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 داری جنبش کارگری، تهاجم سرمايه و راه ضدسرمايه
 

ماه هشتاد و شش  بهمن همدچهار                                                                          داريناصر پا
  

تحميلی !!! »قراردادهای« طبقه کارگر ايران را کارگرانی تشکيل می دهند که اوًال بر پايه توده های % ٧٠بيش از 

کوتاه مدت برای کارفرمايان خصوصی يا دولتی کار می کنند و ثانيًا دستمزدهای رايج ماهانه آنان از رقمی در خط 

 جنبش کارگری و نه از سوی گروههای اين ارقام نه توسط فعالين.  تا صد هزار تومان تجاوز نمی کند۵٠فاصل ميان 

داری در نهاد  سرمايه چپ مخالف دولت اسالمی که بالعکس به طور مستقيم از زبان عوامل سرکوب و قهر نظام 

همين . درج گرديده است) موج( بيان شده است و در يک روزنامه رسمی رژيم » شورای عالی کار« موسوم به 

دستمزد اندک کارگران صرف پرداخت اجاره بهای % ٨٠کرده اند که بالغ بر عوامل در تکميل حرفهای خود اضافه 

  .آن به سايرمايحتاج معيشتی شان اختصاص می يابد% ٢٠مسکن وهزينه های مربوط به داروودرمان می شود و تنها 

ست که کل بود و شنيدن اين ارقام برای هيچ کارگر ايرانی طبيعتًا هيچ تعجبی به دنبال ندارد، زيرا ساليان درازی ا

او چندين دهه است که وجود عينی اين نوع زندگی رقت بار را در . نبود زندگی وی تبلور واقعی همين اعداد ست

با همه اينها، بررسی اين نوع داده های ساده آماری در تاريخ حيات سی سال اخير . سراسر وجود خود درد می کشد

در باره اهميت اين بررسی کمی پائين تر صحبت خواهم کرد . استطبقه کارگر ايران روشنگر حقايقی بسيار جدی 

  . اما عجالتًا سری به تاريخ بزنيم

 سال پيش يک کارگر دارای حداقل تخصص و دانش کار بدون هيچ شرط سواد و مدرک تحصيلی در کارخانه ٣٣

وز امريکا دستمزد دريافت می  دالر ر۴ تومان، معادل تقريبی ٢٨ ساعت کار روزانه حدود ٨های جاده کرج در قبال 

اين کارگر برای اياب و ذهاب ميان خانه و محل کار بدون پرداخت کرايه از سرويس حمل و نقل کارگاه استفاده . نمود

لباس کار را .  سنت آن روز پرداخت می نمود١٣می کرد و در قبال يک وعده غذای گرم نسبتًا با کيفيت يک تومان يا 

يا تخفيف در هزينه دکتر و دارو نيز ! ؟»بيمه درمان« رفت و در پاره ای موارد از نوعی از صاحب کارخانه می گ

در سال يک ماه مرخصی داشت، مبلغ ناچيزی زير نام حق همسر و مبلغ بسيار ناچيزتری تحت . برخوردار بود

 و شمشير آخته  ساعت تجاوز نمی کرد۴٨ساعات کار هفتگی وی از . عنوان حق فرزند به او پرداخت می گرديد

  . اخراج لحظه به لحظه زندگی او را تهديد نمی نمود

هيچ تشکل کارگری وجود نداشت و اگر هم داشت سنديکا يا سنديکاهای فرمايشی محقری بود که ساواک بر پايه يک 

از برنامه ريزی بسيار حساب شده و سنجيده دولتی در چهارچوب سياست گذاريهای عمومی سرمايه جهانی در برخی 

کارخانه ها بر پا نموده بود و کارگران نيز علی العموم سوای يک نهاد آلت دست دولت و کارفرما تصوير ديگری از 

کل کارگران فاقد کارنامه کالس ششم ابتدائی % ٩٠اگر از بخش آموزش و درمان صرفنظر کنيم، بيش از . آن نداشتند

جرين روستاها تشکيل می دادند، پيشينه مشارکت آنان در بودند، جمعيت کثيری از توده کارگر را نسل جديد مها

داری بسيار محدود بود، سايه  سرمايه مبارزه طبقاتی يا حداقل در جنبش کارگری و جدال عليه استثمار و بی حقوقی 
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سرکوب و قلع و قمع اعتصابات توسط نيروهای نظامی رژيم همه جا بر سر طبقه کارگر سنگينی می کرد، اينها 

واقعيات زندگی روز توده های کارگر بود، اما با وجود همه اينها، اميد به زندگی، به مبارزه، به آينده و به همگی 

آنان علی العموم نه . نتايج قابل حصول از پيکار روزمره طبقاتی در ميان کارگران نسبتًا چشمگير به نظر می رسيد

اقتصادی و اجتماعی موجود معترض بودند که اعتراض فقط به شرائط کار، شدت استثمار و فشار معضالت سهمگين 

و نارضائی خود را به طور مستمر در قالب اعتصابات کوچک و بزرگ ممتد، گاه چندين هزار نفری و برای دوره 

  . های طوالنی سه هفته ای يا کمتر و شايد هم بيشتر عليه کارفرمايان به نمايش می نهادند

ال پس از آن تاريخ دستمزد روزانه همان کارگران دارای حداقل تخصص در سه س.  سال پيش شروع کرديم٣٣از 

 ٧٠همان کارخانه های جاده کرج، آبعلی، مناطق صنعتی اهواز و اصفهان، نفت يا غالب حوزه های ديگر از مرز 

 سال نسبتًا ٣فرسايش دستمزدها زير فشار تورم در طول اين .  دالر امريکا در روز باالتر رفت١٠تومان با نرخ ارز 

اندک بود، هر چند تفاوت ناشی از فزونی اجاره بهای مسکن بخش قابل توجهی از افزايش مزدها را مستهلک می 

آنچه در شرائط کار و . وضعيت بيمه دارو و درمان به رغم رقت بار بودنش روندی رو به بهبود می پيمود. ساخت

ميدواری و اعتماد آنان به مبارزه طبقاتی جاری شان کم و معيشت و حيات اجتماعی کارگران رخ می داد با درجه ا

از اين مهمتر هر چه جنبش کارگری به جلو می شتافت و هر چه توده های کارگر مطالبات . بيش همسازی داشت

بيشتری را بر بورژوازی تحميل می کردند، دامنه انتظار و توقعات آنان نه کوتاه که به صورت بسيار محسوس وسيع 

فشار سهمگين استثمار . امری که از هر لحاظ طبيعی است و جز اين نيز نمی توانست باشد. ميق تر می گرديدتر و ع

. سرمايه و محروميت از کليه حقوق اوليه اجتماعی و انسانی آنان را به مبارزه عليه اين شرائط مجبور می ساخت

مال می کرد، در بسياری جاها مجبور به عقب بورژوازی به رغم تمامی سرکوب و توحشی که عليه مبارزات آنان اع

. کارگران خود را در مقابله با صاحبان سرمايه و دولت آنها تا حدودی موفق احساس می کردند. نشينی می گرديد

همين احساس، توأم با تداوم فشار شديد استثمار و انبوه مشکالت معيشتی، آنان را باز هم به سوی مبارزه، به سوی 

اينها همگی حلقه های پيوسته . اعتصابات گسترده تر و به سوی طرح مطالبات مؤثرتر فرا می راندسازمان دادن 

  . پروسه زندگی و پيکاری بود که جريان داشت

 خورشيدی، سطح دستمزدها بر ١٣٨۶سی سال پس از آن روزها، در سال . تاريخ را به سمت جلو ورق می زنيم

داری نقل کرديم به طور متوسط به  سرمايه ول منابع رژيم و از زبان عوامل اساس آنچه که در شروع اين نوشته از ق

 بر ١٣۵۶دستمزدی است که کارگران در سال % ٢۵اين رقم .  دالر امريکا سقوط نموده استدو و نيمرقمی معادل 

ودش و در سالی که طبقه کارگر ايران در اعتراض به وضعيت موج. کارفرمايان و دولت آنها تحميل نموده بودند

 را دق الباب می کرده است و ۵٧يورش عليه شدت استثمار و توحش نظام بردگی مزدی آستانه وقوع قيام بهمن 

چند . مبارزات گذشته اش و ميزان آمادگی روزش به نوبه خود مؤلفه مهم سلسله جنبان انقالب را تشکيل می داده است

  . ی گيردسؤال بسيار اساسی در اينجا، در پيش روی ما قرار م

 به رغم تمامی وجوه ضعف جدی، به طور نسبی، اينجا و ۵٠اولين سؤال اينکه چرا جنبش کارگری سال های دهه 

