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 هاها و تاکتیکاستراتژی :مبارزات کارگران

 

ارزیابی  به منظورگران رتالشی است برای واکاوی مبارزات جاری کاسخنی است با کارگران مبارز و دارید رو پیش  متنی که
ها بیان آنسیاسی ـهای نظریمایهی مبسوط بنهای موجود در آن. برخی از مسائل مطروح را بدون ارائهها و تاکتیکاستراتژی

ضرورت طرح بحث  کلیت بحث را مخدوش نکند. ،گونو حتی در مواردی صرفًا طرح ،ی خالصهم تا این ارائهاهاما کوشید ،امکرده
 ام شرحشان دهم.د که تالش کردهسازمیبرو یک تهدید  فرصتبه این سیاق را یک 

 

 کارگران مشغول کارند .1

این دور جدید اعتراضات  زبرند. آغامیتپه در اعتراض به سر شت و صنعت نیشکر هفتبیش از یک سال است که کارگران شرکت ک
به جزء الینفک زندگی  «حقوق و مطالبات معوقه»به بخش خصوصی،  94سال  در شرکتپس از واگذاری گردد. برمی 96به بهار 

اعتراضاتی واداشت که منجر به پرداخت یک ماه از  به 96 ی کارگران آنان را در خردادتادهافمطالبات عقب. است شدهکارگران بدل 
ماه و موکول کردن مابقی معوقات به آینده شد. تیر و مرداد ماِه اعتصاب کارگران و حضور اعتراضی در  شان در پایانحقوق معوقه

افزوده . ضار شدندن احچهل تی مرداد تا نیمهپانزده نفر بازداشت و ــ شهر و همچنین دستگیری و احضار پیشروان کارگری بود 
یک هفته اعتراض  «تپهجمعی از کارگران هفت»ماه منجر به تحرکات اعتراضی در این ماه شد. آذرماه با فراخوان معوقات تا آبانشدن 

ماه اعتراضات پراکنده رسد. در طول دیگیرد و با شرط برکناری افشاری و پرداخت مطالبات اعتصاب به پایان میو اعتصاب درمی
شدت گیرد و تا پایان سال شرایط شرکت بهای دوباره در دستور کار قرار میهفتهماه اعتصابی یکدر شرکت در جریان است. در بهمن

های موقت، احضارهای پیشروان کارگری و گهگاه پرداخت برخی از معوقات تا پایان سال ادامه دارد. در شود. بازداشتملتهب می
اما شود. که تبدیل به تهدیدی مضاعف برای کارگران می ،رسدهایی از تعطیلی شرکت نیز به گوش میمهزمز (97) اوایل سال جدید

 ی اوج این دو سالنقطه دارد. درمیو اوایل شهریور وا روزه در اواخر مردادعدم پرداخت معوقات بار دیگر کارگران را به اعتصابی ده
و البته  ــ پایان یافت از مطالبات معوقه داشتیم که تنها با دستیابی به بخش کوچکیی اخیر را ماههمبارزه، اعتصاب شکوهمند یک

 اما این پایان ماجرا نخواهد بود.دستگیری چند تن از پیشروان کارگری و تمدید بازداشت دو تن از این پیشروان. 

با  85از آذر بود. اعتراضات  تپه شاهد اعتراضات کارگرینیز هفت 87تا  85های پیش از خصوصی شدن شرکت، در سال
شود. تر مین عیدی و پاداش به معوقات گستردهاسفندماه به سبب اضافه شددر  اعتراضاتاِی حقوق آغاز شد. هفتهعقب افتادن یک

 هایحقوق ،86کنند. تا اردیبهشت راکنده به مدیریت شرکت اعتراض میکارگران با تجمعات پراکنده و مراجعات پ ،برههدر این 
ای از ، سلسله87تا بهار  86بهار از سال،  گیرد. در طول یکد. از خردادماه اعتراضات باال میرسه چهار تا پنج ماه میمعوقه ب
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سس ؤهیئت م ،شود. در همان پاییزتمام مطالبات پرداخت می ل تقریباً در پاییز آن سا و دهداعتراضات و اعتصابات رخ می
پا  ماه مجمع عمومی و انتخابات سندیکای کارگران برکل گرفت و سپس در آبانتپه شر هفتدیکای شرکت کشت و صنعت نیشکسن

ن آغاز شد: ابتدا دستگیری پیشروان کارگری و سپس صدور احکام حبس، اخراج و در اسفندماه همان سال سرکوب فعاالشد. 
 و غیره. اجباریبازنشستگی 

ماه گذشته زده شد ه عدم پرداخت حقوق معوقه در بهمنفوالد ایران ب عتیملی صنهای اعتراضات کارگران گروه نخستین جرقه
عتراض، ا ماه مجدداً دادی از کارگران همراه بود. آبانو تا پایان سال ادامه داشت. در خردادماه امسال تجمع آنها با بازداشت تع

 هایی از مطالبات معوقه در جریانبخش ،س از نزدیک به یک ماه اعتراضکشد. تا این لحظه پاعتصاب و تظاهرات شعله می
 نه تهدیدی جدی برای کارگران است.و اعتراضات کماکان پابرجاست. همچنین احتمال تعطیلی کارخا پرداخت است

تر بر همین سیاق بود. اعتراض و اعتصاب، بازداشت ی آذراب و هپکوی اراک هم کمی قبلروایت اعتراض کارگران دو کارخانه
سازی برای پیشروان کارگری و سرکوب آنان: و کمی بعدتر پرونده ،شت به سر کارفت بخشی از مطالبات معوقه، بازگو تهدید، دریا

 صدور حکم حبس و شالق برای پانزده کارگر. ،در این مورد

اتی ایران در خدمـپیش و پس از آن کارگران دیگر واحدهای تولیدی تپه، فوالد اهواز، هپکو و آذراب اراک و قطعاً نیشکر هفت
: معوق کردن مطالبات کارگری، اعتراضات کارگری، شوند تا مسیری یکسان را بپیمایندمی ییکسان وارد آوردگاه ییکسان طشرای
شان به کارگران، مقاومت کارگران در برابر این هجوم، در بهترین حالت گرفتن داران و دولترش اعتراضات کارگری، هجوم سرمایهگست

 و ز روز از نوداران باسرمایه دیگرِ  ی؛ و چند صباح بعد با حملهسرکوب پیشروان کارگری ، و در نهایتگشت به سر کارمطالبات و باز
ها از تکرار این شوند. آنر با مهارت بیشتری وارد میدان میاند و هر باگرفته ان نیز این مسیر را خوب یاددارسرمایه روزی از نو.

و ــ گردند زات تدافعی کارگران به عقب بازمیزنند و با مبارمی دهند، هر بار دست به تهاجمه نمیدل راورانی هراسی به های د  مسیر
مبارزاتشان را با  یاما کارگران هزینه ،ای نداردها هزینهحمله برای آن اینها کامل نیست. نشینی آنالبته کم نیستند مواردی که عقب

های انی است که زیر بارانی از خمپارهی سربازچونان دفاع جانانه دفاع کارگران در این مسیرکنند. شان پرداخت میزندگی هرروزه
هوشیاری، شهامت و استقامتشان را تا که هم در صورتی نشینی نشوند، تازه آنامیدشان این است که مجبور به عقبدشمن تنها 

پیشروی داران سرمایهی ههاین هوشیاری، شهامت و استقامت در جب به یاری ایحملهتوان با ضدآخرین لحظه حفظ کنند. اما آیا می
 ی تهاجمی شد؟ی تدافعی وارد مبارزهتوان از مبارزهکرد؟ آیا می

 

 کشنددست از کار نمی. کارگران 2

نیز به  «و حومه رانی تهرانسندیکای کارگران اتوبوس»نام در میان حامیان اعتراضات کارگری نیشکر، گروه ملی فوالد، هپکو و آذراب 
سیس أدر راه بازتکارگران این سیس سندیکای خود شدند. أموفق به بازت 84رانی از سال کارگران شرکت واحد اتوبوس خورد.چشم می
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و  تعلیق از کار ،شتمواحضار و بازداشت، ضرب :ار شدندهای بسیطول این یک دهه و نیم متحمل هزینه یکای خود درو حفظ سند
مدت را در های طوالنیحبس ی همچونی شدیدترشان هزینهکارگران شرکت واحد برای برخی از پیشروانندیکای سسرکوب  .غیره

ی به واسطه واحد اما کارگران ها نبود،شرکت واحد و پیشروان آنمختص کارگران  فقطسرکوب  ،طور که دیدیمداشت. البته همان بر
که  ایدایره یرفتن از مسیربا فرا ،رگرانکا تر توصیف کردیم بگسلند.شرا که پی توانستند مسیریمتشکل شدن در سندیکا 

گاه خم آن بهواز بر کرده و به چمآن را خوبی داران بهسرمایه داران شرکت واحد به توانستند حمالت سرمایه ،شده بودندخوبی آ
حضور سندیکای شرکت واحد  قا دهند.و در گام نخست سطح معیشت خود را ارت معیشتشان را تا حدود بسیاری متوقف کنند

