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مقدمه
ی های شکوهمندانهها و تالشست ناقابل و ناچیز در برابر مجاهدتا متن حاضر تنها تالشی

است به مردان، زنان و کودکانی که با دست خالی گلوی ی کارگر ایران. این متن ادای دینی طبقه
اند. اگرچه این هیوالی استثمارگران را فشرده سایر خوران وها و دیگر مفتها، شریعتیاسدبیگی
شود، اما برای ی جان ما کارگران، تواناتر میهر روز از استثمار ما و با به یغما رفتن شیرهچند سر 

میلیون نیروی کار  20 بیش از داری ایران باوندگان نیاز دارد. سرمایهبقای خود به ما استثمار ش
شان یادیاداران و ی سرمایهگسیختهعنان  ی بیکار از یکسو و هجومها ارتش ذخیرهیلیونو مفعال 
تمّدن، که سرنوشت  از سوی دیگر، میداِن نبردی است این نیروی کار رایط کار و معیشتبه ش

 آتِی ایران و منطقه را تعیین خواهد کرد.  تصادیفرهنگ و سازمان اق

کادمیسینداران مواجه نمیواسطه با سرمایهدر این نبرد کارگران بی ها، شوند، خیل از عظیمی از آ
ی دولت و ها و نخبگانی که اساس تحلیل خود را بر دوگانهها، قلم به مزدفعالین سیاسی، لیبرال

ها ضمن مبّرا ساختن گیری از این تحلیلکنند تا با بهرهش میکنند و تالی مدنی برپا میجامعه
های ی کارگر، کارگران را تبدیل به اهرم فشاری برای جناحداری از گزند نقد طبقهنظام سرمایه

 اند. آرایی کردهی کارگر ایران صفداری کنند، در برابر طبقهمختلف سرمایه

های ایدئولوژیکی چون دموکراسی، استبداد، ه بر انگارهدارد با تکیتالش میلیبرالیسم از یکسو 
ی ی طبقهیی کارگر محافظت کند و از سودارانه در برابر نقد طبقهفساد و ... از روابط سرمایه

ی ی واقعیت رابطهکارگر در تمام مبارزاِت اقتصادی و سیاسِی خود تالش دارد تا پرده از چهره
آمیز است، بردارد. متن حاضر تالشی است که در سوی مبارزات ای تضاد کار و سرمایه که رابطه

دهد تا از واقعیت واقعًا که به ما اجازه می اصولیایستد، اگرچه با ی کارگر میواقعًا موجوِد طبقه
چه زندگی تحت های واقعًا کارگرِی این مبارزات را از آنموجود این مبارزات فراتر رفته و سویه

این اصوِل  کند، تا حد بضاعتمان جدا کنیم.وارد می این مبارزاتدارانه به هی روابط سرمایسلطه
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ی کارگر در ادوار گوناگونی  از تاریخ ی طبقهروشی مفروضاتی هستند که البته مبارزات گذشته
است. در این مقّدمه اهمِّ این هم آوردهای کارگر فری سرمایه برای جنبش طبقهساله 200

 کنیم.می مفروضات را بررسی

ناپذیر کار و سرمایه بنا گشته است.  به این داری بر مبنای تضاد آشتینظاِم سرمایه .1
و هر چه  تر بخوردته باشد، کارگر باید کمدار بیشتر داشمعنا که هرچه سرمایه

ی کارگر اگر چه تر باشد، وضعیت طبقهدارانه فراهماقتضائات انباشت وتولید سرمایه
 گیرد.هی از رونِق احتمالی، در سراشیبی سقوط قرار میهای کوتابا دوره

ی کارگر تنها در صورتی قادر به بهبود شرایط دهشتبار زندگی بر اساس مورد اول طبقه .2
های سیاسی، اقتصادی، فلسفی و ایدئولوژیکی خود خواهد بود که از تمام جنبه

اگر تضاد داران و سایر طبقات جدا سازد. صفوِف خود را از صفوف سرمایه
. بودبر یک راه و روش داران توان به هیچ لحاظ با سرمایهناپذیر است، پس نمیآشتی

ی دموکراسی، اقتصاد، نئولیبرالیسم و هر چیز دیگر های لیبرالی دربارهنباید نظرگاه پس
 کاست. هاو باید، هر دم از نفوذ آن ی کارگر راه دادرا به جنبش طبقه

دارانه است، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه رژیِم سرمایه رژیم حاکم بر ایران یک .3
ای از جهان از یکسو انتزاعی جهان شمول ای در هر نقطهدارانهکمتر. هر رژیم سرمایه

ای ی اجتماعی سرمایه و از سویی دارای اقتضائاِت محّلی، مّلی و منطقهاز رابطه
ای با دول منطقه زعات خاصشی این دولت و تنای ویژههاخاّص خود است. گفتمان

دهد و فقط شکل داری این حقیقت را تغییر نمیهای سّنتی سرمایهو یا برخی قدرت
 دهد. را تغییر می با این حقیقت ی کارگررویارویی طبقه

ها و باید رویاروییهای آتی با رژیم بورژوایی ایران ی کارگر ایران برای نبردطبقه .4
های بورژوایی منطقه و جهان را در نظر و سایر دولتهای ایران همچنین همکاری

ها اّتخاذ کند. مثاًل زمانی که راهبرد گرفته و نتایج صحیح مبارزاتی را از این رویارویی
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شود و یا طلب راهبرد اصلی کاخ سفید میتجهیز و تسلیح نیروهای مسّلح جدایی
ظور تغییر رژیم در ای طبقه متوسط شهری به منتجهیز و تقویت رسانه که زمانی

ها و دیگر اوباش لیبرال با شعاری جدید به سوی گیرد، هر بار چپدستور کار قرار می
گران نیز باید بتوانند راهبرد مبارزاتی راستفاده کنند و کا ءآیند تا از آنان سوکارگران می

 مناسب با این شرایط را ایجاد کنند.
 یِی خود را تشکیل داده و مالکیت خصوصی کارگر ایران باید بتواند حزب سیاسطبقه .5

باید  فقرات رژیم بورژوایی ایران خرد کند. این طبقه نبر ابزار تولید را چون ستو
بورژوازی، خرده بورژوازی و طبقه متوسط شهری دیکتاتوری طبقاتی خود را بر فراز 

المللی بین یتقویت جبههبرای  با تمام توانشبگستراند. این دیکتاتوری باید بالفاصله 
 شود.می ویران توسط آنان ااّل و دهای بورژوایی بکوشکارگر بر علیه سایر رژیمی هطبق

ی کارگر را ذیل مبارزات مبارزات طبقه کنندطلب که تالش میهای سرنگونیپس چپ
ی کمونیسم و که وظیفه هانه تعریف کنند، و همچنین چپ محور مقاومتخوادموکراسی

ی "مقاومت" در برابر ی کارگر را دفاع از رژیم بورژوایی ایران به بهانهبقهمبارزات تاریخی ط
اند، دانند و چشم بر تباهی و زندگی هولناک کارگران بستهی آمریکا میایاالت متحده

ی طبقاتی است و بکار هاصل محصول تاریخ مبارز 5مخاطب این مجموعه نیستند. این 
تمام تواند چیزی است که میتخطی نکردن از آن  بستن آن در تمام مراحل مبارزه و

هایی که این نوشتار روایت بخشی از آن را بر ها و تالشها از جان گذشتگیمجاهدت
عهده گرفته را به سرمنزل مقصود برساند. پس کسانی که این اصول را قبول ندارند، از نظر 

ی این مجموعه را ا مطالعهجی کارگر هستند و بهتر است همیناین نوشتار دشمنان طبقه
 متوقف کنند.