 به اين سوی به ۶٠آنجا برخی مطالبات محدود روز خود را بر بورژوازی تحميل می کرد و چرا در طول دهه های 

فقيتی نصيب اين جنبش نشده است؟ چرا کارگران ويژه در سالهای بعد از جنگ ايران و عراق هيچگاه چنين مو
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 دالر به باالتر ۴توانستند به يمن اعتصابات و اعتراضات آن دوران در طول فقط چند سال سطح دستمزدها را از زير 

 سال اخير ارزش رسمی بهای نيروی کار نه فقط هيچ افزايشی ٣٠ دالر در روز ارتقاء دهند اما در طول ١٠از 

آن سالها کاهش يافته است؟ سؤال ديگری که در همين رابطه و به عنوان رويه مکمل % ٢۵ تا سطح نداشته است که

سؤال باال مطرح می شود، اين است که چرا بورژوازی در دوره نخست به پاره ای عقب نشينی ها در مقابل مبارزات 

نائات بسيار محدود، به هيچ وجه کارگران دست می زد، در حالی که دوره دوم به طور کلی و جدای از برخی استث

شاهد چنين عقب نشينيها نيستيم؟ جستجوی پاسخ اين پرسش ها از اين روی مهم است که درک روشن طبقاتی آنها می 

تواند بر روی رويکرد روز جنبش کارگری در همه زمينه های مربوط به سازمانيابی و طرح مطالبات و افق پيش 

  . د مبارزه طبقاتی تأثير جدی داشته باشدروی و در يک کالم چگونگی پيشبر

پيش از شروع جستجوی جواب يادآوری اين نکته هم ضروری است که طبقه کارگر ايران در شرائط موجود در 

ميزان تحصيل کرده هايش .  پيشرفت های بس مهم را پشت سر نهاده است۵٠بسياری موارد نسبت به سالهای دهه 

بازمانده های بينش و فرهنگ . ح آگاهی و دانش طبقاتی اش بسيار فراتر رفته استسط. قابل قياس با آن ايام نيست

از لحاظ کثرت جمعيت تا چند برابر آن دوره دچار افزايش . ناشی از گذشته دور دهقانی را وسيعًا پااليش کرده است

فعالين . ر از گذشته استآشنائی عمومی اش با مسائل سياسی و رخدادهای روز دنيا دهها بار افزون ت. گرديده است

داری حتی از مدعيان چپ نمای حزبی هم  سرمايه واقعی و اندرونی اش به لحاظ ابراز ستيز راستين و عملی با نظام 

جلوتر رفته اند و پاره ای تحوالت ديگر که همگی اجزاء يک رشد چشمگير تاريخی را برای اين طبقه تصوير می 

فه ها مانند فشار سرکوب و قهر عريان نظامی بورژوازی نيز در هر دو دوره از اينها که بگذريم برخی مؤل. کند

از مسائلی مانند حق اعتصاب، آزادی تشکل و همه حقوق مدنی و اجتماعی يا آزاديهای . تقريبًا يکسان بوده است

 سد راه تعرض و در يک کالم آنچه که. سياسی ديگر در هيچ کدام از اين دو دوره هيچ رد و نشانی وجود نداشته است

پيکار و تحميل مطالبات روز بر بورژوازی است در همه اين دوره ها با شدت تمام موجود بوده است، عواملی مانند 

نيز به نفع طبقه کارگر .. کثرت جمعيت، رشد آگاهی طبقاتی، وسعت دانش سياسی و امکانات ارتباط گيری فعال تر و

نبش کارگری در دوره نخست به گونه چشمگيری به پيش می تازد، در حالی دچار تغيير شده است اما با همه اينها ج

که در دوره های بعد به رغم حادترين مبارزات نه فقط هيچ مطالبه جديدی را بر بورژوازی تحميل نمی کند، که 

 ماجرا مايحتاج معيشت و امکانات زيستی خود را به نفع فزونی سود سرمايه ها از دست می دهد؟ چگونگی اين% ٧۵

موضوع آن سؤال اساسی است که باالتر مطرح کرديم و به نظر می رسد که پاسخ درست آن می تواند به پيشبرد بهتر 

  . و مؤثرتر پروسه پيکار طبقاتی روز ما کمک نمايد

. طيف نيروهای اجتماعی يا افراد و گرايشات سياسی متفاوت طبيعتًا پاسخ های متفاوتی برای اين پرسش دارند

تين پاسخ آماده بسياری از افراد يا گروههای سياسی چپ اين است که دولت اسالمی ايران در طی عمر خود قادر نخس

سرمايه اجتماعی ايران در پيشبرد پروسه ادغام خود در سرمايه !! به بازسازی اقتصاد کاپيتاليستی ايران نشده است

ثبات سياسی در جامعه نيست و بورژوازی جهانی برای رژيم سياسی حاکم قادر به تضمين !! جهانی موفق نبوده است

هماورد طلبی و رقابت جوئی جمهوری اسالمی با !! پيش ريز سرمايه در بازار داخلی ايران احساس امنيت نمی کند

رژيم قادر به جذب سرمايه های !! امريکا و دولت های غربی آينده سرمايه گذاری در ايران را تاريک می کند
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داران داخلی هم بخش عظيمی از سرمايه های خود را به کشورهای ديگر منتقل  سرمايه ست و حتی خارجی نشده ا

عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه است و اين امر به نوبه خود !! نموده اند

حوزه های مهم داری ايران در عرصه بين المللی را سست و تمايل سرمايه ها برای انباشت در  سرمايه موقعيت 

اين افراد يا جريانات بر نوع اين مؤلفه ها انگشت می گذارند و بالفاصله نتيجه می !! داخلی کشور را کاهش می دهد

دار و دولت بورژوازی ايران زير فشار سرريز اين معضالت و عوارض حاد اقتصادی آنها  سرمايه گيرند که طبقه 

 نبوده است و مادام که اسير اين تنگناها است توان پاسخ به مطالبات قادر به بهبود وضع معيشتی توده های کارگر

تعميق فروماندگی جمهوری !! بسياری از اين جريانات از درون همين تحليل ها!! اوليه آنها را پيدا نخواهد کرد

 و اسالمی و عروج جنبش سرنگونی طلب توده ای را شب و روز به خود وعده می دهند و محتوای ادبيات حزبی

گروهی خويش را با گزارش مشکالت دامنگير رژيم شروع و با عبارات پرطمطراق گريزناپديری انقالب و سردادن 

  . هر چه غليظ تر شعارهای سرنگونی به پايان می برند

. ايران صورت می گيرد!! »چپ راديکال«استدالل باال همانگونه که اشاره شد بيشتر از ناحيه طيف موسوم به 

فکری بخشی از بورژوازی درون ساختار قدرت سياسی، طيف اپوزيسون چپ نمای ليبرال يا سوسيال نمايندگان 

رمانتيسيست ناسيوناليست و حتی گروههائی از رفرميسم راست سنديکاليستی درون و بيرون جنبش کارگری ايران 

توسعه « !! » صنعتی جامعهکمبود رشد« از ديد اينان . پاسخ سؤال باال را به صورت ديگری فرمولبندی می کنند

موقعيت بسيار « !!!»داری نبودن مملکت سرمايه « و به زعم برخی از آنها !!! »داری در ايران سرمايه ناکافی 

وجود !!! دست باال يا اصًال تسلط بالمنازع سرمايه تجاری!!! »ضعيف و توسری خور بورژوازی صنعتی

تکيه !!! و اتکاء گسترده دولت به درآمدهای نفتی!!! » جامعهتک پايه بودن اقتصاد« !!! بورژوازی رانت خوار

موقعيت ضعيف سرمايه !!! دولتمردان بر واردات کاال و کم بها دادن به انباشت سرمايه در قلمروهای اساسی توليد

اجتماعی برای توليد کاالهای صادراتی و ليست مفصلی از اين عوامل را پيش می کشند و اين عوامل را موجد 

اين ها می گويند که سياست های رژيم اين وضعيت را پديد آورده و در !!! عيت بد اقتصادی موجود می پندارندوض

موجبات اقتصادی و سياسی، همين علل و اعتقاد اينان،به  !!!می کندتعميق آن سيرتوسعه ود وبازتوليراستای 

قرار داده است که به رغم دنيائی انسانيت و را در چنان وضعی !! بورژوازی بيچاره و مستضعف و مظلوم ايران

