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 7اعتصاب کارگران ایران ترانسفو و درس های آن

فورماتور تحت ترانس ۀصادرکنندترین تولیدکننده و ، به عنوان بزرگ«ایران ترانسفو»اعتصاب کارگران شرکت 

هزار کارگر شاغل، به قدری  4سال سابقۀ فعالیت و  05لیسانس شرکت زیمنس آلمان در خاورمیانه، با بیش از 

رن اولین تجمع اعتراضی بعد از نیم ق»استان زنجان، تیتر « موج بیداری»که در هفته نامۀ  داشته استاهمیت 

 دهد.را به خود اختصاص « تولید

 بانک و آلمان زیمنس شرکت ای تهران،با همکاری شرکت برق منطقه 1340ایران ترانسفو که در سال  شرکت

هزار متر  0۵و در زمینی به مساحت  در شهر ری (1341تشکیل شد، دو سال بعد ) صنعت و معدن ایران توسعۀ

از شرکت  13۵2برداری رسید )کارخانۀ شهر ری از سال به بهره ،مربع با هدف تولید ترانسفورماتورهای توزیع

ارخانه از (. اولین کاست فعالیت به مشغول «ایران ترانسفو ری» شرکت ایران ترانسفو جدا شده و تحت عنوان

میلیون متر مربع برای  1 مساحت به زمینی در زنجان ، در شهر«ایران ترانسفو»مجموعۀ دوم گروه صنعتی 

برداری رسید. و نهایتاً در سال به بهره 130۵شهرری در سال  ۀنسفورماتورهای توزیع مشابه کارخانتولید ترا

دومین کارخانه در مجموعۀ زنجان با انتقال تکنولوژی از شرکت زیمنس آلمان برای تولید  13۳2

 برداری رسید.ترانسفورماتورهای قدرت به بهره

تر از چنین تیتری است و درست وقتی ابعاد واقعی این اعتراض رخ اما محتوای سیاسی این اعتصاب، بسیار فرا

نشان داد، تلاش های حکومت برای اعتصاب شکنی و جلوگیری از تبدیل آن به الگویی برای سایر شرکت ها 

درصد از سهام شرکت به صورت  35واگذاری بیش از  و کارخانه های مشابه به شکل های مختلف آغاز شد.

، زمینه ساز آغاز اعتراضاتی شد و تبعات آن در سال گذشته «مؤمنی طاهریمهدی »به نام اقساطی به فردی 

 جریان دارد.چنان هممردادماه به این سو  4که از 

 «ایران ترانسفو»پیشینۀ اعتراضات 

تر از یک دهۀ پیش با خصوصی  ، محصول فرایندی است که کم«ایران ترانسفو»اعتصاب کارگران مجموعۀ 

د که وشمی شرکت ایران ترانسفو نیز مشمول خصوصی سازی هایی  ۵۵سازی این شرکت آغاز شد. سال 

                                                           

 «زادهامید علی»مقالۀ مشترک با  1 
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و در دستور کار قرار شده   قانون اساسی از سوی دولت ابلاغ 44تحت عنوان اجرای سیاست های کلی اصل 

ت سازمان خصوصی سازی، چندین شرک میان «قوقیح»گرفته بود. از این پس ایران ترانسفو به میدان رقابت 

که در اختیار شرکت  -«ایران ترانسفو»درصد سهام دولتی  3050 ،می شود. در این سال بدلو بورس بازان 

به دستور سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس به صورت نقد و  -)وابسته به وزارت نیرو( بود «ساتکاب»

ی . در این واگذاری، مبلغ نقدی پرداخت شد و مابقمی شودواگذار « سینا فرآیند نیرو»اقساط به شرکتی به نام 

ا به علت عدم پرداخت هر شش ماه یک بار پرداخت می شد. ام 1312تا  13۵1قسط از سال  1می بایست طی 

 «ایران ترانسفو»درصد از کل سهام شرکت  2۵531اقساط و بدهکاری میلیاردی به سازمان خصوصی سازی، 

پس از طی مراحل تشریفاتی از طریق سازمان  ،«ساتکاب»درصد از سهام متعلق به شرکت  ۳542به همراه 

و نهایتاً شرکت مدیریت طرح و توسعۀ  می شودعرضه  1311آذرماه  21خصوصی سازی برای فروش در تاریخ 

از سهام  32511. پس از قطعی شدن واگذاری می کند)متعلق به بانک ملی( آن را خریداری  «آینده پویا»

می ر، این شرکت به عنوان خریدار جدید به عضویت هیأت مدیره د«آینده پویا»به شرکت  «ایران ترانسفو»

 .آید

توسل به مراجع قضایی و غیرقضایی و اقامۀ دعاوی متعدد علیه سازمان با  «سینا فرآیند نیرو»اما شرکت 

وس . پس از کش و قمی دهدخصوصی سازی و خریدار )شرکت آینده پویا( به شدت این موضوع واکنش نشان 

سازمان و علیه فروشنده ) «سینا فرآیند نیرو»های حقوقی چندساله، نهایتًا هیأت داوری بورس به نفع شرکت 

، «اآینده پوی». سازمان خصوصی سازی و شرکت می دهدازی( و خریدار )شرکت آینده پویا( رأی ی سصخصو

و درخواست ابطال رأی هیأت داوری بورس را به شعبۀ دادگاه عمومی  نامه ای را تنظیم در مقابل شکایت

یا( در نام شرکت خریدار )آینده پومجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تسلیم می کنند؛ اما قبل از صدور رأی، 

 «ایران ترانسفو»درصد سهام  2۵53۵ ۀبه عنوان دارند« سینا فرایند نیرو»حذف و نام شرکت  «دال بورسکُ»

حوزۀ  برای ورود به را بلافاصله درخواست تشکیل مجمع عمومی «سینا فرآیند نیرو»شود. شرکت  اعلام می

. اما سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم پرداخت بهای این سهام ارسال می کند «ایران ترانسفو»مدیریتی 

 «ایران ترانسفو»اجازۀ ورود این شرکت را به هیأت مدیرۀ  ،ماه( 3۳و همین طور خسارت دیرکرد پرداخت )

که قصد فروش سهام را دارد. در این مقطع با بورس بازی دو شرکت، قیمت سهام  می کندو اعلام  می دهدن

بران زیان با این عمل دنبال ج «فرآیند نیروسینا »که شرکت  فتفزایش یافته بود و این گمان می ربرابر ا 4به 
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عت صن». پس از چندین مرحله آگهی فروش، شرکت ه استوارده در اثر عدم پرداخت بهای سهام خصوصی بود

 می کند.ساله، اقدام به خرید سهام  0درصد نقد و الباقی اقساط  10با شرایط « و تجارت آداک

به این ترتیب مرداد سال گذشته سازمان خصوصی سازی بعد از کشمکش های فراوان قادر به فروش بلوک 

صنعت و تجارت »و بعد از آن شرکت  می شودمیلیارد تومان  3050درصدی ایران ترانسفو به ارزش  2۵53۵

کارگزاری آراد  ۀمدیر تأ)نائب رئیس هی «منی طاهریؤمهدی م»درصدی( و  3550) مالک جدید و  «آداک

 ،«ساز آفرین»و و شرکت  «ملی ۀگذاری گروه توسعسرمایه»شرکت ایرانیان و یکی از مالکان آداک( در کنار 

 می دهند.را تشکیل « بترانس» ۀت مدیرأترکیب هی

می نامند، همان زنگ خطری بود « بورس باز قهار»یک  «ایران ترانسفو»ورود این فرد به صحنه که کارگران 

 که جرقه های اعتراض را روشن کرد. 

درصد سهام خریداری شده را )یعنی حدودًا  30درصد از  10تنها بهای  تا به الآن 14از سال  «مهدی مؤمنی»

میلیارد تومان( پرداخت کرده و اکنون در تلاش است که با ترفندهای مختلف از جمله  341میلیارد از  02

ایران »فروش سرمایه های ملی و سهام زیرمجموعه های و سپس هام افزایش بهای سهام، بالا بردن سود س

 رد به گفتۀ یکی از کارگران، در وضعیت بحران شرکت اومثلاً  کل مجموعه را تصاحب کند. و غیره، «ترانسفو

 3۳از  بیش این طریقرا به ازای هر سهم تقسیم کرده و از  تومانی 10(، سود 1310تیرماه  2۵مجمع عمومی )

 درآمد داشته است.میلیارد تومان 

در  «ایران ترانسفو»سعی در فروش سرمایه های ملکی و سهام زیرمجموعه های  «مؤمنی»به گفتۀ کارگران 

رکت شتومان بفروشد و از محل فروش زیرمجموعه ها ) 455تومانی را حداقل  155فرابورس را دارد تا سهام 

 برابر برساند. 0فروش تا اواسط شهریور است(، سرمایۀ خود را به یت وترانسفورماتور زنگان در اول

 1555 ۀبا جیب خالی صاحب کارخان» به آن معنی است که مؤمنی از کارگران دیگر یکیهمۀ این ها به قول و 

 «.گیردمیلیاردی می شود و دزدی در روز روشن انجام می

اموال منقول و غیر منقول این شرکت برای پرداخت به زودی که کارکنان این شرکت احساس خطر کرده اند 

 دنخواه زنجان خروجی در آبی  سود کاذب تصویبی فروخته خواهد شد و در مدت چند سال اثری از سوله های
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 تهران اهیر  کارخانجات ترانسفو ۀسوار بر تریلی ها برای توسع ،بود و چه بسا دستگاه های خط تولید زنجان

 .شوند سمنان و

 و ابتکارات عمل کارگران عتراضآغاز ا

ی ماهه شدن قراردادها ۳های آن و در پی این موضوع به دلیل فروش برخی از قسمت کوچک شدن کارخانه

ش جدی امنیت شغلی کارگران، با واکن تهدیدکارگران و در مجموع  ۀیک ساله و ایجاد تغییراتی در بیم سابقاً

 ،قالب تحصن، راهپیمایی نمادین در محوطه و غیره رو به رو شد. در تمام دورۀ اعتراض درسریع کارگران 

نشان  ران معترض راگرابالای ک و روحیۀ مبارزاتی که سطح آگاهی ه استابتکارات عمل بسیاری به چشم خورد

 می دهد.

 د که فرجام کار در صورترا دیده بودند، خوب می دانستن «ارج»کارگرانی که روند تعطیلی و تاراج کارخانۀ 

 عدم مداخله چه خواهد بود.

ولید و خط ت صورت گرفتشنبه هفتۀ اول ماه، تجمع اعتراضی کارگران در دو شیفت صبح و شب از روز یک

دستگاه  155تا  ۵5 که بینهای نرمال و ویژه شرکت در ترانس ۀشرکت به صورت کامل تعطیل شد. تولید روزان

شرکت  .ندتعطیل شد ،ها، از جمله بخش اداریبخش ۀهم ،بود، به صفر رسید و  با تجمع بیش از یک هزار نفر

  .شهرک صنعتی پرند( از بارگیری سرباز زد )شرکت ایران ترانسفو ری واقع در پرند

ار گرفته می به ک روزهای نخستین در در شرایطی که تمهیدات بسیاری برای جلوگیری از انتشار اخبار اعتصاب

ه راه ب« کمپین حمایت مردمی از گروه ایران ترانسفو»شد، کارگران معترض کانالی را در تلگرام با عنوان 

انداختند تا خود رأساً سایر کارگران و مردم را در جریان ریز تحولات قرار دهند. اخبار و گزارش اعتصاب، همراه 

 می شد.  با تصاویر و فیلم ها، لحظه به لحظه منتشر

و افشای این  «مؤمنی»به  «ایران ترانسفو»تلاش پیگیرانه ای برای یافتن و انتشار اسناد نحوۀ واگذاری سهام 

 از تک تک»از هر منبع ممکن صورت گرفت: « بورس باز قهار»شخص با گردآوری سوابق او به عنوان یک 

 ایش نفت بندرعباس و معضلاتی که توسطهمشهریان عزیز خواهشمندیم در رابطه با سهام بازی در شرکت پال
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 ۀآقای مومنی ایجاد شد تحقیقاتی داشته باشند که این مطلب باعث ایجاد ضررهای هنگفتی به مجموع

 «. سهامداران شرکت گردید

نند تا سربز )سامانۀ سازمان بورس و اوراق بهادار( دالدر پیام دیگری از اعضای کانال خواسته شد به سایت کُ

از نظر » شرکت مدیران، و به گفتۀ خود« در سالی که وضعیت ایران ترانسفو خوب نبوده»چه طور ببنند که 

سهم سود  ریالی برای هر 105با تصویب سود » ، یعنی مؤمنی،، ایشان«مالی بدترین وضعیت را سپری می کند

شرکت به  ۀاولیجالب این هست که خریدهای مواد »و ادامه دادند: ؛ «کلانی برای خودشان تخصیص دادند

 1555سختی انجام می شود و بدهکاری به پیمانکاران خرد و کلان در وضعیت خوبی نمی باشد، ولی حدود 

و در پیام های بعدی این نتیجۀ منطقی گرفته می «. شود میلیارد ریال برای سود سهام از شرکت خارج می

اید و مابقی به عنوان انباشته در حساب ریالی به سهامداران تقسیم نم 255شرکت می توانست سود »شود که 

 «.ریالی محکمی برای شرکت باشد ۀشرکت ذخیره گردد تا پشتوان

کارگران متحصن به یک مطالبۀ مهم و کلیدی، یعنی واگذاری سهام به خود از درون همین جدال ها است که 

می رسند. کارگران در تجمع اعتراضی خود که با حضور  «ایران ترانسفو»پرسنل و بازنشستگان و مجموعۀ 

 توقف واگذاری فروش سهام این شرکت ۀخواست ه فقطو مدیرعامل این شرکت همراه بود، ن «فریدون احمدی»

بهتر  ساله و قسطی واگذار شود، پساگر قرار است سهام شرکت به صورت پنجبلکه گفتند که  ،اعلام کردند را

 .خود کارگران واگذار شود است که این سهام به

 با آغاز اعتراضات، مدیر عامل و نمایندگان زنجان در مجلس برای واکنش به موضوع و پاسخگویی تحت فشار

با « رانسفوایران ت»افشا شدند. مثلاً در صفحۀ فیسبوک در همین موقعیت غیرمنتظره قرار گرفتند و  کارگران

نمایندگان محترم مردم زنجان که در » :نوشته شد« ن احمدیفریدو» و « علی وقف چی» نام های اشاره به

 «آنان باشید. ۀپاسخگوی دغدغ ی استفاده نموده اید، لطفاًأزمان انتخابات از حمایت کارگران برای اخذ ر

 است که: آماده مردادماه 0به تاریخ « ری»تحصن همکاران در کارخانۀ  ازیا در گزارش کارگری دیگری 

پرند، و برای اولین بار پس از -نجفی مدیر عامل ترانسفو ری در جمع همکاران کارخانه ری مهندس»

 ماه حضور یافتند؛ تلاش ایشان جهت وانمود به هم جهتی با همکاران و اینکه از جنس کارگران می 15

 .«باشند، در نهایت با شکست مواجه شد



 

۵ 

 منی تصمیم به فروش زمینؤآیا آقای م"ایشان پس از نوعی طفره روی در پاسخ به این پرسش که »

بزرگ ایران ترانسفو( را دارد یا  ۀهای خانواد عنوان بخشی از داراییه )ب های زنجان و ویلاهای شمال

اگر " ! با پاسخ کارگران که:"م درست است یا نهندا من هم شنیده ام ولی نمی"اظهار کرد که: "خیر؟

اینک در این شرکت ظاهراً سـِمـَتی  شما هم" که: نای و "داند؟! دانی پس چه کسی می شما نمی

منی است، و ما این موضوع ؤقول خودش دست راست آقای مه ندارید و همه کاره آقای فتاح نماینده و ب

 ....و ایشان را قبول نداریم

 3ال کرد چرا قراردادهای یکساله پس از امضا دوباره بازگشت خورد و ؤایشان در پاسخ کارگری که س

از سوی کارگران پرسش شد که: طی یک  اًاند که: چون ارزیابی شدند! مجددهه امضا شده پاسخ دادهما

)از بین رفتن امنیت شغلی برهم  ماهه بسته شود؟؟! 3تا  1نفر  قرارداد  05هفته چگونه ارزیابی شد که با 

 خوردن آرامش و آسایش روانیِ این قشر زحمتکش(

تصمیم گیری شخصی و البته همسو با اهداف و دستورات آقای مؤمنی بوده که  ۀدهندهمین امر نشان 

 .«در نهایت باعث ترک جلسه از سوی تمامی پرسنل  شد

در جریان این مبارزات تلاش شد که تمامی ترفندهای مدیریت برای اعتصاب شکنی و ایجاد تفرقه بین کارگران 

ز که تعطیلات تابستانی نی: »نوان مثال در کانال اعلام می شومجموعه در زنجان و ری، افشا و خنثی شود. به ع

طع با ادعای )در این مق شود تقریباً هر ساله در تقویم کاری کارخانجات ایران ترانسفو برای پرسنل گنجانده می

صورت اجباری!( از سوی مدیریت ابلاغ شده، لیکن پرسنل تصمیم به ه ب استراحت و رفع خستگی پرسنل،

 «.اندکارخانه و رصد اوضاع گرفتهحضور در 

، در چهاردهمین هاز همه مهم تر با تشدید جّو امنیتی و سرکوب که به اخراج تعدادی از کارگران منتهی شد

 .ته اسروز اعتراض مطالبۀ بازگشت به کار همکاران اخراجی هم به درخواست های اصلی کارگران اضافه شد

ن بورس، دست کشیدن از کار و خواباندن خط تولید، راه اندازی اعتراض مستقیم به خصوصی سازی و دلالا

کانال تلگرام برای جلب حمایت مردمی، تهیۀ گزارش های کارگری از دل اعتراضات، افشای نمایندگان مجلس 

شای گان مجموعه، افستو مدیران عامل، طرح مطالباتی نظیر واگذاری سهام به خود کارگران و پرسنل و بازنش

 تلاش مقامات بالا برای توقف اعتراض و ایجاد شکاف میان کارگران و خنثی سازی دارک، افشااسناد و م
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، خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی و تداوم اعتراض با وجود جوّ امنیتی و سرکوب، همه و مجموعه

جلوتر از همه نشان می دهند که سطح آگاهی کارگران در دست کم واحدهای تولیدی بزرگ تا چه اندازه 

 ، و فعالیت آن ها تا چه اندازه تأثیرگذار در جنبش کارگری است.«فعالین کارگری»

 تهدید و علائم سرکوبکارشکنی، 

از همان روز نخست اعتراض که جمعیت زیادی در مقابل ورودی کارخانه تجمع کرده بودند و هر از چندی 

وضعیت و جلوگیری از درز اخبار اعتصاب، ورود  کرد، برای آرام کردنصدای سوت و فریادشان فضا را پر می

 به داخلاز ورود خودروی نیروی انتظامی  بنا به گزارش ها هرگونه خودرو از گیت اول ممنوع بود، تا حدی که

 نیز جلوگیری شد. 

 اما این تمهیدات ناکام ماند و با گسترش اخبار، تلاش های دیگری برای فرونشاندن اعتراض صورت گرفت. 

دو روز از دست معترضان  چندی پیش به مدت« حمایت مردمی از گروه ایران ترانسفو»جمله این که کانال از 

نفر از اعضای  2555پایان تحصن اعلام شد که همین امر باعث خروج بیش از  ،گزارشی جعلی با انتشارخارج و 

 .کانال شد

نین برای آمدن را حذف کرده اند و متحصّ سرویس های ما»برخی کارگران گزارش داده اند که علاوه بر این 

به شرکت با پای پیاده و با ماشین های شخصی و آژانس و ... این مسیر را طی می کنند. درب توالت ها، سلف 

باز کارخانه و در محل  ۀغذاخوری، سالن های مختلف کارخانه و... را نیز قفل کرده اند و ما فقط در محوط

 «.گ ها تجمع می کنیمنپارکی

حصن ، تجمع و ت«انصاریجمشید »تلاش برای ارعاب کارگران معترض زمانی به اوج رسید که استاندار زنجان، 

های مدنظر رهبری و دولت برای سال خط مشی»کارگران و پرسنل شرکت ایران ترانسفو را مغایر با  ۀچند روز

ی به برا« عوامل ضدّ انقلاب»ی برخی دانست و به ردّپا« اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»شعار برخلاف و « 10

کوب و رانحراف کشیدن تجمعات کارگران و پرسنل ایران ترانسفو اشاره کرد تا به این ترتیب زمینه را برای س

 رگران فراهم کند. ابازداشت و اخراج ک
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باشد در  هبه طور قطع تعطیلی روند تولید شرکت ایران ترانسفو در راستای هر مصلحتی ک»انصاری اعلام کرد: 

 «!راستای منویات مقام معظم رهبری نبوده است

وگوی شورای استانی گفت ۀدر جلس 1310مرداد  12 شنبهشامگاه سه «غلامحسین جمیلی»به همین ترتیب 

شیدن ک کارگران و پرسنل شرکت ایران ترانسفو و دست ۀدولت و بخش خصوصی با اشاره به تجمعات چند روز

نهادینه کردن اقدامی غیرقابل قبول و مخالف با رونق و توسعه در  ،این اقدام معترضان»از کار گفت:  آن ها

 !«واحدهای تولیدی استان زنجان است که به هیچ عنوان زیبنده نیست

به تازگی مدیران و معاونین شرکت ایران ترانسفو به همراه بسیج کارگری پایگاه مقاومت این شرکت و اعضای 

شورای اسلامی کار، هر یک در اتحاد با هم بیانیه های مجزایی داده و با انواع لفاظی ها خواهان پایان سابق 

 0شده اند. این که شورای اسلامی با وجود اتمام دورۀ خود در تاریخ  1310مردادماه  11اعتصاب از امروز، 

بلی )طبق اطلاعیۀ ق« می باشند فاقد سمت و مسئولیت شورایی»مردادماه و در شرایطی که اعضای سابق آن 

ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان( و حتی با وجود دستگیری موقت و اخراج برخی شان، در این 

مورد مجاز بوده اند کارگران را به خاتمۀ اعتصاب دعوت کنند، به تنهایی ماهیت این نهاد ضدّ کارگری را نشان 

 ت کارفرما هستند.می دهد و این که چه طور آلت دس

 «فعالین کارگری»درس های اعتصاب برای 

د نتمام ابتکارات عمل و مطالبات قوی و جدی ای که در طول اعتراض مطرح شده اند، به خوبی نشان می ده

و  «آگاهی رسانی» امرخودخوانده ای است که « رهبران»و « فعالین»که جنبش کارگری به مراتب جلوتر از 

برای خود مفروض می گیرند. مثلاً در روزهای اعتصاب فردی متعلق به یکی ان وظیفه ای به عنورا « رهبری»

رحی ، ط«ایران ترانسفو»در صفحۀ فیسبوک  از گرایش های چپ موجود، در ذیل مطلبی از اعتصاب کارگران

مایه ین کل دستمی گذارد از کارگرانی که خامنه ای را در واگن گذاشته و به سمت درّه ای هُل می دهند! یعنی ا

روشن نیست این حقیقتاً چه سطحی و ! ارائه دهد« آگاه»و همۀ آن چیزی است که می تواند به عنوان یک فرد 

از آگاهی سیاسی را به کارگران منتقل می کند یا چه کمکی به پیشبرد مبارزات می کند؟ این دخالت پیش 

 «. چپ»در طیف  ی از نمونه های مشابهیز بسیارپاافتاده و آماتور، نمونه و سمبلی است از وضعیت رقت انگ
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آن که این  است )بی« بیانیۀ حمایتی»یا از سوی دیگر حزب کمونیست کارگری را شاهدیم که استادکار صدور 

( و حداکثر به این بسنده یا دست کم مصادیق آن را روشن سازد حمایت را به طور مادّی و ملموس نشان دهد

مایش نبه های کارگران را فرامی خواند تا فعالانه به میدان بیایند و قدرت خود را  حزب، خانواده»می کند که 

یا « فراخوان»تو گویی توده های کارگران، منتظر و بلاتکلیف صف کشیده اند و فقط منتظر یک «. بگذارند

ست فراخوان ها قدرت خود را به نمایش بگذارند. در حالی که اولاً برای صدور این د و مجوز هستند تا بروند

و به عبارت دیگر نمی توان حزب بود، اما مابه ازایی در قدّ و قوارۀ این نام  ؛نیست« حزب»نیازی به تشکیل 

نداشت و فراتر از بیانیه نویسی نرفت؛ و ثانیاً سؤال این جاست که اگر خانواده های کارگری چنین نکردند، آیا 

ین ؟ در همیا خیر مجازیم که از آن نتیجۀ بی ربطی این حزب به متن مبارزات جنبش کارگری را بگیریم

 ، مطرح می شود.«هر روزه»، آن هم از نوع «مجمع عمومی»آمادۀ  حاضر وفراخوان، باز فرمول همیشگی و 

در حالی که مجمع عمومی اصولاً تنها به حالتی اطلاق می شود که کارگران به خاطر عدم تحقق خواسته های 

«( ایران ترانسفو»واگذاری سهام در مورد  کلیدی خود )مثلاً افزایش دستمزد، یا دریافت حقوق معوقه یا لغو

دست از کار می کشند و به نشانۀ اعتراض در محوطه تجمع می کنند و این چیزی نیست که با فراخوان شکل 

بگیرد، بلکه نقداً در اعتصاب کنونی شکل گرفته است. و مجمع عمومی اساساً حالت دائمی ندارد و ناپایدار 

ذاتی چنین تجمعاتی است. به همین دلیل مجمع عمومی نمی تواند هر هفته یا بودن و منقطع بودن از عناصر 

روز در ساعت معینی برای رسیدگی به موضوعات کارگری شکل بگیرد. این اتفاق نمی افتد، و اگر هم بیفتد 

چنین  نحالت فرمالیته دارد. مضاف بر این حتی عرفاً حضور کارفرما یا نمایندۀ کارفرما در آن منتفی نیست. چو

تجمعی برای رسیدگی به برخی مشکلات خاص است و در نتیجه مخاطب آن، کارفرما است. در عوض اگر یک 

اعتراض کارگری در کف کارخانه و مراکز تولید به تشکیل مجمع عمومی برسد، سطح تکامل بعدی آن این 

شکلی ی ایجاد شود. تخواهد بود که از درونش یک تشکل پایدار و منضبط، یعنی یک تشکل مستقل کارگر

که برخلاف مجمع عمومی، خصلت دائمی، سلسله مراتب و تقسیم کار دارد. مجمع عمومی در ادامۀ یک سلسله 

مسائل خاص حوزۀ تولید شکل می گیرد، و در این حالت بهترین مرجع است برای فراخوان به کارگران برای 

ارد، رأی عمومی و اکثریت آرا هم هست برای ایجاد تشکل آتی خودشان، چون بدنۀ کارگری در آن حضور د

تعیین نماینده و انجام تصمیمات. و حالا ببینید که چنین حزبی به چیزی فراخوان می دهد که خود در جریان 

اعتصاب ایران ترانسفو شکل گرفته است تا لابد این را به حساب نفوذ خط حزب خود در بین کارگران معرفی 

 کند!
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ود. داخل ایران هم می ش« رهبران کارگری»شامل حال فعالین و البته جنبش کارگری، این بی ربطی به متن 

اثبات این موضوع با همین منطق ساده امکان پذیر است که اگر بپذیریم این فعالین واقعًا تاکنون در مرکز 

بش کارگری جن ارآث تحولات جنبش کارگری و اعتراضات بوده اند، پس امروز قاعدتاً نمی توانستیم حتی اثری از

سراغ بگیریم، به این دلیل که کل آن چه از فعالین کارگری می بینیم و می شنویم، یا زندان است یا مسألۀ 

تأمین وثیقه. این موضوعی است که این اواخر زنده یاد رفیق شاهرخ زمانی هم به طعنه می گفت، با این 

خبررسانی از احکام زندان و وثیقۀ این یا آن فرد.  بهمضمون که کار تمام کمیته های موجود خلاصه شده است 

ت؟ طی موجود یاف برای کمیته ها و تشکلات و فعالین کارگریمی توان « فعالیتی»وجه  چه پس به راستی

 سازماندهی یکدر حین  یک فعال کارگری دستگیری سال های گذشته به ندرت سابقه داشته است که

رکوب و س« یورش وحشیانه»شده باشد. با وجود انواع توصیفات از اعتصاب یا حضور در یک اعتراض عنوان 

رژیم، توضیحی داده نمی شود که پس چرا فعالیت علنی و قانونی در دستور کار قرار گرفت و « فاشیستی»

بعضاً هنوز هم تبلیغ می شود؟ قاعدتاً این سبک از فعالیت، قرار بود نوعی مصونیت برای فعالیت های کارگری 

جام هر از ان را ایجاد کند، ولی در عوض می بینیم که به شکلی وارونه همان مبلغین فعالیت علنی در داخل

عالیت این تناقض، ورشکستگی چنین سبکی از ف .بازمی دارداقدامی به بهانۀ احکام تعلیقی یا خطر دستگیری 

 13۵5اواسط دهۀ حولات باقی ماندۀ تنتیجه این می شود که تشکلات موجود که عمومًا  را نشان می دهد.

