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از همان هفته هاي اول اعتراضات روشن بود كه مردم ديگر براي احياي رأي هاي                  

باطل شده، يا صدور معجزه اي براي تبديل يكباره كابينه دولت كودتا به كابينه                    

بلكه بالعكس، اين اصالح    .  رفرميست هاي محبوب مردم در خيابان ها حضور ندارند         

طلبان هستند كه به حضور ميليوني مردم در خيابان ها عميقا محتاج اند و بدون                   

اين پشتوانه حتي يك لحظه هم براي ادامه اعتراضات خود براي احياي منافع                    

 .  طبقاتي شان خطر نمي كنند

جنبش توده اي و آزاديخواهانه مردم هفته هاي پر التهاب نخستين را پيمود و با                   

آبان و    13آغاز سال تحصيلي و گشوده شدن دانشگاه ها  مقاطع مختلف از جمله                 

آذر را پشت سر نهاد و روشن است كه  دانشجويان توانستند به خوبي از عهده                     16

نقش خود به مثابه جنبش پيشرو و راديكال و اپوزسيون قدرتمند ديكتاتوري                    

بزرگي را بر پيشاني دستگاه سركوبگر لجام گسيخته             !نهاسالمي بر بيايند و داغِ        

دانشجويان با شعارهاي راديكال و با تكيه بر قدرت جنبش توده اي مردمي                .  بنهند

كه در پسِ پشت اعتراضات هر روزه دانشجويان نهفته بود، جنبش اعتراضي مردم                

عليه دستگاه سركوب حاكم بر ايران و براي احقاق خواست آزادي و برابري را، بيش                 

از يك گام به پيش بردند و همان گونه كه اخبار گسترده حكايت مي كند، در اين                    

 . مسير هزينه هاي گزافي نيز متحمل شدند

در اين اثنا، كارگران نيز كه در هيئت يك طبقه در عرصه نبودند، اما از همان                       

روزهاي اول تابستان اعتراضات و اعتصابات پياپي خود را پيش مي بردند نيز، آماج                

حمالت رژيم بودند و دائما فعالين كارگري توسط رژيم دستگير، بازداشت، ضرب و               

از سوي ديگر با نفوذ جريانات راست و        .  شتم و با احكام سنگين به زندان متقل شدند        

پروغرب در جنبش كارگري، و فراهم كردن زمينه تزريق پول هايي كه همواره به                  

ايجاد فساد، اغتشاش و بروز انحرافاتي در جنبش كارگري دامن زده مساله متشكل               

شدن صفوف كارگران را به تاخير انداخته و دست در دست سرمايه داري اسالمي،                 

انرژي و وقت پيشروان كارگري را  كه در جهت افشاي مقاصد و مبارزه با نفوذ آنان                   

 .تالش نموده اند را عمال تلف نموده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

بالفاصله بر ما روشن مي سازد كه سالي كه سپري             1388نيم نگاهي به وقايع سال      

گرديد، يكي از نقاط عطف تاريخ سياسي و اجتماعي ايران طي سي سال گذشته                 

بوده است؛ تحوالت و حوادث سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه به موازات يك                   

جنبش وسيع توده اي، چشم انداز نويني را پيش روي توده مردم و جنبش هاي                  

 . گشوده است... اجتماعي مختلف، اعم از كارگري، زنان، دانشجويي و

طي چند ماه گذشته به كرات بر اين نكته تاكيد گرديد كه تضادهاي دروني رژيم با                 

كودتاي درون حكومتي به اوج خود رسيد و همسويي بين  تضادهاي دروني و                    

اعتراضات مردم به يك بحران سياسي در كشور بدل گرديد، بحران سياسي در                   

حالي رو به شدت است كه اقتصاد ايران با بحران عميقي دست به گريبان است و                   

ژيم راه خروج از آن را نه تنها نيافته بلكه رژيم در مخمصه ايست كه بيش از پيش                    ر

بر خالف پيش بيني هايي كه بر مبناي            .  بحران سياسي را تشديد كرده است        

عقالنيت طبقاتي و ابزاري بورژوازي، گمان مي برد كانديدايي چون موسوي براي               

پيشبردن پروژه هاي اقتصادي و سياسي جمهوري اسالمي در شرايط داخلي و                 

جهاني كنوني گزينه مناسب تري است، عمال جناح حاكم كه اليگارشي  و مافياي                

سياسي  سپاه تعين آن است، با پس زدن جناح ديگري از بورژوازي در                 –اقتصادي  

قالب يك كودتاي انتخاباتي عمال اصالح طلبان حكومتي و عقبه داخلي و خارجي                

نوكان و سوسيال دموكرات آن را از عرصه قدرت سياسي اخراج و به لحاظ منافع                  

اصالح طلبان نيز براي احياي منافع اقتصادي       .  اقتصادي شان نيز، تهديد جدي نمود     

و اعاده موقعيت سياسي خود چاره اي نداشتند تا در اين مصاف به پشتوانه خيل                  

توده هاي در خيابان براي احقاق حقوق از دست رفته خود در چارچوب جمهوري                

سرمايه داري اسالمي بكوشند و با قدرت حاكمه چنان چلنه بزنند كه گويي رشته                

اعتراضات و درجه راديكاليسم مردم در دست آنان است كه از شواهد و قرائن چنين               

در اين چند ماه اصالح طلبان براي قدرت از          .  بر مي آيد كه  ابدا چنين نبوده است         

دست داده جنگيدند، و توده ها براي مطالبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي بر حق               

اصالح طلبان حكومتي با تبليغ اعتراضات آرام و بدون شعار و يا در نهايت با                 .  خود

شعارهايي فقط در چار چوب تنگ اصالحات و خطوط قرمز حكومت سرمايه داري               

حركت كردند، و     »انقالب مخملي «اسالمي حركت نمودند، اما توده ها عمال فراتر از        

 .با شيوه هاي مبارزاتي و شعارهايي راديكال پا در عرصه نهادند
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دي ماه، و مواجهه با راديكاليسم غير قابل باور مردم در                  6با رخ دادن حوادث       

خيابان ها و ايستادنشان رو در روي قواي سركوب، توده ترسي تاريخي جريانات                  

ليبرال و رفرميست محمل عيني خود را پيدا نمود و ايشان را به تاختن به جانب                    

مردم، پرخاش و اعتراض به توده ها و اعالم انزجار از مقاومت مردم وادار نمود؛                      

 . ناگهان نقاب از چهره ها فرو افتاد و چهره سازش كاران به خوبي برمال گرديد

بهمن ماه و سالگرد       22روند خنثي سازي اعتراضات راديكال مردم  در آستانه               

با هماهنگي آشكار مواضع رفرميست ها و ليبرال ها با قدرت حاكمه                   57انقالب  

دي ماه  6تغيير در تاكتيك رژيم، از سركوب وحشيانه نظير آنچه در            .  پيگيري گرديد 

بهمن و برخورد نرم تر در متفرق       22رخ داده بود به ارعاب گسترده پيش از تظاهرات          

كردن تظاهركنندگان از يك سو، و تاكتيك رياكارانه اصالح طلبان  كه به اسب تروا                 

مشهور گرديد از سوي ديگر موجب شد تا زمزمه هايي در جهت سرخورده كردن                  

مردم معترض مبني بر پايان گرفتن موج مبارزات توده اي در خيابان ها از هر سوي                 

 . به گوش رسد

بهمن، كعبه آمالي براي جهش از مراحل         22از يك طرف ساده لوحاني كه از روز           

مبارزه عليه ديكتاتوري ساخته بودند، با سادگي كودكانه و خامي سر به ديوار                     

از طرف ديگر كساني كه     .  كوفتند كه گويي باز در همين نقطه به پايان رسيده است           

از همان روزهاي نخستين، بر ارتجاعي بودن اين جنبش و گويا خواست ضد                      

ديكتاتوري و مطالبات دموكراتيك مردم اصرار داشتند، با شعف بسيار از اثبات                   

رفرميست ها نيز، از اين فرصت      –ليبرال  .  مدعاهايشان سوت پايان مبارزه را كشيدند     

به بهترين نحو بهره جستند تا دوباره فرياد زنده باد اصالحات خود را سر دهند و و                    

بر راه حل هاي گام به گام خود در جهت مثله كردن اعتراضات راديكال مردمي كه                  

چنين بود كه عمال هر سه موضع در         .  براي آزادي خون به بها داده اند پاي فشارند         

يك راستا تالش نمود بر جو سرخوردگي مردم دامن بزند و امر مبارزه و پيروزي را                   

به ابتذالي ليبرالي بدل سازد كه گويي فارغ از نيروهاي سياسي موجود، سواي موازنه               

قوا، نفش تعيين كننده برخي نيروهاي سياسي در مقاطع معين، ساختارهاي از                  

 .پيش موجود و زمينه عيني كه مبارزه در متن آن جريان دارد، قابل تحقق است

بديهي است كه غرض ورزي يا ساده دلي كه در پشت چنين تحليل هايي نهفته                    

براي ما روشن است كه     .  است عمال براي كتمان كدام واقعيت كمر همت بسته است          

تنها در پرتو يك استراتژي سوسياليستي كه به طبقه معني ارجاع مي دهد مي توان                

طبقه كارگر را به عرصه مبارزات وارد نمود و توازن قوا را به سود مردم و جنبش                      

از منظري  .  آزادي خواهانه آنان و تضعيف قواي سامان دهي شده سركوب تغيير داد            

سوسياليستي براي ما واضح و مبرهن بود كه  با گذشت چند ماه از مبارزات وسيع                   

مردم، جنبش كارگري با توجه به منافعي كه در جنبش موجود دارد، بايد هر چه                   

بيشتر با طرح مطالبات خود ابراز وجود نمايد و شعارهاي خود را بطور وسيعي طرح                

كارگران پيشرو نيز   .  كند، تا در آينده بتواند رهبري اين جنبش را در دست گيرد              

لزوما مي بايست در هر برهه، هم با طرح مطالبات اقتصادي در كنار مطالبات                      

آزاديخواهانه جنبش را عمق ببخشند و هم با طرح شعارهاي كارگرمحور جنبش را               

 .   تحت تاثير قرار دهند

بدون شك اين اعتصابات و اعتراضات كارگري  است كه مي توانند جنبش را وارد                   

مرحله اي جديد نمايد و تظاهرات ها و اعتراضات مردمي، چنان چه بازنمايي                     

مبارزات عميق تر ديگر اقشار و جنبش هاي اجتماعي و به ويژه جنبش كارگري به                 

عنوان كليد پيروزي و پيشروي اين جنبش در خيابان ها نباشند، عمال به پديده اي                

در خود بدل مي گردند كه ربط مستقيمي به خواست هاي واقعي و روند هاي عميق                 

اعتراضي و مبارزاتي در بطن جامعه موجود ندارد و لذا به زودي زود، اين حضور بي                  

ثمر و بي نتيجه در خيابان ها، موجب دلسردي خيل عظيم كساني را فراهم مي                    

ماه گذشته در عرصه خيابان ها حاضر شدند و سنگر را به هر              9آورد كه بي وقفه در      

 .ترتيب حفظ نمودند

خيزش توده اي اخير با اين تفسير در هر مرحله از مبارزات ضرورت ايجاد تشكل                   

واضح است كه دستگاه سركوب تا       .  هاي كارگري و توده اي را برجسته نموده است         

چه حد هشيارانه در كمين مبارزات كارگران و به ويژه فعالين آن نشسته و از همه                   

سو به آنان يورش مي برد بنابراين خيلي واقعي  است كه ايجاد تشكل هاي توده اي                  

كارگري با مانع جدي سركوب رو به رو است؛ اگرچه طي ماه هاي گذشته نيز                      

عليرغم فضاي بسته و تمام تدابير امنيتي و فشار هاي گسترده بر كارگران و فعالين                

كارگري در محيط هاي كار، با اعالم موجوديت شوراي موقت كارگران ذوب آهن                 

اصفهان، كميته هاي كارگران سوسياليست داخل كشور و نيز اخيرا سنديكاي                  

 .مواجه بوديم... كارگران گاز و پتروشيمي در عسلويه و 

اما چنان كه از سوي برخي فعالين و مجامع كارگري طي ماه هاي اخير بارها اعالم                  

گرديده است، ضرورت ايجاد تشكل هاي كارگري از اين روست كه در عمل تجلي                 

اراده طبقاتي كارگران و بروز آگاهي آنان نسبت به منافعشان است و از سوي ديگر                  

نتيجه مهمي كه بر اين امر مترتب مي گردد اين است كه مانع از اين آسيب مي                      

شود كه طبقه كارگر دنباله رو و اندامواره ديگر گرايشات طبقاتي گشته و رهبري                  

با امعان توجه به اين مساله، به اين نتيجه مي رسيم كه مجموعه               .    آنان را بپذيرند  

تحليل هايي كه بر مبناي حضور مردم در خيابان ها پيروزي يا شكست جنبش                    

مبارزاتي را ارزيابي مي كنند، تا چه حد يا غرض ورزانه و رياكارانه است، يا كوته                     

 . بينانه
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براي ما روشن است كه تنها در پـرتـو يـك اسـتـراتـژي             

سوسياليستي كه به طبقه معني ارجاع مي دهد مي توان طبقـه  

كارگر را به عرصه مبارزات وارد نمود و توازن قوا را بـه سـود     

مردم و جنبش آزادي خواهانه آنان و تضعيف قواي سامان دهي 

از منظري سوسياليستي براي ما واضح .  شده سركوب تغيير داد

و مبرهن بود كه  با گذشت چند ماه از مبارزات وسيع مـردم،    

جنبش كارگري با توجه به منافعي كه در جنبش موجود دارد،   

بايد هر چه بيشتر با طرح مطالبات خود ابراز وجود نمـايـد و     

شعارهاي خود را بطور وسيعي طرح كند، تا در آينده بـتـوانـد    

 .رهبري اين جنبش را در دست گيرد
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بهمن تا پايان سال  دو مناسبت مشخص وجود داشت كه ضرورتا و بر                       22از   

مارس روز جهاني   8:  طبقات انتظارات مي باستي محمل ادامه اعتراضات مردم باشد          

 .آزادي زن و ديگري مراسم سنتي چارشنبه سوري

مارس، كه در تقويم مناسبات غير حكومتي، يكي از مهم ترين سمبل               8در آستانه   

هاي مبارزه با ارتجاع در شمايل هاي مختلف است، سكوت معنا دار رهبران برجسته               

در قبال مساله زنان و مناسبت روز جهاني آزادي زن بيش از پيش به چشم آمد؛ آن                  

هم پس از اين كه سال ها، تحت هر گونه فشار و سركوبي، بخش هايي از جنبش                     

زنان در معناي عام، در خيابان ها ولو براي چند دقيقه، مساله رهايي زنان را عمومي                 

 .اعالم نموده اند

رهبران سبز، عامدانه و بر مبناي آگاهي از منافع طبقاتي خود رسما مناسبت                     

نخست يعني روز جهاني زن را ناديده گرفتند و نمايندگان رفرميست آنان در                     

جنبش فمينيستي نيز در اين سكوت به طرز شرم آوري سهيم گشتند و گويي كه                  

! مارس و صحبت از مساله اي به نام مساله زنان نبوده اند                   8هرگز، در انديشه     

دي ماه به اين سوي، با رياكاري هرچه تمام تر              6رفرميست ها و ليبرال ها كه از          

و هر گونه مبارزه قهرآميز و خشونت بار به زبان            »  جنبش بدون خشونت  «سخن از   

مارس، كه در سال هاي       8مي آوردند، اين بار، تزوير را به نهايت آن رساندند و عمال              