بضاعت بذل رفاه به طبقه کارگر را ندارد و الجرم توده های کارگر نيز ناگزير به تحمل وضع !!! انسان انديشی

  !!! اسفبار موجود می باشند

است که اگر نوع اما واقعيت اين . ميان آنچه گروه نخست می گويد و گروه دوم طبيعتًا تفاوت های اساسی وجود دارد

نگاه و تبيين طيف دوم به گونه ای فاحش ناسيوناليستی، ارتجاعی، ضد سوسياليستی و ضد کارگری است، تحليل و 

افراد طيف دوم در هر کجا که ايستاده . منظر شناخت طيف اول نيز عميقًا نادرست و به طور جدی گمراه کننده است

ی زنند به طور قطع با سر ارتجاع بورژوازی به جامعه، جهان، اند و زير هر نام و نشان و پرچمی که حرف م

عناصر يا گروههائی از اين مجموعه در سالهای اخير در . مبارزه طبقاتی و سرنوشت طبقه کارگر نظر می اندازند

رو به طبقه » دوم خرداد« و در همان حال ابوابجمعی شرمگين جار و جنجال !! »مارکسيست« مقام عالمان دروغين 

اينها کوشيده . کارگر سخن رانده اند و حتی عمًال دست به کار مشارکت در پروسه سازمانيابی جنبش کارگری شده اند
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و می کوشند تا توده های کارگر را متقاعد کنند که برای زندگی بهتر خود دست در دست بخش هائی از بورژوازی 

نعتی شوند و توسعه سياسی جامعه کاپيتاليستی و خواستار انباشت هر چه گسترده تر در حوزه های ص. بگذارند

دار در برنامه ريزی اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه را دنبال  سرمايه مشارکت بالسويه همه بخش های طبقه 

اينان انجام اين کارها را به طبقه کارگر توصيه می کنند و از کارگران می خواهند که با سازمان دادن خويش .نمايند

به کمک . ار دولت و نظم سياسی موجود به نفع تقويت نقش اصالح طلبان نئوليبرال بورژوازی فشار آرندبر ساخت

همين بخش بورژوازی موقعيت اثرگذاری طبقه خويش در قراردادها و قوانين مربوط به تعامل ميان کار و سرمايه را 

ر سود سرمايه ها وضعيت معيشتی خود را نيز بهبود بخشند و سرانجام در همين راستا همراه با افزايش هر چه بيشت

نمايان !! »چپ« حرفهای اين جماعت تا به آنجا عقب مانده، بی معنی و بی اساس است که برخی از !!! بهتر سازند

آنها، احتماًال وقتی خودشان هم فرمولبندی دقيق حرفها را از زبان ديگران بشنوند دچار نوعی تعجب شوند و داستان 

با همه اينها . اف را زنده کنند که خودش هم کرباس بافت خود را در ازای مزد کار خود قبول نداشتآن کرباس ب

مارکس « و پرولتاريا و !!! »مارکسيسم«فراموش نکنيم که بخش وسيعی از گروههای مدعی جانبداری دو آتشه از 

 رحيم زاده اسکوئی، سران حزب آقايان مرتضی محيط،. به همين دار و دسته تعلق دارند!!! »شناسان بی بديل

رنجبران، نشريه آوای کار، سنديکاليست های راست شرکت واحد، عده ای از چهره های اصلی دست اندر کار تشکيل 

در باره حرفها، نظريات و پراتيک اين جماعت خواه آنانی که در . همگی به اين طيف تعلق دارند... کميته پيگيری و

داری و انباشت صنعتی گسترده تر را بر دوش حمل می کنند  سرمايه  اع از رشد بيشتر بيرون جنبش کارگری پرچم دف

و خواه کسانی که در اين کميته و آن کميته فعال سازمانيابی جنبش کارگری هستند ما در مقاالت ديگر به تفصيل 

اما . شان صرفنظر می کنيمه هايصحبت نموده ايم و در اينجا از پرداختن به چند و چون ضد کارگری نوشته ها و گفت

  . برخی نکات را الزم می بينيما زياد بحث شده است، توضيح مختصرهم تطيف نخست با اينکه بازمورد تحليل های در

مؤلفه های مورد اشاره اينان اوًال واقعيت ندارند و ثانيًا يا مهمتر از آن، در شالوده خود به يک تبيين درست مارکسی 

ارجاع دادن تعرض سرمايه عليه سطح معيشت و امکانات . داری متکی نمی باشند سرمايه از مسائل روز دنيای 

داری ايران، اوًال غيرواقعی است و ثانيًا بسيار راست روانه  سرمايه زيستی توده کارگر، به معضالت خاص اقتصادی 

نيروی کار، از بين بردن کاهش مستمر سطح واقعی دستمزدها، سالخی حداقل معيشت و بهای . و گمراه کننده است

امکانات آموزش، بهداشت، درمان و برخی تسهيالت رفاهی و اجتماعی کارگران، نابود ساختن امنيت شغلی آنان، 

جايگزينی پديده استخدام ثابت و بلندمدت نيروی کار با قراردادهای کوتاه مدت و ليست بلند باالئی از اين تغييرات در 

ريشه اين حوادث را . داری به هيچ وجه خاص جامعه ايران يا جوامعی مانند ايران نيست سرمايه  شرائط موجود دنيای 

نمی توان در خوب پيش نرفتن پروسه ادغام سرمايه اجتماعی اين و آن کشور در ساختار سراسری سرمايه جهانی کند 

 يا فشار بخشی از انزوای سياسی دولتها، وجود يا عدم ثبات سياسی در جوامع، عوارض رقابت. و کاو نمود

بورژوازی بين المللی بر بخشی ديگر و ساير مشکالت ويژه اقتصادی دامنگير دولت ها نيز به هيچ وجه پايه واقعی 

داری ايران يا دولت بورژوازی جاهای ديگر عليه وضعيت معيشتی طبقه  سرمايه تهاجم رو به عمق و گسترش دولت 

شه اين تهاجمات و سالخی ها در اين جا قرار دارد پس وقوع همه اين اگر ري. کارگر را به درستی نشان نمی دهد

حوادث مشابه و تعرضات فاحش سرمايه به زندگی طبقه کارگر حتی در نيرومندترين و پيشرفته ترين قطبهای صنعتی 
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 حوزه داری از کجا ناشی می گردد؟ ميزان واقعی مزدها در سراسر جهان از جمله در تمامی کشورها سرمايه جهان 

داری ايران هر سال چند مدرسه  سرمايه اگر در جهنم . يورو و امريکا به گونه ای بارز دچار کاهش گرديده است

تأسيس شده است در زير سايه عظيم ترين انحصارات صنعتی و مالی جهان و در قلمرو نمايندگی سياسی همين 

وجهی از مدارس برای هميشه تعطيل گرديده انحصارات غول پيکر توسط سوسيال دموکراسی هر سال بخش قابل ت

اگر در چهارديوار بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران و در شرائط نبود هيچ نشانی از هيچ تشکل کارگری شمار . اند

پزشکان و پرستاران چندتائی افزايش يافته اند، در جامعه عظيم ترين غولهای صنعتی و حوزه اقتدار بزرگترين 

پروسه ارجاع نحوه استخدام نيروی کار . کاهش يافته است% ٣٠ی، شمار کارکنان بخش درمان تا اتحاديه های کارگر

به شرکت های آدم فروشی و امحاء امنيت شغلی کارگران هم پيش از همه و البته پس از امريکا، در غول بی بديل 

نرخ باالی . ر به پيش می تازدصنعتی حوزه يورو يعنی آلمان آغاز شده است و از آن روز تا حال با سرعت حداکث

کمی پائين . بيکاری پديده رايج همه کشورهای عظيم صنعتی دنياست و اختصاص به ايران و کشورهای مشابه ندارد

داری توضيح خواهم داد،  سرمايه  تر در باره چند و چون موضوعيت و مکان خاص اين رخدادها در فاز کنونی تاريخ 

ت که تعرض سرمايه عليه سطح زندگی توده های کارگر پديده ای سراسری و بين المللی در اينجا فقط تأکيد بر اين اس

  . پديده ای که روز به روز تعميق می شود، توسعه می يابد و خاص اين يا آن کشور نيست. است

ضمين صرفنظر از مسأله باال، آنچه قرار است در سيطره تسلط نظام بردگی مزدی و مادام که اين نظام باقی است ت

کننده زندگی بهتر يا حق و حقوق بيشتر کارگران باشد به طور قطع سود افزون تر صاحبان سرمايه و درآمدهای 