اند. اغلب از منابع در پایان باید گفت مستندات وقایعی که در این مجموعه تعریف شده
اند. این منابع مختلفی برداشته و با منابع دیگر تطبیق داده شده و صحت سنجی شده
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ران نیشکر عبارتند از: پادکست بتدریج از اسماعیل محمدولی، کانال سندیکای کارگ
 تپه و اخبار کارگری ایلنا. تهف

 آغاز اعتراضات 
های تولید شکر در جنوب غربی کشور اعتصابی در یکی از مجتمع 1387اردیبهشت  16در 

ی بعد در صدر اخبار مبارزات دهه در طول تپههفتاتفاق افتاد. این مجموعه یعنی نیشکر 
از پنجاه روز به طول انجامید. در طی این  این اعتصاب بیش  کارگران در ایران قرار گرفت.

اعتصاب کارگران این واحد تولیدی موفق شدند تا ضمن وادار ساختن مدیران این مجموعه به 
واگذاری شرکت به بخش خصوصی را تا هفت سال بعد به تعویق  ،پرداخت دستمزدهای معوقه

تر از این واحد ید مسائلی کالناندازند. اما برای فهم دلیل بروز این اعتصاب و وقایع بعدی با
 تولیدی مورد بحث قرار گیرند. 

 را داری در ایران موفق شده بود تا تمام نیروهای انقالبیپس از پایان جنگ هشت ساله سرمایه
به  سرکوب و ،ندی کارگر تأثیرگذاری داشته باشی طبقاتی به نفع طبقهکه قادر بودند تا در مبارزه

داری ایران با در اختیار گرفتن تمام شئونات اقتصادی د. دولت سرمایهکنی اعدام رهسپار جوخه
دوران   دولتیِی ریزی شدهو فرهنگی جامعه توانسته بود تا خود را تثبیت کند. اقتصاد برنامه

های اقتصادی، جنگ، حکومت نوپای جمهوری اسالمی را قادر ساخت تا به تمام ساخت
یافتن احساسات ناسیونالیستی و رسی پیدا کند و با سلطهسیاسی و ایدئولوژیکِی جامعه دست

 عام کند. قتل و سرکوب ترین شکلیرا به مخوف انقالبیتمام نیروهای سیاسی  ،مذهبی

شکلی اوج یابنده گرفته بودند، با شروع جنگ به راحتی  57زات کارگری که از پس انقالب مبار
رهای کشور محل تجمع کارگران های شهبسیاری از خیابان 58در اردیبهشت سرکوب شدند. 

ود گذاشته تر دولت موقت را تحت فشار طبقاتی خندهی شدهاکارانی بود که روز به روز سازمو بی
رهبری از همان آغاز تیراندازی و حمله به کارگران و رهبرانشان را آغاز کرده بود.  پلیسبودند. 
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های چپ و رادیکال که اعمال ود. گروههای متفاوتی بها و جناحجنبش کارگری در دست گروه
ایجاد دولت کارگران را به عنوان هدف این فشار بیشتر، سرنگونی دولت بورژوا لیبرال بازرگان و 

اقتضائات  ی پراتیکی طبقاتی که بتواندی جاسوسی از ارائهالنه دیدند، با تسخیرمی جنبش
گری کند جیران و هدف نهایی آن را میانی کارگران ایمبارزات روزمره، محتوای جهانِی مبارزه

ی واسطهکارگران نیز از سویی قادر نبودند تا مبارزه در جهت منافع اقتصادی و بی ماندند.باز
همچنین مبارزات جهانی  هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی وخود را در پیوند با تسخیر و در 

بازرگان و اعطای امتیازاتی به منظور تسخیر سفارت آمریکا، گذرکردن از  کارگران درک کنند.
های شکاف انداختن میان کارگران در کنار سرکوب آشکار و میلیتاریستی کارگران توانست تا موج

0Fی مبارزات کارگران در دوران پس از سرنگونی شاه را مهار کنداولیه

. همین شکاف میان اهداف 1
ی چندین باعث شد تا تمام دستاوردها سیاسی و مبارزات اقتصادی کارگران بود که در نهایت

و آغاز جنگ کردستان دولت نوپای  58ی کارگری به یغما رود. در تابستان مبارزه دهه
1Fداری در ایران به راحتی توانست تا دست به سرکوب نظامی و قهری کارگران بزندسرمایه

2 .
مله کردند و آنان را از محل نیروهای امنیتی این رژیم با سالح گرم، چماق و چاقو به کارگران ح

صدا و سیما به راحتی از پوشش اخبار ی کارگر بیرون کردند. اصلی تحصنشان یعنی خانه
های زیرساختی جنگ کنترل بسیاری از مبارزات کارگران دست کشید و دولت به بهانه

گونه نالّله خسروشاهی در تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت اییداقتصادی را در دست گرفت. 
 گوید:می

ی کارگران در خوزستان سال شصت با شروع جنگ شوراها تضعیف شد. پایگاه اصلی رزمنده"
شتر یی شهرهای دیگر شدند. تعداد کارکنان در هر قسمت فّنی خیلی بآواره و همه تخریب شد

ر در تراشکا 500نفر در چارت سازمانی در تراشکاری نیاز بود،  20از حد الزم شد. مثال اگر 
                                                           

 های خیابانی. جنبش تهیدستان در ایران. آصف بیات. سید اسدالله نبوی چاشمیسیاست  1
 همان. 2
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های بدوی و تجدید پاالیشگاه مشغول کار بود. رژیم از این قضیه سوء استفاده کرد. قانون دادگاه
که به این بهانه توسط  ای توسط دولت تصویب شدنظر درون کارخانجات و صنایع طی الیحه

ام کارگران مبارز را شناسایی، اخراج، بازنشسته، دستگیر و گاهی حتی اعد سالمیافراد انجمن ا
2Fکردند

3. 

و  صدر برای بازدید از صنعت نفت آمدبنی 60ل سالها شروع شد. در اواین زمان تصفیهاز ای
پورا مالیده" و ما از یک تابلوی گردش به راست ممنوع در خیابان عکس گرفتیم و -گفت"شورا
د در صدر، گردش به راست ممنوع" بعمان به نام پیشتاز نوشتیم: "بنیی اول نشریهدر صفحه

در هیات  فشنگ است." مخالفت با شوراقدرت مثل تفنگ بیزیرش هم نوشتیم که " شورای بی
3Fخواستیم طوفان شدوزیران و دولت بازرگان هم وجود داشت. بازرگان گفته بود که ما باد می

4". 

