخانه
ها را تعطيل، توليد را متوقف و يا در روند آن اخالل  ها، كارخانه مبارزات آن

گذارند. بدين  ها را رها ساخته و پا به فرار مي كنند و بعضا كارخانه يايجاد م
ترتيب شرايط سياسي جديد و پيشرفت مبارزه طبقاتي وظايفي را برعهده 

گذارد كه پيش از آن وجود نداشت. انجام و  كارگران و طبقه كارگر مي
 طلبد اي را مي پيشبرد اين وظايف توسط كارگران، تشكيالت سياسي ويژه

كه نام آن شوراست. كميته هاي اعتصاب ، كميته ها و محفل هاي مخفي 
پيشين درون كارخانه ها، دير يازود و به فراخورپيشرفت مبارزات كارگران 
به شورا ها تبديل مي گردند.درست در اين مقاطع است كه شوراها از درون 

پا و جوشند و به ابتكار كارگران شوراهاي جديدي بر مبارزه كارگران مي
دست  شوند و كنترل كارخانه و امور توليد را به همه جا وارد عمل مي

گيرند. با پيشرفت جنبش انقالبي و مبارزه طبقاتي، كارگران شوراهاي  مي
تر از طريق همين  كند و در مراحل پيشرفته سراسري خود را ايجاد مي

  كنند. شوراهاست كه كارگران قدرت سياسي خود را اعمال مي
 57ايران نيز از نيمه دوم سال  57ر تجربه انقالب روسيه، در انقالب عالوه ب

گيري  گذارد، ما شاهد شكل تري پا مي  كه جنبش به مرحله اعتاليافته
شوراهاي كارگري هستيم كه در جريان قيام و پس از سقوط رژيم 

ها از جمله در نفت، صنايع دفاع،  سلطنتي، در تمام صنايع و كارخانه
ها نيز  آهن، شركت واحد و در بسياري ديگر از كارخانه ، راهسازي ماشين

گيرند و در پروسه  گيرند و رتق و فتق امور كارخانه را بدست مي شكل مي
دهند.  پيشرفت مبارزاتي، شوراهاي سراسري و اتحاد شوراها را سازمان مي

اگرچه ارتجاع و ضدانقالب مهلت نداد اين شوراها قوام بگيرند تا تمام و 
هاي اعمال قدرت كارگري انجام وظيفه كنند، اما در هر  مثابه ارگان مال بهك

  هاي اوليه قدرت كارگري نبودند. حال اين شوراها چيز ديگري جز نطفه
كه كسي  بنابراين شورا با مضمون و كاركردي كه ذكر آن رفت مستقل از آن
ي و سلطه طرفدار شورا باشد يا نباشد، در شراط سياسي و توازن قواي كنون

تواند ايجاد شود.  شود و اصوال نمي بالمنازع خفقان و سركوب ايجاد نمي
اي در لحظه حاضر  بيهوده نيست كه هيچ كارگر پيشرواي در هيچ كارخانه

كند. كارگر پيشرو كه  صحبت از ايجاد شورا در آن كارخانه فرضي نمي
د و حرفي را ده وقت شعار نمي ست، هيچ اندركار مبارزه واقعي و عملي دست
زند كه نخواهد و يانشود به آن عمل كند. اين بحث بيشتر از جانب  نمي

كساني مطرح مي شود كه از محيط اصلي كار و مبارزه كارگري به دور 
هستند و اگر روزي هزار بار هم تكرار كنند كه شورا بايد تشكيل شود، اما 

يط كنوني گوش شنوايي در ميان كارگران پيدا نخواهند كرد ودر شرا
كه كاركرد و وظايف شورا را تا حد  شورائي تشكيل نخواهد شد. مگر آن
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اي تقليل داد. در اين صورت آن  كاركردها و وظايف سنديكائي و اتحاديه
شوراي فرضي كه تنها براي يك رشته مطالبات در چارچوب همين نظام 

 شناسد به قوانين آن كند و قدرت حاكم را به رسميت مي فعاليت مي
كند، از شورا تنها نامي برخود دارد اما در  بند است و آن را رعايت مي پاي

  عمل چيزي شبيه انجمن صنفي و نوعي سنديكا بيشتر نيست.
نكته ديگري كه در مورد شورا بايد به آن اشاره كرد اين است كه شوراها 

اي و علني طبقه كارگرند و كارگران عموما در  هاي سياسي توده ارگان
هاي وسيع و مجامع عمومي و علني خود نمايندگان خود در شورا را  نشست

كنند. حال ممكن است كساني پيدا شوند و تشكل مخفي چند  انتخاب مي
اي ايجاد كنند ونام آن را شورا بگذارند. اما اين  اي را فرضا در كارخانه نفره

هم در واقع نه به حسب وظايف و نه به لحاظ مناسبات دروني و شكل 
  اليت شورا نيست. بلكه كميته مخفي كارخانه است.فع

توان و بايد براي شوراها و  خالصه كنم، در همه حال و در هر شرايطي مي
حاكميت شوراها به عنوان آلترناتيو حاكميت فعلي تبليغ و ترويج و براي 
استقرارا آن فعاليت و مبارزه كرد. اما شوراها به طور ارادي و در هر شرايطي 

  آيند. در شرايطي كه فعال ما با آن روبرو هستيم بوجود نمي از جمله
كه گفته شود، در شرايط كنوني يا به قول شما در شرايط عادي،  اما اين

كنم چنين باشد. سنديكا و  ايجاد سنديكا يگانه راه است، من تصور نمي
هاي اخير  فعاليت سنديكائي و تالش فعاالن اين عرصه را ما در ظرف سال

ايم. در پاسخ به سوال پيشين مشروحا به اين مساله پرداخته  ودهشاهد ب
در شرايط توانم اضافه كنم عبارت از اين است كه  چه را كه مي شد. آن

سلطة اختناق سياسي كه رژيم هيچگونه تشكل علني كارگري را تحمل 
كند، تلفيق مناسبي از اشكال مبارزه و فعاليت مخفي و زيرزميني با  نمي

لني حائز اهميت بسيار جدي و ضرورتي انكار ناپذير است. تنها فعاليت ع
ها بر  توانند بقاء فعال و ادامه كاري داشته باشند كه بناي آن هائي مي تشكل

پايه اين اصل خدشه ناپذير استوار شده باشد. اگرچه در تحت يك شرايط 
، در پاسخ به سئوال قبلي به آن اشاره شدويژه و مشخص آنطور كه 

توانند و يا ممكن است با هزار و يك درد و  اي كارگري مي هاي توده تشكل
ها  دشواري شكل بگيرند، اما هيچ تضميني براي بقاء فعال و ادامه كاري آن

وجود ندارد. لذا بايد تشكل هاي مناسبي راسازمان داد كه فعاليت آن ها 
م قابل دوا ،درشرايط اختناق ومحروميت كارگران ازآزادي هاي سياسي

د. با توجه به شرايط خفقان و سركوب و توازن قواي كنوني، نباش
ترين تشكل هاي غير حزبي كارگري مي  هاي مخفي كارخانه مناسب كمتيه

ترين كارگران  ها كه دربرگيرنده پيشروترين و آگاه باشند. اين كميته
باشند، همواره در دسترس كارگران قرار دارند و نه فقط در شرايط   مي

هاي سياسي قادرند مبارزات كارگران را  و محروميت كارگران از آزاديامروز 
سازماندهي و رهبري كنند، بلكه به دليل قابليت انعطاف و خصلت راديكال 
خود، در شرايط اعتال بيشتر جنبش و ناتواني رژيم در اعمال سلطه 

هاي اعتصاب و  يكپارچه براي كنترل جامعه، باتبديل شدن  به كميته
نيز قادرند وظيفه سازماندهي مبارزات كارگري در مرحله پيشرفته  شوراها

  تر جنبش را به انجام برسانند.
هاي كارخانه به دليل شرايط سركوب و خفقان حاكم،  ست كه كميته بديهي

اي تبديل شوند، اما در شرايط اعتال  هاي توده توانند به تشكل اكنون نمي
شود و  جلوي پاي كارگران برداشته مي بيشتر مبارزه قطعاً اين سد و مانع از

  .گردند اي كارگري تبديل مي هاي توده هاي كارخانه نيز به سازمان كميته
در سال هاي اخير در خارج از كشور ، فعاليت هاي چشم گيري  پرسش: 

براي جلب حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران صورت گرفته است 
فق مي دانيد و براي سازماندهي يك مبارزه ، اين فعاليت ها را تا چه مو

كارآمد براي جلب  حمايت بين المللي از جنبش كارگري ايران چه 
  پيشنهادي داريد؟ به نظرتان اين حمايت بين المللي در كجا بايد جست؟

  
ها  ها، تالش هر چند رژيم جمهوري اسالمي نسبت به فعاليت -جواد زاده

اعتناست و  ت حقوق كارگران عموما بيو فشارهاي خارجي در زمينه رعاي
تاثير جلوه دهد، اما اين  ها و فشارها را بي سعي كرده است اين تالش

المللي از مبارزات و مطالبات كارگران  ها براي جلب حمايت بين فعاليت
هائي كه در دفاع از حقوق كارگران صورت گرفته و  ايران و يا آكسيون

ها  وده است. اما اگر بخواهيم اين تالشتاثير نب گيرد به طور قطع بي مي
تاثيرات بيشتر و موثرتري برجاي بگذارد، بايد بتوانيم از لحاظ كمي و 

