
 
 

  
 صديق جهانى

                         جنبش کارگرى نگاهى به
                                                                                            jahani57@yahoo.se   

 مقدمه

فعالين کارگرى را    هر قيمتى شده  رژيم جمهورى اسالمى تالش مى کند تا به  است که هه  ده٣  نزديک به

اين طرح ضد کارگرى، .  طبقاتى بردارد  وچالش هاى  جامعه ، ازصحنه  انباشت سرمايه بعنوان موانع سر راه

   نامبرده قابل ذکر است،.  تهران بيرون آمد  در نماز جمعه و" خمينى"آشکار اززبان  براى اولين بار و بطور

 خشونت و سرکوب  جنبش کارگرى،  يت بخشيدن به کارگران و مشروع جهت پايمال کردن حقوق حقه

  دار، وجود ندارد زيرا همه و سرمايه" کارگر" اى تحت عنوان   ايران مقوله درجامعه" رسما  اعالم  کرد که 

                                                                                                              ".امت محمد هستند

  دراويش در   ديگر سران ريز و درشت رژيم، مانند حلقه بعد از شنيدن اين حرفهاى ضد کارگرى، بالفاصله

در همين . را بتصويب رساندند" اليحه قانون کار" در آن راستا، اولين  مجلس اسالمى دورهم جمع شدند و

واگذار "  ولى فقيه " ، به" انون اساسىق"مورد نظر را جهت درج در "  اليحه"نشست، نمايندگان مجلس 

 تائيد رهبرجمهورى اسالمى درآمد   بازى، طرح مورد نظربه  مراحل شعبده بعد ازطى شدن اينگونه. کردند

 محتواى  تنها به دولتمردان نظام اسالمى، نه . نيزمبدل گشت" قانون اساسى" بندى از وبدين صورت به

.  نمودند اضافه" قانون" اين   اجرايى دارد، به  اساسا جنبه اى  که " تبصره  "  بلکه ارتجاعى آن اکتفاء  نکرده

 از اين قوانين قرن وسطايى سر پيچى   ماموران حفاظت اطالعات را ملزم مى کند، با افرادى که ، اين تبصره

در .  نمايدناسائى  و دستگيراراذل و اوباش،   ملى، اغتشاشگر،  امنيت  اقدام عليه  بهانه مى کنند، به

و ديگر جنايت کارهاى اين حکومت، هزاران انسان کارگروزحمتکش " خلخالى " راستاى همين تبصره بود که

          .ترين شکنجه ها برد و آخر سر نيز بخش زيادى از آنها را در مالء عام حلق آويز کردند را زير وحشيانه

 بطور  مستند و  هاى تلخى را در بر مى گيرد که واقعيت  ذکرشد، تنها ادعاى صرف نيست بلکه  که آنچه

 سازمان صليب سرخ جهانى، سازمان ملل   و  نهادهاى حقوق بشر از جمله  لحظه منعکس شده  به لحظه

 ثبت  با ذکر نام ، شهرت، زمان و مکان به... متحد، احزاب و سازمان هاى تساوى طلب جهانى و 

 جنايت هاى سيستماتيک   باز تکثيرآمارو ارقام مربوط به و داريد، پيش ر هدف از نوشته اى که. اند رسانده

 در   فراز و نشيبهاى جنبش کارگرى و اساسا روندى است که  به برعکس، اشاره. اين رژيم اسالمى نيست

                                                   . است خيلى موارد رژيم را در اجراى سياست هايش ناکام گذاشته
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  نخست                            دوره

 از چالش هاى کارگرى، حال و هواى انقالب را بخود داشت زيرا تعداد زيادى از فعالين کارگرى  و  اين دوره

 سر   به  رژيم تازه  و در انتظار آن بودند که   نديده  يافته ، هنوز انقالب را خاتمه ديگر اقشار تهى دست جامعه

هاى   غلط بود زيرا بعد از قيام، بخشهاى چشمگيرى از توده اما اين محاسبه.  زير بکشند  را به ر آمدهکا

، يک  در نتيجه. هايشان رفتند  خانه  و به  را رها کرده  دالئلى ميدان مبارزه ، هر کدام به کارگر و زحمتکش

با اين حال، قابل پيش بينى . باقى ماندند علنى  اقليت مبارز و پراکنده در سطح نخبگان، در ميدان مبارزه

منتها نبايد فراموش کنيم، اين اقليت با ازخود .  قيام دوم منجر نمى گردد بود که جنبش نخبگان به

اى   رژيم ازترس توده بطوريکه.  فشار قرار داد اسالمى را زيرمنگنه.گذشتگى و ابتکارهاى که بکار برد، ج

 و    دستگيرى، شکنجه  با چنين احتمالى، ازطرفى درصد د وجهت مقابله وحشت افتا شدن اين چالشها، به

                                     . برد  کشورهاى اسالمى و شرکا پناه  و از سوى ديگر به اعدامها را افزايش داد

طور شفاف نخست، اين تاريخ  ب.  ذکر شد، از چند جهت  براى  نسل جديد، حائز اهميت است اى که دوره

 کارگر   انقالب نيز ختم شود، براى طبقه  چالش هاى خود جوش و عدم سازمانيافته، اگر به نشان داد که

و   آمادگى امروز درجه ، درگرو٥٧عدم تکرار سناريوى سال  بنابراين، رمز. ثمر چندانى در بر نخواهد داشت

                                                             . درس گرفتن ازآن ناکامى بستگى دارد  نحوه ازسوى ديگربه

، )شرکت صابيرسابق( ، درجمع کارگران سد قشالق  سنندج ١٣٦٠ موضوع، پائيز سال  پيوند با  اين در

 کارگر، در بطن آن تحول از آمادگى  قبلى     طبقه ام که  وکماکان نيز برآن عقيده نظرخود را بيان کرده  بنده

 تعدادى از   مى دانم که البته.  برخوردار نبود  سياسى و اجتماعى جامعه دست  گرفتن  ادارهجهت ب

 از فعالين، کماکان فضاى آن دوران  را با   اين دسته روشن است که. مبارزين، کماکان نظر ديگرى را دارند

