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"اه هناشغال آارخا"ش آارگری و ايده نبج  
 

  ١٣٨٧ آذر  تمفهپنجشنبه                                                                                   ی کارگرني از فعالیجمع
 

 

"ه هاناشغال آارخا" دهي و ایجنبش آارگر  

طرح و شعار ميان فعاالنی آه خود را مدافع منافع آارگران سربحث و جدل برجديدی ازدور

  .  به روشنی محرك اين تشكل ها و فعاالن است،دو عامل.  آغاز شده است،می دانند

سطح معيشت و امنيت  گسترش تعرض دولت سرمايه داری ايران و آل نظام حاآم به ،يكم

 و نيز ادامه سرآوب و فشارهای سياسی بر آل مردم و نفی ابتدايی ،شغلی توده های آارگر

  .  آه گسترش امواج مقاومت طبقه ما را در پی داشته است،ترين حقوق و آزادی ها

  .  به مشكل خوردن طرح ها و شعارهای پيشين فعاالن جنبش آارگری،دوم

 آشكارا رنگ و ، های آنونی اينست آه برخالف استدالالت اآونوميستی ناب چند ساله اخيريك جنبه بارز بحث و جدل

 تالش بيشتری برای مرتبط آردن هر طرح ،اين روزها نويسندگان مقاالت آارگری. بوی سياسی به خود گرفته است

.  است مثبتیاين نكته. ی دهند از خود نشان م، و نيز به اوضاع و احوال عمومی جامعه،به منافع طبقاتی نهفته در آن

 و به تكامل نظريه ها و سياست های فعاالن و ،اين می تواند به شفاف تر شدن مجادله ها و طرح ها از يك طرف

  .پرورش و تربيت آارگران مبارز از طرف ديگر آمك آند

و بدون در نظر گرفتن  ،به عقيده ما طرح ها و شعارهای امروز را بدون در نظر گرفتن اوضاع آلی جامعه و دنيا

اين اصل در . تناسب قوای ميان طبقه حاآمه و توده های آارگر و زحمتكش نمی توان سبك و سنگين آرد و محك زد

 درستی يا ،از ديد يك آارگر نيشكر هفت تپه يا الستيك البرز. مورد طرح ها و شعارهای تاآنونی نيز صادق است

 ، اقتصاديش جواب می دهد فورین تعيين شود آه تا چه اندازه به مشكالتنادرستی يك طرح و يك شعار ممكنست با اي

 يك آارگرما مخصوصا از . يا اينكه آيا خطر بيكاری و گرسنگی را برای مدتی از او و خانواده اش دور می آند يا نه

ابل گريزی به  گرايش غير ق،خودبخودی آارگریزيرا در بطن مبارزه و مقاومت . طبقه آارگرصحبت می آنيم و نه 

 خالصه منافع فوری و يا فردی يك بخش از آارگرانمحدود ديدن منافع وجود دارد؛ معموال به اين شكل آه آن را در 

  .مثالی بزنيم. می آند

 اين روزها همگی از شنيدن خبر تشكيل سنديكای آارگران نيشكر هفت تپه شادمانيم و اين عمل مبارزاتی جسورانه و 

 برايمان ،اما با نگاه به سابقه و زمينه مبارزاتی آه به اين واقعه مهم منجر شد. يگر تبريك می گوييمبر حق را به يكد

 هزار نفرشان به حمايت از سنديكای نوپای ، هزار آارگر نيشكر هفت تپه٤اين پرسش پيش می آيد آه چرا از بيش از 

 هزار نفری در مبارزات خشمگينانه خيابانی در سال آن بر می خيزند؟ چه عامل يا عواملی باعث شده آه آن اتحاد چند
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 به هنگام تاسيس و اعالم سنديكا تكرار نشود؟ بدون شك علت را نمی توان و نبايد به تهديد و سرآوبگری رژيم ،گذشته

  بخشی از آارگران، دستمزدها و تسهيالت معوقه"قطره ای"واقعيت اينست آه ترفندهايی از قبيل پرداخت . تقليل داد

را نسبت به وعده ها اميدوار می آند و آنان تصميم می گيرند آه بيش از اين خطر نكنند مبادا همين چيزهای ناچيزی 

بنابراين به نتايج مبارزاتی آه به موفقيت های قسمی و يا موقتی می انجامد . را آه به دست آورده اند از دست بدهند

منجمله در ( دو گرايش در بين آارگران ، شدن با چنين موفقيت هايیهميشه هنگام روبرو. نگاه آنيم يك جانبهنبايد 

وسيله ای برای اين موفقيت ها  می خواهد ازيك گرايش. می آندبروز) و پيشرو در آن مبارزه معينذهن عناصر فعال 

. طبقاتی نگاه آندو گسترده تر مبارزه  آارگر بسازد و به افق های دورتراعتماد به نفس توده هایمحكم آردن اتحاد و

  .  می خواهد به همين سطح از موفقيت دل ببندد و آن را به خطر نيندازد"واقع بينی" با رضايتمندی و گرايش دومو 