گذشته همواره يادآور اعتراضات آرام زنان در خيابان هاي شهر بود و به هر حال با                   

خشونت رژيم سركوب مي شد را رها كردند، و پشت مناسبتي سنگر گزيدند كه آن                 

چگونه مي  .  هم طبق سنت مالوف سال هاي قبل، ذاتا خشونت بار و پر تشنج  است               

 توان اين وضعيت را توضيح داد؟ 

آيا جز اين است كه رفرميست ها با تمام توش و توان، با بهره جستن از تمام                         

نيروهايشان در جنبش هاي اجتماعي مختلف، و با اراده اي زاييده آگاهي از منافع                 

طبقاتي شان، جايگاهشان در ساختار حاكم و موضوعيتشان در ادامه يك جنبش                

اجتماعي راديكال، مي كوشند كه آگاهي نيرو هاي حاضر در جنبش ضد                -سياسي  

ديكتاتوري و آزادي خواهانه را به تاخير بيندازند و از روشن شدن منافع و جايگاه                   

 !هاي طبقاتي توده راديكال در متن خيابان ها جلوگيري نمايند؟

بدين ترتيب رهبران سبز ميان دو واقعه با جايگاه سياسي، اجتماعي و تاريخي                    

بهمن به اين سوي       22معين، شب آخرين چهارشنبه پايان سال را برگزيدند و از              

 . عمال نسبت بدان هم دلي از خود بروز دادند

اكنون با پشت سر گذاردن اين مراسم به خوبي مي توان قضاوت كرد كه اين                       

مناسبت تا چه حد به جلو راندن جنبش توده اي ياري رساند و اساسا چه تفاوت                    

كيفي با سال هاي گذشته در خود داشت؟ آيا در سال هاي قبل، واقعه پر حادثه و                    

رخ داد، كم مي آورد؟         88پر تنش چارشنبه سوري چيزي از آن چه در سال                

شاهدان منصف خالف اين را گزارش مي كنند و  تفاوت چشمگير و معنا داري در                   

 . اين مراسم با سال هاي گذشته نمي يابند

آغاز يك جنبش     1388لذا در مجموع مي توان چنين جمع بندي نمود كه سال               

فراگير آزادي خواهانه عليه ديكتاتوري، طرح طيف گسترده اي از خواست هاي                  

 دموكراتيك و آزادي خواهانه در خيابان ها و بروز اراده اي از سوي مردم براي ايجاد 
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تغيير در زندگي و احقاق حقوق لگدمال شده طي سي سال گذشته بود، اما عمال در                  

غياب طبقه كارگر و در واقع بدون حضور متشكل طبقه اي كه تنها اوست كه تا به                    

 . آخر مي تواند سكان دار پيش بردن اين كشتي به سوي پيروزي نهايي باشد

نيز در شرايطي آغاز مي شود كه سازش ميان جناح هاي مختلف                     1389سال  

بورژوازي تا حد زادي روشن تر جلوه مي كند، و سرمايه داري اسالمي با برنامه هاي                  

سياسي و اقتصادي ويژه اي كه در دستور كار خود دارد، با تعيين حداقل دستمزد ها                 

و عمال دهن كجي به طبقه كارگر، با حذف يارانه ها كه كمر مردم را خواهد شكست                   

و سركوب گسترده اي كه طبيعتا به لحاظ سياسي و اجتماعي براي جلوگيري از                   

متشكل شدن كارگران، زنان، دانشجويان و تمام اقشار و گروه هاي تحت ستم به كار                

 . مي گيرد، سال جديد را آغاز مي كند

مجموعه اين وقايع شرايط مساعدي براي اعتراض و مبارزه در جهت مطالبات                    

اقتصادي و سياسي كارگران را ايجاد مي كند و ضرورت اين مهم را ياد آور مي شود                   

كه بايد دو عرصه مبارزه را تلفيق نمود و با اعتصابات گسترده و تلفيق شعار هاي                     

رمز .  ناظر بر مطالبات اقتصادي با شعارهاي راديكال مردم، مبارزه را گسترش داد                

اين نه يك   .  پيروزي تنها مبارزه همه جانبه به رهبري طبقه كارگر متشكل خواهد بود           

شعار، كه لزوما بايد خواست همه فعالين واقعي سوسياليست در سال پيش رو باشد                 

كه به مثابه قطب نماي مجموعه مبارزات، فعاليت ها و تاكتيك ها مورد استفاده قرار                

 .گيرد

***** 
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در متن اين اوضاع بود كه انتخابات به رقابت مابين جناحهاي رژيم تبديل شد تا                    

فرصتي باشد كه هر كدام از جناحها براي كنترل قدرت اجرايي دستگاه دولتي و                   

 .براي به اجرا در آوردن نقشه هاي روياي خود در حل بحران بخت آزمايي كنند

جناح اصالح طلبان حكومت كه خطر بحران نظام را به وضوح دريافته بودند، به                    

خاطر احساس وظيفه و نيز تعهد در قبال سرنوشت اين رژيم، در مقابل سياست                   

 . هاي سپاه پاسداران قد علم كردند و پرچم دار حفظ نظام شدند

آنها مي خواهند كه ضمن كوتاه كردن دست سپاه پاسداران از سياست و اقتصاد، به                

ترين   سپاه پاسداران نيز به عنوان قوي       .  ردندحاكميت خونين دوران خميني برگ      

بخش حاكميت در امور اقتصادي ايران به شدت دخالت كرده و حال خود يكي از                   

تواند بورژوازي را به      در هر حال رژيم اسالمي نمي     .  بزرگترين كارفرماهاي ايران است   

تائيد تقلب در انتخابات از طرف بخش اعظم بورژوازي          .  متعارف بودن خود قانع كند    

به منزله حذف سپاه پاسداران از اقتصاد و سياستگذاري است، از ديگر سو سپاه                    

پاسداران نيز با خشونت جنون وار براي راندن نمايندگان آنها از ارگان هاي حاكميت               

 .آستين باال زده است

كارناوال انتخاباتي دور دهم رياست جمهوري در شرايطي صورت گرفت كه سپاه                 

اي قرار گرفته بود كه       پاسداران به عنوان جناح نظامي رژيم اسالمي، بر سر دوراهي           

نه تنها راه برگشتي نداشت بلكه قدم در راهي گذاشت كه تداوم موجوديتش به                    

ريسك بزرگي گره خورد به همين دليل با تمام قوا و با مهندسي كردن پروسه                      

انتخاباتي، براي به فرجام رساندن آن، نقشه ها كشيده بود و براي اين مهم اين دوره                 

اهميت آن براي رژيم از اين لحاظ        .  از حيات رژيم از اهميت به سزايي برخودار بود         

سال حاكميت سركوبگرانه، همچنان با        30حائز اهميت بود كه به اندازه بيش از            

بحران زدگي عميق اقتصادي و سياسي تا به كنون خود را كش آورده بود، اكنون                   

ديگر زمانش رسيده بوده تا چاره اي براي خالصي از بحران بي پايان را در سر                       

 . بپرورانند

انتخاباتي كه چنين به نظر مي رسيد كه جناح هاي اصلي درون حكومتي امكان                   

رقابت بر سر سهم خواهي و شركت در دستگاه دولتي را پيدا كرده اند تا هر كدام به                   

سهم خود وفاداري و راه حل مناسب جهت حفظ نظامي كه هر كدام از كارگزاران                  

آن بودند، بر ديگري تفوق يابند و اهداف كالن اقتصادي و سياسي داخلي و بين                    

 . المللي را دنبال كنند

اما بنابه موقعيتي كه كليت اين رژيم در آن به سر مي برد نه تنها چنين رقم نخورد                   

نهايتا به جدالي آشتي ناپذير ميان دو جناح نظامي سپاه و اصالح طلبان بدل                 بلكه  

كه در طول ساليان مديدي خود را         -سپاه پاسداران -نظامي    -گرديد؛ اليگارشي مالي  

با تمام قوا و سازمان يافته براي جنگ نهايي آماده كرده بود، تا با كودتايي اعالم                     

نشده قدم در راه حذف جناح مقابل، براي تصفيه حاكميت و يك دست كردن قدرت               

خود نهاد و بدين ترتيب جناح اصالح طلب حكومتي در پرتگاهي قرار گرفت كه                   

شانس بازگشت به دستگاههاي اجرايي دولت، در كنار وجود اقتدار نظامي و سازمان               

 .يافته سپاه به حد صفر رسيده بود

  

 

 

 

 

 ميثم مردوخ

 

 مقدمه

ايي جاري و تحوالتي كه در چند ماه اخير به قوع پيوست بار ديگر                     جنبش توده 

جامعه ايران را در سطح سراسري و توده اي تري وارد عرصه جديدي از مبارزات                    

خيزش توده اي اخير بعد از كودتاي انتخاباتي            .  سياسي و اجتماعي كرده است      

دهمين دوره رياست جمهوري رژيم اسالمي سرمايه، با خشم فروخورده در طول سه              

دهة استبداد، فقر و فالكت و نابرابري، وارد ميدان رودرويي با ديكتاتوري و استبداد                

چنان لرزه بر پيگير اين سيستم انداخت كه شانس بازگشت رژيم به                  حاكم شد و  

 . را غير ممكن و از اذهان دور ساخت 88خرداد  22موقعيت قبل از 

تحوالت اخير توازن قواي مابين حاكميت و توده ها را به شدت تغيير داده و عليرغم                 

سركوب شديد و درنده خويي رژيم، موقعيت و سطح مبارزات اجتماعي و سياسي را               

اين موضوع اقتدار و هيمنه رژيم را دچار تزلزل كرد            .  چندين گام به جلو سوق داد      

 . وشكاف عميقي را در دستگاه قدرت حاكمه به وجود آورد

ها ريشه در يك پروسه متداوم و افت و خيزهاي طوالني               مبارزات و اعتراضات توده   

از اين  .  مدتي دارد كه مسير پر از سنگالخي را طي نموده و به اين نقطه رسيده است               

رو نوشته حاضر تالش دارد تا به اختصار به بازخواني رويدادها، ريشه يابي خيزش                  

مردمي، نيروهاي دخيل در آن و افق و  چشم اندازهاي پيش روي اين جنبش                     

 .بپردازد

 

 سپاه پاسداران و اصالح طلبان درون حاكميت

بدوا الزم است كه تاملي بر وضعيت عمومي حاكميت رژيم اسالمي داشته باشيم تا                

بطور واقعي وجه مشترك    .  حقايق را آنچنان كه در جريان است، به وضوح دريابيم           

همه جناحهاي درون رژيم از سپاه پاسداران گرفته تا اصول گرايان و اصالح طلبان                 

درك وجود بحراني بودن و احساس موقعيت نامعلومي است كه رژيم اسالمي در             ...  و  

به اين اعتبار بحراني بودن رژيم كه قدمت دارد همه جناح               .  آن قرار گرفته است    

آنها چنين پيش بيني    .  هايش را سراسيمه كرده و آنها را به چاره يابي واداشته است            

كرده بودند كه اگر وضع به همين روال پيش برود نتيجتاً كنترل اوضاع از دستشان                 

 . خارج خواهد شد و كليت اين نظام با خطر جدي مواجه خواهد شد
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اقدامي كه سپاه پاسداران انجام داد به عينه قابل پيش بيني بود از اين جهت كه؛                    

دستگاه دولتي رژيم در يك دوره برآمد توده اي و انقالبي و در فقدان يك آلترناتيو                  

بر   57سوسيالسيتي در پرتو قيام تودة كارگران و اكثريت مردم زحمكش در سال               

سركار آمد و مشروعيت و مقبوليت خود را نه از توده ها بلكه با كمك دولتهاي غربي                 

و سركوب و به خون كشيدن هزاران فعال و زنداني سياسي و اجتماعي در سياه                    

 . چالهاي مخوف اقدام به تثبيت و تحميل خود كرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحران و ورشكستگي اقتصادي كه عمق وخامت خود را در بدو سر كار آمدن و در                   

طول دوران حيات اين رژيم چنان با آن عجين و نهادينه شده بود كه با راهكارهاي                  

اقتصادي متفاوت و رنگارنگ از سوي گرايشات و جناحهايي درخود رژيم، در چندين              

پيامدهاي اين بحران عميق اقتصادي و به بن بست          .  دوره بخت آزمايي ناكام ماندند    

رسيدن رژيم در حل آن در واقع بحران سياسي را تشديد و اعتراضات و خشم                      

فروخوردة مردم كه هر آينه سر باز كند و امكان بروز داشته باشد غير قابل كنترل و                  

 .  پيش بيني بود، كوه يخي خواهد شد كه هم كنون نوك تيز آن سر بر آورده بود

از همين روست كه اتخاذ استراتژي حل اين بحران، پايان دادن به جناح بندي                     

. وتصفيه هاي درون حكومتي در دستوركار عاجل جناح سپاه پاسداران قرار گرفت              

كودتاي انتخاباتي و بيرون كشيدن دوباره احمدي نژاد كه مطلوب دستگاه سپاه                 

پاسداران است با اهداف و اولويت هاي استراتژيك جمهوري اسالمي در اين دوره  از                

 . حيات سياسي و اقتصادي بحران زاي ايران بيشتر خوانائي دارد

دستگاه دولتي حاكم بر ايران جهت حفظ نظم موجود، پايان دادن و يا تخفيف اين                 

بحران و ورشكستگي اقتصادي و ممانعت از تداوم بحران سياسي را در اولويت                    

رژيم از يك طرف مي خواهد از مسير رفع موانع سر           .  استراتژيك خود قرار داده است    

راه ادغام هر چه بيشتر سرمايه داري ايران در بازار جهاني و توليد و تامين سودآوري                 

مطابق استاندارهاي بازار جهاني، بار ديگر مطلوبيت خود را براي سرمايه داري ايران               

به اثبات برساند و از طرف ديگر با تثبيت اليگارشي مالي و نظامي سپاه پاسداران در                 

دستگاه دولتي، الزم بود از يك سو جناح اصالح طلب را براي هميشه از قدرت                     

حاكمه تصفيه و از سوي ديگر با اعمال تشديد خشونت و سركوبگري هاي بيشتر در                

تقابل با جنبش هاي اجتماعي و اعتراضي جاري در صحنه سياسي، يعني اعالن                  

جنگ با توده هاي مردم ستم كش، و از اين راه ممانعت از حاد شدن بحران سياسي                  

و اقتصادي پروژه حل اين بحران را به سرانجام برسانند واز همين روست كه راهي                  

. جز دست زدن به كودتايي نيم خيز و پايان دادن به جناح بنديهاي دروني نداشت                 

جناح اصالح طلب رانده شده از قدرت بهت زده و بي محابا در پي يافتن چاره اي                     

براي عقب نشاندن قدرت نظامي و سازمان يافته سپاه پاسداران بودند، از آنجا كه در                

تنها  با پناه بردن به       برابر دستگاه مقتدر نظامي سپاه عاجز مانده بودند، از اين رو                

توده هاي ميليوني مردم، از حذف تمام وكمال خود در قدرت حاكمه جلوگيري                  

 .كنند

كمپيني عملي و هدفمند كه از سوي خود رژيم، جريانات اصالح طلب و ليبرال در                  

داخل و خارج، با راه انداختن مناظره هاي تلويزيوني، در اختيار داشتن مطبوعات و                

بخشي از مردم     BBC-VOA )(رسانه هاي داخلي و ميدياهاي دولتهاي غربي          

اين كمپين عليرغم   .  متاثر از اين عوام فريبي ها  به پايه صندوق هاي راي رفتند                

اقدام فريبنده و فرصت طلبانه، عمال فضايي را ايجاد كرده بود كه مردم در برابر                     

هيمنه فروريخته رژيم احساس قدرت كنند و در اولين روز بعد از كودتاي انتخاباتي                

و اين مهم عزم توده ها را       .  قدرت نيروي خود را در شكل ميليوني احساس ميكردند         

 .به شكلي وسيع براي كسب خواستهاي خود جزم كرد

همانطور كه پيشتر نيز اشاره شد، خيزش توده اي اخير ريشه تاريخي و پر از فراز                    

عليه استبداد و      57توده هايي كه در سال        .  ونشيبي را پشت سر گذاشته است       

نابرابري ديكتاتوري شاه قيام كرده بودند و با جانفشاني و انقالبي گري در پي كسب                

آزادي و زندگي مرفه و بدور از فقر و نابرابري بودند، اما با مصادره و  سركوب انقالب                   

. توسط رژيم اسالمي، آرزو و آرمان مبارزاتي شان به خاك و خون كشيده شد                  57