ها وجلب   كيفي، نيروهاي بيشتر و موثرتري را براي جلب حمايت
افكارعمومي، بسيج و سازماندهي كنيم. جلب حمايت و پشتيباني احزاب و 

ها براي  المللي و دولت نهادهاي بينهاي مترقي و اعمال فشار بر  سازمان
هاي مبارزه و  تحت فشار گذاشتن جمهوري اسالمي كماكان يكي از روش

فعاليت در خارج كشور براي دفاع از حقوق كارگران ايران است اما مهمتر 
ها و  هاي عملي اتحاديه هاي بيشتري براي جلب حمايت ازاين ها، بايد تالش

ها به  مه كارگران متشكل در اين تشكلسنديكاهاي كارگري و قبل از ه
ها، قبل از  گيري اين فعاليت عمل آوريم. در هر حال مركز توجه و جهت

هرچيز بايد متوجه كارگران و افكار عمومي اين كشورها و جلب حمايت و 
  ها از كارگران ايران باشد. پشتيباني آن

كارگران  روي زندگي "هدفمند كردن يارانه ها"تأثير اجراي طرح پرسش: 
گويند قشري  ها مي كنيد؟ بعضي كشان كشور را چگونه ارزيابي مي و زحمت

از كم درآمدترين و فقيرترين كارگران و زحمتكشان به كمك اين طرح 
ها معتقدند كه اين طرح فشار  اند و برعكس، خيلي وضع بهتري پيدا كرده

رات اين آورد؟ اث كشان وارد مي سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمت
  بينيد؟ چگونه مي ،طرح را به ويژه در آينده

  

  
  

ها، رسما از  چه كه تحت عنوان طرح هدفمندكردن يارانه آن -جواد زاده
برداري  به مرحله اجرا گذاشته شد، يك شيادي و كاله 89اواخر آذر سال 

آشكار دولتي بود. از آغاز هم معلوم بود كه طرح دولت كه نام واقعي آن 
ها و حذف سوبسيدهاست، عواقب اقتصادي و معيشتي  زي قيمتآزادسا

بسيار وخيمي را براي اكثريت مردم ايران و در درجه اول براي كارگران و 
زحمتكشان به همراه خواهد آورد. سه برابر شدن قيمت برق و آب، چهار 

برابر شدن قيمت گازوئيل، چند برابر  21تا  9برابر شدن قيمت گاز خانگي 
آور قيمت ساير كاالها و خدمات،  ت نان و افزايش سرسامشدن قيم

هاي مردم  موضوعي نبود كه بتوان آن را از چشم مردم پنهان ساخت. توده
فوريت متوجه شدند مبالغي را كه دولت تحت عنوان يارانه نقدي به  به

ها، از جمله  كند، در برابر پولي كه بابت افزايش قيمت ها واريز مي حساب آن
كند، بسيار ناچيز است.  ها اخاذي مي قيمت مواد سوختي از آن افزايش

اجراي اين طرح البته ممكن است بطور استثنائي و موردي در مناطق دور 
افتاده روستائي به سود برخي خانوارهاي پرجمعيت بوده باشد. خانوارهائي 

كنند و اضافه بر آن، در روستاي  كه آرد و نان مصرفي را خودشان توليد مي
كشي گاز و آب و برق وجود ندارد كه بخواهند از آن استفاده  ها لوله آن

كنند و يا اگر هم از برق و گاز محروم نباشند وسائل خانگي زيادي ندارند 
ست. قانون حذف  كه گاز و برق مصرف كنند.اما اين موارد اندك و استثنائي

ه زيان هاي اقتصادي نئوليبرال و تماما ب سوبسيدها، جزئي از سياست
هاي كارگر و زحمتكش است. اجراي اين طرح ميزان تورم را به طور  توده

جهشي افزايش داده است و تا هم اكنون هم عواقب بسيار وخيمي براي 
چه بخواهد ادامه پيدا كند، لزوما  مردم به بار آورده است. اين طرح چنان

د ساخت تري را بر دوش كارگران و زحمتكشان وارد خواه فشارهاي سنگين
و كارگران و زحمتكشاني را كه در حال حاضر نيز در زير خط فقرودر 

روزي بيشتري  كنند، به فقر و فالكت و سيه وضعيتي طاقت فرسا زندگي مي
  سوق خواهد داد.

كارگران و زحمتكشان بخش اعظم جمعيت ايران را تشكيل مي  پرسش: 
بخش قابل  88دهند و در تظاهرات و راه پيمايي هاي گسترده سال 

توجهي از آنها شركت داشتند ، اما چرا آنها در گرماگرم اين اعتراضات 
خواست هاي اخص خود را پيش نكشيدند ، در حالي كه مثالً كارگران 
تونس و مصر با گرفتن نان در دست و فرياد گرسنگي بر لب به اعتراضات 
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ر چه مي توده اي پيوستند ، فرق شرايط ايران را با شرايط اين كشورها د
  بينيد؟

  
، جنبش بسيار بزرگي 88اي در سال  جنبش اعتراضي توده - جواد زاده

ها كارگر و اقشار بزرگي از  بود اما به رغم وسعت زياد آن، نتوانست ميليون
اي سال  زحمتكشان را در برگيرد. اين درست است كه در تظاهرات توده

ر داشتند، اما كارگران زيادي به صورت انفرادي و غير متشكل حضو 88
توانست شعارها، مطالبات و  حضور منفرد و غير متشكل كارگران، نمي

وسوي اين جنبش را عوض كند و يا تحت تاثير قرار دهد. اكثريت  سمت
قابل توجه نيروهاي اين جنبش را نه كارگران، بلكه اقشار مياني جامعه 

هانه رامطرح خوا دادند كه شعارها و مطالبات دمكراتيك و آزادي تشكيل مي
كردند وثقل جمعيت اعتراض كننده با زنان ، كارمندان ، دانشجويان و  مي

ها و محافل حكومتي نيز كه سعي  جوانان بود. بخشي از بورژوازي، شخصيت
ها نيز مطالبات خودشان  داشتند رهبري خود را بر جنبش اعمال كنند، آن

كه چرا  ينزدند. ا هاي مردم جا مي را به جاي مطالبات و خواست
شود، علت اساسي  ها ديده نمي هاي اخص كارگري در اين تظاهرات خواست

آن غيبت طبقه كارگر و عدم حضور متشكل كارگران در آن است. در اين 
شويم.  طلبد، نمي يابي اين عدم حضور كه بحث مفصلي را مي جا وارد علت

مطالبات  اي تونس و در حد كمتري مصر، شعارها و اما اگر در جنبش توده
هاي كارگري  كارگري نيز عنوان گرديد، دليل آن را بايد در حضور تشكل
تري در مصر،  در اين كشورها جستجو كرد. در تونس و در حد پائين

اي وجود داشتند كه ساليان  هاي كارگري جاافتاده ها و اتحاديه تشكل
ر ها د متمادي به فعاليت آرام نوع سنديكائي مشغول بودند. اين تشكل

تر شدند و توانستند بسياري از كارگران  اي فعال مقطع پاگيري جنبش توده
را به صفوف خود ملحق و سازماندهي كنند و در تونس با شعار كار نان 

ها و  آزادي وارد عرصه مبارزه شدند. در ايران اما كارگران از داشتن تشكل
اند.  محروم هاي كارگري تونس هم هاي كارگري حتا در حد اتحاديه اتحاديه

علي در  هاي ديكتاتوري حسني مبارك در مصر و بن افزون بر اين، رژيم
ساله را به خاطر  15تونس، با رژيم ديكتاتوري جمهوري اسالمي كه جوان 

  اند. كند متفاوت داشتن يك برگ اطالعيه تيرباران مي
در سال هاي اخير شاهد پيروزي هاي بزرگي از طرف كارگران  پرسش: 

يم ، چرا چنين است؟ آيا عالوه بر سركوب وقهر پليسي ، وضعيت نبوده ا
  كنوني جهان سرمايه داري هم در اين ميان نقش دارد؟

  
اگر منظور كارگران ايران باشد بايد گفت كه طبقه حاكم بر  - جواد زاده

هاي  اي را در عرصه جانبه ها تهاجمات وسيع و همه ايران در طي اين سال
جا كه وضعيت  ه كارگران سازمان داده است. از آنسياسي و اقتصادي علي

كند با شرايطي كه  مبارزاتي طبقه كارگر تا حدود زيادي ارتباط پيدا مي
اند، لذا  دار و دولت حامي اين طبقه بر كارگران تحميل نموده طبقه سرمايه
درپي طبقه حاكم عليه كارگران كه در پاسخ به سوال دوم نيز  تعرضات پي
ه آن اشاره نمودم، مستقيم و غير مستقيم تاثيرات منفي خود به اختصار ب

گذارد. هر  را بر جنبش كارگري و مبارزات و مطالبات كارگران برجاي مي
توانند  ونتوانسته اند جلوي مبارزات كارگران را سد  چند اين تعرضات نمي

  كنند.
نتايج داري  المللي نيز بايد گفت وضعيت بحراني نظام سرمايه در عرصه بين

هاي  بار آورده است. يك طرف قضيه آن است كه دولت اي به دوگانه
اي را عليه كارگران و طبقه كارگر اين  داري تهاجمات گسترده سرمايه

اند كه به تنزل سطح معيشت كارگران، افزايش بيكاري و  كشورها آغاز كرده
ست. بازپس گرفتن برخي از مزاياي اجتماعي و رفاهي كارگران انجاميده ا