نظام پادشاهى و ازسوى  سرنگونى   آنها نحوه در اينجا، بار ديگر تاکيد مى کنم که. خود حمل مى کنند

با "  شاه" حکومت  اين درست است که. اند  کارگر را با يکديگر قاطى کرده ديگر عدم آمادگى قبلى طبقه

 نياز   معناى  آمادگى ما جهت پاسخگوى به  شد، اما اين فاکتور به  زير کشيده   جمعى ما به نيرو و اراده

                                                                                                  .  اجتماعى محرومان ابدا نبود

معطوف "  شاه" سرنگونى رژيم   و نحوه وسه  پر ، درجريان انقالب، تمام انرژى فعالين کارگرى به براى نمونه

 رسيديم و   آن مرحله ، به  بالخره!. بود و تنها سقوط  آن رژيم را کم داشتيم  چيزاز پيش آماده انگارهمه. ماند

حال، اگرتنها سقوط حکومت .  فرار گذاشت و رژيم اسالمى نيز جايگذينش شد پا به"  شاه " ديديم که

    مى شويم که   اين سوال، متوجه  هدف خود نرسيديم؟ در پاسخ به سلطنتى را کم داشتيم، پس چرا به

 هر هنر دارى کافى نيست زيرا   يا آن حکومت سرمايه سرنگونى  اين  گذاشتن روى پروسه تنها مايه

 آن مخرج مشترک مى رسيم که هيچ تحولى بطور  اين رو، به از. نتايج آن معنى پيدا ميکند دگرگونى در

                                                                                              .شانسى از آن کسى نمى شود

.  بشود  اشاره  فاکتور عمده  سه  به ، الزم است که٥٧در پيوند با نارسائى و درجا زدن ما در طغيان سال 

 از پيش   عدم تشکل هاى مستقل کارگرى، دوم عدم حزب پر نفوذ کمونيستى و سوم عدم برنامه نخست،

 ارتجاع اسالمى قدرت را از  د که بسيارمحال بنظرميرسي اگر، ازاين سه ابزاربهرمند مى بودييم،. تدوين شده

                                                                                                                       .آن خود نمايد
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،  اين رابطه  در.انقالب آتى ما را بجاى نمى برد  خالء پر نشود، صرفا دم زدن از  اين سه بنابراين، تا مادامکه

 آزاد و   ديروز از صف واحد و ميليونى جهت ايجاد جامعه نه: يک واقعيت تلخ را بايد قبول کنيم و آن اين است

، چطور يک اقليت مى تواند ثمر يک حرکت  وگرنه. ايم  امروز آن خالء را پر کرده برابر برخوردار بوديم  و نه

    شما  را به  استدالل  خود، توجه در اينجا، جهت صحت  بخشيدن به را از يک اکثريت مطلق بربايد؟  آگاهانه

                                                        .سابق، جلب مى کنم" شويت" در١٩١٧ سال  انقالب اکتبر ماه

نيروى خود را  آخرين  تنها ساکت ننشستند بلکه دارها بعنوان يک اقليت نه درجريان انقالب اکتبر، سرمايه

مقابل   در اما، ازآنجايکه. نمايند" تزار "  درشکلى ديگر خود را جانشين حکومت سرنگون شده بکار بردند که

در مورد انقالب .  شدند  رانده  حاشيه گرفتند، خيلى سريع به  کارگر متشکل و حزب با نفوذ آنها قرار طبقه

اى   از تشکل هاى وسيع کارگرى و توده ن، ما نه نيز، همين استدالل صدق مى کند زيرا درآن زما٥٧

 جامعه آزاد  برنامه شفاف جهت ايجاد يک  حزب کارگرى و کمونيستى را داشتيم و نه از برخوردار بوديم، نه

 مى   آماده٥٧سابق خود را براى طغيان  بهمن " سويت"اگر ما هم، مانند کارگران . برابر بهرمند بوديم و

 هرگز نمى توانستند  بقدرت  نمى شد  و اقليتى مرتجع  کشيده  بيراهه الب  بهکرديم، شکى نيست انق

                                                                                                                         .      برسند

اى ديگرى فکر مى   کماکان بگونه فعالين کارگرى کهاى از دست آوردها، با تعدادى از  منتها، در مورد پاره

اى   ثمر انقالب را از دست داديم، اما بعد از آن و در سطح گسترده ، گرچه براى نمونه. کنند، توافق نظر دارم

   ايران را طالبانيزه ، جامعه  اين ارتجاع افسارگسيخته  نداديم که  و اجازه داران تنگ نموده ميدان را از سرمايه

را " کارگر "  حتى واژه  بودند که داران ريز و درشت، عزم جزم کرده  باشيد، سرمايه اگر در خاطر داشته. نمايد

  اما چالشهاى بعد از انقالب، اين سياست ضد کارگرى را چنان با شکست مواجه. برسميت نشناسند

تشکلهاى "و " کارگر"دم از اش را پس بگيرد و  مجبور شد که حرفهاى اوليه" ولى فقيه" خود  ساخت که

 دست بکار شدند و در مقابل تشکلهاى مستقل کارگرى،  ، بصورت عوامفريبانه  آنها ديديم که. بزند" کارگرى

قابل ذکر است، همان . را ايجاد کردند"  کارگر خانه"و " هاى حل اختالف کميته"، "شوراهاى اسالمى کار"

 صراحت   و به  ضد کارگرى قبليش تلقى کرده  تداوم نقشه هاىموقع کارگران پيشرو، اين چرخش رژيم را در

   بازى، ناشى از ترس و اساسا حاصل يک توازن قواى معين است، نه  اينگونه شعبده نيز بيان داشتند که

                                                                                     .تغيير در ماهيت رژيم جمهورى اسالمى

اسالمى . ج وگرنه، هيچ گاه.  طبقاتى آن دوران بودغدر هر حال، اين عقب نشينى، حاصل کشمکشهاى دا

  ، تنها به اى اين مقطع طبعا، چالشهاى کارگرى و توده.  حرفهاى رهبرش را زير پا بگذارد حاضر نمى شد که