، به محافلی درخود تقلیل پیدا کرده اند که نه ارتباطی با بخش های پیشروی کارگری دارند و نه از هستند

بین  چند ماه یا سال( حتی سطح خبررسانی و تهیۀ گزارش فراتر می روند. کافی است کسی چند هفته )و نه

د که عموماً از این تشکلات تنها یک نام باقی است که محافل موجود شناخته شده چرخ بزند تا خودش پی ببر

 ایشی وفرس مثل مُهر پای بیانیه ها می خورد، بدون این که مابه ازا یا بدنه ای داشته باشند. جلسات مکرر و

جا زده  «سیاسی»بی حاصل، بیانیه نویسی های کلیشه ای، جدال های شخصی درونی که از منظر بیرونی 

هرگونه اعتراض جدی )چه رسد به سازماندهی آن(، تمام فعالیت آن ها است، بدون این  می شوند و غیاب در

د. در عوض کافی است پیشنهاد یک اتحاد عمل برای نداشته باش هر عضو تازه واردکه رشد سیاسی برای 

مضاها ا انجام فعالیتی مشترک داده شود، تا شاهد باشید که چگونه جلوداران بیانیه نویسی که بر سر ترتیب

اصله، که در همین ف است نزاع دارند، این بار برای رفتن به انتهای صف از هم سبقت می گیرند. این در حالی

ی از جدیدترین و یک« ایران ترانسفو»روزانه ده ها اعتراض و اعتصاب در سراسر ایران ثبت می شود که نمونۀ 

رزاتی این اعتراض را مقایسه کنید با جمع آوری مهم ترین آن ها است. شعارها و مطالبات جدی و روحیۀ مبا
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ی اتحادیۀ آزاد، نامه نگاری چهار سال پیش کمیتۀ هماهنگی با وزارت کار و رئیس «هزار امضا 45طومار »

و انبوه  «مسئولان محترم وزارت اطلاعات استان کردستان»قوۀ قضائیه، یا نامۀ سرگشادۀ محمود صالحی به 

 مگر نان بردن به سر سفره»و « ظلم تا به کِی؟»و مبتذلِ  وام پسندپرسش های عنوشته های دردمندانه با 

 «.جرم است؟

وضعیت بحرانی تشکل های داخل موضوعی نیست که بتوان به سادگی زیر فرش زد و پنهان کرد. اگر قرار بر 

حلّ یک بحران است، از ابتدا باید خودِ وجودِ بحران را به رسمیت شناخت. تجربۀ سال ها فعالیت در درون یا 

تنها مید به آن ها، توهم است و کنار تشکلات موجود، چه در داخل و چه خارج، نشان می دهد که هرگونه ا

دیگران مختارند تا هر زمانی که می . )و البته فرسایش روح و روان(اتلاف وقت و انرژی دستاورد خالص آن، 

« تدارک حزب»و « تشکل سراسری»تشکلات موجود داخل و خارج، پروژه های  فعلی خواهند با همین ترکیب

می گوییم که تمام این احزاب و تشکلات را باید دور ریخت. به صراحت بسازند و نیمه کاره رها کنند. اما ما با 

روی سینۀ جنبش افتاده اند و نمی گذارند نفس بکشد و خود به یکی از موانع  یاین دلیل که مثل بار سنگین

سازمان یابی تبدیل شده اند. با چنین حجم بالایی از پتانسیل اعتراضی کارگری در ایران و در شرایطی که 

 )به پشتوانۀ گرایش راست و رفرمیستی جنبش کارگری( حرکات حاکمیت برای ایجاد تشکل های زرد کارگریت

پس از توافقات هسته ای و اجلاس سازمان جهانی کار روشن تر شده است، وقت چندانی برای سازماندهی 

ف می این تشکلات تعرییا پروژه هایی که بر مبنای  باقی نمی ماند که بخواهیم در چهارچوب تشکلات موجود

گری چه امروز و چه در تحولات فردا، مستقیمًا نیازمند تقویت گرایش تلف کنیم. هرگونه دخالت شوند

به این معنی که سوسیالیست های انقلابی هرگز نمی توانند  .سوسیالیسم انقلابی و تشکیلات اخص آن است

 سراغ سازماندهی سایر کارگران بروند، مگر آن که پیش تر خود را سازمان داده باشند. 

وچک ک شکل فعالیت متناسب با وضعیت کنونی، ایجاد هسته هایبهترین و مطلوب سته به تجربیات گذشته، ب

یک هستۀ . است در محلات و محیط های کار و هرجای ممکن از سوسیالیست ها سه نفره-دو و مخفی، ولو

کوچک مخفی، می تواند مابه ازایی ده ها بار بیش تر از تشکلاتی علنی داشته باشد که اشاره شد. درشرایط 

ی لابهیچ چیز نیست، ولی در یک جمع انق کنونی یک سوسیالیست باید درک کند که در انزوا و به طور منفرد

همه چیز هست. هر فعالیتی، از سطح مطالعه گرفته تا فراتر از آن، فقط در یک جمع و در اصطکاک با دیگران 

شکل می گیرد، و نه مثلًا « برنامۀ اقدام کارگری»است که معنا پیدا می کند. چنین هسته ای، حول یک 
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را  عظم حیات تشکل های تاکنونیبخش ا تنظیم شان اساسنامه و کوهی از بند و تبصره یا قواعد اخلاقی که

 ، و این مطالبات چیزی«مطالبات» رشته از چیزی نیست جز یکبرنامه این داده است.  می به خود اختصاص

تجربیات تاریخی و جهانی جنبش طبقۀ کارگر، دخالتگری های عملی روزمرۀ خودِ هستۀ  نیستند جز چکیدۀ

سخۀ نه یک ن برخلاف تصور رایج، برنامه درنتیجه ارگری.و درس های اعتراضات و اعتصابات مهم ک مورد نظر

« ی درونیدمکراس»نهایی و ایستا، که پویا و متغیر است و می تواند و باید تکمیل شود. در یک چنین جمعی، 

به عنوان تنها ضامن و شرط لازم حفظ آن جمع و جلوگیری از انشعاب ضمن حفظ اختلافات اجتناب ناپذیر 

افراد مختلف، در حوزه های مختلف درگیر هستند، و بر  آن هم به این دلیل عینی که سیاسی، حاکم است.

مبنای دخالتگری محدود خود، ناگزیر به آگاهی و تجارب محدود و نسبی دست پیدا می کنند. بنابراین کل این 

نامه شود و بر وارد ه اشبه بحث گذاشته شود، جمع بندی و چکید شود،تجربیات باید بتواند در جایی متمرکز 

 سپس در دور بعدی در عمل محک بخورد. یک چنین هسته ای، در فاز عملی، بنا به ابتکار خود می تواند

قه از منط« گزارش کارگری»تهیۀ می تواند اقدام انجام دهد: به عنوان مثال،  را فعالیت های مختلف کوهی از

توزیع  عملی به دیگران، اقدام بهپیشنهادی الگوی چنین هسته ای می تواند به عنوان یک  ای کند؛ یا کارخانه

ا ی یا اعتراض به حکم شلاق کارگران آق درّه( فعالین کارگری زندانیاز کارگران )مثلًا پوستر و تراکت در دفاع 

جمع آوری کمک مالی برای رفع بخشی از نیازهای مادی خانواده های فعالین کارگری زندانی کند؛ می تواند 

عیت یا در موق ک اعتراض، به راحتی شعاری از پیش تعیین شده را به شعار غالب مبدل سازدبا شرکت در ی

درست، مطالبۀ درست را مطرح کند )مثلاً بازکردن دفاتر حسابرسی در شرایطی که افشای فیش های حقوقی 

برای پیشرَوی جنبش در قالب بیانیه و شبنامه در  را ؛ می تواند راه حل های خودبه موضوع روز مبدل شده(

محلات کارگری یا در سطح کارخانه ها توزیع کند، و به این ترتیب پس از مدتی با بخش پیشُروی همان 

کارگران مرتبط شود؛ چنین هسته ای در هر محیطی، اعم از محیط کار یا دانشگاه، سعی می کند با پیشروترین 

ف اول هر اعتراضی هستند، مرتبط شود؛ در یک محیط کار، می تواند مطالباتی را ها، یعنی کسانی که در ص

خوانی دارد و به علاوه می تواند حلقۀ واسطی از برنامۀ خود جا بیندازد که با سطح کنونی آگاهی کارگران هم

لبه رفتند، طابرای رشد این آگاهی به سطوح بالاتر باشد، به طوری که وقتی خود آن کارگران پشت تحقق آن م

خود به لحاظ آگاهی، رشد و به سطحی بالاتر ارتقا پیدا کنند. در یک چنین جمع محدود و کوچکی است که 

افراد بسته به موضوعاتی که در آن دخیل هستند )و نه موضوعاتی از سر ذهن، علایق شخصی، و صرفاً برای 

تلاش دارند که جلوتر از هر جریان دیگری، افزودن به دانش فردی یا انباشت معرفت(، مطالعه می کنند، و 
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بهترین، صحیح ترین و به موقع ترین خطوط را به دیگران منتقل کنند؛ یک چنین جمعی، مسائل پایه ای و 

( با موضوعات روز )اعم از مسائل داخلی و بین اند اساسی نظری را )که اتفاقًا از کم ترین توجه برخوردار بوده

به موازات فعالیت های عملی خود پیش می برد. می تواند با یافتن متحدین بین  المللی( ترکیب می کند و

هسته های مختلف می توانند با یک بولتن درونی به یک دیگر متصل  .المللی خود، از تجارب آن ها بیاموزد

اط بشوند. و با یک بولتن بیرونی و توزیع آن در وسیع تر سطح ممکن، با پیشروترین کارگران معترض ارت

 بگیرند.

 تمام وانت می چنین فعالیت هایی از یک سو به خود این فعالین اعتماد به نفس می دهد، چرا که می بینند

فه ای و منضبط، مابه ازایی بسیار فراتر حر ولی کوچک، جمع یک با عمل در و زد دور را رژیم امنیتی سدهای

یک الگو و خط عملی پیشنهادی را می دهد که از انبوه تشکلات و احزاب داشت. از سوی دیگر به دیگران 

چنان چه آن ها نیز همان کار را انجام دهند، در آن صورت فعالیت مورد نظر تأثیر ملموس خواهد گذاشت، و 

 که است هایی جمع چنین درون در فقط. رسید همۀ این ها مواردی خواهد بود که در جنبش به ثبت خواهد 

 بکس آموزش برای دیگری ظرف چه راستی به وگرنه گرفت، یاد آینده برای را مخفی سازماندهی توان می

 کردن طی بدون تواند می فرد چگونه گشایش، یک بروز صورت در و دارد، وجود تعهد و انضباط متشکل، کار

ر د، دخالتگری داشته باشد. چنین هسته هایی قرار نیست و نمی تواند، یا انفعال ه جای دنباله رویب مسیر، این

قد و قوارۀ یک حزب انقلابی دخالتگری و تأثیرگذاری داشته باشند، بلکه قرار است به عنوان یک اقلیت پیشرو، 

سبک کار و الگوهای پیشنهادی خود را در عمل در درون جنبش جا بیاندازند و پایه های حزب انقلابی 

 .سوسیالیست آتی را پی ریزی کند

می دهند؛ هسته هایی که به « سازمان»هایی است که خودشان  مشکل امروز جنبش ما نبود همین هسته

وجود دارد که اصولاً نقشی در « شهید»ازای غیاب هر یک از آن ها، ده ها جمع مطالعاتی، همایش و زندانی و 

جلو راندن جنبش ندارند. ایجاد این هسته ها و تداوم آن دقیقًا سخت ترین و ضروری ترین کار در شرایط 

اما به هیچ وجه ناممکن نیست. فقط کافی است چنین جمع هایی در سطح اولیه، منتها به شکل  کنونی است،

د، تا بعد از آن هر جمعی بتواند مشابه خودش را ایجاد کند. بنابراین تمام فشار و هم ناستخوان دار شکل بگیر

ته های اولیه در نقاط مختلف و غمّ ما در وقت اندک فعلی و در شرایط ملتهب ایران، باید روی ایجاد همین هس
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 2آب، گرمایش زمین، حاکمیت جمهوری اسلامی و سرکوب شورش های مردمی ۀلأمس

)شهرستان بروجن، استان چهارمحال « بُلداجی»درگیری مردم با مأموران انتظامی و پلیس ضدّ شورش در شهر 

و اه افتاد به ر «سفیددشت»به طرف کارخانۀ فولاد  «تالاب چغاخور»و بختیاری( که به دنبال پروژۀ انتقال آب 

نفر و بازداشت ده ها نفر همراه بود، هشدار دیگری نسبت به مشکلات حاد  1۵5 مصدومیت ،نفر مرگ یکبا 

شورش های مشابه در سال های آتی. جمعیت این شهر که  بروز زیست محیطی در ایران است و علامتی از

گران ن ،ا، که بالاتر از آنخانوار می رسد، نه فقط معترض به وضعیت بد آبرسانی با تانکره 3055حدوداً به 

 خشکیدن تالاب و از دست رفتن زمین های کشاورزی است. 

 دیگر استان ها چندان برخی هرچند شاید علل درگیری بر سر آب در شهر بلداجی برای جمعیت شهرنشین

)شستشو، یازها ن ترین ملموس نباشد، اما تنها کافی است شرایطی را تصور کرد که مصارف آب برای رفع ابتدایی

، تهیۀ غذا، استحمام و غیره( با مشکلات و اختلالات روزمره رو به رو باشد و تنها منبع درآمدی شما متکی شُرب

به کشاورزی. در این حالت بحران آب، ناگزیر به مسألۀ مرگ و زندگی و به یک بحران اجتماعی مانند حوادث 

 بلداجی تبدیل می شود.  

 -رفتن درجۀ حرارت سطح زمین به دلیل تراکم گازهای گلخانه ای در اتمسفر گرچه گرمایش زمین، یعنی بالا

ار در این فرایند بحران آب در گوشه و کن -جنگل زداییبه خصوص به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی و 

، سطوح دی اکسید کربن و متان تا سال 1105جهان بی تأثیر نیست. از زمان آغاز انقلاب صنعتی در سال 

درجۀ  55۵0به این سو، تقریبًا  1۵۵5درصد بالا رفته اند، و متوسط دمای زمین از  14۵و  3۵به ترتیب  2551

لی سوء مدیریت در بهره برداری از آب های موجود و تابعیت آن از اصل سلسیوس افزایش داشته است. و

 در جهان و خاصه در ایران، نقش پررنگی در این بحران دارد. « سود»

 055چهارمحال و بختیاری از جمله پرآب ترین مناطق ایران بوده است، اما اکنون گفته می شود که بیش از 

میزان بارش سالانۀ استان چهارمحال و بختیاری در بخش های  .روستا در این استان با تانکر آبرسانی می شوند

متر متغیر است. و این صنایع فولاد دقیقاً در جایی استقرار پیدا کرده اند که میلی 1۵55متر تا میلی 205مختلف، از 
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های آبی در زمان خشکسالی مواجه ال( دارد و خودش با تنشمتر در سمیلی 205کمترین میزان بارندگی را )یعنی 

 .بوده است

میلیون متر مکعب  40تا  43ظرفیت اسمی تالاب حدود به گفتۀ یک فعال محیط زیست و کارشناس منابع طبیعی، 

اری از بهره برد قبلظرفیت تالاب تا  ،های خردادماهبر اساس آمارگیری ،است؛ اما در وضعیت خشکسالی کنونی

 میلیون متر مکعب رسیده بوده است. 35کشاورزان، به کمتر از 

 ۀآببلداجی و روستاهای اطراف است، بخش دیگر حق ۀکشاورزان منطق ۀآببخشی از آب موجود در تالاب چغاخور، حق

بلاغ و تالاب گندمان است که از همین تالاب چغاخور تأمین رودخانه آق ۀآبزیستی خود تالاب و بخشی هم نهایتاً حق

 .شودمی

 .بلاغ عبور نکرده و به تالاب گندمان نرسیده استآق ۀها هیچ آبی از رودخانچند سالی است که به خاطر خشکسالی

 ۀآب، حتی همان حقیمدر نظر داشته باشکشاورزی مردم را رها کنیم و میزان تبخیر طبیعی آب هم  ۀآبوقتی حق

 ماند، یعنی اصلاً آبی وجود ندارد که بخواهد به بخش صنعت منتقل شود.زیستی تالاب هم باقی نمی

 ۀآبخواهند به بخش صنعت منتقل کنند و منجر به درگیری های اخیر شده است، همان حقدر نتیجه آبی که می

 کند. ناپذیری وارد میزیستی تالاب است که قطعاً به حیات تالاب خسارت جبران 

با این اوصاف کاملاً روشن است که اصولاً شکل گیری صنعت فولاد در آن منطقه از ابتدا بنا به معیارهای زیست 

 محیطی نادرست بوده است.

ری رو به رو هستیم که سرنوشت و زندگی اکثریت او نوکیسه های رانت خو یسرمایه دار دولتدر ایران نیز با 

منافع آنی و لحظه ای خود کرده اند. شدت تصاحب و قبضه کردن منابع طبیعی ایران تا به  دایفجمعیت را 

اضافه  مطبوعاتی به ادبیات رایج به تازگی هم« کوه خواری»و « دریاخواری»حدی بوده است که واژه های 

احداث  ،شاورزیک-ب های زیرزمینی، انتقال آب تالاب ها برای مصارف صنعتیآشده اند. استفادۀ بی رویه از 

 «گتوند»، نقش دارند. فاجعۀ سد آب سدها، همه در این بحران های زیست محیطی، از جمله بحران ۀبی روی

در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، در دو دورۀ خاتمی ادامه یافت در خوزستان )که 

می افتتاح شد(، تنها یکی از نمونه های نژاد به طور رسدر دور دوم ریاست جمهوری احمدی 1315و سال 

برجسته و دردآور این گفته است. اخیرًا نیز رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و مناطبع طبیعی مجلس با تأیید 
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و  «شوددرصد فاضلاب تهران تصفیه می 45تنها »آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب، گفته است که 

های زیرزمینی و اراضی کشاورزی جنوب پایتخت را درصد فاضلاب به حال خود رها شده و آب ۳5متأسفانه »

ا رغیره  به همین ترتیب می توان آلودگی دریای خزر، بحران دریاچۀ ارومیه، دریاچۀ هامون و«. کندآلوده می

  به این فهرست بی پایان اضافه کرد.

 می شود به این -از اقلیمی گرم و خشک برخوردار است که -با نگاهی عمیق تر به مشکلات آب در ایران

منطقی رسید که بین نحوۀ تخصیص و بهره برداری از منابع طبیعی کشور )از جمله آب( در نظام سرمایه  ۀنتیج

یک تضاد آشکار و غیرقابل حل وجود دارد. این  از سوی دیگر و نیازها و منافع اکثریت جامعه از یک سو داری

 که اعتراضات بلداجی شمه ای از آن است. به تدریج دارد خود را نشان می دهد آبوۀ استفاده از دوقطبی در نح

مزارع بزرگ، مجریان پروژه های کلان احداث سد، رانت خواران و الی  ،اقلیتی از صاحبان صنایع، کارخانه ها

اه و در این میان سپ .در این بحران ها مسئولیت مستقیم دارند ت دولت صف کشیده اندشآخر که همگی پ

م را حق مرده نیروهای نظامی نه فقط در این پروژه ها ذینفع اند، که خود مسئولیت سرکوب خواسته های ب

در ایران درست مانند سایر کشورهای توسعه نیافتۀ صنعتی، بیشترین سهم مصرف آب مربوط به  دارند.

نی، سهم مصرف آب بخش کشاورزی ایران بانک جها 2511کشاورزی است و نه صنعت. طبق داده های سال 

و با اجرای قانون  1315درصد بوده است. به علاوه از سال  152به تنها  1252نسبت به بخش صنعتی، 

هدفمندسازی یارانه ها و افزایش بهای آب، مقدار آب مصرفی در بخش صنایع کاهش داشته است )هرچند 

بالاترین سهم مصرف آب در میان  1315است(. در سال هزینۀ مصرف آن به دلیل افزایش قیمت، رشد کرده 

گروه های فعالیت صنعتی، مربوط به صنایعی نظیر تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی، آهن و فولاد، کود 

شیمیایی، قند و شکر، صابون، آب معدنی و دوغ، خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا، سیمان و آهک و گچ، فراورده 

 است.های لبنی و دارو می شده 

مردم مناطق محروم کشور ما، چه آن هایی که بعد از جنگ ایران و عراق در خوزستان هیچ زمانی طعم یک 

برابر حدّ استاندارد است، نه  ۵5زندگی آسوده را نچشیده اند و چه سیستان و بلوچستان که امروز ریزگردهایش 

بلکه  ،ای بهود حداقلی زندگی خویش نبردندنفت( هیچ بهره ای بر« ملی»تنها از منابع طبیعی )از جمله ثروت 

در عوض با سرطان و انواع بیماری های ریوی رو به رو شدند. فقر، بیماری و بیکاری بسیاری از این مردم را 

 سوق می دهد.   ،، به خصوص پایتختها به اجبار به حاشیۀ شهرهای دیگر استان
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حیطی به شورش های اجتماعی، در ذات وضعیت تبدیل این شورش های محلی به دنبال بحران های زیست م

آبی چون اصفهان، یزد، انتقال آب زاگرس به شهرهای کمکنونی است. در موارد قبلی نیز شاهد بودیم که 

رکود، »اخیرًا یکی از کارشناسان اقتصادی حکومت، کرمان و قم چگونه به موضوعاتی سیاسی تبدیل شدند. 

 پتانسیل»ایران برشمرد و هشدار داد که « بحرانی و خطرناک»مسأله را سه « بحران آب و فساد در کشور

نی نشده پیش بی ۀمیلیون حاشیه نشین پشت سر آن است و با یک حادثه یا واقع 11میلیون بیکار و  15مخرب 

این در حالی است که باید اعتراضات و اعتصابات «. تواند موجب یک بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بشودمی

روزمرۀ کارگری به تعطیلی یا واگذاری کارخانجات، عدم پرداخت حقوق معوقه و سایر موارد را هم به این 

أمین به یُمن پوتین نظامی بر بالای سر جامعه تجمهوری اسلامی تنها « ثبات»تاکنون اضافه کرد. « پتانسیل»

 شده است. 

، از آلودگی هوا و کم آبی تا افزایش قیمت مرغ و یوضعیت اجتماعی ایران به گونه ای است که هر موضوع

ورش های اجتماعی شجرقۀ و  تبدیل شود سیاسی مسألۀ ایتقلب انتخاباتی، می تواند به  تابنزین، از اسیدپاشی 

. همین نشان می دهد که چرا تلاش های رفرمیستی برای جداکردن مطالبات سیاسی از سایر درا روشن کن

 ناکام می ماند. ،مطالبات صنفی، زیست محیطی و غیره

دولت سرمایه داری هیچ طرح و نقشه ای برای برون رفت از این معضلات اجتماعی ندارد. در عوض عمومًا 

وراهی می گذارند که: یا تداوم صنایع به بهای نابودی محیط زیست، جامعه را مقابل این د ،رسانه های رسمی

یا ورشکستگی و بیکاری برای حفظ محیط زیست. این دوگانگی، نمونه ای گویا از تضاد بین کار و سرمایه 

است؛ تضادی که هیچ راه حلی ندارد مگر نابودی سیستمی که خود چنین تضادی را ایجاد می کند. توسعه 

ی و ایجاد اشتغال توأم با حفظ محیط زیست، تنها زمانی ممکن است که بهره برداری از مناطع یافتگی صنعت

برنامه ریزی شود و این شدنی نیست مگر با کنترل و نظارت دموکراتیک « سود»طبیعی برای رفع نیازها و نه 

 .کارگران بر این منابع و به عبارت دیگر لغو مالکیت خصوصی

فارغ از خواست این یا آن جریان، رخ می دهند. اما از لحظۀ وقوع، مسألۀ خلأ « یبلداج»شورش هایی نظیر 

. بدون سازماندهی و بدون تبدیل به یک نیروی متشکل، این شورش ها رخ نشان می دهدرهبری انقلابی 

ابی نه . یک گرایش سوسیالیستی انقلو به شکل مقطعی خود را تکرار می کنند نتیجه ای جز شکست ندارند

قط نشان می دهد که چرا این معضلات با رشته های زخیمی به خود نظام سرمایه داری متصل هستند، بلکه ف
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 ار موجود به سطحی بالاتر اعتراضی با حضور در اعتراضات و طراحی مطالباتی، سعی در رساندن سطح آگاهی

پیش در مهاباد )واقعۀ هتل اعتراضات ناگهانی مانند بلداجی، درست مانند شورش اردیبهشت ماه سال دارد. 

تارا(، همه و همه وزن و فوریت مؤلفۀ رهبری انقلابی را نشان می دهند. دقیقًا دخالت در این حوزۀ فراموش 

شده است که باید تمام انرژی و حیات سیاسی مارکسیست های انقلابی را معطوف به خود کند. تنها با این 

یدادها و در بهترین حالت تحلیل صِرف آن ها، می توان مسیر مؤلفه است که به جای ناظر بودن بر سیر رو

 رویدادها را تغییر داد.

 1310مرداد  0
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 رسوایی فیش های حقوقی مدیران و 

 ضرورت بازرسی دفاتر حسابرسی

ی و ها و موسسات دولتارشد شرکتافشای فیش های حقوقی چند ده و حتی چند صد میلیون تومانی مدیران 

، مدتی است که خبرساز شده. ماجرای فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی در بیمۀ مرکزی شبه دولتی

ایران، نهایتاً منجر به استعفای محمد ابراهیم امین، رئیس این سازمان شد تا بلکه واکنش های گسترده به آن 

د بیمۀ داد که سه مدیر ارش می نشان های اجتماعی منتشر شد،ها که اولین بار در شبکهاین فیشفروکش کند. 

اند که در این میان میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده  1۵5مرکزی ایران اسفندماه پارسال در مجموع 

 میلیون تومان بوده است! ۵1سهم تنها یکی از آن ها 

مقام سازمان نظام پرستاری این بار قائم اما همان طور که انتظار می رفت همۀ این ها تنها نوک کوه یخ بود. 

های جراحی ]در وزارت بهداشت[ گروه»و می گوید:  است از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرده

میلیون  15تا  15های حقوقی ها نظیر ارتوپدی، مغز و اعصاب، قلب و اورولوژی اغلب فیششامل همۀ تخصص

میلیون تومانی هم هست که اگرچه  455تا  255های چند صد میلیون تومانی مانند تومانی دارند و البته فیش

 !«تعدادشان زیاد نیست، اما به هر جهت وجود دارد

و « ندسرمایه گذاری سم»یک شرکت وابسته به ایران خودرو با نام در بحبوحۀ این اخبار، انتشار اسناد پاداش 

میلیارد و  3، نشان می دهد که سال گذشته، مبلغ 1314آخرین صورت های مالی این شرکت در سال  مطالعۀ

این شرکت در نظر گرفته شده که این رقم نسبت  ۀمیلیون ریال به عنوان حق حضور و پاداش هیئت مدیر 210

 برابر شده است! 2 ، دقیقا1313ًبه سال 

تر از همتایان خود در باقی کشورهای جهان ندارد. چیزی کمدولت سرمایه داری ایران، نشان می دهد که 

از روسیه و  -نشان داد، تمامی دولت های سرمایه داری« اوراق پاناما»همان طور که انتشار اسناد موسوم به 

با وجود ادعای نبود منابع مالی و تحمیل سیاست های ریاضت اقتصادی به  -چین تا هنگ کنگ و بریتانیا

خود برای فرار مالیاتی، پولشویی و ده ها مورد دیگر، میلیاردها پول را در بهشت های امن مالیاتی طبقۀ کارگر، 

 تلنبار می کردند.
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 ۵12این ارقام نجومی حقوق و پاداش های مدیران ارشد، در شرایطی است که حدّاقل دستمزد کارگران، تنها 

)به گفتۀ رئیس کانون عالی انجمن های صنفی(. درصد کارگران دو شغله هستند  ۳5هزار تومان تعیین شده و 

پاشو وقت کاره: آفت »و « کار عار نیست»با همۀ این ها شهرداری وقیحانه شهر را با بیلبوردهای بزرگ 

 تزئین می کند.« موفقیت تنبلی است

هداشت ب با بخش کوچکی از این مبالغ نجومی و سرسام آور می توان نیازهای اصلی جامعه را در زمینۀ آموزش،

و درمان، رفع بیکاری، فقر، سوء تغذیه و غیره برآورده کرد. اما این شدنی نیست مگر این منابع هنگفت مالی، 

 تحت کنترل و نظارت دمکراتیک خود کارگران، برای رفع نیازهای اجتماعی برنامه ریزی و به کار گرفته شود.