اما سوي ديگر مساله، مقاومت گسترده در برابر اين تعرضات و اعتراضات 
داري در اين كشورها، تاكنون  وسيع كارگران است. تعرضات سرمايه

هاي عظيمي را  پيمائي ها و راه ها، اعتصابات وسيع و سراسري، قيام شورش
ونان، فرانسه در برخي از اين كشورها، از جمله در اسپانيا، پرتغال، ايتاليا، ي

  و انگليس در پي داشته است.
كنند،  هاي كوچك كار مي بخش اعظم كارگران ايران در كارگاه پرسش:

ها چكار بايد كرد و از چه اشكال سازماني بايد بهره  براي سازماندهي اين

ها عمدتاً بايد در محيط كارشان صورت بگيرد يا در  گرفت؟ سازماندهي اين
  ن؟ محيط و محالت زندگي شا

  
هاي كوچك  ام كارگران كارگاه جا كه من شاهد بوده تا آن - جواد زاده

مانند كفاشان، خياطان، نانوايان و ساير صنوف، سنتاٌ خود را در سنديكا 
سازند كه با توجه به شرايط خفقان و سركوب موجود، اين  متشكل مي

تر  رگهاي بز توانند كامال علني باشند. اما در كارگاه سنديكاها هم نمي
  هاي كارگاه است. ترين شكل سازماندهي، ايجاد كميته مناسب

كنند و  هاي كوچك كار مي هر چند كه بخش اعظم كارگران در كارگاه
قطعا سازماندهي اين بخش بزرگ از كارگران بسيار مهم است، اما فراموش 

شان و به رغم ضرورت  هاي كوچك به رغم اهميت نكنيم كه كارگاه
جاد تشكل در ميان كارگران اين بخش،ولي نقش و جايگاه سازماندهي و اي

ها و صنايع بزرگ مانند  استراتژيكي ندارند. برعكس كارگراني كه در كارخانه
آهن، مخابرات و امثال آن كار  سازي، برق، راه نفت، گاز پتروشيمي، ماشين

ها از كارگران  كنند، هر چند ممكن است از لحاظ كمي، تعداد آن مي
تري ايفا  هاي كوچك كمتر باشند، اما از لحاظ كيفي نقش مهم كارگاه

ها و واحدها از  كنند و ايجاد كميته مخفي كارخانه در اين كارخانه مي
ست كه سازماندهي كارگران در  اهميت بسيار زيادي برخوردار است. بديهي

هاست كه در گام نخست بايد مورد توجه و تمركز  گونه صنايع و كارخانه اين
  و و كار فعاالن كارگري و نيروهاي كمونيست قرار داشته باشد.نير

در بازار كار سياه و غير رسمي در ايران، زنان نقش بزرگي دارند و  پرسش:
بخش اعظم زنان كارگر با مزد ناچيز و در شرايطي بسيار دشوار كار مي 

  كنند ، نقش جنبش زنان را در سازماندهي زنان كارگر چگونه مي بينيد؟ 
  
اين واقعيت بر كسي پوشيده نيست كه رژيم ارتجاعي  -واد زادهج

ستيز است كه شديدترين تبعيضات  غايت زن جمهوري اسالمي، رژيمي به
جنسيتي را عليه زنان اعمال نموده است. رژيم حاكم در تمام قوانين و 
معيارهاي رسمي خود، نه فقط حقوق اوليه زن به عنوان يك انسان را نقض 

هاي سياسي،  موده است بلكه بيشترين ستم و تبعيض در عرصهو پايمال ن
اجتماعي و  اقتصادي را نيز در حق زنان روا داشته است. كارگر زن نه فقط 

كند، بلكه  تري دريافت مي در ازاء كار مساوي با مرد، دستمزد كمتر و نازل
هاي ديگري نيز روبرو  در محيط كار با انواع گوناگون موانع و محدوديت

باشد. زنان اولين كساني هستند كه در پس هر بحران و وخامت اوضاع  يم
ست  شوند. بديهي گردانده مي اقتصادي، اخراج و بيكار و اجبارا به خانه باز

كه فعاالن حقوق زن و گرايش چپ درون جنبش زنان كه خود را به 
توانند در اشكال مختلي به كارگران زن  بينند مي تر مي كارگران نزديك

زديك شوندو به آموزش و ارتقاء آگاهي آن ها ياري رسانند. كارگران زن ن
اما قبل از هر چيز بايد درصدد سازماندهي و تقويت جنبش واحد  

ناپذير زنان و مردان كارگر براي پيشبرد مبارزه واحد كارگري، براي  وتفكيك
تحقق مطالبات اخص كارگري و در نهايت براي برافكندن نظم طبقاتي 

هاست. مبارزه  ود باشند. نظمي كه سرمنشا تمام تبعيضات و نابرابريموج
براي پايان دادن به ظلم و تبعيض و نابرابري و رهائي زن، يك امر 

ناپذير  فراطبقاتي نيست. مساله زنان و تبعيض عليه زنان نيز بخشي جدائي
ست. اگرچه هر كمونيست و هر كارگر زن آگاهي حل  از نظام طبقاتي

داند، اما مبارزه براي تحقق  اله زن را در نفي نظام طبقاتي ميقطعي مس
داند  مطالبات اخص زنان كارگر در چارچوب نظم موجود را نيز منتفي نمي

  و آن را به آينده موكول ننموده وبرايش تالش و مبارزه مي كند.
بخش بزرگي از كارگران ايران در شاخه هاي مختلف بخش  پرسش:

وزن و اهميت كارگران اين بخش را در مجموعه  خدمات كار مي كنند؟
  مبارزات طبقه كارگر ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

  
داري،  ست كه با پيشرفت و تكامل نظام سرمايه اين واقعيتي -جواد زاده

بخش خدمات پيوسته گسترش يافته و نيروي كار در اين بخش افزايش 
ايران عالوه بر افزايش يافته است. برطبق آخرين آمارهاي دولتي، در

شاغلين بخش خدمات، كارگران صنعتي نيزرشد يافته است. رشد جمعيت 
شاغل در بخش خدمات درمقياس جهاني ، در عين حال با كاهش نسبي 
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كارگران مولدي كه مستقما در روند توليد مادي مشاركت دارند همراه بوده 
  است.

كارگران تشكيل حدودا بيش از نيمي از شاغلين در بخش خدمات را 
دهند. عالوه بركارگران صنعت حمل و نقل كه بخشا حتا فعاليت آنها  مي

كنند و يا  ادامه روند توليد مادي است و مستقيما ارزش اضافي توليد مي
سازند،  شوند و سرمايه را افزون مي كارگران بخش بازرگاني كه استثمار مي

بندها و غيره، امروزه  ، بستهدارها ها، صندوق مانند پرسنل انبارها، فروشگاه
ها، توريسم، مراكز تعميرات و غيره و غيره  ها، هتل ها هزارنفر در رستوران ده

كنند و از قبل  ها را استخدام مي داران آن مشغول به كارند كه سرمايه
زنند. در اين بخش نه فقط  ها سودهاي كالني به جيب مي استثمار آن

دهند، بلكه بخشي از نيروهائي كه حتا عمدتا  كساني كه كار بدني انجام مي
ها  اند. اين با فعاليت فكري سروكار دارند، در زمره كارگران بخش خدمات

سازند و جزئي از طبقه كارگر  شوند و سرمايه را افزون مي استثمار مي
شوند. بنابر اين توجه به اين بخش از كارگران و تالش براي  محسوب مي

باشد. البته بايد اضافه  مات نيز امري ضروري ميسازماندهي كارگران خد
كرد كه افزايش كارگران بخش خدمات، از اهميت و نقش پرولتارياي 

برد. معناي اين حرف  كاهد و نقش محوري آن را زير سوال نمي صنعتي نمي
ها و فعاالن كارگري در بخش  آن است كه تمركز كار و فعاليت كمونيست

  يت برخوردار است.پرولتارياي صنعتي از اولو
به نظر شما ، آيا كارگران فقط كساني هستند كه كار يدي انجام  پرسش:

توان جزو طبقه  دهند يا مزد يا حقوق بگيران كارهاي فكري را هم مي مي
كارگر به حساب آورد؟ مثالً معلمان را هم (كه گروه شغلي بسيار وسيعي 

  رد؟هستند ) مي توان جزيي از طبقه كارگر به حساب آو
  

بخشي ازاين سئوال را در پرسش قبلي  پاسخ دادم كه نياز به  -جواد زاده
تكرار نيست. همينقدر بگويم كه در تعريف كارگر و طبقه كارگر من به 
تعريف ماركس از اين مقوله وفادارم و آن را قبول دارم. ماركس هم در اين 

تواند زندگي  يشود كه تنها زماني م گويد كارگر به كسي اطالق مي مورد مي
تواند كاري بدست آورد كه  كند كه كاري به دست آورد و فقط هنگامي مي

ست كه از وسايل توليد  كارش بر سرمايه بيفزايد. در يك جمله كارگر كسي
محروم است و ناگزير است نيروي كارش را به سرمايه بفروشد، ارزش 

  آفرين باشد. كند و به اين معنا سرمايه اضافي توليد مي
آفرين باشد و ارزش اضافي توليد كند  بنابر اين هر كس كه كارش سرمايه

آفرين  مستثنا از اينكه كار فكري باشد يا يدي، كارگر است. كاري سرمايه
است كه مولد باشد. كار مولد، درمعناي اقتصادي، ارزش اضافي توليد 