   محدود پروسه فت و در سطحى گرچه گامى جلوتر ر چهارچوب طرح مطالبات روز محدود نماند، بلکه

 زير نکشيد، اما زير بناى سياسى،  اسالمى را به. ج اين چالشها، گرچه. سرنگونى رژيم را مطرح کرد

 بورژوازى  اسالمى بلکه.تنها ج  نه ، در اين دوره. اجتماعى و اقتصاديش را با يک بحران الينحل روبرو ساخت

آنها از ترس شکل گيرى يک بلوک . اى احساس خطر کرد  تودهجهانى از اوجگيرى مبارزات کارگرى و

 تجارتى آستينها را باال زدند و در آن شرايط  سوسياليستى در ايران و منطقه و از سوى ديگر بمنظور معامله

                                                                                .حساس زير بال اين نظام اسالمى را گرفتند
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 ژست حقوق بشر را  هاى چربتر، مدياى جهان و نهادهاى که  لقمه  بر اين، آنها جهت دستيابى به  عالوه

  توسط  جمهورى     انعکاس  سرکوبهاى  وحشيانه  نسبت  به  که آنها   را متقاعد نمودند بخود گرفته

جرى حصورت بورژواژى جهانى، اين رژيم عصر نبدي .اى  الل  شوند اسالمى  و چالش هاى  کارگرى  و توده

                                                                                                    . دادترا از مرگ مقطعى نجا

                دوم        دوره

تداوم اين .  دستگير و اعدام شدند ذکر شد، تعداد چشمگيرى از فعالين کارگرى در بطن شرايطى که

وضعيت، از طرفى چالشهاى کارگرى را با کاهش روبرو ساخت و از طرف ديگر، يک نوع تشتد و سردرگمى 

جمهورى اسالمى، بمنظور جلوگيرى از آرايش مجدد فعالين .  بار آورد  به در ميان فعالين باقى مانده

در بطن  اين  .  داد زم  در محيط کار  و زيست  ادامه سياست دستگيرى، اعدام و ميليتاري کارگرى، به

 يک نوع رکود مقطعى رضايت  ناچارى و کاهش کشتارها به هاى معترض هم، از روى   توده شرايط  بود که

                              .                                                                                                   دادند

 اين بمعناى چشم پوشى از   البته . پيدا کرد  ادامه٦٤ آغاز گرديد و تا اواخر سال ٦٠اين رکود از اوايل سال 

 در سطح  بر عکس، منظور يک رکود معينى است که.  نيست  جامعه  در اين يا آن گوشه نارضايتى پراکنده

 فاکتور   دو  به اى بگذريم، آنگاه  اگر از مسائل حاشيهحال،.  جنبش کارگرى تحميل گرديد سراسرى به

نخست، فضاى  پر از رعب و وحشت از جانب رژيم و دوم  بى خطى و .  مى شويم محورى مواجه

                                                        .مسئول و روشنفکرى روى فعالين کارگرى از جريانات غير دنباله

 اسالم سياسى به بجاى قهر و خشونت، زبان  اى در دست نيست که  بشرى، نمونه يخ جامعهدر طول تار

 قبل از انقالب و شيوع   از اين رو، الزم بود که . باشد ديالوگ را با مخالفين سياسى و صنفى در پيش گرفته

 پاد زهر و يا  ونه کردستان، هيچ گ ، بجز جامعه متاسفانه.  مى کرديم تعفون اسالمى، جامعه را واکسنه

 گروهاى  اين تنها در کردستان بود که.  کشى اسالم در ميدان نبود  با عربده طرحى عملى جهت مقابله

 فشار راديکاليزم قرار گرفتند و نتيجتا از نظر سياسى و تشکيالتى  مدافع اسالم سياسى، زير منگنه هاى

 در ديگر نقاط ايران، رهبرانى مانند رفيق  کهاين تاريخ، بيانگر آن حقيقت است .  شدند در هم کوبيده

 از   ايران، نه آن روزها، بخش راديکال جامعه. اند  غايب بوده  سياسى و اجتماعى جامعه حنهصها در "فواد"

بر عکس، از جريانات . اى کردستان درس  گرفت  از جنبش کارگرى و توده جهتگيرى شفاف برخوردار بود و نه

   نفره٤ الى ٣زير زمينى و محافلهاى    روى کرد  و آخر سر نيز از مبارزه هى دنباله مريخى و دانشگا کره

                                                                                                                   .سر بيرون آوردند

 چالش   گزينه  بزرگ بود زيرا ن طى کرد، يک اشتباهاى خارج از کردستا  جنبش کارگرى و توده مسيرى که

  اى به  در ابعاد گسترده تنها نبود بلکه  پاسخ به آن وضعيت نه هاى زير زمينى و ايجاد محافل هاى چند نفره

 فراز و نشيبهاى جنبش کارگرى در سطح بين  با نگاهى ولو مختصر به. نفع رژيم اسالمى تمام شد

، جزء فرهنگ و   درون محافل هاى چند نفره  قايم شدن و خزيدن به  گزينه هالمللى، مشخص مى شود ک

   اينگونه بنابراين، با جرات مى توان تاکيد کرد که.  و نمى شود سنت مبارزاتى کارگران محسوب نشده

  . است  جنبش  کارگرى  تزريق  شده  تحت يک شرايط غير متعارف به  از سنت چريکى و ، بر گرفته" مبارزه"
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  چيست؟ از نظر من، جنبش کارگرى با  قيام  کرده، در ، حکمت  گزينه مخفى شدن  براى کارگر  وگر نه

   با خزيدن به  شدن و نه  تيکه  با تيکه اعتصابات و اعتراضات وسيع و سراسريش  معنى  پيدا  مى کند نه 

                                                                                            . درون محافلهاى محدود و چند نفره

 فعالين   بود که  دوانده اى در درون جنبش کارگرى ريشه  اندازه در آن زمان، اين فرهنگ غير پيشرو، به

ا استدالل آنه.  مبارزاتى ياد مى کردند  مدل مدرن و يک ابزار پيشرفته  محفل ها به عنوان يک کارگرى از