، بحران  67كشتار و قتل عام هزاران فعال سياسي و مخصوصا كمونيست ها در سال               

اقتصادي و فقر ناشي از آن، فقدان آزاديهاي سياسي و اجتماعي، تودة مردم را در                   

هاي مردم اين شرايط      اكثريت توده .  تنگنا و فرودستي و ستم كشي مضاعفي قرار داد        

سخت و دشوار را با تنگ دستي و فقر و ناعدالتي و سركوب، خفقان و كشتار طي                     

از سياست هاي تعديل اقتصادي دوران رفسنجاني گرفته تا اصالحات خاتمي            .  كردند

و به دنبال آن مهرورزي احمدي نژاد نه تنها بار دشوار معيشتي، سخت و طاقت                    

اين وضعيت اسفبار و    .  فرسا از دوش مردم كاسته نشد، بلكه شدت و عمق يافته بود            

فقر روز افزون منجر به اعتراضات اجتماعي شده بود و به شكل هاي گوناگوني خود                 

 . را نشان مي داد و بروز ميكرد
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 سران سبزها و خواست و مطالبات مردم معترض 

بايد اذعان داشت كه تحوالت پس از انتخابات رياست جمهوري رژيم، نتيجه تداوم                

روند مبارزات مردمي بود كه در سه دهه گذشته خشم و نفرت خود را از رژيم                       

سران سبزها تالش مي كردند كه با استفاده از قدرت             . اسالمي ذخيره كرده بودند    

ميليوني مردم معترض، انتخابات آزاد را براي خودي هاي رژيم اسالمي تحميل                  

به اين اعتبار تقاضا براي راهپيمائي به شيوه مسالمت آميز فقط اعمال فشار بر              . كنند

اما توده مردم از اين      . حاكميت براي به رسميت شناختن خواست هاي خود بود           

فرصت به عنوان مقدمه اعتراضات خود استفاده كرده و خواست و مطالبات خود را                 

نقطه تمايز خواست و     ... شعار مرگ بر ديكتاتور و        . به شكل ديگري مطرح كردند     

مطالبات مردم با خواست و مطالبات سران سبزها بود چرا كه شعار مردم كليت نظام               

 . اسالمي را نشانه گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگرچه جريانات اصالح طلب و ليبرال تمام تالش خود را به كار بستند تا كنترل اين                 

جنبش براي مقاصد سياسي جهت استفاده در بند و بست هاي خود با سپاه                       

پاسداران به كار گيرند، اما اين جنبش بي درنگ و قاطعانه با پس زدن شعارهاي                   

ناكارامد و بي دستاورد اصالح طلبان پيشي گرفت و شعارهاي راديكالتري را پرچم                

يعني در هر گام پيشروي، اين جنبش پااليش مي يافت و بخش               .داري مي كردند  

راست و هواداران اصالح طلب را دفع كرد، چرا كه مطالبات توده وسيع موجود در                  

جنبش توده اي ريشه در اعماق جامعه اي ماالمال از رنج و گرسنگي و فقدان هر                    

گونه آزادي دارد و بي كفايتي و سترون اصالح طلبان در پيگيري و محقق كردن                   

خواست مردم كافي و جوابگو، نبوده و نيست و  آن بخش از مردم كه در تحقق                       

خواست و مطالبات خود شكل اعتراض را ادامه مي دادند گرايش راديكال و آزادي                 

خواهانه جنبش جاري بودند، كه نمايندگي خواست و مطالبات اكثريت توده ها را                

  .  مي كردند
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داخل و خارج، حقيقتاً ميتوان     در  برخالف ياوه گويي هاي جريانات راست و ارتجاعي         

روند سريع و فراروي از باتالق و دعواي خانوادگي جناح هاي رژيم را به خوبي                      

تحليل و مشاهده نمود و اين واقعيت را نه اذعان سوسياليست ها، بلكه عملكرد                    

فريبندة تن فرسوده و ناكارامد اصالح طلبي و ليبرال هاي معلوم الحال واين دوستان              

دروغين مردم از يك سو و اقدام به كشتار وحشيانه و شبه فاشيستي و به راه                        

انداختن ماشين عريض و طويل سركوب عليه اين مردم به جان آمده از دگر سو،                    

دال بر اين واقعيت بود كه ريشه اين خيزش توده اي نه كودتاي انتخاباتي و پالتفرم                 

سترون اصالح طلبان، بلكه اعتراض به نتايج انتخابات تنها و تنها بهانه اي بود تا                    

توده هاي سركوب شده و معترض اين فرصت را غنيمت شمردند تا پتانسيل نهفته و               

فرياد حق طلبانه خود را يك صدا به فرياد در آورند و حكومتي را به چالش بكشند                   

چيزي ديگري  ...  كه جز فقر و فالكت و سلب تمام آزادي هاي سياسي و اجتماعي و              

 .  را برايشان در چنته نداشت

در واقع با فراروي از مطالبات تنگ و محصور جناح رانده شده از قدرت و به چالش                   

كشيدن كليت نظام اسالمي، همه جناح هاي رژيم هراسناك و مبهوت هر كدام به                 

 .چاره انديشيدند

سپاه پاسداران كه قدم اول خود را با تقلب انتخاباتي و حذف جناح مخالف برداشته                 

بود، اينك براي تثبيت هر چه بيشتر و به سرانجام رساندن نقشه خود، به شيوه                     

رژيم، دستگاه  .  گسترده به سركوب همه جانبه و وسيع اعتراضات روي آورده است             

سركوبگر خود را به وحشيانه ترين شكل ممكن به كار انداخته و به كشتار سازمان                  

يافته مردم بي سالح و دست خالي در خيابان ها، مبادرت ورزيده و حكومت نظامي                 

حضور بي واسطه مردم در خيابان ها، خود گوياترين شكل             .  را برقرار نموده است    

افشاي ضعف نظام و فرياد بلند عدم مشروعيت آن در چشم يكايك مردم از اقشار و                  

 . طبقات مختلف است كه حاكميت توان بسيج و تطميع آنها را ندارد

از اين روست كه رژيم نيز سيلي از اعدام زندانيان سياسي را به راه انداخت و سگ                    

ها بتازند، و دانشجويان را كه جز           هاي شكاري خود را رها مي كند تا به دانشگاه            

مشت گره شده و قلم، سالحي در دست ندارند، به خون بكشند؛ چرا كه خوب مي                   

دانند كه دانشگاه، سنگر مقاومت است و دانشجو، ميليتانت مبارزات توده اي مردم و               

 . نفي استبداد و ستم كشي، و نبرد براي آزادي و برابري است در صف اول 

، تالش نافرجام اصالح طلبان براي سوار شدن بر موج جوشان حركت توده اي نيز                 

كه آنها  (ديري نيافت كه از كنترل آنها خارج شده و به خطري جدي براي اين رژيم                 

 . تبديل شد) براي نجاتش به پا خواسته بودند

اين واقعيت آنها را در تناقضي عميق فرو برده بود؛ از اين رو كه آنها به قصد نجات                     

در پيش گرفته بودند، اما ناكام ماندن             رژيم ورود به دستگاه اجرايي دولت را          

روياهايشان در برابر جناح سپاه پاسدران، به موج عظيم توده ها پناه برده بودند و                   

اينك تنها نيروي نجات بخش شان كليت آنها را نشانه گرفته است و دقيقا مبني بر                  

چنين شرايطي بود كه تن به تسليم طلبي را بر ادامه مخالفت با دولت كودتا را                      

 . ترجيح دادند

 

پيشروي و راديكاليزه شدن هر روزه جنبش جـاري و بـه       

پيروزي رساندن آن، نه تنها از عهده جريانات اصالح طلب و 

ليبرال بر نخواهد آمد، بلكه اين امر تنها وظيـفـه دشـوار      

گشايـش  .  جنبش كارگري راديكال وسوسياليستي مي باشد

سياسي كه الزمه و نياز عيني پيشروي جنبش آزاديخواهانه 

و راديكال در همه عرصه هاست، را تنها طبقه كـارگـر بـا      

حضور متشكل خود در مبارزات سياسي و اقتصادي قادر بـه  

در متن اين اوضاع سياسي تنها حضور .  انجام آن خواهد بود

متشكل و نيرومند طبقه كارگر در صحنه سياسي جـامـعـه    

است كه به استراتژي سوسياليستي ماديت و مقـبـولـيـت     

 .اجتماعي خواهد بخشيد
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در همين منوال مهدي كروبي از ديگر سران جنبش سبز به خبر گزاري فارس گفته                

بود كه رياست جمهوري  احمدي نژاد را به رسميت مي شناسد، زيرا مقام او توسط                   

اين امر ادامه روند تسليم طلبي كليت اصالح طلبان              . رهبري تنفيذ شده است     

حكومتي بود كه قبال موسوي اعالم كرده بود و كروبي با شفافيت بيشتري اين                     

 .تسليم طلبي، كه همانا  راهكارهاي خروج از بحران مي نامد را اعالم كرد

ناكارامدي و تسليم طلبي اصالح طلبان بيش از هر زمان بي پايه بودن استراتژي                   

تسليم . سياسي اصالح طلبان و اپوزيسيون ليبرال مدافع آنان را نيز عيان ساخت                

طلبي موسوي و كروبي و موضع شكست طلبانه آنها بار ديگر نشان داد كه استراتژي                

سياسي اصالح طلبان و  ليبرال هاي ايران براي رسيدن به قدرت تا چه اندازه بر                     

موضع تسليم طلبانه موسوي و كروبي نه تنها ضعف و             . اساس توهم بنا شده است     

زبوني اصالح طلبان حكومتي را بنمايش گذاشت بلكه بار ديگر بي پايگي و پوچي                  

ليبرال ها به دليل ماهيت طبقاتي      . استراتژي سياسي بورژوازي ايران را بر مال ساخت       

 .و اهدافي كه دارند صالحيت و توانائي رهبري اعتراضات توده اي مردم را ندارند

 جنبش توده اي و چشم اندازه ها

جنبشي كه هم اكنون جاريست، اگرچه از وسعت و تراكم آن كاسته شده است اما                  

نه تنها مرعوب سركوب و كشتار وحشانه نيروهاي امنيتي رژيم نشده است بلكه                  

. ظرفيت توده اي تر شدن در ابعاد سراسري و راديكال تري را در خود نهفته دارد                   

اعتراض توده اي جاري و جنبش هاي اجتماعي اكنون بر سر دوراهي متضاد و بر                   

انتخاب دو استراتژي سياسي متعلق به دو طبقه اصلي جامعه، كارگران و سرمايه                 

سرنوشت آتي و چشم اندازهاي      .  سوسياليسم و ليبراليسم قرار گرفته اند         –داران  

پيش روي اين جنبش به اين بستگي دارد كه كدام يك از جريانات سياسي متعلق                 

واين همان  .  به دو استراتژي متضاد توان به دست آوردن رهبري آن را خواهند داشت          

مساله گرهي و سرنوشت سازي است كه كليت جامعه ايران را در برابر خود قرار داده                

جنبش توده اي جاري اكنون بي سر و بدون رهبري و خودجوش در حال                   .  است

جنبشي كه نه متعلق به طبقه اي صرف، بلكه جنبشي فراگير از كليت              .  حركت است 

جامعه است و طبيعتاً بنا بر منافعي كه هر كدام از طبقات واقشار مختلف جامعه                    

اما در  .  دارند، خواست و مطالبات مشخص خود را پيگيري و پرچم داري مي كنند               

جامعه اي اختناق زده و عاري از هر نوع آزادي و رفاه اجتماعي طبعيتا خواست                     

 .  آزادي و نفي استبداد و ديكتاتوري شعاري همه گير و فرا طبقاتي است

مهم تر از آن تفسيري كه در پس هر كدام از اين شعارها نهفته است بازتاب منافع                    

واضح است كه در جامعه ايران و در شرايط          .  طبقة خاص و مشخص از جامعه است       

كنوني، آزادي براي طبقه سرمايه دار و آن بخش از رهبران بورژوازي كه در جنبش                 

اعتراضي نقشي داشته اند، نه طرح و به اجرا در آوردن اين شعار براي عموم مردم،                   

بلكه اساسا تنها سهم خواهي از قدرت و تضمين منافع سود محور و تشديد استثمار                

مضاعف طبقه كارگر و حفظ سيستم سرمايداري طبق ميل آن بخش از سرمايه                  

و نفي ديكتاتوري براي آنها عقب      .  دارها كه اكنون از قدرت رانده شده اند، مي باشد          

نظامي بر اقتصاد و دستگاه      -نشاندن جناح نظامي سپاه پاسداران كه اليگارشي مالي        

 .اجرايي كشور را قبضه كرده است، خواهد بود

تسليم طلبي آنها در برابر پيشروي زودهنگام و سريع اين جنبش از احساس                   

خطر كردن موجوديت نظام حاكم ناشي مي شد، چرا كه بند ناف اين جناح از                   

نيز از همين رو     .  رژيم به موجوديت و حفظ جمهوري اسالمي گره خورده است           

تمام تالش خود را معطوف به كنترل و در آخر به شكست كشاندن مبارزه مردم                 

كردند  و اين جدال مرگ و زندگي هر دوي اين جناحها در برابر توده ميليوني                    

 .مردم بود

 

صدور بيانيه هاي متنوع و هدفمند از سوي موسوي و كروبي  و اظهارات ديگر                   

سران سبز و حاميانشان، مواضع عيني كه در پس عبارت پردازي هاي آنها قابل                 

همانطور كه در ماهيت    .  مشاهده بود، بي كفايتي عيان آنان را روشن تر مي كرد            

طبقاتي و رسالت آنها پيدا بود، مير حسين موسوي از رهبران جنبش سبز با                    

انتشار بيانية هفدهم خود، عمال مرعوب شدن در برابر راديكاليزم جنبش توده اي              

و تسليم طلبي در برابر جناح كودتا را رسما اعالم نمود، كه البته وي آن را  چاره                   

جويي براي بحران و آرام كردن اوضاع كشور ناميد، كه البته دقيقا همين سياست               

موسوي كه به دنبال كودتاي جناح مقابل، عدم مشروعيت           .  را دنبال مي كردند    

دولت احمدي نژاد را مدام بر طبل آن مي كوبيد و شعار ابطال انتخابات را با تمام                  

وجوه سر مي كشيد، اكنون نه تنها براي نجات خود و اين نظام بر به رسميت                     

شناختن رياست جمهوري احمدي نژاد تاكيد مي كند، بلكه بار ديگر و در تداوم                

نه يك كلمه كمتر و نه يك       (تاريخ بي شكوه خود بر اصل نظام جمهوري اسالمي           

مهر تائيد مي گذارد و الگوي دوران اقتدار خميني را پرچم داري               )  كلمه بيشتر 

 . مي كند

اگر چه فشار دستگاه سركوب جناح حاكم در تسليم طلبي موسوي بي تاثير نبود،              

اما آنچه در عالم واقع موسوي را به تسليم كشاند روند راديكاليزه شدن جنبش                 

و شعارهايي كه رهبران    »  مرگ بر ديكتاتور  «زماني كه شعار    .  اعتراضي مردم بود  