رمايه كند و در برابر س كند، اما كار غير مولد ارزش اضافي توليد نمي مي
شود. كار  شود و دستمزدش از بخش متغير سرمايه پرداخت نمي مبادله نمي

ها،  دان دهد، كار مولد نيست. حقوق ي كه فقط خدمتي را انجام مي
ها در ازاي خدمت  اند. اين ارتشيان، سياستمداران و امثال آن در اين زمره

كلي با بگير يا خدمتگزاران به  گيرند. اين جمعيت حقوق خود حقوق مي
ها نه از سرمايه، بلكه از درآمد  طبقه كارگر متفاوت است. گذران زندگي اين

  است. 
ايد، اگر معلمي در يك موسسه آموزشي  در مورد معلمان كه شما پرسيده

سازد، اين معلم  كند و سرمايه وي را افزون مي دار كار مي براي سرمايه
بگيران و  مان حقوقكارگر است در غير اين صورت كارگر نيست و جزو ه

دار قرار  هايي است كه مابين طبقه كارگر و طبقه سرمايه در زمره گروه
گويد معلمان در موسسسات آموزشي ممكن  دارند. ماركس در اين مورد مي

  است براي كارفرماي آن موسسه كارگر مزدبگير محض باشند. 
در ارتباط  گرچه اين معلمان در رابطه با محصلين كارگر مولد نيستند، اما

اش را با نيروي كار  شان، كارگران مولد هستند. كارفرما سرمايه با كارفرماي
  سازد. كند و از طريق اين پروسه خود را ثروتمند مي معلمان مبادله مي

بگيري  معلم هم كارگر است.اما هر مزد و حقوق چنين حالتيبنابراين در  
گيرد  سي كه مزد يا حقوق ميتوان كارگر خواند. اگر قرار باشد هر ك را نمي

را كارگر قلمداد كرد، در آن صورت جز بخش معدودي از افراد جامعه مانند 
كنند، نه فقط تمام  داران و مالكين كه دستمزد و حقوق دريافت نمي سرمايه

معلمان، بلكه تمام افراد جامعه از قماش پزشكان، وكال، مديران كل، 

ن، وزرا و حتا رئيس جمهور و يا مدرسين فرماندهان ارتش و سپاه، استاندارا
گيرند را نيز بايد كارگر به حساب  حوزه علميه قم كه مقرري ماهانه مي

  آورد كه من با اين درك غلط شديداًمرزبندي دارم و آن را قبول ندارم.
  
*  

  
  
  

      
  دوازده پرسش از:
  )سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت

  
تي جنبش كارگري ايران محصول چه پراكندگي و ضعف تشكيالپرسش: 

عواملي است؟ بعضي ها رژيم هاي ديكتاتوري هاري را كه هر نوع تشكل 
مستقل را سركوب مي كنند ، علت اصلي مي دانند و بعضي ها رفرميسم و 
سازشكاري و بعضي هاي ديگر چپ روي هاي فعاالن كارگري و چپ را ، 

ان و مخصوصاً نقش دولت شما چه نظري داريد؟ ويژگي هاي اقتصادي اير
رانت خوار نفتي را در اين ميان چگونه ارزيابي مي كنيد؟ براي بيرون آمدن 
از اين پراكندگي چه بايد كرد و از چه راهكارها و از چه نوع سازماندهي 

  .تبايد بهره جس
  

پراكندگي و ضعف تشكيالتي  مسئول كميسيون كارگري: صادق كارگر،
خود شما نيز در اين  كهير، همانطور جنبش كارگري در سالهاي اخ

 بهايد، محصول عوامل متعددي است.  دهسئوالتان برخي از آنها را مطرح كر
وجود ديكتاتوري و  نظر من، يكي از اساسي ترين داليل ضعف اين جنبش

ما است. ضريب پايين تمركز نيروي كار در  عهنبود آزاديهاي اساسي در جام
بال  رهش صنعت، وجود اقتصاد نفتي و سيطدربخ ژهبخشهاي اقتصادي، بوي

 عهاين خود بيگمان در جلوگيري از توس كهمنازع نفت بر اقتصاد كشور 
صنعتي و شكو فايي اقتصاد توليدي و تشكيل واحدهاي كالن صنعتي و 

و  تهميانگين پايين تعداد كارگران در واحدهاي توليدي نقش اساسي داش
در  ەجنبش كارگري است. ضرباتي كدارد، نيز از عوامل مهم ديگر ضعف 

، واگذاري تعداد زيادي از واحدها يهرو وارادات بي طهاخير بواس ههيكي دو د
برج و مراكز تجاري، حذف و  بهتوليدي و تبديل بسياري از اين واحدها 

كاالهاي واراداتي و عدم حمايت هاي مناسب از توليد داخلي  فهكاهش تعر
شدن  تهانباش بهدر بخشهاي غير مولد  كردن در آمدهاي نفتي نهو هزي

بازار ملي از كاالهاي خارجي و ركود و بحرانهاي متعدي مانند ورشگستگي 
 كهگذاري بر بخش هاي اقتصادي مولد  يهنبودن سرما فهصر بهو مقرون 
را نيز ميتوان  دهبيكاري و كاهش سطح اشتغال گردي دهفزاين عهباعث توس

لي ميتوان گفت، ضعف و نيرومندي حساب آورد. بطورك بهجز داليل 
جنبش كارگري در هر كشوري مقدمتا متاثر از نيرومندي و  ميزان   

عبارت ديگر بدون وجود چنين  بهيافتگي اقتصادي است.  عهپيشرفت و توس
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پيش شرطي، وجود يك جنبش كارگري توانا و متشكل، امري متصور 
ي، حقوق كار و جوامع ها و احزاب كارگر  يهنيست. در واقع موقعيت اتحاد

دارد و  لهاين مسئ به، و ميزان توانايي و پيشرف آنها نيز بستگي زيادي اهرف
آوردهاي جنبش كارگري نيز در دوران  بيشترين و بهترين حقوق و دست
در اثر مبارزات سازمان هاي كارگري  تهرونق و رشد اقتصادي و صد الب

يكاليسم نيز تابع شرايط هاي مانند رفرميسم و راد دهاند. پديدهكسب ش
هيچگاه نبايد هيچ يك از اين دو را، فارغ از زمان،  معين هستند. بنا بر اين 

مكان و شرايط درست و ديگري را نادرست خواند. با در نظر داشت شرايط 
 من فعال تا دهعقي بهاقتصادي و موقعيت كنوني جنبش كارگري در ايران، 

اي است،  يهكار اتحاد صهاقتصادي و عر مطالبات بهمربوط  لهمسئ كه يآنجاي
و به تجر كهمبارزات رفرميستي بيشتر پاسخگو هستند. كارگران نيز تا جائي

را  نهگرا من نشĤن ميدهد، اكثرا روشهاي مبارزاتي اصالح بهاطالعات من، 
حقوق سنديكايي بر روشهاي راديكاليستي ترجيح مي دهند. در  نهدر زمي

الهاي اخير نيز اكثر مطالبات صنفي كارگري، يا اكثر  اعتراضات كارگري س
است. اما رفتار حكومت با كارگران بسيار  دهبو نهتدافعي و يا اصالح گرا

كارگران در  جهاست. در نتي دهبو نهو استثمار گرايا نهخشن و بيرحما
 كه اند، اول آن دهواقف ش تهدو نك بهخويش،  نهگرا جريان مبارزات اصالح
مطالبات بديهي آنها را ندارد و دوم  بهي و پاسخگويي حكومت قصد رسيدگ

با تدوام جريان حاكم بحران اقتصادي و بيكاري و فشار بر كارگران  كه اين
 بهافزايش خواهد يافت و سطع زندگي و امنيت شغلي و اجتماعي شĤن روز 

منطقي اين ارزيابي كارگران هيچ معني  هروز بدتر خواهد شد. نتيج
 كهآنها نيز بر سر كنار زدن جريان حاكم ذينفع، و بل كه ديگري، جز اين

بيش از ساير طبقات اجتماعي مخالف حكومت ذينفع هستند و بايد در 
 نهضمن تالش براي سازماندهي خويش در سنديكاها، گسترش دام

جنبش بزرگ مردم ايران روند تغير و تحول  بهاعتراضات صنفي، با پيوستن 
  و آنرا شتاب بخشند ندارند دهرا تقويت نمو عهدر جام

مبارزات خود انگيخته كارگران ايران براي دفاع از حق شان و  پرسش:
مقابله با تهاجم دائمي رژيم و براي متشكل شدن را چگونه ارزيابي مي 
كنيد؟ اعتصابات، تحصن ها، راهپيمايي ها و جمع شدن هايشان در مقابل 

  اثرگذار اند؟ مراكز و نهادهاي مختلف دولتي چقدر چشمگير و
  

، صنفي زيادي طهنتايج بال واس كهاين اقدامات، با وجود اين صادق كارگر:
است، اما با اين حال تدوام و گسترش آنها از لحاظ گوناگون،  تهدر بر نداش

حركتها و  نهحجم اينگو تهبراي جنبش كارگري بسيار ضروري است. الب
بازتاب بيروني پيدا  كههمچنين دست آوردهاي آنها بسي بيش از آن است 

ميكند. حكومت براي جلوگيري از انعكاس وسيع اين اعتراضات و دست 
آورد و در عين حال تالش  تالش بسياري بعمل مي عهآوردها در جام

مطالبات كارگران معترض، و بي ثمر  بهكند با سركوب و تن ندادن  مي
در ميان  تسليم و رضا  را يهدادن آنها كارگران را مايوس و روح وهجل