اجازه دهيد پيش از آنكه به بی توجهی به شرايط زندگی و معيشت آارگران يا مشكالت روزمره طبقه آارگر متهم 

تنگ " محكوم آردن بخشی از هم طبقه ای های خودمان به جرم ،اين واقعيات اعالم آنيم آه قصد ما از بيان ،شويم

ما بی توجهی به مقاومت و اعتراض بر حق توده های آارگر و بی فايده .  نيست"ناآگاهی" يا "ساده انديشی" ،"نظری

. ه از اين مبارزاتانگاشتن اين مبارزات خودبخودی را همانقدر نادرست می دانيم آه تعريف و تمجيد و ستايش يكجانب

ما بی توجهی به ضرورت متشكل شدن توده های آارگر در سطوح مختلف برای مقاومت در مقابل تهاجم وحشيانه 

 بی ،نظام و دولت سرمايه دار را همانقدر نادرست می بينيم آه چسبيدن به سياست ها و راه های بارها امتحان شده

 انگشت اتهام ،رح آردن وجود گرايش نادرست يا سد آننده در جنبش آارگریدر واقع ما با مط. نتيجه و يا خيال بافانه

تنگ نظری و ساده . را به سوی خودمان به مثابه فعاالن چپ و تشكل های مبارز در عرصه اين جنبش گرفته ايم

 است آه  نتيجه منطقی نگرش و سياست های نادرستی، نتيجه آم آاری و دقيقتر بگوييم،انديشی و ناآگاهی اگر هست

باشد گرايش اولی آه باالتر گفتيم در ميان آارگران قراراگر. ل طبقه آارگر پيشه آرده ايمقباچندين و چند سال است در

 باز اين فعاالن چپ و تشكل های مبارز هستند آه بايد با مسلح شدن به ،تقويت شود و گرايش دوم به حاشيه رانده شود

  .  آليد اين آار را بزنند،گاهی انقالبی طبقاتی در ميان توده های آارگرنگرش و سياست های صحيح و گسترش آ

  . با اين مقدمه آوتاه اما ضروری می خواهيم به طرح های امروز در جنبش آارگری بپردازيم

امروز چند طرح در مقابل هم قرار گرفته اند آه هر يك مدعی تغيير وضع موجود و 

 طرح اشغال آارخانه ها ما به  ،در اين مقاله. ر استارتقاء جنبش آارگری به سطح باالت

در اسناد اخير خود بر آن ) طرفداران لغو آار مزدی ("آميته هماهنگی"می پردازيم آه 

. تاآيد می گذارد؛ و بررسی طرح ها و راه های ديگر را در مقاالت بعدی پی می گيريم

يشنهاد می شود آه در  در مورد آن واحدهای توليدی پطرح اشغال آارخانه مشخصًا

معرض ورشكستگی و تعطيل آامل قرار دارند و آارگران آنها تيغ بيكاری را بر گردن 

 اين طرح را از عدم موفقيت يا در جا زدن شكل های تاآنونی مبارزات "آميته هماهنگی". خود احساس می آنند

 راهپيمايی های خيابانی و حتی ،دان راه بن، اعتصاب،يعنی اين آميته ديگر تحصن. آارگری نتيجه گرفته است

درگيری های خشونت آميز با نيروهای سرآوبگر را پاسخگوی نيازهای روز جنبش آارگری آه همانا تثبيت موقعيت 

 بايد "آميته هماهنگی"از ديد .  نمی داند،شغلی آارگران و رفع خطر فوری تعطيلی آارخانه و بيكاری گسترده است
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 چنين اقدامی بايد بتواند قابليت گسترش به واحدهای ديگر را ،در عين حال.  و موثرتر زددست به يك اقدام قاطع تر

 است آه می تواند آليدی آنچنان ،اين اقدام. داشته باشد و همزمان از همبستگی آارگران سراسر آشور برخوردار شود

آميته "اگر بخواهيم بحث . دوضعيت آلی جامعه را دگرگون آند و سلطه طبقه حاآمه را با خطر جدی روبرو آن

سپردن مسئوليت اداره واحدهای توليدی در معرض تعطيلی به :  به اين سه شعار می رسيم، را خالصه آنيم"هماهنگی

آارگران؛ ارائه مواد اوليه رايگان توسط حكومت به آارگران؛ خريد مستقيم توليدات اين واحدها توسط آارگران و 

  .زحمتكشان جامعه و دنيا

البته طراحان اشغال آارخانه ها به حد آافی خيالباف نيستند؛ و گر نه .  می دانيمخيالبافانهك و راست اين طرح را ما ر

 می توانستند شعار مصادره مواد اوليه مورد نياز را جلو ،به جای تقاضای دريافت مواد اوليه رايگان از سوی دولت

 و ابزار انتقال سوخت را تسخير آنند و منحصرا در اختيار واحد مثال می توانستند اول يكی دو پااليشگاه. بگذارند

يا می توانستند چند اسكله و انبار آه مواد اوليه وارداتی در آنجا قرار دارد را . توليدی مورد نظر خود قرار دهند

باری خود را يا حتی می توانستند آشتی های . تسخير آنند و منحصرا هر وقت احتياج داشتند از آنجا برداشت آنند