موج سبز آن را ساختار شكنانه مي نامند، در ابعاد توده اي بر سر زبان مردم                      

آزادي خواه افتاد، موسوي و اصالح طلبان حكومتي نمي توانستند بيش از اين                 
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اين امر فعالين سوسياليست است كه ضـمـن حضـور در        

اعتراضات جاري، نسبت به منحرف شدن احتمالي مبـارزات  

مردمي توسط اصالح طلبان و فرصت طلبان، هشدار دهند، و 

در جنبش هاي اجتماعي مختلف و به ويژه جنبش طـبـقـه      

كارگر، در راستاي متشكل شدن اين مبارزات تالش عاجل به 

عمل آورده و در جهت ارتقاء و اعتالي سطح اعـتـراضـات      

مردمي معطوف به مطالبات دموكراتيك و هرچه طبقاتي تـر    

 . شدن خواست ها و شعارها بكوشند

بدون حضور عيني، توده اي كردن و تعميق اين مبارزات در   

پيوند با جنبش كارگري در پـرتـو يـك اسـتـراتـژي               

سوسياليستي، برداشتن گامهاي بعدي ناممكن و غير قـابـل   

 .  تصور خواهد بود
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نيز از همين رو تثبيت موقعيت گرايش سوسياليستي در جنبش دانشجويي و زنان                

و تامين هژموني آنها بر اين جنبش، در گرو حضور اكتيو در هر گام اين جنبش،                     

تالش بي وقفه براي ايجاد تشكلهاي توده اي و راديكال و تقابل دائمي در ابعاد عملي                

و نظري با استراتژي ليبرالي بورژوازي و اصالح طلبان حكومتي و اثبات كارايي                   

 . بيشتر و برتري راه حل هاي سوسياليستي است

 

 

گرايش سوسياليستي در جنبش زنان و دانشجويي بايد بيش از هميشه ماهيت                  

طبقاتي جريانات بورژوائي اصالح طلبان را براي توده هاي موجود در                  -سياسي  

بنابر اين با تاكيد بر استراتژي سوسياليستي در جنبش         .  جنبش عيان و روشن سازند    

. دانشجويي و زنان و ضرورت پيوند و اتحاد آنها با جنبش كارگري تاكيد ورزند                    

جنبش توده اي جاري اگرچه با پس زدن و فراروي از سياستهاي اصالح طلبان                    

توانست گام مهمي را در مبارزه خود بردارد، اما نقطه ضعفي كه اين جنبش اكنون                  

دارد، عدم حضور طبقه كارگر به مثابه يك جنبش متشكل و نيرومند طبقاتي از يك               

سو و فقدان رهبري راديكال كه توان سمت و سو دادن به آن و جلوگيري از به هرز                    

رفتن اعتراضات را داشته باشد از ديگر سو ظرفيت هاي به انحراف رفتن را هنوز در                  

راهكاري كه توان مقابله با آنچه بيان كرديم را داشته باشد، تعميق             .  خود نهفته دارد  

كردن شعارهاي مطالبه شده در كاناليزه كردن آن به مبارزه همه جانبه طبقاتي به                 

بدون حضور عيني، توده اي كردن و تعميق اين          .  رهبري فعالين سوسياليست است   

مبارزات در پيوند با جنبش كارگري در پرتو يك استراتژي سوسياليستي، برداشتن              

 . گام هاي بعدي ناممكن و غير قابل تصور خواهد بود

طبقه كارگر بنابر خصلت و جايگاه طبقاتي كه در جامعه سرمايه داري دارد، بدون                  

كسب آزادي هاي دمكراتيك نظير آزادي بيان، تشكل، اعتراض و اعتصاب، گام                  

موقعيت طبقاتي و جايگاه عيني كه در       .  نهادن براي رهايي نهايي ممكن نخواهد بود      

از اين رو اين طبقه      توليدات اجتماعي و راز سود آوري سرمايه در آن نهفته است؛              

كارگر خواهد بود تا با رسالت طبقاتي خود امكان كسب خواستهاي دمكراتيك عموم              

 . توده ها را بر دوش بگيرد

به شهادت تاريخ اثبات كرده است كه در پيشروي هر گام جنبش كارگري متشكل و               

نيرومند، آزادي و رفاهيات اجتماعي را به همراه داشته است و در سايه و با اتكا بر                    

طبقه كارگر بوده است كه مطالبات دمكراتيك و آزادي خواهانه اكثريت جامعه بر                 

نظام استثمارگر طبقاتي تحميل شده است و پيگيرترين نيروي خواستهاي                    

 . دمكراتيك ساير اقشار تهي دست جامعه طبقه كارگر است

كه ...)  اصالح طلب و ليبرال و سوسيال دمكراتها و            (جريانات راست و بورژوايي       

عهده دار هستند، طبق سياست هميشگي خود از هر          را    نمايندگي طبقه سرمايه دار   

كوششي براي كنترل و سترون سازي اعتراضات توده اي و عقيم ساختن جنبشهاي              

ادامه پروژه نجات رژيم سرمايه داري از          .  راديكال اجتماعي كوتاهي نخواهند كرد      

بحران اقتصادي و سياسي، كه البته اكنون حاد شدن بحران سياسي و حل آن                     

چيزي گريز ناپذير توسط تمام  جناحهاست، در اولويت استراتژيك اصالح طلبان                

 .حكومتي قرار گرفته است

بهمن رهبران اصالح طلبان مواضع        22در اين رابطه ديديم كه چطور در آستانه            

خود را دوباره نسبت به جناح كودتاي رژيم تندتر كرده است، آنچه اين مرعوب                    

شدگانِ راديكاليزم توده ها را به چنين امري واداشته است دقيقا از سر فرصت طلبي                

آنها از آنجا كه    .  و در جهت كنترل جنبش خودبخودي و فاقد رهبريِ، جاري است            

امكان ورود به راس قدرت حاكمه و نجات رژيم سرمايه داري از اين طريق را از                      

دست دادند، اينك اين سياست را از طريق سوار شدن بر موج اعتراضات مردمي و                  

خواست آزادي و نفي استبداد     .  خاموش كردن آن را در گام بعدي خود دنبال ميكنند      

و ديكتاتوري كه خواست آحاد توده هاي زحمتكش مردم است، ديديم كه چطور                 

مناديان دروغين آزادي و نفي ديكتاتور به پابوسي اصل ديكتاتوري افتادند و چطور               

بانگ بازگشت به اقتدار  را فرياد مي كشند و از اينكه از سنتهاي امام پيروي نمي                     

بازگشتي غير قابل تصور و باور نكردني        .  كنند، خود ديكتاتوري را سرزنش مي كنند      

به دوراني كه ديديم چگونه بانگ آزادي و برابري را به دار مي آويختند و نطفة هر                    

البته اين كه سياست اصالح طلبان        .  اعتراضي را با تمام قوا از بيخ خفه ميكردند           

چقدر امكان تفوق و به فرجام رسيدن را خواهد داشت، دقيقا به اين بستگي دارد كه                 

فعالين كارگري و سوسياليستي چه نقشي را در اعتراضات توده اي ايفا خواهند كرد               

و خنثي كردن سياست فرصت طلبانه و فريبندة آنها را تا چه حدي مي توانند به                    

پيش ببرند واين جاست كه وظايف فعالين سوسياليست در جنبش هاي اجتماعي را              

 . به طور مضاعف سنگين و دشوار كرده است

لذا اين امر فعالين سوسياليست است كه ضمن حضور در اعتراضات جاري، نسبت به               

منحرف شدن احتمالي مبارزات مردمي توسط اصالح طلبان و فرصت طلبان، هشدار             

دهند، و در جنبش هاي اجتماعي مختلف و به ويژه جنبش طبقه كارگر، در راستاي                

متشكل شدن اين مبارزات تالش عاجل به عمل آورده و در جهت ارتقاء و اعتالي                  

سطح اعتراضات مردمي معطوف به مطالبات دموكراتيك و هرچه طبقاتي تر شدن               

حضور وسيع و شجاعانه زنان و جوانان در صف مقدم           .  خواست ها و شعارها بكوشند    

اعتراضات توده اي نشان داد كه اين جنبشها با رسالت سياسي و مبارزاتي مليتانت                 

 .خود، يك پاية اصلي در هر تغيير و تحول سياسي در جامعه هستند

از اين رو فعالين سوسياليست جنبش دانشجويي و زنان تنها با حضور فعاالنه در                   

جنبش جاري است كه با هر گام اين جنبش پيوند ناگسستني و اجتناب ناپذير                    

برقرار كنند و اثبات كنند كه پيگيرترين و كارامد ترين جرياني هستند كه با                      

راهكارهاي عملي خود در مقابل با گرايشات راست و ارتجاعي پيشروي اين جنبش               

 .را تضمين خواهند كرد
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هستند، طبق سياست هميشگي خود از هر كوششـي بـراي     

كنترل و سترون سازي اعتراضات توده اي و عقيم سـاخـتـن    

 .جنبش هاي راديكال اجتماعي كوتاهي نخواهند كرد
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از اين روست كه در اين برهه حساس سياسي جاري، عدم وجود جنبش كارگري                  

متشكل و سازمان يافته نگراني عمومي را به بار آورده و دست نگهبانان سرمايه را در                 

 . همه اشكال باز كرده تا به هر نحو ممكن به سركوب  توده ها روي آورند

شرايط سخت و طاقت فرساي كار و زندگي و فقدان حقوق و آزادي هاي سياسي                   

سيل بيكار  .  واجتماعي كه طبقه كارگر در آن به سر مي برد بر همگان آشكار است               

سازي ها در پي بحران عميق اقتصادي سرمايه داري و تبعات آن، خيل عظيم ارتش                

ذخيره كار و رنج و محنط و فالكت باريِ هر چه بيشتر طبقه كارگر، به اهرم فشار                    

 .سرمايه دارها و دولت حامي عليه طبقه كارگر تبديل شده است

اكنون فعالين و رهبران جنبش كارگري بر اين امر مهم واقفند كه تعرض هر روزه                  

حاميان سرمايه به كار و معيشت كارگران بدون شك نتيجه سيل عظيم بيكاري و                 

فقدان تشكل هاي توده اي وطبقاتي كارگران است و تنها با ايجاد تشكلهاي طبقاتي               

و توده اي كارگران در سطح سراسري است كه امكان تقابل با وضع اسفبار كارگران                 

طي ساليان  طوالني براي فعالين كارگري         .  عليه سرمايه داران ممكن خواهد بود       

تشكل يابي و سازماندهي كارگران امر عاجل و فوري بوده است و اگرچه در بطن اين                

بحران سياسي، تشكل يابي توده هاي كارگر ضرورت عيني تري پيدا كرده است، اما               

اكنون حضور سياسي طبقه كارگر در جنبش جاري مساله اي گريز ناپذير و                      

پيشروي و راديكاليزه شدن هر روزه جنبش جاري و به               .  استراتژيك شده است   

پيروزي رساندن آن، نه تنها از عهده جريانات اصالح طلب و ليبرال بر نخواهد آمد،                 

. بلكه اين امر تنها وظيفه دشوار جنبش كارگري راديكال وسوسياليستي مي باشد               

گشايش سياسي كه الزمه و نياز عيني پيشروي جنبش آزاديخواهانه و راديكال در                

همه عرصه هاست، را تنها طبقه كارگر با حضور متشكل خود در مبارزات سياسي و                 

در متن اين اوضاع سياسي تنها حضور           .  اقتصادي قادر به انجام آن خواهد بود         

متشكل و نيرومند طبقه كارگر در صحنه سياسي جامعه است كه به استراتژي                   

 . سوسياليستي ماديت و مقبوليت اجتماعي خواهد بخشيد

اين فعالين سوسياليست جنبش كارگري هستند كه با طرح شعارهاي صحيح و                  

فراگير امكان شكل گرفتن يك جنبش متشكل و سراسري كارگري را فراهم خواهند             

آورد و با درك وظايف سياسي كه بر دوش جنبش كارگري قرار گرفته است، بايستي               

براي تامين حضور مستقل و راديكال طبقه كارگر در صحنه سياسي از هر كوششي                

اگر طبقه كارگر را به مثابه ستون فقرات يك جبنش سوسياليستي             .  كوتاهي نكنند 

درك كرده ايم و اين امر را شرط پيشروي و پيروزي هر گام مبارزات آزاديخواهانه                  

مردم مي دانيم، بنابراين بايد تالش كنيم تا سوسياليسم را در جنبش كارگري                   

تقويت كرده و امر تامين رهايي آتي جامعه به رهبري جنبش كارگري را تامين و                   

 .تضمين كنيم

 

***** 
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بحث تعيين حداقل دستمزد كارگران همه ساله ، در اسفند ماه مطرح مي شود و               

اما سوال اساسي در    .  توجه بخش وسيعي از كارگران را به خود جلب مي نمايد              

اين ميان اين است كه به راستي چه كساني حق دارند براي دستمزد كارگران كه               

تنگاتنگي با زندگي و معيشت آنان دارد تصميم بگيرند و حد و اندازه آن                ارتباط  

يا  را تعيين كنند؟ كساني كه هيچ ربطي به زندگي و مسائل كارگران ندارند ؟                  

كارگران ، كه خود كار مي كنند و همه ثروت هاي مادي و معنوي جامعه و                      

  نعمت هاي بشري را توليد مي نمايند ؟ 

كارگران با فروش نيروي كار و ايجاد خدمت در جامعه ، ثروت و رفاه ايجاد مي                   

) جوامع سرمايه داري   (درچنين جوامعي   .  كنند ، اما خود از آن بي بهره اند              

و  كارگران كار مي كنند ، اما سرمايه داران از آن سود مي برند و در ازاي رنج                      

مشقت دائمي و روز افزون طبقه ي كارگر، سرمايه داران، روز به روز فربه و فربه                  

خويش مي افزايند و اين البته ممكن نمي شود            تر مي شوند و بر سود و سرمايه       

مگر از طريق بهره كشي و استثمار هرچه وحشيانه تر و بي رحمانه تر طبقه                     

كارگر و تحميل دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر به اين طبقه؛ تا آنجا                      

نيز برخوردار   كارگران حتا از حداقل هاي يك زندگي انساني و شرافتمندانه             كه  

اين دستمزد ها   .  هستند  »   به شام شب شان محتاج      «نيستند و به قول معروف      

 را چه كساني تعيين مي كنند ؟

در ايران شوراي عالي دستمزد كه در واقع شوراي تصميم گيري براي استثمار                

هر چه بيشتر كارگران است در مورد حداقل دستمزد كارگران تصميم مي گيرد               

سه جانبــة   «اين شورا مركب است از به اصطالح         .  و آن را تعيين مي نمايد       

 :، يعني »اجتماعي 

ــ نمايندگان دولت كه خود يك سرمايه دار عمده محسوب مي شود و تا آنجا                  

كه ممكن است خواست ها و مطالبات كارگران را با تهديد و اخراج و دستگيري                 

پاسخ مي دهد و سركوب مي كند و در هر جا و هر مرحله              . . .  و زندان و شالق و      