صنفي در  دهنش دهمطالبات پاسخ دا كهكارگران رواج دهد، زيرا ميفهمد 
مطالبات سياسي ضد حكومتي و تظاهرات  بهصورت تداوم اعتراضات 

تظاهرات تعرضي  بهدر صورت رفتار منفي دولت  نهصنفي اصالح گرايا
اعتراضات  نهو گسترش اينگو مهسياسي مبدل خواهد شد. اما بهر حال ادا

مطمعنا اگر  است. دهناموفق بو نهحكومت در اين زمي كهان مي دهند نش
با كارگران فقير و  لهپيش برود. مقاب تهتا كنون پيش رفكه روالي  بهاوضاع 

ماهيت و رفتار دولت  بهدر جريان تجربيات اعتراضي خويش  كهخشمگيني 
اض براي ديگري جز اعتر رهاند و شرايط نيز چا دهو از آن نا اميد ش دهپي بر

، بخصوص در شرايط بحراني حاد و وجود يك جنبش تهآنها باقي نگذاش
كار چندان آساني نيست. در چنين صورتي اه نيرومند سراسري تحول خو

كه  نهامكان عقب نشيني حكومت در برابر مطالبات صنفي كارگران، همانگو
ديديم  57شهريور سال  17نفت تهران در  اههنگام اعتصاب پااليشگ به

اي برسد، ديگر زمان براي  لهچنين مرح بهكار  كهبسيار زياد است. اما وقتي 
مطالبات كارگران  نيز طبعا بسي  ەاست. و دامن تهحكومت از دست رف

است. از همين روي حتي اگر اين اعتراضات هيچ دست آورد  ەفراتر رفت
 دهي آينآنها برا عهباشد، تدوام و توس تهاي هم براي كارگران نداش طهبالواس

بي نهايت  نهجنبش كارگري و تغيير و تحوالت دمكراتيك و عدالت خواها
  حائز اهميت است.

هاي اخير كارگران دو واحد بزرگ ، يعني شركت واحد  در سالپرسش: 
اتوبوس راني تهران و نيشكر هفت تپه ، توانسته اند سنديكاي مستقل 

حركت با سركوب و  خودشان را به وجود بياورند و هرچند رهبران اين دو
اخراج از كار و زندان روبرو شده اند ، ولي اين دو تشكل مستقل عمالً 
هويت كامالً شناخته شده اي پيدا كرده اند.اين حركت ها را چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟ آيا سنديكاي مستقل در ايران مي تواند پا بگيرد و آيا مي تواند 

  ت كارگران را حل كند؟از طريق مذاكره با دولت مشكلي از مشكال
  

من فكر ميكنم شكل گيري هيئت موسسان سنديكائي،  صادق كارگر:
دنبال آن  بهاين حركت بود، و  يهسنديكاي واحد نيز يكي از نتايج اول ەك

و تشكيل تعداد  پهتشكيل سنديكاي خبازان در شهر سقز و نيشكر هفت ت
اي صنوف زيادي انجمن صنفي كارگري و تالش براي احيا سنديكاه

در پي جنبش دوم خرداد و باز  كهمحصول و سر آغاز دوران جديدي بود 
 بهدر پاسخ  كه نهبوجود آمد. همانگو عهشدن اندك فضايي سياسي جام

بار ديگر اهميت فضاي باز  بهكردم، اين تجر رهپرسش نخست شما اشا
سياسي در شكل گيري، فعاليت و تاثيرگذاري سنديكا ها و ديگر نهاد هاي 

در آن زمان ايجاد  كهكوچكي  نهكارگري را نشان داد، مسدود شدن روز
نيز همين را اثبات  اين تشكلها و تالش براي سركوب آنها بهشد، و هجوم 

ياري رواج  بهرغم سركوبهاي خونين و كودتا  به رهكرد. با اينحال اين دو
در آن فضا فرصت حضور اجتماعي  كهها و نهادهاي دمكراتيكي  شهاندي

پيدا كردند، بجاي مرعوب شدن وارد نبرد و كشاكش براي ماندگاري شدند. 
 بهنهادهاي كم و بيش مشا تهاز آنها نام برديد و الب كهاين دو سنديكا نيز 

ديگري نيز ماندن و جنگيدن را انتخاب كردند. جنبش سبز نيز محصول 
 مهه دهو اين مقاومت و نبرد است. بنابراين سرنوشت و آين رههمين دو

من شخصا فرجام  تهما در گرو فرجام اين نبرد است. الب عهاينها و جام
نخست  لهپيش بيني ميكنم. سنديكاها، در وه رهخوشي را براي اين دو

كشتار كارگران  كه نهمبارزات و تالشهاي كارگران است. همانگو جهنتي
شيكاگو، سركوب جنبش چارتيستي در انگلستان، سركوب كمون پاريس، 

و تصويب قانون ضدكارگري رضĤ  اهو محمد رضا ش اهدوران رضا شسركوب 
ها و جنبشهاي كارگري نشدند، و   يههيچكدام مانع شكل گيري اتحاد اهش

جود به وسازمانهاي خود را  زهكارگران توانستند با مساعي، اتحاد و مبار
 بهدولتهاي سرمايداري تحميل كنند و قوانين بسياري را  بهو آنها را  دهآور

اين كهسود خود دگرگون كنند. اين بار نيز كارگران ايران قادر خواهند شد 
شما در  كهآن همين دو سنديكايي است  نهكار را انجام دهند. بهترين نمو

اند؟ اگر  دهسئوالتان از آنها نام برديد. مگر اين دو سنديكا در فضا تشكيل ش
انقالب هزاران شورا، اند چرا ديگران نتوانند؟ مگر در اول  تهاينها توانس

، سنديكا، تعاوني ظرف مدت كوتاهي توسط كارگران در ميان واحد يهاتحاد
  هاي بزرگ و كوچك و در سطح صنوف مختلف تشكيل نشد؟

عده اي از فعاالن جنبش كارگري بديل شورا و جنبش شورايي را پرسش: 
ي در مقابل سنديكا سازي پيش مي كشند و عده اي نيز شوراها را نهادها

قيام كارگري مي دانند كه فقط در شرايط انقالبي مي توانند پا بگيرند و در 
  شرايط عادي سنديكا سازي را تنها راه مي دانند. نظر شما چيست؟

  
من البته، طرح اينگونه بحث ها را مفيد و ضرور نمي بينم.  صادق كارگر:

ر سنديكا يعني آنها را مسئله امروز طبقه كارگر نميدانم. من سخصا طرفدا
ترين و دمكراتيك ترين  شكل سازمان  اي را مطلوب يههستم و تشكل اتحاد

دانم. تجربه جهاني نيز همين را نشان مي دهد. شما بندرت  صنفي مي
ميتوانيد در دنياي امروز در كشورهاي پيشرفته تشكلي به نام شوراي 

ه نام كارگري، با آن مفهومي را كه بيان كرديد پيدا كنيد. ممكن است ب
ها. در اوايل انقالب، به دنبال تشكيل  پيدا كنيد اما با مضمون اتحاديه

شوراهاي كارگري چنين بحثي هم زمينه داشت و هم الزم بود. تا چايي كه 
من اطالع دارم تعبير كارگران از شوراهاي كارگري تعبيري عموما 

وير اي به خطا ماهيت ديگري را براي آنها تص دهسنديكائي بود. اما ع
كردند و انتظاري مشابه شوراهاي كارگري در دوران انقالب اكتبر را از  مي
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اي مي شد در كنار وسايل ديگر در دست  آنها داشتند. اين رفتار خطا وسيله
جريانات ضدكارگري برا ي فشار بر شوراها و سركوب سنديكاها. بعنوان 

كه حتي نمونه در شركت واحد در قبل از انقالب سنديكا وجود داشت 
برخي از رهبران آن چپگرا بودند، با اين حال و علي رغم مخالفت كارگران 
به اين بهانه كاذب كه سنديكا طاغوتي و رفرميست است سنديكا را منحل 

 رهديديم كارگران واحد دو با كهو در آنجا شورا تشكيل دادند. اما همانطور 
و نتيجه تجربه  به سنديكا روي آوردند. به نظر من سنديكا نيز محصول

تا كنون بديل ديگري براي  كهجنبش جهاني كارگري است و تشكلي است 
است. بديلي هم اگر براي قرار باشد براي آن بوجود آيد،  دهآن بوجود نيام

 ژهانتظار اين است كه آن نيز مي بايستي قاعدتا از دل همين جنبش، بوي
راهاي اسالمي كار بخشهاي پرسابقه و پيشرفته آن بوجود آيد. تجربه شو

نيز به ما مي آموزد كه طرح تشكلهاي من در آوردي تا چه حد ميتواند 
توسط  ەگردد. طرح مجامع عمومي كارگري نيز ك دهباعث سو استفا

است، بنظر من يك طرح آنارشيستي غيرعملي است. با  دهاي مطرح ش دهع
مت منافع تمام اين اوصاف اگر شوراي در جائي تشكيل شود و بتواند در خد

كسي با آن مخالفت كند. ما پس از  كهكارگر عمل كند، من تصور نميكنم 
انقالب در انجمن همبستگي، به رغم اينكه  طرفدار مدل سنديكايي تشكل 

انداختن دعوا بر سر اين مسئله بحث هاي  اهصنفي بوديم، اما به جاي ر
راها و برديم . بهمين جهت نام انجمن همبستگي شو اقناعي را پيش مي