 اين محفل ها بر اساس دوستى و شناخت قبلى شکل مى گرفتند و از   استوار بود که اساسا بر اين نکته

   سرويس هاى جاسوسى رژيم نتوانند فعالين کارگرى را  باعث مى  شد که  نظر آنها اين پديده نقطه

 از   تئوريها را اينگونهاما در اصل غلط است زي.  ممکن است درست باشد ظاهر اين قضيه. ديابى نمايند ر

اگر، مکان کار و .  پاسيفيسم اى است براى رواج دادن به  و در عمل نسخه سنتهاى کارگرى نشات نگرفته

استثمار، علنى است؟ اگر بى حقوقى بطور آشکار توليد و باز توليد مى شود، اگر زورگويى، ستم و 

مت مخفى شدن فعالين کارگرى و جمع  و بصورت آشکار تشديد مى شود، پس، حک ناعدالتى روزانه

 و يا  شدنشان در قالب محافل هاى کوچک، در چيست؟ در کجاى دنيا فعاليت زير زمينى سنت کارگر بوده

 فاکتور   بر چيند؟ از اين رو، مشخص مى شود که  فضاى پليسى، زورگويى و استثمار را از ريشه توانسته

                                                              . است  داشته جنبش کارگرى نقش  رکود دوم نيز در پروسه

 چالش هاى زير زمينى، از   در طول بحث تاکيد کردم، انتخاب محافل کارگرى و دعوت کارگران به همانطور که

 هاىايجاد محافل تاريخى بود زيرا   ما انجام داديم، يک اشتباه  که فرهنگ پيشرو کارگرى نشات نگرفت و آنچه

محفل هاى کارگرى، دقيقا ناشى از .  مراتب دورتر کرد ، ما را از کار علنى و موضوع اصلى به  نفره٤ الى ٣

اين طرز تفکر، در اساس با فرهنگ .  جريانات روشنفکرى بود بى خطى فعالين کارگرى و اساسا نسخه

 بايد درس گرفت و حتى در بدترين  ين اشتباه، از ا در نتيجه.  و ندارد پيشرو و کارگرى همخوانى نداشته

                                                        . است  بورژوازى تعيين کرده  ميدانى برويم که شرايط نيز نبايد به

 عروج سنتهاى کارگرى

اق، يکى پس از ، بازتاب تشديد ناعدالتى و از سوى ديگر پيامد مخرب جنگ ايران و عر٦٤از اواخر سال 

 خود آنها را با  هاى کارگرى سر بلند کرد و در ادامه  جامعه بخصوص در قلب خانواده ديگرى در چهار گوشه

تداوم اين وضعيت، تعداد کودکان خيابانى، تنفروشان، نايلون فروشان، . تراژديهاى گوناگون روبرو ساخت

هاى   صبر توده   کاسه منتها، ديرى  نگذشت که. اد  افزايش  د را بطور چشمگير و بى سابقه... واکسيها و 

                      . بلند شد  جامعه  صداى نارضايتى آنها در چهار گوشه ديديم که  خشمگين  لب ريز گرديد و

   شدند که  ذکر شد، بخشى از مبارزين بدرست متوجه  حائز اهميت اينجاست، در بطن وضعيتى که نکته

 ميدان   دشواريها بطور علنى پا به هاى محروم عليه يچ معناء و مفهومى ندارد زيرا تودهديگر کار مخفى ه

در پرتو اين مبحث، .  صورت علنى مطرح گرديد در نتيجه، آلترناتيو دوم يعنى فعاليت به.  بودند  گذاشته مبارزه

 ٤ الى ٣ محفل هاى   شد که  فعالين قرار گرفت و مخرج مشترک گرفته محفل هاى کارگرى مورد مناقشه

 از اوايل شروع کار   قابل ذکر است که . کارگر را ندارند ، پتانسيل سازماندهى چالش هاى علنى طبقه نفره

 جهت گيرى  تنها رفع گرديد بلکه نه... منتها، از طريق تبادل نظر و . علنى، مقدارى ترس وجود داشت

                                                                            .شفاف و موثرى را پيش روى معترضين قرار داد

٥                                                                     

 



 و سنت مبارزات کارگرى را بار ديگر در ذهن فعالين  ، بطور آشکار شيوه  ذکر شد جنب و جوشهاى که

 براى جنبش کارگرى بسيار حياتى بشمار مى رود زيرا يک نگرش نوين را  روسه،اين پ.  کرد کارگرى، زنده

يکى ديگر از خاصيتهاى .  دهدحول پيش   کار توانست گامى جنبش کارگرى را رو به متولد کرد و اين شيوه

آرزو  اين   متحقق نمى شود بلکه  مطالبات يک شبه  شدند که  فعالين کارگرى متوجه کار علنى، اين بود که

 چالش هاى علنى جايگزين  با اين حال  ديديم  که.  دارد تر   متينانه  گام و حوصله  فعاليتهاى گام به احتياج به

  روى جنبش کارگرى بر داشته  رکود بر  پرده بدين صورت بود که کار مخفى و محافل هاى چند  نفره گرديد و

                                                                                                                                   .شد

 چند فاکتور

 درصد از مردم ٦٥، "دوم خرداد "  مشهور به  متالشى شده طبق اظهار نظر تعدادى از تکنوکراتهاى جبهه

 درصد  هم در حد زندگى ١٥   که ه همين پژوهش تاکيد شد در ادامه. ايران زير خط فقر اقتصادى قرار دارند

درصد نيز از کل ناز و نعمات ٢٥   که  در پايان اين تحقيقات ذکر شده بخور و نمير بسر مى برند و بالخره

تکنيک تهران هم طى پلى  بر اين، جمعى از دانشجويان سوسياليست  عالوه.  برخوردار مى باشند جامعه

  ، معاشهاى معوقه بر اساس پژوهش بعمل آمده. اند  کرده  مهم اشاره دو فاکتور ، به تحقيقاتى تقريبا مشابه

   ارگانهاى عريض و طويل  درصد از توليد  ناخالص  ملى، به٨٠حدود " سال اخير کارگران و از سوى ديگر  سه