4Fپس از دوران جنگ بورژوازی ایران با یک دولت مقتدر

ی کارگری سرکوب و همچنین طبقه 5
ی ایران از طریق ایجاد دارانهی سرمایهو ویرانی حاصل از جنگ رو به رو بود. توسعه شده

دارانه و به صورتی متمرکز در دستور کار قرار گرفت. این ایجاد نهادهای متمرکز نهادهای سرمایه
ور داری در ایران کافی نبود. دی سرمایهداری با استفاده از قدرت دولتی اما برای توسعهسرمایه

باید شرایط این توسعه  مناسبات کار و سرمایهلیبرالی، مقررات زدایی از  هایسیاست جدیدی از
 نقش و  وارد شده هاههمچنین نهادهای نظامی برای صیانت از این سرمای .کردرا تضمین می

های درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز در کنار معافیتگذاری را بر عهده گرفتند. سرمایه

                                                           
 تاریخ شفاهی کارگران نفت. یدالله خسروشاهی 3
 همان. 4
های ملت-ابت با سایر دولتی کارگر رقداری دولتی است که بتواند ضمن سرکوب طبقهدولت مقتدر سرمایه  5

های داری را به پیش برده و اقتضائات جهانی و مّلی انباشت را فراهم کند. این دولت نه بر اساس شاخصسرمایه
اقتصادی و نه بر اساس قوای نظامی و ... قابل قضاوت نیست، چنین دولتی را باید بر اساس توفیقش در تعمیق 

 ه قضاوت نشست.دارانه در جامعه بمناسبات سرمایه
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های اقتصادی های اقتصادی را در پی داشت. این غولاتی و روابط قدرت در ایران ایجاد غولمالی
گرفتند، به زودی تمام که با استفاده از قدرت دولتی و در فضای مساعد پس از جنگ شکل می

شریانات اصلی تولید در ایران را تشکیل دادند. برای ایجاد این انحصارات در ایران قدرت دولتی 
ها، بنیادهایی چون بنیاد مستضعفان، نهادهای شبه دولتی، رآمدهای نفتی نیاز بود. شهرداریو د

ها خود های صنعتی، تجاری و خدماتی دست زده و این بنگاهدولتی و نظامی به ایجاد بنگاه
این شکل از سازماندهی تولید بدون صدها واحد تولیدی کوچکتر را در کنار خود تشکیل دادند. 

 قرار دارد، یعنی امپریالیسم، قابل درک و فهم نخواهد بود. نی در آرداای که سرمایهحلهفهم مر

داری بدون لحاظ اقتضائات جهانی انباشت قادر نخواهد بود تا در عصر امپریالیستی، سرمایه
های انحصاری و ده شرکت برتر سرمایه در سطح ملی خود را بازتولید کند. در جهانی که

قادر نبود  نیز داری ایرانی کنترل اقتصاد جهانی را در دست دارند، سرمایهعمده اقتصادی بخش
بر خالف  ی قدرت نظامی و ... به بقای خود ادامه دهد.تا در سطح تولید خرد، یا به واسطه

انکشاف  چون چیزی مانِع  قدرت دولتی در ایران نه تصور رایج اپوزیسیون خودفروخته،
داری در ایران بود. سرمایه یاقتضائات بنیادین توسعهاز  برخاسته ه دقیقاً داری کمناسبات سرمایه

یعنی زمانی  1916داری در سال ی سرمایهرین مرحلهی باالتی امپریالیسم به مثابهن در رسالهلنی
 نویسد:گونه میاین خوردهای ظهور و بروز امپریالیسم به چشم میکه اولین نشانه

ی آمریکا_ در دست یک صدم های کشور_ایاالت متحدهل تولید تمام بنگاهتقریبًا نیمی از ک" 
گیرند. از ی صنعت را در بر میرشته 258ها است! و این سه هزار بنگاه عظیم عده کل بنگاه

ی معینی از تکامل، به خودی خود کار را به اصطالح شود که تمرکز در مرحلهجا روشن میاین
صول سازش بین یک چند ده بنگاه عظیم آسان است، و از طرف دیگر کشاند. زیرا حانحصار می

انحصار پیدا به گردد و تمایل ها است که رقابت دشوار میی بزرگی بنگاههمانا در نتیجه
 شود."می
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توجیه  استعدادهای فردیداری که خود را با شعار رقابت آزاد و قابلیت شکوفا کردن سرمایه
شود که برای حفظ به انحصارات عظیمی منجر میاز تکامل خود ی خاصی کند، در مرحلهمی

ی از فاسدترین و سودجوترین یهاگروهها انسان ابایی ندارند. خود از کشته شدن هزاران یا میلیون
گو ترین افرادی که تاریخ بشر به خود دیده است، در رأس این انحصارات هستند. این و دروغ

ای در کنار شریرترین نیروهای سیاسی و های غیر رسمیموجودات عجیب الخلقه در شبکه
 رقابت را  دهند. این انحصارات کم کمداری را شکل میآیند و دولت سرمایهنظامی گرد هم می

. برای همین است که رانندمی حاشیهرا به داری ی سرمایهدر جامعه به عنوان اصل اساسی تولید
و  کنندبر قوای نظامی خود تکیه می داری بیش از پیشهای سرمایهدولت امپریالیسمدر دوران 

هایی که تاریخ به خود دیده است را دارا ترین ارتشترین اقتصادهای جهان امروز بزرگبزرگ
 هستند. 

ی انحصارات و رشد اقتصادی بورژوازی در ایران از آنچنان گستردگی برخوردار بود که توسعه
شد. دستخوش رکود میسود  نرخ نیروی کار و افزایش وریافزایش بهرهدیر یا زود بدون 

گذاری برای سرمایهو از سوی دیگر  سودافزایش نرخ بورژوازی ایران از یکسو باید زمینه را برای 
نیروی  دستیابی ی کارگر وتر طبقههمه تنها و تنها از طریق سرکوب بیش آورد. اینفراهم می بیشتر

ز دانشگاهیان و قلم به عروج انحصارات در ایران موج کثیری ا پذیر بود. باکار ارزان امکان
شدند. در های مفتضح در سرتاسر کشور ایجاد میها و تکنوکراتر و ایدئولوگمزدهای شرو

های لیبرالی در بطن ها و همچنین نیروهای امنیتی نیز در تعمیق ارزشرسانه ،کنار این اوباش
ها در ایران به جز تولید نیروی کار متخصص ارزان گاهی دانشکردند. توسعهجامعه تالش می

 برای پاسخگویی به این نیاز بورژوازی ایران به خوبی نقش خود را ایفا کرده است. 

حرکت انحصارات در ایران  همچنینو جذب سرمایه و  نرخ سودافزایش که زمینه برای برای آن
انایی رقابت با سایر کشورهای جهان را به خارج از مرز عملی شود باید نرخ سود در ایران تو
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های هولناکی رو به رو ساخته داشته باشد. این است آن رازی که زندگی ما کارگران را با سختی
سازی رهنمودهای های پس از جنگ مشغول پیادهدولت به همین علت است که تماماست. 

5Fبانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستند

این نظر برای بورژوازی ایران  . نئولیبرالیسم از6
6Fسود و توانایی نرخ وری. برای این افزایشمهم است: افزایش نرخ سود و بهره

قرار گرفتن در  7
بازار جهانی بورژوازی ایران ناچار از اجرای تعدیل ساختاری و الگوهای انباشت متناسب با 

راهبردی  این سیاسِت  خودِ  ربر س های پس از جنگ نهدولت اختالف. بوداستانداردهای جهانی 
شوند و چه میهای متضرر ی اجرای آن است. اینکه در فرایند اجرا چه گروهنحوهبر سر که 

ی ها چگونه باشد تا فالن قشر از بدنهسیاستکنند و مثاًل اجرای این هایی سود میگروه
 اقتصادی ایران سود ببرد یا زیان کند. 