ها شورا و  دهبوديم و در انجمن  دهسنديكاهاي كارگري را انتخاب كر
سنديكاي مختلف در كنار هم بطور رفيقانه فعاليت ميكردند. اينها معضالت 

قادر  كهجنبش كارگري نيستند. مطمئن باشيد كه كارگران زماني  دهعم
خواهند به تشكيل تشكل شوند، در اين زمينه نيز با تدبير و درايت عمل 

  كرد.
در سال هاي اخير در خارج از كشور ، فعاليت هاي چشم گيري پرسش: 

براي جلب حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران صورت گرفته است 
، اين فعاليت ها را تا چه موفق مي دانيد و براي سازماندهي يك مبارزه 

ان چه كارآمد براي جلب  حمايت بين المللي از جنبش كارگري اير
  پيشنهادي داريد؟ به نظرتان اين حمايت بين المللي در كجا بايد جست؟

  
بنظر من در اثر تالشهاي كه تا كنون انجام گرفته،  صادق كارگر:

المللي و  هاي كارگري بين همبستگي و حمايت بسيار خوبي توسط اتحاديه
نهادهاي حقوق بشري از كارگران و حقوق سنديكايي آنها صورت گرفته 

اند. بي ترديد اگر چنين همبستگي  دهاست كه بسيار  كم نظير و موثر بو
اي از كارگران ايران و حقوق سنديكايي آنها صورت نمي  دهجهاني گستر

بود. در  گرفت تداوم اعتراضات براي آنها بسي پرهزينه تر  و دشوارتر مي
گرفته واقع هر كاري در اين ارتباط بايستي تا كنون انجام ميگرفت انجام 

است. االن بايد كوشيد تا با گسترش اعتراضات كارگري در ايران و جلب 
ايراني از مبارزات و مطالبات  اههاي اجتماعي ترقي و آزاديخو ەحمايت گرو

حقوق  بهالمللي دستيابي كارگران  كارگران و تدوام حمايت هاي بين
اخل پا به تر كرد. اگر دامنه اعتراضات كارگري در د سنديكا يشان را سهل

پاي اين حمايت ها افزايش نيابد، اين حمايتها نيز بتدريج كاهش خواهند 
يافت. بهمين دليل االن بايد براي گسترش اعتراضات تالش بيشتري كرد. 

براي تدوام حمايتها و پيشرفت مبارزات  اهاين بهترين و ثمر بخش ترين ر
رگران است كه در كارگري در ايران امروز است. زيرا اين مبارزات خود كا

 كهتغيير وضعيت آنها اثر قاطع و سرنوشت ساز دارد. ترديدي نيست 
، بسيار مفيد، دهتا كنون با كارگران ايران ابراز ش كههايي  همبستگي

هستند و در شناخت و آشنا كردن بيشتر كارگران و  دهثمربخش  و آموزن
سايل و گسترش رابطه و همبستگي كارگران و اتحاديه هاي نسبت به م

مشكالت يك ديگر به خصوص در شرايطي كه  فكر همبستگي جهاني 
كارگران در اثر بحران اقتصادي، انتقال سرمايه و صنايع از شمال به جنوب 
و افزايش نفوذ احزاب راست افراطي مورد تهديد قرار دارد بسيار الزم و 

از  موثر هستند. اما تناقص در اينجا است كه حتي اين حركت نيز متاثر
خط كشي هاي كاذب و نوعي انحصارگرايي غير قابل توجيح است كه 
بخشي از چپ ايران و فعالين كارگري ايراني را در اين عرصه نيز در بر 

است  نهاست.ما اگر انتظار همبستگي از ديگران را داريم پس چگو تهگرف

ها و  يهبر اتحاد وهاين را خود رعايت نمي كنيم؟ من فكر مي كنم،عال كه
احزاب كارگري، نهادهاي مدافع حقوق بشري و رسانه هاي گروهي عواملي 
هستند كه بايد براي جلب همبستگي و حمايت آنان از مبارزات و حقوق 
كارگران تالش كرد. همچنين اين همبستگي بايد متقابل باشد، تا مفهوم 
همبستگي مصداقي عيني، عملي و موثر پيدا كند. حمايتهاي سازمانهاي 

ي كشورهاي مختلف چنان سمپاتي در ميان كارگران ايرن ايجاد كارگر
است كه نظير آن تا كنون وجود نداشته است. بايد از اين فضا براي  دهكر

رواج همبستگي در ميان كارگران ايران نسبت به هم ديگر و نسبت به 
برادران جهاني شان تالش كرد و جنبش كارگري را از اين لحاظ نيز تقويت  

  نمود.و مجهز 
روي زندگي كارگران  "هدفمند كردن يارانه ها"تأثير اجراي طرح پرسش: 

  و زحمتكشان كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بعضي ها مي گويند 
قشري از كم درآمدترين و فقيرترين كارگران و زحمتكشان به كمك اين 
 طرح وضع بهتري پيدا كرده اند و برعكس ، خيلي ها معتقدند كه اين طرح
فشار سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمتكشان وارد مي آورد؟ اثرات 

  اين طرح را به ويژه در آينده چگونه مي بينيد؟
  

  
  

من قبل از اينكه اين طرح به اجرا گذاشته شود طي  صادق كارگر:
اهداف و پيامدهاي  رهياداشتي كه در كار آنالين منتشر شد به تفصيل در با

ندارم  رهاي فعال در اين با زهام . و حرف مفيد تا دهظر كراين طرح اظهار ن
بيان كنم. هر كس كه مايل است ميتواند با مراجعه به آرشيو بخش  ەك

  ياداشتهاي كار آنالين مراجع كندو آنرا مطالعه كند.
كارگران و زحمتكشان بخش اعظم جمعيت ايران را تشكيل مي پرسش: 

بخش قابل  88اي گسترده سال دهند و در تظاهرات و راه پيمايي ه
توجهي از آنها شركت داشتند ، اما چرا آنها در گرماگرم اين اعتراضات 
خواست هاي اخص خود را پيش نكشيدند ، در حالي كه مثالً كارگران 
تونس و مصر با گرفتن نان در دست و فرياد گرسنگي بر لب به اعتراضات 

رايط اين كشورها در چه مي توده اي پيوستند ، فرق شرايط ايران را با ش
  بينيد؟

  
و محرك  زهمطالبات اقتصادي و صنفي، اصلي ترين انگي صادق كارگر:

است. در طول زمان  دهاعتراضات كارگري در يكي دو دهه اخير در ايران بو
 رهآن اشا بهشما  كه 88اي در سال  دهو تا آغاز شروع تظاهرات عظيم تو

ر شرايط اقتصادي زحمتكشان صورت بهبودي د نهتنها  هيچگو نهكرديد، 
ها و مطالبات خويش را كنار  زهكارگران بدليل آن، انگي كهاست  تهنگرف

طبع آن  بهو  دهتر گردي دشوارتر و وخيم رهوضعيت آنها هموا كهنهند، بل
ح طراست. بنابراين عدم  دههاي اقتصادي در ميان آنها تقويت ش زهانگي

هيچ  به رهاي مورد اشĤ دهاهرات تومجرد مطالبات صنفي كارگران در تظ
است. بر عكس ميتوان  دهرها كردن آنها توسط كارگران نبو نهنشا جهو

اي  دهعوامل تشكيل يك چنين تظاهرات تو لهها را از جم  زهانگي نهاينگو
در آن تظاهرات ها فرياد  كهكثير دانست. در واقع بسياري از شعارهايي 

ها و ەا، شعارها و مطالبات سياسي گرودر آنه دهشد و مطالبات طرح ش ەزد
مطالبات سياسي جنبش كارگري است.  لهطبقات اجتماعي مختلف، منجم

نه نشا نهدر تظاهرات عمومي،  دهكارگران شركت كنن يهاتفاقا اين رو
ميزان آگاهي،  نهنشا كهفراموش كردن مطالبات و ضعف آنها است، بل

تحقق  كهنداند كسي است  چهشناخت و تشخيص درست آنها است. 
 كهتحقق شعارهاي است  بهبسياري از مطالبات كارگران، مقدمتا، منوط 
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شد؟ بخشهاي وسيعي  دهتوسط شركت كنندگان در تظاهرات مذكور سر دا
از كارگران، بدرستي تشخيص دادند ك بايد در آن تظاهرات و جنبش 

 يهتظاهركنندگان و عل مهوصل ه طهنق كهشركت كنند و از شعارهاي 
ستبداد و بي عدالتي بود و تحقق آنها بدون حضور تركيب اجتماعي ا

در آن تظاهرات ميسر نيست شركت كنند. از آن پس  تا  دهشركت كنن
اصلي  زهكنون نيز مطالبات اقتصادي و صنفي كارگران همچنان انگي

نشوند،  دهپاسخ دا كهاست و اين مطالبات تا زماني  دهاعتراضات آنها بو
خواهند يافت. اطالعات من در مورد  مهكال مختلف اداچنان در اش هم

اي  سهبتوانم مقاي كهدر حدي نيست  نهجوامعي مانند تونس و مصر، متاسفا
گيري  جهميان رويدادهاي آنها با رويدادهاي ايران انجام دهم و از آن نتي

وضعيت كارگران و زحمتكشان در اين دو كشور  كهكنم. اما اين را ميدانم 
تر از وضعيت كارگران و زحمتكشان در ايران است. زيرا در آنجا بسيار بد

كشور نفتي ثروتمندي  كهبر فساد و ديكتاتوري، بر خالف ايران  وهعال
اقتصادهايشان بسيار   كهاست، اساسا كشورهاي كم درآمد و فقيري هستند. 