را به یکی از مطالبات محوری کارگران « برسیبازرسی دفاتر حسا»افشای این فیش های حقوقی، می تواند 

و « رکود»تبدیل کند. در شرایطی که کاهش دستمزد، حقوق معوقه، تعدیل و اخراج نیرو، همه و همه به اسم 

توجیه می شود، کارگران حق دارند که خود اسناد حسابرسی و دفاتر دخل و خرج را برای تعیین « نبود منابع»

 ند. صحت و سقم این ادعا ببین

 1310خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 نکاتی دربارۀ مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد

 مقدّمه

هر ساله در آستانۀ آغاز سال نو، افزایش حدّاقل دستمزد به موضوع بحث فعالان کارگری تبدیل می شود. منتها 

هم  بلکه اقدامیدر فاصلۀ زمانی طرح این مسأله تا یک سال بعد، عموماً نه فقط این بحث به کنار می رود، 

برای تحقق آن صورت نمی گیرد. در چهارچوب بحث افزایش حدّاقل دستمزد، انحرافاتی در درون جنبش به 

د. در این نوشته سعی شده است که به طور فشرده از نشکل گرایش های راست و چپ خود را بروز می ده

 .اشیمداشته بح برخورد با مسأله زاویۀ گرایش سوسیالیسم انقلابی نگاهی به این انحرافات و روش صحی

 نحوۀ تعیین دستمزد در سیستم سرمایه داری

در سیستم سرمایه داری، با کارگران درست مثل کالا رفتار می شود. کارگری که قدم به بازار کار می گذارد، 

، یعنی «توان کار»یک کالای ویژه برای مبادله همراه خود دارد که منبع اصلی درآمد او را شکل می دهد: 

همان قدر یک کالا است که مثلاً قند « توان کار»مجموعۀ توانایی های فیزیکی و ذهنی فرد برای انجام کار. 

توان »و شکر، و درست مانند هر کالایی قابلیت خرید و فروش دارد. دستمزد، به قیمتِ این کالای ویژه، یعنی 

ت کالاها را تعیین می کنند، در مورد قیمتِ توان اطلاق می شود. در نتیجه همان قوانین عمومی که قیم« کار

به دقت چگونگی تعیین قیمت ها را « کار مزدی و سرمایه»کار )دستمزد( هم مصداق دارند. مارکس در جزوۀ 

آشکار می کند. در این جا تحلیل مارکس از صرفاً تأثیر عرضه و تقاضا و رقابت فراتر می رود و نشان می دهد 

 آن است. هزینۀ تولید، مرکز ثقل قیمت یک کالا است و« هزینۀ تولید»ین قیمت هر کالا، که معیار اصلی تعی

نوسانات قیمتی یک کالای معین حول همین هزینۀ تولید آن رخ می دهد. به عنوان مثال وقتی رشته ای از 

ایین تر پ صنعت سودآور است، سرمایه با شتاب به آن قسمت سرازیر می شود، تا زمانی که قیمت محصول به

تر یا قیمت جاری یک کالا، همیشه یا پایین»از هزینۀ تولید آن سقوط کند و بالعکس. نتیجۀ امر این است که 

یب به همین ترتپس هم یک کالا است، « توان کار»همان طور که اشاره شد، «. بالاتر از هزینۀ تولید آن است

در نوسان است، اما در ماهیت امر با هزینۀ « بازار کار»قیمتِ آن )دستمزد( هرچند به واسطۀ عرضه و تقاضا در 

رای همان هزینه های ضروری ب»؟ به چه معنا استتعیین می شود. اما هزینۀ تولید توان کار « توان کار»تولید 

 به عبارت دیگر قیمتِ توان کار، با هزینۀ خوراک، پوشاک، مسکن«. نگه داری و آموزش کارگر به عنوان کارگر
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بنا به استانداردهای تاریخی و اجتماعی معین یک جامعه تعیین می شود. اما کارگر هم مانند یک آموزش  و

لۀ هزینۀ تولید توان کار نیز باید هزینۀ تکثیر نسل را دربر گیرد، تا به وسی»ماشین مستهلک می شود. در نتیجه 

در نتیجه «. س با کارگران فرسوده باشدآن نسل کارگر قادر به تکثیر خود و بنابراین جایگزینی کارگران تازه نف

دستمزد باید هزینۀ پرورش کودکان، یعنی نسل آتی کارگران را هم پوشش دهد. این البته بسته به شرایط 

زمانی و مکانی، بسته به استانداردهای زندگی کارگران که خود محصول مبارزۀ طبقاتی هستند، متغیر است. 

از ایران است، و در ایرانِ امروز  رگر و خانوادۀ او در امریکای امروز بیشمثلاً هزینۀ زنده نگه داشتن یک کا

 . 1325از ایران ساِل  بیش

و تمایز آن با سایر کالاها در این است که وقتی در فرایند تولید به کار « توان کار»اما ویژگی منحصر به فرد 

ست زش تولید می کند و این اضافه ارزش چیزی اگرفته می شود، بسیار بیش از هزینۀ تولید و بازتولید خود، ار

که پایۀ سود سرمایه دار را شکل می دهد. مارکس با تشریح دقیق این موضوعات به این نتیجۀ سیاسی مهم 

 «.منافع سرمایه داران و منافع کارگران مزدی تمامًا در نقطۀ مقابل یک دیگر هستند»می رسد که 

صحبت کرد، اما عنصر مبارزۀ طبقاتی، درجۀ سازمان یافتگی آگاهانۀ طبقۀ در نتیجه نمی توان در مورد دستمزد 

کارگر یا غیاب آن را از نظر دور داشت. دقیقاً همین مؤلفه است که رویکرد به مسألۀ افزایش حداقل دستمزد 

 را از اساس تغییر می دهد.

 «حدّاقل دستمزد»اختلاف دستمزدها و 

کارگر است، در نتیجه هرچه « آموزش»و « نگه داری»، یعنی «توان کار»از آن جا که دستمزد، هزینۀ تولید 

تر( )یا بیش ترتر( باشد، هزینۀ تولید کارگر هم کمتر )یا بیشزمان مورد نیاز برای آموزش یک نوع کار خاص کم

 خواهد بود. 

د. از این نظر، زمان مشاغل زیادی هستند که درجۀ معینی از مهارت، تجربه، تبحر، آموزش و غیره را می طلبن

و کار صورت گرفته برای کسب این مهارت، هزینۀ جایگزینی این کارگر و از این رو دستمزد را بالاتر می برد. 

مثلاً برقکار یا لوله کشی را می توان در نظر گرفت که باید دوره های کارآموزی و آموزش فنی و حرفه ای و 

 غیره را طی کند.
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در شاخه »حرفه هایی هم هستند که به مهارت یا آموزش به خصوصی نیاز ندارند: اما در کنار این مشاغل، 

هایی از صنعت که در آن کارگر نیاز چندانی به آموزش ندارد و صرف فیزیک و فعالیت جسمانی او کافی باشد، 

زم است. اطبیعی است که هزینۀ تولید او منحصر به کالاهایی می شود که برای نگهداری او برای انجام کار ل

 «.بنابراین قیمت کار او می تواند با محاسبۀ هزینۀ وسایل ضروری امرار معاش تعیین شود

ت که و این همان چیزی اس« هزینۀ ادامۀ حیات و تکثیر کارگر است»بنابراین هزینۀ تولید نیروی کار ساده، 

 نامیده می شود.« حدّاقل دستمزد»

 ارکسیستیاز زاویۀ م« افزایش حداقل دستمزد»مسألۀ 

وضعیت عینی زندگی کارگران، آن ها را وادار به واکنش و مبارزه برای افزایش دستمزد می کند. هرچند که در 

شرایط خاص ایران، این مبارزه در غیاب یک تشکل مستقل و به طور پراکنده صورت می گیرد و به همین 

ذرا است. اما مسألۀ افزایش دستمزد، خود دلیل یا در نطفه خفه می شود یا دستاوردهای آن بسیار مقطعی و گ

جزئی از مبارزۀ طبقاتی روزمرۀ کارگران در نه فقط ایران، که تمام جهان است. در نتیجه روش مرسوم فعالین 

آن هم عموماً نه بر مبنای نیازهای  -کارگری طی این سال ها مبنی بر تعیین یک رقم برای حدّاقل دستمزد

رزۀ نه محصول مبا -رقم تعیین شده از منظر سرمایه داری« واقع گراییِ»یزان طبقۀ کارگر، که بر مبنای م

طبقاتی، که به جای آن است. چنین روشی جنبش از پایین برای تعیین تکلیف با این مسأله را به چانه زنی در 

نبش ی جبالا تبدیل می کند و خود به خود وارد فاز رفرمیستی می شود. در این حالت مسیر دشوار سازمانده

تعیین یک رقم دور زده می شود. بدون آن که توضیح داده شود  برای افزایش حدّاقل دستمزد، با راه میان بُرِ 

برای تعیین این رقم، کدام مبارزه از سوی کدام بخش طبقۀ کارگر صورت گرفته و چه سطحی از آگاهی به 

شار خود جنبش کارگری، تنها حالتی است آن ها منتقل شده است. تحقق مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد با ف

 که می تواند تجربه و اعتماد به نفس کافی را برای پیگیری سایر مطالبات به کارگران بدهد.

یک گرایش سوسیالیستی انقلابی، وضعیت عینی کارگران و سطح آگاهی آن ها را نقطۀ عزیمت خود می گیرد 

« ان و پنیرجنگ ن»لباتی پیوند می زند که بتواند کارگران را از و مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد را با سایر مطا

به سطحی بالاتر از آگاهی سیاسی و طبقاتی انتقال دهد. در نتیجه هر یک از این مطالبات نه به طور انفرادی، 

امکان » ۀبلکه در انسجام با هم در قالب یک برنامه معنادار خواهند بود و به علاوه تدوین این مطالبات نه از جنب
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آن، بلکه از زاویۀ نیازهای عینی اکثریت کارگران، سطح آگاهی کنونی و پتانسیل « واقع گرایی»یا « پذیری

رشد کارگران تدوین می شود. به طوری که خودِ کارگران با پیگری یک مطالبه، با سرمایه داری درگیر شوند 

تر روند. تنها در این حالت است که مطالبۀ بهبود که برای تحقق مطالبۀ اولیۀ خود، از آن فرا گردندو ناگزیر 

وضعیت معیشت طبقۀ کارگر به عنوان یک نیاز فوری، به طور مکانیکی از اهداف حداکثری )مثل لغو کار 

مزدی( جدا نمی شود. نه فقط این، بلکه خصلت برخی از مطالباتِ مکملِ خواست افزایش حداقل دستمزد به 

تم سرمایه داری قابل تحقق نیست و تحقق آن عملاً به بعد از سرنگونی دولت گونه است که در چهارچوب سیس

 سرمایه داری موکول می شود. اما ویژگی آن در این است که خودِ کارگران را به این سطح از آگاهی می رساند.

 تشکل مستقل کارگری

ی ک بخش را به یک نیروی جمعتشکل ها و اتحادیه ها، سنتاً ظرفی بوده اند که می توانند کارگران منفرد ی

تبدیل کنند. به این ترتیب کارگران از موضع یک قدرت جمعی، در سطحی بالاتر برای چانه زنی بر سر دستمزد 

اران تری نسبت به همکهستند. در نتیجه کارگران متشکل در اتحادیه ها سنتاً به دستمزدها و مزایای بیش

( منتشر 2513امریکا )آوریل « ادارۀ آمار کار»ن مثال گزارشی که غیرمتشکل خود دسترسی داشته اند. به عنوا

دلار بالاتر از همکاران  3501، متوسط دستمزد ساعتی کارگران اتحادیه ای، 2511کرد، نشان می داد که در سال 

 غیر اتحادیه ای شان بوده است.

موجب آن برای افزایش دستمزد، باید اخیراً در آلمان دولت سرمایه داری قوانینی را تصویب کرده است که به 

 3از اعضای یک اتحادیه، برای خواست افزایش دستمزد امضا بزنند. یعنی اگر اتحادیه ای « نصف + یک»

هزار امضا از  051میلیون و  1 یددرصدی هم با 1میلیون عضو داشته باشد، حتی برای یک افزایش ناچیز 

 !ذاشته شود تا تازه با این پشتوانه کارفرما آن را به رسمیت بشناسدطریق نمایندگان اتحادیه روی میز کارفرما گ

البته چنین افزایش هایی موقتی هستند. در کوتاه مدت اتحادیه ها می توانند منجر به برخی رفرم ها شوند، اما 

واکنش طبقۀ سرمایه دار در بلندمدت خواهد بود. دستمزدها و مزایای بالاتر و بهبود شرایط کار، هزینۀ کارگر 

دی می کاهد که حیات سرمایه دار وابسته به آن را بالا می برد و این امر )به فرض ثبات سایر شرایط( از سو

است. به همین علت است که سرمایه داری به جستجوی راه هایی برای کاهش دستمزدها و مزایا، تضعیف یا 
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نابودی اتحادیه ها )و در مورد ایران جلوگیری از شکل گیری نطفه های آن( یا انتقال تولید به کشورهایی با 

 برآمده است. قوانین حمایتی از کارگران و فاقد نیروی کار ارزان

دار باشند که هر تشکل مطلوب و مدنظر خود را ردر ایران کارگران باید از این حق طبیعی و دمکراتیک برخو

داشته باشند، هرچند سوسیالیست های انقلابی هر تشکلی را به عنوان ظرف مبارزۀ ضدّ سرمایه داری پیشنهاد 

مستقل کارگری، به عنوان مطالبه ای که با سطح آگاهی کارگران متناسب است  نمی کنند. اما مطالبۀ تشکل

و همان طور که تجربۀ یک دهۀ گذشته نشان داد کارگران را در عمل از این خواست صنفی، ناگزیر وارد فاز 

 عسیاسی می کند و منجر به افزایش سطح آگاهی آن ها می شود، به قوت خود باقی است. و تا جایی که موضو

به تعیین حدّاقل دستمزد برمی گردد، مطالبۀ تشکل مستقل کارگری )مستقل از دولت، کارفرما و حتی احزاب 

 موجود به دلیل بی ارتباطی به جنبش کارگری( مستقیمًا به آن پیوند می خورد.

 افزایش دستمزد متناسب با تورم و بهره وری 

خرید کاهش پیدا می کند. در نتیجه اگر رشد حدّاقل  با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها یا تورم، قدرت

، 113۵دستمزد از رشد تورم عقب بیفتد، نمی تواند قدرت خریدِ از دست رفته را جبران کند. به عنوان مثال سال 

دلار به پول  3540سنت )تقریباً  20در دورۀ زمامداری فرانکلین روزولت، حدّاقل دستمزد در امریکا در سطح 

 11۳۵( در سال 2514یین شد. حدّاقل دستمزد واقعی )یعنی پس از تعدیل با تورم، بر حسب دلار سال امروز( تع

دلار رسید. اکنون کمپینی برای افزایش حداقل  1520به  2551دلار به اوج رسید و در سال  ۵5۳1با رسیدن به 

درصد از قدرت خرید خود  ۵51اً ، حداقل دستمزد تقریب2551دلار فعال است. اما از سال  10دستمزد ساعتی به 

تر از آن چیزی است که دلار کم 1را به دلیل تورم از دست داده است و حداقل دستمزد واقعی امروز بیش از 

( تخمین می زند که با احتساب بهره CEPR« )مرکز پژوهش اقتصادی و سیاسی»سال پیش بود. حتی  41

 دلار می بود. 21512یست می با 2512وری کارگران، حداقل دستمزد در سال 

همین موضوع در مورد ایران یا هر کشور دیگری صدق می کند. حدّاقل دستمزد در ایران، باید متناسب با 

« لصندوق بین المللی پو»آهنگ تورم و همین طور بهره وری )سرانۀ تولید ناخالص داخلی واقعی( رشد کند. 

)یعنی  2511تا  1115د که بر مبنای داده های موجود از سال ( اعلام کر2510در گزارشی دربارۀ ایران )دسامبر 

بهره وری »پیش از تشدید تحریم های بین المللی(، بهره وری در ایران به طور قابل توجهی بهبود یافته است: 
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به  1115درصد سطح امریکا در سال  25تر از نیروی کار ایران، بر حسب شاخص برابری قدرت خرید، از کم

، «سرمایۀ فیزیکی»در این گزارش ضمن بررسی نقش «. افزایش یافته است 2511درصد در سال  45تقریباً 

تنها سرمایۀ انسانی بوده است که از »(، آمده است که TFP« )بهره وری کلّ عوامل»و « سرمایۀ انسانی»

است  یاکتورهایاز ف دیگر پس این یکی«. به این سو، هر ساله به رشد بهره وری کار اضافه کرده است 1115

که باید در افزایش حدّاقل دستمزد لحاظ شود. نه فقط این، بلکه افزایش بهره وری کار نشان می دهد که می 

 توان از ساعات کار هفتگی بدون کسر دستمزد کاست، و در عوض کارگران بیکار را نیز شاغل کرد.

 ردمیهای نظارتی مباز کردن دفاتر حسابرسی و تشکیل کمیته  -معضل نبود آمار موثق؟

پرسشی که مطرح می شود این است که برای افزایش حدّاقل دستمزد متناسب با تورم، به ارقام صحیحی نیاز 

کم در سرمایه داریِ بی در و پیکری مانند جمهوری اسلامی ایران نیست. و به علاوه اگر مقامات است که دست

ی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حداقل دستمزد را رژیم بر مبنای نرخ تورم اعلام« کارگری»اصطلاح به

 افزایش دادند، آیا مطالبۀ فوق را باید تحقق یافته دانست؟

در این بحث دو خطا نهفته است. خطای حاشیه اِی این استدلال در این است که تلویحًا گمان می کند آمار 

ت. تنها کافی است کمی از نزدیک بحث رسمی بورژوازی به غیر از ایران در هر جای دیگری قابل اتکا اس

های پرتب و تاب حول افزایش حدّاقل دستمزد و واکنش تهاجمی شرکت ها و ایدئولوگ های سرمایه داری 

در کانادا، امریکا و غیره را نگاه کرد تا متوجه شد که در آن جا هم جنبش کارگری، به اجبار نهادهای مستقل 

بات ایجاد می کند و نه آن که صحت داده ها و تحلیل های رسمی دولت خود را برای بررسی داده ها و محاس

تر می شود. مثلاً چندی پیش را مفروض بگیرد. در سرمایه داری جمهوری اسلامی، این نیاز به مراتب مبرم

روزنامۀ شرق در چهارچوب درگیری های درونی جناح های اصولگرا و اصلاح طلب مقالۀ مبسوطی با عنوان 

منتشر کرد که به این ترتیب با گذشت یک دهه از روی کار آمدن احمدی « احمدی نژاد برای ایرانسوغاتی »

نژاد، تنها جنبه هایی از عملکرد فاجعه بار دولت سرمایه داری ایران در این مقطع را آشکار می کرد. از جمله 

قمی شدن فاصله داشت، اما ... یک قدم تا تک ر ۵4تورم در پایان سال »در مورد نرخ تورم اشاره می کند که 

درصد شد، بانک مرکزی به  05درصد هم رسید. زمانی که تورم بالا رفت و نزدیک به  40در دولت دهم به 

 «.ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد
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تورم  او اما خطای اصلی استدلال بالا در این است که فراموش می شود طرح مسألۀ افزایش دستمزد متناسب ب

با این هدف است که به موضوع بحث جنبش کارگری تبدیل شود. کارگر باید با این مسأله درگیر شود که 

تورم چیست؟ ریشه های آن در کجا نهفته است؟ چرا رخ می دهد و چگونه باید با آن مبارزه کرد؟ تنها در این 

مسأله می توان اشاره ای کرد به  حالت است که به سطح آگاهی کارگر اضافه می شود. برای ملموس بودن

ین جا به راه افتاد. در ا« خرید خودروی صفر ممنوع»یا « نه به خودروی ایرانی»کمپینی که چندی پیش با نام 

مسألۀ قیمت های نجومی و بی قاعدۀ خودروی داخلی و کیفیت و ایمنی بسیار پایین آن، به دغدغۀ بسیاری از 

اده های موثق، حتی نویسنده ای طی ابتکار عملی جالب تلاش کرد با گرفتن مردم تبدیل شد. در شرایط نبود د

ردّ ارزش افزوده در فرایند ساخت خودرو تا محصول نهایی، قیمت واقعی آن را تخمین بزند که بلافاصله با 

شد. مسألۀ تورم و افزایش  رو به روواکنش هایی علیه آن از سوی رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی 

متناسب حداقل دستمزد، باید در چنین سطحی به موضوع و دغدغۀ جنبش کارگری تبدیل شود و ذهن آن ها 

 را درگیر کند. 

به علاوه همان طور که در ابتدا اشاره شد، مطالبه ای نظیر افزایش حدّاقل دستمزد متناسب با تورم تنها در 

البۀ داشته باشد. در نتیجه این مطالبه، خود با دو مطانسجام با سایر مطالبات است که می تواند خصلت انتقالی 

 دیگر پیوند می خورد:

اول، ایجاد کمیته های مردمی )شامل تشکل های مستقل، گروه های مصرف کننده و غیره( برای نظارت بر 

 قیمت ها، اجاره ها و محاسبۀ هزینۀ واقعی معیشت کارگران. و دوم، باز کردن دفاتر حسابرسی برای مشاهدۀ

 هزینه های واقعی، سود، دستمزدها، پاداش مدیران و غیره.

 40در جریان اعتصاب بیش از از این جهت بسیار مفید است. « ایران خودرو»تجربۀ اخیر اعتصاب کارگران 

دی ماه سال پیش در اعتراض به میزان دستمزد، وضعیت قراردادها  1۳هزار کارگر کارخانۀ ایران خودرو از روز 

و دیگر مسال صنفی شان، فیش حقوقی افشا شدۀ یکی از مدیران ایران خودرو از سوی یکی از حسابداران که 

میلیون تومان حقوق در یک  42کُپی آن در بین کارگران دست به دست شد، نشان می داد که این فرد مبلغ 

دولت می باید فوراً اسناد حساب های کلیۀ سرمایه داران بازاری و غیربازاری در نتیجه  .کرده است ماه دریافت

و ارتباط مالی با دیگر دولت ها را علناً در مطبوعات اعلام کند. اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان 

ر است که سرمایه داران و سهام داران است، چه ترسی از علنی کردن این اسرار معاملاتی وجود دارد؟ و اگر قرا
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ان جامعه، یعنی کارگران، گردانندگ« اکثریت»حاکم از این اسرار معاملاتی آگاه باشند، چرا « اقلیت»به عنوان 

اصلی تولید، از آن آگاه نباشند؟ باید در سطح هر کارخانه، به وسیلۀ نمایندگان منتخب کارگران، و نه نهادهای 

ولت، کمیته هایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایه گذاری های جدید، موجودی اسلامی وابسته به د

 انبار، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندهی کار در کارخانه و کلیۀ امور مربوط به کارگران، تشکیل شود.

 واکنش سرمایه داری

نظری و نبرد ایدئولوژیک نیز می رسد. در  به محض طرح مسألۀ افزایش حدّاقل دستمزد، این جدال به عرصۀ

مقابل این مطالبه، عموماً سه استدلال همیشگی از سوی ایدئولوگ های سرمایه داری تکرار می شود: اول؛ 

افزایش حدّاقل دستمزد و دستمزدها به طور اعم به بالا رفتن تورم منجر می شود. دوم؛ بنگاه ها، مؤسسات 

رَف و مشاغل کوچک و خُرد توانایی پرداخت آن را ندارند. و سوم؛ نبود منابع تولیدی، شرکت ها و صاحبان حِ

 مالی کافی.

 آیا افزایش حدّاقل دستمزد تورم زا است؟

قیمت هر کالایی حول ارزش واقعی آن در نوسان است، و ارزش هر کالا، معادل با مقدار متوسط کار اجتماعاً 

ماشین آلات، کارخانه ها، کالاها و مواد خام و غیره، ارزش جدیدی  لازم برای تولید آن. سرمایۀ ثابت در قالب

تولید نمی کند. در عوض تنها کار زنده است که این قابلیت را دارد. در نتیجه این پرسش ساده، اما بسیار 

کلیدی مطرح می شود که: اگر کار خالق کلّ ارزش است، پس منشأ سود چیست؟ پاسخ این است که سود 

پرداخت می شود، نشأت می  بابتش ابه التفاوت آن چه که کار تولید می کند و آن چه که در عملصرفًا از م

 گیرد. ارزشی که سرمایه دریافت می کند )ارزش اضافی( باید از کارگری سلب شود که آن را تولید می کند.

صرف  تولیدِ ایلِتوضیح می دهد که اگر ارزش مواد خام و سایر وس« ارزش، قیمت و سود»مارکس در جزوۀ 

شده در تولید یک کالا )یعنی ارزشی معادل با کار مُردۀ موجود در آن کالا( را از ارزش کالای تولید شده کسر 

نها این ارزش معین... ت»کنیم، باقی ماندۀ ارزش همان چیزی خواهد بود که کارگر در این فرایند اضافه کرده و 

باید هر یک سهم خود را از آن ببرند. تنها ارزشی که قرار است به منبعی است که هم کارگر و هم سرمایه دار 

سهمی که در قالب دستمزد و سود بین کارگر و سرمایه دار تقسیم می شود، «. دستمزد و سود تقسیم شود

واضح است که این نسبت های متغیر، خودِ ارزش }ایجاد شده{ را »متغیر و خود تابع مبارزۀ طبقاتی است؛ اما 
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م هرچه سه»را تقسیم کنند، « ارزش محدود»از آن جا که سرمایه دار و کارگر باید این «. نخواهند دادتغییر 

ند، سود در اگر دستمزد تغییر ک»به عبارت دیگر «. تر خواهد بود و بالعکستر باشد، سهم دیگری کمیکی بیش

د، یافت و اگر دستمزد افزایش یاب جهتی مخالف تغییر خواهد کرد. اگر دستمزد کاهش یابد، سود افزایش خواهد

سود کاهش خواهد یافت... اما همۀ این تغییرات اثری بر ارزش کالا نخواهد داشت. بنابراین افزایش عمومی 

بنابراین «. دستمزدها به کاهش میزان عمومی سود منجر خواهد شد، اما اثری بر ارزش ها نخواهد داشت

 ین که بر قیمت ها تأثیر بگذارد )و منجر به تورم شود(.دستمزد بالاتر از سود خواهد کاست، نه ا

مطالعات نظری و شواهد تجربی صورت گرفته دربارۀ رابطۀ افزایش دستمزد )حدّاقل دستمزد( و تورم هم این 

ت مرکز سیاس»گفته را تأیید می کند. به عنوان مثال در چهارچوب بحث افزایش حداقل دستمزد در کانادا، 

و بررسی تجربی اقتصاد کانادا در فاصلۀ سال  2514( با انتشار گزارشی در اکتبر CCPA« )های بدیل کانادا

، به این نتیجه رسید که هیچ گونه رابطۀ مشخصی بین افزایش حداقل دستمزد و افزایش 2512تا  11۵3های 

دلار در ساعت  1۳و  10تورم یا بیکاری وجود ندارد. به همین ترتیب در استرالیا نیز افزایش حدّاقل دستمزد به 

ر، تنه تورم و نه بیکاری در برداشت. برعکس شواهدی داّل بر آن وجود دارد که دستمزد بالاتر و نابرابری کم

 تر می شود. منجر به بیکاری پایین

استدلال های رایج دربارۀ دستمزد و تورم، یک مخرج مشترک دارند و آن این است که توجه را از علل واقعی 

حرف می کنند. هرچند در این جا فرصت بررسی مقولۀ تورم در سرمایه داری و ریشه های آن نیست، تورم من

 «فشارهای تورمی دستمزد»چرا باید بر اما آن چه در چهارچوب این بحث باید اشاره کرد این است که  

که  ابه این معن ترین فشار تورمی را دارد.متمرکز بود، اما فراموش کرد که خودِ سود، بیش

وقتی گروهی از سرمایه داران قیمت های خود را بالا می برند، سایر سرمایه دارانی که از محصولات آن ها به 

عنوان نهاده های خود استفاده می کنند نیز تمایل به افزایش قیمت های خود دارند. کارگران ناگزیرند برای 

این افزایش ها در عوض از سود گروه اول سرمایه حفظ استانداردهای زندگی خود، دستمزدها را بالاتر ببرند. 