یکی از عوامل مهمی بود که  ،کسب کرده استاش بدنه یپشتوانهرا به  خود یعنی سندیکایی که مشروعیت ،واقعی یتشکلعنوان به
داران ی اقتصادی میان کارگران و سرمایهواحد در مبارزهشرکت کارگران  ت واحد حقوق معوقه نداشته باشند.ان شرکسبب شد کارگر

که با مداری  ،در هم شکستندرا  تکراری مدارواحد شرکت . کارگران توانستند با ایجاد سندیکا توازن قوا را به نفع خود بهبود بخشند
یعنی دفاع  ،شد و با اعتراضات کارگرانآغاز می ،داران به معیشت کارگرانی سرمایهیعنی حمله ،مطالبات کارگراننکردن رداخت پ

به پرداخت مطالبات کارگری البته همراه با احضار، اخراج، بازداشت  ،یافت و در بهترین حالتادامه می ،رابر این حملهگران در بکار
ران دادر برابر سرمایهچرخند و بر همان مدار نمیت اقتصادی خود ها در مبارزاآن شد.حکوم کردن پیشروان کارگری ختم میو م

و سندیکا ممکن شده ی به واسطهمبارزات پیشین  ند. حفظ و انتقال تجربیاِت نکآغاز نمی لاوهر بار از مبارزات خود را شرکت 
ت بسیاری از حمالت خود به معیشت ئن از ترس آن جرادارکه سرمایه است. سندیکا قدرتی استی کارگران را تقویت کرده جبهه

داران ی سرمایهحمله پیشاپیش جلوِ  ،بارزات تدافعیارد شدن به مبدون و، . سندیکا ابزاری شد تا کارگراناندکارگران را از دست داده
 تواندمی و این امری است که دهندسامان می ههدر جبرا که کارگران با متشکل شدن در سندیکا حضور دائمی خود  چرا ،بایستند

 کند.و قدرتمند می یعو در زمان حمله نیز کارگران را قادر به واکنش سر داران شوددرپی سرمایهپیمانع حمالت 

در ساحتی حتی فراتر از مبارزات واحد  یالبته این تنها امری نیست که به یمن وجود سندیکای واحد رخ داده است. سندیکا
 ریزیاقتصادی کارگران اتحاد و همبستگی را میان کارگران بهبود بخشیده است. متشکل شدن کارگران در سندیکا مانند پی

چه بیشتر تواند گسترش هررازین آن میورد. طبقات فآود وضعیت معیشتی را به ارمغان میبهب اشستین طبقهنخختمانی است که سا
گاهی طبقاتی و بازشناسی کارگران چونان  هایی که در برساختن ها و کاستیفارغ از کمی ،سندیکای واحدواحد باشد.  یپیکرآ

ارگران از مبارزه را نشان داده است که ک صحیح یسندیکا الگوی در مقام ، کماکانطبقات فرازین این ساختمان پرشکوه داشته است
ترین عنصر در مبارزات اقتصادی کنندهاران را نظم و سیاق بخشند. تعییندآن مبارزات خود در برابر سرمایه توانند با اتکای بهمی

را در نخستین رویارویی با تگی کارگران سندیکا حفظ اتحاد و همبساست.  این پیکار طیکارگران  اتحاد و همبستگی حفظ
 های خودین گامنخستدر کارگران  .دهدمیعملی خود در دستور کار قرار  بلکه در واقعیِت  ،داران نه صرفًا در حد یک شعارسرمایه

ا متشکل شدن در ب دهند، آنانسرنوشت را تشکیل میکه یک واحد همبل ،افتادهبرند که نه افرادی جدامبارزات اقتصادی پی می طی
 بازشناسیی واحد نیز نخستین چیزی که به کارگران بخشید کنند که این سرنوشت مشترک را بهبود بخشند. سندیکاسندیکا تالش می

ها توانست این این سال طی شبلوغو در فرایند  داران شرکت واحد بود.سرنوشت در برابر سرمایهیک واحد هم در مقامخود 
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بازتاب سرنوشت مشترک کارگران در  اجتماعی نیز بازتاب دهد.ـساحت اقتصادی در ساحت سیاسی از راترسرنوشت مشترک را ف
ی واضح است که سندیکای واحد با همهاست.  ی کارگراستقالل سیاسی طبقهاجتماعی نخستین گام شکل دادن به ـساحت سیاسی

 تر از دیروز به نمایش گذاشته است.تقالل سیاسی را هر روز فزونین اسیقل خوردنش اصدر فرایند رشد و  هایشها و کاستیکمی
کنند اجازه نداده داران را نمایندگی میهای مختلف سرمایهکه بخش ایسیاسیی سندیکای واحد از جریانات فزایندهدمتقالل هراس

تشکل مستقل  اینه راه رسیدن به چنین مرحلهیگاهایشان بکنند. ی جدالگران واحد را ملعبه و بازیچهرکابتوانند که این جریانات 
وردها و اتوان دستدر قالب تشکل است که می فقط .شودمیقالب مهیا  این در فقطکه امکان انباشت تجربه برای کارگران چرا  ،است

یکی از  در مقامها السبه این سبب است که سندیکای واحد در این  مبارزات آتی کرد. ی برایتجربیات مبارزه را تبدیل به چراغ راه
 بسیار مفید بوده است.مراکز ثقل همبستگی کارگران ایران 

مبارزات  ی کارگر درکید بر استقالل طبقهأبا حفظ و ت سندیکای واحد در طول این چند سال ابتدا ،تر گفتمچنان که پیش
 یتوانسته یکی از نمایندگان استقالل سیاسی طبقههای اقتصادی کارگران واحد را به پیش برد و در ادامه اقتصادی توانسته خواسته

اگر تا دیروز صرف سرکوب های فراوان انداخته است. وجوشدر سرکوب آن به جنب داران راسرمایههمین امر کارگر نیز باشد و البته 
به سبب  ،دیکای واحد. سنگرفته استامروز استحاله و سندیکاسازی جعلی در دستور کار قرار  ،کار بود رفیزیکی آن در دستو

زان به اینکه این برآورد تا چه میزان صحیح بوده است یا تا چه می ؛دیدرا مهیا نمیامکان برگزاری مجمع عمومی ها سال ،سرکوب
که سندیکا خود برگزاری مجمع عمومی را در ن کارگران است. اما اشاره به اینگردد بحثی باز درونقاط ضعف خود سندیکا برمی

این سایت سندیکا مراجعه کنید(  در 97 مرداد 9تاریخ  در شدهی برگزاری مجمع عمومی منتشر)به اطالعیه ر گذاشتدستور کا
نمایاند ی جدید سرکوب خود میچه در این پروژهآن اما کند.برطرف میمخالف است مجمع عمومی برگزاری با را که سندیکا  بهئشا

درون جنبش تر دو انحراف بشناسیم عبارت است از: بروز مشخصجنبش کارگری را بهتر دهد تا به کمک آن شرایط یاری میو ما را 
که کند انحراف نخست را جریانی نمایندگی می 1گیرند.ی امنیتی قرار میاشان درون پروژهی تحلیل اشتباهکارگری که به واسطه

گیرد. ن سندیکاسازی جعلی قرار میامدافعی در جبهه عمالً  «طرفیبی»کمال آن است و با اعالم وامنماد تم «آزاد یاتحادیه»
تواند در آینده ور و بروز جدی نیافته است اما میهنوز در جنبش کارگری ظه هککند نمایندگی می ایسیاسی انحراف دوم را جریان

توان در مبارزاتی که در یا میآ .شناسیممیبازرضا رخشان با نمایندگی این انحراف را ی حاضر در مجادلهثرتری ایفا کند. ؤنقش م
اما برای  .کنندآفرینی مینقش سراغی گرفت؟ آری، هر دو جریان در این اعتراضاتاز این دو انحراف قسمت قبل روایت کردیم 

 رانیم.ذضروری است نکاتی را از نظر بگآفرینی و بررسی انتقادی آن شرح این نقش

 

                                                           
هد حث کامل نخوابوی نشود بستری از شرایط عینی تکیه دارد که تا زمانی که این شرایط واکا بر به این نکته ضروری است که تحلیل اشتباه خود اشاره. 1

بحث به  ما در این اما ،سوار استهستند ها آنی تجل  حلیل نهایی این جریانات که در ت ایطبقاتی مناسبات برحلیلی این جریانات خود اشتباهات ت .بود
 کنیم.سطح کفایت میهمین 
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 تحلیل، استراتژی و تاکتیک. 3

دیگر  هاینبرد تمامیکه از  ،کشند. این نبردف میداران همچون سپاه کار در برابر لشکر سرمایه صبردشان با سرمایهکارگران در ن
که  ،هایی واداشته است. تاکتیکها و تاکتیکه را به اتخاذ استراتژیههر دو سوی جب ،تر استدنیپوشینتر و چشمتاریخ واقعی

که در اعتراضی مشخص . ایناست ته به زمان و مکان متفاوتبس ،مجزا یهااتیدن در عملعمل کر یا فن چگونه هنرعبارت است از 
ص ای مشخمطالبهیا برای پیگیری  گذاریمها و مطالبات را در دستور کار میان و محیط کاری مشخص کدام خواستهدر یک زم

در مکانی  و غالباً  مدت تغییر کندتواند در کوتاهیک می. تاکتسازندهای ما را برمیتاکتیک گزینیمدقیقًا چه نوع اعتراضی را برمی
استراتژی هنر پیروزی در  اند.ها همواره تابع اهداف استراتژیکتاکتیک ،تمامی احوال. اما در استنسبت به مکان دیگر متفاوت 