قانون  44ی اجرای اصل ها و انحصارات به بهانهاین بنگاه برای همین منظور سیاست واگذاری
عمومًا نهادهایی که مالکیت این انحصارات را بدست آوردند،  اساسی از همان ابتدا آغاز شدند.

این انحصارات را  نرخ سودسازی قادر بودند، تا نهادهایی بودند که به گمان سازمان خصوصی
هند و از ایجاد رکود و بحران اجتناب کنند. برای های مشخصی افزایش دبا دستورالعمل

... هیچکدام اهمیتی ندارد. حتی فساد اخالقی اگر  داران نه اهلیت، نه متدین بودن و نهسرمایه
هایی نباشد، قطعًا مانعی برای آن نخواهد شرط برای در اختیار گرفتن چنین سرمایهیک پیش

داری مهم است. دولت برای سرمایه نرخ سود بود. خصوصی سازی فقط و فقط از نظر افزایش

                                                           
ی مناطق آزاد، همه و ی گمرک، مقررات زدایی از نیروی کار، توسعهسازی، حذف تعرفه، خصوصیهایارانهکاهش  6

اند. تا جایی که دشمن درجه یک های پس از جنگ به پیش بردههایی است که تمام دولتهمه سرخط سیاست
 دریافت کرده است. میی رسمللی پول تقدیرنامهالبین نژاد از صندوقهای ایرانی یعنی احمدیلیبرال

های جهانی ها و خاستگاهداری در ایران اگرچه عمومًا مبتنی بر بازار ملی صورت پذیرفته اما افقی سرمایهتوسعه  7
حتی  داری در ایران باید بتواند توانایی قرار گرفتن در بازار جهانی را داشته باشداین توسعه بسیار مهم است. سرمایه

داری ایران توانایی ای را دریافت نکند. این توانایی است که به سرمایهاگر از سوی نظم مسلط جهانی چنین اجازه
 دهد.اتژیکش را میرای و جهانی و پیشبرد اهداف استگسترش منطقه
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و سرکوب نیروی کار را اجرا کند   از مناسبات کار و سرمایه مقررات زدایی راساً  هدر صورتی ک
7Fگیردت زیر فشارهای طبقاتی قرار میی دولبه مثابه

دهد تا به همین علت است که ترجیح می 8
زدایی از ت را بدست آورده این مقرراتکه شرک واحد را به بخش خصوصی واگذار کند و کسی

ی توانست کارگران آن بخش را به اجرا درآورد. اگر فالن بخش خصوص کار و سرمایه مناسبات
مبارزات کارگران اوج گرفت رسند، و اگر که به هدف می کند را به پذیرش این اصالحات وادار

و  نئولیبرالیسمین واسطه شود، تا بدسازی بد مطرح میو فساد و خصوصی عدم اهلیتبحث 
8Fعی شانه خالی کنندداری بی هیچ مانعی از تبعات چنین فجایسرمایه

9.  

سازِی تولید یعنی تولیِد مبتنی بر مالکیت خصوصی و کنند خصوصیبرخی به اشتباه گمان می
 به این دلیلکند. مالکیت دولتی چیزی غیر از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را نمایندگی می

سازماندهی تولید تحوالت ساختاری و تغییر در  از سازی از نگاه اپوزیسیون معمواًل نهخصوصی
ها و شود، اهمیت دارد. معمواًل نزدیکیواحد به چه کسانی واگذار می مالکیت که از نظر اینکه

ا ای که مدیران دولتی شرکت، مقامات دولتی و افرادی که این واحدهی تشکیالتیروابط پیچیده
کند، و ظّن وجود فساد در آورند، این افراد را دچار سرگیجه میرا تحت مالکیت خود درمی

داری مهم ایجاد اصالحات شود. در حالی که از نظر سرمایهسازی مطرح میفرایند خصوصی
شوند خیلی در سازمان تولید است و معمواًل کسانی که برای ایجاد این اصالحات برگزیده می

                                                           
آن وقت در چندین مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایه و سرکوب نیروی کار اگر به دست دولت پیش برده شود،  8

واحد در این سطح امنیت سرمایه  دشمنشوند و وحدت میان کارگران در برابر بنگاه کارگران با یک دشمن رو به رو می
شود های متنوعی سپرده میسازی هر بنگاه به شرکتاندازد. اما با خصوصیداری را به خطر میو حکومت سرمایه

با کارفرمای  لدینگی درآمده باشند( و در هر بنگاه کارگران معترض صرفاً )که البته ممکن است چندین شرکت ذیل ه
اول دشمن هر یک با  یهوهلزیرا در  ،آیدها به آسانی به دست نمیاند و وحدت میان کارگران این بنگاهخود مواجه

از بین ببر و  این راهبرد کلیت بورژوازی در زمین جنگ با پرولتاریاست: وحدت دشمنت را دیگری متفاوت است.
 گونه پیروز جنگ شو.این

 کند.سازی دفاع میدر واقع گفتمان فساد از خصوصی  9
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ها اغلب همان داران بیگانه نیستند. ایندولتی و دولت سرمایه ، مالکیِت ارهای قبلیاز ساز و ک
دولتی قدرت و  ی مالکیِت خصوصی در فرمند که تحت سیطرهمدیران و نیروهای دولتی هست

 اند.ثروت الزم برای بدست گیری این واحدها را بدست آورده

 سرمایه تقویت نرخافزایش ق رشد از سویی رشد انحصارات و سرکوب نیروی کار از طری
جهانی تثبیت  با استانداردهایوری خود را طبیعی است که واحدهایی که قادرند تا بهرهشد. می

شود تا واحدهایی که از شوند و خود این سود زیاد باعث میکنند از سود بسیاری برخوردار می
وار از کشی بردهفته و با بهرهسودی برخوردار نیستند، تحت فشار بسیاری  قرار گر نرخ چنین

به کار خود ادامه دهند. راز خارج کردن ی سود تحدید شده برای افزایش حاشیه کارنیروی 
ی م در ایران به مثابه.  نئولیبرالیسهمین استهای کوچک از شمول قانون کار دقیقًا در کارگاه

 دهد، نه حرص و آز و طمع بیمی یحداران را توضحل بورژوایی رفتار اقتصادی سرمایهیگانه راه
 حصرشان. و حد

پیش های ی سالریزی شدهزرگی که با اقتضائات الگوهای انباشت برنامهدر این میان صنایع ب
کم هایی از اقتصاد که کمبخشسود زیاد شدند. ده میکم زیاناز انقالب مشغول کار بودند، کم

شود برای بازآرایی پیدا کرده بودند، محرکی می ار ینئولیبرال نرخ سود متناسب با رژیم انباشت
هایی که چنین جایگاهی بخشداران هایی که از این سود برخوردار نیستند. از نظر سرمایهبخش

داری نیز ده و سرباری بر اقتصاد ایران هستند. البته مزدوران ایدئولوژیک سرمایهزیانندارند، 
، یعنی برای تمام طبقات ده" هستند"زیان صنایعکه این  گیرند تا به کارگران بقبوالنندپول می

توانند این صنایع می سوسیالیستیدر یک نظم اجتماعی  در حالی که .جامعه مفید نیستند
 موجب رفاه و تعالی جامعه شوند.