داران می کاهد، به طوری که نهایتاً به همان نقطه ای بازمی گردند که شروع کرده بودند. اقدامی که در مرحلۀ 

اول به نفع آنان بود، دست آخر به خودِ آن ها نیز مانند دیگران ضربه می زند، در نتیجه بازهم آن ها را به بالا 

یمت ها به نفع سودآوری تشویق می کند و این مارپیچ ادامه دارد. این ولع برای سودآوری هرچند تنها بردن ق

عاملی نیست که قیمت ها را در این مارپیچ به بالا پرتاب می کند، اما در بحث های های رسمی بورژوایی حول 
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 منفعت طبقاتی سرمایه داری که تورم همیشه بی سر و صدا به کنار زده می شود. آن هم درست به این دلیل

 چنین ایجاب می کند.

 ناتوانی کسب و کارهای کوچک از پرداخت حدّاقل دستمزد؟

محور استدلال دوم علیه افزایش حدّاقل دستمزد، وضعیت بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک و عدم توانایی 

ل دستمزد به بهای کاهش سود پرداخت این مبالغ است. همان طور که اشاره شد، افزایش حدّاق بهآن ها 

 سرمایه است و ریشۀ این قبیل بحث ها در همین نکته نهفته است.

تمرکز بر مخصمۀ بنگاه های کوچک، در وهلۀ نخست باعث نادیده گرفته شدن وضعیت حاد کارگران کم 

ل غکارگر چه در یک بنگاه بزرگ شادرآمد و فاقد حقوق قانونی مشغول به کار در این بخش می شود. 

ن کارگران بنابرای باشد و چه در یک بنگاه کوچک، هزینۀ سرسام آور معیشت تفاوتی نمی کند.

 کارفرما را پرداخت کنند.« وضعیت سخت»نیستند که باید بهای 

به علاوه در این جا سرمایۀ کلان، از این گونه مشاغل خُرد )سرمایه های خُرد( به عنوان سپر خود استفاده می 

ت امر صدماتی که سرمایۀ کلان به این گونه بنگاه ها و مشاغل کوچک می زند به مراتب بیش کند. در واقعی

از آن اثری است که گمان می رود افزایش حدّاقل دستمزد باید داشته باشد. فارغ از این که واحدهای تولیدی 

ار این سیستم آن ها را واد تا چه اندازه کوچک باشند، همه ملزم به پیروی از قواعد رقابت سرمایه داری هستند.

می کند که هزینۀ کار را به نفع سود و ادامۀ رقابت پایین بیاورند. بنابراین، این واحد ها بین فشار سرمایۀ کلان 

از بالا و مبارزۀ کارگران برای بهبود شرایط بهتر از پایین، گیر افتاده اند. هرچند رقابت سرمایه داری خود این 

ر تکند، اما چون این بخش در کوتاه مدت وابسته به کسب سود از طریق استثمار بیشبخش ها را نابود می 

 کارگر برای حفظ حیات است، در نتیجه به هیچ وجه متحد کارگران در برابر سرمایۀ کلان نیست.

 اغل درکارکنان ش« تعداد»دقیقاً چیست؟ مسأله صرفاً « خُرد»و « کوچک»به علاوه باید پرسید که مقصود از 

یک واحد تولیدی نیست. در مقابلِ بهانۀ عدم توانایی پرداخت حدّاقل دستمزد تعیین شده، باید مطالبۀ بازرسی 

و سود روشن شود. به علاوه دولت  ، درآمددفاتر حسابرسی واحد مورد نظر مطرح شود تا مقادیر حقیقی مخارج

افزایش حدّاقل دستمزد قرار می گیرد یا  سرمایه داری که به بهانۀ حفظ واحدهای تولیدی کوچک در تقابل با

آن را متناسب با آمار و ارقام بی ربط خود افزایش می دهد، می تواند قوانینی را برای پرداخت سوبسید به این 



 

34 

ربوط ترین فرار مالیاتی مواحدها از طریق اخذ مالیات از سرمایۀ کلان تصویب کند. این در حالی است که بیش

، میزان فرار 13۵1، تنها در سال «مرکز پژوهش های مجلس»کلان است. طبق برآورد  به همین سرمایه های

هزار میلیارد تومان بوده است. میزان معافیت های مالیاتی صورت گرفته هم بخش  453مالیاتی رقمی معادل با 

)در سه میزان معافیت های مالیاتی  13۵1جالب دیگر این گزارش است. بر اساس این تخمین ها، در سال 

هزار میلیارد تومان می  11بخش کشاورزی، مناطق خاص و اشخاص حقوقی غیردولتی( به رقمی معادل با 

 رسیده و در همین بخش سوم، نام آستان قدس رضوی هم به چشم می خورد.

 نبود منابع مالی؟

طی سال های گذشته، به دنبال هر اعتراض برای افزایش دستمزد یا حتی دریافت حقوق معوقه، دولت سرمایه 

را مسبب اوضاع نابسامان معرفی و از کمبود « تحریم»و « رکود اقتصادی»داری ایران در مقام پاسخگویی، 

ه های ابتدایی کارگران را منابع مالی برای تأمین این حداقل خواست کارگران صحبت کرده است. و خواست

در دورۀ « گم شدن دکل نفتی»می نامد؛ همۀ این ها در شرایطی است که ناگهان اخبار « زیاده خواهی»

میلیارد تومانی با ارائۀ وام بانکی  155احمدی نژاد، یا گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فساد مالی 

، به تیتر اول تمام روزنامه ها و رسانه ها «بابک زنجانی»ای ، یا اقلام اختلاس ه«فرد»به یک « غیرقانونی»

 تبدیل می شود. 

ینگی ، یک چهارم نقد«مبارزه با مفاسد اقتصادی»الله یوسفیان ملا، عضو ستاد امروز در ایران به گفتۀ عزت

طبق  .رسد می تومان میلیارد هزار 155 حدوداً نجومی رقم به که است نفر ۳55کل کشور در اختیار حدوداً 

میلیون تومان )بانک اقتصاد  115تا  میلیون تومان )بانک دی( 125گزارش دیگری، هیئت مدیرۀ بانک ها از 

سپاه پاسداران و نهادهای نظامی به خصوص در شرایط تحریم، سودهای  پاداش دریافت کرده اند. نوین(

 35هزار هکتار از مساحت  13ر یک قلم یا مافیای آستان قدس رضوی تنها د نجومی از بازار سیاه داشته اند.

 را در زمرۀ موقوفات خود به ثبت رسانده است. درصد اراضی شهر( 43هزار هکتاری مشهد )یعنی 

همین چند قلم از حجم بالای فساد سرمایه داری جمهوری اسلامی به تنهایی مضحک بودن ادعای نبود منابع 

کافی هست، اما باید سلب شود و نه فقط به افزایش حدّاقل دستمزد مالی را نشان می دهد. منابع مالی به اندازۀ 

 کارگران، که به آموزش، بهداشت و درمان، و رفاه عمومی اختصاص پیدا کند.
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این شدنی نیست، مگر با ملی سازی صنایع سنگین، بانک های بزرگ و شرکت های بزرگ تحت کنترل و 

 مدیریت دمکراتیک کارگران.

 دلار در ساعت 74کمپین افزایش حدّاقل دستمزد به سیاتل: تجربۀ 

در امریکا، « دلار 10مبارزه برای »با در نظر داشتن بحث افزایش حدّاقل دستمزد در ایران، تجربۀ اخیر جنبش 

که به میدان نبرد برای افزایش حدّاقل دستمزد بدل شد، و انتقال این تجربیات « سیاتل»و به خصوص در شهر 

سال پیش با حرکت کارگران کم درآمد  3اهمیت پیدا می کند. این جنبش که تقریبًا  ایران یبه جنبش کارگر

کشما »)به خصوص در بخش زنجیرۀ غذایی و رستوران ها( و مداخلۀ اتحادیه ها آغاز شد، با انتخاب خانم 

با « سوآنت»اب در شورای شهر سیاتل به اوج خود رسید. انتخ«( آلترناتیو سوسیالیستی»)از اعضای « سوآنت

دلار در ساعت، خود به تنهایی نشان داد که کارگران تا چه حد از وضع  10پلاتفرم افزایش حدّاقل دستمزد به 

موجود ناراضی هستند و چه پتانسیل عظیمی برای اعتراض دارند. نهایتاً شهردار شهر )از حزب دمکرات امریکا( 

دلار در ساعت تعیین می  10حداقل دستمزد را در سطح  و شورای شهر لایحه ای را تصویب کردند که اسماً

به طور کامل اجرایی خواهد شد )در حالی  2511کند )منتها تنها برای بخشی از کارگران(، و به تدریج تا سال 

که تورم چند سال گذشته مجدداً از قدرت خرید این رقم کاسته است(. به علاوه این رفرم، با مجموعه ای از 

نفر کارکن  055تر از همراه شد. از جمله این که تحقق این حدّاقل دستمزد در شرکت هایی با کم ضدّ رفرم ها

 به طول خواهد انجامید! 2521تا سال 

با دو اقدام خود زمینه را برای اعطای این امتیازات مهیا کرد: اول، او به  «سوآنت»بنابراین با کمال تأسف 

قل دستمزد پیوست که متشکل از نمایندگان کارفرمایان و کارگران می کمیتۀ مشاورۀ شهردار حول مسألۀ حدّا

شود. و به این ترتیب سوآنت به این توهم دامن زد که گویی می توان از طریق مذاکره در بالا و سازش میان 

ر در دلا 10کارگر به توافق رسید و نه مبارزۀ طبقاتی. و ثانیاً سوآنت خود طرح اعمال تدریجی دستمزد -کارفرما

)که اکثرًا « غیرانتفاعی»اصطلاح کارگر و همین طور سازمان های به 205تر از ساعت را به کارفرمایانی با کم

شرکت های عظیم با مدیران پردرآمد و کارگران کم درآمد هستند( پیشنهاد داد. در نتیجه درست زمانی که به 

 رق شد.ترین وحدت در جنبش کارگری نیاز بود، طبقۀ کارگر متفبیش
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همین تجربۀ مهم نشان داد که چرا طرح مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد بدون یک چشم انداز روشن و ملزومات 

 آن، می تواند به راحتی یک جنبش نقداً شکل گرفته را خنثی و به خود بورژوازی واگذار کند.

 بندیجمع

اهر ساده، اما در واقعیت امر بسیار تعیین ، یک اصل به ظ«رهایی طبقۀ کارگر، امرِ خود کارگران است»این که 

کننده و عمیق است که متأسفانه بارها در تاریخ جنبش چپ ایران و جهان به صرفًا یک عبارت کلیشه ای یا 

تهییجی برای تزیین مباحث تئوریک تبدیل شده است. نقض این اصل، می تواند به شکل های مختلفی نمود 

مبارزۀ قهرمانانۀ یک عدۀ کوچک به جای طبقۀ کارگر گرفته، تا شکل های پیدا کند؛ از چریکیسم، به معنی 

خفیف تری مثل تعیین یک رقم برای حدّاقل دستمزد و فیصله دادن به مسأله تا سال دیگر. اما فصل مشترک 

همۀ این برداشت ها، در این است که اصولاً جایگاهی برای خودِ جنبش کارگری در نظر نمی گیرد و به همین 

لت هیچ درجه ای از آگاهی را به جنبش منتقل نمی کند. مسألۀ افزایش دستمزد، وجهی از مبارزۀ طبقاتی و ع

تحقق آن محصول این مبارزه است. در نتیجه افزایش حدّاقل دستمزد، نه موضوع چانه زنی از بالا، که موضوع 

ی طبقاتی اش را از دست می دهد و جنبش از پایین است و بدون دخالت از طرف خودِ کارگران، اصولاً محتوا

تر رنگ و بوی خیرخواهی پیدا می کند. در حالی که ساده ترین کار دور زدن این مبارزه و صرفًا تمرکز بیش

دخالت دادن کارگران، به جای نگاه قیم  ،ترین مسألهاست. در نتیجه مهم برای چانه زنی روی تعیین یک رقم

قل دستمزد باید افزایش پیدا کند، مسأله ای است که هر کارگر بنا به تجربۀ مآبانه از بالا است. این که حدّا

روزانۀ زندگی خود می داند و اصولاً نیازمند توضیح نیست. بنابراین گرایش سوسیالیستیِ جنبش کارگری، این 

واست ا خسطح از آگاهی و وضعیت عینی کارگران را نقطۀ عزیمت خود قرار می دهد و مطالباتی را در پیوند ب

افزایش حدّاقل دستمزد مطرح می کند که بتواند کارگران را حول خود بسیج کند و به سطحی بالاتر از آگاهی 

ارتقا دهد. مطالبات نظیر افزایش حدّاقل دستمزد متناسب با تورم و بهره وری، باز شدن دفاتر حسابرسی، ایجاد 

کل مستقل ، تشالی هنگفتی که روزانه تلف می شوندکمیته های نظارت بر قیمت ها و هزینه ها، سلب منابع م

و غیره، در انسجام با یک دیگر یک برنامه را شکل می دهند و این برنامه قدم های بعدی پس از  کارگری

طرح مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد را روشن می کند. از این پس، وظیفه تبلیغ این برنامه در بین پایه های 

تلف از جمله توزیع بولتن های کارگری و تشویق کارگران به بحث و سازماندهی کارگری به شکل های مخ

حول این برنامه، به وظیفۀ عملی پیشروان سوسیالیست جنبش کارگری تبدیل می شود و ناگفته پیدا است که 
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ین و راین عمل خود چه درجۀ بالایی از حوصله، صرف وقت و انرژی را می طلبد. منتها این مسیر بلند، ایمن ت

 صحیح راه برای دخالت دادن جنبش کارگری و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و طبقاتی آن است.

 1310فروردین  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3۵ 

 اعتراضات مهاباد و باز هم خلأ رهبری انقلابی

یک دختر جوان اهل مهاباد و  خودکشی، با انتشار اخباری مبنی بر 1314 ماهروز دوشنبه چهاردهم اردیبهشت

و جهت جلوگیری از تجاوز کارمند « ناموس»برای حفظ  که به نام فریناز خسروانی« تارا»از کارمندان هتل 

 اتاعتراض از موجی است، کرده پرت پایین به را خود هتل این چهارم ە، از طبق«ادارۀ اطلاعات»وابسته به 

ی کردستان آغاز شد. طی اعتراضات مهاباد، هتل تارا به آتش کشیده ابتدا در مهاباد و سپس در برخی از شهرها

شد. اخبار دیگر، حاکی از محاصره و هجوم به ساختمان ادارۀ اطلاعات مهاباد بود. جمهوری اسلامی بلافاصله با 

 هاعزام نیروهای یگان ویژه از دیگر شهرهای مجاور مهاباد، دخالت نیروی انتظامی، به کارگیری تفنگ ساچم

ای و گاز اشک آور برای سرکوب اعتراضات، واکنش نشان داد. در این بین گزارش هایی از جان باختن چند 

معترض در اثر شدت جراحات وارده یا تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی منتشر شده است. درحال حاضر 

 شود.مهاباد فضایی نظامی و امنیتی پیدا کرده، و عبور و مرور شهروندان کنترل می 

پی بردن  پلیسی برای-به دنبال این حوادث، عموماً یا با تحلیل هایی رو به رو بودیم که وارد جنبه های قضایی

 ناموس»و محکومیت ملی گرایی، مردسالاری و مفاهیم مذهبی مانند  ،به منشأ حادثۀ منجر به اعتراضات

و یا بیانیه هایی از سوی احزب و سازمان هایی در اپوزیسیون چپ که با بروز چنین اعتراضاتی،  ؛می شد« پرستی

چون سابق تلویحاً مقام رهبری برای خود درنظر به جای پی بردن به میزان بی ربطی خود به جنبش ها، هم

« حزب»ک می توان ی مگر دهندمی گرفتند و از سطح تهییج فراتر نمی رفتند، بدون آن که به جنبش توضیح 

 بود، اما حداکثر به صدور فراخوان آن هم با شعارهای گنگ و ناروشن بسنده کرد.

و نظایر آن، در بهترین حالت سر از حاشیۀ روزنامه ها « ناموس»در شرایط متعارف، اخبار خودکشی، تجاوز به 

ت که اغلب با توجه یا اعتراض درمی آورد، و متأسفانه چنان به امری معمول مبدل شده اس« حوادث»و ستون 

اجتماعی قابل توجهی رو به رو نمی شود؛ اما این که چنین خبری در شهر مهاباد چنین سطحی از اعتراضات 

را رقم می زند، مستقیماً ما را به اعتراض انباشت شده و خشم فروخورده ای هدایت می کند که در تمام سال 

 گشته است.  های گذشته فقط به دنبال مجرای خروجی می

 فشارهای اقتصادی و سیاسی
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در جایی مانند مهاباد، سرکوب و استبداد همیشگی سرمایه داری جمهوری اسلامی، با تبعیض و ستم ملی علیه 

 کردها توأم بوده است.

در مهاباد از سوی نیروهای  ، شوان قادری13۵4تیر ماه  1۵به عنوان یک نمونه به یاد داریم که چگونه در 

امنیتی ایران به شکل فجیعی کشته شد. و حتی بنا به روایت شاهدان عینی، مأموران نیروی انتظامی بدن نیمه 

جان او را در خیابان های مهاباد گردانده بودند. به دنبال همین حادثه موجی از اعتراض در مهاباد و شهرهای 

 آن را با سرکوب گسترده و سنگین به خاک و خون کشید. کردستان آغاز شد که جمهوری اسلامی

علاوه بر فشارهای سیاسی در اشکال مختلف، ما شاهد توسعه نیافتگی و عدم بهبود زیرساخت های اقتصادی 

در مهاباد بوده ایم که این خود بخشی از سیاست حکومت مرکزی نسبت به اقلیت های ملی است. فارغ از 

ن غربی در قیاس با سایر استان ها، اختلاف فاحشی از نظر توسعۀ صنعتی بین شهرستان توسعه نیافتگی آذربایجا

های جنوبی استان )مانند مهاباد، میاندوآب، سردشت، نقده، پیرانشهر، تکاب، اشنویه و شاهیندژ( به چشم می 

 خورد.

هزار  105ی در حدود بیکار در شهر مهاباد با جمعیت 455هزار و  3سال گذشته طبق ارقام رسمی نزدیک به 

نفر وجود داشت. کشتارگاه نیمه فعال صنعتی، عدم بهره برداری از پتروشیمی و تعطیلی کارخانۀ واکسن سازی، 

خود به تنهایی بیش ترین تأثیر را در رشد نرخ بیکاری این شهر داشتند. این درحالی است که طرح احداث 

لنگ احداث آن در همان سال با حضور خاتمی بر زمین تصویب و ک 13۵3کارخانۀ پتروشیمی مهاباد در سال 

به بهره برداری برسد، تا به امروز در زمان روحانی با گذشت تقریبًا  13۵۳زده شد. این طرح که قرار بود تا سال 

 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ۵5سال از آغاز آن، تنها بیش از  15

 غیاب رهبری انقلابی

، بلکه اعتراضات دامنه داری است که هم اکنون رخ داده و «اصل ماجرا»ت دارد، نه آن چه در این میان اهمی

در پیش روی ماست؛ و تحلیل های شِبه روشنفکرانه، این دومی را در سایه روشن های اولی گم می کند. در 

ترین ائز کمح ها شروع اعتراضات از آن مسألۀ ، بلکه«ناموس پرستی»چون این جا نه انگیزه ها و مفاهیمی هم

کشیش »، کارگران روسیه در پشت 1150اهمیت ممکن است. تاریخ سرشار از چنین نمونه هایی است؛ سال 

و با سرودهای مذهبی و طلب مساعدت از تزار وارد عرصه شدند، اما یک حادثه، یعنی سرکوب « گاپون
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ر زد. مسأله دقیقاً دخالتگری آخرین حربۀ حفظ اعتراض در مدار موجود، یعنی مذهب را کنا« یکشنبۀ سیاه»

کنونی است که در غیاب آن، اعتراضات نمی تواند نسبت به نقطۀ شروع خود پیشرفتی داشته باشد. در مواجهه 

سوء قصد یک مأمور وزارت اطلاعات به یک دختر جوان، دو راه بیش تر باقی نمی ماند؛ یا می « شایعۀ»با 

، نظاره گر و دنبال کنندۀ دادگاه های مهیج و گزارش های داغ چون ماجرای پروندۀ ریحانه جباریتوان هم

خبری بود، و یا رأساً خیابان ها را به دادگاه تبدیل کرد؛ و این دومی، راهی بود که مردم مهاباد انتخاب کردند، 

چرا که سرکوب های سیستماتیک سال های گذشته و حتی پیشینۀ تاریخی جنبش در این منطقه، کوچک 

 از سوی حکومت را باقی نگذاشته است.« عدالت»ه یا توهمی به اجرای ترین علاق

با اولین خیزش های مردمی، غیبت و نیاز به حزب پیشتاز انقلابی برجسته تر می شود، درست همان طور که 

ای هایی که برای این حوزه از دخالت گری ه«کمیته»بی نیازی و بی اثر بودن تشکلاتی مثل سندیکا و انواع 

ی حتی یک کلمه تعریف نکرده اند، احساس می شود. در وضعیتی که هر بار جنبش تا مرز تقابل مستقیم اساس

با یک حکومت پیش می رود، هر بار نیز در غیاب این ابزار رهبری کننده مجدداً به عقب بازمی گردد. دست 

ه آگاهی سیاسی یک جنبش ب به یاد ما می آورد که چگونه« تقلب انتخاباتی»به بهانۀ  ۵۵کم اعتراضات سال 

سرعت می تواند نسبت به آغاز آن رشد کند، اما بدون رهبری همین آگاهی به سادگی خنثی و فراموش شود. 

توان اعتراض در کف خیابان محدود است و ناگزیر فرسوده می شود؛ رشد آگاهی زمان گیر است و به سادگی 

ریق می کند، خنثی شود. یک حزب پیشتاز انقلابی، به می تواند با آگاهی وارونه ای که دستگاه حکومت تز

عنوان حزبی که سازماندهی نخستین و تنها انقلاب سوسیالیستی جهان را در کارنامۀ خود دارد، دقیقاً ظرفی 

است که برای حفظ و ارتقای آگاهی اجتماعی حاصل از مبارزه و رهبری آن در هر مرحله به سوی سرنگونی 

با گذشت بیش از سی سال احزاب چپ موجود هرگز نقشی در  که شده است. اینو تسخیر قدرت تعریف 

باط بودن نه فقط بی ارت -اگر نگوییم که در بسیاری موارد سدّ راه آن هم شده اند -پیشروی جنبش نداشته اند

 یآن ها با جنبش را نشان می دهد، بلکه برای چندمین بار نشان می دهد که وظیفۀ مارکسیست های انقلاب

تدارک و ساختن چه چیزی است. طی سال های گذشته، حوزه های فعالیت کاملاً وارونه شد. بخش وسیعی از 

و  ، تمام انرژیحیاتیوظیفۀ اصلی  این هایی که باید خود را سازمان می دادند، به جای انجام«مارکسیست»

ن که اتفاقًا خود کارگران در کارگران کردند، بدون آ« برای»امکانات شان را صرف ایجاد تشکلات کارگری 

این حوزه چندان فعال بوده باشند. با پیش آمدن اعتراضاتی نظیر مهاباد، اکنون می توان دید که حتی در صورت 

شکل گیری تشکلات کارگری، هیچ ابزاری برای هدایت اعتراضاتی از این دست وجود نخواهد داشت، که اگر 
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طعم تشکل مستقل را هم بچشد، نقداً یک دولت سرمایه داری را وجود داشت اتفاقاً جنبش پیش از آن که 

 سرنگون کرده بود. 

در مقطعی درست به این دلیل از سوی برخی فعالین سایر کمیته ها به زیر علامت « کمیتۀ اقدام کارگری»

از  یئمسلحانه در مقابل سرکوب های رژیم را جز« دفاع»سؤال می رفت که در یک بند از برنامه اش تدارک 

دستان استنتاج کرده بود، آن اقدامات کارگری می دانست، و این بند را دقیقاً از همین مبارزات مردمی در کر

نفر  ۵را جلوی چشم همه به قتل می رساند، و برای خاموش کردن اعتراضات عمومی « شوآنه»گاه که رژیم 

 گرفت. باشد. اکنون باید از این تاریخ درسدیگر را نیز به قتل رساند، بدون این که دفاع مسلحی صورت گرفته 

 ۀبا حداقل یک روز اعتصاب عمومی در حمایت از اعتراضات مردم مهاباد، در کل استان کردستان، دامن

اعتراضات حداقل در سطح این استان گسترده خواهد شد. همواره لازم است یک قدم بعد از هر اعتراضی برنامه 

 .ی می تواند قدم تکمیلی اعتراضات مهاباد باشدریزی شود، فراخوان اعتصاب عموم

 مسألۀ ملی کرد

پتانسیل عظیمی که این چنین طی مدت کوتاهی رژیم را سراسیمه می کند، چرا نتواند فراگیر و سرآغاز یک 

 خیزش انقلابی علیه سرمایه داری جمهوری اسلامی باشد.

سرنگونی دولت سرمایه داری به واسطۀ قهر انقلابی، تنها گزینه ای است که می تواند یک بار و برای همیشه 

ُکردها همیشه زمانی به نوعی از خودمختاری نزدیک شده اند که یک خیزش انقلابی مسألۀ ملی را نیز حل کند. 

تاهی داشت، در تاریخ جنبش انقلابی در سطح جهانی وجود داشته است. جمهوری خودمختار مهاباد که عمر کو

 به ثبت رسیده است.

ایران وارد کارزار جنگ جهانی دوم شد؛  ،1325شهریور ماه  3با ورود ارتش شوروی و بریتانیا به ایران در روز 

و نخستین پیامد این تهاجم، خلع رضا شاه از قدرت بود که خود سابقه ای طولانی در سرکوب وحشیانۀ کرد ها 

درصد جمعیت ایران در آن مقطع( داشت: ممنوعیت زبان کردی، لباس ملی، نابودی  15یتی در حدود )با جمع

طایفه ها و سایر سازمان های به واسطۀ اجرای برنامه های اعدام و تبعید و غیره. به همین دلیل اکثر کردها 

 را با سلاح های به جاینه فقط از پیشروی ارتش سرخ شوروی در شمال ایران استقبال نمودند، بلکه خود 
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مانده از نیروهای درحال عقب نشینی ایران نیز مسلح کردند. با وجود تعهد شوروی در این مقطع به حفظ 

 سرد به تلاش های اولیۀ کردها برای باز کردن باب اً استقلال و تمامیت ارضی ایران، و در نتیجه واکنش نسبت

تلاش  محکومیتنیرومندی بر بسیاری از کردها داشت؛ نخست،  دو عامل تأثیرروابط و مذاکرات با ارتش سرخ، 

)آلمان نازی، ایتالیا، ژاپن و دیگر کشورهای متحد پیش از آغاز جنگ جهانی دوم( برای انقیاد « متحدین»های 

 مطالبات اینکه بازتاب  ؛طرح خواست آزادی سیاسی و حق تعیین سرنوشت ملل به دست خوددوم، دیگر ملل و 

مشاهده کرد.  1321رد( در شهریور کو ٔ  وهژیانه ٔ  له)کومه« جمعیت احیای کرد»ن در شکل گیری را می توا

هزار سکنه در جنوب حوزۀ نفوذ شوروی بود، که آخرین بقایای نفوذ حکومت  1۳مهاباد شهری کوچک با حدوداً 

 سهمیه بندی شکر از بینو با محاصره و نابودی پاسگاه پلیس در واکنش به  1322ایران در آن در اردیبهشت 

رفت. نیرومندترین چهرۀ شهر، قاضی محمد بود که واحدهایی شبه نظامی را برای دفاع از شهر در برابر حملات 

و غارت دایر کرده بود. مهاباد به این ترتیب عملاً از حکومت تهران استقلال یافته بود. تقریباً یک ماه پیش از 

مله در تپه ای خارج از شهر جلسه ای را برگزار و کمیته ای مرکزی برای نفر از اعضای کو 155این نزدیک به 

 به کومله پیوست. 1323همکاری فعالیت ها در جهت رشد سازمان ترتیب داده بودند. قاضی محمد در سال 

این تحولات همراه بود با چرخش در استراتژی شوروی که درحال حاضر به دنبال پیروزی های نظامی بر آلمان 

ی در وضعیت مساعدی قرار گرفته بود. اتحاد شوروی خواهان فشار بر حکومت ایران برای اعظای امتیاز ناز

نفت بود و درست به همین دلیل دفاع از جنبش های ملی در آذربایجان ایران و کردها را تابع همین خواسته 

رجستۀ کرد برای دومین بار ، قاضی محمد و گروهی از رهبران ب1324و برگ چانه زنی خود کرد. در شهریور 

به باکو دعوت شدند، و مذاکراتی را حول خواست کردستان مستقل با حمایت مادی و نظامی شوروی با میرجعفر 

باقروف، رئیس حزب کمونیست آذربایجان داشتند. طرح های پیشنهادی قاضی محمد مدتی پس از بازگشت 

تبدیل شد. در  «حزب دمکرات کردستان»به « ی کردجمعیت احیا»نمایندگان اعزامی به مهاباد اجرا شد. 