                     .ست ا اى اختصاص يافته  هسته پروژه نيروگاه " و از سوى  ديگر به"   پاسداران ارتش  و سپاه

هنوز کامل نشده، بنابراين "اى  هسته نيروگاه " اسالمى هم، پروژه.طبق اظهار نظر سران ريز و درشت ج

 بر اين،  عالوه.  اختصاص دهند   اين مسئله  به اى  ويژه  فوق العاده  در دور آتى بودجه آنها در نظر دارند که

 دوم سال   در نيمه ، رسما اظهار داشت که"اسداران پ فرماندهان سپاه"طى نطقى در حضور " احمدى نژاد"

با اين حال، . خريدارى مى شود" تمايت ارضى ايران"، جنگ افزارهاى جديد و مدرنترى براى دفاع از  جارى

                        .هاى کارگر و زحمتکش قرار دارد  روز سياهى پيش روى توده از امروز روشن است که چه

 ثمر  اسالمى در جهت  به.و اصرار ج" اى  هسته نيروگاه"  جنجال بر انگيز  ست؟ اوال پروژهنزاع بر سر چي

رساندن آن و از سوى ديگر خريد پى در پى جنگ افزارهاى مختلف، از موضع قدرت رژيم و دلسوزيش براى 

رگها و گلوى  اه ش ها انعکاس يک بحران حاد است کهتالش  بر عکس، اينگونه.  ايران نشأت نمى گيرد جامعه

  و شرکاء بر مى گردد، دو نگرانى به" غرب "   به دوما، تا آنجائيکه.  است زير فشار قرار دادهرژيم را شديدا 

  به" اى صلح آميز  هسته نيروگاه"اسالمى زير پوشش . ج آنها از آن روز رنج مى برند که) ١. چشم مى خورد

   رژيم اسالمى به ين شرايط احتمالى، شکى نيست کهدر چن. بمب اتم و يا دانش ساختن آن دستيابد

بازتاب چنين روزى، براى . اى دنيا مى آيد  رديف ديگر کشورهاى هسته بعنوان يک دولت متعارف و با ثبات به

اسالمى نيز برايشان  .اى را متحول مى سازد و ديگر کنترل ج مناسب نيست زيرا معادالت منطقه" غرب"

 سر کار  تهى دست و به هاى سقوط رژيم توسط  تودهاز ، "غرب"هراس بعدى . دبسيار دشوار خواهد بو

                                                                                                .آمدن سوسياليستها مى باشد
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   اشاعه فتى را زير پوشش کمک بههاى هنگ  باشيد، چندى پيش دولت آمريکا سرمايه اگر فراموش نکرده

 تعدادى از شخصيت هاى ملى مذهبى و از سوى ديگر اپوزسيون ارتجاعى  در ايران، در اختيار" دمکراسى"

هدف آنها از چنين اقدامى، اساسا جلوگيرى از روند تغيير رژيم . و رنگارنگ، ترک، بلوچ، کرد و عرب گذاشت

 برابر يکى از احتماالت   اگر طغيانى صورت بگيرد، ساختن جامعه کهترس آنها اين است . از طريق پائين بود

اند   تکاپو افتاده ، آنها به در نتيجه.  نفع بورژوازى جهانى نيست  انسانى به طبعا ايجاد جامعه. بشمار مى رود

. ق شود برابر متحق  اندازى جنگ خانمان سوز، نگذارند جامعه هاى خود و يا راه  از طريق دست نشانده که

   ميدان گذاشت و هاى کارگر و زحمتکش پا به  بودند، توده  نيروهاى ائتالف آمريکا ديده اما برخالف خوابى که

نيروهاى  "  هاى اين شکست، اکنون پس لرزه. کوبيد" بوش"  پيشانى مزدوران بومى و   بزرگ را بهى هنيک 

هاى اصلى آنها دعوا بر سر تقسيم  ر حال حاضر مشغلهو د  هآمريکا را با يک بحران الينحل روبرو کرد" ائتالف

                                                                                              .باشدمى ...  دالرهاى دريافتى و

بنابراين . است ايران مطرح   سوسياليزم بعنوان يک آلترناتيو در جامعه واقعيت هاى دور اخير نشان داد که

 چالش  هايشان را کنار بگذارند و بصورت متحدانه  گاليه ى برابرى طلبان، خرده  کارگران و همه الزم است که

                                                                   . نفع استثمار شدگان متحول سازند به هاى دور آتى را

 چشم انداز آتى

   پروسه  و دارد، روشن است که  کارگر و فعالينش وجود داشته  در صفوف طبقه يز و پراکندگى که تما بناء به

  اى عارى از نابرابرى، به  و از سوى ديگر بنيان گذارى جامعه هاى چندين ساله فارغ شدن از درد و رنج

.  پراکنده است  ما هموارهگرچه، صف .  رهبرانش بستگى دارد  متانت و حوصله  و به هاى گام به گام فعاليت

 تمايز طبقاتى در ميان فعالين کارگرى، کماکان سر  گرچه.  تابحال تشکلى آزاد و مستقل نداريم  گرچه

هاى دور اخير، بخصوص   کردم، چالش  بدان اشاره  نارسائى که اما عليرغم اينگونه. جايش باقى مانده است

ها و   الى چهار سال اخير و از سوى ديگر، شکل گيرى کانون  در سه  مه هاى اول ماه ها و قطعنامه بيانيه

   و به  روى ريل واقعى خود قرار گرفته  پروسه اتحاد کارگرى هاى مختلف کارگرى نشان مى دهد که کميته

  اسالمى از طريق تهديد، زندانى کردن و پرونده. ج بنابراين، بسيار بعيد بنظر مى رسد که. پيش مى رود

                         .                 برگرداند٦٠ دوره خفقان و سرکوب سال  جنبش کارگرى را به   غيرهسازى و

بر عکس، از . اسالمى دست روى دست مى گذارد. ج  اين معناء نيست که  ذکر شد، به  که منتها، آنچه

ون، کشمکش هاى اکن.  ممکن است آنرا افزايش دهد تنها دست نمى کشد بلکه تهديد و خشونت نه