اين فقط سطح مبارزه، سازمانيافتگی نيروی اعتراض توده های کارگر و . داری نيست سرمايه  هنگفت تر دولت 

. معيشت و رفاه اجتماعی آنان را تعيين می کندظرفيت اعمال قدرت آنان عليه بورژوازی است که چند و چون سطح 

کل درآمد ناخالص ساالنه جهان را به خود اختصاص داده است اما وضعيت زندگی و امکانات % ٣٣امريکا بالغ بر 

رفاهی طبقه کارگر در آنجا نه فقط از تمامی کشورهای اروپای غربی و کانادا بسيار نازل تر است که اساسًا شباهتی 

دار يا دولت بورژوازی  سرمايه با توجه به همه اين نکات، جستجوی ريشه مقاومت طبقه .  جوامع نداردهم به اين

ايران در مقابل جنبش کارگری و امتناع سرسخت آنها از قبول کمترين مطالبات روز کارگران، در مسائلی مانند فقدان 

پروسه ادغام سرمايه اجتماعی ايران در سرمايه ثبات سياسی و امنيت سرمايه يا عدم موفقيت بورژوازی در پيشبرد 

جهانی، راه نيافتادن دولت اسالمی به سازمان تجارت جهانی و کًال وضعيت بد اقتصادی اساسًا تبيينی بی پايه، 

  . غيرواقعی و سخت رفرميستی است

، به لحاظ چند و چون عدم انطباق با واقعيت های عينی جهان حاضر طيف سوای آنچه گفتيم و عالوه براستدالل اين

دهه اخير نيز درست طول دوقتصادی بورژوازی ايران درريهای اسياست گذاومجموعه برنامه ريزی هاسير حوادث و

داری ايران در چند سال گذشته به يمن تشديد هر چه دهشتبارتر  سرمايه . نيست و منطبق بر داده های موجود نمی باشد

% ٧ تا ١٠%خی هولناک بهای نيروی کار اين طبقه، يک نرخ رشد اقتصادی ميان استثمار توده های کارگر و سال

در شرائط کنونی جهان تنها کشورهائی مانند چين و هندوستان موفق به حصول چنين . در سال را محقق ساخته است

رف مدت بر اساس گزارشات صندوق بين المللی پول، توليد ناخالص سرانه در کشور در ظ. نرخ رشدی بوده اند

 دالر امريکا، افزايش يافته است و اين در شرائطی است که سطح زندگی و ٨٠٠٠ به نزديک ٣۵٠٠کوتاهی از 
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  . اشتغال و همه چيز طبقه کارگر به گونه ای فاحش و رقت آور به قهقرا رفته است

اين .  تناقض همراه استداری ايران به طور معمول با انبوهی از سرمايه تحليل های رايج چپ در مورد موقعيت روز 

تحليل ها به چند و چون واقعی ابعاد عظيم استثمار طبقه کارگر ايران توسط سرمايه سخت بی تفاوتی نشان می دهند، 

در سطح آه و ناله پوپوليستی پيرامون بيکاری و سطح نازل دستمزد و فقر کارگران متوقف می مانند و در باره 

اگر . اک يک جمعيت عظيم چند ده ميليونی کارگر کامًال سکوت می کنندسرنوشت کار و حاصل استثمار وحشتن

گرسنگی و فقر و بی مسکنی طبقه کارگر به خاطر استثماری است که می شود پس سرنوشت اضافه ارزش های 

که ناشی از اين استثمار چه شده است؟ آيا همه اين کوه اضافه ارزشها در شکم حريص چندتا دزد دفن شده است؟ يا اين

نتيجه اين نوع نگاه به رابطه کار و سرمايه اين . دار تبديل گرديده است سرمايه به کوه عظيم سرمايه های پرسود طبقه 

است که از يک سوی بر سيه روزی مستمر کارگران انگشت نهاده می شود، اما از سوی ديگر در همان جا چنين 

 قادر به ديناری سرمايه گذاری نشده و در کار توسعه انباشت هم!! وانمود می گردد که گويا بورژوازی بيچاره ايران

  !! و افزايش حجم پيش ريز سرمايه هايش بد جوری با شکست مواجه بوده است

 سال اخير، به همان ميزان که فشار ٢٠ دهه و به ويژه در ٣واقعيت اين است که بورژوازی ايران در طول اين 

ت، به همان اندازه که بر ابعاد سيه روزی توده های کارگر افزوده است، به استثمار نيروی کار را افزايش داده اس

همان مقدار که دامنه فقر و فالکت و گرسنگی و بی حقوقی کارگران را توسعه داده است، به همان ميزان هم حجم 

عالوه . برده استسرمايه های خويش، قلمرو انباشت اين سرمايه ها و نرخ اضافه ارزشهايش را وسعت بخشيده و باال 

و آه و ناله های اين جماعت » داری مستقل ملی سرمايه « بر اين اگر مباحثات ناسيوناليستهای غرق در رؤياهای 

را کنار بگذاريم، بايد قبول کنيم که سيل عظيم اضافه ارزش » مشکل رانت خواران« و » اقتصاد رانتی« پيرامون 

در همين رابطه رد پای افزايش ساالنه . تبديل شده و هر روز می شودهای نفتی در سطحی بسيار وسيع به سرمايه 

 ميليارد دالری اين توده عظيم اضافه ارزش سرريز به حلقه سامان پذيری سرمايه اجتماعی ايران در چند سال ۶٠

 دنبال گذشته را نيز بايد در گسترش چشمگير انباشت و افزايش سرمايه های پيش ريز در حوزه های مختلف اقتصادی

بورژوازی ايران در وهله نخست با استمداد از نرخ سودهای کالن ناشی از تعميق بی مرز استثمار چند ده . نمود

ناشی از کار اضافی  ميليون کارگر ايرانی و در وهله دوم به يمن دريافت حجم تاريخًا بی سابقه اضافه ارزشهای نفتی

بخش نظامی يکی از . انبوهی در عرصه های مختلف دست زده استپرولتاريای بين المللی، به سرمايه گذاری های 

 کشور دنيا اسلحه و تجهيزات نظامی ۵٧اين حوزه ها است و محصول آن برای بورژوازی اين است که هم اکنون به 

لت سرمايه گذاريهای انبوهی در قلمرو توليد اتوموبيل صورت گرفته است و دو. با کيفيت نسبتًا باال صادر می نمايد

در طول .  کشور جهان از جمله به فرانسه اتوموبيل صادر نموده است٣٠ به ٨۵اسالمی بورژوازی در شروع سال 

 ميليون تن رسيده است و در همين دوره بالغ بر يک ۴٠برنامه چهارم اقتصادی ظرفيت توليد فوالد به زير سقف 

گسترش حوزه توليد دارو و . سکن گرديده است هزار واحد مسکونی تأسيس و تسليم بازار تجارت م۵٠٠ميليون و 

هم اکنون تأسيس . پيوستن ايران به جرگه صادر کنندگان مواد داروئی در سالهای اجرای همان برنامه رخ داده است

داری است و مجموعه سرمايه انباشت شده  سرمايه بزرگترين مجمتع مس خاور ميانه در آذربايجان در دستور دولت 

شمار طرحهای بزرگ و کوچک .  ميليارد دالر باالتر رفته است٧ت و گاز عسلويه از مرز در حوزه های نف
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 سال اخير در عرصه های گوناگون کشاورزی، نفت و گاز و ١٠اقتصادی و حجم سرمايه ای که به ويژه در 

 بهره برداری پتروشيمی، مخابرات، آب و برق، ساختن بنادر و شبکه های مواصالتی، توسعه دانشگاهها، اکتشاف و

از ذخائر زير زمينی، توريسم، توليد خودرو و مانند اين ها صورت گرفته است، همه و همه از توسعه سرمايه گذاری 

 ميليارد دالر در ١٢٠ به رقمی معادل ١٣۵۵ ميليون دالری سال ٣٠رشد مبادالت خارجی . های کالن حکايت دارند

مسائل مورد مشاجره ميان دولت احمدی نژاد و جناح های رقيب وی يکی از . سال جاری يک شاهد بارز اين مدعاست

در درون طبقه بورژوازی، اختصاص مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی به اجرای پروژه های زود بازده و کم هزينه 

زه رقبای منتقد، توسل به اين طرحها و سرمايه گذاری ها را بی توجهی به اهميت گسترش انباشت در حو. بوده است

های اساسی صنعت قلمداد می کنند و پيشبرد اين پروسه را با ملزومات تبديل ايران به يک غول اقتصادی و 