صنایع کشور را مبتنی بر اقتضائات  ،سازیکند تا از طریق خصوصیداری تالش میسرمایه
ای و مّلی، منطقه اند در بازاری سامان دهد. سود سرشار صنایعی که توانستهانباشت نئولیبرال
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ی واردات شکر حذف تعرفه شود.بدست آورند محرک این فرایند می مناسب جایگاهی جهانی
ی هشتاد های ابتدایی دههدقیقًا در راستای چنین الگویی بود که انجام پذیرفت. دقیقا در سال

ی واردات شکر حذف تعرفه بههفت برابر شده بود دولت تصمیم  ازکه صادرات ایران بیش 
ی کشت و صنعت دها موسسهاقدام به تأسیس ص ،. دولت ایران تا پیش از حذف این تعرفهگرفت

های را داشته باشند یا باید دستخوش بازآرایی اید توانایی رقابت در بازاراین واحدها یا ب .کرده بود
 ایی که در ادامه توضیح داده خواهند شد.هبازآراییدیگری شوند. 

اولین  84شد. در سال  معرفیده تپه به عنوان یک شرکت زیانی هشتاد نیشکر هفتدر اوایل دهه
9Fدر پرداخت دستمزدها آغاز شد هاتأخیر

. تأخیر در پرداخت دستمزد سالحی است که کارفرما 10
کند. گفتیم که واحدهایی که نتوانستند یبه منظور اجرای فرایند بازآرایی واحد تولیدی اجرا م

گیرند، چرا که از نرخ پیدا کنند، سخت تحت فشار قرار می نظم جدید نئولیبرالیجایگاهی را در 
شود تا به قول شوند و همین باعث میسودی بسیار کمتر از نرخ سود عمومی برخوردار می

زآرایی واحد تولیدی مبتنی بر ده" باشد. در چنین شرایطی باخودشان واحد تولیدی "زیان
ین فرایند را به یکباره تواند ااما کارفرما معمواًل نمی ،شوندالگوهای انباشت جهانی ضروری می

چنان موجی از نفرت و خشم طبقاتی رو به رو ی چنین طرحی با آناجرای یکباره اجرا کند.
ای عمواًل کارفرمایان به مجموعهکل حاکمیت سرمایه را به خطر بیاندازد. م تواندشود که میمی

یکی از  شوند.بازآرایی ساختاری متوسل می مدت و بلند مدت برای اجرایهای کوتاهاز طرح
مدت تأخیر در پرداخت دستمزد است. با تأخیر در پرداخت دستمزد همیشه های کوتاهطرح

مزد کارگران را با شود. مثال اگر کارفرما همیشه دستبخشی از دستمزد کارگران پرداخت نمی
گاه پرداخت نشده است. کارفرما با این ماه تأخیر پرداخت کند، گویی یکماه از دستمزد هیچیک

 کند. دزدی آشکار از جیب کارگران بخشی از نرخ سود پایین خود را تأمین می

                                                           
10 https://vista.ir/m/a/z05ct 
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اج برای دست زدن به بازآرایی ساختاری واحد تولید همیشه باید تعداد زیادی  از کارگران اخر
دستمزد دارد، فشار مضاعفی است که به کارگران  تی دیگری که تأخیر در پرداخفایدهشوند. 

مقام مدیر عامل شرکت در یکی از حیط کار را ترک کنند. افشار قائمکم مشود تا کمآورده می
کارگر به واحد تولیدی ما  2000ای گفت که چیزی حدود در مصاحبه 96اعتصابات سال 

شماری کارگر را اخراج کنید، با اعتراضات و اعتصابات بی 2000شما اگر  . اند"تحمیل" شده
 نکردن هبازنشست پرداخت حقوق، قطع کردن حق بیمه،شوید، اما اگر به مرور با عدم رو به رو می

ها در حین کار به ممکن است تعداد زیادی از آن ،ها فشار وارد کنیدبه آن و افزایش شدت کار
ممکن است ناک خود را خالص کنند. ی هم باشند تا از این وضعیت اسفرای دیگدنبال کاره

ترین ها کنند. به این طریق کارفرما با کمدیگری پیدا کنند و محیط کار را ربخشی هم بتوانند کار 
 خالص کند.  کارگرانتواند واحد را از شّر بخشی از زحمت می

تی به کارگران از یکسو بخشی از کاهش سود خود به طور کلی کارفرما با تحمیل فشارهای معیش
کنند. کند و از سوی دیگر شرایط را برای اجرای بازآرایی ساختاری واحد فراهم میرا جبران می

کارگران با اعتصاب و یا پایین آوردن  شود.رفرما باعث واکنش کارگران میی کثیف کااین حربه
 . دهندداران پاسخ میسرمایهسرعت کار و متشکل شدن خود به این تمهیدات 

پاسخی بود که توانست تا کارفرمایان  تپههفتمدت در نیز اعتصاب طوالنی 87در اردیبهشت 
وقت را به پرداخت دستمزد معوقه و به تعویق انداختن واگذاری شرکت وادار کند. این اعتصاب 

مستقل از دولت  کارگری دیهاتحا ایجاد که بیش از پنجاه روز به طول انجامید، توانست تا اهمیت
مناسبات  دارِی ایران که پس از دو دهه تعمیقسرمایهرا نیز به کارگران نشان دهد.  دارو سرمایه

توانست به کارگران اجازه دهد تا تشکل لیبرالی از این اعتصاب پیروزمندانه به لرزه افتاده بود نمی
ایی که مکّررًا از سوی کارگران به وزارت هظور درخواستنمستقل خود را ایجاد کنند. به همین م

یا ایجاد هر نوع تشکلی را به عدم حضور کارگران  شدند وشدند، یا پاسخ داده نمیمی کار ارسال
با برگزاری مجمع عمومی و با حضور بیش  1387کردند. سرانجام در آبان ماه  پیشرو منوط می
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ی نقطه أسیس شد. تأسیس این سندیکات تپههفتکارگر، سندیکای کارگران نیشکر  1300از 
های شصت و هفتاد های سیاه دههتاریخ مبارزات طبقاتی کارگران پس از سرکوب سال امیدی در

های نتوانست در لیبرالیسم خدشه وارد کند و خودش در پویش متأسفانه بود. سندیکایی که
 عمومی لیبرالیسم در کشور جذب و تحلیل شد.

 رگریهای کاسندیکا و تشکل
داری کاال شدن نیروی کار است. نیروی کار باید بتواند ی تولید سرمایهشرط شیوهیگانه پیش

همچو هر کاالیی در بازار خرید و فروش شود. ارزش این کاال نیز با ارزش کاالهایی که برای 
 ار کردنتوانایی کیعنی کاالهایی که برای بازتولید  ،شودتولید و بازتولیدش الزم است، تعیین می

به کار کردن الزم هستند، کاالهایی که اگر در دسترس کارگر نباشد، کارگر قادر نخواهد بود تا 
تجمع  یهاداران و کانونمانند سایر کاالها توسط تجار بزرگ، سرمایه ما نیروی کار. اادامه دهد

برخوردارند تا  یافتگی کافیاز قدرت و سازمان دارانسرمایه شود.و تمرکز سرمایه مبادله نمی
ی را کارگری که هیچ چیز جز نیرو نیروی کار .شودنیشان زیر ارزش واقعی اش مبادله مبادا کاال

رار گرسنگی قرار دارد با شخصی که از قدرت و ثروت و کارش برای فروش ندارد، و در اضط
یک  انبه عنوهمیشه کارگر  به این دلیل .ندکنفوذ دولتی بسیاری برخوردار است مبادله می

ه است ک به همین علتدر موضع ضعف قرار دارد. داران به شدت معامله با سرمایه درشخص 
توانند کاالی خود را به یابند که اگر با هم متحد نشوند، نمیمیکارگران یک کارخانه به زودی در

 نویسد:مارکس اینگونه می ارزش واقعی اش بفروشند.