آتش سوزي مزارع گندم  كهعرض مي كنم  نهپذير است. بعنوان نمو آسيب
هاي اقتصاد مصر را لرزاند، زيرا از   يهتنهايي پا به تهدر سال گذش هيدر روس

مقدار زيادي  نهساليا يهاتحاد شوروي و روس نهديرباز تا آن هنگام ساليا
دادند،  گندم ارزان و زير قيمت جهاني اين محصول در اختيار مصر قرار مي

تعهدات انجام  بهدليل سوختن مزارع خود قادر  به يهروس تهدر سال گذش
 كهباعث گرديد  لهمصر خوداري كرد. اين مس بهخود نشد و از فروش گندم 

مصر مقدار گندم مصرفي مورد نياز خود را از استراليا و با قيمت بسيار 
گرانتر وارد كند و براي جبران افزايش قيمت دولت مجبور شد قيمت نان را 

امن زد. بنا بر اين اعتراضات و نارضايتي مردم د بهاين امر  كهافزايش دهد 
محركهاي اقتصادي در شكل دهي جنبش هاي اجتماعي  كهطبيعي است 

 لهباشند. سير رويدادها در هر كشور منجم تهنقش و سهم بيشتري داش
هاي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي آنها  گي ژهايران را خود وي

گر  وهرا جلتحوالت در مصر و تونس نيز اين حقيقت  بهتعين مي كنند. تجر
  كند. مي

هاي بزرگي از طرف كارگران  هاي اخير شاهد پيروزي در سالپرسش: 
قهر پليسي ، وضعيت  ايم، چرا چنين است؟ آيا عالوه بر سركوب و نبوده

  كنوني جهان سرمايه داري هم در اين ميان نقش دارد؟
  

جهان طي سالهاي اخير دچار آنچنان  كهواقعيت اين است  صادق كارگر:
تصور يك چنين  كهاست  دهاي ش نهگونيها ي بزرگ و غافلگيرادگر

نيز ممكن  دهاي و كار آزمو فهتغييراتي، حتي براي اكثر كارشناسان حر
اين رويدادها جنبش جهاني  عهمجمو كهنبود.در مجموع ميتوان گفت 

است و اين جنبش را در  دهكارگري را از لحاظ گوناگون تضعيف نمو
روزافزون فن آوري،سبب كاهش  عهاست. توس داموقعيت تدافعي قرار د

شديد تعداد كارگران و تضعيف موقعيت و نقش پيشين كارگران در توليد و 
فكري و سازماني و چندگانگي در درون  قهو افزايش اختالف و تفر عهجام

است. انتقال  دههاي كارگري و جنبش كارگري گردي يهاحزاب و اتحاد
جنوب و شرق سبب  به تهداري پيشرف يهرمااز كشورهاي س يهسرما دهفزاين

بهشت هاي مالياتي داراي  بهگسترش مراكز توليدي در مناطق موسوم 
است. اين فرايند از طرفي سبب ده مزيتهاي مانند نيروي كار ارزان و.. گردي

گسترش بيكاري و بيكاري دراز مدت، سقوط سطح دستمزدها، تضعيف 
ي مالياتي و ركود و بحران در اجتماعي، كاهش در آمدها اهجوامع رف

صنعتي و سبب تضعيف جنبش كارگري در كشورهاي  تهكشورهاي پيشرف
و از طرف ديگر سبب ساز تشكيل قطبهاي اقتصادي جديد  دهمذكورگردي

جنبش كارگري در قطبهاي جديد اقتصادي  عهدر جنوب و شرق و توس
حال  ثقل اقتصادي دركهنظر ميرسد  بهاست. در ظاهر چنين  دهگردي

شرق و جنوب آسيا است. اين رخ دادها نتايج متناقضي را   بهانتقال از غرب 
سهم خود همبستگي جهاني كارگران را تضعيف  به كهاست  تهدر پي داش

است. يكي ديگر از پيامدهاي اين تغييرات شكل گيري احزاب  دهنمو
داري  يهفاشيستي و راستگرا و تقويت موقعيت آنها در كشورهاي سرما

تضعيف جنبش كارگري ياري ميرساند.  بهنيز  دهاين پدي كهاست  تهيشرفپ
و شركتهاي  يهدر واقع كارگردان اصلي اين تغييرات همان صاحبان سرما

اند و از تمام  دهامپراتوري جهاني خويش را بوجود آور كهفرامليتي هستند 
ال ميگيرند. با اين ح رهاين تضادها در جهت افزايش قدرت مالي خويش به

 مهادا كهنشان ميدهد  تهامروز جهان را در برگرف كهوقوع بحران بزرگي 
هر طور  شهداري نميتواند براي همي يهوضعيت كنوني ناممكن است و سرما

كرد بر جهان فرمانروايي كند. اما تغيير اوضاع كنوني و هدايت  دهارا كه
منعطف آلترناتيو فراگير  مهتغييرات مستلزم شكل دهي يك نيرو و برنا

بنحوي از انحا از وضع موجود  كهنوين با شركت تمام نيروهائي است 
تضعيف  بهمنجر  كهناراضي هستند. تا قبل از انجام تغيير و تحوالتي 

در آن دوران از  كهجنبش جهاني كارگري گرديد، سوسياليسم، با تعبيري 
 كهمحركارگر نيروي  قهداري و طب يهآن بعمل مي آمد، آلترناتيو نظام سرما

آن محسوب مي شد. اما پس از تضعيف جنبش جهاني كارگري، اين تصور 
سوسياليستي عمال  اهكم رنگ گرديد. اما تحوالت پس از فروپاشي اردوگ

كارگران و  اهحقوق كار و سطح رف بهداري  يهموجود و تشديد تعرض سرما
 كهمتوسط و وقوع بحران مالي و اقتصادي بارديگر اين حقيقت را  قهطب

اثبات رسانيد. با وجود تضعيف جنبش  بهداري نيز حرف آخر نيست  يهسرما
ترين و با  تهكارگري هنوز اين جنبش در سطح جهاني سازمان ياف

در  نهتغيير و تحوالت دمكراتيك و ترقي خواها كهترين نيروي محر  زهانگي
توليد و كار  كهتازي آن محسوب مي شود، زيرا  كهداري و ي  يهمقابل سرما

همچنان منشا اصلي در آمد در جهان است و بورس و بانك و حتي بخش 
كارگر  قهاست و طب تهتوليد وابسبهخدمات نيز تا حدود بسياري وجودشĤن 

را  مفهوم امروزين آن همچنان در ابعاد جهاني از لحاظ كيفي نقش اصلي به
هاي  يهدرسال جاري ديديم اين اتحاد كه نهنگودر توليد ايفا مي كند. و هما

سياستهاي  يهاي عل دهبزرگترين اعتراضات تو كهكارگري بودند 
ف ديگر ڕهاي دست راستي  را سازمان دادند. از ط دولت نهگرايا تعديل

هاي مياني  در جوامع مختلف و  يههاي بسيار وسيعي از طبقات و ال وهگر
 ههدر اثر تغيير و تحوالت دو د كهصنعتي  تهدر كشورهاي پيشرف ژهبوي

 بهاند،  دهخويش را از دست دا تهموقعيت اقتصادي و اجتماعي گذش هتگذش
منتقدين سر سخت دولتهاي دست راستي و سياستهاي  بهشدت ناراضي و 

ها در واقع تضعيف جنبش جهاني  وهاند. اين گر دهاقتصادي آنها تبديل ش
و با آن  تهو عمال در كنار جنبش كارگري قرار گرف دهكارگري را جبران نمو

در سطح ملي و  چهاند. جنبش كارگري  دهل بسياري مسايل همسو شحو
مبارزاتي  مهالمللي بايد تالش كند از طريق تدوين برنا در سطح بين چه

نوين و منعطف و منطبق با شرايط و موقعيت در هر يك از كشور ها اين 
هاي   اهدارد. اين قطعا يكي از ر اهنيروي بزرگ اجتماعي را با خود متحد نگ

قويت جنبش كارگري در سطوح ملي و جهاني است. تالش، عمل و پيگير ت
  ، بخصوص در كشور ما اهميت اساسي دارد.صهدر اين عر
بخش اعظم كارگران ايران در كارگاه هاي كوچك كار مي كنند ، پرسش: 

براي سازماندهي اينها چكار بايد كرد و از چه اشكال سازماني بايد بهره 
ها عمدتاً بايد در محيط كارشان صورت بگيرد يا در گرفت؟ سازماندهي اين

  محيط و محالت زندگي شان؟
  

در سطح يك حرفه  يهبه نظر من، تشكيل سنديكا و اتحاد صادق كارگر:
ميتواند موثرترين و عملي ترين اشكال سازماندهي باشد. ما در ايران تجربه 

ا كارگاهي سنديكاهاي صنوف را داريم و سنديكاهاي بودند كه به شكل فر
كردند و در كارشان نيز موفق بودند. سنديكاي كارگران كفاش،  فعاليت مي

سوزني، خياط، فلزكار مكانيك، خباز، چرم ساز، خمكار نوردكار، بلور  دهبافن
ساز، بتون كار، ارماتور بند، ساختماني، سنگبري ، نجار، قناد، چاپ، كتاب 

و يا خريد ساختمان و دفتر  رهبا اجا كهفروشان، هنرمندان و... را داشتيم 
كردند، برخي از اينها مانند سنديكاهاي  در سطح صنوف مختلف فعاليت مي