اما واقعيت . می نامند در مغايرت می بينند» سند چشم انداز«  سال آينده يا آنچه که خود ٢٠داری در  سرمايه صنعتی 

بيشتر بخش های ديگرش صرف سرمايه گذاری شده است آن است که همين بخش از اضافه ارزش های نفتی هم مانند 

پيداست که ترکيب ارگانيک سرمايه در اين قلمروها پائين، بارآوری . دار تبديل گرديده است سرمايه  و به سرمايه طبقه 

ه اجتماعی ايران در سطح اجتماعی کار نازلتر و نقش سرمايه های پيش ريز شده، در افزايش قدرت رقابت سرماي

جهانی ناچيز است، اما اين سرمايه گذاری ها نقش مهمی در توسعه دامنه استثمار نيروی کار، بهره گيری گسترده از 

در مورد سرمايه گذاری . نيروی کار شبه رايگان طبقه کارگر و افزايش نرخ سود سرمايه ها به طور کلی داشته است

عظيم سرمايه های خارجی به حوزه انباشت داخلی ايران نيز کافی است به های خارجی و سرازير شدن خيل 

قراردادهای متعدد ميان دولت بورژوازی با ممالکی مانند چين، هندوستان، ايتاليا، فرانسه، ژاپن، روسيه، آلمان، 

تلف صنعت، برزيل، امارات متحده عربی، ونزوئال، سوئد، نروژ و بسياری کشورهای ديگر دنيا در حوزه های مخ

کشاورزی، تجارت، ساختمان و ساير بخش ها گوشه چشمی انداخته شود تا حجم سرمايه های صادر شده به بازار 

داخلی از يک سوی و سرمايه گذاری های متقابل بورژوازی ايران در اين کشورها از سوی ديگر کم و بيش مورد 

  . تخمين قرار گيرد

است که بر خالف ادعای برخی تحليلگران، مسائلی از قبيل انزوای سياسی داده های باال همگی گويای اين حقيقت 

رژيم، عدم ادغام در اقتصاد جهانی يا تحريم ها و فشارهای اقتصادی امريکا و اروپا، تا آنجا که به روند سرمايه 

، تأثير گذاری ها، توسعه نرخ انباشت سرمايه ها و حصول سودهای کالن برای صاحبان سرمايه مربوط می شود

بورژوازی ايران با تشديد روز به روز هر چه مرگبارتر استثمار دهها ميليون کارگر در . منفی چندانی نداشته است

طول اين سال ها، توانسته است به رغم همه موانع موجود، رکوردهای تعيين کننده تازه ای را در زمينه پيش ريز 

 پايه تالش برای برقراری ارتباط ميان وضعيت بد اقتصادی بر همين. سرمايه و افزايش ميزان سود کسب نمايد

بورژوازی و امتناع دولت اسالمی سرمايه از قبول مطالبات طبقه کارگر نيز سوای ماهيت راست روانه اش با هيچ 

يت با توجه به همه اين نکات بايد روشن شده باشد که آناتومی موقع. شواهد مستند، واقعی و آماری پشتيبانی نمی شود

کنونی مصاف طبقاتی ميان پرولتاريا و بورژوازی و درک معضالت اساسی جنبش کارگری در اين راستا نيازمند 

مقايسه ای که در آغاز اين . کندوکاو مؤلفه های ديگری است که در داربست تحليل های رايج، عمومًا گور و گم هستند

 سال پيش انجام گرفت در رابطه با وسيع ترين ٣٠ا نوشته ميان سطح زندگی طبقه کارگر ايران در شرائط روز ب
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بخش طبقه کارگر بين المللی مصداق دارد، در حالی که وضع زندگی و امکانات رفاهی بخش باقيمانده نيز به طور 

برای فهم درست اين تغييرات نبايد و نمی توان از جا به جائی سياست ها و نوع . بسيار چشمگيری به قهقرا رفته است

اينها همه به نوبه خود تبعات رخدادهای اقتصادی جاری در . ه ريزی ها يا تفاوت رويکردهای دولتها آغاز نمودبرنام

عمق رابطه کار و سرمايه در سطح جهانی هستند و الجرم برای کندوکاو خود آنها و مقدم بر هر چيز برای درک 

در . داری بايد هر چه بيشتر از سطح به عمق رفت سرمايه موقعيت مبارزه طبقاتی و تقابل ميان پرولتاريا و نظام 

 ميليارد دالر به رقمی ٣ سال گذشته فقط حجم سرمايه گذاريهای خارجی در کشور چين از رقم ساالنه ١۵طول 

در همين مدت استثمار کارگر چينی .  برابر افزايش يافته است٢۵ ميليارد دالر و به بيان ديگر حدود ٧٢متجاوز از 

 به صورت بسيار هولناکی تشديد شده است و وضعيت زندگی طبقه کارگر اين کشور هيچ بهتر از توسط سرمايه

بررسی اين ارقام در سطح بين المللی به مراتب وحشت انگيزتر و بسيار تکان دهنده .  قرن پيش نيست٩٠شروع دهه 

 ١۴٠٠ ميليارد دالر به ٢۵در طول دوره تاريخی مذکور حجم کل سرمايه گذاريهای خارجی کشورها از . تر است

در همين فاصله زمانی روند بيکارسازی کارگران دنيا، فرايند تشديد و تعميق و . ميليارد دالر صعود نموده است

توسعه استثمار آنان، فزونی فقر، گرسنگی و محروميت توده های عظيم کارگر از امکانات اوليه معيشتی و اجتماعی 

  . به صورت فاجعه باری فوران کرده استيا ساده ترين حقوق انسانی نيز 

!!! معضل واقعی توده های کارگر در هيچ کجای جهان امروز، کمبود رشد اقتصادی، فقدان امنيت انباشت سرمايه

انگشت نهادن بر اين مؤلفه ها نه فقط . فرار سرمايه ها، عدم ادغام در ساختار اقتصاد جهانی و نوع اين مسائل نيست

 به هيچ واقعيتی نمی باشد که بالعکس حداکثر توهم آفرينی در ميان توده های کارگر و گمراه سازی هيچ نوع اشاره ای

همه اين تحليل ها يک واقعيت بسيار شفاف، بديهی و بسيار روشن تر از . آگاهانه يا ناآگاهانه مبارزه طبقاتی آنان است

  . دهر قضيه بديهی هندسی را مورد انکار يا بی توجهی قرار می دهن

داری به فازی است که در درون آن، در سطح بين المللی، نرخ  سرمايه عصاره اين حقيقت عريان، ورود ديرباز نظام 

انباشت سرمايه به طور مستمر به صورت غول آسا رو به اوج می رود، در حالی که سطح معيشت، بهای واقعی 

قوق انسانی و اجتماعی کارگران است به گونه ای نيروی کار، ميزان اشتغال و هر آنچه که مربوط به زندگی و ح

همه آمار و ارقام منتشره از سوی مراکز پژوهشی و آماری بورژوازی با تمامی . بسيار هولناک رو به افول می رود

موضوعی که کل عينيت موجود و آنچه که بر سر تمامی . برجستگی و صراحت الزم اين حقيقت را تأييد می نمايند

جهان به گونه بسيار موحشی از سرمايه آکنده است و . گر دنيا می رود تبلور آشکار و مجسد آن استتوده های کار

همزمان توده عظيم نيروی کار فوج فوج از کار بيکار می شوند و لشکر عظيم ارتش . ثانيه به ثانيه آکنده تر می گردد

در طول چند . الق گرسنگی غوطه می خورندنوپای ذخيره کار در پشت دروازه های تسخير ناپذير کاريابی در بات

دهه اخير نرخ اضافه ارزش ها در همه جای جهان در مقياس خيره کننده ای سير صعودی داشته است، اما سرعت 

افزايش نرخ انباشت سرمايه در همه جا از شتاب نرخ اضافه ارزش ها باالتر بوده است و در همين راستا تنزل بهای 

باالتر به . داری بوده است سرمايه ح معيشت توده های کارگر پديده عام و سراسری جهان واقعی نيروی کار و سط

نرخ . جهش نموده است% ١٢٠٠به % ٣٠٠ سال نرخ اضافه ارزش از ٣٠در فاصله . مورد ايران اشاره کرديم

ين دوره تنزل کرده سالهای پيش از ا% ٢۵انباشت سرمايه کوه آسا باال رفته است و سطح معيشت توده های کارگر تا 
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دچار افزايش گرديده است و ساير امکانات زيستی نيز همه جا روند نزولی و نابودی % ٣٠بيکاری تا حدود . است