سطحی که به جز جلوگیری از کاهش دستمزد به زیر های کارگری چیزی نیست اتحادیه"هدف 
خواهند قیمت می هاهای مختلف صنعت پذیرفته شده است. یعنی، آنطور سنتی در رشته

 " از ارزشش نباشد. ترنیروی کار پایین

دهند و برای بهبود اوضاع معیشتی خود است که کارگران تشکیل سندیکا می در همین جهت
کنند؟ در ابتدا تالش داران در مواجهه با این مبارزات چه می. اما سرمایهزننددست به مبارزه می
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یابی صنفی را با ابزار قهری و قانونی سرکوب کنند. با نیروی پلیسی و کنند تا هر نوع تشکلمی
 ،دهند. در انگلستان مهد صنعت مدرنزندان نسبت به سندیکاهای کارگری واکنش نشان می

داران قادر نیستند تا آمد. اما سرمایهای کارگری به اجرا در میهاتحادیه ای علیهسرکوب سبعانه
ضرورت خود را  های کنند، چرا که این اتحادیهجلوگیر کارگریهای گیری این اتحادیهاز شکل

نویسد که " قوانین کنند. مارکس میای اجتماعی کسب میی رابطهاز تضاد کار و سرمایه به مثابه
بر اثر رفتار تهدید آمیز پرولتاریا ورافتادند."  1825های کارگری در سال ه اتحادیهبربرگونه علی

. کم سندیکاهای کارگری در سرتاسر اروپای آن زمان در پی مبارزات کارگران قانونی شدندکم
 نویسد:گونه میی اهمیت مبارزات اقتصادی کارگران اینمارکس درباره

شان رویدادهایی یات کارگران برای حفظ سطح دستمزدهامبارزکنم نشان داده باشم که فکر می"
هایشان برای مورد تالش 100مورد از  99هستند که از کل نظام مزدی جدایی ناپذیرند، و 

هایی است فقط برای حفظ ارزش موجود کارشان، و ضرورت چانه زدن افزایش دستمزد تالش
خود  کندوضعیتی است که آنان را مجبور می دار بر سر قیمت نیروی کارشان جزئی ازبا سرمایه
د، شان با سرمایه دست بکشنیز روزمرهان کاال بفروشند. پس، اگر آنان جبونانه از سترا به عنو

 " تر را ندارند.گونه جنبش مهماند که صالحیت پرداختن به هیچتردید نشان دادهبی

زندگی کارگران را ثابت نگه دارد، چرا مدت سطح اما این مبارزه قادر نخواهد بود برای طوالنی
که اگر کارگران با مبارزات اقتصادی خود بتوانند، قیمت نیروی کار خود را برابر با ارزش آن نگاه 

های ها در پی بحرانی بیکارسازیموج گسترده ،هادستمزددارند باز هم در برابر سقوط 
در اینجاست که کارگران باید از ود. دفاع خواهند بهای متعاقب آن بیاقتصادی و بازآرایی

گاهی طبقاتی دارینظم سرمایهکل  خود برای قد علم کردن در برابر سیاسیهای تشکل  و ارتقاء آ
 نویسد:گونه میمارکس این خود استفاده کنند.

شود، علیه کارفرمایان عملی می های کارگری است که قانون دستمزدبدین سان، با اقدام اتحادیه"
گردند، دست کم به طور تقریبی، ارزش کامل نیروی یافته قادر میی سازمانگران هر حرفهو کار

اند، به دست آورند، و به کمک قوانین دولتی، ساعات کار شان فروختهکاری را که به کارفرمای
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دارند که از حداکثری که بیش از آن نیروی کار را پیش از موعد تحلیل کم در حدی نگهرا دست
های توان از اتحادیهها نهایت کاری است که میرد، چندان فراتر نرود. با این همه، اینبمی

ی مداوم، هم فقط با مبارزه اند، انتظار داشت، آنیافتهازماندر حال حاضر س هگونه ککارگری، آن
های کسب و کار فرا گاه دست کم هر ده سال یکبار، نوسانو با صرف عظیم نیرو و پول، آن

و جنگ کند، ی کارگر بدست آورده نابود میچه را طبقهو در یک چشم بر هم زدن آن رسدمی
 باید از نو آغاز شود. این، دور باطلی است که هیچ راه خروجی ندارد."

 دهد.نشان می یابنده خود رای یعنی اتحاد گسترشجاست که هدف دوم تشکل صنفاین 
شود و تر مییافتهتر و سازمانمتشکل دهد که هموارهیی کارگری را پرورش مبقهط داریسرمایه

 داری قادرهمچنین سرمایه .شوندمی همسانتر به لحاظ سطح دستمزد و شرایط زندگی بیش
و تباهی این طبقه جلوگیری کند. این دو  نخواهد بود تا از سقوط سطح معیشت، بیکارسازی

ی ی فروشندهنه تنها به مثابه دارد تاآن می کارگران را بر ،داریگرایش عینی مناسبات سرمایه
دار که سود خود شوند. سرمایهداران ه وارد مبارزه با سرمایهطبق ی یکنیروی کارشان که به مثابه

ی کل سرمایه اش ازهستند، بلکه از نسبت سرمایهاز کارگرانی که در خدمتش  مستقیماً  را نه
ر دولت خود به عنوان یک طبقه متشکل کرده است، پیشاپیش خود را د ،کنداجتماعی کسب می

و سیاسی خود را به عنوان یک طبقه متشکل ساخته  اقتصادیباید از طریق مبارزات اما کارگران 
دارانه ابزار تولید را به مالکیت عمومی درآورند، در غیر این و در نهایت با لغو مناسبات سرمایه

ی سرمایه آنان را نسل در نسل در مسلخ سرمایه ههای هر دم فزایندها و بحرانصورت جنگ
 نویسد:کند. مارکس در اینباره اینگونه میقربانی می

ی کارگر نباید در جدا از بردگی عمومِی کارگران در نظام مزدی، طبقه در عین حال، و کامالً " 
ها کنند که آن مورد کارکرد نهایی این مبارزات روزمره دچار مبالغه شود. کارگران نباید فراموش

ها،  دارند سقوط خود را به تأخیر میاندازند جنگند نه با علتها میبا معلول در این مبارزه دارند
کنند. کند اما بیماری را درمان نمیدهند، دارند مسکن مصرف میاما جهت آن را تغییر نمی

کند، که بر آنان تحمیل میی فقر و فالکتی ها باید بفهمند که نظام موجود، با همهبنابراین، آن
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های اجتماعی الزم برای دگرگونی اقتصادی جامعه را فراهم در عین حال شرایط مادی و شکل
شعار « دستمزد منصفانه در ازای کار منصفانه»ی کارانهها باید به جای شعار محافظهکند. آنمی

 ی خود حک کنند."ا بر پرچم مبارزهر« مزدی الغای نظام»انقالبی 

کارگران به عنوان یک سالح طبقاتی بالقوه خطرناک  اقتصادیهای داران همواره به تشکلرمایهس
ًا نهادهای های کارگری صرفکنند تا به کارگران بقبوالنند که اتحادیهکنند، اما تالش مینگاه می

را از دید  ران همواره در تالشند تا خصلت طبقاتی این نهادادهستند. سرمایه زنی با کارفرماچانه
تپه هر کنند. مثاًل در مورد هفتگونه رفتار میاما خودشان با این نهاد این کارگران پنهان کنند.