در جنگ. استراتژی در  ب پیروزی نهاییجهت کس مختلف در یهااتیعمل کردنو هماهنگ  به کارگیری ،عبارتییا به جنگ است
اتخاذ استراتژی نیز دلبخواهانه نیست؛  2کند.تغییر می ،ط کلی مبارزهیعنی با تغییر شرای ،و در بلندمدتاست  مدت ثابتکوتاه
ط کلی کنند، استراتژی نیز مبتنی بر شناخت و تحلیل از شرایتبعیت می یات از استراتژی کالنها در هر عملیطور که تاکتیکهمان

دهند وزِی نهایی در دستور کار قرار میهای مختلفی را برای پیرمایز از شرایط کلی نبرد استراتژیهای متتحلیل ،عبارتیرد است. بهنب
ی اشناخت تاکتیک صحیح در مبارزه برایدر یک کالم، شوند. های متمایزی نیز برگزیده میها تاکتیکو مبتنی بر این استراتژی

استراتژی صحیح در آن دوره از مبارزات چیست و برای تشخیص استراتژی صحیح باید به تحلیل ه کبایست دید مشخص می
ن ایران را )البته با حذف و کارگرا پیکاری شرایط کلی عناصر اصلی برسازنده ،به این سبب شرایط کلی نبرد دست یافت. از یحیصح
 یم.کنکننده( بررسی میه مخرب و واژگونسازی بسیار اما نساده

 

یالیسم  عنصر نخست: امپر

داری معظم سرمایه هایتدول ،میش از یک قرن است که وارد دوران امپریالیستی خود شده است. در دوران امپریالیسبداری سرمایه
ها بندیکاین بلو ،تا این لحظه. کنندها را بازآرایی میو مدام آن دهندهایی را شکل میبندیسر منافعشان در سراسر جهان بلوک بر

روای فرمان یمنزلهیندگی بلوک پیروز بههای خونین امریکا به نمااز دل این جنگکه  ،ه استخونین جهانی انجامید جنگدو به 
 خصوصیات امپریالیستی جهان   3سیاسی جهان امروز را پی ریخت.ـبرآورد و نظم اقتصادی اجتماعی جهان سرـسیاسیـاقتصادی

 ،سویی متعددی بزنند. ازکند تا برای حفظ برتری خود در جهان دست به اقدامات مجبور میزمین در سراسر  امریکا و متحدانش را
سازد و حفظ میها این موقعیت را برورهای ریز و درشت به تبعیت از آننهادها و وضع قوانین جهانی و مجبور کردن کش تشکیل

                                                           
ی هدف نهایی نفرد برانویسد: تاکتیک آموزۀ استفاده از نیروهای مسلح در جنگ و استراتژی آموزۀ استفاده از پیکارهای م. یک استراتژیست جگی می2

 جنگ است.
د. شدت تضعیف شدنیا به دارانه و زیر فشار اقتصادی و نظامی آن یا استحاله شدند یا فروپاشیدند ویهمترقی در برابر این نظم سرما یهاتمام بدیل. 3

 ی این بحث نیست.بررسی دالیل مختلف این امر مسئله
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های اقتصادی که روابط بین کشورها را تنها تحت سیاست المللی پولبانک جهانی و صندوق بین نهادهایی همچون ــ کندمی
زمان دور زدن قوانین و اعمال دیپلماسی حاکم است. از سویی دیگر و همآید که به نظر می چنین ــ و دانندمشخصی مجاز می

ا کمتر ی موص خاورمیانهخصجهان امروز به درتوان گفت جنگ حاکم است. می که شود ــباعث حفظ سلطه می مستقیم زور
تضعیف و نابود  آورندبرابرشان فرود نمی دررا که سر تعظیم  ییهارسد دولتتا آنجا که زورشان می هاخبری از دیپلماسی است. آن

داران هداران مذهبی یا سرماییا سرمایه رداران سکوالسرمایه :کند که حاکمان این کشورها کیستندها توفیری نمیکنند. برای آنمی
اند با بغض و فرودستان جامعه با آنان که نمایندگان کارگران و ،ملی یا نمایندگان فرودستان و کارگران یا هر چیز دیگری )هرچند

د. ابزارهای مریکا و متحدانش دگرگون شونااین کشورها باید به نفع  ،در هر حال .(؛ مانند ونزوئالکنندی مضاعف برخورد میکینه
آشوب. نتایج این و از کودتای نظامی تا جنگ، از تحریم تا ایجاد بلوا  :ها از تنوع باالیی برخوردار استبرای آن این دگرگونی

سال  20راسیا در ها را در خاورمیانه و اوتوان این دگرگونیدگرگونی متفاوت بوده است. اما میها نیز بسته به شرایط و ابزار گونیردگ
 داد.ی کلی جا اخیر در سه دسته

 
 های امریکا و متحدانش در افغانستان و عراقجنگالف( 

تا و  به طور رسمی ادامه داشت 2014سپتامبر کلید خورد و تا سال  11ی حمالت به بهانه 2001افغانستان در سال  جنگ در
ر جمعی در عراق )که های کشتای وجود سالحبه بهانه 2003نگ در عراق در سال به شکل جنگ داخلی ادامه دارد. ج اکنونهم

ای کثیر از نیروهای نظامی امریکا عدهو تا همین حاال  به طور رسمی ادامه یافت 2010البته هرگز یافت نشد( کلید خورد و تا سال 
ها در این دو کشور انجام دادند اعم از کشتارهای مریکا و متحدانش در این سالادر کشور عراق حضور دارند. جنایاتی که 

های وحشیانه درون شکنجه و طعه کردن اجساد پس از قتلقجمعی به زنان، قطعهنظامی، تجاوزات دستهی افراد غیرجمعدسته
 ،قسمت کوچکی فقطی قلم نویسنده خارج است. برای پی بردن به کنم از عهدهطلبد که صادقانه اعتراف مییفی میها توصزندان

است های متحدان این جنگ بازتاب یافته خود رسانهدر ه بر حسب تصادف از این جنایات ک ای،شدهقسمت هزار بار کوچک
وجویی در دنیای مجازی با عناوین کشتار حدیثه، کشتار محمودیه، کشتار میوند، کشتار قندهار یا زندان توانید به جستمی

 ابوغریب بپردازید.

زندگی متعارف برخوردار نیستند. به گزارش وزارت  یکشور هنوز از امکانات اولیه از این دو یکهیچ ،پس از این دو جنگ
بیش از نیمی از مردم این کشور به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. در عراق نیز مشکالت آب  ،احیا و انکشاف دهات افغانستان

نستان هشدار داد غار افد («!) امور بشردوستانه»ی سازمان ملل در ی ویژهده است. نمایندهانشرب و برق مردم عراق را به خیابان کش
 لیون نفر در این کشور فقط یک قدم با قحطی فاصله دارند.یم 3.6
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مریکا و ااما برای  ،حاصل این دو دگرگونی امپریالیستی برای مردم این دو کشور هیچ چیز جز فالکت روزافزون نبوده است
باقی مانده است و حاال دیگر طرف دعوا نیرویی  نارضایتی و ناامنی بر همان روال .بوددو دولت سرکش کم شدن شر متحدانش 

 ی جهانی که نبرد را چندین گام به عقب بازگردانده است.ی سرمایهاست با پشتوانه
 

 مریکااهای حامی انقالبات مخملی و برنشاندن دولت ب(
در موفق شد ون امریکایی رخ داد و رنگی در کشورهایی نظیر گرجستان، اوکراین و قرقیزستان با حمایت بنیادهای گوناگ هایانقالب

مشکالت و معضالت  هااین انقالب دهیرساند. در سازمانبهای امریکا را به قدرت های همخوان با سیاستاین کشورها دولت
 یادر رفتن عدهشد خالصه میخواستند ها میشد و تمام آنچه آناد حاکمان وقت کشور نسبت داده میمردم بیش از هر چیز به فس

های بعد به در مواردی سال یهاانقالبآنکه همین رهبران  )جالب ای دیگر که فاسد نبودندآمدن عدهروی کار که فاسد بودند و 
ت اقتصادی نابسامان جلوه داده با اروپا و امریکا دلیل وضعینداشتن شدند(. پس از فساد، ارتباط مناسب دلیل فساد محاکمه 

های اروپایی کار برای شرکتوهای امپریالیستی چه چیز رخ داد: ایجاد شرایط مساعد کسبگونیردگ شد. اما پس از پیروزی اینمی
های اقتصاد چه بیشتر سیاستتحدانش، اعمال هرهای سیاسی به نفع امریکا و منامهی کالن اقتصادی و تفاهمو امریکایی، قراردادها

د و در همین راستا تضعیف ها بوان که یکی از شرایط سودآوری همان شرکتی بیشتر و بیشتر به معیشت کارگربازار آزادی و حمله
این ی ترین وظیفهو کلیدی ترینمهمکارگری و سوسیالیستی. اما  و اهداف هاایدهی مضاعف به های کارگری، حملهاتحادیه

ز هر چیز به گسترش ناتو گره خورده بود. مریکا و متحدانش در این منطقه از جهان بود که بیش ااها حفظ و تقویت برتری دگرگونی
ها پس از این دگرگونی ،ان و عراق بودهای افغانستکاری که مسئول جنگتان سازمان جنایسازمان پیمان آتالنتیک شمالی، ناتو، هم

 دید.تر میرا به خاورمیانه و اوراسیا گشودهراه خویش 

خصوص هنگامی که در سال به ،یت نخستین خود را از دست دادندهای امپریالیستی پس از مدتی محبوباما این دگرگونی
یچ توانست در انتخابات پیروز شود و مجدد به قدرت بازگردد. او همان کسی بود که با انقالب نارنجی ودر اوکراین یانوکو 2010

ارنجی اوکراین( توانسته بود پیروز برکنار شده بود ولی به سبب فساد مضاعف رقیبان سیاسی )یعنی همان حامیان و رهبران انقالب ن
مالی مضاعف نیز توان بسیج سابق خود را به ی حتی با تزریق منابع مالی و غیرهای مخملانقالب ،در این هنگام انتخابات شود.