 و از سوى ديگر اوج گيرى چالش ٦٠ خرداد سال ٣٠  طبقاتى بر سر يک دو راهى يعنى تکرار خفقان دوره

اسالمى و هم در .، هم در درون ج در اين رابطه.  است هاى کارگرى و در يک کالم بهبود اوضاع قرار گرفته

 جناح اما.  خشونت دارد تمايل به" دى نژاداحم"جناح . درون جنبش کارگرى، ديدگاهاى متفاوتى وجود دارد

 در بين کارگران   و وعيدهاى سر خرمن و ايجاد شکاف و تفرقه  از طريق وعده  کهاست آن بعدى در صدد 

 مراتب خطرناکتر از جناح خشونت طلب است زيرا اين  اين دومى، به. را متحقق سازد" احمدى نژاد"هدف 

 جنبش کارگرى بر گردد، موضوع روشن است زيرا در   به تا آنجائيکه.  کرداى خيلى ها را متوهم متد در دوره

                                       . است  يک موضوع بين المللى تبديل شده حال حاضر جنبش کارگرى ايران به
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  ضع موجود را به خيلى وقت پيش و  وگرنه اسالمى را از پشت بسته.ها دست ج اين فاکتور، در خيلى زمينه

اکنون، سرنوشت فعالين کارگرى ايران، روى ميز نهادهاى حقوق بشر، . بر مى گرداند٦٠ سال  دوره

  بين گذاشته هاى کارگرى است و آنها عملکرد رژيم را زير ذره پارلمانها، احزاب، سازمان ملل متحد و اتحاديه

از چنين موقعيتى  بهرمند نمى  بوديم، خيلى  وقت اگر .   آن اظهار نظر مى کنند  عناوين مختلف عليه و به

               .ديگر فعالين کارگرى را مانند جمال چراغ ويسى ها حلق آويز مى کردند پيش محمود صالحى و

وى در زندان و با وخيمترين وضع جسمى، . فعاليت هاى محمود صالحى در زندان، درس بزرگى است

بنابراين، در . ست دادن زنجيرهاى بردگى هيچى براى از دست دادن، ندارند کارگران جزء از د نشان داد که

اين درست .  دفاع مى کنيم داران هستيم و از زندگى برابر و مرفه زندان باشد يا بيرون، ما مخالف سرمايه

 آنها، با ضرب و شتم آقاى محمود صالحى و چند تن ديگر از فعالين جنبش کارگرى را دستگير و  است که

 جهانى، هزاران فعال   بر اعتراض جامعه  انسان ربايى، عالوه اما، در مقابل اينگونه. اند  زندان کرده روانه

 خواهان پيمودن   و مصرانه  دست يکديگر داده ، دست به  تا سنندج و هفت تپه کارگرى از شهر سقز گرفته

  ان مى دهد کهشين چالشها نا.  محمود صالحى و تحقق آرزوهاى واالى انسانى وى مى باشند راه

 بيش  بنابراين و برخالف تعدادى از فعالين  کارگرى، اکنون زمينه.  است اى شده جنبش کارگرى وارد فاز تازه

 اين تحول،  راه.   جنبش کارگرى  را از حالت  دفاعى  بيرون بياوريم از پيش مساعدتر بنظر مى رسد که

                                                                                          .     نيست با ارگانهاى دولتى مکاتبه

 خروج از وضع موجود

 حل منطقى و قابل تحقق دم بزنيم، ابتدا الزم است تصوير درستى از وضع موجود  اگر بخواهيم از يک راه

اکنون، جنبش کارگرى با دو . شخص استدر اينجا، منظور بحث  مشخص در بطن اوضاع  م.  باشيم داشته

                                              . نرم مى کند مشکل  درونى يعنى نخبگان و بروکراتيسم دست و پنجه

:نخبگان -  

 وظائف روى دوش   بخش عمده  مى بينيم که  باشيم، آنگاه  بافت جنبش کارگرى، نگاهى گذرا داشته اگر به

 را   مشکل کل طبقه  و نيستند که  آن نبوده  نخبگان قادر به  که  نيز وسيعا ثابت کرده تجربه.  داردنخبگان قرار

 صاحب   اين يا آن محيط بتوانند بخشى از مطالبات خود را به در ممکن است جمعى از کارگران .حل نمايند

در اينجا، تاکيد .  سراسرى تفاوت دارد کار منسجم و  در اصل با شيوه  مبارزه اما اينگونه. کار تحميل نمايند

زيرا تنها با واژگون کردن آرايش فعلى و در پيش گرفتن کار جمعى . من بر روى چالشهاى دومى است

.  نمايم  نتوانيم بر اين مشکل غلبه ممکن است، يک شبه.  ميدان مى گذارند  يکايک کارگران پا به است که

                                                                      . خواهيم شد در دراز مدت فايق ما، شکى ندارم کها

، اگر ما يک جنبش متحد کارگرى را در ميدان  براى نمونه. بازتاب زيانبار جنبش نخبگان، وضع موجود است

بش کارگرى را  جن  سادگى نمى توانست فعالين برجسته اسالمى به.دارى داشتيم، طبعا ج نبرد با سرمايه

اگر جنبش ما، در سطح نخبگان نيست، پس چرا واکنش  سراسرى و ميليونى . دستگير و زندانى نمايد

                                                             ، در جريان نيست؟"محمودصالحى" زندانى کردن آقاى  عليه
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براى مثال، اکنون جرياناتى زير پوشش  .  چپ روشنفکرى است جنبش نخبگان، انعکاس پراکندگى و زائده

اسالمى . جنبش شخصيتها، مى توان ج  از طريق دامن زدن به  و معتقدند که کارگر و کمونيزم شکل گرفته

اسالمى . ج قابل ذکر است، در شرايطى که.  کارگران واگذار کرد را به" قدرت"  زير کشيد و بعد از آن  را به

، فعالين مدنى "کمونيستى"و " کارگرى" اصطالح  هاى به  سازى مى کند، فرقه الين کارگرى پرونده فع عليه

 و  ابقاء مى کند"  مرکزى کميته "  بعد آنها را به  و يک هفته و کارگرى را از محيط کار و زيستشان خارج کرده