چون آزادی، خودگردانی در ادارۀ امور محلی، خودمختاری در درون مرزهای مانیفست این حزب نوپا، مواردی هم

ایران، آموزش و استفاده از زبان کردی، انتخاب یک شورای استانی برای کردستان به منظور نظارت بر دولت 

ف کردن درآمدهای حاصله در کردستان در همین ناحیه، توسعۀ اقتصاد محلی، آموزش و و امور اجتماعی، صر

بهداشت عمومی، وحدت و برادری با مردم آذربایجان و استقرار یک قانون واحد برای دهقانان و نجبا گنجانده 

 شده بود.
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زار جنگجو و دوهزار خانوار ههزار نفر شامل سهدر این میان قاضی محمد از ملامصطفی بارزانی که تقریباً ده

به همراه داشت، دعوت نمود تا به کردستان ایران بیاید. این عده در اطراف اشنویه و پیرانشهر و مهاباد و تکاب 

 و چند جای دیگر به طور پراکنده ساکن شدند.

مادی  شکل گرفت، آن هم در شرایطی که حمایت 1324نهایتاً جمهوری خودمختار مهاباد در دوم بهمن ماه 

شوروی بسیار ناچیزتر از آن چیزی بود که کردها درنظر داشتند. منتها شوروی که خود زیر سلطۀ یک نیروی 

ضد انقلابی، یعنی بروکراسی استالینیستی قرار داشت، با تعهد خود به عقب نشینی از ایران در ازای دریافت 

باقی گذاشت. با انعقاد قرارداد از جانب حکومت امتیازات نفتی، عملاً جمهوری نوپای مهاباد را تنها و منزوی 

ماه دوام آورد. ارتش نهایتًا  11ایران به کردستان، جمهوری مهاباد تنها  شایران با شوروی و نهایتًا حملۀ ارت

این جمهوری را سرنگون کرد، و قاضی محمد به عنوان نخستین رهبر حزب دمکرات و رئیس  1320آذر  1۳در 

 ه بسیاری دیگر در میدان مرکزی شهر مهاباد به دار آویخته شد.جمهور وقت به همرا

ن این انقلاب کارگران ایران در بهمبعد از این شکست تاریخی و تراژدیک، برگی دیگری در تاریخ رقم خورد. 

علیه رژیم شاه بود که به کردها در شمال، فرجه ای موقت و درجه ای خودمختاری همراه با ایجاد یک  01

 دمختار بخشید، که مجددًا با تثبیت ارتجاع ضدّ انقلابی روحانیت درهم شکست. منطقۀ خو

 وظیفۀ تاریخی پیش روی مارکسیست ها

بنابراین اگر در تمامی این مقاطع یک حزب انقلابی حقیقی وجود داشت، همه چیز به شکلی کاملاً متفاوت پیش 

ها این انقلاب می توانست خودمختاری را نیز به کردمی رفت. تحقق انقلاب سوسیالیستی در ایران دور نبود، و 

واگذار کند. می توانست آغاز انقلاب در سرتاسر خاورمیانه باشد، و در چنین بستری، مسألۀ کردها و کلیۀ اقلیت 

 .منطقه حل گردد ملی های

کنون در اوظیفۀ مارکسیست ها، مبارزه برای بازسازی خط رهبری انقلابی و برنامۀ سوسیالیستی است که ت

غیابش بهترین فرصت های تاریخی برای انقلاب از میان رفته است. چنین مبارزه ای باید به یک برنامۀ انقلابی 

سوسیالیستی با هدف مالکیت عمومی و کنترل کارگری بر ذخایر غنی منطقه مسلح باشد تا بتواند زمینۀ مادی 

ریزی دمکراتیک اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها، را برای آغاز حل این بحران چند جانبه از طریق برنامه 

مشاغل و استانداردهای زندگی برای همۀ افراد ایجاد کند. پشتیبانی بین المللی طبقۀ کارگر از مبارزات و جنبش 
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حقوق دمکراتیک اقلیت ها در این کشور ضروری است. تنها یک برنامۀ انقلابی و انترناسیونالیستی که مبارزه 

 دمکراتیک، فرهنگی و مذهبی برای برابر ری و فرقه گرایی های مذهبی را با مبارزه برای حقوقعلیه سرمایه دا

 کلیۀ اقلیت ها پیوند بزند می تواند وضعیت موجود را به نفع دگرگونی انقلابی تغییر دهد.

 پیش به سوی همبستگی داخلی و بین المللی با اعتراضات مردم مهاباد!

 سراسری!پیش به سوی تدارک اعتصاب 

 پیش به سوی تدارک حزب پیشتاز انقلابی!

 1314اردیبهشت  11
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 3توافقات هسته ای، و دورنمای جنبش کارگری

ماه مذاکره،  23ای جمهوری اسلامی و در پی های هسته سال مناقشۀ فرسایشی بر سر فعالیت 12پس از 

 -متحدۀ امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چینمتشکل از ایالات  -«1+0»رژیم ایران و گروه سرانجام 

 سال آتی دست یافتند. 10برنامۀ هسته ای ایران طی « عادی سازی»به توافق نهایی برای 

( که دیروز منتشر گردید، کم و بیش همان امتیازات JCPOA« )برجام»یا « برنامۀ جامع اقدام مشترک»

)سوئیس( در دوم آوریل سال جاری به طرف « لوزان»وافق پیشین مبسوطی را که رژیم ایران در چارچوب ت

ری را تمقابل اعطا کرده بود، دست ناخورده باقی می گذارد، با این اختلاف که این بار شروط و قیدهای بیش

 هم به نفع واشنگتن اضافه می کند.

، محدود یا حذف کند، و طبق این سند، رژیم ایران باید بخش های کلیدی برنامۀ هسته ای خود را تعلیق

 پذیرای بازرسی سرزده از تأسیسات هسته ای خود باشد.

سند مذکور اعلام می کند که رژیم ایران طی یک دهۀ آتی، می باید دو سوّم سانتریفیوژهای خود را انبار کند، 

ایران در حال شود برآورد میدرصد بکاهد ) 1۵و از ذخیرۀ اورانیوم غنی شدۀ خود با غلظت پایین، به میزان 

یک  این مقدار برای« وین»شده در اختیار داشته باشد که با توافق هزار کیلوگرم اورانیوم غنی 1حاضر حدود 

 کیلوگرم کاهش یابد(. 355دورۀ زمانی طولانی باید به حداکثر 

 ظرفیت غنیرا از رده خارج خود کند. طی این دوره،  IR-1ده سال، سانتریفیوژهای موظفت است طی  یرانا

 نگاه دارد.  IR-1سانتریفیوژ نصب شدۀ  05۳5 سازی اورانیومِ سازی خود در نطنز را حداکثر تا ظرفیت غنی

سازی مربوطه در نطنز تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهد  های غنیسانتریفیوژهای اضافی و زیرساخت

سازی اورانیوم  سال، فعالیت های مرتبط با غنی 10ایران بر اساس برنامۀ بلندمدت خود، به مدت  به علاوه .شد

درصد  35۳1سازی اورانیوم خود را تا سقف  سازی نطنز انجام خواهد داد، سطح غنی را صرفاً در تاسیسات غنی

                                                           

 «زادهامید علی»مقالۀ مشترک با  3 
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ین سازی اورانیوم و هم سازی اورانیوم و تحقیق و توسعۀ غنی ردو نیز از هرگونه غنینگه خواهد داشت، و، در فُ

 پذیر، خودداری خواهد کرد.هداری هرگونه مواد شکافتطور نگا

مضاف بر این ها، ایران تنها بر مبنای طرح اولیۀ مورد توافق می تواند اقدام به بازطراحی و بازساخت یک 

درصد، فعالیت  35۳1نیزه شده در اراک کند که با استفاده از سوخت غنی شدۀ رراکتور تحقیقاتی آب سنگین مد

سال، هیچ راکتور آب سنگین دیگری یا  10تونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد. تا پلومی کند و 

رضه المللی ع انباشت آب سنگین درکار نخواهد بود. همۀ آب سنگین اضافی برای صادرات در بازارهای بین

 .خواهد شد

در ارتباط با کاربرد نظامی  را« آژانس بین المللی انرژی اتمی»ضمناً رژیم ایران موظف است تمام ابهامات 

 برنامۀ هسته ای خود از میان بردارد.

« اجرای»تر زمان خواهد گرفت، دورۀ تنها پس از برداشته شدن این گام ها، یعنی فرایندی که شش ماه یا بیش

یران اتوافق آغاز می شود. و تنها آن زمان است که ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا ملزم بر رفع تحریم ها علیه 

 هرگونه تخطی از موارد توافق، منجر به بازگشت تحریم ها خواهد شد. هستند.

سرمایه داری ایران که سال ها به دنبال کسب امتیاز بالاتر به مذاکرات فرسایشی هسته ای به این ترتیب رژیم 

ران سیعی از جامعۀ ایادامه داده بود، در واقع به شکل خفت باری به توافق رسید، و این طبقۀ کارگر و اقشار و

اهش پیامدهای تحریم های اقتصادی )مانند کبودند که مستقیماً بهای سنگین این جاه طلبی را پرداخت کردند. 

، قطع دسترسی اقتصاد به نظام مالی جهانی و مسدود شدن دسترسی 2511صادرات نفت ایران به نصف از سال 

میلیارد دلار دارایی های بلوکه شدۀ بانک مرکزی و درآمدهای حاصل از فروش نفت( با اضافه  105رژیم به 

ۀ دکل نفتی در دور« گم شدن»شدن به تبعات حجم غیرقابل تصور فساد و رانت خواری حاکمیت ایران )از 

ومانی با ارائه وام میلیارد ت 155رئیس سازمان بازرسی کل کشور از یک فساد مالی احمدی نژاد تا گزارش اخیر 

، حذف سوبسیدها، معرفی مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی سازی، تعدیل «!(فرد»به یک « غیرقانونی»بانکی 

نیرو، بیکارسازی و سایر حملات به طبقۀ کارگر شدت گرفت، و خود سهم مهمی در کاهش ارزش پول ایران 

ورم و متعاقباً کاهش قدرت خرید پول ایران داشته است. در برابر ارزهای مهم )از جمله دلار و یورو( و افزایش ت

به دنبال پیامدهای مستقیم تحریم های اقتصادی، ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری و غیرنظامی به 
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ایران و دشواری خرید لوازم یدکی از شرکت های اروپایی، سقوط های پی در پی هواپیما در طول سه دهۀ 

 2511و  2555سیزده سانحۀ سقوط هواپیما طی سال های »ه به گزارش رویترز گذشته رخ داد، تا حدی ک

و چه بسیارانی که به دلیل کمبود داروهای مورد استفاده برای «. کشته برجای گذاشته است 1224دست کم 

ست د و غیره، جان خود را به سادگی از کلیه دیالیز و پیوند و چندگانه فلج مداوای هموفیلی، سرطان، تالاسمی،

 دادند. 

زمان با انتشار اخبار اولیۀ توافق دیروز در رسانه های مختلف، اوباما طی یک نطق نسبتاً طولانی در کاخ هم

این  امریکا را حفظ کرده است. ترجمۀ درست« منافع ملی و امنیتی»سفید، تأکید کرد که توافق با رژیم ایران، 

 راتژیک امپریالیسم امریکا را تأمین کرده.گفته آن است که در واقع این توافق، منافع است

ضر که در حال حا -در پس این چرخش تاکتیکی حکومت اوباما برای اعلام توافق نهایی و جامع با رژیم ایران

با مخالفت بخش هایی از دستگاه سیاسی و نظامی بورژوازی امریکا از یک سو و متحدین سنتی امپریالیسم 

رای یک رشته محاسبات استراتژیک ب -عربستان سعودی از سوی دیگر رو به رو استامریکا نظیر اسرائیل و 

 حفظ هژمونی جهانی امریکا قرار دارد.

اول این که کشمکش های تاکنونی امپریالیسم امریکا و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، می باید تابع 

باشد که درحال حاضر، از دید امریکا، دو حرکت استراتژیک امریکا در جهت انزوای دو کشور روسیه و چین 

 مانع مهم برای پیشبرد سلطۀ جهانی آن به شمار می روند.

و دوم این که رژیم سرمایه داری بحران زادۀ ایران، با در نظر داشتن نقش تاریخی بورژوازی روحانیت و 

 طقه است.وضعیت کنونی آن، فعلاً بهترین گزینه برای حفظ منافع استراتژیک امریکا در من

اوباما و معاون وزیر خارجۀ او، جان کری، در سخنرانی دیروز خود تلویحاً اشاره کردند که در صورت عدم توافق 

از درون فروبپاشد و کارایی خود را از دست دهد. اوباما در بخشی  ستبا ایران، کل مکانیسم تحریم ها می توان

ی تحریم دائمی ایران تا زمان تسلیم آن حمایت نخواهد جهان از تلاش برا»از سخنان خود اشاره می کند که 

منتها واقعیتِ پشت این گفته آن است که توانایی امریکا و متحدین اروپایی آن برای اعمال فشار به «. کرد

رژیم ایران، تا حدود زیادی وابسته به میزان مشارکت روسیه و چین بوده، و اکنون با رویارویی آشکار امریکا 

ه بر سر مسألۀ اوکراین )به دنبال کودتای نظامی سال پیش در این کشور و حضور رو به رشد نظامی علیه روسی
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امریکا و ناتو در اروپای شرقی( و همین طور تحرکات امریکا علیه چین در دریای جنوب چین )به عنوان بخشی 

ظ تحریم ها علیه ایران بیش (، اتکا به این دو کشور برای حف2551از سال « محور آسیا»از سیاست موسوم به 

 از پیش مشکل شده است.

در ارتبط با ایران است، بیش از هر چیز به « چرخش دیپلماتیک»جناحی از امپریالیسم امریکا که مدافع این 

ن تریدنبال آن است که ایران به همکاری نزدیک تر با چین )به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری و مهم

حانی که رون( و روسیه )به عنوان بزرگ ترین تأمین کنندۀ تسلیحات آن( وارد نشود. سرمایه گذار خارجی ایرا

امروز طلایه دار حرکت به سوی روابط حسنه و سازش با ایالات متحده است، در واقع ادامه دهندۀ خط هاشمی 

ات سمت ایالرفسنجانی به عنوان نماینده و رهبر جناحی از بورژوازی است که سال ها خواهان جهت گیری به 

متحده و اروپا بوده و در تقابل با عناصری حول سپاه پاسداران قرار داشته است که از روابط نزدیک اقتصادی 

 .امنیتی با روسیه برخوردار بوده اند-و تجاری با چین و همین طور همکاری های نظامی

اه فرماندهان سپلندبالایی از ، فهرست ب«توافق جامع اقدامات مشترک»صفحه ای  105این که در انتهای سند 

اند )مانند محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج های وابسته به سپاه رفع تحریم شدهپاسداران و شرکت

مستضعفین و یحیی رحیم صفوی، فرماندۀ سابق سپاه پاسداران و مشاور نظامی رهبر ایران، نیروی قدس، 

ه تا کبخشًا در چارچوب تلاش امریکا برای اعطای امتیازی  وزارت دفاع و غیره( به هیچ رو اتفاقی نیست؛ بلکه

حد امکان وابستگی نیروهای نظامی و سپاهی جمهوری اسلامی به چین و روسیه را کاهش دهد، قابل درک 

، و ، محمدعلی جعفری، فرماندۀ کل سپاه«لوزان»است. و باز هم اتفاقی نیست که به دنبال توافق پیشین در 

ی مانند نظرات کساناع کردند. سرلشگر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، از ماحصل توافقات دف

سردار جعفری و سرلشگر فیروزآبادی از این رو قابل توجه بودند که سپاه پاسداران، در واقع دژ مخالفین تندروی 

 اعطای امتیاز به ایالات متحده و متحدین آن، و پایۀ اصلی حامی خامنه ای بوده است.

به جیب گذاشتن امتیازات اعطایی رژیم ایران و کنار آمدن اوباما در سخنرانی دیروز خود عملاً این را گفت که 

هزینه تر از تشدید تحریم های اقتصادی و تهدید به جنگ و برخورد نظامی  با آن در مقطع فعلی، به مراتب کم

ما با آزمودن این که آیا می توان مشکل جاری را به شکل صلح آمیز حل کرد یا »است. وقتی اوباما می گوید 

، مقصودش دقیقًا ارائۀ فرجه به جمهوری اسلامی برای )تداوم( همکاری «زی را از دست نمی دهیمخیر، چی

ی «همان گزینه ها»عملی و مشخص در چهارچوب منافع استراتژیک امریکا است. این که اوباما تأکید کرد 
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ز یک وری است که اباقی است، در واقع همان مان« در آتیه»سابق، یعنی تحریم اقتصادی یا تهدیدات جنگی، 

امنیتی امریکا را آرام و از سوی دیگر ضرورت پایبندی به توافق -دستگاه نظامی درون سو جناح های مخالف

 را به رژیم ایران گوشزد می کند.

اما در واقعیت امر دو گرایش بنیادی درون بورژوازی روحانیت از بدو روی کار آمدن و درهم شکستن انقلاب 

الحه و سازش با امپریالیسم امریکا بوده اند، و تنها تفاوت میان این دو، بر سر موقعیت ، به دنبال مص1301

نمونه های زیادی از این همکاری متقابل چانه زنی در مذاکره و کسب امتیازات بالاتر از طرف مقابل بوده است. 

میانه ندمرتبۀ سیا در امور خاوررا می توان در تاریخ سیاه جمهوری اسلامی سراغ گرفت: ملاقات یکی از مقامات بل

استراتژیک با -با مهدی بازرگان و مقامات ارشد دولت موقت، از جمله بهشتی، برای آغاز همکاری اطلاعاتی

در میان هزاران  130۵آبان  13رژیم ایران )مطابق با سندی مربوط به دو ماه و نیم پیش از گروگان گیری 

پس از اشغال سفارت امریکا منتشر نمودند(؛ دخالت « خط امام دانشجویان مسلمان»پیام دیپلماتیکی که 

معاملۀ  برای« کنترا-ایران»رفسنجانی در شرایط تحریم ایران از سوی امریکا و اسرائیل در قرارداد مخفیانۀ 

آغاز وام گیری ؛ 13۳0اسفند  13تا  13۳4مرداد  21ل از یتسلیحاتی بین حکومت ایران با ایالات متحده و اسرائ

استقبال جمهوری اسلامی از هیئت اعزامی ، و نهایتاً 13۳۵تا  13۳۳ای مخفیانۀ رژیم از خارج طی سال های ه

به عنوان نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی ( 13۳1بانک جهانی در تهران ) -صندوق بین المللی پول

 1311از سوی رژیم ایران در سال امپریالیستی به ایران بعد از انقلاب؛ پذیرش شروط حکومت جورج بوش پدر 

برای خاتمه دادن به بحران گروگان گیری در لبنان؛ افشای پیشنهاد قراردادهای هنگفت به شرکت های 

کومت ۀ حکه البته با اتخاذ سیاست دوگان« کونکو»میلیارد دلاری با شرکت  1امریکایی از جملۀ قرارداد نفتی 

 ناکام ماند و ...  ،علیه رژیم ایران و عراق، و حمایت از افزایش تحریم ها علیه رژیم ایران ریگان

، رژیم ایران 2551کم شخص خامنه ای نیز بارها تلاش هایی برای ازسر گیری روابط کرده است. در سال دست

غانستان، به همکاری با به عنوان رئیس جمهور دست نشانده در اف« حامد کرزای»عملاً برای روی کار آوردن 

نیز مدتی پس از تهاجم نظامی امریکا به عراق، خامنه ای پیشنهادهایی محرمانه  2553امریکا پرداخت. در سال 

به امریکا فرستاد که مطابق با اسناد افشا شدۀ آن در روزنامۀ واشنگتن پست، رژیم ایران در ازای خروج خود 

 ، حاضر شد ضمن به رسمیت شناختن اسرائیل،«تغییر رژیم»ز پروژۀ و عقب نشینی امریکا ا« محور شرارت»از 

 از حمایت خود نسبت به حزب الله و حماس نیز دست بکشد.
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، به 1312منتها موقعیت حاد جمهوری اسلامی در عرصۀ داخلی و خارجی در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری 

یۀ داخلی نارضایتی عمیق جامعه از فشارهایی تلاش های رژیم برای ازسرگیری روابط سرعت بخشید: از زاو

که می  13۵۵تی های به جای مانده از انتخابات سال یاقتصادی که خود با تحریم مضاعف شده بود، نارضا

 یزش رتوانست انتخابات بعدی را با تحریم گسترده رو به سازد، و همین طور شکاف های درونی رژیم و بروز 

ه دلیل اشتباهات محاسباتی سیستماتیک او که هر بار متحدین مورد تأیید وی هایی در پایه های خامنه ای ب

و غیره می داد، رژیم را در بحران فرو برده بود؛ از زاویۀ خارجی « جریان انحرافی»، «جریان فتنه»را در صف 

رآمدهای دنیز تحریم های اقتصادی با محوریت بانک مرکزی، صنایع نفتی و پتروشیمی )به عنوان ستون فقرات 

حکومت( همراه با مرگ چاوز )رئیس جمهور یکی از کشورهای عضو اوپک( و ابهام در تداوم سیاست خارجی 

تر از همه شمارش معکوس سقوط رژیم اسد به عنوان مهم ترین متحد او در حکومت متعاقب ونزوئلا، و مهم

 ست کشانده بود.استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه، رژیم را در عرصۀ خارجی به بن ب

زدۀ جمهوری اسلامی به سوی برقراری روابط حسنه با امپریالیسم غرب، همراه شد با ظهور خیز بلند و شتاب

داعش در خاورمیانه، بی ثباتی اکثر کشورها به ویژه عراق، و در نتیجه ایجاد حوزه ای برای همکاری و بهبود 

 روابط با امریکا.

ده است که مذاکرات ایران و امریکا  طی تقریبًا دو سال گذشته، اساساً معطوف خامنه ای تاکنون بارها ادعا کر

به مسألۀ هسته ای بوده است و نه جنگ ها و بحران های خاورمیانه. با این حال رژیم های ایران و امریکا 

 نقدًا مشغول همکاری بوده اند.« داعش»برای روی پا نگاه داشتن حکومت عراق در برابر 

ظریف سه ماه پیش، در ستونی که روزنامۀ نیویورک تایمز به او اختصاص داده بود، به شکلی  محمد جواد

 منطقه، به صراحت اشاره کرده« و تنش یبی اعتماد»معنادار بدون کوچک ترین اشاره به نقش امریکا در جّو 

 رژیم، آن گونه که از متنتمام تلاش می رود. « گسترۀ تعامل ... بسیار فراتر از مذاکرات هسته ای»بود که 

ظریف نیز برمی آمد، این بود که همکاری نقدًا موجود، ولی محدود و موقتی میان رژیم های ایران و امریکا، 

زه های حو»ف در آن متن اشاره کرد: یبه یک مشارکت دائمی و تقسیم سهم تبدیل شود. به همین دلیل ظر

این به وضوح به معنای «. طقه در آن منافع مشترکی دارندمتعددی وجود دارد که ایران و دیگر کشورهای من

بلوک بندی مجدد خاورمیانه با محوریت امریکا است، به طوری که جمهوری اسلامی هم بتواند در کنار عربستان 

 .سعودی و سایر کشورهای عربی خلیج، ترکیه و اسرائیل، به عنوان شریک امریکا به رسمیت شناخته شود
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حانی و محمدجواد ظریف نیز به کّرات علائمی از آمادگی رژیم ایران برای همکاری با امریکا به علاوه حسن رو

 این با حلّ»منطقه داده اند. دیروز صبح روحانی در صفحه توئیتر رسمی خود نوشت که « ثبات»در زمینۀ 

 «.بحرانِ بی مورد، افق های جدیدی با تمرکز بر چالش های مشترک پدیدار خواهد شد

ر ، بزرگ ترین استان عراق، که خود بیانگ«الأنبار»، پایتخت استان «رمادی»قبل به دنبال سقوط شهر  مدتی

در سال پیش بود، مقامات رژیم ایران موضع خود « موصل»مهم ترین پیروزی نظامی داعش از زمان سقوط 

ارزه علیه در مب« چ غلطیهی»روشن کردند که گفت امریکا تاکنون « قاسم سلیمانی»را با این عبارت از زبان 

داعش نکرده است. در پشت پردۀ این اظهارات، می توان اعتماد به نفس روزافزون رژیم ایران در میدان نبرد 

 را دید. « چالش های مشترک»عراق و آمادگی آن برای همکاری های مشترک برای رفع 

ش ش اکنون رژیم ایران را برای افزایبنابراین می توان از سوی دیگر پیش بینی کرد که امریکا و متحدین ا

، «حل بحران سیاسی»همکاری در عراق و کاهش حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه و همکاری برای 

در این کشور، در ازای امتیازاتی نظیر همکاری در منطقه و لغو تحریم ها تحت فشار قرار « تغییر رژیم»یعنی 

 دهند. 

ولاند، در نخستین اظهارات علنی خود به دنبال بیانیۀ توافق هسته ای، گفت: رئیس جمهوری فرانسه، فرانسوا ا

 «.ایران باید در ارتباط با سوریه نشان دهد که ... آمادۀ کمک به ما برای پایان دادن به تنازعات است»

ز ارتش ارژیم اسد برای جبران خساراتی که چهار سال جنگ، به شکل تلفات یا فرار از خدمت به نیمی  چرا که

سپاه پاسداران انقلاب  یعنی آن وارد آورده است، اساساً به نیروی متحدین منطقه ای خود اتکا کرده است:

لبنان و همین طور جنگجویان و سربازان کهنه کار داوطلب شیعه از « حزب الله»اسلامی ایران، گروه شیعۀ 

 .عراق، افغانستان، پاکستان و یمن

شدیدًا « ِجب بوش»نامزدهای انتخاباتی و رهبران جمهوری خواه کنگره، از جمله به هر حال دیروز شماری از 

ک اشتباه ی»، که این توافق را «نتانیاهو»این توافق را مورد نقد قرار دادند؛ درست مانند نخست وزیر اسرائیل، 

 نامید. « بزرگ در ابعاد تاریخی

 بازبینی و رأی به قطع نامه ای که مانع رئیس طبق قوانینی که بهار امسال به تصویب رسید، کنگره برای

« وتو»روز مهلت خواهد داشت. اوباما می تواند این قطعنامه را  ۳5جمهور از رفع تحریم های ایران می شود، 
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ی «وتو»روز دیگر وقت خواهد داشت که با دو سوم آرای دو مجلس کنگره،  22کند و بدین ترتیب کنگره 

اوباما در سخنرانی دیروز سه شنبه وعده داد که هرگونه قطعنامۀ کنگره را که منجر رئیس جمهور را کنار بزند. 

به فسخ توافق بشود، وتو خواهد کرد؛ اما در عین حال به اسرائیل و رژیم های سلطنتی ارتجاعی خلیج  مجدداً 

 اطمینان داد که از حمایت های امریکا برخوردار خواهند بود.

انقلابی اهمیت دارد، شرایطی است که اجرای مفاد این توافق، رفع تحریم ها، آن چه برای سوسیالیست های 

تر سرمایه داری ایران در اقتصاد جهانی و همکاری های نزدیک تر با امپریالیسم امریکا، بر جنبش ادغام بیش

 کارگری خواهد گذاشت.