را  ایدئولوژیک خودـت سیاسیو تمایال ندخشونت دست برداشتشان از شعارهای ضدبا کم شدن محبوبیت ،دند. در نتیجهدست نیاور
برای بار دوم در اوکراین انقالب مخملی در دستور کار قرار گرفت و این بار نام  2013تر به نمایش گذاشتند. زمانی که در سال واضح

جنبش میدان  ها را قرق کردند. بسیاری از هواداران نخستیِن جات فاشیستی خیابانهطولی نکشید که دست ،جنبش میدان بر خود نهاد
دست از حمایت برداشتند و پا پس کشیدند، اما زمان از  ،اندات فاشیستی پیشروان اعتراضات شدهجهاین دست زمانی که دیدند

ها نیمی از اوکراین را ولی نکشید که حکومتی حامی فاشیستکردند دیر شده بود. طلی بیش از آنچه تصور میخی و دست رفته بود
های امپریالیستی برای کارگران را به نمایش گذاشت: ی این دگرگونیرین نتیجهتنمادین 2014 مۀ 2اودسا در روز  در دست گرفت.

ها تحت اودسا در آتش جان باختند. فاشیستی کارگران در ساختمان اتحادیه تن 116تا  42ها حاکی از آن است که بین گزارش



8 
 

بندند و ساختمان را به آتش های خروج را میهکنند، رامپریالیستی اتحادیه را محاصره میدگرگونی ا حمایت ضمنی دولت پیروزِ 
و از ترس  های خروجادی به دلیل بسته بودن راهشوند و تعدسوزند، تعدادی دچار خفگی میزنده در آتش میشند. تعدادی زندهکمی

س هر آن ک شوند ویمها وارد ساختمان فاشیست ،تن آتشسپرند. پس از فرونشهای ساختمان به پایین میدر آتش سوختن از پنجره
 کنند.که زنده مانده بود سالخی میرا 
 

 های داخلی و انهدام اجتماعیجنگ ج(
جات هاقسام نیروها و دست تمامیتقویت  ،نقالبات مخملی ممکن ارزیابی نشودهنگامی که پیروزی دگرگونی امپریالیستی توسط ا

. غیره در ایران و انیگراقومن اسالمی در سوریه، ار اوکراین، افراطید هاستیفاشگیرد. درونی کشور در دستور کار قرار میمخالف 
هدام فرایند ان ی،سرانجاماز طریق جنگ داخلی بی ،ار آوردمریکا و متحدانش بر سر کانشانده و حامی توان دولتی دستکه نمیحال 

 شود.اجتماعی کشور مزبور آغاز می

از پس یک  ،فرانسه تقویت شدند مخالف معمر قذافی با پول و سالح به دسِت ارتجاعی  جات فوِق هلیبی پس از آنکه دستدر 
 پرواز ممنوع در لیبی و نهایتاً  یمریکا و متحدانش با ایجاد منطقهاوارد جنگ داخلی شد. پس از آن این کشور سری اعتراضات 

به هیچ  این کشور هنوز ،ل جنگ داخلیهوایی ناتو به خاک لیبی دولت معمر قذافی را سرنگون کردند. پس از هفت سا یحمله
شده به مناطقی با فریقا که تحت حاکمیت یک دیکتاتور بود تبدیل اشمال در ثروتمند  یلیبی از کشورسامانی نرسیده است. 

ت که بر سر بنادر استخراج نفت های دولت آشتی ملی و دولت موقمناطقی تحت تسلط دو دولت به نام ــ شدههای ویرانزیرساخت
ها. ها گرفته تا داعشینیالمسلمینظامیان مسلح از اخوانوند و مناطق بسیاری تحت تسلط شبهشگهگاه وارد جنگ نظامی با هم می

 ند.اانمریکا و متحدانش مشغول چپاولشااز لیبی هیچ چیز نمانده جز چند چاه نفت که 

و  امریکاجاتی که در ابتدا هو تقویت مالی دست نظامیتسلیح  فرایند انهدام سوریه نیز تنها اندکی پس از لیبی آغاز شد.
با آغاز  آغاز شد. 2011نامیدند از همان روزهای نخست اعتراضات سال خواهان مخالف اسد میها را دموکراسیمتحدانش آن
ر کسی پوشیده نیست که رو تغییر نام دادند. و اکنون پس از هفت سال بن میانهاکم به مخالفخواهان کماین دموکراسی ،جنگ داخلی

جا نه به دنبال امریکا نیز در آن و روگرای میانهند و نه حتی اسالماخواهنیروهای مورد حمایت امریکا در سوریه نه دموکراسی
تواند ری کند مییدموکراتیک کردن حکومت است و نه حتی مقابله با داعش. امروز دیگر هر ناظری که اندکی اخبار سوریه را پیگ

مریکا در سوریه احضور  ،واقعدر ؛ی نیروهای امریکایی همچنان وجود دارددر مناطق تحت سیطره فقطکه داعش یص دهد تشخ
 تنها دلیل ماندگاری مناطقی تحت حاکمیت داعش است.

عیف تض :خواهندها یک چیز مییا سکوالر، آن اندشان سلفیمیتی ندارد که نیروهای تحت حمایتمریکا و متحدانش اهابرای 
ها مهم نیست که احتمال پیروزی نیروهای مخالف کم ایستد. حتی برای آنمریکا و متحدانش میادولت مرکزِی کشوری که در برابر 

که دولت مخالف را به حدی ضعیف شود می ایاجتماعی انهدامچنان است، مهم این است که با آغاز این فرایند کشور دچار 
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های امریکایی )ایران و ی دیگر کشورهای مخالف پروژهتواند نقشی ایفا کند. مداخلهمیگر نکند که در معادالت جهانی دیمی
ها هم پیچیده نیست. آیا این مداخالت در قدرین انهدام اجتماعی است. مسئله آنمقابل ادر روسیه( به هر دلیلی که رخ داده باشد 

ا سرعت پیش رفت و وضعیت را مریکا و متحدانش در لیبی کلید زدند بای که اخیر. اما فرایند انهدام اجتماعی لیبی وجود داشت؟
ای نزدیک امید دارد که از شر نیروهایی چون داعش خالص هتر کرد. سوریه در آیندشدت وخیمسوریه در جریان است به چه دراز آن
 است.شدت کم مریکایی بهاهای ی خود تحلیلگران رسانهد، اما این امید در لیبی به گفتهشو

ی شرایط کلی مبارزات امروز ما امپریالیسم است، شرایطی که در آن امریکا و یکی از عناصر برسازنده :بندی کنمجمع
 اجات فوق ارتجاعی بههای امپریالیستی، انقالبات مخملی و تقویت دستهای مخالف خود به جنگی تضعیف دولتمتحدانش برا

مریکا و متحدانش در پی دگرگونی امپریالیستی هستند و در همین راستا برای اشوند. یهدف به راه انداختن جنگ داخلی متوسل م
 اند.هایی دیدهایران نیز خواب

 

 هایشداری و بحرانسرمایه عنصر دوم:

عف اداری در سراسر جهان در استثمار مضسرمایه هایتهایش را مانند تمام دولری در ایران پاسخ به تمام بحرانادسرمایه دولت
کارگری، های یی از بازار کار و سرکوب اتحادیهزداسازی، مقرراتبیند. خصوصیهای نئولیبرالیستی میکارگران ایران با اجرای پروژه

اسر جهان علیه داران در سر... همه راهبردهایی است که سرمایهو ،ی اجتماعیزندگ هایسازی و گسترش بازار به تمام سپهرپولی
شود و برای بازیابی این نرخ های متوالی دچار کاهش نرخ سود میداری در دورهرند. اقتصاد مبتنی بر سود سرمایهبکارگران پیش می

اری جهان برای خروج از بحران دکل سرمایهبه تدریج،  ،1970ی گیرد. از دههی بحرانی راهبردهایی را در پیش میدوره سود در هر
 و های نئولیبرالیستی به وجود آمده بودبحران پیش از پروژه ،واقعدر در دستور کار قرار دادند. های نئولیبرالیستی راسودآوری پروژه