 .با توان تمام از منافع كارفرماها و سرمايه داران پشتيباني مي كند

ــ نمايندگان كارفرمايان ، كه تا سر حد توان مي كوشند دستمزد هاي كمتري                

 .سود هاي بيشتري دست يابند   به كارگران پرداخت شود تا خود به

ــ و به اصطالح نمايندگان كارگران ــ كه از جانب خانه كارگر و كانون عالي                    

ضد كارگري و وابسته     شورا هاي اسالمي كار تعيين مي شوند كه تشكل هايي             

به سرمايه هستند ــ و در تحميل حداقل دستمزد ، چندين برابر زير خط فقر،                  

 .ــ ياري مي رسانند  به سرمايه داران ــ اعم از بخش هاي دولتي و خصوصي 

سه گروهي كه در اين شورا براي تعيين دستمزد كارگران گرد هم مي آيند هيچ                

 . كدام مدافع منافع و يا هم منفعت با كارگران نيستند 

حتا اگر به جاي نماينده خانه كارگر و شوراي اسالمي كار ، نماينده اي به                       

انتخاب كارگران در اين شورا حضور داشته باشد، باز هم كاري از دست او بر نمي                 

دو راي نمايندگان دولت و كارفرمايان ، به يك راي اين نماينده مي               چرا كه   .  آيد

سه جانبه  «  –بنابراين بايد صراحتا گفت كه اين شيوه ي تعيين دستمزد            .  چربد

روشي است كه همواره به ضرر كارگران تمام شده و تماماً در خدمت                 –  »گرايي

در شرايط    »شوراي عالي كار  «ببينيم كه    .سرمايه داران و كارفرمايان خواهد بود     

محاسبه مي كند و كارگران چه بايد         حاضر چگونه حداقل دستمزد كارگران را        

بكنند ؟ به كارگران گفته مي شود كه حد اقل دستمزد را همه ساله بر اساس                    

اول اينكه هيچ گاه نرخ واقعي تورم از طريق ارگان          .  نرخ تورم ، افزايش مي دهند       

) بانك مركزي و يا مركز آمار جمهوري اسالمي       (ها و نهاد هاي وابسته به سرمايه        

در ثاني به فرض اعالم نرخ واقعي تورم ، باز هم تنها بخش                 .  اعالم نمي شود     

اما در  .  كوچكي از حاصل كار و دست رنج كارگران به آنان پرداخت مي شود                 

همين روش استثمارگرانة افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم نيز ، تقلب ها و                  

رياكاري هاي عديده اي صورت مي گيرد كه تنها به عنوان نمونه مي توان به                    

به عنوان مثال براي محاسبة نرخ      :  از جمله اين كه     .  برخي از آن ها اشاره نمود        

تورم ، به جاي در نظر گرفتن كاالهاي اساسي و مورد نياز كارگران و توده هاي                  

 360(  را نيز در محاسبه دخيل مي كنند          كمترمردم ، كاالهايي با درجة اهميت       

)  نوع كاال    و اگر نرخ تورم به طور       .  تا حتي المقدور نرخ تورم را پايين بياورند         ! 

درصد اعالم ميكنند و بر       25درصد باشد ، نمايندگان سرمايه ، آن را            40واقعي  

حتا .  شوراي عالي كار، دستمزد را افزايش مي دهد       )  درصد  25مقدار  (اين اساس   

درصد به دستمزد كارگران      20درصد اعالم مي كنند اما فقط         29تورم را      گاهي

گاهي هم به جاي اعالم تورم واقعي اعالم         ).  87مانند اسفند سا ل     ( مي افزايند   

و مثال به    كاهش يافته است    )  درصد    30(  مي كنند كه تورم به نسبت سال قبل         

تا موفق شوند    )  88مثل اقدام آنان در اسفند ماه           (   درصد رسيده است   15

دستمزد را تنها به اندازه ي بسيار كمتراز مقدار واقعي تورم افزايش دهند تا                    

بدين ترتيب به تحميل حداقل دستمزد به كارگران و كسب حداكثر سود به نفع               

سرمايه داران نايل گردند و آن را براي طبقة سرمايه دارــ اعم از دولتي و                       

گاهي اوقات هم بحران هاي سرمايه داري را بهانه مي           .  خصوصي ــ محقق كنند   

كنند تا معضالت و درد و رنج آن را متوجه كارگران كنند و با انواع و اقسام بهانه                   

كارخانه ها و شركت ها و        »نوسازي«و    »خصوصي سازي «ها و ترفند ها ، مثل        

بخوان استثمار هر چه بي رحمانه تر و           (تعديل نيرو جهت بهره وري در كار           

.  و تهديد و اجراي اخراج و بيكارسازي و           )  وحشيانه تر كارگران    . دستمزد ها  . 

چرا كه براي   .  كاهش مي دهند و ميزان سود خود را باال و باال تر مي برند                    را

طبقه سرمايه دار آن چيزي كه اهميت دارد همانا انباشت و سود بيشتر و بيشتر                

 .است ، نه وضعيت زندگي كارگران و مشقات و رنج و تعب آنان 

همه ي اينها البته به خاطر اين است كه دستمزد كمتري به كارگران تعلق گيرد                

بنا براين انتظار دستمزدي متناسب     .  و سود بيشتري نصيبب سرمايه داران شود         

بخوان شوراي  (از سرمايه داري و شوراي عالي كار          با يك زندگي متعارف حتا ،        

 .داشتن به واقع انتظاري بيهوده و عبث خواهد بود ) عالي سرمايه
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اتحاد و تشكل هاي مستقل و         لذا ما كارگران بايد بدانيم جز با اتكا به آگاهي،              

كارگري خودمان، راهي براي رسيدن به حقوق، خواست ها و مطالباتمان در                 

طبقه كارگر، همه ي ثروت و رفاه بشري را توليد مي           .  همة عرصه ها وجود ندارد    

پس بايد در تالش و مبارزة خود به سمتي         .  است     كند ، اما از آن ها بي نصيب       

برود كه اساس اين مناسبات و سيستم استثمارگرانه را بر هم بزنند و در اصل                  

دستمزد بايد بر اساس ثروتي كه آنان توليد مي كنند محاسبه شود و نه فقط به                 

 . عنوان بخشي بسيار اندك، از ارزش كاري كه او مصرف ميكند 

 :بنا بر اين تشكل هاي امضا كنندة ذيل اعالم مي كنند كه 

ــ شوراي عالي دستمزد بر اساس ماهيت اش و همين طور بنا به سابقه و                    1

عملكرد تا كنوني اش صرفا شوراي عالي تشديد ِاستثمار كارگران و حمايت                 

 .عالي از منافع سرمايه داران بوده و هست

ــ تعيين دستمزد كارگران بايد بر اساس نيازهاي الزم براي حداقل هاي يك               2

زندگي مرفه و انساني توسط نمايندگان واقعي كارگران و از سوي تشكل هاي                

 .مستقل كارگري انجام گيرد

ــ حتا رقم رسمي و دولتي اعالم شده از سوي ارگانهاي وابسته به حاكميت                3 

هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعالم شده           900 سرمايه ،براي خط فقر، مبلغ      

، به    89هزار تومان در سال        900كمتر از    لذا اعالم حداقل دستمزد      .  است

كارگران به يك زندگي فالكت بار و زير خط فقر، توسط              منزلة محكوم كردن    

دولت و نهاد هاي حاكميت سرمايه به صورت آشكار و رسمي مي باشد و در اين                 

زير خط فقر ،      دستمزد   صورت كارگران حق خود مي دانند كه به هرگونه              

 .عكس العمل مناسب و متحدي نشان دهند 

 

 88اسفند  18

  

 

 

 هيات بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش و تزيينات ساختمان   -

 كارگران فلزكار مكانيك  -

 شوراي همكاري تشكل ها و فعالين كارگري     -

 كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري  -

 كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد كارگري  -

 جمع شورايي فعالين كارگري  -
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بخش اول عبارت خواهد بود از پيدايش اولين نطفه هاي جنبش كارگري ايران و                  

روسيه و    1905موقعيت آن در سالهاي مشروطيت و اوضاعي كه پس از انقالب                 

 .جنبش مشروطيت در ايران بوجود آمد

مي   1310  –  1295در بخش دوم به موقعيت جنبش كارگري ايران در سالهاي               

يعني سال هايي كه به دنبال تحوالت ناشي از جنگ جهاني اول و انقالب                 .  پردازيم

اكتبر و اوضاع داخلي ايران شاهد يك دوره برآمد انقالبي و رشد و شكوفايي در                     

 .جبنش كارگري نوپاي ايران هستيم

بخش سوم به برسي جنبش كارگري ايران و اوضاع انقالبي اي كه در جريان جنگ                 

، به  1332  –  1320جهاني دوم و تحوالت آن دوره ايران، يعني در فاصله سالهاي               

 .وجود آمد، مي پردازيم

و باالخره بخش چهارم به وضعيت و مبارزه طبقه كارگر ايران در دوره پس از                       

دوراني كه مناسبات سرمايه     .  اختصاص دارد   1367اصالحات ارضي و تا سالهاي        

در ايران برقرار مي شد و طبقه كارگر به مثابه طبقه اصلي در                به طور كامل    داري،  

الزم به توضيح است كه در اين نوشته سعي خواهد شد در               .  جامعه ظاهر مي شود   

ابتداي هر بخش به مهتمرين تحوالت سياسي آن دوره نيز اشاره كوتاهي داشته                  

 .باشيم

 

 ) 1295 – 1285سالهاي (  بخـــش اول

مهمترين تحوالت سياسي اين دوره، انقالب مشروطه ايران است كه يكسال پس از               

در اين دوره   .  روسيه كه منجر به حذف تزار گرديد، به وقوع پيوست             1905انقالب  

سلطنت قاجار ابتدا قدرت حكومتي مظفرالدين شاه و سپس محمد علي شاه تحت                

مردم عدالتخانه، عدالت براي    .  فشار و زير ضرب مردم يعني از پايين قرار مي گيرد            

همه، قانون اساسي وتاسيس مجلس قانونگزاري مي خواهند كه در نتيجه مبارزات               

جريانات ستارخان و    .  مردم، قانون اساسي و تشكيل مجلس به تصويب مي رسد             

، و حمالت ديگر از شمال و جنوب به            1289باقرخان و حمله به تهران در سال           

با وجود همه اينها جنبش دهقاني وسعت نمي گيرد، زمين             .  تهران اتفاق مي افتد    

بين دهقانان تقسيم نمي شود، استبداد حذف نمي گردد و حكومت قاجار كماكان                

باقي مي ماند و دولتهاي روسيه و انگليس به سلطه نفوذشان در ايران ادامه مي                     

 .دهند

سلطانزاده يكي از رهبران جنبش كمونيست و حزب كمونيست ايران، در ايندوره،               

داليل شكست جنبش مشروطيت را فشار دولتهاي خارجي، كشيده شدن بورژوازي             

به طرف ارتجاع و ناتواني طبقه كارگر براي رهبري حنبش دمكراتيك و توده اي آن                

طبقه كارگر ظرفيت انجام    :دوره ارزيابي مي كند و ميگويد مساله اساسي اينست كه          

حال با اين يادآوري مختصر تحوالت سياسي اين دوره، به             .  اين رهبري را نداشت    

 :برسي اولين نطفه هاي جنبش كارگري ايران ميپردازيم

يعني حدود صد و هشتاد سال قبل با          1250و    1240طبقه كارگر ايران در سالهاي      

 . تشكيل اولين كارگاههاي كوچك و بزرگ پا به عرصه جامعه گذاشت

 

 

 

 بخش نخست

 

 مقدمه 

از هنگام زندگي مشقت بار گروههاي        .  جبنش كارگري ايران يك قرن سابقه دارد        

 –  1905مهاجر كارگران ايران در قفقاز و شركت آنان در انقالبات و تحوالت سالهاي              

روسيه، فعاليت در انقالب مشروطه در ايران، از اولين اعتصابات كارگري براي               1917

ابتدايي ترين خواست هاي در يك قرن پيش تا  اعتصاب هاي سراسري و قدرتمند                 

كه  خواهان شركت نماينده خود در حكومت شدند، از               57كارگران نفت در سال      

اولين سنديكاهاي كارگري در سالهاي اول قرن حاظر تا اتحاديه هاي وسيع پس از                

، اينها از جمله    ...و    58و    57جنگ جهاني دوم تا شوراها و اتحاد شوراها در سالهاي            

 .لحظات حيات چند ده ساله جنبش كارگري ايران است

شمسي كارگران ايران اگرچه بلحاظ كميت بسيار قليل           1310تا    1300در سالهاي   

بودند، اما  علي رغم آن از جمله متشكل ترين نيروهاي سياسي در سطح كشور                    

 .بودند و تاثيرات معيني نيز بر اوضاع و احوال آن زمان داشتند

كارگران در اتحاديه هاي پرقدرت و وسيع         1332  –  1320در اوضاع انقالبي سالهاي     

يكصد هزار نفري متشكل شده بودند و به مثابه يك وزنه سياسي پر اهميت در                     

اگرچه در اين زمان خيانت كاريهاي حزب توده ضربات           .  صحنه جامعه ظاهر شدند   

طبقه )    32  –  20(مهلكي بر جنبش كارگري وارد آورد، اما با اين حال در اين سالها              

باقدرت به مراتب بيشتري وارد ميدان          1310  –  1300كارگر نسبت به سالهاي       

 .شدند و دستاوردهاي بسيار داشت

طبقه كارگر با وجود جواني و كم تجربگي، به مثابه نيرومندترين                 57در سالهاي   

قدرت در انقالب ظاهر شد و مهر خود را چه به لحاظ خواستها و مطالبات و چه به                     

 .لحاظ اشكال مبارزاتي بر انقالب كوبيد

در اين برسي خواهيم ديد كه در ايران نيز مانند هر كشور سرمايه داري ديگر سير                   

پيشروي تاريخ و پيشرفت انقالب، به مبارزه طبقه كارگر گره خورده است و در هر                  

برآمد انقالبي، طبقه كارگر قدرتمندتر و وسيعتر ظاهر شده و بر تحوالت  اجتماعي                

در اينجا جنبش كارگري را      .  تاثير گذاشته و آينده تنها مي تواند از آن وي باشد             

اساسا در مقطع تاريخي معيني مورد برسي قرار خواهيم داد، مقاطعي كه جوشش                

هاي انقالبي و تحوالت اجتماعي شدت يافته و خصوصيات و ويژگيهاي جنبش                  

كارگري در اين مقاطع انقالبي آشكارتر و وسيعتر از شرايط عادي جامعه بروز كرده                

 :بخش است 4اين برسي شامل . است
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بعد از چند سال كار و تالش پرصبر و حوصله كارگران آگاه و كمونيست روسيه و                    

مهاجران ايراني، كارگر مهاجر و تحقير شده سابق به كارگر آگاه و متشكل و دخيل                 

بخشي از  .  در جنبش كارگري روسيه و حتي به جزئي از بخش رزمنده آن تبديل شد             

فعاليت اين كارگران مهاجر، شركت در اعتصابات وسيع و سراسري روسيه در سال                

هوردي در  در اعتصابات معادن مس ال     .  و اعتصابات سالهاي قبل از آن بود          1905

، دوهزار و پانصد تن از اين كارگران مهاجر شركت               1906ارمنستان در سالهاي     

اين كارگران در جريان انقالب اكتبر و جنبش هاي ايران بيشتر جلو رفته و               .  داشتند

. حزب كمونيست ايران در آن زمان، در ميان همين كارگران تشكيل شد و پا گرفت               

اين كارگران بعدها در سير جنبش كارگري و كمونيستي ايران نقش مهمي را بر                   

عهده گرفتند و در جنبش مشروطه و در كسب اولين دستاوردهاي جنبش كارگري              

 .ايران فعاالنه شركت كردند

ما عالوه بر كار در ميان كارگران ايراني        :  سلطانزاده يكي از رهبران كارگران مي گويد      

مقيم آذربايجان شوروي فعاليت وسيعي را براي كار در ايران انجام مي دهيم و مي                 

ما با سازمان دادن كارگران ايراني هدفي دوگانه را تعقيب مي كنيم، با                    :  افزايد