ما اين طرح را در . داشته باشند آه مواد اوليه و مواد خام را از آشورهای مبداء فقط برای آارگران حمل می آنند

  .  خيالبافانه می دانيم،زمينه هر سه شعار

مه  يعنی مديريت يك جزء از آل برنااول ببينيم آه معنی سپردن مسئوليت اداره يك واحد توليدی به آارگران چيست؟

 و برنامه ، جزء و آل،اگر معنی واقعی آلماتی مثل مديريت. توليدی ـ اقتصادی آشور به آارگران سپرده شود

: چند سوال ساده. اقتصادی آشور را درك آرده باشيم آن وقت در مورد پا در هوا بودن اين طرح شك نخواهيم آرد

وليد خواهد آرد؟ در چارچوب آدام سهميه بندی به چه ميزان ت) تحت مديريت آارگران(اين آارخانه تحت اشغال 

 و مسائلی مثل رآود ، رقابت در زمينه فن آوری،توليدی و نيازهای توليدی آلی؟ اين آارخانه با فشارهای بازار

جهانی چه خواهد آرد؟ اين آارخانه در شرايطی آه حكومت به هر دليل نخواهد يا نتواند مواد اوليه مورد نياز را 

اين آارخانه چگونه توليداتش را به دست مصرف !) منظور همان مواد اوليه رايگان است(ه خواهد آرد؟ وارد آند چ

آننده خواهد رساند؟ با استفاده از آدام شبكه حمل و نقل و توزيع؟ آيا آن شبكه هم تحت مديريت آارگران همين 

 ،باالخره توليدات اين آارخانه! ش چيست؟اين وسط تكليف قانون ارز: آارخانه است؟ و باالخره يك پرسش اساسی تر

 انتظار دارند باور آنيم "اشغال آارخانه"آاال هستند يا نه و از قوانين اقتصاد آااليی پيروی می آنند يا نه؟ آيا طراحان 

  ! آه ديگر قانون ارزش عمل نخواهد آرد و سودی در آار نخواهد بود؟ پس نظام و دولت حاآم اينجا چكاره اند؟

 در مورد "اتحاد آميته های آارگری" تفاوت چندانی با سياستی آه زمانی "اشغال آارخانه" پشت اين نوع سياست

 می خواست از "اتحاد آميته های آارگری".  ندارد، گيالن و راه مقابله با آن فرموله آرد"چينی سازی"تعطيلی 

 آارگران را به امنيت شغلی برساند و ،لتیطريق مشارآت نمايندگان آارگران با سرمايه دار خصوصی و آمك وام دو

آنان . الگوی گيالن را بگيرند درزهای  آوشيده اند"اشغال آارخانه"البته طراحان . اين واحد توليدی را سر پا نگهدارد

 نقاط ضعف آن الگو را بر طرف ،به خيال خود با پرهيز از گرفتن وام دولتی و تاآيد بر خواست مواد اوليه رايگان

آنان به آارگران هشدار می دهند آه مبادا بخواهيد برای تهيه مواد اوليه از وام دولتی استفاده آنيد آه پدرتان ! اندآرده 

 دولت را مجبور آنيد قانون ارزش ،به جای اين آار. در می آيد و گرفتار می شويد و هست و نيست خود را می بازيد
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طرفداران لغو  ("آميته هماهنگی"استداللی آه . ختيار شما قرار دهدرا زير پا بگذارد و همه چيز را به رايگان در ا

و در واقع به آارگران می گويد آه بايد به مقامات دولتی نيز همين را (برای طرح اين خواسته می آورد ) آار مزدی

چون همه . مواد اوليه را بايد رايگان در اختيار ما بگذاريد چون صاحب اصلی اش ما هستيم: چنين است) بگوييد

.  می گوييم چطور است يك آار ديگر بكنيم"آميته هماهنگی"ما به . ارزش های دنيا را ما آارگران توليد می آنيم

پيشاپيش معذرت می خواهيم آه حرف ما ممكنست نوعی تمسخر تعبير شود؛ ولی برای ملموس و قابل فهم شدن بحث (

 چطور است آه با همين استدالل از دولت سرمايه دار و آليه ،"آميته هماهنگی"دوستان ). مجبوريم چنين بنويسيم

سرمايه داران بخواهيم آه حاآميت سياسی و قدرت اقتصادی را يكسره به طبقه آارگر واگذار آنند؟ مگر نه اينست آه 

آليه  وضع موجود با نظام و دولت و ،همه ارزش ها را طبقه ما می آفريند و از نقطه نظر طبقه آارگر و زحمتكشان

 هيچ مشروعيتی ندارند؟ اميدواريم آه اسم اين نوع استدالل ها را آگاهی ،نهادهايش آه غصب آننده ارزش ها هستند

 ،نتيجه اين حرفها. دادن و پرورش طبقاتی آارگران و يا زمينه چينی برای برانگيختن آنان عليه نظام موجود نگذاريد

نتيجه اين .  نيات و نحوه عملكرد دولت طبقاتی است، منافع،هيتفقط توهم آفرينی در ميان آارگران در مورد ما