اي داشتند برخي  يهساختماني، خبازان، فلزكار مكانيك و.. ساختار اتحاد
ديگر سنديكايي و هركدام آنها تعداد زيادي از كارگران شĤغل در 

بودند. اينها سنديكاهاي  دهعضويت خود در آور بههاي كوچك را  اهكارگ
اعضاي خود  اهبراي بهبود سطح در آمد و رف كهبسيار فعال و منظمي بودند 

بر اينها  وهكردند و عال و اجرا و رعايت و بهبود حقوق كار تالش فراواني مي
هاي ورزشي،  وهبا تشكيل تعاونيهاي مصرف و مسكن، صندوق وام، گر

بودند اعتماد آنها را جلب كنند  تهنسآموزشي و تفريحي براي اعضا خود توا
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مالي صرفا  لهو از هر لحاظ منجم دهو مرتب تعداد اعضا خود را افزايش دا
خود باشند. همكاري و همبستگي در ميان سنديكاها و  بهمتكي 
بود، آنها كوشش مي كردند در  نههاي صنوف بسيار نزديك و برادرا يهاتحاد

ران مي شد با يك ديگر بطور مشترك كارگ مهه بهمربوط  كهمورد مسايلي 
اي  رههاي مالي دفاتر اجا  نهو با توافق جمعي عمل كنند. براي كاهش هزي

آنرا بين خود تقسيم مي كردند، جشن و مراسم  نهمشترك داشتند و هزي
روز كارگر را نيز بهمين ترتيب برگذار مي كردند و امكانات ديگرشان را نيز 

هاي آخر اين  نهر قرار ميدانند. يكي از نمودر اختيار يك ديگ نهبرادرا
سنديكاي شركت واحد  بههمكاري قرار دادن دفتر و محل كارگران خباز 

 كهكارگران شركت واحد بود،  بهجهت تشكيل كالسهاي آموزش سنديكاي 
سنديكاي واحد توسط  رهماجراي بريدن زبان آقاي اسالو رئيس هيئت مدي

د. ساختمان انجمن همبستگي، در كارگر بو نهحسن صادقي معاون خا
زار، دفتر سنديكاي فلزكار مكانيك  لهشميران، مركز سنديكاهاي ال زهدروا

عباسي تهران، ساختمان سنديكاي كارگران خمكار نوردكار، در  اهدر چهار
شهر ري از  دهها در جا ميدان اعدام تهران، ساختمان سنديكاي سنگبري

درب آنان بروي ساير  كهودند مراكز سنديكايي صنوف تهران ب لهجم
سنديكاها باز بود و هروقت يكي از آنها توسط دولت تعطيل مي شد 

كنند. مهمترين مانع و  دهمي توانستند از دفاتر ديگري استفا لهبالفاص
ها فشار و تهديد مدوام حكومت بود و مشكل  اهمشكل كارگران اين كارگ

نع و سركوب دولتي موا دهساختاري وجود نداشت. االن نيز مشكل عم
است. در صورت زدودن اين مشكل كارگران قادر هستند در اين بخش نيز 

بهترين شكل سازمان دهند. بنابراين من معضلي در اين ارتباط نمي  به
  بينم.

در بازار كار سياه و غير رسمي در ايران، زنان نقش بزرگي دارند و پرسش: 
ايطي بسيار دشوار كار مي بخش اعظم زنان كارگر با مزد ناچيز و در شر

   كنند ، نقش جنبش زنان را در سازماندهي زنان كارگر چگونه مي بينيد؟
در ميان  كهتنها در ميان زنان بل نه نه، متاسفااهكار سي  صادق كارگر:

مردان نيز بسيار رايج است. من دوسال پيش در يك گزارش دولتي خواندم 
است. بنابراين بايد  اهيني و سياقتصاد ايران اقتصاد زير زمدرصد  25 كه

و زدودن   اهو كار سي اهبا كل بازار سي زهمبار صهدر اين عر زهسمت مبار
تمام عوامل مرتبط با اين معضل اقتصادي و اجتماعي باشد. اما بدون وجود 

 كهها و احزاب كارگري نيرومند و قوانيني شفاف و دولت مسئولي  يهاتحاد
بتواند اشتغال كافي نيز براي مردم ايجاد  باشد و ەمشروعيت مردمي داشت
جدي و موثر كرد. جنبش زنان در هر صورت از  لهكند نميتوان با آن مقاب

باشد، و  تهآن نقش زيادي داش يهكردن و بسيج اجتماعي عل تهطريق برجس
بر كارگران زن تحميل مي  كهمسايل و مشكالت و تبعيض هاي مضاعفي 

 اهبازار سي بهبر خالف ميلشان براي يافتن شغل  شود، و زنان را وا ميدارد تا
آنها نتوانند از كنار  كهببرند، جنبش زنان را در وضعيتي قرار مي دهد  اهپن

بطور  صهآن ندهند. در واقع اين عر بهبگذرند و يا اهميت الزم را  لهمسئ
يكي از كانالهاي ارتبا طي جنبش كارگري و زنان است. ما زنان  وهبالق

بعنوان كارگر  كهكارگر و جنبش مزدبگيران هستند  قهي از طبكارگر بخش
و كارمند، يا معلم و پرستار و .. شرايط كار و حقوقشان، عموما از مردان 

 بهاشتغال تبعيض آميزتر است. بنابراين  صهبدتر و برخورد با آنها در عر
 براي زهكارگر هستند، مبار قهنخست جزيي از طب لهآنها در وه كهلحاظ اين

رفع تبعيض جنسي در بخشهاي اقتصادي رسمي نيز از و ظايف مقدم 
جنبش كارگري است و براي رفع اين تبعيض ها و دگرگون نمودن شرايط 

بايد  كهفقط از جنبش زنان بل نه تهكارگر ايران الب قهدشوار كنوني كل طب
 تهظرفيت اين كار را، بهر دليل دارند كمك گرف كه قهو طب وهاز هر گر

 كهزن و مرد تقسيم كرد. هم آنهايي  بهكارگر را نمي توان قه ولي طبشود. 
در ايران تشكيل دهند، و هم  نههاي كارگري زنا يهكنند اتحاد كوشش مي

رغم رفتار  بهزنان در بازار كار را شايع مي كنند،  يهتبعيض عل كهآنهايي 
  ماندگاري و تثبيت تبعيض جنسي ياري مي رسانند.  بهمتضادشان، 

بخش بزرگي از كارگران ايران در شاخه هاي مختلف بخش سش: پر
خدمات كار مي كنند؟ وزن و اهميت كارگران اين بخش را در مجموعه 

   مبارزات طبقه كارگر ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟
  

از طبقه كارگر نيز  وهمن، در سالهاي اخير اين گر دهبه عقي صادق كارگر:
در فعاليتها و اعتراضات كارگري نقشي در  در مقايسه با كارگران صنعتي
. اعتراضات متعدد معلمان و فرهنگيان، دهخور وزن و موقعيتش ايفا كر

هاي مبارزات اين بخش از  پرستاران كاركنان شركت واحد و.... از نمونه
كارگران است، كه علي رغم تاوان سنگيني كه رهبران فعال اين بخش از 

اند ولي مبارزات و تالشهاي آنها همچنان ادامه  مزدبگيران براي آن پرداخته
دارد. اجتماع چند روز پيش پرستاران، اخراج يكي از رهبران معلمان پس 
از تحمل سالها زندان و آزار و اذيت و تجمع بخشي از معلمان در مقابل 

تدوام مبارزات و تاثير مبارزات آنها در  دهمجلس در روزهاي اخير نشان دهن
گويا كارگران  كهست. قبال اين تصور خطا وجود داشت جنبش كارگري ا

و ظرفيت مبارزاتي  زهبا كارگران صنعتي، از انگي سهبخش خدمات، در مقاي
شمار آنها در  كهكمتري برخوردار هستند. اما اين بخش از جنبش كارگري 

نقش واقعا مهم و  تهگذش ههجا در حال فزوني گرفتن است در يك د مهه
و آن تصور خطا را  دهدر مبارزات جنبش كارگري پيدا نمو اي نهترقي خواها

 است. دهباطل كر
به نظر شما ، آيا كارگران فقط كساني هستند كه كار يدي انجام پرسش: 

مي دهند يا مزد يا حقوق بگيران كارهاي فكري را هم مي توان جزو طبقه 
وسيعي كارگر به حساب آورد؟ مثالً معلمان را هم ( كه گروه شغلي بسيار 

  هستند ) مي توان جزيي از طبقه كارگر به حساب آورد؟
  

من كليه كساني كه در ازاي انجام كار ي براي  دهبه عقي صادق كارگر:
شخص حقيقي يا حقوقي، دستمزد و حقوق دريافت مي كنند، صرف نظر از 
ميزان حقوق دريافتي شان، اعم از اينكه ، كار آنها فكري و يا فيزيكي باشد 

و مزدبگير محسوب مي شوند و جزيي از طبقه كارگر و جنبش كارگر 
  مزدبگيران هستند. 

*  
  
  
  
 

  دنيا خانه من است

  
 

ست كه در فلوريدا  است ، نام داستان كوتاه و مصوري دنيا خانه ي من
ار مسعود نقره كاين اثر كار مشترك اورلندو) منتشر شده است. (

اش) است . نويسنده و نقاش ( نق روحي مير بهانويسنده و پژوهشگر) و (
  .دانند سال مناسب مي 100تا  8را براي گروه هاي سني  اين اثر خواندني

*  
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