جود داشته توانست وپس نمیداری زینداری بود. سرمایهفصل بحران و حفظ سرمایهورای حلداری بنئولیبرالیسم پاسخ سرمایه
بلکه  ،«نئولیبرالیسم»ت نه چه وضعیت امروز را برساخته اسواقع آنرشد. پس دداری نئولیبرالیستی میمگر اینکه سرمایه ،باشد

داری داران برای حفظ سرمایهلیسم نداشت. اگر استراتژی سرمایهی حیاتش راهی جز نئولیبراداری است که برای ادامهسرمایه
اشد؟ برای ایستادگی در برابر نئولیبرالیسم باید تواند بنئولیبرالیسم است، استراتژی کارگران برای مقابله با نئولیبرالیسم چه چیزی می

نئولیبرالیستی. بسیاری از داری پس آن را با نام کاملش صدا زنیم: سرمایه ؛داریسرمایهی آن ایستاد: آورندهوجودبستر بهدر برابر 
داری را تبرئه سرمایه این طریقند تا از کنند فالکت امروز کارگران را صرفًا به نئولیبرالیسم نسبت دهداری تالش مییهنمایندگان سرما

 داری.هدف نجات سرمایه اهم باست آنشده فالکت کارگران موجب تشدید کنند. اما نئولیبرالیسم تنها 

هایی داری به انواع راهپردازان سرمایهست که دچار بحران شده است، نظریهداری نئولیبرالیستی نیز چند صباحی اسرمایه
ی دیگری بگردند. دارانهمایهآن را رد کنند و به دنبال استراتژی سر استراتژی   در حکمیا نئولیبرالیسم را بازسازی کنند  اندیشند که یامی
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های اما در تمام تحلیل ،ی خود بیاورندکارگران را به جبهه ش دارند تاها با نسبت دادن فالکت امروز کارگران به نئولیبرالیسم تالآن
ران ما بوده است داری در دورالیسم را که ضرورت منطقی سرمایهداری است. نئولیبماند سرمایهنخورده باقی میا چیزی که دستهآن

داری نئولیبرالیستی را هدف توانند و باید که سرمایهشان با نئولیبرالیسم میداری نقد کرد. کارگران در مبارزهسرمایه جدا ازتوان نمی
 داری تدقیق کنند.رالیسم را با سخن گفتن از سرمایهیا عملی به نئولیبنظری  یگونه حملهردهند و هقرار 

ز هست. بخشی از های نئولیبرالیستی را در دستور کار دارد واجد ویژگِی مشخص دیگری نیداری ایران که پروژهدولت سرمایه
داری، فالکت امروز کارگران ایران را به آن ویژگی نسبت رمایهتطهیر اصل س به منظور ،ر همداران ایران این بانمایندگان سرمایه

 ،کشیددولت خود را از آن بیرون داری ایران متحدانش. شرایط مشخصی که سرمایه مریکا وادهند: مخالفت و ایستادگی در برابر می
داری در ایرن تنها در دولت سرمایه ب  چراکه پس از انقال داران ایرانی را واجد این ویژگی کرد.دولت سرمایه ،57یعنی انقالب 

در اجرا و پیشبرد منافع،  ترین خللیگاه کوچکو ایستادگی هیچ تاین مخالف توانست تثبیت شود که امریکایی نباشد.صورتی می
 ،یل انقالبادر همان او اند ایجاد نکرده است.طبقه که در دولت ایران متشکل شدهیک  در مقامداران ها و منویات سرمایهخواست

مریکا ای مخالفت و ایستادگی در برابر اکنون نیز درجهرفت. هممریکا و متحدانش پیش میاالفت با زمان با مخسرکوب کارگران هم
متحدانش به مریکا و اهای یبرالیستی نداشته است. اما رسانهداری نئولهای اقتصادی سرمایهر اجرای سیاستدثیری أو متحدانش ت
ی ایرانیان است. ایستادگی سبب فالکت و بدبختی همهداران ایران سعی دارند القا کنند که این مخالفت و از سرمایههمراه بخشی 

سر دنیا موافقت و همراهی های امریکایی در سراوژه هر دولتی که با پرثانیاً اند و دچار فالکت شده ایرانیان یهمهاواًل گویی اینکه 
اند کارگران آنان که در ایران دچار فالکت شده حاالها گفت که همین واهند شد. باید خطاب به آنتمند خی مردمش سعادکند همه

برندگان از دار و منفعتقام سرمایهدر م ،داری از قبیل اسدبیگی و رستمی. این آقایاناند نه آقایان سرمایهیسازماشینو فوالد  ،نیشکر
پیش از انقالب که شاه پاسبان نظم امریکایی در منطقه بود کارگران ایران مگر  ،ثانیاند. در خودشان عامل فالکت ،داریسرمایه

اند امپریالیسمها ابزار تبلیغاتی این دروغ ؟همان فقر و فالکت نبود 57مگر یکی از عوامل انقالب  ؟داشتند ایانهزندگی سعادتمند
 برای همان هدفی که در قسمت قبل توضیح دادیم.

کنند ر عمل نیز با اعمال تحریم سعی میبلکه د ،شودها ختم نمیپردازی در رسانهمریکا و متحدانش به دروغا هایالبته نقشه
های امپریالیستی استفاده کنند. کم نیستند ا از آنان به نفع خود در دگرگونیفالکت مضاعفی را بر کارگران ایرانی تحمیل کنند ت

 ،هاِب کارگران را نه فقر و فالکت آناند که انقالها فراموش کردهزند. آنها لبخند میحریمو به ت پذیرندمیاین نقشه را  کسانی که
گاهِی طبقاتی آن گاهی سوسیالیستی تکنند با تحریمسازد. کسانی که گمان میها میبلکه آ شود رویج میهای امپریالیستی آ

 اند.رودربایستی احمقبی

داری نئولیبرالیستی ایران است که در ایط کلی مبارزات امروز ما سرمایهی شررسازندهیکی دیگر از عناصر ب :بندی کنمجمع
ی از نئولیبرالیسم و ای فالکت کارگران ایران را صرفًا ناشکار ایستاده است. به این سبب عدهجای بر امریکا و متحدانش نیز تا بدینبرا
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داری ست ناشی از ساختار طبقاتی سرمایهای طبقاتی اد. فالکت کارگران مسئلهدانناز ایستادگی در برابر امریکا می ای نیز ناشیعده
 خواهد ماند. اوضاع بر همین روال برقرار باشدداری انجامد و تا زمانی که سرمایهکه به استثمار آنان می

 

 ی طبقاتیمبارزه عنصر سوم:

داران تمام ابزار تولید و وسایل معیشت را چرا که سرمایه ،فروشندن میادارگران نیروی کارشان را به سرمایهکار ،داریسرمایهدوران در 
شته اداران در جایگاهی قرار گیرند که توانایی استثمار کارگران را دود که سرمایهشکیت خصوصی خود دارند. این سبب میدر مال

با  داری در حال نبردیری، تداوم و سقوط سرمایهگی تاریخ شکللحظهبهداران در لحظهکارگران و سرمایه ،همین مبنا باشند. بر
ی حفظ کارگران در این نبرد از تالش برا تا باالترین سطوح سیاسی در جریان است. معیشتیترین سطوح ند. این نبرد از پایینیکدیگر

استثمار پیش این یان دادن به دارانه برای پاتالش برای دگرگونی کل نظم سرمایهتوانند تا ند و میکنو بهبود سطح معیشت آغاز می
داقل ممکن را ی کارگر به حردن سود خود و رساندن معیشت طبقهداران تالش برای باال بسرمایه ،ی مقابل نبرد نیزروند. در جبهه

در اند. بر همین اساس است که ورزیدارانه مشغول به سیاستجود سرمایهکنند و همیشه برای حفظ نظم موگاه فراموش نمیهیچ
داران و گویند و سرمایهستی جامعه به نفع کارگران سخن میشان از امکان دگرگونی سوسیالیت مبارزات سیاسی کارگران و احزابساح

 گویند.ظم موجود را تغییر دهد سخن میهای نای که شالودهپایان تاریخ و عدم امکان هرگونه دگرگونیاحزابشان از 

کند به طور کامل کسب می پیکارتوان بدون لحاظ کردن جایگاهی که در این جتماعی را نمیاـسیاسیـی اقتصادیهیچ واقعه
کند کدام واقعه میمون و خجسته است و کدام واقعه نامیمون و ش نیروهای طبقاتی است که مشخص میفهمید و ارزیابی کرد. آرای

توان با گاه نمیاند؛ اما تقریبًا هیچرد در برابر هم صف کشیدهر این نبکه د است ناخجسته. تضاد کار و سرمایه دو اردوگاه برساخته
چنان که ما  یصریح و روشن چرا که این مبارزه نه به شکل ،مسلح این صفوف را به طور کامل از یکدیگر تشخیص دادچشمان غیر

ها بندیصف عریان کردندهد. برای میدارانه رخ نظم، گفتمان و ایدئولوژی سرمایه ای تحت تسلطبستر جامعهبلکه بر  ،بیان کردیم
 ام زوایای واقعیت را بررسی کنیم.در برابر چشمانمان باید با دقت و وسواسی باال تم

جا که این نبرد را کتمان کنند و آن داری و ظهور مبارزات طبقاتی ترجیح دادندگیری سرمایهداران از همان ابتدای شکلسرمایه
ارگران را کنند که معضالت کشان را میداران تمام تالشاند. سرمایهی آن کردهه دیدند اقدام به استحالهرفتدستکه توان کتمانش را از