 وزارت ، فقط سر در گم آردن نمايندگان آارگران اين يا آن واحد توليدی در راهروهای وزارت آار،حرفها

اين نمايندگان هم با خنده تمسخراين يا آن مسئول بدوند و دست آخراست آه دنبال ....  وزارت صنايع و،بازرگانی

آه وقتی دانيد شما خوب مي. شوندران حراست و نيروی انتظامی روبروسرمايه داری و يا با ضرب و شتم مامو

ی نوشتن روی نيست؛ فقط برامحيط آارگوش يكديگر درشود فقط برای پچ پچ آردن درخواسته ای جلو گذاشته مي

به دنبال عملی  دانيد وواقعا آنها را اجرايی مياگرنرده های آارخانه هم نيست؛ اين خواسته ها پارچه و نصب آردن بر

ه و آردنش هستيد باالخره بايد جايی توسط جمع آارگران يا نمايندگان آارگران با مسئوالن و مقاماتی آه قدرت تهي

  . باشيمتمسخر و ضرب و شتمو درست همينجاست آه بايد منتظر . ميان گذاشته شودعرضه مواد اوليه را دارند در

 آمی باالتر نكته ای را به شكل پرسش در مورد مصادره مواد اوليه مطرح آرديم آه ممكنست صرفا يك جدل طنز ما

اينجا می خواهيم دوباره به بحث مصادره برگرديم و از آن به نتايج ديگری در مورد اوضاع و . آميز به نظر بيايد

 در ترسيم شرايطی آه به اشغال "آميته هماهنگی". شرايط برای اشغال آارخانه يا اعمال آنترل آارگری برسيم

 رجوع به دوران انقالب ،يكم. آارخانه می انجامد و بعد از اشغال پيش خواهد آمد روی دو نكته انگشت گذاشته است

.  و فضای فعاليت گسترده ای آه برای جنبش آارگری ايجاد شده بود و آارهايی آه می شد انجام داد و انجام نشد٥٧

 اشغال همزمان ده واحد توليدی ،اره به اينكه شرط موفقيت اشغال آارخانه و تداوم و گسترش اين مبارزه اش،دوم

 همان چيزی ،٥٧ما فكر می آنيم آه شرايطی مانند دوران انقالب . بزرگ در معرض تعطيلی در سراسر آشور است

عيف و از هم گسيختگی دستگاه حاآمه و تض.  ياد می شودانقالبی اعتالی است آه در ادبيات چپ از آن تحت عنوان

دو  ، و وجود روحيه انقالبی فراگير و عميق در ميان توده ها،آاسته شدن از توانايی اعمال آنترل دولت بر جامعه

 خواست دگرگونی و به دست گرفتن ، نگاه به آينده، اميد،در دوره اعتالی انقالبی.  چنان اوضاعی استوجه مشخصه

ن توده ها منجمله آارگران بر فضای استيصال و پايين آمدن سطح توقعات و خود را به در و سرنوشت خود در ميا

 می توان دست به اشغال آارخانه و اعمال آنترل آارگری به معنای ،در دوره اعتالی انقالبی. ديوار زدن می چربد

يگر هم آرد؛ آارهايی آه به درست همانطور آه در چنين دوره هايی می توان خيلی آارهای د. واقعی و موثر زد
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 قرار می آسب قدرت سياسی برایمحدوده ده بيست آارخانه هم محدود نمی شود و در چارچوب گام های ضروری 

وقتی آه نظام .  حتی مساله دستيابی به مواد اوليه نيز معموال جور ديگری حل می شود،در دوره اعتالی انقالبی. گيرد

در آن .  می توان انبارهای مواد اوليه را مصادره آرد،يف و از هم گسيختگی باشدسياسی حاآم در حال بحران و تضع

 تحريك افكاراما بگذاريد اين نكته را هم فقط برای !  نيازی به تحويل رايگان اين مواد توسط دولت نيست،شرايط

برای اعمال آنترل آارگری  شايد چسبيدن به آارخانه خود و تالش ،در مقاطعی از دوران اعتالی انقالبی: مطرح آنيم

اتفاقا ممكنست آه متشكل شدن آارگران در صفوف گاردهای انقالبی آه بيرون .  ضروری ترين اقدام نباشد،در آنجا

 ضرورت و تاثير بيشتری بر سرنوشت و آينده انقالب و ،از چارچوب آارخانه به اعمال قدرت سياسی می پردازند

نيز ممكنست اعمال آنترل آارگری بر انبارهای آاالهای اساسی “ اقتصادی”نه حتی در زمي. طبقه آارگر داشته باشد

 و جلوگيری از خرابكاری و احتكار و دزدی در اين ، اعمال آنترل و سازماندهی توزيع آنها،مورد نياز توده ها

 ،ان اعتالی انقالبیدر دور.  تعيين آننده تر از تالش برای سازماندهی و مديريت چند واحد توليدی بزرگ باشد،زمينه

 "آميته هماهنگی" نه در چارچوب محدودی آه امروز "!شيرهای نفت را ببنديد! نفتگران"فراخوان هايی نظير اينكه 