توافق بوده اند؛ اقتصاد سرمایه یک چیز واضح است و آن که سرمایه گذاران غربی مدت ها در رؤیای این 

داری ایران که قریب به سه دهه از توسعه باز مانده، زمین بکری برای سرمایه داران بین المللی است؛ روزنامۀ 

ایران، به عنوان سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس از »سال گذشته در مقاله ای نوشت: « دیلی تلگراف»

ظیمی برای رشد دارد، منتها به شرطی که سرمایه گذاری خارجی برای عربستان سعودی و ترکیه، پتانسیل ع

 11) «گشودن ثروت بالقوه ای که می تواند با ذخایر عظیم نفتی و گازی آن ایجاد شود، به یاری اش بشتابد

درصد از آن  ۳5میلیون نفر است که  ۵5کشوری با جمعیتی در حدود (. باید اضافه کرد که ایران 2514ژوئیۀ 

سال سن دارد، و علاوه بر ذخایر نفتی و گازی وسیع نیز از تأسیسات پتروشیمی، فلزات و خودروسازی،  35 زیر

محصولات متنوع کشاورزی و نظایر آن برخوردار است که چنین جذابیتی را برای سرمایه گذاری خارجی دوصد 

 چندان می سازد. 

اری اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران هستند. به عنوان نمونه درحال حاضر شرکت های آلمانی مشتاق همک

ه آلمان، پس از توافق روز س-به گزارش خبرگزاری دویچه وله، میشل توکوس، مدیر ارشد اتاق بازرگانی ایران

امروز روز بسیار خوبی برای ما است، روزی که سال ها انتظارش را می کشیدیم و »شنبه اشاره می کند که 

ین های محافظه کارانه حاکی از آن هستند که در صورت رفع تحریم ها، تجارت برخی تخم«. امید داشتیم

بسط خواهد یافت. پیش از این تجارت دو  251۳میلیارد یورو در سال  1تا  ۳متقابل میان این دو کشور به 

طرفه در حوزه هایی که مشمول تحریم بین المللی نبوده اند، به خصوص محصولات کشاورزی و دارو، رشد 

درصد و تجارت  35 ،صادرات به ایران 2514ابل توجهی داشته است. به گفتۀ وزرات خارجۀ آلمان، طی سال ق

، یکی از مشاورین تجارت که در زمینه کمک به شرکت های «ساسان کرنکلر»درصد رشد داشتند.  21متقابل 
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لیدکنندۀ خودرو در خاورمیانه ایران بزرگ ترین تو»آلمانی برای ورود به بازار ایران تخصص دارد، می گوید: 

در صورت رفع تحریم ها ایران قادر خواهد «. است. و این یکی از صنایعی است که نیازمند مدرنیزه شدن است

تری را که در تأسیسات پتروشیمی آن تولید می شوند )از جمله بود نفت خام و محصولات پتروشیمی بیش

در بندر امام ساخته است( به این کشور صادر « لینده»آلمانی میلیون یورو که شرکت  305تأسیساتی به ارزش 

 کند.

 ، به دنبال توافق سه شنبه، شرکتی نظیر بوئینگ می«وال استریت ژوزنال»چنین به گزارش دیروز روزنامۀ هم

 تواند از ناوگان هوایی تجاری سالخورده و بی رمق ایران منتفع شود، چرا که به گفتۀ وزیر حمل و نقل ایران

سال و با هزینۀ  15جت خود طی  455در ماه گذشته در پاریس، صنعت هوایی این کشور به دنبال تعویض 

 میلیارد دلار است. و این فرصتی ناب برای بوئینگ به شمار می رود.  25دست کم 

 روزنامه های مرتبط با موضوعات مالی و سرمایه گذاری، سرشار از چنین خبرهای مسرت بخشی برای سرمایه

 داران است.

اما با وجود تمامی این ها، طرف سرمایه گذار، اصولًا به یک چیز اهمیت می دهد و آن تضمین امنیت سرمایه 

و سودآوری بالای آن است. در جایی مانند ایران که تقریباً همه روزه شاهد اعتراض و اعتصابات، ولو پراکنده، 

ه داری محسوب می شود. هر اعتصاب، بنا به تجربه، است، این مشکلی بزرگ از نقطه نظر شرکت های سرمای

داری  پیدا کند، منافع سرمایه« سیاسی»خود جلوتر رود و به سرعت خصلت « صنفی»می تواند از اهداف صرفاً 

را به چالش بکشد و پیامدهایش برای رژیم و شرکای اقتصادی اش غیرقابل پیش بینی باشد، درحالی که 

قابلیت خود را برای  -مانند خانۀ کارگر و شوراهای اسلامی کار -لوگیری از آننهادهای سابق رژیم برای ج

 از دست داده اند. انجام این وظیفه

در نتیجه فراهم آوردن هرگونه امکان سرمایه گذاری خارجی، ناگزیر نیازمند مهار جنبش کارگری خواهد بود. 

که ظاهراً حول مسألۀ هسته ای صورت گرفته، در واقعیت امر یک بستۀ پیشنهادی « 1+0»توافقات رژیم و گروه 

است که موضوعات دیگری را دربر می گیرد و مسألۀ هسته ای صرفاً یک پوشش یا فرعی ترین جزء آن است. 

 یکی از همین موضوعات کلیدی، قطعاً مهار جنبشی است که تجربۀ یک انقلاب تاریخی، یعنی انقلاب بهمن

 را در کارنامۀ خود دارد. 1301
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، بهترین گزینۀ رژیم ایجاد «خانۀ کارگر»چون در این حالت و در شرایط بی اعتباری و ناتوانی نهادهایی هم

، گرایش راست درون جنبش «زرد»از بالا است، و بهترین گزینه برای ایجاد تشکل های « زرد»تشکل های 

رای خود دست و پا کرده، و هم با خودِ رژیم تداعی نمی شود. از کارگری، گرایشی که هم سابقۀ مبارزاتی ب

سوی دیگر در ادامۀ تلاش های رژیم برای از سرگیری و بهبود روابط با سرمایه داری جهانی و تطابق خود با 

 سازمان جهانی»برخی از عرف ها و قوانین بین المللی سرمایه داری در حوزۀ کار، چشم انداز حضور تدریجی 

 ۀشاخ مسئول و) کنونی کار وزیر ربیعی، علیبه هیچ وجه دور نیست. خردادماه سال پیش،  (ILO) «کار

(، امروز تا تأسیس بدو از کارگر خانۀ مرکزی شورای عضو و شصت دهۀ در اسلامی جمهوری حزب کارگری

 گیآماد ما و دهد گسترش را روابط این تواند می» تهران در سازمان این دفتر بازگشاییاعلام کرده بود که 

 را مؤثرتری نقش جنوب– جنوب کشورهای با رابطه در آموزش حوزۀ در تهران در مرکز این افتتاح با داریم

 عمل به دعوت ایران به سفر برای «کار جهانی سازمان» کل مدیر ،«رایدر گای»چنین از او هم«. کنیم ایفا

 بود. آورده

رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران نهایتًا پس از تعیین برنامه های حتی این که امسال در آستانۀ اول ماه مه، 

سال گذشته، مجوز قانونی برای راهپیمایی کارگران را صادر کرد، امری  ۵هفتۀ کارگر، برای نخستین بار طی 

بی ارتباط به دیپلماسی پنهانی و تلاش های رژیم ایران در چهارچوب مذاکرات پیشین نبود، به طوری که حتی 

صحبت های چهره های راست جنبش کارگری نظیر منصور اسانلو و مهدی کوهستانی در برنامۀ لابه لای از 

 رانای در کار جهانی سازمان نمایندۀ، چنین بر می آمد که «صدای آمریکا»، ویژۀ روز جهانی کارگر در «قاف»

 طبقۀ «لایق» نمایندۀ تنها را خود تا کرد سعی امکاناتش تمام با کارگر خانۀ دلیل همین به و است داشته حضور

 دهد. جلوه ایران کارگر

جنبش کارگری در آتیه مربوط شود، این دقیقاً همان نقطه ای  ترمزتا جایی که به ایجاد یک تشکل زرد و 

خواهد بود که حکومت جمهوری اسلامی، سازمان جهانی کار و گرایش راست جنبش کارگری حول یک هدف 

 واحد یعنی مهار جنبش کارگری، به یک دیگر می پیوندند.

ه و هر بار در شروع یا میانۀ راه در شرایطی که جنبش کارگری ایران طعم تشکل های مستقل خود را نچشید

با سرکوب فیزیکی رو به رو شده، سهل است که در صورت ایجاد چنین تشکلاتی در آینده، بخش زیادی از 

. چنان چه دخالتی مؤثر برای جلوگیری از این روند ، و این یک زنگ خطر استبدنۀ کارگری وارد آن شود
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گرد رو به رو خواهد شد که شاید یک دهه برای خنثی  احتمالی صورت نگیرد، جنبش کارگری با یک عقب

کردن تبعات منفی آن نیاز باشد. مسألۀ دخالتگری و برخورد با چنین طرح هایی، همان موضوع اساسی پیش 

 روی فعالین پیشروی سوسیالیست جنبش کارگری است که تدارکات اخص خود را می طلبد.

 حول ر،یکدیگ به نزدیک و دور گیری سمت سه با کارگری نفعالی میان در اصلی گرایش سه حاضر، حال در

  دارد. وجود هایی گری دخالت چنین

 ظرن از اما داری، سرمایه کارگری نهادهای با تقابل نمایش وجود با حتی که رفرمیستی های گرایش اول؛

 از را ایشان دیگری یزچ هر اگر دیگر بیان به .ندارد نهادها این با اساسی فرق خود برنامۀ و مطالبات محتوای

 به مطالباتِ  پیرو نیز گرایش این کند. نمی چنین مطالباتشان طرح و برنامه اما کند، می متمایز نهادهایی چنین

 که تاس مطالباتی واقع در مطالبات از دست این چه اگر هستند، دمکراتیک و صنفی یا و «حداقل» اصطلاح

 چهی به رفرمیستی های گرایش اما شود، آغاز جا همین از هم یدبا و دارد قرار کارگران فعلی آگاهی سطح در

 در تنگرف قرار خجولانه شکلی به دیگر برخی و صراحت با برخی و بروند فراتر این از نیستند مایل وجه

 کنند. می نمایان مطالبات از سطح این در ماندن متوقف با را داری سرمایه نظام چهارچوب

 قرار تفعالی هر مرکز در خود باید یا که است این ها آن بیرونی نمود از بخشی که گرا، فرقه های گرایش دوم؛

 است این ها آن گرایی فرقه خصلت بیرونی نمود .کنند می بایکوت و زده دور کلی به را آن یا و باشند، داشته

 می حریمت را زردی تشکلات و نهادها چنین ،«رادیکالیسم» معیار عنوان به خود گرفتن مفروض ضمن که

 دارکت کارگران مقابل در آلترناتیو عنوان به دادن قرار برای را ظرفی آن مقابل در خود که این بدون کنند،

  باشند. دیده

 گرایان، فرقه «امتناع» موضع و ها رفرمیست «تمکین» موضع برخلاف که سوسیالیست کارگران گرایش سوم؛

 باتیمطال و کرده آغاز کارگران فعلی آگاهی سطح از را ها توده میان در و کارگری جنبش در مشروط دخالتگری

 یصنف سطح در ها، رفرمیست علاقۀ برخلاف هم و است ساده کارگران برای آن فهم هم که کنند می طرح را

 عنوان تحت که مطالباتی .دارد نهفته خود در را بالاتر سطحی به انتقال پتانسیل و نمانده متوقف دمکراتیک و

 آن از الاترب سطحی با کارگران کنونی آگاهی بین را واسطی حلقۀ و شود، می بندی دسته تقالیان مطالبات

 می سبک کارگران پراتیک متن از را مطالبات نوع دارد، مارکسیستی عمیق منشأ که درک این .کند می ایجاد



 

0۳ 

 از مثلاً .دهد می سرایت کارگری جنبش کل درون به ای فشرده های فرمول و شعار صورت به را آن و کند

 البۀمط خودرو، ایران کارگران اخیر مبارزات از و ،«کارخانه اشغال» شعار صفا، لولۀ نورد کارگران اخیر مبارزات

 شعار نه .دهد می سرایت کارگری جنبش های بخش سایر به و کرده استنتاج را «حسابرسی دفاتر کردن باز»

 های گرایش مانند نه کند، عبور کارگران سر فراز از که ندک می طرح «مزدی کار لغو» مانند ماکسیمالیستی

 در هک گرا فرقه های گرایش مانند نه و شود، می متوقف دمکراتیک و صنفی مطالبات سطح در رفرمیست

 اقدام برنامۀ یک پیرو گرایش این .کند می خالی شانه گری دخالت از است نخست گرایش مکمل عمل

 صورت هب انقلابی سازماندهی آن اساس بر و کند می ترسیم را جنبش فعلی سطح از رفتن فرا افق کارگری،

 ایرس نیروی به نسبت ممکن حد کمترین در گرایش این نیروی. بیند می تدارک را کارگری مخفی های کمیته

 ده،ش آزمایش و صحیح ریل روی بر گرفتن قرار دلیل به واقعیت، در آن ازای مابه اما است، فوق های گرایش

 .است فوق های گرایش مجموعه از بیش

دون گرایش سوسیالیسم انقلابی و تشکیلات اخص آن است. بتقویت گری آتی، مستقیماً نیازمند هرگونه دخالت

چنین تشکیلاتی، سهل است که این فعالین برای تأثیرگذاری روی پایه های کارگری تشکلات و جریان های 

 ت تأثیر قرار گرفته و در همان مدار باقی بمانند.راست جنبش وارد عمل شوند، اما خود تح

بنابراین وظیفۀ اصلی طیف سوسیالیست های انقلابی جنبش کارگری نهایتاً تدارک ایجاد چنین ظرفی است، و 

این است که  ،این هویت و وجه تمایز آن ها با سایر گرایش های جنبش کارگری است. آن چه مسلم است

این گرایش در اقلیت قرار دارد و بدیهی است که توازن قوا تا مدت ها به نفع گرایش های رفرمیستی خواهد 

که  ، به طوریدهدبود. اما بروز اولین موج اعتراضات، به سادگی توازان قوا را از دومی به سود اولی تغییر می 

 دوی رفرمیسم. رشد گرایش انقلابی توأم خواهد بود با ریزش از ار

مسألۀ فوق العاده حیاتی پیش روی ما، تدارکاتی است که بتواند ما را به این هدف برساند. بسته به تجربیات 

و  سه نفره و مخفی است، در محلات-گذشته، شکل فعالیت متناسب با وضعیت کنونی، ایجاد هسته های دو

یت هایی می تواند صورت بگیرد که جزو محیط های کار و هرجای ممکن. در یک چنین هسته هایی، فعال

در واقعیت امر یک فرد منزوی و تنها هیچ چیز نیست، ولی در یک جمع انقلابی همه  .حداقل های ممکن است

چیز هست. هر فعالیتی، از سطح مطالعه گرفته تا فراتر از آن، فقط در یک جمع و در اصطکاک با دیگران است 

ه شکل می گیرد، و نه مثلًا اساسنام« برنامۀ اقدام کارگری»ای، حول یک  که معنا پیدا می کند. چنین هسته
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و کوهی از بند و تبصره، یا قواعد اخلاقی و غیره که بخش اعظم حیات تشکل های تاکنونی را به خود اختصاص 

هم بر مبنای تجربیات تاریخی و جهانی جنبش  -«مطالبات»داده است. برنامه ای که بر اساس یک سلسله 

تدوین شده است، و درنتیجه نه یک  -خودِ هستۀ مورد نظر ۀبقۀ کارگر، و هم دخالتگری های عملی روزمرط

دمکراسی »نسخۀ نهایی و ایستا، که پویا و متغیر است و می تواند و باید تکمیل شود. در یک چنین جمعی، 

من حفظ اختلافات اجتناب به عنوان تنها ضامن و شرط لازم حفظ آن جمع و جلوگیری از انشعاب ض« درونی

ناپذیر سیاسی، حاکم است. درست به این دلیل که افراد مختلف، در حوزه های مختلف درگیر هستند، و بر 

مبنای دخالتگری محدود خود، ناگزیر به آگاهی و تجارب محدود و نسبی دست پیدا می کنند. بنابراین کل این 

بحث گذاشته شود، جمع بندی و چکیدۀ آن وارد برنامه شود و  تجربیات باید بتواند در جایی متمرکز گردد، به

سپس در دور بعدی در عمل محک بخورد. یک چنین هسته ای، در فاز عملی، بنا به ابتکار خود می تواند 

ند از منطقه یا کارخانه ای ک« گزارش کارگری»فعالیت های مختلفی انجام دهد: به عنوان مثال، اقدام به تهیۀ 

اهمیت، کم تر در سطح جنبش به آن توجه شده، در صورتی که از درون آن گزارش می توان نکات  که با وجود

لازم را برای تحلیل ها و ترسیم قدم های بعدی استخراج کرد. چنین هسته ای، می تواند به عنوان یک الگوی 

مع آوری ی در سطح شهر، یا جعملی به دیگران، اقدام به توزیع پوستر و تراکت در دفاع از فعالین کارگری زندان

کمک مالی برای رفع بخشی از نیازهای مادی خانواده های فعالین کارگری زندانی کند؛ می تواند با شرکت در 

یک اعتراض، به راحتی شعاری از پیش تعیین شده را به شعار غالب مبدل سازد؛ می تواند راه حل های خود 

بنامه در محلات کارگری یا در سطح کارخانه ها توزیع کند، و به برای پیشرَوی جنبش را در قالب بیانیه و ش

این ترتیب پس از مدتی با بخش پیشرُوی همان کارگران مرتبط شود؛ چنین هسته ای در هر محیطی، اعم از 

محیط کار یا دانشگاه، سعی می کند با پیشروترین ها، یعنی کسانی که در صف اول هر اعتراضی هستند، 

یک محیط کار، می تواند مطالباتی را از برنامۀ خود جا بیاندازد که با سطح کنونی آگاهی  مرتبط شود؛ در

خوانی دارد و به علاوه می تواند حلقۀ واسطی برای رشد این آگاهی به سطوح بالاتر باشد، به طوری کارگران هم

قا و به سطحی بالاتر ارتکه وقتی خود آن کارگران پشت تحقق آن مطالبه رفتند، خود به لحاظ آگاهی، رشد 

پیدا کنند. در یک چنین جمع محدود و کوچکی است که افراد بسته به موضوعاتی که در آن دخیل هستند )و 

نه موضوعاتی از سر ذهن، علایق شخصی، و صرفاً برای افزودن به دانش فردی یا انباشت معرفت(، مطالعه 

ی، بهترین، صحیح ترین و به موقع ترین خطوط را به می کنند، و تلاش دارند که جلوتر از هر جریان دیگر

وجه برخوردار ین تکم تر از دیگران منتقل کنند؛ یک چنین جمعی، مسائل پایه ای و اساسی نظری را )که اتفاقاً 
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( با موضوعات روز )اعم از مسائل داخلی و بین المللی( ترکیب می کند و به موازات فعالیت های عملی بوده

 د. می تواند با یافتن متحدین بین المللی خود، از تجارب آن ها بیاموزد. خود پیش می بر

 تمام وانت می چنین فعالیت هایی از یک سو به خود این فعالین اعتماد به نفس می دهد، چرا که می بینند

ولی حرفه ای و منضبط، مابه ازایی بسیار فراتر  کوچک، جمع یک با عمل در و زد دور را رژیم امنیتی سدهای

از انبوه تشکلات و احزاب داشت. از سوی دیگر به دیگران یک الگو و خط عملی پیشنهادی را می دهد که 

چنان چه آن ها نیز همان کار را انجام دهند، در آن صورت فعالیت مورد نظر تأثیر ملموس خواهد گذاشت، و 

بود که در جنبش به ثبت خواهد  رسید. فقط در درون چنین جمع هایی است که  همۀ این ها مواردی خواهد

می توان سازماندهی مخفی را برای آینده یاد گرفت، وگرنه به راستی چه ظرف دیگری برای آموزش سبک 

کار متشکل، انضباط و تعهد وجود دارد، و در صورت بروز یک گشایش، چگونه فرد می تواند بدون طی کردن 

مسیر، به جای دنباله روی، دخالتگری داشته باشد. چنین هسته هایی قرار نیست و نمی تواند، در قد و این 

قوارۀ یک حزب انقلابی دخالتگری و تأثیرگذاری داشته باشند، بلکه قرار است به عنوان یک اقلیت پیشرو، سبک 

پایه های حزب انقلابی سوسیالیست کار و الگوهای پیشنهادی خود را در عمل در درون جنبش جا بیاندازند و 

 .آتی را پی ریزی کند

منتها همیشه تداوم یک کار، از آغاز آن بسیار سخت تر است. بارها دیده ایم که نیروهای حاضر و آماده با کلی 

اشتیاق و هیجان فعالیتی را آغاز می کنند، اما در پروسۀ تداوم آن به تدریج ریزش ها آغاز می شود. مشکل 

می دهند؛ هسته هایی که به ازای غیاب « سازمان»نبش ما نبود همین هسته هایی است که خودشان امروز ج

وجود دارد که اصولاً نقشی در جلو راندن « شهید»هر یک از آن ها، ده ها جمع مطالعاتی، همایش و زندانی و 

ست، ا در شرایط کنونی رکا و ضروری ترین جنبش ندارند. ایجاد این هسته ها و تداوم آن دقیقاً سخت ترین

اما به هیچ وجه ناممکن نیست. فقط کافی است چنین جمع هایی در سطح اولیه، منتها به شکل استخوان دار 

شکل بگیرد، تا بعد از آن هر جمعی بتواند مشابه خودش را ایجاد کند. بنابراین تمام فشار و هم و غمّ ما در 

مرکز متید روی ایجاد همین هسته های اولیه در نقاط مختلف وقت اندک فعلی و در شرایط ملتهب ایران، با

باشد، و از این نظر، هر فعالیت دیگری را که مرتبط با این حوزه نباشد، اتلاف وقت و انرژی و خُرده کاری 

 .بدانیم
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 ر دارند،باو ی، به عنوان یک اتحاد عمل میان گرایش هایی که به چنین برنامه و هدف«کمیتۀ اقدام کارگری»

می تواند به عنوان محیطی جهت هماهنگی بین هسته های مختلف و اقدامات کارگری آن ها درنظر گرفته 

شود. این هسته های مختلف، حتی بدون ارتباط مستقیم با یک دیگر، در نقاط مختلف ایجاد می شوند، و می 

اقدام  کمیتۀ»بارت دیگر، توانند از همین طریق برخی فعالیت های خود را با یک دیگر هماهنگ کنند. به ع

دهی، سازماندهی، هماهنگی و ارتباط هسته های مختلف است، به طوری که این هسته ، ارگان شکل«کارگری

ها بتوانند شانه به شانۀ هم فعالیت کنند. نهایتاً از درون یک چنین پروسه ای است که در آتیه یک تشکیلات 

و این  ن پیشرو و روشنفکران انقلابی، از پایین شکل خواهد گرفت.سوسیالیستی انقلابی، با اتکا به خود کارگرا

جنبش خواهد بود که دست آخر آن را بنا به قضاوت خود، به رسمیت خواهد شناخت یا بالعکس کنار خواهد 

 .گذاشت

 بنابراین امروز باید به صراحت گفت که تمام این احزاب و تشکلات را باید دور ریخت. آن ها مثل بار سنگین

روی سینۀ جنبش افتاده اند و نمی گذارند نفس بکشد. فعالیت های فوق، بهترین پاسخ عملی به چنین جریان 

هایی است. باید بر مبنای دخالتگری و ارتباط ها، همان اقلیتی را پیدا کرد که یا نقداً سوسیالیست شده اند و 

ین جمع نسیلی دارند و باید برای ورود به چندنبال ظرفی برای رشد و فعالیت می گردد؛ یا کسانی که چنین پتا

هایی رشد کافی داده شوند. برای دوره ای، قطعاً باید در انزوا، با کم ترین امکانات، و با بیشترین وقت و انرژی 

نتظار اچنین هسته هایی را در نقاط مختلف ایجاد و سپس آن ها را به هم مرتبط کرد. و بعد از این فقط باید 

که اصلاً نباید از نظر دور دانست )مانند اعتراضات اخیر مهاباد، اعتراضات را کشید تحول اساسی یک تغییر و 

و یا بسیار فراتر از آن(. رشد این هسته ها تازه در این شرایط آغاز می شود. در این شرایط خاص یک هسته  ۵۵

یی بهترین شعار را مطرح آن قدر به مسائل نظری و خطوط صحیح سوار هست که به سرعت بتواند در هرجا

کند یا بهترین دخالتگری ممکن را انجام دهد. این جمع بلد خواهد بود که چه طور بیانیه بنویسد، چه طور و 

و غیره. در این مقاطع خاص چنان تکاپو در جامعه زیاد  چگونه اعتراضی را سازمان دهد کجا آن را توزیع کند،

د می آید که همان هستۀ کوچک، برای بسیاری از امور خود می شود و چنان عطشی برای سیاست به وجو

 .حتی تصور هم نمی کرده است گاهحتی فرصت هم نخواهد داشت و چنان رشدی خواهد کرد که هیچ 



 

۳5 

أکید کرد که باید تبنابراین با در نظر داشتن این تغییر و تحولات کنونی و همۀ اشتباهات و درس های گذشته، 

ین هشدار را به طیف چپ جنبش داد که اگر قرار به بحث است، این مسائل کلیدی وقت تنگ است؛ و باید ا

 در همین راستا.  ،باید بحث شود و اگر قرار است فعالیتی صورت بگیرد

 1314تیرماه  24
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 و مواضع ما 29نگاهی فشرده به انتخابات 

سربسته به ما مطرح شد مبتنی بر این که گویا از مدتی قبل با مشاهدۀ موج اعدام های اخیر حکومت، انتقادی 

شاهد  29نقطه نظر تحلیل های گرایش مارکسیست های انقلابی ایران، باید پس از انتخابات ریاست جمهوری 

می بودیم، و این چیزی است که تاکنون نه فقط محقق نشده، بلکه سیر رویدادهای اخیر، خلاف « گشایش»

چنین پس از اعلام نتایج و نهایتاً پیروزی و هم 29مواضع ما در آستانۀ انتخابات  آن را اثبات کرده است. تمام

را  88منتشر گردید که ضمنًا مواضع پیشین ما در قبال انتخابات  6روحانی، بی کم و کاست در قالب جزوه ای

ر چیز ن پیش از هنیز دربر می گرفت تا خواننده امکان قیاس و ارزیابی این دو را نیز داشته باشد. بنابرای

خوشحال خواهیم شد که دوستان منتقد نیز بنا به پرنسیپ های سیاسی، تحلیل ها و مواضع خود را به شکل 

مکتوب و مدون ارائه کنند تا امکان رجوع به آن ها نیز برای مخاطب فراهم باشد، و به علاوه به طور مشخص 

ستر آن بتواند معنای خود را پیدا کند. به بهانۀ این در ب« گشایش»به نوشته ای از ما ارجاع دهند تا مفهوم 

انتقاد، که از نطقه نظر پیگیری مواضع پیشین ما و حساسیت نسبت به آن قابل قدردانی هم هست، من سعی 

می کنم به طور فشرده به تمام مسائل مطرح در آن مقطع از حیث تاکتیک ها، استراتژی و چشم اندازمان 

 اشاره ای داشته باشم.