جا که گیری تشکل کارگری را مانع شده و آن را سرکوب کردند، اما آنکجا که توانستند شکل
بر امتیازاتی، به شورای ها خواستند تا در برای کارگران بایستند، از آننتوانستند در برابر اراده

کار در واقع کارگران را وادار کردند تا بپذیرند که تشکل اسالمی کار بپیوندند و با این
باره داران و گرفتن امتیاز. مارکس دراینزنی با سرمایهتنها نهادی است برای چانه شاناقتصادی

 نویسد:اینگونه می

10Fها"اقتصاددانان و سوسیالیست

با هم توافق دارند: محکومیت تشکل. فقط  در یک مورد 11
 کند.های آنان برای این محکومیت فرق میانگیزه

گویند: متشکل نشوید. با تشکل پیشرفت صنعت را به عقب دانان به کارگران میاقتصاد
کنید و شوید، کسب و کار را مختل میداران میکارخانه یهااندازید، مانع اجرای خواستمی

بخشید که، با زائد کردن بخشی از کارتان، شما را مجبور ین به صنعت شتاب میبه تهاجم ماش
کنید، که چه میافزون بر این، مستقل از این سازد.تر میبه پذیرش دستمزدهای باز هم پایین

کند، و شورش بر ضد تعیین میی عرضه و تقاضاست که دستمزدهای شما را همیشه رابطه
 قدر مسخره است که خطرناک. صاد سیاسی همانناپذیر اقتقوانین تغییر

                                                           
 های طبقه متوسطی است.ها سوسیالیستمنظور از سوسیالیست  11
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گویند: متشکل نشوید، زیرا مگر با این کار چه چیزی را به دست ها به کارگران میسوسیالیست
آورید؟ افزایش دستمزد؟ اقتصاددانان به روشنی به شما نشان خواهند داد که همان شندر می

شود کاهش دائمی های شما افزوده میغازی که در صورت موفقیت برای زمانی اندک به دستمزد
ها طول گران ماهر به شما نشان خواهند داد که سالهدستمزد را در پی خواهد داشت. محاسب

یابی و خواهد کشید تا شما بتوانید از طریق افزایش دستمزدهایتان مخارج مربوط به سازمان
گوییم که، صرف نظر شما می ها را جبران کنید. و ما به عنوان سوسیالیست بهداری تشکلنگه

و کارفرمایان نیز همچو  آورید، شما همچنان کارگر خواهید ماندکه چقدر پول بدست میاز این
گذشته به کارفرمایی خود ادامه خواهند داد. پس، دنبال تشکل نروید و نیز دنبال سیاست! زیرا 

 مگر عضویت در تشکل چیزی غیر از درگیر شدن با سیاست است؟ 

های گونه که در کتابخواهند کارگران جامعه را با همین ترکیب موجود و آنیاددانان ماقتص
 اند بپذیرند.راهنمای خود ترسیم کرده

ه باشند و خودشان را برای تی قدیم نداشخواهند کارگران کاری به جامعهها میسوسیالیست
یشان برای کارگران تدارک ت واالها با بصیرای که آنی جدید آماده کنند، جامعهورود به جامعه

11Fانددیده

12". 

کنید میان یک اقتصاددان بورژوا لیبرال و یک سوسیالیست طبقه همانطور که مشاهده می
یابی مستقل کارگران اتفاق نظر وجود دارد. دلیل این اتفاق نظر نیز متوسطی بر سر نفی تشکل

محلی برای چانه زنی با  ن را صرفاً کارگرا اقتصادیهای این است که هر دو گروه تشکل رد
12Fبینندکارفرما می

ها قادر نخواهند بود رسند که این تشکل. بنابراین هر دو گروه به این نتیجه می13
وضعیت زندگی کارگران را در دراز مدت بهبود بخشند و بنابراین به عدم تشکیل هر نوع تشکل 

                                                           
 ی محسن حکیمی.اتحادیه های کارگری، کارل مارکس و فردریش انگلس، ترجمه  12
ی مدنی است، ی دولت و جامعهازی که همان حیطهوشناسی بورژی هستیات هر دو گروه از حیطهچرا که تفکر  13

 لیبرالیسم کارگری از خسرو خاکبین مراجعه کنید. ی بیشتر به نقدکند. برای مطالعهتجاوز نمی
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نظر بود که اگر ا این حضرات لیبرال همتوان بدهند. به راستی هم که میرأی می اقتصادی
ت درازمدتی عها هیچ منفزنی با کارفرما باشد، این تشکلهای کارگران محلی برای چانهتشکل

هایی هستند که کارگران برای رفع رقابت میانشان ها سازمانبرای کارگران ندارند. اما این تشکل
 به قول مارکس: نیاز دارند.یک طبقه ن داران به عنواهمچنین ایستادن در برابر سرمایهو 

شناسند. رقابت که یکدیگر را نمی کند" صنعت بزرگ جمعیتی از افراد را در یک جا جمع می
دستمزد، منفعت مشترکی که  . اما حفظ سطحشودباعث جدایی منافع این افراد از یکدیگر می

ی مشترک مقاومت متحد ندیشهشان دارند، آنان را با هدف اها در مقابل کارفرماینی آهمه
ای دارد: توقف رقابت در میان کارگران سان، تشکل همیشه هدف دوگانهسازد_ تشکل. بدینمی

دار. هدف نخسِت مقاومت صرفًا حفظ سطح دستمزدها و پیشبرد رقابت عمومی آنان با سرمایه
آورند شبیه در می هاییها، که ابتدا پراکنده بودند، خود را به صورت گروهبود، اما تشکل

سازند، و در مقابل داران را به منظور سرکوب متحد میی خود سرمایههایی که به نوبهگروه
شود. این نکته تر از حفظ دستمزدها میای که همیشه متحد است حفظ اتحاد ضروریسرمایه

تی زده کرده است وقاز چنان حقیقتی برخوردار است که اقتصاددانان انگلیسی را شگفت
کنند که، به نظر این ل میبینند کارگران بخش مهمی از دستمزدشان را صرف ایجاد تشکمی

شوند. در این مبارزه _ که جنگ داخلی به دانان، فقط برای دفاع از دستمزدها برپا میاقتصاد
اند و به پیش معنای واقعی کلمه است_ تمام عناصر الزم برای نبرد آینده دست به دست هم داده

 گیرد."تشکل کارگران، همین که به این نقطه برسد، خصلتی سیاسی به خود می روند.می

برای کارگران ضروری هستند و هر هدف در واقع هدف  اقتصادیهای پس هر دو کارکرد تشکل
های کند تا به کارگران بقبوالند که تشکلدیگر را در خود مستتر دارد. لیبرالیسم اما تالش می

بزاری برای چانه زنی و بهبود شرایط کارگران در وضعیت موجود هستند. کارگران ا فقط اقتصادی
به مأمنی برای نهادمندسازی و  اقتصادیهای با پذیرش این لیبرالیسم یا درگیر تبدیل تشکل

خواهند به می اقتصادیبا نفی هر گونه تشکل  شوند و یامبارزات کارگران می واره سازیشیء
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ه به سیاست روی آورده و با برانداختن نظم موجود سرنوشت خود را در تنایافصورتی وساطت
 دست بگیرند. 