) يعنی حمايت از خواست های آارگران برای به راه انداختن توليد در يك يا چند آارخانه اشغال شده(به آن می انديشد 

 انقالبی و برای تسريع سرنگونی قدرت سياسی می تواند صادر شود و ثمربخش بلكه در خدمت پيشبرد استراتژی

اشغال " امروز جامعه در شرايط اعتالی انقالبی به سر نمی برد و طرح هايی آه تحت عنوان ،به عقيده ما. باشد

نهايتا سازش و  ظرفی برای چانه زنی و  عمًال، در شرايط آنونی جلو گذاشته می شود"آنترل آارگری' يا "آارخانه

اينها طرح هايی رفرميستی هستند . مصالحه گروهی از نمايندگان و فعاالن جنبش آارگری با دولت سرمايه داری است

  . آه صرفا پوششی آنارآو ـ راديكال بر تن آرده اند

گران مطرح  را سرمايه دارانه می دانيم؛ حتی اگر به نام آار"آميته هماهنگی"ما رك و راست طرح اشغال آارخانه 

اين در واقع الگو برداری از همان طرح . شده باشد؛ حتی اگر تعدادی آارگر در گوشه ای سعی آنند آن را عملی آنند

همانطور .  در نقاط مختلفی از دنيای امروز به اجراء گذاشته شده است"آنترل آارگری"هايی است آه تحت عنوان 

 اين قبيل طرح ها يا بی سرانجام اند و در ميانه راه با تضادهای ،داديم در مقاله بررسی آنترل آارگری نشان آه قبًال

جدی و قابل پيش بينی روبرو می شوند و به شكست می انجامند؛ و يا به مثابه جزيی از برنامه آلی دولت های 

دوش آاهش فشارهای بحران از طريق انتقال آن بر (بورژوايی در شرايط بحران عمل می آنند و در دو زمينه 

عصای دست بورژوازی حاآم می )  و آاهش بی اعتمادی و خشم توده های آارگر نسبت به وضع موجود،جامعه

 در دوران بحران اقتصادی و همراهی "آنترل آارگری"برای اطالع بيشتر در مورد چند و چون اين نوع از . شوند

 با دولت امپرياليستی "آارگری" اقتصادی  می توانيد به طرح جاری مشارآت،حساب شده دولت های بورژوايی با آن

در اين زمينه خوبست به آرزوهای .  چيزی فراتر از اين دورنما ارائه نمی آند"آميته هماهنگی". اسپانيا رجوع آنيد

به دست توده های مصرف آننده در سطح ) بهتر است بگوييم آاال( برای عرضه مستقيم محصول "آميته هماهنگی"

 تشكيل يك بازار انحصاری جديد در آنار بازارهای ، در خيال خود"آميته هماهنگی". نگاهی بيندازيمايران و دنيا نيز 

 مثًال.  به سوی خود جلب آند"همبستگی آارگری"موجود را تصور می آند آه قادر است مشتريان بيشتری را با تبليغ 

فكر نمی آنيم نظر آميته . (می خرندا از آنان  شكر ر، شكر توليد می آنند و آارگران سراسر ايران،آارگران هفت تپه



 

 6

 شكری ، در ذهن خودآنان قاعدتًا. هماهنگی اين باشد آه آارگران هفت تپه بايد شكر را مجانی بين توده ها تقسيم آنند

 اين يك بازار ،به هر حال.)  ارزان تر به دست مصرف آننده می رسد،را مجسم می آنند آه با حذف واسطه ها

يك لحظه به عالم خيال ! واهد بود؛ زيرا هر دو طرفش در انحصار فقط يك طبقه يعنی طبقه آارگر استانحصاری خ

 تاجری پيدا شود و شكر را به ، اما ناگهان در بازار بغل دستی،برويم و فكر آنيم آه چنين بازاری ايجاد شده است

 آه پايه "همبستگی آارگری"فكر می آنيد آن . ميزان زياد و به قيمتی پايينتر از شكر آارگری هفت تپه عرضه آند

 تا آجا در مقابل قوانين بازار تاب می آورد؟ آن بخش از طرح آه خيال ،اش نفع فوری و مستقيم اقتصادی بوده

البته .  از بخش داخلی پا در هواتر است،سازماندهی يك بازار جهانی برای آاالی صادراتی خودی را در سر دارد

 ، برای خريد آاالهای نيكاراگوآيی"تبليغ انترناسيوناليستی" حتما چيزهايی در مورد "هنگیآميته هما"طراحان 

اما يك نكته را ناديده . ونزوئاليی و امثالهم در بازارهای اروپايی شنيده اند و به نوعی می خواهند از آن الگو بگيرند

. ات و ايجاد بازار فروش برای آن آاالهاستگرفته اند و آن پشتيبانی دولتها برای بازاريابی و سازماندهی صادر

 تعاونی ، به اروپا قهوه صادر می آرد و حتی در بعضی آشورها١٩٨٠زمانی بود آه حكومت ساندينيست ها در دهه 

هايی متشكل از گروه های طرفدار شوروی و آنارآو رفرميست ها تشكيل شده بود آه بسته های قهوه را با برچسب 