 29انتخابات 

و موقعیت جمهوری اسلامی در آن از چندین وجه، متفاوت از انتخابات پیشین  29انتخابات ریاست جمهوری 

بود و اهمیت ویژه ای داشت؛ در این مقطع بحران داخلی و بین المللی رژیم شدت گرفته بود و انتخابات در 

ها به شمار می رفت. از نقطه نظر بین المللی، واقع آخرین فرصت برای غلبۀ موقت و برون رفت از این بحران 

دور جدید تحریم ها این بار با محوریت صنایع نفت و پتروشیمی )یعنی تکیه گاه اصلی و حیاتی درآمد جمهوری 

اسلامی( و همین طور بانک مرکزی، تأثیرات خود را بر رژیم گذاشته بود؛ درگذشت چاوز در ونزوئلا و ابهام در 

جی او نسبت به جمهوری اسلامی در حکومت بعدی، پایۀ جمهوری اسلامی را در امریکای تداوم سیاست خار

حده درحال بهره مندی از تأثیر تحریم های نفتی ایالات متلاتین تضعیف کرده بود )ضمن این که اتفاقاً ونزوئلا 

ین و هند از دست می و اروپا علیه ایران، برای به دست آوردن بخشی از بازاری بود که ایران در به ویژه چ
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و مهم تر از همه وضعیت حاد و احتمال سقوط رژیم اسد به عنوان مهم ترین متحد استراتژیک ایران در داد(؛ 

منطقه، برای جمهوری اسلامی یک زنگ خطر بود؛ از نقطه نظر داخلی، شکاف های درونی رژیم شدت گرفته 

را در دفاع از ریاست جمهوری احمدی نژاد « یان فتنهجر»بود؛ خامنه ای و حلقۀ وابسته به آن که به تازگی 

از دور خارج « جریان انحرافی»عقب زده بود، این بار مجبور بود که همین متحد سابق خود را هم به عنوان 

کند، و این اشتباهات ممتد محاسباتی، بیش از هر چیزی خود خامنه ای را در موقعیت بدی در مقابل پایه 

. به علاوه حاکمیت می دانست که به دنبال جوّ نارضایتی و بی اعتمادی عمومی جامعه پس هایش قرار داده بود

 ، مشارکت در انتخابات پیش روی آن با چالش جدی رو به رو است.88از اعتراضات 

به عنوان یک رژیم بورژوایی غیرمتعارف تثبیت شده بود، از  75جمهوری اسلامی که با درهم شکستن انقلاب 

ا دو گرایش اقتدارگرا و اصلاح طلب را در خود جای می داد، به طوری که اولی در سطح سیاسی همان ابتد

شدیداً خواستار آن بوده که جمهوری اسلامی خود را با معیارهای اختلافاتی با غرب داشته، در صورتی که دومی 

دهد )برای نمونه از روزهای را کاهش « منازعات»نظام های سرمایه داری غربی همسو کند و تا حدّ امکان این 

و  «معتدل»بهشتی بر عهده داشتند، و نمایندگی جناح  -نخستین انقلاب، نمایندگی گرایش اّول را خمینی

، تنها همین گرایش دوم 29در وضعیت خاص انتخابات  .(.یزدی -متعارف با ُعرف های بین المللی را بازرگان

به کند. حاکمیت و در مرکز آن باند خامنه ای، مجبور بود برای بود که می توانست موقتاً بر هر دو بحران غل

مهندسی و مدیریت بحران خود )آن هم با بهره گیری از نبود یک خط رهبری انقلابی و رادیکال در جامعه(، 

مهره ای را به عنوان نمایندۀ این گرایش رو کند که اولًا مورد پذیرش غرب و طرف سازش و مماشات با آن 

و ثانیاً بتواند اعتراضات موجود در جامعه به دنبال انتخابات قبلی را به سوی صندوق های رأی کانالیزه  ها باشد؛

 کند؛ و ثالثاً مورد قبول و اجماع جناح های رقیب درون حکومت قرار بگیرد.

 یرفسنجانی با خط سیاسی همیشگی خود، به عنوان نمایندۀ این گرایش، چنین گزینه ای محسوب می شد؛ ول

حضور و انتخاب رفسنجانی به دلیل کارنامۀ قبلش اش، خود منجر به ریزش پایه های تندرو و افراطی اطراف 

خامنه ای می شد. برخورد غرب بلافاصله پس از اعلام ردّ صلاحیت رفسنجانی، به وضوح اهمیت حضور این 

شان می داد. به عنوان نمونه جان چهره )و در واقع باید گفت خطّ مشی محافظه کارانۀ او( را برای آن ها، ن

 خواند و از وی حمایت کرد. « غیردمکراتیک»کری، انتخابات را به دلیل عدم حضور رفسنجانی 
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 در نتیجه به مهره هایی نیاز بود که بتوانند چنین شروطی را تأمین کنند. روحانی، محصول چنین نیازی بود.

عالی امنیت ملی بوده و هم مورد تأیید شخص رفسنجانی کسی که هم نمایندۀ خامنه ای در شورای  -روحانی

گزینه ای   -قرار داشته و در گذشته نیز رئیس تیم هسته ای مذاکره کننده با آلمان، فرانسه و بریتانیا بوده است

بود که هم می توانست به دلیل سوابق خود جناح های مختلف درون رژیم و طرف غربی را راضی کند و هم 

مطالبات دمکراتیک عمومی جامعه )از امنیت زنان در جامعه گرفته تا حل مسألۀ فرسایشی هسته  با محور قرار

از خود نشان دهد که اعتراضات را به نفع شرکت در « معتدل»چهره ای «( حملۀ نظامی»ای و رفع خطر 

یروز اصلی ری اسلامی پانتخابات خنثی کند. این دقیقاً همان سناریویی است که نهایتاً رخ داد، و متأسفانه جمهو

 آن بود.

 تاکتیک تحریم فعّال انتخابات

یک گرایش خواهان  طی این مقطع دو گرایش در طیف چپ به طور کلی در قبال مسأله انتخابات شکل گرفت.

به این معنا که اصولًا انتخابات و فضای انتخاباتی امری است بی ارتبط با ما و نمی تواند  تحریم انتخابات بود.

ون باد سرنگ»موضوع دخالتگری ما باشد. در نتیجه این گرایش حداکثر بسنده کرد به طرح این شعار که: 

اتفاقاً در همان دوره در مقابلِ آن ها بحث شد که شما اساساً می توانستید این شعار را  «جمهوری اسلامی!

ورد مشخص، یعنی انتخابات، چه هرجا و هر زمان دیگری هم مطرح کنید )کما این که کردید(؛ اما در این م

وق صند»موضع یا شعار خاصی دارید؟ نهایتًا از دل این بحث ها آن ها شعارشان را تقلیل دادند به این که: 

منتها مسأله این بود اگر یک چنین پتانسیل یا نیرویی وجود داشت که قاعدتًا می  «های رأی را آتش بزنید!

 ی را، مثلاً فراخوان اعتصاب عمومی، مطرح کنیم.توانستیم فراتر از آتش زدن صندوق رأ

در نقطۀ مقابل، گرایش دوم، کسانی بودند که خواهان شرکت در انتخاب بودند و این کار را هم انجام دادند؛ 

با صراحت پوسترهای روحانی را همراه با باندهای بنفش به دست گرفتند و افتخار می  برخی از آن ها حتی

کلّ هست و نیست تئوریک این طیف  پوسترهای انتخاباتی را در بین مردم توزیع کرده اند.کردند که پای پیاده 

اگر این کار را نکنیم، چه کنیم؟ برویم مبارزه مسلحانه »خلاصه می شد که: « استدلال»هم در همین یک 

 «انجام بدهیم؟
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 ی، ضرورت اولی )یعنی شرکتیعنی آن ها قیاس می کردند با یک امر محال و نشدنی؛ و از ناممکن بودن دوم

  !خیر، این کار را انجام ندهید :پاسخ ما به این تردستی ناشیانه این بود که را نتیجه می گرفتند. در انتخابات(

  بروید حدّ فاصل بین شرکت در انتخابات و سنگربندی در خیابان، چیزی انتخاب کنید و آن را عملی کنید.

تا جایی که موضوع به  ایش، ما بحث خودمان را به این شکل مطرح کردیم:به هر حال در تقابل با این دو گر

« حریمت»برای مارکسیست های انقلابی، چرا که «. فعال»؛ منتها به شکل «تحریم»انتخابات بازمی گردد، 

انتخابات تحت حکومت جمهوری اسلامی موضوعی است مفروض؛ هرچند در شرایط دمکراتیک جامعۀ 

ر این که جامعه در وضعیت اعتلای انقلابی قرار نداشته نباشد، می توان در انتخابات پارلمانی، بورژوایی، مشروط ب

با حضور نمایندگان کارگران و کمونیست ها، برای به دست گرفتن تریبون علیه خود نظام سرمایه داری شرکت 

طی، اعم از دمکراتیک یا کرد، اما تحریم انتخابات، به خصوص برای ساختن دولت سرمایه داری، در هر شرای

استبدادی، یک اصل مفروض است. آن وقت است که هر عملی در ارتباط با این تحریم و اثرگذار کردن آن 

به خود بگیرد. والا دفاع از یک جناح بورژوازی در مقابل سایر جناح « تاکتیک»در درون جامعه، می تواند عنوانِ 

، اقدامی است که بخش اعظم «تحلیل»تکا به خروارها توجیه و ها و گرایش های موجود در طبقۀ حاکمه با ا

جامعه هم به دلیل سطح فعلی آگاهی خود، به خصوص به دلیل آگاهی وارونه ای که هر روز به آن ها تزریق 

محسوب  «تاکتیک»می شود، و نبود یک آلترناتیو نیرومند، انجام می دهد؛ و درست به همین دلیل، نه فقط 

اما بلافاصله این را هم اضافه می کردیم  .دست آخر رؤیای خودِ بورژوازی را تحقق می بخشد نمی شود، بلکه

قطۀ مقابل درست ن -یعنی گوشه گیری، خانه نشینی و بی اعتنایی به سیر رویدادها -«غیر فعال»که تحریم 

 .، و به یک اندازه بی تأثیر است«فعال»مشارکت 

عنوان مارکسیست های انقلابی اصولاً در به در دنبال روزنه ای می  ما به در نتیجه یادآوری می کردیم که

چرا نباید از  گردیم تا بتوانیم مطالبات خودمان را از جمله خواست آزادی فعالین کارگری زندانی مطرح کنیم.

فضایی که هر چهار سال یک بار، و نه روزمره، رخ می دهد؛ جامعه طی آن سیاسی می شود و جمهوری اسلامی 

مجبور است که درها را کمی دست کم برای حفظ ژست دمکراتیک خود باز بگذارد، استفاده نکنیم؟ چرا نیاییم 

 و همین مطالبه را منطبق نکنیم با این شرایط و به درون جامعه نبریم؟

شرکت در انتخابات اصولاً منوط به این  این گونه فرمول بندی می شد که: «تاکتیک تحریم فعال»در نتیجه 

ما  است. «شاهرخ زمانی»نمایندۀ ما، به فرض، به شکل سمبلیک،  است که نمایندگان ما حضور داشته باشند.
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در نتیجه  پس انتخابات غیر دمکراتیک است؛ منتها در داخل زندان است. می خواهیم به این فرد رأی بدهیم.

بعد شرط شرکت در انتخابات آزاد تأمین در وهلۀ اول باید نیرو و انرژی ای را گذاشت برای آزادی آن ها، تا 

این  .«پیش شرط انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی است»از دل این بحث این شعار بیرون آمد که  .بشود

« صندوق های رأی را آتش بزنید»یا  «سرنگون باد جمهوری اسلامی»شعار دیگرقابل درک بود و مانند شعار 

یعنی در این گونه مسائل ما نمی  و نکتۀ مهم هم همین جاست. نمی شد؛از بالای سر توده های مردم رد 

بالعکس، نقطۀ عزیمت و شروع ما، سطح آگاهی طرف مقابل است  توانیم از سطح ذهن خودمان شروع کنیم.

ما مطالبه ای را باید مطرح کنیم که بشود حلقۀ واسطی بین آن چیزی که طرف مقابل  )یعنی مردم و جامعه(.

 .ن چیزی که ما می خواهیم باشدهست و آ

نهایتاً بحث بر سر انتخابات با دو گرایش مذکور به حالت فرسایشی رسید. به همین دلیل رفقایی بر مبنای 

همین خط، از فضای انتخاباتی استفاده کردند و پوسترهایی را با شعار اشاره شده در اماکن عمومی و روی 

کل طیف چپ چنین تاکتیکی را به خرج  ان داشت، توزیع کردند. امابیلبوردهای انتخاباتی و هرجایی که امک

مشخص هم نشد که این تشکل ها و کمیته های موجود دقیقًا چه استفاده ای از فضای انتخابات کردند  نداد.

برای مطرح کردن مطالبه ای که این قدر هم بر آن پافشاری دارند )یعنی مسألۀ آزادی کارگران زندانی و 

د(. به هر حال انتخابات تمام شد و نهایتاً هم دیدیم که نه صندوق رأی آتش گرفت و نه جمهوری اعضای خو

 اسلامی ساقط گردید. 

بدیهی بود که با توان و امکانات محدود، تاکتیک تحریم فعال نمی تواند اثری فوق العاده و محسوس داشته 

ی توده های مردم کاری را انجام نمی دهند، آن باشد. ولی مسأله این است که مارکسیست های انقلابی به جا

ها خط سیاسی، سبک کار را با عملی کردن آن، ولو در سطح محدود، جا می اندازند تا نهایتاً با پیدا کردن پایه 

 هایش، بتواند به خطی تأثیرگذار و ملموس تبدیل شود.

 ی آتیها «گشایش»

ه انتخابات پیشین و نتیجۀ آن را به کل بی ارتباط با برخلاف آن دسته از گرایش های درون جنبش کارگری ک

وضعیت آتی جنبش کارگری ارزیابی می کردند، ما اعتقاد داشتیم که در دورۀ پیش رو اتفاقًا جنبش کارگری 

نسبت به دورۀ چندسالۀ قبل از آن که با سرکوب سیستماتیک و کاهش اعتماد به نفس رو به رو بود، تحولاتی 
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ددًا بحث بر سر آمادگی مارکسیست های انقلابی برای استفاده از شرایط جدید در راستای خواهد داشت و مج

، تحولات دورۀ پیش رو و وظایف اصلی مارکسیست 29سازماندهی انقلابی بود. در نتیجه در ارتباط با انتخابات 

ی برال تحت خطّ مشچنان چه این سناریو تحقق یابد، یعنی نماینده ای از جناح بورژوازی لی»ها نوشتیم: 

سیاسی رفسنجانی بر سر کار آید، می باید منتظر ازسرگیری و بهبود روابط با غرب، حضور تدریجی سازمان 

( در ایران برای ایجاد اتحادیه های کارگری زرد به عنوان سوپاپ اطمینان در ایران و غیره ILOجهانی کار )

خواهد داشت که هرچند وظیفۀ اصلی مارکسیست های  باشیم. در این حالت، دورۀ جدید و روزنه هایی وجود

یعنی گسترش کمیته های مخفی، مرتبط ساختن آن ها با یک دیگر از طریق یک نشریۀ سراسری،  -انقلابی را

تغییر نمی دهد، ولی نوع سازماندهی را )مثلاً از نظر  -ایجاد نطفه های اولیۀ حزب پیشتاز و تدارک برای انقلاب

دن، حضور در درون تشکلات زرد برای تأثیر گذاری بر روی پایه های آن و استفاده از امکانات علنی یا مخفی بو

 «این نهادها برضدّ رژیم و غیره( متأثر می کند.

، از نقطه نظر افزایش اعتماد به نفس و روحیۀ مبارزاتی جنبش کارگری مطرح بود. چرا که «گشایش»بنابراین 

اگر گشایش می توانست مفهوم تحقق مطالبات، حتی در سطح دمکراتیک را داشته باشد، آن گاه این پرسش 

حریم فعال کت، تمی توانست پیش بیاید که پس چرا مارکسیست های انقلابی این انتخابات را به جای مشار

بود که در مقابل گرایش مدافع شرکت در انتخابات « گشایش»کردند؟ به دلیل عدم اعتقاد به این برداشت از 

یا دستاورد معرفی می کرد، درخواست کردیم که « پیروزی»که پس از اعلام نتایج، انتخاب روحانی را یک 

اً نشان دهند که در اثر این پیروزی، زندانیان سیاسی را هم نشان دهند )مثل« پیروزی»مصادیق و مابه ازای این 

آزاده شده اند، اعدام ملغا گشته است و غیره.( به علاوه اشاره کرده بودیم که سرمایه داری جمهوری اسلامی 

خود دچار یک تناقض یا مخمصه است، و آن اینست که در هر حال چه با افزایش فشارهای داخلی و چه باز 

، نیروی پتانسیل بالقوۀ اعتراضی را آزاد می کند و در حقیقت سرنگونی خود را جلو می کردن فضای سیاسی

 اندازد. 

روی کار آمدن روحانی که یک عقب نشینی تاکتیکی بود از سوی رژیم تحت شرایط فشار بحران های داخلی 

وحیۀ اعتماد به نفس و ر و خارجی خود، دقیقاً همراه شد با پیشرَوی جنبش کارگری و متعاقباً بازگشت درجه ای

 بود که انتظارش می رفت.« گشایشی»و این مورد آخر،  .طبقاتی به سایر اقشار مردم و به ویژه جنبش کارگری
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گیر شمار و فراوانی اعتراضات و اعتصابات کارگری بودیم؛ فقط طی چند ماه گذشته ما شاهد افزایش چشم

سنگ معدن بافق، پلی اکریل اصفهان، کاشی گیلانا، هفت اعتراضات، اعتصابات و تحصن در معدن چادرملو، 

 تپه و واگن پارس و غیره از نمونه های آن هستند. 

در ادامۀ تلاش های رژیم برای از سرگیری و بهبود روابط با غرب )به خصوص بر سر مسألۀ هسته ای( و تطابق 

کار، یعنی حضور تدریجی سازمان جهانی خود با برخی از عرف ها و قوانین بین المللی سرمایه داری در حوزۀ 

مثلاً دیدار  و نهایتًا ایجاد اتحادیه های کارگری زرد تحرکاتی از سوی رژیم به چشم می خورد.  (ILO)کار

با وزیر کار، و بحث و بررسی بازگشایی دفتر این سازمان در  «سازمان جهانی کار»چندی پیش مدیر کل 

 .تهران، از جملۀ این موارد بوده است

وزیر کار با تأکید بر لزوم ارتقای همکاری میان ایران  »، 26خرداد  96به تاریخ  «ایلنا»به گزارش خبرگزاری 

بازگشایی دفتر تهران می تواند این روابط را گسترش دهد و ما آمادگی داریم »، اعلام کرده بود که «ILOو 

جنوب نقش مؤثرتری را ایفا  -ورهای جنوببا افتتاح این مرکز در تهران در حوزۀ آموزش در رابطه با کش

به علاوه علی ربیعی، وزیر کار کنونی )و مسئول شاخۀ کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهۀ شصت  «.کنیم

سازمان جهانی »، مدیر کل «گای رایدر»در ادامه از  و عضو شورای مرکزی خانۀ کارگر از بدو تأسیس تا امروز(

به عمل آورده بود. این موردی است که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد، برای سفر به ایران دعوت  «کار

 البته اگر تا آن زمان جمهوری اسلامی سرنگون نشده باشد!

در دورۀ کنونی شاهدیم که خشم مردم این بار نیز با ماجرای اسیدپاشی ها در اصفهان، مجراهایی برای بروز 

 ترضین بازگشته است.یافته است، و مجدداً اعتماد به نفس به مع

طی این مدت برخی از فعالین کارگری که برای مدتی سکوت کرده بودند، مجددًا سکوت را شکسته و به 

تحلیل و نقد و ارزیابی فعالیت های گذشته برای درس گیری جهت فعالیت های آتی پرداخته اند. اخیراً تعدادی 

هم تر مکارگری را در شهر سقز برگزار کرده اند.  سومین نشست ایجاد تشکل سراسریاز فعالین کارگری نیز 

ه با اتکا به برخی پیشروان کارگری آغاز گردید« تدارک حزب انقلابی»از این ها، برای اولین بار پروژه ای با نام 

است. یعنی عده ای از فعالین چپ و پیشروان کارگری که نهایتاً با به ضرورت تدارک حزب انقلابی متقاعد شده 
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در گذشته به این نتیجه رسیده بودند، بحث بر سر این مورد را به طور جدی آغاز کرده اند که خود اقدامی  اند یا

 بی سابقه است.

همۀ این ها شاخص بسیار خوبی است که افزایش اعتماد به نفس در جنبش کارگری و فعالین کارگری را نشان 

و تداوم آن در گره هیچ وجه خطی و ممتد نیست، و می دهد؛ منتها مسأله دقیقاً این جاست که این فرایند ب

 پارامتر دخالتگری کمونیستی است.

جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را می کند تا با سرکوب ها و ایجاد جوّ ارعاب )مانند بازداشت فعالین سندیکای 

 ین کارگری پتروشیمیشرکت واحد در مراسم اول ماه مه امسال در میدان آزادی؛ حکم شلاق به چهار تن از فعال

رازی؛ دستگیری نمایندگان کارگران سنگ آهن بافق و پلی اکریل اصفهان و موج اعدام ها در دورۀ روحانی و 

 ستد از غرب با خود پردۀ پشت معاملات از حاصل توافقات فردای تا کم دست را وضعیتنظایر آن(، کنترل 

 آن نممک های گزینه از یکی زرد های اتحادیه انداز شمچ که بگردد دیگری مفرّ دنبال به آن، از پس تا ندهد

 باشد. تواند می

 استراتژی ما

مارکسیست های انقلابی قویاً بر این اعتقادند که می توان و باید با تحلیل مشخص از شرایط مشخص ابزارها 

ارگر به کو تاکتیک های مبارزاتی مشخصی را برای دست یافتن به هدف اصلی، یعنی خودسازماندهی طبقۀ 

منظور تدارک انقلاب و تسخیر قدرت سیاسی )یعنی همان استراتژی و حوزه ای که اساساً با دخالتگری در آن 

تبدیل می شوند(، آن هم در وضعیتی که به لحاظ عینی هیچ زمانی تا به این « مارکسیست»نیروهای چپ به 

ظر داشتن این چشم انداز اصلی معنا پیدا می حد آماده نبوده است، اتخاذ کرد. در نتیجه، وظایف اصلی با درن

 کند و در هر حال ثابت است.

، 29به همین دلیل است که به مناسبت اول ماه مه امسال و با نظر داشتن شرایط پیش رو بعد از انتخابات 

هسته ها و کمیته های مخفی سوسیالیستی و ایجاد نطفه های  قتعمیایجاد و  تری بر بیشبه مراتب تأکید 

 فاصلحد خصوصی به و گذشته دهۀ یک کم دست رویدادهای به اگر داشتیم.حزب پیشتاز انقلابی  ۀاولی

 همان دیدیم ما .شود می مشخص وظیفه این اهمیت و صحت هم باز بازگردیم، 29 انتخابات تا 88 انتخابات

 تغییر موازات به و بود، خیابانی اعتراضات درگیر سال دو مدت به 88 انتخابات الدنب به که معترضی تودۀ
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 رسیده مه سرنگونی مطالبۀ و طلب اصلاح رهبران از تدریجی گسست به ها، سرکوب افزایش و عینی شرایط

 ندوقص پای به رادیکال، رهبری خط هرگونه نبود دلیل به و بالا از رژیم مهندسی با بعدی سال دو طی بود،

 هآمد دست به دمکراتیک، حوزۀ در ولو مبارزات، نتیجۀ در که اجتماعی آگاهی آن یعنی .شد کشیده رأی های

 بروز- کارگری جنبش گذشته دهۀ یک تجربیات ترتیب همین به .شد خنثی سادگی به بعدی سال دو طی بود،

 می اثبات- آن نظایر و عطف نقطۀ یک عنوان به واحد شرکت سندکای تشکیل روزمره، های اعتصاب انواع

 حولاتت و تغییر با و مبارزات طی در هرچند داری سرمایه ضدّ آگاهی و کارگر، طبقۀ طبقاتی روحیۀ که کند

 به که دید این در باید را امر این دلیل .ندارد خود بقای و حفظ برای تضمینی ولی آید، می وجود به موجود

 ستگاهد طرف از نیز وارونه آگاهی همان یا ایدئولوژی داری، سرمایه ضدّ و طبقاتی مبارزاتی، آگاهی بروز موازات

  .کند می خنثی را آن و شود می تزریق حاکم

 لوژیایدئو مقابل در را مبارزه از حاصل آگاهی این بتواند که شود می پیدا نیاز ظرفی به جا همین در درست

 خطّ نوانع به مجدداً  سپس و کند تئوریزه را ارزاتمب چکیدۀ کند؛ حفظ است، غالب ایدئولوژی که حاکم، طبقۀ

 درتق تسخیر انقلاب، مطالبۀ به را آن و کند آغاز موجود آگاهی سطح از ببرد؛ جامعه درون به سیاسی مشی

 است، «انقلابی پیشتاز حزب» کارکرد فشردۀ و چکیده این. بزند پیوند داری سرمایه دولت سرنگونی و سیاسی

 نهاد هر یا کارگری مستقل تشکل هرگونه. شود ساخته باید و ندارد وجود که است چیزی همان دقیقاً این و

 .بیاود وامد انحرافات برابر در تواند می که است فقراتی ستون چنین یک با تنها هم آتیه در داری سرمایه ضدّ

 کار ستورد در هاست مدت و است انقلابی های مارکسیست اصلی وظیفۀ ،«انقلابی پیشتاز حزب» برای تدارک

 دخواه محسوب کاری ُخرده و انرژی، و وقت اتلاف نهایی تحلیل در حوزه، این از خارج فعالیتی هر و دارد؛ قرار

 .شد

ت اجنبش مجدداً رو به تنزل خواهد گذشت و مبارز کنونی چنان چه چنین ظرفی شکل نگیرد، اعتماد به نفس

به شکل خودانگیخته و پراکنده ادامه خواهد یافت؛ اما به عکس با ایجاد چنین ظرفی و با درنظر داشتن پتانسیل 

 !ودشرژیم این بار قبل از تجربۀ برگزاری انتخابات بعدی خود، سرنگون که  بعید نیستبالای اعتراضی، 

 6626آبان  7
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 در تهران ILOدر حاشیۀ احتمال بازگشایی دفتر 

در تهران از سوی خبرگزاری های « سازمان جهانی کار»اخیراً گزارش هایی مبنی بر احتمال بازگشایی دفتر 

جمهوری اسلامی بازتاب یافته است. به همین دلیل ضروری دیدم تا ضمن بازگشت و ارزیابی مجدد از تحلیل 

درازمدت آن بر جنبش کارگری،  های گرایشی که به آن تعلق دارم از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و تأثیر

به سیاست مارکسیست های انقلابی در صورت تحقق این سناریو و وظایف اصلی آن ها در دورۀ کنونی برای 

 مواجهه با این شرایط اشاره ای فشرده داشته باشم.

 29نگاهی فشرده به انتخابات ریاست جمهوری 

وضوع تأکید داشتیم که این انتخابات به دلیل شرایط ، بر این م29پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

رژیم، از اهمیتی ویژه و غیرقابل قیاس با انتخابات دوره « بین المللی»و همین طوری وضعیت « داخلی»خاص 

ل وضع به دلیهای گذشته برخوردار است. تحلیل ما، به طور فشرده و مختصر، از این نقطه حرکت می کرد که 

، و اختلافات عمیق درون 88جوّ نارضایتی و بی اعتمادی عمومی مردم جامعه به دنبال وقایع داخلی رژیم، یعنی 

از یک سو، و همین طور وضع ( و غیره« جریان انحرافی»و « جریان فتنه»در قالب )جناحی هیئت حاکم 

رژیم در سطح بین المللی یعنی مسائل داخلی سوریه و شرایط حاد رژیم بشار اسد به عنوان یکی از « خارجی»

مهم ترین حامیان رژیم جمهوری اسلامی در منطقه، مرگ چاوز در ونزوئلا و تردید در تداوم سیاست پیشین 

تصادی امپریالیزم به حکومت پس از وی در قبال جمهوری اسلامی، به همراه تأثیر روزافزون تحریم های اق

ویژه با محوریت صنایع نفت و پتروشیمی از سوی دیگر، جمهوری اسلامی در کلیت خود شدیداً نیاز خواهد 

ه را مطرح کند که اولاً بتواند تودۀ ناراضی جامع« معتدل»داشت تا با یک مهندسی از بالا، گزینه ای به اصطلاح 

رژیم را ظاهراً حل کند، ثانیاً از نظر سوابق کاری و « روعیتمش»را به پای صندوق های رأی بکشد و بحران 

پیشینۀ خود مورد شناخت و اعتماد سرمایه داری جهانی برای معاملات و زدوبندهای آتی باشد، و ثالثاً بتواند ولو 

ن ااین چیزی نبود جز خطّ رفسنجانی به عنو .موقتاً جناح های مخالف را حول خود به اجماع و نزدیکی بکشاند

شد؛  اما مسأله به اینجا ختم نمی. نمایندۀ بورژوازی لیبرال ایران که به عنوان کاندید در انتخابات شرکت کرد

چرا که باند خامنه ای خود از سوی پایه های افراطی اش تحت فشار قرار داشت و مطرح شدن چهره هایی 

ست به ریزش در پایه های وی منجر می توان( به عنوان نمایندۀ یک جناح درون حکومت)مانند رفسنجانی 

تحت این شرایط حاد داخلی و بین المللی بود که گزینۀ حسن روحانی، به عنوان فردی واجد شرایط فوق، . شود
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در غیاب یک خط رادیکال و رهبری کننده در جامعه، روحانی با . و ادامه دهندۀ خطّ رفسنجانی مطرح شد

توانست با اتکا به مطالبات عمومی دمکراتیک جامعه )از امنیت زنان در  -تقریباً به سادگی -پشتیبانی خامنه ای

، موقتاً به تنگناهای داخلی و «(حملۀ نظامی»جامعه گرفته تا حل مسألۀ فرسایشی هسته ای و رفع خطر 

خارجی رژیم غلبه کند، و از این نقطه نظر، این یک پیروزی آشکار برای کلیت بورژوازی حاکم و در رأس آن 

 .9در قدم نخست، این سناریویی بود که تحقق یافت و صحت این تحلیل را نشان دادند خامنه ای بود. با

 در جنبش کارگری« از بالا» سیاست تغییر

به علاوه برخلاف آن دسته از گرایش های درون جنبش کارگری که انتخابات پیشین و نتیجۀ آن را به کل بی 

ارتباط با وضعیت آتی جنبش کارگری ارزیابی می کردند، و بر این نکته پافشاری داشتند که شرایط جدید 

ی باید نه فقط متحقق سناریوی فوق،  کماکان مانند سابق باقی خواهد ماند، ما بر این نکته تأکید داشتیم که با

منتظر چرخش و ازسرگیری و بهبود روابط با غرب )به خصوص بر سر مسألۀ هسته ای(، که همچنین تلاش 

رژیم برای تطابق خود با برخی از عرف ها و قوانین بین المللی سرمایه داری در حوزۀ کار، یعنی حضور تدریجی 

ایجاد اتحادیه های کارگری زرد به عنوان سوپاپ اطمینان در ایران  در ایران و  (ILO)سازمان جهانی کار

مینۀ باید ز»اشاره کرد که:  امسال نیز باشیم. کما این که روحانی در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر

های خاص در میان کارگران، آزاد و بدون مشکل باشد. کارگران باید های مدنی و مردمی و انجمنتشکل

 تر وهای آزادشان، صدایشان را به گوش مسئولان و وزارت کار، راحتها و جمعیتاز طریق تشکل بتوانند

ت ها مردمی و در اختیار مردم است. دولها مداخله کند. این تشکلتر برسانند. دولت نباید در این تشکلشفاف

این تأکید  6«ها انجام دهدن جمعیتها و حمایت لازم را نسبت به ایصرفاً باید بستر لازم را برای این فعالیت

تن از اعضای  96، 26اردیبهشت  66درحالی بود که روز « دولت»و بدون مداخلۀ « آزاد»روی تشکل های 

انجمن های »بنابراین  سندیکای شرکت واحد به دلیل برپایی مراسم این روز در میدان آزادی دستگیر شدند.