كالسهاي حزبي، كارگران فعال و داوطلبان به حزب را آماده مي سازيم و بهترين                  

كارگران را هم براي تبليغ و سازماندهي به ايران مي فرستيم و باز هم اضافه مي                     

تعدادي از آنها هم كنون در زندانهاي تهران و قزوين و شهرهاي ديگر در                 :  كند كه 

 .اسارت به سر مي برند

روسيه و جنبش مشروطيت       1905گفتيم كه اين دوره هم زمان است با انقالب             

برسي جنبش مشروطيت و علل ناكام ماندن آن انيجا مورد بحث ما نيست،                .  ايران

بلكه آنچه كه در اينجا الزم است بر آن تاكيد بگذاريم نقش كارگران در اين جنبش                  

است و هم چنين تاثيري كه جنبش مشروطه در شكل گيري و بروز اولين نطفه                    

 .هاي ظهور مستقل كارگران در جامعه ايران داشت

انقالب مشروطه عرصه ديگر فعاليت كارگران است، در اين سال ها ما شاهد                      

تظاهرات، تحصن و اعتصابات وسيع كارگري هستيم، حتي در يكي از شهرهاي                  

شمال صدها كارگر دسته هاي مسلح تشكيل داده اند و در اين انقالب شركت كرده                

 . اند

با .  اين همان كارگر تحقير شده قبلي است كه نقش فعالي در مبارزات آينده دارد                 

وجود اين و هرچند كه كارگران در مقاطع مختلفي و در برخي شهرها موفق شدند و                

به درجاتي جنبش را رهبري كردند، ليكن همانطور كه قبال اشاره رفت به دليل                    

نداشتن برنامه روشن براي  انقالب مشروطه و عدم انسجام كافي وتشكيالت حزبي                

محكم نتوانستند در اين جنبش نقش تعيين كننده خود را ايفا كنند و دخالتشان در               

 .اين جنبش پراكنده و ناموفق ماند

اين كارگاه ها ابتدا بيشتر در بخش كشاورزي و دامپروري داير مي شوند، از قبيل                   

كارگاه هاي پشم و پنبه، ابريشم، فرش، شال، پارچه بافي، كاشي سازي، نقره كاري،               

 . شراب و شكر و شيريني پزي و غيره

عالوه بر اين ها در شهرهاي نيز كارگاه هاي متعددي وجود داشته كه تعدادي از آنها                

عبارت بوده اند از اسلحه سازي تهران، كاغذ سازي، چلوار بافي، صابون سازي،                    

آبجوسازي و بلوك زني در تهران، قند مازندران، چيني سازي و شمع سازي اصفهان،              

حرير بافي رشت و گيالن، ريسندگي تبريز، پنبه پاك كني اصفهان و چندين كارگاه               

كارگر   150و حتي     50تا    2  –  1اين كارگاه ها    .  ديگر در تهران و شهرهاي ديگر      

 .داشته اند

بدليل فشار اربابان و مالكان بزرگ و متوسط،             1300-  1280در فاصله سالهاي     

مالياتهاي سنگين، حق اربابي، و زورگويي و تحت فشار بدهكاري ها و گرسنگي،                  

دهقانان درسطح وسيعي به كوچ كردن و مهاجرت ميپردازند و يا بهتر بگوييم از                   

دست شرايط و موقعيتي كه در آن قرار دارند فرار مي كنند و فاصله صدها                         

كه تعداد  .  كيلومتري از خاك ايران تا روسيه را حتي با پايه پياده طي مي كنند                  

كارگران مهاجر ايراني به روسيه و مشخصا به آذربايجان و باكو حدود سيصد هزار                  

 . كارگر تخمين زده شده است

اين كارگران بيشتر در معادن نفت باكو به كار مشغول مي شوند و وضع زندگي                     

فالكت بار داشته اند و با كارگران مهاجر مانند برده رفتار مي شود، مانند گوسفند                  

 .كارگر در بيغوله اي زندگي مي كنند 300، 200خريد و فروش مي شوند و هر 

آنها را در اماكني چون رستوران ها و ترن راه نمي دهند، مورد اهانت وتحقير                       

اين كارگران در اعماق سيصد متري زمين براي استخراج            .  فراواني قرار مي گيرند    

. نفت كار مي كنند و هر روز چندين نفرشان در زير زمينهاي معادن خفته مي شوند                

بهاي هر كارگر فوت شده حدود دويست سيصد تومان بود كه اغلب به دست خانواده               

 .اش هم نمي رسيد

كارگران مهاجر ايران  اين بدبختي ها را تحمل مي كردند فقط به خاطر اين كه                     

كاري داشتند، چون در ايران عالوه بر همه اين اهانت ها و حقارت ها كار هم                        

سرمايه داران روسي از كار ارزان كارگر مهاجر ايران عليه كارگر روسي                 .  نداشتند

استفاده مي كردند و به اين ترتيب اين كارگران در ابتدا نقش دستمزدشكن و                     

 . اعتصاب شكن را در برابر جنبش برادران  و خواهران كارگر روسي خود داشتند

اما كارگران روسيه آن زمان تحت تاثير فعاليت بلشويكها اجازه ندادند وضع به اين                 

صورت باقي بماند و  عليه تمايالت ارتجاعي ضد ايراني و ضديت با كارگر مهاجر، با                   

حوصله برخورد كردند و به آگاه كردن و متشكل كردن كارگران مهاجر پرداختند و                

 .آنها را به منافع مشترك و هم سرنوشتي طبقاتي كارگري، آشنا ساختند

در ميان  ) همت( ، انجمني بنام انجمن سوسيال دمكرات ها             1904در سالهاي    

كارگران مهاجر ايران و تحت تاثير بلشويك ها تاسيس شد كه وظيفه اين آگاه گري                

را هم برعهده گرفت و اولين نطفه هاي آگاهي طبقاتي و كمونيستي درجنبش                   

  .كارگري ايران در ميان اين بخش از كارگران ايران منعقد گرديد
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 :پيدايش اولين سنديكاهاي كارگري و مبارزات اين دوره 

در زمان اولين انقالب      1285نخستين كوشش ها براي سازماندهي سنديكايي به سال         

هنگامي كه كارگران چاپخانه تهران نخستين اتحاديه          -روسيه و جنبش مشروطيت     

كارگران چاپخانه اعتصاب خود را براي كاهش        .  انجام گرفت   -خود را تشكيل دادند      

ساعت   9ساعت به     14ساعت كار شروع كردند كه در نتيجه آن ساعت كار روزانه از               

مطالبات كارگران چاپخانه هاي تهران به نقل از اولين روزنامه كارگري             .  كاهش يافت 

 :به نام اتفاق كارگران در عصر مشروطيت بدين شرح است

 .ساعت 9حداكثر كار  .1

يعني و به همين     .  تومان نباشد   3حداقل مزد در هر ماه كمتر از            .2

 .نسبت دستمزد كارگران ديگر نيز افزايش يابد

ماه يا      6كارگراني كه بدون تقصير اخراج مي شوند هر گاه                     .3

روز به آنان بپردازد و به         15بيشترخدمت كرده، كارخانه بايد اجرت       

 .همين نسبت باال

صاحبت چاپخانه در صورتي مي تواند بدون تقصير كارگري را خراج              .4

در صورت فروش   .  روز قبل به وي اطالع داده باشد         15كند كه اقال    

. چاپخانه كارگران به ترتيب سابق بر سر شغل خود باقي خواهند ماند            

فروشنده بايد مواجب كارگران را مطابق سنواتي كه كار كرده اند                

 .بپردازد

رفتار مديران و روساي چاپخانه بايد به هيج وجه از نزاكت و ادب                   .5

 .خالي نباشد

حقوق شب  .  براي شب كاري بايد يك دسته ديگر كارگر اجير شود             .6

 .برابر اجرت، به نوبت شب كاري مي نمايد 5/1كاري 

 .غير از اعياد عمومي، هفته اي يك روز تعطيل است  .7

وقتي معالجه  .  در صورت مريضي حقوق يك ماه به كارگر داده شود             .8

 .شد مجددا به سر شغل خود برگردد

 .هر چاپخانه بايد پزشك مخصوص خود داشته باشد .9

در صورتي كه كارگر بر اثر كار مجروح يا معيوب شود، تا مراجعت بر                 .10

 .سر كار حقوق دريافت دارد

در صورتيكه عضو كارگري معيوب شود به تشخيص دكترها ميزان               .11

ميزان مبلغ از طرف     .  خسارت تعيين شود و حق خسارت داده شود         

) مجمع عمومي    (  صاحب كارخانه و نمايندگان اجتماع كارگران           

 .تعيين خواهد شد

در صورت فوت كارگر هنگام كار، مبلغي برا امرام معاش عيال كارگر               .12

 .به تصديق اطبا و نمايندگان كارگان تعيين گردد و پرداخت شود

 .هر چاپخانه بايد داراي يك رئيس باشد .13

با رضايت صاحب كارخانه و نمايندگان اجماع كارگران، نظامنامه اي             .14

اين در واقع قانون كار        .  براي كليه چاپخانه ها وضع خواهد شد          

 .چاپخانه است كه به دولت تحميل ميكنند

اعتصاب كارگري ديگر اين زمان اعتصاب تلگرافچي هاست كه خواهان اضافه                    

 .دستمزد هستند كه سه روز طول مي كشد و كارگران موفق مي شوند

كه صاحب امتياز آن روس ها        (كارگران ماهيگير شركت ليازانوف        1285در سال   

شامل باراندازهاي و قايقران ها اعتصاب مي كنند و مي گويند ماهي مي                 )  هستند

كارگران تلگراف خانه    .  گيريم ولي به روسيه نمي دهيم و خودمان برمي داريم              

چون اين  .  تحصن مي كنند، با پليس درگير مي شوند و يك صياد كشته مي شود                

مبارزه ضد استعماري هم بود تمام مردم شهر از آن حمايت مي كنند  و انجمن شهر                 

اين انجمن ها در برخي شهرها وجود         .  انزلي از خواست كارگران حمايت مي كند        

از اين موارد     -اعتصاب عمومي مي شود و بازار و دكانها نيز بسته مي شوند            .  داشتند

كه در آن خواست كارگران تبديل به خواست عمومي مي شود درسالهاي مشروطه                

وقتي كارگران موفق نمي    .  دولت از كارفرماي روسي پشتيباني مي كند        –زياد است   

كاالهاي روسيه تحريم مي شود و        .  شوند مردم رشت و انزلي كمكشان مي كنند          

مردم اعالم مي كنند اگر به خواست هاي كارگران رسيدگي نشود هيچ نوع كاالي                 

روسي نمي خيريم، در نتيجه روسيه كوتاه مي آيد و كارگران به خواست خود مي                  

 .رسند

كال .  مبارزات ديگري نيز در بندر انزلي شكل مي گيرد             1287  –  88در سالهاي   

گيالن مراكز و موسسات صنعتي زيادتري نسبت به مناطق ديگر داشت و به همين                

پس از گيالن، شاهد مبارزاتي هستيم و         .  دليل يكي از مراكز جنبش كارگري بود        

عمدتا مبارزات  .  سپس در خوزستان كارگران نفت مبارزات وسيع و درخشاني دارند           

كارگران چاپخانه هاي تهران      1289در سال   .  در اين چند استان متمركز بوده است       

روزه اي راه مي اندازند كه اين اعتصاب            14مجددا براي افزايش دستمزد اعتصاب       

مامورين دولتي اقدام به سركوب مي كنند،       .  توسط اتحاديه كارگران رهبري مي شود     

عمده اي از كارگران دستگير مي شوند ولي نماينده كارگران به مجلس رفته و همان               

 . جا تحصن مي كنند
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اين كار يعني تحصن در مجلس يا تلگرافخانه يكي از شگردهاي جنبش كارگري آن               

دوره بود چون بدين شيوه اخبار آن به سرعت در كشور مي پيچيد؛ در نتيجه اين                   

مبارزه دولت ناچار شد دستمزها را باال ببرد و رفقاي كارگر دستگير شده را آزاد                    

 . كند

 :دوره شكل گيري اتحاديه هاي وسيع كارگري است 1289 – 99سالهاي 

نه هزار كارگر كار مي كردند كه        –  9000در شمال ايران و در بخش شيالت حدود          

نقطه قوت مبارزات كارگري    .  نفرشان در اتحاديه هاي كارگري متشكل بودند         6000

گيالن اين است كه خيلي از خواست هايشان به خواست هاي مردم شهر تبديل                   

شده و منجر به بستن بازار و اعتصاب عمومي مي گردد و كارگران از جايگاه و وزن                   

 .بيشتري در مناطق شمالي برخوردارند

هزار نفرشان در اتحاديه هاي خود           3هزار كارگر وجود اشت         30در تبريز كه     

متشكل هستند كه نام آن را نيز حزب كارگران مي گذارند ولي در واقع اين يك                     

كارگران در اساسنامه مي نويسند كه هر كسي كارگر ديگري را استثمار            .  سنديكا بود 

نمي كند ميتواند عضو سنديكا باشد كه با اين قانون بسيار از پيشه ورها كه كارگر                   

خصوصيت اتحاديه هاي كارگري اين دوره اين       .ندارند به عضويت سنديكا در مي آيند      

است كه بالفاصله پس از تشكيل آن كارگران دست به مبارزه مي زنند و به دليل                    

اوضاع و احوال مساعد معموال موفق مي شوند، و در نتيجه عالقمندي كارگران به                  

 .سنديكا زياد مي شود و جنبش سنديكايي سراسري شكل مي گيرد

يك كارگر ايراني به نمايندگي بخشي از كارگران ايران در انجمن راه               1286در سال   

آهن روسيه شركت مي كند و قطعنامه اي را با خود برده و در آنجا قرائت مي كند                    

 .كه در آن از حقوق برادران خود در روسيه دفاع مي كند

       ،كارگر چاپخانه هاي تهران اين روز را جشن مي            2000در همين سال، روز اول مه

خواست .  گيرند و اعتصاب مي كنند و خواست هاي رفاهي خود را مطرح مي كنند               

اين اعتصاب  تاثير     .  ديگر كارگران عبارت بود از اضافه دستمزد براي اضافه كاري            

مهمي مي گذارد و شور و شوقي ايجاد مي كند و به دنبال آن اعتصابات كارگري                    

 .ديگري در خيلي از شهرهاي برپا مي شود

چند .  كارگر دباغي دست به اعتصاب مي زنند          165باز در همين سال در تبريز         

محفل سوسيال دمكرات كه در ميان آنها كار مي كردند اعتصابشان را رهبري مي                 

و   استخدامخواست هاي اين كارگران عبارت بوده اند از افزايش دستمزد،               .  كنند

بايد توسط خود كارگران صورت بگيرد، تامين شرايط بهداشتي، پرداخت               اخراج  

برابر 2دستمزد هنگام بيماري،  تقليل اضافه كاري،          %  50مخارج بيماري، پرداخت     

دستمزد براي اضافه كاري، عدم اخراج به دليل شركت در اعتصاب، عدم استفاده از                

و اين اعتصاب موفق مي شود        .  اعتصاب شكن، پرداخت دستمزد هنگام اعتصاب       

كارگران به برخي از خواست هايشان مي رسند از جمله اضافه دستمزد، ممنوعيت                

 .اعتصاب شكن و ممنوعيت اخراج به دليل شركت در اعتصاب

 ...ادامه دارد
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كه زندانها مملو از انسانهاي آزاديخواهي است كه تنها              رادر حالي آغاز مي كنيم     
بدليل مطالبه ي احقاق حقوق انساني خود و بيان عقايد آزاديخواهانه اشان به بند                 
كشيده شده اند و در دادگاههاي فرمايشي و به اتهامات واهي به احكام طويل                     
المدت و بازداشتهاي غير قانوني محكوم شده اند و خانواده هاي آنان در اعتراض به                 
دستگيري عزيزانشان سال نو را در جلوي زندانها ودر زير فشار و اهانت زندانبانها به                