اما دقت آنيد آه يك دولت بورژوايی در .  در سوپر مارآت ها عرضه می آردند" حمايت آنيداز مردم نيكاراگوآ"

آشور توليد آننده و يك موسسه تجاری در چارچوب نظام بورژوايی آشورهای اروپايی پشت اين داد و ستد سودآور 

همين حاال دولت . ت سياسی را طرفين هم منفعت مالی را در نظر داشتند و هم منفع،در آن داد و ستد. قرار داشتند

 و بر مبنای همان "برای تهيدستان" بنزين صادراتی خود را به بازار آمريكا با نرخ ويژه ،سرمايه داری نفتی ونزوئال

 يعنی صادرات و ، آن دولتی آه بايد پشت اين آار،"آميته هماهنگی"از نظر : سوال می آنيم. منافع عرضه می آند

يرانی در دنيا را بگيرد آيست؟ حتی اگر به فرض محال دولت سرمايه دار مذهبی پای اين عرضه آاالهای آارگری ا

 از بخشی از آارگران ،يعنی در واقع. آار بيايد بدون شك با در نظر گرفتن منافع اقتصادی و سياسی خود خواهد بود

ی از فعاالن و تشكل های آارگری به  از بخش، پايين دست و ريزه خوار"شريك"ايرانی يا نمايندگان آنان به عنوان يك 

 و از آن آاالهای صادراتی به عنوان يكی از منابع آسب ارز ،عنوان مبلغ شراآت با بورژوازی و سازش طبقاتی

  .       خارجی برای خزانه خود استفاده خواهد آرد

 برای تبديل آردن  نگاهی هم به طرح های اقتصادی دولت جمهوری اسالمی"آميته هماهنگی"بهتر است طراحان 

خطر بحران جهانی سرمايه داری به يك فرصت برای طبقه حاآم بيندازند؛ و صادقانه دورنمای طرح خود را در 

متخصصان حكومتی می گويند آه ما می توانيم از وضع فعلی . چارچوب وضعيت فعلی دنيا دوباره ارزيابی آنند

 در شرايطی آه قدرت خريد مردم در سطح دنيا پايين ،در بازار جهانیاستفاده آنيم و با ارائه ارزانتر آاالهای ايرانی 

اين متخصصان تاآيد دارند آه تماس ها و ارتباطات و .  برای خود مشتريان زيادی پيدا آنيم و سود زيادی ببريم،آمده

لف با ايران  و تبليغات دولت هايی آه در قاره های مخت،زمينه چينی های سياسی جمهوری اسالمی در دوره آنونی

 در "آميته هماهنگی"آيا .  می تواند پشتوانه خوبی برای موفقيت اين تدبير اقتصادی باشد،روابط حسنه ای دارند

صورتی آه به فرض محال آارگران يك آارخانه موفق شدند دولت را به انتقال مديريت آارخانه به آنان يا 

 آمك در بازاريابی و عرضه آاالها در سطح داخلی و خارجی قانع  و باالخره، ارائه مواد اوليه رايگان،نمايندگانشان
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 احساس نمی آنند آه به مهره ای در يك طرح بزرگتر اقتصادی دولت تبديل شده اند؟ آيا احساس نمی آنند آه ،آنند

 آن طرحشان بر تدابير اقتصادی حكومت برای تبديل خطرات به فرصت ها منطبق خواهد شد؟ آيا احساس نمی آنند آه

 گوشه ای از روابط ، دارند با توليد آاالهای ارزان"مديريت واحد توليدی"آارگران يا نمايندگان آارگری در مقام 

حسنه مورد نظر جمهوری اسالمی را با مصرف آنندگان جهانی می بافند؟ و بايد تاآيد آنيم آه توليد و عرضه 

اين به معنی حفظ و تثبيت . حد توليدی است؛ و نه فقط آنانارزانتر آاالها به معنی استثمار شديدتر آارگران آن وا

پرداختن به اين نكته را تا همين حد . شرايط استثمار شديد در آل جامعه نيز هست آه همه آارگران را در بر می گيرد

  .آافی می دانيم

: انند در برابر ما قرار دهند بعد از همه اين بحثها می تو"اشغال آارخانه"اما برگرديم به يك سوال منطقی آه طراحان 

 پس چه؟ مگر نه اينست آه جنبش آارگری خيلی راه ها و روش های مبارزاتی را امتحان ،اگر اشغال آارخانه نه

پاسخ ما آوتاه آرده است ولی نتوانسته معضالت و خطرات بزرگ را از برابر پای توده های آارگر آنار بزند؟ 

. آه بستر حرآت و بروز جنبش آارگری می شوند هميشه متنوع و متعدد هستندشكل ها و شيوه های مبارزاتی : است

 و با توجه به سطوح متفاوت آگاهی مبارزاتی آارگران و سوابق ،با توجه به شرايط مختلف شكل گيری هر مبارزه

ل دولت و  نحوه عكس العم،بسياری اوقات.  ما هميشه با شكل های مختلف اعتراض روبرو می شويم،اعتراضات آنان