  . داشته است

داری در سطح بين المللی را بايد در سير جهش وار نرخ  سرمايه به اين ترتيب شاخص های اساسی فاز کنونی نظام 

نرخ متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه ها و افزايش افراطی سطح بارآوری کار انباشت سرمايه، سير تصاعدی 

اجتماعی، نياز بسيار بسيار کمتر سرمايه ها به نيروی کار در حالتی که حجم انباشت سرمايه مستمرًا رو به اوج است 

سويه سرمايه و گسترش عوارض قهری آن به صورت بيکارسازی های چند صد ميليونی و فرا ميلياردی، فشار همه 

جهانی برای تشديد هر چه عميق تر استثمار طبقه کارگر و افزايش هولناک نرخ اضافه ارزش ها، پيشی گرفتن 

افزايش نرخ انباشت از تفاوت نرخ اضافه ارزش در سطح بين المللی به رغم تمامی فشار سهمگينی که بر سطح 

بقه فقر، آوارگی، گرسنگی اعتياد، فحشاء، بی مسکنی، معيشت کارگران وارد شده و می شود، توسعه تاريخًا بی سا

پديده هائی که ما همه جا . بی آموزشی، بی بهداشتی و تمامی بليه های اجتماعی و مصائب بشری، بايد جستجو نمود

  .شاهد توسعه بی مهار آنها می باشيم

 با افول آنچه که در بخشی از روند اقتصادی منبعث از شاخص های اساسی فوق قهرًا و به صورت اجتناب ناپديری

دنيا نام دموکراسی بر خود دارد، سقوط دوره تاکنونی حيات جنبش اتحاديه ای و تغيير نقش اتحاديه های کارگری از 

ابزار سازش طبقاتی ميان کارگران و بورژوازی به ابزار تحميل تمامی سياست های نئوليبرالی بر توده های کارگر، 

 متعارف ميان احزاب سوسيال دموکرات و سوسيال بورژوا به طور کلی با جريانات از بين رفتن تفاوت های

نئوليبرال سرمايه، حدت تاريخًا بی سابقه رقابت ميان بلوک بندی های جديد درون سرمايه جهانی در عين توسل جامع 

سراسری برای االطراف همه اين قطب ها به اتخاذ رويکردهای واحد و سياست های اقتصادی مشترک در سطح 

داری،  سرمايه فشار فزاينده بر زندگی طبقه کارگر بين المللی، جنگ افروزيهای عنان گسيخته قدرت های مسلط 

عروج باز هم گسترده تر جريانات ارتجاعی و فاشيستی از نوع مذهبی و ناسيوناليستی با بهره گيری از امواج کوبنده 

بديل نيرومند سوسياليستی و پاره ای رويدادهای ديگر اين نوعی نارضائی توده های کارگر و زحمتکش در خالء 

رخدادها و عوارضی که باز هم به طور گسترده و در همه جای جهان در مقابل انظار عمومی . همراهی خواهد گرديد

  . مردم کارگر دنيا قرار گرفته است و هر روز بيش از روز پيش زندگی آنان را زير فشار قرار می دهد

داری به طور جدی مطمح نظر قرار دهيم و  سرمايه ات باال را به عنوان شاخص های اساسی فاز جاری نظام اگر نک

اگر تئوری های بی پايه و بی بنياد ناسيوناليستی، سوسيال رمانتيسيستی و همه آنچه که امروز آبشخور فکری طيف 

ه در مورد چه بايد کردها و چه نبايد کردهای رفرميسم چپ را تعيين می کند، به صورت جدی به دور اندازيم، آنگا

پيش روی جنبش کارگری جهانی و از جمله جنبش کارگری ايران نيز بايد به شيوه ای متفاوت با جريانات ياد شده 

  : طبقه کارگر ايران بايد يقين کند که. بيأنديشيم و عمًال گام برداريم

 مرگبار شدت استثمار و کليه اشکال بيحقوقی اجتماعی وی داری روزی در تعميق سرمايه  هر روز ماندن نظام . ١

مسائلی مانند اينکه سرمايه اجتماعی ايران در سرمايه جهانی خوب ادغام شده است يا پروسه ادغام آن بد . خواهد بود

ه ها پيش رفته است، حجم سرمايه های خارجی سرريز به بازار داخلی زياد يا کم بوده است؟ سرمايه ها در کدام حوز

انباشت شده و در کجاها انباشت نشده است، برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد توسط اين جناح يا آن جناح صورت 
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می گيرد، بورژوازی صنعتی يا غيرصنعتی است که حکم می راند، دولت بورژوازی عربده دينداری و اسالم پناهی 

علم » کاسترو« و » چاوز« ًال قرار است به شيوه امثال سر می دهد، يا هر روز سرود ای وطن می خواند، يا اص

اين حرف . سوسياليسم بر افرازد، يا هر اگر و مگر ديگر به طور قطع هيچ دردی از توده های طبقه وی دوا نمی کند

جای هيچ برو و برگرد ندارد که هر شکل و حالت و هر نوع چهره آرائی اين نظام بطور قطع با تشديد روز به روز 

ستثمار، گرسنگی، بی داروئی، بی آموزشی، تبعيضات مرگبار جنسی، خيابانی شدن بيشتر کودکانش و کليه اشکال ا

  .ديگر ستمکشی و محروميت و فالکت اقتصادی و اجتماعی او همراه خواهد بود

داران  مايهسر  با هر گونه تالش برای برپائی تشکلی که ظرف گفتکو و تعاملوع اميد بستن به مبارزه قانونی ونهر. ٢

دليل اين امر فقط ماهيت سازشکار سنديکاليسم و واقعيت . بيخ و بن محکوم به شکست استيا دولت آنها باشد از

اينکه جنبش سنديکاليستی . انحالل تا مغز استخوان جنبش اتحاديه ای در ملزومات ماندگاری نظام بردگی مزدی نيست

 ديگر آن استيصال و بن بست قطعی مبارزات اتحاديه ای در کار بهبود بخش. چنين است فقط بخشی از فاجعه است

وضعيت معيشت و افزايش دستمزد کارگران حتی در چهارچوب رفرميسم راست ارتجاعی در جامعه ای مانند ايران 

طبقه کارگر ايران بايد به کمک تمامی تجارب گذشته خود و . اين نکته ای است که باالتر توضيح داديم. است

همزنجيران طبقاتی اش در جاهای ديگر خوب دريافته باشد که در گستره مبارزه قانونی و جنبش سنديکائی قادر به 

داری ايران فقط مبارزه راديکال  سرمايه در دوزخ . حصول هيچ بهبودی در شرائط کار و معيشت خود نخواهد بود

جنبش سنديکاليستی نيز اگر قرار باشد . وب ها استداری طبقه کارگر نيست که آماج وحشيانه ترين سرک سرمايه ضد 

نسخه واقعی . دار و دولت وی مواجه نخواهد شد سرمايه نانی به سفره کارگر برساند به طور حتم با استقبال طبقه 

سنديکاهای . جنبش سنديکاليستی و اتحاديه ای در ايران همان است که از ديرباز تا حاال توسط دولتها پيچيده شده است

دست ساخت قوام، سيد ضياء، حزب زحمتکشان بقائی، ساواک شاه، شوراهای اسالمی و خانه کارگر مدل های واقعی 

داری ولو برای نان روزمره خود  سرمايه  اگر بناست کارگران عليه . داری ايران هستند سرمايه جنبش اتحاديه ای در 

  . را از همان آغاز پشت سر گذارندو فرزندانشان مبارزه کنند بايد مرزهای جنبش اتحاديه ای 

مبارزات پراکنده کارگران در کارگاهها، مدرسه ها، بيمارستانها، مؤسسات حمل و نقل، فروشگاهها، شرکتهای . ٣

عظيم صنعتی و تجاری و کًال مراکز کار و توليد، به رغم همه اهميت اساسی و تعيين کننده ای که دارند در قياس با 

دليل اين امر کاهش نقش اين مبارزات و اعتصابات در . انس پيروزی کمتری برخوردارنددوره های پيشين از ش

مشکل اين . خواباندن چرخ توليد و اختالل روند کار سرمايه و وارد ساختن فشار سنگين بر صاحبان سرمايه نمی باشد

داری برای گريز  سرمايه   داران، دولت بورژوازی و در يک کالم نظام سرمايه سطح مبارزات سرسختی و عزم جزم 

 کمتر اعتصابی توسط کارگران ۵۶ تا ۵٢در فاصله سالهای . از قبول مطالبات کارگران به هر بها و هر شکل است