  .همديگر تبريك مي گويند

كه در خيابانها ودر صف          88درجاي جاي ايران خانواده ي جانباختگان سال             
اعتراضات توده اي يا در زندانها و در زيرشكنجه وسركوب حاكمان سرمايه جان داده              
اند بر سر مزار عزيزانشان گرد آمده اند وسال نو رابا اشك وماتم فقدان عزيزانشان به                 

طبقه ي كارگر ايران در زير فشار شديد اقتصادي رمقي           .همديگر تبريك مي گويند     
فعالين كارگري ِ جنبش زنان و دانشجويي در بند به             .  براي تبريك سال نو ندارند     

اعتراضي از   اميد رهايي چشم به حمايت تشكلهاي مستقل دوخته اند و جنبشهاي            
نبود تشكلهاي مستقل توده اي جهت به كرسي نشاندن مطالبات انساني خود رنج                
مي برند اما جنبش حق طلبانه ي مردم ايران كه طي يكسال گذشته به خيابانها                   
آمده وبه انحاء مختلف مطالبه ي حقوق انساني خود را مي نمايند سرايستادن ندارد               

 .و اميد رهايي از چنگال سرمايه داران و حاكمان سرمايه را نويد مي دهد

زنان آزاديخواه كه تاديروز ناديده گرفته مي شدند ودر زير يوغ فرهنگ مردساالري               
ناي نفس كشيدن نداشتند امرز در خيابانها نداي آزادي از يوغ سرمايه و فرهنگ                  
مردساالري سر مي دهند و باحضور شجاعانه ي خود در تمامي اعتراضات توده اي                
چشم جهانيان را بر وجود خود باز نموده اند و بااثبات حقانيت خود همگان را به                    

 . حيرت واداشتند

شوراي زنان ضمن تبريك سال نو به تمامي انسانهاي آزاديخواه و برابري طلب و                   
اميد به رهايي طبقه ي كارگر از يوغ سرمايه داري وظيفه ي خود مي داند كه در                    
تالش براي اتحاد طبقاتي و پيوند جنبشهاي اعتراضي در سراسر ايران همواره                   
متعهدانه قدم بردارد و اميدواريم سال نو سال ايجاد تشكلهاي قوي و توده اي و                    
پيوند طبقاتي اين تشكلها باشد زيرا رهايي از چنگال ستم فقط با اتحاد طبقاتي                   
ميسر مي گردد در پايان بار ديگر سال نو رابه تمامي انسانهانهاي آزاديخواه و برابري                

 . طلب و خانواده ي جانباختگان وزندانيان سياسي تبريك مي گوييم
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 احسان خوشابي

آيا مفهومي جامع تر و اصيل تر از طبقات براي ارائه اهداف و منافع افراد وجود دارد؟   

آيا افراد جداي از طبقات و منافع طبقاتي خود مواضع جامع و مشتركي مي تـوانـنـد    

اختيار كنند؟ در دوران كنوني غول هاي سرمايه با در اختيار داشتـن رسـانـه هـاي         

تمام سعي خود را در منحرف كردن ذهن افراد از منافع طبقاتي خود به كـار   ،مختلف

اين در حاليست كه مفهوم  طبقه به عنوان اصيل ترين و طبق مستـنـدات   .   بسته اند

 .تاريخي ثابت  ترين خواص هرفرد مطرح است

 :براي روشن تر شدن موضوع مثالي را مطرح مي كنم

آيا اين مسئله براي كـارگـران هـمـان       .   مسئله آزادي نوع پوشش را در نظر بگيريم 

اهميتي را داراست كه براي بورژوازي؟ با توجه به خاصيت مصرف گرايي  بـورژوازي    

و همچنين در اختيار داشتن ارزش افزوده و سرمايه يا به  زبان عامه از غم نـان بـي     

نصيب بودن افرادي كه در اين طبقه قرار دارند، مواضع اين طبقه  قطعا  بـيـش از       

از طرفي ديـگـر بـورژوازي صـاحـب          .  كارگران به موضوع نوع پوشش منعطف است

كارخانجات توليد پوشاك در جوامع سرمايه داري است و بـي شـك آزادي نـوع              

پوشش و متنوع تر شدن آن با بيشتر شدن جذب ارزش افزوده نـزد ايـن طـبـقـه          

مسائلي مانند ترويج  مد گرايي و تالش براي ايجاد تغيير در   .  ارتباطي مستقيم دارد

نظام ارزشي جوامع به آن سمت و سو كه يكي از راهكارهاي بورژوازي  براي جـذب    

هرچه بيشتر ارزش افزوده است، نشانه ايست حاكي از اهميت مسئله آزادي پوشـش  

در مقابل  كارگران  به دليل فشارهاي مالي كه .   و نوع آن در جامعه، براي اين طبقه

بر دوش مي كشد، مسائل اين چنيني را الاقل در اولويت هاي نخستـيـن خـواسـت       

كارگران به عنوان اصلي ترين عامل در توليد لبـاس و بـه       .  هاي خود قرار نمي دهد

طور كلي آنچه كه مفهوم پوشش را در جامعه مطرح مي كند، زماني كـه تـوانـايـي       

خريد لباسهاي توليد شده به دست خويش را نداشته باشد، طبيعتا نسبت به نـحـوه     

زماني كه توانايي خريد يك كـاال در    .  استفاده از اين نوع پوشش هم بي رغبت است

ميان افراد حاضر در يك طبقه خاص وجود نداشته باشد، تنوع در نوع آن كاال نـيـز     

به بيان ديگر زماني كه كميت رو بـه نـابـودي        .  براي آن طبقه بي اهميت مي شود

در مقابل، مسئله خصوصي سـازي و      .  باشد، اولويت در حفظ كميت است نه كيفيت

پيشبرد سيستم اقتصادي جامعه به سمت سرمايه داري افسار گسيخته يا مـوضـوع     

دستمزد كارگران، براي هر دو طبقه كارگران و بورژوازي داراي اهميت زيـادي مـي     

 . باشد و مي توان آن را از الويت هاي نخستين هر دو طبقه دانست

از آنجا كه تغيير در نظام دستمزد و بازار با تغيير در ميزان سرمايه هاي موجـود در    

اختيار بورژوازي ارتباطي مستقيم دارد، پيشبرد جامعه به سمت هرچه عمـيـق تـر      

 .شدن سيستم سرمايه داري، از مهمترين مسائل براي بورژوازي به حساب مي آيد

در مقابل، هر چه شديدتر شدن استثمار گري نظام سرمايه داري، كـارگـران را بـه         

ورطه نابودي مي كشاند و مبارزه عليه اين واقعه همواره از نخستين اولـويـت هـاي        

 .كارگران بوده است

تاريخ مبارزات خونين كارگران با طبقه استثمارگر خود در كشورهاي مختلف، صحـه   

اي است بر اين امر كه  افسارگسيختگي نظام سرمايه و سخت تـر شـدن شـرايـط           

زيستي كارگران، براي هر دو طبقه اهميت ويژه اي داشته و جنبه اي حياتي ايفا مي 

در مثال فوق، اين نوع نگرش طبقاتي است كه روشن مي كند فرضـا مســـألـه       . كند

آزادي پوشش جزء مسائل اساسي كل افراد جامعه نبوده و صرفا خواست اساسي يك 

طبقه است و در مقابل، موافقت يا نقد و مخالفت با خصـوصـي سـازي داراي چـه           

 . اهميتي  براي كل جامعه مي باشد

البته نبايد فراموش كرد كه مسائلي همچون آزادي پوشش و به طـور كـلـي آزادي        

ولـي  ,  از اهداف و خواست هاي بسيار مهم كارگران به شمار مي آيد,  هاي مدني افراد

در مقابل مسائلي همچون پيشبرد جامعه به سمت سرمايه داري افراطي يا پـايـيـن      

آوردن دستمزد كارگران يا قوانيني كه به سرمايه دار اجازه هرچه بيشتر اسـتـثـمـار     

در طول تاريخ هـمـواره     .  كردن كارگران را مي دهد، داراي اهميت كمتري مي باشد

كارگران در كنار ديگر طبقات جامعه براي احقاق حقوق مدني افراد جامعه مـبـارزه     

كرده و تاريخ همواره شاهد از  خود گذشتگي كارگران در قبال ديگر اقشـار تـهـي        

 .دست بوده است

به طور كلي زماني كه سخن از اولويت بندي و موضع گيري هاي افراد يك جامعه به 

ميان مي آيد، تنها اين نگرش طبقاتيست كه ميتواند تحليلي صحيح و قـاطـع در         

اختيار تحليلگر قرار دهد و ديگر طرق تحليل، اغلب تحليلگر را مـنـحـرف و دچـار         

چرا كه مواضع افرادي كه در يك طبقه خاص قرار دارند اغـلـب     .  سردرگمي مي كند

مشترك است و تحليلگر تنها با شناخت خواستها و مواضع طبقات مي تواند در مورد 

 .كليت افراد جامعه كه تشكيل دهنده طبقات هستند يك نظر جامع و قطعي بدهد
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البته نبايد فراموش كرد كه كارگران، بايد شناخت صحيحي از منافع خود و راه هـاي  

رسيدن به آنها داشته باشد، كه اين وظيفه  فعالين كارگري و سوسياليستي است كـه  

با حفظ استقالل تشكلهاي كارگري و به طور كلي  پايگـاه هـاي كـارگـري اسـت،            

ايـن  .  شناختي صحيح از آنچه در اطراف كارگران اتفاق مي افتد را به آنها ارائه دهند 

يك نبرد فكري و راهبردي است ميان نيروها و فعالين سوسياليست و رسـانـه هـاي      

 .سرمايه داري

رسانه هايي كه مبلغان دست بسته و جيره خواران بورژوازي هستند و امروزه و پـس  

از شكست هاي پياپي كه اين طيف در تمامي زمينه هاي اقـتـصـادي، سـيـاسـي،           

اجتماعي و غيره متقبل شده، تنها راه ادامه استثمار كارگران و زحمتكـشـان را در       

تشديد  تبليغات فكري و منحرف كردن ذهنيت كارگران از خواست هاي طبقاتـي و    

 .به حق خود يافته اند

در اين ميان ليبراليسم به عنوان نماينده بورژوازي، به دليل عالقه زيادي كه بـه در      

دست داشتن قدرت دارد، نا خواسته لزوم نگرش طبقاتي را در دوران كنـونـي درك     

 .كرده است

از آن جايي كه همواره تغيير در رفتار و ديدگاه ها نزد اين افراد، و پـذيـرش اصـول      

انكار ناپذير سوسياليسم، با فرافكني و سفسطه همراه بوده و هست، ايـن بـار ايـن          

نمايندگان نظام سرمايه داري دست به ساختن طبقات موهومي در جامعه زده اند، و   

اين را به عنوان راه حل برون رفت از فقر تحليل خود از جامعه و رفتار افراد حـاضـر     

طبقاتي مانند طبقات فرهنگي، اجتـمـاعـي و      .  در آن، در دوران كنوني قرار داده اند

 . از اين قبيل سازندگي هاي موهوم ليبراليسم در اين دوران است... غيره

دليل اصلي به بن بست خوردن اين گونه تحليل هاي به ظاهر طـبـقـاتـي، نـاديـده         

گرفتن اين مسئله است كه افراد طبق خواست ها و مواضع مشترك خود در طـول      

تاريخ و نقشي كه در امر توليد به مثابه يك مفهوم كلي ايفا مي كنند، به طـبـقـات      

تقسيم شده اند، و مشترك بودن منافع آنها طبق ديدگاه علمي و تاريخي قابل اثبات 

 . است

درهم كردن ماهيت طبقه و طيف اشكالي است كه بر ليبرال هاي طبقاتي نگـر وارد    

به بيان علمي تر، .  مسائل فرهنگي، يك طيف از افراد جامعه را در بر مي گيرند.  است

 . يك مفهوم پيوسته و سيال است  »فرهنگ«

نمي توان جامعه را بر فرض به دو طبقه تفكيك پذير با فرهنگ و بي فرهنگ تقسيم 

كرد، چرا كه تعريف از فرهنگ در دوران  مختلف تغيير كرده و هنجـارهـا و ارزش       

باعث مي شود كه تحليلگر در هيچ زمان و مكاني، توانايي ارائه يـك  »  فرهنگ«هاي 

اين اشـتـبـاه    .  تعريف دقيق و جامع از فرد  با فرهنگ يا  بي فرهنگ  را نداشته باشد

موضوعي است كه در كليه طبقه بندي هاي اين چنينـي  ,  در تشخيص طيف و طبقه

 .وجود دارد

در نظر گرفتن امر  توليد كه تعيين كننده ترين مسئله در پيشرفت يك جـامـعـه و      

طبيعتا افراد آن جامعه بوده، و در طول تاريخ همواره تغييرات به وجـود آمـده در         

 مناسبات آن، تغيير در  تمامي ابعاد زيستي انسان ها را دچار مي شده است، 

به مثابه پايه اصلي طبقه بندي جامعه در تفكر سوسياليسم، دليل اصلي غيـر قـابـل      

و نپذيرفتن همين اصـل    .   انكار بودن طبقه بندي افراد در نگرش سوسياليستي است

افراد به دليل .  اساسي باعث انحراف در نحوه تحليل رفتار جامعه نزد ليبرالها مي شود

به مثابه وجهي مشترك در خواست ها و منافع خـود   »طبقه«منزلت تاريخي مفهوم 

.                                                                                                       كه از نقشي كه در امر توليد ايفا ميكنند ناشي مي شود طبقه بنـدي مـي شـونـد        

بعد از انحطات فئوداليسم و حركت جامعه به سوي سرمايه داري تا كنون و تا پـايـان   

و بـر  ,  اين طبقات خصوصيات خود را حفظ كرده و خواهند كرد,  دوران سرمايه داري

 .خالف طبقه بندي هاي متوهم  ليبرال ها به يك دوران كوتاه و گذرا تعلق ندارند

بي شك بـه نـوع     ,  به طور كلي زماني كه تحليلگر قصد تحليل جامعه را داشته باشد

نگرشي نيازمند است كه در طول تاريخ ثابت بوده و در ضمن توانايي پيـش بـيـنـي       

در اين ميان انتخاب يك  پايه صحيح كه خصوصيات فـوق    .  آينده را نيز داشته باشد

تفكر سوسياليستي با اتكا به  توليد  به مثابه يك پايـه بـراي      .  را دارا باشد الزاميست

تا به امروز همواره در اين مسير موفق ,  تحليل رفتار جامعه و اجزاي آن يعني طبقات

و اين به اصالت  ماده ، توليد و نهايتن مفهوم  طبقه در ديدگاه تحليل گر .  بوده است

چرا كه در طول تاريخ همواره بشر به دنبال توليد كـه    .  سوسياليست ها باز مي گردد

به نحوي كه قابل مصرف شده و نـيـاز       ,  همان ايجاد تغيير در حاالت و اشكال  ماده

اين مسئله كه توليد  و توجه بـه مـاهـيـت و           . هايش را بر آورده كند بوده و هست

مناسبات آن يك نوع نگرش اقتصادي را در اختيار تحليل گر قرار مي دهد امريسـت  

حال آنكه آيا نوع نگرش اقتصادي باعث مـحـدود شـدن ديـد         .  بديهي و انكار ناپذير