خارج و داری سرمایه یتبرئه ،در گام نخست :برندند. با این کار دو هدف را پیش میی امور ربط دهدارانهبه چیزی جز نظم سرمایه
های در برابر سیاست ،در گام بعدیسوسیالیستی بایستند و ـگونه دگرگونِی کارگریهرل تا در مقاباست ان اتهام ظاز مکردن آن 

 کنند.کارگران به نفع خود سربازگیری میمیان از  ی رقیبدارانهسرمایه

ران و هاست که کارگبرد. سالن شرایط به ضرر کارگران به سر میدر یکی از بدتریطبقاتی در جهان امروز  یدر مبارزهتوازن قوا 
در دستور کار ندارند، حتی نهادی ی طبقاتی باشد ی مبارزهبرندهکه پیشاحزاب کارگری در سطح جهان هیچ استراتژی و تاکتیکی 
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در ای ی اتحادیه. هر دو جبههاست هاست که از بین رفتهسال ــ کارگران المللبینیعنی  ــ انجام دهد برای این منظورکه تالشی 
ــ ( ITUCهای کارگری )المللی اتحادیه( و کنفدراسیون بینWFTUهای کارگری )جهانی اتحادیه فدراسیون ــ جهان
اند. گرفتهنه قرار ادارثیر و نفوذ ایدئولوژی سرمایهأت تشدت تحکارگری به اصطالح. احزاب بهدارندی بسیار کلیدی یهاضعفنقطه

ای به خون تازهشود، هر روز بیشتر و بیشتر می 2008صاد جهانی در سال از پس بحران اقت ، کهمبارزات کارگری ،اما با این همه
احزاب ، 57انقالب  پس از مدتیاندک ن. در ایران پس از سرکوب شدید کارگرااست های جنبش کارگری در جهان تزریق کردهرگ

جنبش کارگری ایران  ند. این سرکوب  اهالم شدکارگری غیرقانونی اعمستقل های اتحادیه و اندی فعالیت نداشتهگاه اجازهکارگری هیچ
نفوذ  از قبیلیابی شد که به دالیل متعددی نبش کارگری وارد فرایندی از تشکلج ،80ی شدت به پس راند. از اوایل دههبهرا 

 ی جنبش کارگری ماست.اما اعتراضات اخیر کارگران نیز خون تازه ز موارد اندکی از موفقیت واماند.جبه ،دارانهسرمایه ِی ایدئولوژ

طبقاتی کارگران در  بندیکلی مبارزات امروز ما چگونگی صف ی شرایطز عناصر برسازندهسومین عنصر ا :بندی کنمجمع
کنند بر نیروهایی که مذبوحانه سعی می کارگری همیشه آسان نیست. عالوههای غیربندیداران است. تشخیص صفبرابر سرمایه

داری با نفوذ ایدئولوژیک سرمایه ،(تپهعدالتخواه در هفت حزب اعتماد ملی یا بسیجمانند حضور نشان دهند ) خود را حامی کارگران
 .بر ماست که آنها را بشناسیمدهی کند. کند به مبارزات کارگران جهتکارگر سعی می یو سیاسی درون صفوف طبقه

*** 

داری و سرمایه ،دوم ؛امپریالیسم ،شمردم: نخستکنند بربندی میا مفصلکارگران ایران ر پیکارکلی  که شرایط را سه عنصر اصلی
را سه افق بندی شرایط توسط این سه عنصر دیدیم که نیروهای موجود ی طبقاتی. در توصیف مفصلمبارزه ،و سوم ؛هایشبحران

که دولت  ،( عدم دگرگونی2 ؛دانش در پی آنمریکا و متحداناکه  ،( دگرگونی امپریالیستی1 :کنندمیریزی برنامهبرای شرایط فعلی 
که کارگران در پی  ،سوسیالیستیـدگرگونی کارگریی طبقاتی و در نهایت اعتالی مبارزه( 3 و ؛داران در ایران در پی آن استسرمایه

قت و وسواسی باال تمام کنند باید با دها را تقویت میهایی که این افقبندیبرای تشخیص صف ،طور که گفتیماند. اما همانآن
 زوایای هر عملی را بررسی کرد.

ان رای مبتنی بر تحلیل شرایط آن مبارزه است. در وقایع جاری در مبارزات کارگهدر هر مبارز هاها و تاکتیکدیدیم که استراتژی
از شرایط هایی مبتنی بر چه تحلیلمطرح شده است  ی که در مبارزات امروزیهاها و تاکتیکنیز این امر صادق است. استراتژی ایران
از  یکهر اند؟ واضح است که با حذفلیلشان در نظر گرفتهها هر سه عنصر اصلی را در تحها و تاکتیکآیا تمام استراتژی ؟است

گاهانه استراتژی و تاکی واقعیت از تحلیل شرایط میبرسازنده عناصر اصلِی  ا و هاستراتژی ،را برگزید یاشتباه تیکتوان ناآ
گاهانه منجر به تقویت افق هاییتاکتیک  یکنسبت به هیچتواند نمیترین عمل در شرایط ما های غیرکارگری شود. حتی کوچککه ناآ

ش با این عناصر معنای حقیقی خود را در ی ما در نسبتباید دانست که هر عملی در مبارزهاز این عناصر اصلی خنثی باشد. 
گزیند که یحتمل استراتژی و تاکتیکی را برمی ندازدیکی از عناصر اصلی را از قلم بی حلیلی از شرایط کهیابد. تمی بندی طبقاتیصف
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ها و یک از استراتژیارزات امروز کدامگیرد و در نهایت به ضرر کارگران است. در مبدارانه جای میهای سرمایهدر یکی از افق
 ؟تقویت کندرا تواند افق کارگران ها میتاکتیک

 

 شوند؟ارد فاز نوینی از مبارزات خود می. آیا کارگران و 4

به تقویت افق دگرگونی  ی فعلی منجرم استراتژِی جنبش کارگری در وهلهخواهم نشان دهم که کدامی ،در بخش پایانی بحث
به یک گام را تواند کارگران اکنون جاری کارگران میکدام تاکتیک موجود در مبارزات همشود و مبتنی بر این استراتژی کارگری می

 کنم.اشاره می ماهبه اعتراضات دی ،رد. برای ملموس کردن بحثبجلو ب

دستی اقشار مختلف مردم را عاصی کرده بود. تلنگری ، حجم وسیع بیکاری و نهایتًا تنگوضعیت بد معیشتی و اقتصادی
این  ،مشهدیعنی  ،داری ایران در پایتخت قدرتشهای سرمایهگیرد. یکی از جناحبکوچک به مردم عاصی کافی بود تا عصیانی شکل 

صحنه وارد شد. آمدنیوز اعتراضات را به اش های اجتماعیها و شبکهامپریالیسم با رسانه یالعینطرفةاما به  ،عهده گرفت رنقش را ب
یران نیز پرداختند. دولت ابه تحلیل می ،مریکااسی و صدای بیبی ،ترهای شیکساخت و رسانهکرد، شعارها را میدهی میسازمان

برچیده  ماهاین استیصال طولی نکشید و طومار دی ،چندرا در خیابان سرکوب کند. هر «مستضعفان»طور صل مانده بود که چأمست
 شد.

ط موجود را شرایابا مردم را به حضور در خیابان تشویق کردند. حمدانستند بییاناتی که خود را چپ و کارگری میجراز برخی 
اشت که ترین اهمیتی برایشان ندکردند و کوچکسوسیالیستی( ارزیابی میـگریر)دگرگونی کا «درگاه انقالب»در ایستادن مردم 

را  ،امپریالیسم یعنی ،ی واقعیترایط یکی از عناصر اصلی برسازندهها از شکند. تحلیل آنکند و چرا مینیوز چه کار میآمد ،مثالً 
حذف ها با آن دادند.یبی ختم شود هراسی به دل راه نمیکه اعتراضات به وضعیتی شبیه وضعیت لها از اینود. آنحذف کرده ب

همچون آشناترانی الفرقان و نام وازیه، انصارحجندالله، االجاتی همچون هشان دیگر توانایی دیدن دستامپریالیسم از دستگاه تحلیلی
 لحظه تندتر کنند. استراتژیبهست که کارگران به خیابان بیایند و اعتراضات را لحظها ها کافیناک و مجاهدین را ندارند. برای آپژ
دهد برای این به خیابان آمدن چه چیز رخ میپیش و پس که اینبه خیابان بیایید. و ها این است: به خیابان بیایید و به خیابان بیایید آن
های وازیه با شلیک یک گلوله از اسلحهحان و االریخته را انصار الفرقه نظم برهمتوانند تشخیص دهند کها مهم نیست. نمیآن

ترین شعارها در مقابل منفرد در خیابان حتی با رادیکال توانند تشخیص دهند که کارگرانها نمیشوند. آنحب میشان صاسعودی
وغم کرد. برای همین تمام همد در دل امپریالیسم آب میوزها قنکه شعارهای آن ربگذریم از این. جات مسلح هیچ نیستندهاین دست