در واحدهای مختلف صنعتی يا هر مرکز کار ديگر ايران صورت می گرفت که کارفرمايان و دولت را به قبول 

در آن دوره تن دادن به مطالبات . حال حاضر به هيج وجه چنين نيستخواسته های کارگران وادار نسازد، اما در 

احتياج مبرم به نيروی کار و . داران اقدامی عقالنی تلقی می شد سرمايه  توده های کارگر از پاره ای جهات برای 

 اضافه معضل جايگزين سازی فوری کارگران، سطح بسيار پائين تر اختالف ميان نرخ انباشت سرمايه و نرخ توليد

ارزش در مقياس بين المللی و فشار کمتر اين مؤلفه ها بر روی پروسه بازتوليد سرمايه در جوامعی مانند ايران در 
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قياس با دوره کنونی موجب می شد که دولت بورژوازی توسل به قهر عريان و سرکوب را به صورت تنها مکانيسم 

اين امر در وضعيت روز .  اينجا و آنجا مورد ترديد قرار دهدمقابله با اعتصابات به ويژه در شرائط رونق اقتصادی

به دليل همه آنچه . جهان و به طور خاص در فضای کارزار طبقه کارگر ايران عليه بورژوازی اصًال مصداق ندارد

رکوب داری بر شمرديم، پاسخ رد توأم با بدترين س سرمايه که باالتر زير نام شاخص های مهم اين فاز از حيات نظام 

ها و در صورت تشتت و بی سازمانی و موقعيت بسيار ضعيف جنبش کارگری بدون سرکوب، تنها راه حل 

در چنين وضعی پيداست که اعتصابات پراکنده و جنب و جوش . بورژوازی در مقابل مبارزات روز کارگران است

ل مطالبات کارگران بر بورژوازی های متشتت درون مراکز مختلف کار و توليد از ظرفيت چندان زيادی برای تحمي

  .برخوردار نمی باشد

برای غلبه بر معضل باال، تنها راه، تالش جامع االطراف برای سازمانيابی سراسری طبقه کارگر و ايجاد يک . ۴

بورژوازی مصمم . داری است سرمايه ظرف اعمال قدرت جمعی عليه کارفرمايان، دولت بورژوازی و کل نظام 

کليه امکاناتش، با توسل به هارترين شيوه های سرکوب و با استفاده از موقعيت ضعيف جنبش است که به کمک 

اين مقاومت حکم محرز سرمايه است که . کارگری در مقابل هر خواست کارگران، هر چند اندک سخت ايستادگی کند

ارگری در مقابل اين راه چاره جنبش ک. داری می جوشد سرمايه از بطن همه شاخصها و مؤلفه های فاز حاضر 

تمامی رخدادهای اخير . وضعيت سوای توسل متقابل به اعمال قدرت گسترده سراسری چيز ديگری نمی تواند باشد

در طول اين چند دهه دامنه مبارزات توده . درون جنبش کارگری ايران شاهد بسيار زنده اهميت اين موضوع هستند

اما بخش اعظم اين اعتصابها و .  اعتصابات بسيار افزون تر بوده استهای کارگر از دوره های ديگر وسيعتر و شمار

پديده ای که به نوبه خود تأثير منفی زيادی بر روی کل جنبش کارگری . خيزش ها به هيچ موفقيتی دست نيافته اند

ر قرار داده نوميدی از مبارزه را در ميان کارگران دامن زده است، روند متشکل شدن آنان را زير فشا. داشته است

داری  سرمايه  غلبه بر اين وضعيت در گرو سازمانيابی سراسری عليه . است و سطح انتظارات آنان را تنزل داده است

شکی نيست که اين يکی از دشوارترين، پرسنگالخ ترين و پيچيده ترين وظائفی است که پيش روی طبقه کارگر . است

ثابه امر اجتناب ناپذير مبارزه طبقاتی پرولتاريا به طور کلی، بلکه حتی به قرار داد اما پيشبرد اين پروسه نه فقط به م

  . عنوان راهکار تحميل مطالبات روز کارگران بر بورژوازی برای توده های کارگر دنيا الزامی گرديده است

ر و روند سازمانيابی سراسری کارگران، سوای جريان روز مبارزات توده های کارگر و عمق زندگی و کا. ۵

ايجاد تشکل . مشکل جنبش کارگری فقدان تشکل فعالين نيست. مراودات جاری آنان، هيچ معبر و بستر ديگری ندارد

خاص فعالين نه در راستای سازمانيابی سراسری طبقه کارگر که پاره ای اوقات در جهت گسست بندهای انسجام و 

 می زنند که ايجاد تشکلی از فعالين زير هر نام و نشانی همه تجارب با صدای بلند فرياد. اتحاد کارگران عمل می کند

که باشد، مادام که آحاد اين فعالين به طور واقعی انسانهای حی و حاضر و نافذ و تأثيرگذار درون جنبش جاری 

 تشکل فعالين نمی تواند خود را جايگزين تشکل توده. کارگران نيستند هيچ کمکی به متشکل شدن طبقه کارگر نمی کند

اين حرف درست که اتفاق نظر و همکاری و اتحاد فعالين حتی بدون پيوند ريشه ای نافذ و تعيين . های کارگر سازد

کننده آنان با مبارزات روز کارگران می تواند به سازمانيابی جنبش کارگری کمک کند، در موراد زيادی نتيجه 

ی را با سکت های سياسی چپ نمای موسوم به حزب يا اين نوع تشکلها اين تفاوت اساس. نادرست به بار آورده است
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گره واقعی مسأله اينجاست که . اما مجرد اين مؤلفه کفاف نمی دهد. احزاب دارند که افراد آنها به طور واقعی کارگرند

بحث سازمانيابی کارگران در اساس بحث متشکل شدن جنبش کارگری و نه گفتگوی متشکل شدن اين يا آن فعال 

اتحاد فعالين کارگری فقط تا جائی در مسير کمک به متشکل شدن جنبش طبقاتی آنان است که هر . ا هم استکارگری ب

داری، کمک کننده به گشايش ميدان  سرمايه کدام در گوشه ای يا بخشی يا حلقه ای از کارزار سراسری کارگران عليه 

در .  و فتق مشکالت مبارزه و مانند اينها باشنداعتراض، بسيج کننده، مورد اعتماد توده کارگر، دارای قدرت رتق

غير اين صورت ولو اينکه صدها کارگر فعال در يکجا و در درون يک تشکيالت دست در دست هم گذارند به تشکلی 

جدا از جنبش کارگری تبديل می شوند و اتحاد آنان در ادامه کار دستخوش همان فجايعی می شود که تاريخًا گروههای 

فعال کارگری برای اين که در سازمانيابی جنبش طبقه . دستخوش آن شده اند!! »احزاب کمونيست« روغين زير نام د

خود نقشی ايفاء کند قبل از هر چيز بايد عمًال و به صورت حی و حاضر در پراتيک روزمره خود فعال مبارزات 

 در درون اين مراکز روی می دهد بايد در هر اعتصاب کارگری که. کارگران در محيط کار و زندگی خويش باشد

سازمانيابی جنبش از همين . نقشی جدی داشته باشد و در پروسه سازمانيابی اين اعتصابات نقش اساسی ايفاء کند

يک اعتصاب به ويژه اعتصابات بزرگ و نسبتًا بزرگ از نخستين بگومگوهای پشت . جاهاست که آغاز می گردد

 نشينيهای داخل خانه ها تا لحظه وقوع و تعطيل چرخ توليد، تا طول دوران دستگاههای کار و درون اتوبوس و شب

مقاومت کارگران و سرانجام پيروزی يا شکست، فضائی خلق می کند که همه دقايق آن می تواند عناصر متشکله 

ء آگاهی و پيوند فعال کارگری در اينجا است که بايد دست به کار ارتقا. پروسه رشد، بلوغ و سازمانيابی کارگران باشد

در اين جا است که همراه با همزنجيرانش، با کشف توانائيها و . زدن کارگران و جستجوگر راه تداوم اين پيوندها باشد

ناتوانيها، نقاط قوت و ضعف، نيازها و امکانات موجود، همه تالش خود را برای تبديل مراودات جاری کارگران به 

با تمامی توان خود می کوشد تا پايان اعتصاب نه پايان . قاتی به کار می گيرديک استخوانبندی با ثبات اتحاد طب

. ارتباطات، همدليها و همرزميها، بلکه فاز بهره گيری از دستاوردها و تجارب برای تحکيم همه اين مسائل باشد