) و گاه راديكال تری(آارفرمايان به يك اعتراض بر چگونگی ادامه آن تاثير می گذارد و شكل های مبارزاتی جديدتر 

 بيرون آردن ، حبس آردن مسئولين آارخانه،يكی از اين شكل های مبارزاتی آه بارها ديده ايم. را باعث می شود

اين نوع اشغال آارخانه با آنچه مد نظر . ن مبارز بوده استحراست و اشغال محوطه واحد توليدی توسط آارگرا

 آارگران برای موثرتر آردن اعتراض خود و برای نشان ،در اين حالت.  داردتفاوت  است آامًال"آميته هماهنگی"

در  يك شكل راديكال تر مبارزه را انتخاب می آنند؛ يا ،دادن ميزان جديت و پايداری خود بر خواسته های بر حقشان

 همانی است آه هنگام ،هدف آنان از اشغال آارخانه. مواردی به صورت خودبخودی به اين سمت رانده می شوند

اعالم رسای خواسته های خود و اعمال : اعتصاب يا تحصن در مقابل وزارت آار و يا ايجاد راهبندان دنبال می آنند

نين مبارزاتی همانند ساير شكل های اعتراض و مقاومت چ. فشار بر دولت سرمايه دار و آارفرمايان برای تحقق آنها

آارگری بايد مورد پشتيبانی همه بخش های طبقه آارگر و تشكل های مبارز قرار بگيرد؛ از دستاوردهای اين 

  .مبارزات حفاظت شود؛ از آنها جمعبندی شود و درس های مثبت و منفی آنها برای آل طبقه آارگر مشخص شود

يعنی اينكه ظرف تشكيالتی مناسب و ممكن . ر مورد تشكل های جنبش آارگری نيز صدق می آندعين همين مساله د

 سطح آگاهی ، بر حسب سطح و شكل مبارزه جاری،برای اتحاد آارگران و پيشبرد و تداوم مبارزات آارگری

بش آارگری و آل  و موقعيت حاآم بر آل جن، سابقه مبارزات در هر واحد توليدی،آارگران درگير در آن مبارزه

بنابراين درگير شدن در بحث های ديرينه بر سر اينكه شورا بهتر است .  تعيين می شود،جامعه در هر مقطع مشخص

زيرا جنبش آارگری شرايط يكدست و .  اصوال راه به جايی نمی برد، و يا نقش مجامع عمومی آارگری،يا سنديكا

يعنی نيروی رهبری آننده جنبش طبقه آارگر با شبكه  (، دو عاملو بايد تاآيد آنيم تا زمانی آه. همگونی ندارد

 و وضعيت مبارزاتی نسبتا سراسری ـ معموال به شكل ،تشكيالتی سراسری مورد نياز برای اين آار از يك طرف

له را ما اين مسا.  چنين تشكل فراگيری را نمی توان ايجاد آرد،وجود نداشته باشد) دوره های بحران و اعتالی انقالبی
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مشخصا در مورد جوامعی مطرح می آنيم آه با استبداد و خفقان فراگير و طوالنی دست به گريبانند و تالش برای 

در چنين . ايجاد تشكل های مستقل آارگران و ساير قشرهای مردم در آنجا با پيگرد و سرآوب روبرو می شود

د آه از مفهوم آالسيك شان در ادبيات چپ و نمونه های  خيلی از تشكل ها می توانند نام هايی به خود بگيرن،شرايطی

مثال تشكل هايی تحت عنوان سنديكا از درون مبارزات توده . تاريخی آن تشكالت در آشورهای مختلف فاصله دارند

يا . های آارگر بجوشند آه عمال به يك واحد توليدی محدود بمانند و به واحدهای هم رشته خود سرايت پيدا نكنند

هايی به وجود بيايند آه عمال فقط به مسائل اقتصادی و رفاهی آارگران بپردازند و هيچ ربطی به اعمال قدرت شورا

 خط بطالن آشيدن بر يك تشكل اصيل آارگری آه محصول و ادامه مبارزات ،در چنين اوضاعی. سياسی نداشته باشند

درست .  برخوردی غلط و ذهنيگرايانه است،ه به خاطر اينكه عنوان سنديكا بر آن گذاشته شدمعينی است صرفًا

 عدم تالش برای ارتقاء آگاهی طبقاتی ،همانطور آه تالش برای محدود نگهداشتن سطح مبارزات يك تشكل آارگری

هم اقتصادی و ( و عدم تالش برای افزدون بر عمق و دامنه شعارها و خواسته های آن ،انقالبی آارگران درگير در آن

سنديكا صرفا تشكلی صنفی است و آارش فقط چانه زنی با دولت و آارفرما در ”ين توجيه آه مثال  با ا،)هم سياسی

اينست آه فعاالن  درستآار . نيز ديدگاهی تنگ نظرانه را بازتاب می دهد) چارچوب نظام سرمايه داری است

استقبال ) ت هر نامی آه باشدو از خواست ايجاد اين تشكل ها تح(آارگری از شكل گيری چنين تشكل هايی از پايين 