 ی دوم اهمیتدر درجهدهند که کارگران چه شعاری میرایط اینتوانند تشخیص دهند در این شخود را گذاشتند بر تغییر شعارها. نمی
اش دپرستانهاوازیه با شعارهای نژحالدر مقابل اتوانند نمیآزادی هم  و رکا ،تر این است که کارگران منفرد با شعار نانمهم ؛است
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حتی اگر کارگر ــ از مردم منفرد اش در نخستین گام پروژهداند او می ؛برند. این را امپریالیسم خوب فهمیده استکاری از پیش 
 تواند استفاده کند.می ــ دنباش

آمده را عمال جانماه، مردم بهاضات دیبا ارتجاعی خطاب کردن اعتر ،چپ و کارگری نیزاصطالح بهبرخی دیگر از جریانات 
دستی اقشار و نهایتًا تنگ ،، حجم وسیع بیکاریوضعیت بد معیشتی و اقتصادیاین جریانات اسرائیل و عربستان نامیدند.  ،مریکاا

شان را گرفته تحلیل یر گذاشتند. امپریالیسم تمام صحنهشان کنارا از دستگاه تحلیل ،هایشداری ایران و بحرانسرمایهیعنی  ،مختلف
اما شعارها  ،کردشان شعارها کمک بزرگی به آنان یید حرفأی شرایط وجود نداشت. البته برای تجایی برای عناصر دیگر برسازنده، بود

یید أاین دسته نیز برای ت ،پرداختکردن شعارهای مطلوب خود می دستچینی نخست به طور که دستههمان همه چیز نبود.
کردن مشغول بود. تمام حرفشان این بود: لیبی سرنوشت محتوم این اعتراضات است.  دستچینه با راحتی بیشتری به سخنانش البت

ماند که فرزند نوزادی را پدرجان خطاب کنی و آنگاه ژست دوراندیشی به خود بگیری حتی در دستگاه تحلیل خودشان نیز به این می
 4.به خانه برگردید، همینو به خانه برگردید  ،به خانه برگردید :راتژی آنان این بوداست. خواهد شدکه باالخره او هم روزی پدر 

 ،مر نظر بگیریی شرایط واقعی دعناصر اصلی برسازنده یمنزلهری بهدارا در کنار امپریالیسم و سرمایه طبقاتی یمبارزهاما اگر 
 وا درقتوازن  لِی عیت فعماه عصیانی بود که در وضرتجاع امپریالیستی. دینه ا و گیریمرا نه درگاه انقالب در نظر می ماهاعتراضات دی

 یتمامان با ین عصیکه البته سرکوب شد. اما ا ،توانست از آن استفاده کندش از هر چیز دیگری امپریالیسم میپی ،طبقاتی یمبارزه
ه فکر بار کسی آن رخ داده بود متفاوت بود. این ب که پیش از )همچون جنبش سبز( ایی امپریالیستیخواهانهاعتراضات دموکراسی

طبقاتی چنین  یهتا زمانی که وضعیت مبارز ،پاسپورت را گرفته بود. هرچند ینان شب جااین بار  ؛اعتبار پاسپورت ایرانی نبود
ما ویت کند. ارا تق یالیستیدهند تا افق دگرگونی امپررا در اختیار امپریالیسم قرار میچنین اعتراضاتی کم یا زیاد امکانی  ،است

ا هو ی ا کشیدنهوردهد. پس درست این است که فارغ از به ما نشان می نه در اعتراضاتو  در خود وضعیتهای دیگری را نیز امکان
 .م چه باید کردیاین وضعیت ببینی هر سه عنصر برسازندهبا در نظر گرفتن  ،کردن اعتراضات

وحاضر است، یح اشدگرگونی هایوژهامپریالیسم با پر :رخ داد تغییر نکرده است ماه در آنشرایطی که اعتراضات دی
دو عنصر نخست که طبقاتی تغییری نکرده است.  یدهد و توازن قوا در مبارزهی ایران به استثمارش ادامه میزدهداری بحرانسرمایه

یکی  یمنزلهی طبقاتی بهمبارزه یتغییر در توازن قوا فقطز این میان ا ،اساسًا نه در اختیار ماست و نه در آن عاملیتی داریم؛ بنابراین
چنین نه افق دگرگونی این یای تغییر دهد که اعتراضاتتواند وضعیت را به گونهمیاست که ی واقعیت از عناصر اصلی برسازنده

 پس از آغازشاناعتراضاتی تغییر چنین ت بخشد. کارگری را تقویـسوسیالیستیکه افق دگرگونی بل ،رایا عدم دگرگونی امپریالیستی 
توان دهد تغییر داد. اما چگونه میکه چنین اعتراضاتی در آن رخ میرا ی باید پیشاپیش وضعیت ،برای چنین تغییری ؛غیرممکن است

توانیم در بطن اعتراضات جاری ال را میؤپاسخ به این سآیا ییر داد؟ ی طبقاتی را و در نتیجه چنین وضعیتی را تغتوازن قوا در مبارزه
  ؟کارگران بیابیم

                                                           
  کنید. داران چیزی جز این نبود: سرکوب کنید، سرکوب کنید، فرودستان به جان آمده را سرکوب. طنین این استراتژی خطاب به سرمایه4
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کند هر بار از که کارگران را ناچار میدر مداری گرفتار آمده است داران با سرمایه گفتیم که مبارزات اقتصادی جاری کارگران
بدیل کند. تهاجمی ت یبارزهتدافعی را به م یتوان چیزی را درآورد که مبارزهند. اما از درون این مبارزات میی صفر آغاز کننقطه

ی اکه در قالب انداموارهبلفردی  هایمبارزات خود را نه در قالبکه در این  ،ی این عمل دانستیم. کارگرانسندیکای واحد را نمونه
ت جمعی را ی کنند. هویمئثبات و پایدار دابا یبازشناسی را در قالب تشکل از هر لحظه تواناترند تا این ،اندجمعی بازشناسی کرده

مجمع عمومی،  سس سندیکای کارگران فوالد، برگزاریؤت مئتشکیل هی :اینک زمان آن است که تثبیت کنید ،ایدکه برساخته
چیزی بسیار بیشتر از  کارگران در پایان اعتصاب با ،این امر خطیر دادن در صورت انجام .سندیکا ینامهنگارش و تصویب اساس

گاه زمان آن آن .شویدمانع پراکندگی مجدد پس از پایان اعتراضات میبا ایجاد سندیکا  گردند.یشان به خانه برمحقوق معوقه
در اختیار دیگر  و اید به دیگر کارگران آموزش دهیدبل عملتان دریافتههایی را که از قِ و آموزه کنید خود را مستندرسد که تجربیات می

سندیکای شرکت  سندیکا آن را در میان دیگر کارگران معترض تکثیر کنید.ایجاد شعار توانید با کارگران معترض قرار دهید. شما می
تواند مبنایی باشد برای کارگران در سایر ی آن میدهد. اساسنامهمبستگی و اتحاد کارگران ارائه میواحد قالب مناسبی برای حفظ ه

  .های کارمحیط

به دلیل مشکالتی که درون سندیکا پیش آمد و به دلیل عدم ارتباط  ،تپههفتکارگران  یتپه بیاموزیم. سندیکااز مبارزات هفت
از کار سندیکایی خود بازماند.  ،رانده شده بوداز محیط کار داران به دور ی که با ترفندهای سرمایهای برگزیدهدبیرهتئکافی هی

زآرایی کنند. کارگران در اعتراضات دور جدیدشان دست را با خود تجربیات اعتراضات پیشین منتقل نشد و کارگران نتوانستند تشکل
خواهد میمجمع نمایندگان نامیدند. مجمع نمایندگان اگر آن را که  ،شان شدندی اعتراضاتبه کار ایجاد جمعی برای نمایندگ

نیز حفظ  اتس از اعتراضخواهد همبستگی کارگران را پمیاگر  ،ی اعتراضات اخیر نکندزنی دربارهوظایفش را صرفًا محدود به چانه
داران به ی مجدد سرمایهخواهد مانع حملهمیاگر  شود،خواهد تجربیات اعتراضات حفظ و به اعتراضات بعدی منتقل میاگر  ،کند

ه تپگران هفتری تشکل کادبیرهتئارد جز اینکه در قالب هیای ندچاره ،تپه را نجات دهدهفتکارگران خواهد میکارگران شود و اگر 
ای ندارد جز اینکه برای خود دستور کار مشخص چاره ؛نظم و سیاق بخشدمستقل خود ای ندارد جز اینکه به تشکل چاره ؛عمل کند

که در هنگام  ،ای ندارد که میثاق کارگران راچاره ؛ای داشته باشد که مورد توافق کارگران باشدنامهاینکه اساس زای ندارد جچاره ؛کند
چه بهتر  ،اگر چنین است .با حضور کارگران در سندیکا تحکیم بخشد ،شوداعتراض بسته میی صحنهکارگران در  اعتراض با حضور

 سندیکا. :اش بنامدکه خود را به نام واقعی

آن  یدبیرهتئدادند. سندیکا صرفًا هی ی آن تقلیلدبیرهتئتپه رخ داد این بود که سندیکا را به هییکی از اشتباهاتی که در هفت
شود کارکردش می ،ی آن تقلیل دهیمهدبیرتئ. هنگامی که سندیکا را به هیپیکری واحد سندیکا یعنی کل کارگران در قامت ؛نیست