                                                           

 «:8ویژۀ انتخابات: نشر میلیتانت، شمارۀ »رجوع شود به  9 

http://militaant.com/?p=2508 

6 http://president.ir/fa/77181  

http://militaant.com/?p=2508
http://president.ir/fa/77181
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ای حکومتی که حدود و چارچوب آن از بالا شکل گرفته باشد، مورد نظر وی، چیزی جز سایۀ ارگان ه« خاص

 نمی تواند باشد.

اکنون مقدمات تحقق این سناریو نیز مهیا گشته و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی گام هایی را آغاز کرده 

فتر بازگشایی دبا وزیر کار، و بحث و بررسی « سازمان جهانی کار»است که از جملۀ آن، دیدار اخیر مدیر کل 

 این سازمان در تهران بوده است.

وزیر کار با تأکید بر لزوم ارتقای همکاری میان ایران » ، 26خرداد  96به تاریخ « ایلنا»به گزارش خبرگزاری 

بازگشایی دفتر تهران می تواند این روابط را گسترش دهد و ما آمادگی داریم »، اعلام کرده است که «ILO و

جنوب نقش مؤثرتری را ایفا  -مرکز در تهران در حوزۀ آموزش در رابطه با کشورهای جنوببا افتتاح این 

)و مسئول شاخۀ کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهۀ شصت به علاوه علی ربیعی، وزیر کار کنونی «. کنیم

سازمان » ، مدیر کل«گای رایدر»در ادامه از  و عضو شورای مرکزی خانۀ کارگر از بدو تأسیس تا امروز( 

 .6برای سفر به ایران دعوت به عمل آورده است« جهانی کار

را باید در اعتراضات روزمرۀ کارگری ایران و « سازمان جهانی کار»علت گسترش ارتباط ها با نهادی مانند 

 پتانسیل عظیم اعتراضی آن جستجو کرد. 

ز سوی رژیم تحت شرایط فشار که در همان حال که روی کار آمدن روحانی، یک عقب نشینی تاکتیکی بود ا

موقتاً پیروز نیز شد، این عقب نشینی همراه بود با پیشَروی جنبش کارگری و متعاقباً بازگشت درجه ای اعتماد 

 .به نفس و روحیۀ طبقاتی به سایر اقشار مردم و به ویژه جنبش کارگری

ود داشتند )که تنها یکی از نمونه های مبارزات و اعتصابات کارگری تا پیش از روی کار آمدن روحانی نیز وج

فقط  تا سرحدّ بستن جاده و ممانعت از ورود کارفرما بود(. -لاستیک البرز-چشمگیر آن، اعتراضات کیان تایر

طی چند ماه از زمان روی کار آمدن روحانی، ما شاهد افزایش شمار و فراوانی اعتراضات و اعتصابات کارگری 

با این وجود رژیم نیز که از حساسیت این  اصفهان گرفته تا هفت تپۀ خوزستان(.بودیم )از مورد پلی اکریل 

موضوع آگاه بوده و می داند که هر اعتصاب و اعتراض کارگری، عناصر فشرده ای از یک طغیان اجتماعی را 

                                                           
6 http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=176084 

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=176084
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له به حمدر دل خود دارد، در نتیجه با موج سنگین اعدام ها، دستگیری و پرونده سازی علیه فعالین، با هدف 

کلّ طبقۀ کارگر، کاهش و خنثی نمودن اعتماد به نفس کسب شده، و به عنوان حربه ای به منظور ارعاب و 

خط و نشان کشیدن برای اعتراضات و اعتصابات کارگری در زمان به سرانجام رسیدن معاملات پشت پردۀ 

را به طور جدی تر پیش گرفته منتها رژیم که پروسۀ سازش با غرب  .خود با غرب، واکنش نشان داده است

هایی نیز در این زمینه داشته، به خوبی می داند که برای جلوگیری از طغیان، باید پتانسیل «دستاورد»است و 

موجود اعتراضی طبقۀ کارگر را )آن هم در شرایطی که طرح های نئولیبرالی مانند خصوصی سازی، تحمیل 

سرکوب هرگونه تشکل مستقل کارگری، فاز دوم هدفمندسازی  قراردادهای موقت و سفید امضا، بیکارسازی،

یارانه ها و غیره با شدت و سرعت هرچه بیش تر پیش می رود( هر چه سریع تر منحرف و خنثی کند، و 

 درست به همین منظور در سطح جهانی شکل گرفته است.  ILOسازمانی مانند 

سرمایه گذاران )به خصوص خارجی( در هر کشوری باید استراتژی این نهاد این است که صاحبان سرمایه و 

در میان کارگران طرف مذاکره ای داشته باشند، در غیر این صورت هرگاه اعتراضی از سوی کارگران صورت 

بگیرد، این اعتراض بلافاصله به شورش تبدیل می شود و با مصادره و نابود کردن دستگاه و ماشین آلات و 

را به خطر می اندازند و منجر « سودآوری»و « امنیت سرمایه»به کارفرما و غیره، تحمیل خواسته های خود 

گر مذاکره کنند، برای همین به آن می شوند. آن ها نمی توانند با عدۀ وسیعی از کارگران عصیان« فرار»به 

و مجاب کنند. دنبال نمایندگانی در میان آن ها می گردند که طی مذاکره با آن ها، کل کارگران را متقاعد 

تشکل صنفی کارگری از نظر آن ها این اهمیت را دارد و عضویت هرچه بیشتر در آن، امکان کنترل هرچه 

بیشتر را برای آن ها فراهم می کند. برای سرمایه داری سخت نیست که با نفوذ رفرمیسم و بورکراسی به 

ه جه نگران خود تشکل صنفی نیستند، بلکدرون این تشکلات، آن ها را مطیع خواسته های خود سازند؛ در نتی

 از نوع تشکلی منزجرند که به مبارزۀ سیاسی و ضدّ سرمایه داری معتقد باشد.

، می باید قانون کار و برخی سیاست های ILOاز طرف دیگر جمهوری اسلامی به دلیل نیاز به نهادی مانند 

ن معنا خواهد بود که در بلند مدت، جمهوری این سازمان است، تعدیل کند. این به آ« نقد»خود را که مورد 

 دمکراتیک خواهد بود.-اسلامی ناگزیر به اعمال برخی آزادی های بورژوا

 «سازمان جهانی کار»ماهیت 
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بنابراین در دورۀ آتی و نه چندان دور، ما با تغییر و تحولاتی در جنبش کارگری رو به رو خواهیم بود که از پیش 

مواجهه با آن دیده باشیم. پیش از پرداختن به این موضوع، ابتدا جا دارد که نگاهی  باید تدارک لازم را جهت

 داشته باشیم. ILOنزدیک تر به ماهیت 

میلیون کارگر و زحمتکش،  8.6سازمان جهانی کار درست پس از جنگ جهانی اول )جنگی که به بهای جان 

شکل گرفت.  6262ارد دلار پایان یافت( و در سال میلی 972میلیون مجروح، و مخارج و ویرانی هایی در حد  96

به این دلیل که بحران و جنگ، خود منجر به پیدایش شورش ها، قیام ها و انقلابات متعددی گردیده بود که 

حیات دولت های سرمایه داری را تهدید می کرد. در این مقطع زمانی، جنبش های اعتصابی و شورش های 

نخستین  6265یاری از کشورها به چشم می خورد. طبقۀ کارگر روسیه در سال ارتش و نیروی دریایی در بس

، انقلابات کارگری و تشکیل شوراهای کارگری، آلمان و امپریاتوری 6268دولت خود را تشکیل داده بود. در سال 

تحت تصرف  در ایتالیا، کارگران زمین ها و کارخانه ها را 6297مجارستان را در نوردیده بود. در سال -اتریش

و کنترل خود در آورده بودند و در فرانسه نیز جنبش وسیع اعتصابی کارگران، ارتش را به زانو درآورده بود. حتی 

قت در آفتاب هیچ و»بریتانیا که مرکز ارتجاع بین المللی بود و آن چنان مستعمرات گسترده ای داشت که 

تی بود. دستگاه دول -به خصوص در اسکاتلند -سیع، شاهد مبارزات کارگری و«امپراتوری آن غروب نمی کرد

 کرده بود!« اعتصاب»به تزلزل درآمده و حتی پلیس لندن هم 

با اوج گیری همین موج شورش ها و انقلابات کارگری و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی بورژوازی بود که 

ارزه نیروی خود را این بار صرف مبکشورهای امپریالیستی مجبور شدند رقابت خونین خود را به بعد موکول و 

بود که بورژوازی درکنار « امتیازاتی»کنند. سازمان جهانی کار دقیقاً یکی از « دشمن درونی»و مهار کردن 

سرکوب اعتصابات و جنبش های کارگری و به منظور مهار کردن مبارزات آن ها به طبقۀ کارگر بخشید. به 

)کمینترن(، که در آن اکثر مهم ترین، پرنفوذترین و رادیکال « بین الملل کمونیست»همین دلیل است که 

، ماهیت ارتجاعی این نهاد 6297ترین رهبران طبقۀ کارگر در سطح جهانی جای داشتند، طی سندی در اوت 

 را افشا کرد. نهایتًا گذشت زمان، درستی بینش رهبران واقعی و رادیکال جنبش کارگری را نشان داد.

، در شرایطی که واضح بود انقلابات و قیام های کارگری برای «جنگ سرد»عدها پس از پایان خودِ بورژوازی ب

، «تایمز مالی»دوره ای فروکش خواهند کرد، حاضر به بیان ماهیت واقعی این نهاد شد. برای مثال روزنامۀ 

در مورد این  ILO ، زمان هشتاد و پنجمین کنفرانس6226ژانویۀ  66سخنگوی بورژوازی بریتانیا، در تاریخ 
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در ضدیت با نیروی جاذبۀ اتحاد شوروی جوان، از طریق بهبود  6262این سازمان در سال »نهاد چنین نوشت: 

 «!حقوق کارگران بنا شد

ۀ کار، تنظیم عرض»، «تنظیم ساعات کار، شامل تعیین حداکثر روزکار و هفتۀ کاری»، اهدافی مانند ILOنهاد 

حفاظت از کارگران در برابر بیماری و جراحت در اثر »، «حداقل دستمزد کافی جلوگیری از بیکاری و تضمین

حق »، «به رسمیت شناختن اصل پرداخت برابر برای کار برابر»، «حمایت از کودکان، جوانان و زنان»، «کار

ین سال فرصت داشته است که به ا 27و غیره را برای خود تعریف کرده است؛ اما این سازمان « آزادی تجمع

حداقل های طبقۀ کارگر جامۀ عمل بپوشاند، درحالی که وضعیت کنونی، آن هم به بیان خودش، بیش از هر 

 چیز بی اعتباری این نهاد را نشان می دهد:

میلیون نفر افزایش نسبت به سال گذشته(.  7میلیون نفر در جهان بیکار بوده اند ) 979، تقریباً 9766در سال 

در این سال بیکار بوده اند و نرخ  -96تا  67سنین  -میلیون جوان 56.7ر حدود تخمین زده می شود که د

، 9766درصد، یعنی تقریباً سه برابر نرخ بیکاری افراد بالغ، رسیده است. در سال  66.6بیکاری جهانی جوانان به 

 862ی کرده اند و دلار در روز زندگی م 6.97درصد از کل اشتغال( با کم تر از  66.2میلیون کارگر )یا  657

به گفتۀ سازمان تر کنار می آمده است. دلار در روز یا کم 9درصد از کل اشتغال( باید با  91.5میلیون کارگر )یا 

میلیون مرد، زن و کودک به بردگی گرفته می شوند. این افراد اغلب مانند املاک به  96جهانی کار، قریب به 

خطرناک ذهنی یا جسمی می شوند یا خود را در وضعیتی می  فروش می رسند، مجبور به کار تحت شرایط

باز هم طبق تخمین های خوشبینانۀ این سازمان، سالانه هستند. « کارفرمایان»یابند که تماماً تحت کنترل 

میلیون مرد و زن در سرتاسر جهان در نتیجۀ سوانح کاری یا بیماری های شغلی جان می بازند،  9.6قریب به 

میلیون نفر  617میلیون سانحۀ شغلی رخ می دهد و  667هزار مرگ. سالانه در دنیا حدود  1انه این یعنی روز

 قربانی بیماری های شغلی می شوند...

 وظایف مارکسیست های انقلابی در آستانۀ شرایط نوین

 و ایجاد تشکل های کارگری از بالا در یک چشم انداز بلند مدت، چه موضعی ILOدر صورت گشایش دفتر 

باید اتخاذ کرد؟ در این حالت جدید، به طور کلی می توان انتظار داشت که دو گرایش به موازات هم در درون 

جنبش کارگری و چپ شکل بگیرد. نخست، آن دسته از گرایش هایی هستند که تاکنون بر ضرورت تفکیک 
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ه خواسته ی، و محدود شدن بتأکید داشته اند و با برجسته کردن اول« سیاسی»و « صنفی»مطالبات و فعالیت 

که تازه حدود و چارچوب آن را هم خود رژیم از بالا دیکته می کند، عملاً و در بهترین حالت « حداقلی»های 

خانۀ کارگر فعال بوده اند. تردیدی نمی « جناح چپ»و به عنوان « سازش»و « مماشات»، «چانه زنی»به ابزار 

ارگری، اولین گرایشی خواهد بود که با کمال میل و بدون هیچ جنبش ک« راست»توان داشت که این گرایش 

خود را منحل خواهد کرد و در آن جا ادامۀ بقا خواهد داد. اما  ILOقید و شرطی در تشکل های زرد ساختۀ 

، و ضرورت تقویت ILOگرایش دوم، در تقابل با گرایش نخست، احتمالاً با تأکید درست بر ماهیت و نقش 

کارگری، به این نتیجۀ نادرست می رسد که هرگونه دخالتگری در این ظرف را به دلیل « مستقل»تشکل های 

ماهیت ارتجاعی آن باید بایکوت کرد. اما خط صحیح و انقلابی، یک گرایش سوم را شکل می دهد و آن این 

وهم پایه های است که در صورت  وجود پایه در یک چنین تشکلات زردی، باید در آن ها مداخله کرد تا ت

کارگر آن را خنثی نمود، مگر آن که وزن گرایش چپ و رادیکال جنبش کارگری و تشکلات مستقل تا به درجه 

ای باشد که بدون مداخلۀ عملی در درون چنین نهادهایی، امکان افشا و جذب پایه های آن ها به سوی خود 

ه ای با سازمان یابی مخفی و به شکل غیر علنی البته مداخل -را داشته باشد. در غیر این صورت، عدم مداخله

در حکم واگذاری میدان به دست خود رهبری بورژوایی و تداوم توهم کارگران به آن خواهد  -در درون پایه ها

بود. بنابراین یک گرایش انقلابی، مداخله در چنین نهادهایی را به عنوان پیش شرط مفروض می گیرد. منتها 

 تدارک دیده شده باشد، چرا که نمی توان نیروی« پیش»اولاً باید ظرف و تشکیلاتی از برای این دخالتگری، 

 از دخالتگری مشخص باشد.« هدف»را بین زمین و هوا رها کرد؛ ثانیاً باید « جذب شده»

 همۀ این ها به آن معناست که مارکسیست های انقلابی باید وظیفه و چشم انداز بلندمدت خود را در ابتدا ترسیم

کرده باشند تا در مواجهه با شرایط جدید و گشایش هایی که رخ خواهد داد، بتوانند در راستای همان هدف از 

 پیش تعیین شده دخالتگری کنند.

مشخص می شود. ما دیدیم همان تودۀ « وظیفه»اگر به رویدادهای دست کم یک دهۀ گذشته بازگردیم، این 

دو سال درگیر اعتراضات خیابانی بود، و به موازات تغییر شرایط  به مدت 88معترضی که به دنبال انتخابات 

عینی و افزایش سرکوب ها، به گسست تدریجی از رهبران اصلاح طلب و مطالبۀ سرنگونی هم رسیده بود، طی 

دو سال بعدی با مهندسی رژیم از بالا و به دلیل نبود هرگونه خط رهبری رادیکال، به پای صندوق های رأی 

د. یعنی آن آگاهی اجتماعی که در نتیجۀ مبارزات، ولو در حوزۀ دمکراتیک، به دست آمده بوده، طی کشیده ش
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روز انواع ب -تجربیات یک دهۀ گذشته جنبش کارگریدو سال بعدی به سادگی خنثی شد. به همین ترتیب 

ند ات می کاثب -اعتصاب های روزمره، تشکیل سندکای شرکت واحد به عنوان یک نقطۀ عطف و نظایر آن

که روحیۀ طبقاتی طبقۀ کارگر، و آگاهی ضدّ سرمایه داری هرچند در طی مبارزات و با تغییر و تحولات موجود 

دلیل این امر را باید در این دید که به موازات  .به وجود می آید، ولی تضمینی برای حفظ و بقای خود ندارد

دئولوژی یا همان آگاهی وارونه نیز از طرف دستگاه حاکم بروز آگاهی مبارزاتی، طبقاتی و ضدّ سرمایه داری، ای

تزریق می شود و آن را خنثی می کند. )معمولاً وقتی این آگاهی اکتسابی از میان می رود، عده ای آن را با 

توضیح دقیقی از مکانیزم این  «تئوری»توجیه می کنند، درحالی که این  «فقدان حافظۀ تاریخی»تئوری 

در واقع طبقۀ حاکم، به عنوان نیروی مادی حاکم بر  یقۀ مقابله با آن به دست نمی دهد(.مسأله، علل و طر

همان طور که مارکس می گوید، طبقه ای که ابزار تولید مادی جامعه را  .جامعه، نیروی فکری آن هم هست

ی کاذب است که همین آگاه .در دست دارد، در آن واحد ابزار تولید فکری و ذهنی آن را هم در اختیار دارد

می تواند آگاهی ضدّ سرمایه داری یا سوسیالیستی ایجاد شده را خنثی کند و به عقب براند، و انواع انحرافات 

 -از فردگرایی گرفته تا خصلت های خرده بورژوایی، از اکونومیسم گرفته تا گرایش های آنارشیستی و غیره -را

ند آگاهی از درون مبارزات طبقۀ کارگر شکل می گیرد، ولی بنابراین هرچ به درون جنبش کارگری تزریق کند.

 نمی تواند در خلأ باقی بماند و خود را در مقابل انحرافات نظری و تبلیغات ایدئولوژیک حفظ کند.

درست در همین جا به ظرفی نیاز پیدا می شود که بتواند این آگاهی حاصل از مبارزه را در مقابل ایدئولوژی 

یدئولوژی غالب است، حفظ کند؛ چکیدۀ مبارزات را تئوریزه کند و سپس مجدداً به عنوان خطّ طبقۀ حاکم، که ا

مشی سیاسی به درون جامعه ببرد؛ از سطح آگاهی موجود آغاز کند و آن را به مطالبۀ انقلاب، تسخیر قدرت 

است، « قلابیتاز انحزب پیش»سیاسی و سرنگونی دولت سرمایه داری پیوند بزند. این چکیده و فشردۀ کارکرد 

و این دقیقاً همان چیزی است که وجود ندارد و باید ساخته شود. هرگونه تشکل مستقل کارگری یا هر نهاد 

 ضدّ سرمایه داری هم تنها با یک چنین ستون فقراتی است که می تواند در برابر انحرافات دوام بیاود.

است، و نه عموم کارگران، « پیشرو»حزب یک اقلیت چنین حزبی، همان طور که از نامش برمی آید، مشخصاً 

حزب »و تنها در شرایط اعتلای انقلابی می تواند در صورت متشکل کردن طبقۀ کارگر به حول برنامۀ خود، به 

مبدل شود. در واقع دو گروه هستند که در اصطکاک با هم، یک دیگر را تکمیل می کنند و « طبقۀ کارگر

 تشکیل دهند: شالودۀ این بخش پیشرو را
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کارگرانی که در جریان مبارزات به آگاهی سوسیالیستی دست یافته اند، یعنی بخش پیشرو طبقۀ کارگر که می 

نامید کسانی هستند که در واقع روشنفکرانِ طبقۀ خود هستند؛ کارگرانی که قادر  «کارگران روشنفکر»توان 

ه در کفِ کارخانه و محل کار حضور دارند، و به و قلم زدن هستند، کسانی ک به مطالعه )حتی کتب تئوریک(

همان میزان دیگران کار می کنند، این ها هستند که به رهبران عملی طبقۀ کارگر تبدیل می شوند و در همین 

 .ایران نیز شمارشان کم نیست

یند، کسانی آاز سوی دیگر ما روشنفکرانی را داریم که عموماً از پیشینۀ دانشجویی و خاستگاه طبقۀ متوسط می 

که در قیاس با دیگران زمان بیشتری برای مطالعه و نوشتن داشته و در نتیجه از قابلیت های ذهنی بالاتری 

برخوردارند، ولی با این وجود در عمل به اثبات رسانده اند که قابل اعتمادند و به سوی طبقۀ کارگر تمایل دارند، 

ذیرش رهبران عملی طبقۀ کارگر هستند؛ اگر این گروه را در درون طبقۀ کارگر شناخته شده اند و مورد پ

بنامیم، می توانیم بگوییم که بنابراین ترکیب این دو گروه در جامعه به معنای آغاز به  «روشنفکراِن کارگری»

است که در بالا شد، یعنی حزب پیشتاز انقلابی. حزب پیشتاز باید به طور اکید  «ظرف مشخصی»ایجاد همان 

پیوندی نزدیک و ارگانیک با کارگران روشنفکر، یعنی رهبران عملی جنبش کارگری، داشته و در مرکز ارتباط و 

به دلیل فقدان چنین ارگانی است که می توان دید در شرایط کنونی با وجود حضور ده ها و  توجه آن ها باشد.

های تاریخی که توده های مردم ده ها مورد از سازمان ها و احزاب خودخواندۀ طبقۀ کارگر، درست در بزنگاه 

در ایران، ترکیه، برزیل، مصر و غیره بیرون آمده اند، از کوچکترین درجۀ تأثیرگذاری برخوردار نیستند و جنبش 

را بدون رهبری تنها گذاشته و دو دستی به خود بورژوازی تقدیم می کنند )و در این حالت اغلب خود طبقۀ 

 مقصر اعلام می کنند(.، «عدم آمادگی»کارگر را به دلیل 

، وظیفۀ اصلی مارکسیست های انقلابی است و مدت هاست در دستور کار «حزب پیشتاز انقلابی»تدارک برای 

قرار دارد؛ و هر فعالیتی خارج از این حوزه، در تحلیل نهایی اتلاف وقت و انرژی، و ُخرده کاری محسوب خواهد 

 شد.

تشخیص بدهیم، باید توجه داشته باشیم که تمامی اعتراضات برای آن که مسیر عمومی این تدارک را 

وجود این اعتراضات و اعتصابات نشان  خودانگیختۀ تاکنونی کارگران، به حق موتور محرکۀ جنبش بوده اند.

می دهد که شماری از کارگران در تقابل با حملات سرمایه داری )از قبیل کاهش دستمزد، عدم پرداخت 

« اعتصاب»شاگردی و غیره(، به -یاست خصوصی سازی و کوچک سازی، طرح استاددستمزدهای معوقه، س
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یعنی در یک کلام جمع  می کنند و آن را بدون مشخص بودن رهبران عملی اعتصاب، سازمان می دهند. فکر

اما بخش پیشروی طبقۀ کارگر، یعنی  خواند دارند. «کمیته های عمل مخفی»های مخفی خود را که می توان 

که نقدًا به آگاهی ضدّ سرمایه داری و حتی سوسیالیستی رسیده اند نیز باید کمیته های اخص خود،  کسانی

چنان چه این کمیته ها در سطح محلات  را داشته باشند. «کمیته های عمل مخفی سوسیالیستی»یعنی 

ی ربیات یا هماهنگکارگری، کارخانجات و محیط های کار ایجاد گردند، برای ارتباط با یک دیگر، انتقال تج

ه عهده می تواند ب« نشریه»برخی اقدامات مشترک، به ارگانی سازمانده نیاز دارند که چنین وظیفه ای را یک 

را برای انجام  «حزب پیشتاز انقلابی»بگیرد. از درون چنین پروسه ای است که می توان نطفه های اولیۀ 

این وظیفۀ اصلی پیش روی ماست که تاکنون بیش از وظایف و تکالیف فوق به وجود آورد. به طور خلاصه، 

حد به تعویق افتاده و متأسفانه با توجه به سرعت تحولات جنبش کارگری، زمان چندانی برای تدارک آن 

 دخالت های آتی در تشکلات زرد احتمالی، تنها در راستای چنین چشم اندازی معنا خواهد شد. نیست.

بیش از پیش برجسته می  «اتحاد عمل»ضعف های درونی جنبش، ضرورت از سوی دیگر در شرایط افتراق و 

موضوعات »)و نه وحدت یا اتحاد نظر(، به عنوان یک تاکتیک عموماً موقتی، حول « اتحاد عمل» شود.

و مورد توافق جنبش صورت می گیرد، و آن هم دقیقاً در شرایطی که کل تشکل ها و جریان های  «مشترک

ل و خارج در نهایت ضعف و افتراق به سر می برند و بنابراین به تنهایی قادر به انجام چپ و کارگری در داخ

در شرایط اوج پراکندگی و افتراق نیروهای مختلف طیف چپ، و زمانی که در کل این طیف  این وظیفه نیستند.

یون ول ماه مه، آکسبه سختی می توان جریانی را یافت که مخالفتی جدی با اعتراض علیه اعدام ها، برگزاری ا

ویژه را به عنوان یک سنت و  «اتحاد عمل»حمایت از کارگران زندانی و خانواده هایشان داشته باشد، باید 

در طی این اتحاد عمل ویژه، نیروهای مختلف طیف چپ، با حفظ استقلال  سبک کار جا انداخت و به کار برد.

به این  .ی شان را روی موضوع مشترک متمرکز می کنندو مرزبندی های خود، مشترکاً امکانات و توانایی ها

برای اعمال فشار و عقب راندن رژیم سرمایه داری  ترتیب فعالیت های حمایتی )در قالب آکسیون ها و غیره(

جمهوری اسلامی و خنثی کردن ضربات آن، می تواند به طور مداوم، در سطح وسیع تر، با هماهنگی و کاربرد 

 شتری صورت بگیرد، و متعاقباً تأثیر ملموس تری داشته باشد.ابتکار عمل های بی
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