آنند؛ در محيط هايی آه حضور مستقيم دارند فعاالنه و با نقشه و برنامه در صفوف چنين تشكل هايی شرآت آنند و 

هم درك صحيحی از ظرفيت تكامل هر تشكل معين . برای تاثيرگذاری و جهت دهی صحيح و تكامل آنها تالش آنند

هم به مساله دائمی متحد . ی و سطح ذهنی بدنه هر تشكل را مد نظر قرار دهند هم محدوديت های عين،داشته باشند

 هم مبارزه برای آسب رهبری و خنثی آردن گرايشات ،آردن توده آارگران در مبارزات جاری توجه آنند

در هم .  در صفوف جنبش بروز می آند را هوشمندانه پيش ببرندسازشكارانه و جهت گيری های ارتجاعی آه مرتبًا

 هم بر بخش ميانی ،پی تشخيص و متشكل آردن پيشروترين عناصر طبقه آارگر در سطوح مناسب تشكيالتی باشند

  .    بخش عقب مانده طبقه را نيز با جنبش همراه آنند،طبقه تاثير بگذارند و از طريق هدايت آنها

 هيچ ،ن به اين جويبارهای پراآنده برای تاثير گذاری بر مبارزات گوناگون طبقه آارگر و جهت داد،به طور آلی

 و ، ايجاد تغيير در مسير مبارزات خودبخودی و حق طلبانه آارگران،راهی جز تبليغ و ترويج آگاهی انقالبی طبقاتی

اين آارها نيز عملی نخواهد شد مگر آن آه هسته های مخفی و آار آزموده ای متشكل . سازماندهی انقالب وجود ندارد

وجود چنين شبكه ای . پيشرو طبقه آارگر در بطن محيط آار و زيست طبقه ما تشكيل و تكثير شونداز عناصر آگاه و 

 آميته ، مجمع عمومی، شورا،سنديكا(در تداوم و تكامل جوانه های تجمع ها و تشكل های آارگری تحت هر عنوان 

 طبقه ،د اعتالی انقالبی هم بشود حتی اگر جامعه وار،بدون چنين شبكه ای. نقش تعيين آننده دارد...) اعتصاب و

 در سرنوشت انقالب و جامعه نقش مستقل و موثری بازی آند و در مسير ،آارگر نمی تواند جهت سياسی درستی بيابد

   .رهبری يك انقالب اجتماعی به واقع گام بردارد

ضع موجود بيشتر ادامه  و،هر چه انجام اين آارهای ضروری ديرتر انجام شود و به داليل مختلف به تعويق بيفتد

 دولت و طبقه سرمايه دار حاآم ،حتی اگر در مقابل مبارزات قاطعانه و فداآاری های بزرگ توده ها. خواهد يافت

 موقتی و فرعی و گاه  اين مساله آامًال،اينجا و آنجا مجبور به عقب نشينی بشوند و به خواسته هايی گردن بگذارند
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اينهمه بحث و طرح .  همه اينها پس گرفته خواهد شد،ر يورش بعدی سرمايه داریبه نحوی آه د. ظاهری خواهد بود

اينهمه . "نم پس بدهد" به معنی اينست آه طبقه حاآم قصد ندارد ، و حذف يارانه ها٤٤حكومتی بر سر اجرای اصل 

ان به معنی اينست آه تدابير سراسيمه از سوی دولت ها و بنگاه های سرمايه داری در مقابل خيز برداشتن امواج بحر

اينهمه رجوع و استقبال مجدد از . فشار و شدت استثمار طبقه آارگر و توده های ستمديده در همه جا بيشتر خواهد شد

آثار مارآس برای شناخت آارآرد نظام سرمايه داری و تضادهايش به معنی اينست آه خيلی ها دنبال راه اساسی 

 مانيفست ، مبارزه طبقاتی در فرانسه، ايدئولوژی آلمانی، گروندريسه،الآنان در آاپيت. وضع موجود می گردند

 آارخانه را چطور اشغال آنيم يا ،به دنبال پاسخ به اينكه شورا بهتر است يا سنديكا...  هجدهم برومر و،آمونيست

اساسی برای  روش و ابزار ،آنان به دنبال نگرش.  نيستند،عرضه و فروش آاالهای آن را چگونه سازمان بدهيم

به دنبال اين هستند آه به تفكر مارآسيستی مسلح شوند و اين آگاهی را به . دگرگون آردن نظام حاآم بر دنيا هستند

 طرح های ،"ملموس" اين فرق می آند با تالش برای پيدا آردن راه های .ميان طبقه آارگر و توده های ستمديده ببرند

با . تخيالت بی پايه ای آه ما را برای مدتی طوالنی تر سر آار می گذاردمستاصالنه و يا غرق شدن در توهمات و 

 ما تمامی همرزمان خود در جنبش آارگری را به مطالعه و بازبينی ،توجه به اوضاع آنونی و گرايش های رايج

چه بايد " بر  جا دارد آه،در اين ميان. عميق آثار راهگشای متفكران و رهبران انقالبی طبقه آارگر فرا می خوانيم

  .     لنين و جوهر و جهت گيری راهگشای آن تاآيد ويژه بگذاريم"آرد
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