ست و این مهم اتحاد کارگران ا یاش ارتقاشود. اما سندیکا کارکرد اصلیاعتراض و پس از اعتراض خاموش می زنی در هنگامچانه
و در های مشترکشان در سراسر مبارزات کارگری در طول تاریخ شود که کارگران در عملیاتی حاصل میبل آموزش تجرباز قِ  فقط

 اند.کسب کردهسراسر جهان 
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 طرفدارتر استها کمکه اتفاقًا نسبت به دیگر تاکتیک ،های موجود در اعتراضات استاد و تقویت سندیکا یکی از تاکتیکایج
که  ،بند با کارفرماکوتاه آمدن از اعتراض و زدویا  ؛ز استکه شورانگی ،شورا ، مثلدیگری نیز وجود داردهای . اما تاکتیکترو صبورانه

از من تا این حد را ولی  ،به نظر نیاید چندان ضروری لحظهدوم شاید در این  یی دستهی بحثمان به واسطه)اطالهاست.  انگیزحزن
 (.کندفا میتری ایدر آینده نقش پررنگ چرا که ،بپذیرید

که کارگران از نهادی  :گیرندیدر انقالب روسیه شکل م 1905در باب تاکتیک نخست. شوراهای کارگری نخستین بار در سال 
شوراهای  ،نداناتواندر جامعه داران از برقراری نظم که سرمایه ،نند. در شرایط انقالبیکنظم نوینی را در جامعه برقرار میطریق آن 

قدرت دوگانه را به نفع شود موفق مییا شورای کارگری  ،گیرند. در این میانی امور را در دست میاداره حکومت   یعیهکارگری با دا
دارانه ر از نظم سرمایهاگذ فرایندشورا در  ،تحقیقنوعی خود را بازسازی کند. دربه تواندداران مییا دولت سرمایه خود تصاحب کند

اگر از داری. یت قدرت کارگران درون نظم سرمایهدر حالی که سندیکا برای تقو ،گیردگران شکل میی کسب قدرت سیاسی کارو برا
ش را به شکل شورایی فعالیت سندیکایی است که تصمیماتهمان چیزی بسیار فراتر از  ،نظر باشد حقیقتًا شورای کارگری مد شورا

 ،ای. در هر سندیکای رزمندهباشدشرکت حداکثری کارگران  گیریمتصمیسازوکار باید که  ،ایگیرد. در هر سندیکای رزمندهمی
 ،اخذه و برکنار کنند. در باب تفاوت سندیکا و شوراؤماز اصول در هر لحظه نمایندگان خود را در صورت تخطی کارگران باید بتوانند 

کارگری متفاوت برای نهاد که دو بل ،بدهد که این دو نه دو تشکل رقیمان میکند و نشانل را روشن میئوجویی ساده مساجست
 .اهدافی متمایزند

ماه که در دی دیدیمگردیم. ازماه بجاست که مجدد باید به دیاین ؟تکیه داردبر چه استراتژی و تحلیلی تشکیل شورا اما تاکتیک 
 یمنزلهرا که با حذف امپریالیسم بهچ ،استغایت خطرناک تحلیل بهاین ایم. بود که بر درگاه انقالب ایستاده ها اینیکی از تحلیل

ی واقعیت و در نتیجه با ندیدن خطر دگرگونی امپریالیستی، استراتژی دعوت به خیابان را اتخاذ کرده یکی از عناصر اصلی برسازنده
نه دگرگونی ی کار نتیجهحال اینکه در این شرایط  ،کندکه شرایط را انقالبی ارزیابی می است یبود. این استراتژی مبتنی بر تحلیل

انقالب بودن که دگرگونی امپریالیستی بود. آنان با تحلیل بل ،ی طبقاتیو نه حتی اعتالی مبارزه تی )انقالب(سسوسیالیـکارگری
شرایط سهمی هم دارند تا از منظرشان در این کار استراتژی دعوت به خیابان است که تاکتیک شورا را در دستور  در پی آنو  شرایط

پذیر است یا خیر( فراموش قاتی تا چه حد تاکتیک شورا امکانطب یدر مبارزه ی موجود)فارغ از اینکه با توازن قوا .کارگران بیاید گیر
نه اینکه درون آن  ،رد بایستندبما را به سوی انهدام اجتماعی می اند که کارگران باید در مقابل دگرگونی امپریالیستی کهکرده
 چیزی برای تقسیم کردن وجود نخواهد داشت. ،خواهی کنند. لیبی را تماشا کنیداندیشانه سهمخام

تواند تپه نشان داد که میت واحد و هفتوقایع شرکاما  ،در حال حاضر ضعیف استاین جریان اما در باب تاکتیک دوم. 
کارگران،  سندیکایی با متهم کردن ن سابقاً چند تن از فعاال ،د. در هر دو شرکتهای ضمنی دولت ایران تقویت شوتحت حمایت

سندیکایی هکار تشکیل شب ارفرما پرداختند و در یکی دست بهکاری به زدوبند با کها به تندروی و سیاسیاعتراضات و سندیکای آن
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هم دست به جا در آن ،تپه بخوابدی فعلی کارگران در هفتدر آینده که تالطمات مبارزه ماالً تحت حمایت کارفرمایان نیز شدند و احت
 نیز شنید.را  کارشورای اسالمی تشکیل مبنی بر ی کارگران خوردهبرخی از نمایندگان فریب توان نجواهایکار خواهند شد. حتی می

هایش را بر استراتژی و مگر اینکه پایه ،را پایدار گرداندو خود  ودتواند درون جنبش کارگری تثبیت شاما این تاکتیک نمی
اش را اشغال همان تحلیلی است که امپریالیسم تمام صحنه محکم کند که منطقًا برآمده از آن است. و این تحلیلتحلیل مشخصی 

راحتی اعتراضات را ارتجاعی خواند و به بهاین تحلیل ی شرایط ما باقی نگذاشته بود. برسازنده و جایی برای دیگر عناصر کرده بود
 به خانه. بازگشت :یک استراتژی در دستور کار دارد هم هایش را نادیده گرفت و دست آخرداری ایران و بحرانمختلف سرمایه طرق

آید که هر سه عنصر اصلی میبیرون اما تاکتیک ایجاد سندیکاهای کارگری همان تاکتیکی است که منطقًا از دل تحلیلی 
عوت به ای که در برابر دعوت به خیابان یا در استراتژیدهد و مبتنی است بنظر قرار می کارگران را مد یمبارزهی شرایط برسازنده

گاهی گر میی کاراست که آحاد منفرد طبقههفشارد. با فعالیت درون حوزهها پامیخانه بر فعالیت درون حوزه توانند با تکثیر آ
ها محل نزاع هزچه درون حوآن ــ تداران اسوضوح دولت سرمایهها بهدرون حوزه که دولِت  چرا ،کارگر بدل شوند یطبقاتی به طبقه

ای برمبارزه ها خطوط الیسم بسیار کمتر است. درون حوزهی ایدئولوژیک امپریی است و به این سبب امکان مداخلهداراست سرمایه
دار و سودش است. گیرد سرمایهنه آنچه در گام نخست هدف قرار میدرون کارخا تر است.کارگران از هر جای دیگری روشن

توان با ایجاد می ،ی مشخصزه و لبنان ربط دهد. در این برههتواند حمله به معیشت کارگران را به غدار درون کارخانه نمیرمایهس
توانند نفوذ کنند. سندیکای کارگری تر از هر جای دیگری در آن میداری سختنات سرمایهسندیکا سنگری ساخت که جریا

گاهی کارگران در دن داردبرساخته شدر آن امکان د حقیقی کارگران های نبرنطفهنخستین جایی است که  . سندیکا به سبب رشد آ
ها سرنوشت مشترکمان با بل حمله به تحریمد و از قِ نها مورد حمله قرار گیرتواند محلی باشد تا تحریماقتصادی می یمبارزه

تهاجمی و تبدیل نبرد تدافعی به نبردی  مدار تکراری مذکورن از فلسطین و غزه یادآوری شود. کارگران با ساختن سندیکا با خارج شد
ی اعتالی مبازه های امپریالیستی و تقویت افقامکان ایستادگی در برابر دگرگونیکنند که بیشترین خود را در قالبی متشکل می

 سازد.میکارگری را برـتیسونی سوسیالیدگرگ طبقاتی و

توانند ها سندیکا بروید. سندیکاها میگر جنبشی باشند که از درون آن دهتوانند آغازون میاکنتپه و فوالد همکارگران هفت
ضمن  هاتوانند آن قرارگاهی باشند که کارگران در آنه پیش ببرند. همچنین سندیکاها میمبارزات اقتصادی کارگران را یک گام ب

پاخت با کارفرمایان و وختای سسرنگونی امپریالیستی و وسوسهی یعنی وسوسه ــ و انحراف جنبش کارگریایستادگی در برابر د
 اجتماعی بازشناسند. یهای بدیلدر قامت نطفه را خود ــ شاندولت

چرا که  ،حث را بپذیریدرفتگی باما درهم ،عذرم کمبود زمان است باید بگویم پراکندگی بحث را بر من ببخشید که ،در نهایت
       است و گاه بسیار غیرمنتظره. وردهخرفته و تابحقیقت درهم

 97آذرماه  – خاکبینخسرو           