ين کارى سر پوشى است بر طبعا، چن.  خطر مى اندازند بدينصورت امنيت ديگر فعالين کارگرى را به

 اپورتونيسم و از سوى ديگر  در تقابل با اينگونه.  ارتقاء جنبش کارگرى  خدمت به ناکاميهاى درونى خود نه

گراى، هم  اکنون  بحثهاى مفيدى  در درون فعالين   بمنظور استقالل جنبش کارگرى و پايان دادن به نخبه

                     .چندان دور اين مشکل رفع گردد  نه   که در آينده و بيم  آن  مى رود  کارگرى در جريان است

: بروکراسى-    

،  اين دستگاه.  بر طبق نظام و مقررات معين عمل مى کند  ادارى است که  بروکراسى، يک دستگاه  پديده

" ماکس وبر" ،   گذار اين نظريه پايه.  قدرت سياسى را در دست دارد اساسا در خدمت اقليتى است که

دارى برمى   زمان شکل گيرى نظام سرمايه  به  هرحال، پيدايش اين نظريه به.  شناس آلمانى است جامعه

   را به اى دارد زيرا مزدوران و کل جامعه  ويژه دارى اهميت فوق العاده بروکراسى، براى نظام سرمايه. گردد

 در کشورهاى اروپاى غربى متحقق   پديده اين مدتهاست که. ايزوالسيون و زندگى فردى عادت مى دهد

   به  جنب و جوشهاى کارگرى در اين جوامع بيافکنيم، آنگاه در پرتو اين مبحث، اگر نگاهى به.  است شده

 و نارضايتى  تبديل شده" سوسيال دمکرات" احزاب   زائده  جنبش کارگرى اروپا به روشنى مى بينيم که

 مورد   ذکر شد، پديده  که  بر آنچه عالوه. از طريق کاغذ بازى صورت مى گيرد انفرادى و   شيوه کارگرى نيز به

  ، جمع کثيرى از انسانها، سال به براى نمونه.  است نظر، بر زندگى خصوصى افراد نيز تاثير منفى گذاشته

هاى  ائدهز يکى ديگر از. همديگر را مى بينند.. سال  و در مناسبتهاى  مانند جشن کريسمس و 

                                                             . بى اعتمادى در بين انسانها مى باشد وکراسى، اشاعهبر

 جوامع   بروکراسى تنها به  پديده  بروشنى مى بينيم که  محيط پيرامون خود بيافکنيم، آنگاه اگر نگاهى به

از اين " کمونيست" اصطالح  دارى و جريانات به رمايه در سراسر دنيا س اروپاى غربى محدود نمى شود بلکه

 در حال حاضر، مشکل ما تنها  . مى کنند  کارگر استفاده  در صفوف طبقه  بعنوان ابزارى جهت تفرقه مقوله

 کارگر  نيست زيرا اين ويروس بخشى از طبقه" سوسياليستى" اصطالح  دارى و احزاب به  با سرمايه مقابله

، اکنون از موضع اصلى يعنى کار  براى نمونه.  و بطور روزافزون توليد و باز توليد مى شود نيدهرا نيز در خود ت

،  در اين رابطه. ايم روآورده" چپ" اصطالح  دارى و احزاب به  الگوهاى نظام سرمايه  و به  گرفته جمعى فاصله

براى .  کافى گويا مى باشد  اندازه  اخير به  دور را ورق بزنيم زيرا چالش هاى چند ماه الزم نيست گذشته

 سطح خيابانها   به  متحدانه و ديگر فعالين کارگرى، بجاى اينکه" محمود صالحى"مثال، بعد از دستگيرى 

محمود " ، طومار، تقاضا و اعتراض جهت آزادى   کرديم و يک خروار نامه بيايم، از الگوى بروکراسى استفاده

.                                  ايران فرستاديم دولت  جمهورى اسالمى راىو ديگر فعالين کارگرى، ب" صالحى  

کار ساز نيست، پس "  مبارزه" چيزى عايد ما شد؟ اگر جوابى در کار نيست، اگر اين   بود؟ و چه جواب چه

                                                                                                 خاصيتى دارد؟  دادنش چه ادامه
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تشکل هاى کارگرى .  نگارى آزاد نمى شوند  و نامه  نفره٤٠ الى ٣٠رهبران کارگرى، از طريق آکسيونهاى 

دولتمردان و کارفرماها، از طريق .  ارگان هاى دولتى ايجاد نمى گردد  به نيز با نوشتن تقاضا و يا مراجعه

امنيت براى ...  و " گاى رايدر"از طريق نوشتن انشاء براى .  پرداخت نمى کنند هاى معوقه رامکاتبه حقوق

 هيچ جاى  پيمودن چنين راهى، بيش از اين به صرف نيست و ما را به. فعالين کارگرى فراهم نمى گردد

هت گيرى روشن بر  پراکندگى، عدم انسجام درونى و اتخاذ يک ج  حل، تنها پايان دادن به راه. نمى رساند

الينحل ماندن اين وضع و از سوى ديگر الگو بردارى از بروکراسى، بيش از . مبناى کار جمعى مى باشد

                           .هرگز آرامش بخود نمى بينند  ها، از چنين متدى"محمود صالحى"درجا زدن نيست و 

 استقالل متحقق  گرى است زيرا تا زمانى مسئلهرمز موفقيت دور آتى، دقيقا در گرو استقالل جنبش کار

" چپ"نشود و ابتکار نظرى و عملى در دست فعالين کارگرى قرار نگيرد، کماکان معلم و قلم بدست ما 

در اينجا منظور از انسجام درونى، الزاما توافق ايدئولوژيک بر سر اين يا .  و ليبراليسم خواهد بود عصيان زده

اکنون، ما يک درد . برعکس، منظور در پيش گرفتن کار جمعى است. نيست... و  استراتژيک  آن پديده

 نخست  ، در درجه گام بر داشتن در اين زمينه. مشترک داريم و عالج آن تنها با اتحاد عالج پذير است