تحليلگر در حد مسائل اقتصادي مي شود و جنبه هاي ديگر رفتار هاي انسان هـا را    

 .ناديده مي گيرد، سوالي است كه در اينجا قابل بررسي است

در واقع هر زمان كه بحث از اقتصادگرا بودن انديشه سوسياليسم و نگرش زيربنـايـي   

به اقتصاد و مناسبات توليد در بين تحليلگران سوسياليست به ميان ميايد، بايـد بـه     

 .يك مسئله اساسي توجه داشت و آن ماهيت  اقتصاد  و  مناسبات توليد است

به طور كلي در طول تاريخ همواره اقتصاد كه معلول مناسبات توليد است به عـنـوان   

و افراد  به عنوان كوچك تـريـن   ,  يكي از تاثير گذار ترين عوامل  بر رفتار هاي جامعه

 .اجزاي آن شناخته شده است
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نگرش طبقاتي و ايمان به در هم تنيدگي شرايط اقتصادي با ديگر 

نه تنها ديد تحليلگر چپگرا را محدود نمي ,  عوامل موجود در جوامع

كند بلكه خاصيت جامع نگري و همه جانبه  بودن اين نوع نگرش را 

 .به همراه مي آورد

سوسياليسم با استناد به تاريخ و نقش اساسي طبقه كارگران در 

پيشبرد امر  توليد نگرش طبقاتي خود را شكل مي دهد و آينده را از 

 .كه اين تحليلي جامع و قاطع است, آن كارگران مي داند
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 آشفتگي 

 

 خود را فريفتن

 قانع كردن

 كه كار اين جهان آشفته

 به سامان است 

 ي من گريه

 كودكان گرسنه را 

 شنوم مي

 به خاك افتادن سربازان را

 بينم مي

 كنم  حس مي

 قلب زمين

 ...پيچد در خود مي

 

 ***** 

 خارها 

 

 گل سرخ كاشته بوديم

 خار شد

 باغبان

 آمد به دلجويي ِمان

 گفت

 گل هاي سرخ خفته اند

 بايد

 موسم خارهامان را نيز

 دوست بداريم

***** 

 عشق سنگي

 

 كليساها و كنيسه ها و معبدها را

 چنان مي سازند

 كه قامتشان

 تا به آسمان باال مي رود

 آسمان

 با تعجب به اين همه عشق مي نگرد

 ...به اين همه عشق سنگي

 

شرايط اقتصادي افراد به عنوان يك عامل تاثير گذار در , در مباحث جامعه شناسي

مباحثي همچون كار . ايجاد نا هنجاري ها در سطح جامعه شناخته مي شود

تضاد , ريشه در عواملي مانند بيكاري, اعتياد و امثال اين ها, بزهكاري, كودكان

طبقاتي و عدم برابري در شرايط رشد افراد در جامعه دارند، كه مباحثي انكار 

در جوامع سرمايه داري پيدايش ارزش هاي كذب و . ناپذيرو اقتصادي هستند

حاصل انباشت سرمايه ها در دست عده اي اندك است كه به دليل , تجمل گرايي 

.                                                                                            ماهيتي مصرف گرا دارند, ذات طبقه خود

اين ها مظاهر بارزي از تاثير شرايط اقتصادي بر شرايط رفتاري افراد يك جامعه 

مستقيما و به سرعت , به طور كلي  تغيير در شرايط اقتصادي افراد جامعه. هستند

در رفتار اعضاي آن جامعه نسبت به هنجارها و ارزش ها  تاثير مي گذارد و منجر 

عدم رضايت .  به تغيير ارزش ها و در ادامه آن تغيير هنجارهاي جامعه مي شود

به ناديده گرفتن هنجارها و تغيير در ارزش , مندي از شرايط اقتصادي در بين افراد

شكم گرسنه كه قانون و : به قول قديمي ها.  هاي يك جامعه منجر مي شود

عكس العمل هاي افراد در جوامع سرمايه داري نسبت به . مقررات سرش نمي شود

و افزايش جرم و , تغيير در شرليط زيستي و مناسبات توليدي در دوران كنوني

از بارزترين نشانه هاي تاثير شرايط , جنايت حاصل از ركود اقتصادي در اين جوامع

 .اقتصادي بر رفتار هاي اجتماعي افراد جامعه مي باشند

همچنين در مورد مسائل و مباحث روانشناختي انسانها نيز مي توان به سادگي رد 

آمارهايي حاكي از  باال . پاي مناسبات توليد و شرايط اقتصادي افراد را مشاهده كرد

رفتار هاي منحرف از اصول انساني  در محيط هاي , بودن ميزان خودكشي و اعتياد

, از هم گسيختگي بنيان خانواده ها و نبود روابط عاطفي بين اعضاي خانواده, كاري

فقر و ساعات كاري طوالني و باال بودن هزينه هاي زندگي , كه حاصل بيكاري

از محسوس ترين عواملي هستند كه مي توان به سادگي انها را به ,   ميباشند

         .                                                                                                                            شرايط اقتصادي افراد جامعه  ربط داد

آسايش خاطر , به طوركلي فشار هاي حاصل از شرايط بد اقتصادي و در مقابل

حاصل از امنيت شغلي و اقتصادي افراد از عوامل مهم و موثر بر شرايط رواني افراد 

آمار باالي ابتال به بيماريهاي رواني مانند افسردگي در بين افرادي كه از . مي باشند

يا احساس پوچي و بي خاصيتي در بين افراد حاضر در جوامع , كار بيكار مي شوند

اين مسائل زماني شدت . سرمايه داري از مثالهائي هستند كه قابل استناد مي باشند

 .پيدا كرده اند كه اين نظام ها در حال فروپاشي اقتصادي هستند

مي توان اين گونه جمع بندي كرد كه نگرش طبقاتي و ايمان به در هم تنيدگي 

نه تنها ديد تحليلگر چپگرا را ,  شرايط اقتصادي با ديگر عوامل موجود در جوامع

محدود نمي كند بلكه خاصيت جامع نگري و همه جانبه  بودن اين نوع نگرش را به 

 .همراه مي آورد

سوسياليسم با استناد به تاريخ و نقش اساسي طبقه كارگران در پيشبرد امر  توليد 

كه اين , نگرش طبقاتي خود را شكل مي دهد و آينده را از آن كارگران مي داند

 .تحليلي جامع و قاطع است

***** 
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Sojourner Truth Organization 

 گلناز راد: برگردان

 

   مقدمه  

در .  در تاريخ نمونه هاي بي شماري از  حركات سازمان يافته زنـان مـوجـود اسـت        

شـروع    1909نفري در شهر نيويورك در سال  20000اياالت متحده امريكا خيزش 

. ماه ادامه يافت كه روي تقاضاي اعتصاب عمومي برنامه ريزي شـده بـود       3شد وتا 

اعتصاب كننده زن و مرد كـه در آغـاز        40000دراعتصاب سراسري شيكاگو حدود 

اعـتـصـاب مـعـروف        . زنان رهبري و سازماندهي  آن را بر عهد داشتند حاضر بودند   

همچنين مي توان نگاهـي  .  الرنس در ابتدا توسط زنان كارگر صنعتي سازماندهي شد

به سازماندهي و حضور زنان در اعتصاب فلينت داشته باشيم كه طي آن هـمـسـران      

 . كارگران در بيان خواست هاي طبقه ي خود نقش فعالي داشتند

اين ها چيزي جز معدود وقايع تاريخي نيستند كه در آن ها نقش زنان در ارتباط بـا    

در اين مقاله ما سعي داريم يافته هـاي  خـود را در             . محل كار بر جسته مي شود

سازمان دهي زنان  بيازماييم وشروع به توسعه و ارزيابي وتحليل  وظايـف سـازمـان      

براي دست يابي بـه ايـن مـهـم          .  هاي ماركسيستي در ارتباط با زنان كارگر بنماييم

ابتدا بايد نقش خاص زنان را  از نظر اقتصادي اجتماعي امروز بررسي  تبيين كرده و   

سپس مشخص كنيم كه اين نقش چه جايگاهي در توسعه ي نهاد هاي خـودگـردان   

 .كارگري دارد كه زنان نقش فعالي در آن دارند 

در تالش براي ساخت سازمان هاي يكپارچه در محل كار بايد ديد كـه زنـان چـه          

 .نقشي در توليد دارند براي مثال نقش زنان در اقتصاد

اطالق واژه كارگر به صورت عام در پاسخ گويي به مسايلي كه  بر سازمان دهي زنـان  

زيرا چنين تحليلي فاقد دركي صحيح از ويـژگـي       .  پرولتر متمركز هستند نارساست

در بررسي نقش زنـان بـه عـنـوان         .  هاي متمايز زنان ومردان به عنوان پرولتارياست

درك صـحـيـح ايـن         .  نيروي كار سه تفاوت ويژه در روابط توليد به چشم مي خورد

 .تفاوت ها در توسعه موفق  استراتژيك كارگران آگاه بسيار حياتي ست

 نقش زنان در نيروي كار 

 دررابطه با فروش نيروي كار .1

ايـن بـه ايـن        .  زنان  در عمل اكثرا نقش مستقيمي در توليد كاال هاي مادر ندارنـد 

معناست كه در صنايع مادر كه مبناي زير ساخت اقتصاد سرمايه داري اسـت زنـان       

 .نقشي مستقيم ندارند

 

درصد از نيروي كار زنان پرولتر نه در صنايع اوليه متمركز هستـنـد و      40با داشتن آمار 

درصد آماري تمركز زنان در نيروي .  نه به طور مستقيم در عمل كرد توليد اقتصادي كاال

 :كارعبارت است از

 درصد كارخانجات 15

 درصد بخش خدمات23.5

 درصد بخش كارمندي  34.5

اكثريت زنان طبقه كارگر در ساير بخش ها مشغول به كار هستند مـخـصـوصـا بـخـش         

درنـتـيـجـه      .  خدمات كارمندي و بسياري از آنان در صنايع سبك مشغول به كار هستند

براي يكپارچه كردن و آگاه سازي آن ها به نقش طبقاتي خويش ما مي تـوانـيـم سـاده       

در واقع ما بايد هـدف    .  انگارانه از هويت آن ها به عنوان نيروي كار در توليدات ياد كنيم

  .مندانه به نقش دست دومي زنان در توليد كاال بپردازيم

زنان به عنوان ارتش ذخيره اي نيروي كار.2  

در اقتصاد سرمايه داري اين نكته به وضوح در جنگ جهاني دوم قابل مشاهده است  و 

به همين دليل . امروزه اين امر با استخدام هاي پيماني بيشتر به چشم مي خورد

.مشكالت بسياري در امر سازماندهي ايجاد مي شود  

مانـنـد   ( زنان اغلب به استخدام صنايعي در مي آيند كه داراي سياست كار فصلي هستند 

در چنين وضعيتي زنان هنگامي به كار گرفته مـي    )  صنايع كنسرو سازي يا بسته بندي

اين چنين وضعيـتـي   ( شوند كه به آن ها نياز باشد و هميشه در معرض به كاري هستند 

استخدام در فصول مختلف فرق مـي  .)  در صنايع مرتبط با نساجي نيز به چشم مي خورد

اين وضعيت در صـنـايـع      . ( كند وسياست استخدامي تحت تاثير تغييرات قرار مي گيرد

  )خصوصا در ايام سال نوي مسيحي . الكترونيك نيز موجود است

اغـلـب طـول زمـان         .  اين عوامل در پايين آمدن آگاهي زنان كارگر نقش مهمـي دارد   

استخدام آن ها در يك صنعت مشخص تنها چند ماه طول مي كشد وآن ها ناگزيـر بـه      

يافتن كاري ديگر هستند در نتيجه زناني كه از خدمات اجتماعي بهره مي گيرند در ايـن  

كه البته اين نكته دركشور هايي چون ايران به شكلي ديـگـر قـابـل         ( گروه مي گنجند 

 )بررسي است به اين صورت كه زنان بي كار هم جزو اين دسته هستند

اين امر مخصوصا در بخش صنايع عامل مهمي در مشكالت امر سازمان دهي اسـت كـه     

 .مانه رشد و ثبات سازمان دهي زنان كارگر مي شود

زنان كارگر بسياري مشاهده مي شوند كه رابطه ي آن ها با بخش توليد به اين صـورت  . 3

بايـد بـه     )  همسران كارگران( زنان خانه دار .  است كه و شهر آن ها خود يك كارگر است

درك طبقاتي نايل شوند و اين امكان را بيابند كه در مبارزات طبقاتي نـقـش داشـتـه         

زني كـه نـقـش        . اين مسئله مانع از تحت تاثير بودن آن ها در مبارزات  مي شود.باشند

مكمل درآمد خانواده را دارد نمونه ي ديگري از زن كارگر است كه نيروي او بـه طـور         

در چنين موقعيتي معموال وي در وضعيـت  .  كامل براي معاش خانواده فروخته نمي شود

اين وضعيت ها مانع از .  استخدام كوتاه مدت است واين به وضعيت خانه هم وابسته است

 .آگاهي رساني طبقاتي و سازمان يابي است
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هدف از بيان اين نكات ديدن بخشي از زنان  طبقه ي كارگر است كه به صورت عـام  

در حالي كه راهي جز آگاهي طبقاتي بـراي  .  در امر سازمان دهي محسوب نمي شوند

 .رشد آن ها متصور نيست

 

 نكاتي كه به وضوح بيشتري نياز دارند

به همين علت بـه    .  در بحث تفاوت هاي ميان زن و مرد اختالف هاي بسياري هست

نظر مي رسد كه براي سازمان دهي زنان كارگر بايد روي روشن شدن ايـن نـكـتـه         

در اين امر در ابتدا بايد به نقش مهم زنان به عنوان بخشي از نيروي كـار   .  تمركز كرد

 . براي پيش روي جنبش سوسياليستي اشاره كرد

ما مي توانيم به اين نكته توجه كنيم كه تشكيالت مستقل كارگري چه مفهومي 

براي زنان كارگر به طور مشخص دارد سپس مي توانيم به ماهيت محل كار براي 

زنان بپردازيم و اين كه جايگاه استراتژيك اين مسئله براي زنان ماركسيست 

 چيست؟

جنبش مستقل گاركري زنان جدا از سازماندهي طبقه ي كارگر گسترش نمي يابد؛ 

امكان براي تغيير جامعه ي زنان و وضعيت سياسي آن ها بدون مبارزه وتغييرات 

بنيادي دچار محدوديت خواهد شد  و اين مسئله در ابتدا وابسته به روابط آن ها در 

پس تا زماني كه بورژوازي حاكم . توليد ومحدوديت قدرت آن ها در اين رابطه است

وقايع تاريخي در اياالت . است نقش زنان به صورت واقعي و موثر تغيير نمي يابد

متحده آمريكا حاكي از سركوب زنان سوسياليست وغلبه ي فمينيست هاي بورژوا 

مشابه اين امر بسيار در جنبش هاي آزادي خواهانه ي زنان . دراين جنبش است

.ديده مي شود  

به طور خالصه مي توان گفت جنبش هاي خود انگيخته ي زنان نمي توانند بر 

پرولتاريا تاثير گذار شوند آن هم زماني كه توسعه و رشد آن ها در انزوا و دور از 

.تالش هاي سازمان يافته ي طبقه ي كارگر به عنوان يك مجموعه پيش رود  

تسلط جنسيت مذكر در سيستم سرمايه داري باعث نفي قدرت خود جوش زنان در 

.توليد مي شود  

قدرت زنان كارگر در قدرت طبقه ي آن ها مفهوم مي شود و به رشد آگاهي طبقاتي 

آن ها وابسته است و به توسعه ي ويژه مبارزه با جامعه وايده هاي بورژوازي بستگي 

از طريق بسط و توسعه ي دوگانه سازمان دهي زنان كارگر آن ها مي توانند . دارد

هويت يابند و قدرت طبقاتي خويش را به دست گيرند، حتي زماني كه به طور 

.مستقيم در توليد نقش نداشته باشند  

...ادامه دارد  
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