ود را در فعالين کارگری تنها در صورت داشتن چنين روابطی و حضور در متن چنين وضعيتی است که نقش خ

پيداست که در اين صورت به هم پيوستن فعالين نه تشکل فعالين . سازمانيابی سراسری جنبش کارگری ايفاء می نمايند

  . کارگری بلکه جزء پيوسته و بسيار زنده ای از پروسه متشکل شدن جنبش کارگری است

بر محور مطالبات سراسری و پايه ای سازمانيابی سراسری طبقه کارگر نيازمند چرخيدن مبارزات روز کارگران . ۶

کارگران در کارخانه ها و مراکز کار مختلف طبيعتًا برای حصول خواسته های . داری آنان است سرمايه ضد 

در وضعيت . آنان در تعيين مطالبات خويش به طور معمول انتخاب نمی کنند. مشخصی دست به مبارزه می زنند

ی و از هم پاشيدن شيرازه زندگی است که مسأله دستمزد بيشتر يا هر مطالبه موجود عمومًا زير فشار فقر و گرسنگ

با اين حال واقعيت اين است که حتی در همين شرائط نيز مطالبات کارگران به . معيشتی ديگر را پيش می کشند

 يکسان و صورت اتوماتيک و بدون نياز به هيچ گزينش يا شور و مشورتی در همه حوزه ها و در همه مناطق کشور

از اين که بگذريم در جامعه ايران و غالب جوامع ديگر جهان، سطح نازل معيشت، . در همين گذر سراسری است

محروميت های گسترده اجتماعی و بی حقوقی هولناک سياسی در سطحی است که اساسًا مقوله حداقل معيشت و حقوق 

بهای اندک . عام و سراسری قابل فرمولبندی استاجتماعی برای همه توده های کارگر در داربست يک مطالبات 
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نيروی کار، عدم دسترسی به امکانات دارو و درمان و آموزش و مهد کودک و مراقبت از سالمندان، معضل مشترک 

و همه جا گير کل کارگران از معلم و بهيار و پرستار و کارگر صنعتی گرفته تا کارگر بخش نظافت و حمل و نقل و 

 .  قلمروهای ديگر استتجارت و تمامی

طرح خواسته های مشخص جاری و عاجل کارگران مراکز مختلف کار و توليد در چهارچوب پديده ای به نام 

مطالبات پايه ای سراسری کارگران اين خاصيت را دارا است که می تواند ريسمان پيوندی ميان توده های کارگر در 

بستر آموزش و تعميق آگاهی، سنگر فراگير همرزمی و همدلی و اين مطالبات در همان حال . سراسر جامعه باشد

داری  سرمايه هر فاز مبارزه و ريل انتقال جنبش آنان از فازی به فاز ديگر عليه نظام طبقاتی کارگران درکانون بسيج 

  . خواهد بود

ه ظرفيت طبقاتی الزم شورائی بودن سازمانيابی کارگران شرط اساسی و اجتناب ناپذير دستيابی جنبش کارگری ب. ٧

برای ستيز با نظام بردگی مزدی، تحميل مطالبات روزمره بر بورژوازی و حتی چالش تهاجمات روز کارفرمايان 

شورائی بودن جنبش . عليه شرائط کار و سطح زندگی کارگران در اين يا آن کارخانه و هر نوع محل کار است

پ مشاهده می شود، نه در روابط دموکراتيک درون ساختار کارگری بر خالف آنچه در ادبيات غالب نيروهای چ

تشکيالت، نه در مجرد ايجاد يک ظرف سازمانی دموکراتيک متفاوت با سنديکا، بلکه با حضور دخالتگر و نافذ آحاد 

داری، ظرفيت مراودات متشکل کارگران برای باال  سرمايه هر چه بيشتر طبقه کارگر در فرايند مبارزه طبقاتی ضد 

ردن بی وقفه آگاهی و شناخت طبقاتی کارگران، تأمين شرائط الزم برای آشنائی هر چه عميق تر توده های کارگر به ب

  . دورنمای سوسياليستی مبارزه طبقاتی و مانند اينهاست که خصلت نما می گردد

متحجر نمودن اين فعالين رفرميسم چپ با جدا سازی فعالين کارگری از بدنه جنبش توده ای و طبقاتی آنان، مسخ و . ٨

در منافع محدود و محقر سکتی، محروم ساختن فرايند مبارزه طبقاتی از وجود اين فعالين، استحاله نقش طبقاتی آنان 

به متعصبان کور گروهی و ايجاد دشمنی حاد فرقه ای ميان آنها، تاريخًا و عمًال ضربات بسيار سنگينی بر روند 

طرح اين موضوع شايد برای برخی از فعالين و دست اندرکاران . د ساخته استمبارزه طبقاتی پرولتاريا وار

طيف احزاب يا سازمانهای رفرميسم چپ با مبارزات روز . سازمانيابی جنبش کارگری چندان قابل قبول نباشد

سازمانيابی کارگران بی ارتباط و بيگانه هستند و همين مسأله سبب می شود که دعوی تأثير نقش مخرب آنها در روند 

اين تعجب قابل فهم است، اما واقعيت اين . داری و کل مبارزه طبقاتی توده های کارگر عجيب به نظر آيد سرمايه ضد 

است که نقش تخريبی اين طيف در رابطه با جنبش کارگری نه در چهارچوب موجوديت حزبی و گروهی فی الحال 

شمار زيادی از فعالين کارگری با سابقه ايران به . قابل کندوکاو استآنها، بلکه از ورای پيشينه تاريخی موجوديت آنها 

احزاب و گروههای اين طيف در جنبش کارگری و . نوعی با حلقه ای از زنجير پاره اين رفرميسم در ارتباط است

. تی دارندمبارزات جاری طبقه کارگر هيچ نوع حضوری ندارند، اما آنان با اين يا آن فعال کارگری نوعی مراوده سک

 فعال جنبش کارگری، اکثر اين احزاب و گروهها برای مصادره ۴اين مسأله سبب می شود که به محض جمع شدن 

در همين جاست که ارتباط چند فعال کارگری به ميدان جدال حزبها برای تحقق منافع سکتی . آنها بسيج می شوند

به بيان ديگر معضل اساسًا در وجود . دنبال می آورداحزاب بدل می شود و تشتت و تفرقه فعالين کارگری را به 

گروهها و احزاب به اعتبار موجوديت تشکيالتی آنها نيست، معضل در وجود فعالينی است که خود به شدت و به 
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  . صورت پيشينه دار، فرهنگ و منش و سنت و همه چيز رفرميسم چپ را با خود حمل می کنند

ی راه صف آرائی در مقابل بورژوازی و برای اينکه کفه توازن قوای موجود جنبش کارگری ايران برای هموارساز

داری است به هم زند بايد ملزومات جدی باال را در  سرمايه  را که به صورت وحشتناکی به زيان او و به نفع نظام 

ارگری نيز بايد فعالين ک. وجود خود اثبات و نقاط ضعف اساسی موجود را گام به گام از حيات خويش پااليش سازد

راهی سوای اين نه خدمت به توده های کارگر، نه رويکرد سوسياليستی و نه تقويت جنبش بدانند که هر نوع تقال در

کارگری که بالعکس در راستای به شکست کشاندن مبارزات کارگران، عليه سوسياليسم و تضعيف موقعيت پرولتاريا 

بورژوازی . آن کالم اين است. ه های خود را در يک کالم خالصه کنيماگر بخواهيم کل گفت. در مبارزه طبقاتی است

در ايران و در سطح جهانی آماده است تا با حداکثر درندگی و با استفاده از تمامی امکانات عظيم اجتماعی و زرادخانه 

اين امر . دهای هولناک نظامی اش هر گام مبارزات کارگران کشورها حتی برای افزايش دستمزد را به عقب ران

توده های کارگر در مقابل اين صف . داری در فاز کنونی حيات تاريخی آن است سرمايه راهکار جبری تداوم حيات 

آرائی مصمم سرمايه با مبارزات پراکنده، با آويختن به دار قانون و خزيدن در باتالق سنديکاليسم، با حلق آويز کردن 

حتی برای اين کار . حداقل دفاع از بهای نيروی کار خود نيز نخواهند بودخود به دار احزاب ماوراء خويش قادر به 

داری متشکل گرديد و بايد که چند وچون اين متشکل شدن  سرمايه بايد به طور سراسری در يک جنبش نيرومند ضد 

 مزدی پی داری، در عمق مبارزات روزمره و با رويکرد شفاف ضد کار سرمايه را حول محور مطالبات پايه ای ضد 

  .گيری کرد
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