گراى   کارگر مى باشد زيرا در حال حاضر، فرقه گراى در درون جنبش طبقه  فرقه مستلزم زدن حاميان

 هالکت  رساندن اين    بنابراين، از طريق  به. ترين موانع بر سر سازمانيابى کارگرى محسوب مى شودبزرگ

                        .کارگران فرا مى رسد   بعدى  يعنى  ايجاد  سازمان  سراسرى  مرحله ويروس  است که

 حزب و طبقه  

 کارگران در يک فضاى باز، حزب سياسى خود را  ه ک اسالمى، هنوز آن امکان فراهم نشده. يومن وجود ج به

از نظر . اند را روى خود گذاشته" کارگر" اسم  منتها در خصوص کارگران، احزاب زيادى وجود دارد که. بسازند

) ١.  مى کنم اى اشاره  چند شاخص پايه  به در اين رابطه. من، حزب کارگرى معناى خاص خود را دارد

   نحوه) ٤ زير بناء  و رو بناى  اجتماعى جامعه  تصوير روشن از)  ٣سياسى تبين )  ٢ساختار ظاهرى 

                                                                                    .اش مى باشد  اداره شيوه)  ٥تشکيل آن 

 سيماى ظاهريش از کارگران   ما از حزب کارگرى حرف مى زنيم، بسيار ضرورى بنظر مى رسد که مادامکه

 تبين سياسى مد نظر   ارائه در گام دوم، مسئله.  نمى توان کارگريش تلقى کرد  باشد و گرنه شکل گرفته

 باشد و بر مبناى   حزب کارگران درک مشخصى از اوضاع و احوال داشته ، الزم است که در اين رابطه. است

 سوم، تصوير دقيق و علمى از رو بناء و زير  در مرحله. اذ نمايدهاى مقطعى و دراز مدت خود را اتخ آن برنامه

اى  بر خوردار است  زيرا بر مبناى  اين تصوير براى کار مشترک از اهميت  ويژه.  است بناى اجتماعى جامعه

        . شکل گيرى آن مى باشد  پنجم، پروسه مرحله. تدوين مى شود  عملها تعيين و   نقشه  آن است که

   و دور از هر گونه  کارگران بطور آزادانه  يک شرايط متعارف و امن احتياج دارد که يس چنين حزبى، بهتاس

در بخش ضوابط . ترسى در دور يکديگر جمع شوند و پيرامون تشکيل حزب خود وسيعا تبادل نظر نمايند

 مالى اينطور حزبى بايد  هبراى تکاتک کارگران، بني.  آن است  اداره درونى، منظور شفافيت مالى و شيوه

  سال رو به  سال به  گزارش آن مطابق يک مکانيزم تعريف شده ملموس باشد و جدا از اين الزم است که

 دوم بر چيدن هفتخان رستم پيش روى عضويت کارگران در چنين تشکيالتى مى  مسئله.  نشر يابد بيرون

                                                                                                                                 .باشد
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هاى اصلى حزب مورد نظر، بر اساس کار جمعى و سنتهاى شوراى شکل مى گيرد،   پايه از آنجائيکه

اتى اين  عملى چنين سياست و مناسب نتيجه.  آرايش آن نيز بطور شوراى عمل نمايد الزامى است که

بنابراين، هر وقت .  مرکزى و مسئولين ارگانها در اختيار شوراهاى کارگرى مى باشند  کميته است که

هاى  جديدترى را   مرکزى و مسئولين ارگانها را بر کنار خواهند کرد و چهره شوراها تشخيص دادند، کميته

 هيچ  يک دوره  بيش از اهد بود کهيکى ديگر از خاصيتهاى حزب  کارگرى، طبعا اين خو. انتخاب مى کنند

                                                              . مرکزى و يا مسئول ارگانى باشد کسى نمى تواند کميته

 حزب   مى رسيم که  آن نتيجه پس به.  ذکر شد، شامل هيچ کدام از احزاب موجود نمى شود تصويرى که 

در .  معناى عدم خطر آنها نيست اما اين به.  دنيا وجود خارجى ندارد اى از نقطهواقعى کارگران در هيچ 

 ما در اوج پراکندگى قرار داريم، ممکن است  ، نبايد دست روى دست  بگذاريم  زيرا در شرايطى  که نتيجه

         . گيرند را  در دست ب انگلستان هژمونى جامعه" حزب کارگر"نمايد و امثال  فاکتورهاى ديگرى سر بلند

 تشکيل احزاب کارگرى را بيش   و در سطح دنيا زمينه  دست همديگر داده اکنون فاکتورهاى زيادى دست به

.  طلوع مى کند دير يا زود آن روز فرا مى رسد و آفتاب پشت ابرهاى سياه.  است  از هر زمان مساعدتر کرده

در اينجا منظور حال . ايجاد حزب خود گام بر دارند کارگران ايران نيز بسوى  اکنون، فرصت خوبى است که

 در کنار مطالبات صنفى نيز بفکر ايجاد اينطور ظرفى باشيم   اين است که  قصد و توصيه حاضر نيست بلکه

از اين رو، چالشهاى موثر ولو .  مقصد نمى رساند زيرا تنها نارضايتى در حول حوش مطالبات فورى ما را به

اگر بخواهيم بسوى ساختن اينطور حزبى گام بر . گرو سازمانيابى کارگرى مى باشدصنفى هم دقيقا در 

تدوين  يک  ) ٢. دارى مجدد نظام  سرمايه بازنگرى)١. اصل را در نظر بگيريم  سه داريم،ابتدا الزم است که

                                                           .تشکلهاى کارگرى ساختن) ٣. مانيفست  نوين  کمونيستى

   اصل، مورد تبادل نظر عميق کارگران قرار بگيرد و يک مخرج مشترک از آن بعمل بياد، آنگاه اگر اين سه

  برابر ممکن    جامعه   با جرات  مى توان گفت که   در مى آيد، آنگاه  لرزه دارى  به هاى نظام سرمايه بنيه

اند،  درست شده" کمونيست"و " کارگر" زير پوشش  احزابى که سازمان و اين همه  بازار آنگاه. است

                                                                                                             .ورشکست مى شود
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