ی شوند، در نهایت دو روی سکهاین دو رویکرد که در ابتدا دو رویکرد جدا از هم تلقی می
هستند. لیبرالیسمی که در شرایط مشخص ایران برای تثبیت و پیشروی خود لیبرالیسم کارگری 

13Fکندهای مشخصی را احراز میژگیها و خودویخصلت

چه در این بخش . در نهایت توضیح آن14
توسط لیبرالیسم ضروری به نظر  تپههفتآمد برای توضیح چگونگی جذب و تحلیل سندیکای 

ها و تپه شیوهکنیم تا با مورد مشخص سندیکای کارگران هفتآمد. در بخش بعد تالش میمی
گاهی کارگران تثبیت  ذر ها خود رای آنران به واسطهکارکردهایی که لیبرالیسم در ای پراتیک و آ

 کند، نشان دهیم.کرده و مبارزات آنان را اخته می

 تپههفت کارگران لیبرالیسم و مبارزات سندیکای
رالیسم در سازمان اقتصادی کشور اینک نوبت به ببا تعمیق هرچه بیشتر نئولیی هشتاد و در دهه

واردات شکر قرار بود تا شوک اصلی را برای بازآرایی  گمرک حذف صنعت شکر رسیده بود.
ساختاری این صنعت فراهم کند. در این میان واحدهایی که توان زنده ماندن در بازار جهانی را 

را  در لیست  تپههفت صنعتشدند. این اتفاق که کشت و نداشتند باید بازآرایی ساختاری می
های مدیران شرکت را ناچار از اجرای برخی از بازآرایی ،دادده قرار میهای زیانشرکت

تالش برای به فروش  ه ماه تأخیر در پرداخت دستمزدها،ساختاری کرد. شروع این اتفاق با س
و قرار گرفتن شرکت در لیست فروش سازمان  های شرکترساندن هزار هکتار از زمین

ی د دو دهه هجوم عنان گسیختهتپه با وجوکارگران نیشکر هفت .ز شدآغا سازیخصوصی
ی آنان با دستیابی به روزه 50نهایت اعتصاب  در ایدئولوژیک لیبرالیسم دست به اعتراض زدند.

                                                           
 ی خسرو خاکبین.رجوع شود به نقد لیبرالیسم کارگری نوشته 14
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زیر به پایان رسید و تالش برای تشکیل یک تشکل صنفی آغاز شد. مطالبات عبارت  تمطالبا
 بودند از:

 پرداخت سه ماه دستمزد عقب افتاده .1
 های دروغین و پایان دادن احضار فعاالن کارگری به دادگاهسازیپایان دادن به پرونده .2
 برکناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت .3
 برکناری رئیس حفاظت .4
 ایجاد سندیکای مستقل کارگری .5

ای جان فرساست که در کارگران به درستی تشخیص دادند که این پیروزی بزرگ تنها آغاز مبارزه
کشان جامعه. آنان اران قرار دارد و در سوی دیگر، کارگران و زحمتدیک سوی آن دولت سرمایه

کردند. یابی خود را در قالب یک تشکل صنفی تثبیت میی راه خود باید سطح تشکلبرای ادامه
ای به مدیر کل کار استان خوزستان خواهان کارگر در نامه 2500حدود  1386در آبان ماه 

تشکیل شده بود، شدند. این خواست برای دولت  1353 بازگشایی سندیکای خود که در سال
. خصلت سیاسی و طبقاتی این مبارزه از ی مبارزه بودداران به معنای خواست ادامهسرمایه

داری قابل اثبات است. اگر تشکیل سندیکا به معنای پیگیری سرکوب آشکار دولت سرمایه
داری در ایران ندیکا خطری برای سرمایهزنی با کارفرمایان بود، ظاهرًا تشکیل سحقوق و چانه

ها کارگر قرار تپه نبود. میلیونتوانست داشته باشد ولی مسئله تنها سندیکای نیشکر هفتنمی
رنج و محنت برد نئولیبرالیسم در ایران به کام های تعدیل ساختاری و پیشبود تا در سیاست

راج، تعدیل نیرو و تشکیل سندیکا اخ ،فرستاده شوند. جلوگیری از تکه تکه شدن روزافزون
کرد ا میهای طبقاتی مشخص خود را در میدان مبارزات کارگری در ایران پیدبالفاصله داللت

خورها و مفسدین استانداری و وزارت اطالعات و مدیران کارخانه و این چیزی نبود که مفت
 خواستند. می

بازداشت کارگران به  و سندیکا و سرکوبداری ایران با بازداشت هیئت بازگشایی دولت سرمایه
خورها و اوباش سرمایه های مفتاین تالش کارگران پاسخ داد. عزم کارگران اما مغلوب تالش
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کارگر برگزار شده و سندیکای  1000مجمع عمومی کارگران با بیش از  1387آبان  1نشد. در 
. نیروهای امنیتی با ازگشایی شدهای نیروهای امنیتی برغم تهدیدتپه علیتان نیشکر هفرکارگ

 در نتوانستند ستقبال سندیکا رفتند. کارگرانسندیکا به دادگاه و حکم زندان به ا کشاندن رهبران
 عد نیروهای امنیتی با اخراج رهبراندفاع کنند. در گام ب رهبران های امنیتی ازبرابر سرکوب

 ارگران را قطع کنند. اما لیبرالیسم در ایرانو ک رهبران سندیکاتالش کردند تا ارتباط میان  کارگران
هرگز قادر نبود تا با تکیه بر سرکوب قهری آشکار خود را در  به مانند هرجای دیگری در جهان

 ی سندیکاسو سرکوب امنیتی هیئت مدیرهاز یک این درست است که کشور تثبیت کند.
ها برای پرسش این است که چرا تالش شد، اماتر میبا کارگران کم آنشد و ارتباط تر میسنگین

 افتاد؟جلب حمایت کارگران، حفظ سندیکا و برگزاری مجدد مجمع عمومی به تأخیر می

اپوزیسیون جمهوری اسالمی  کارگران از سوی از یکسو و سرکوب ایدئولوژیک امنیتی سرکوب
بقاتی کارگران از سوی دیگر دوشادوش هم توانستند تا لیبرالیسم را از زیر ضرب مبارزات ط

سندیکا  رهبرانبا  که از همان آغاز کم ارتباطات و رفت و آمدهاییتپه نجات دهند. کمهفت
گاهی  وجود داشت، قادر شد تاآغاز  که سندیکا را از نهادی برای پیشبرد مبارزات صنفی و آ

ون اپوزیسیبرای تبلیغات ضد جمهوری اسالمی بدل سازد.  صرفاً  طبقاتی کارگران به نهادی
نجات  جنایات علیه کارگران ابایی ندارد،ترین از شریرانه که در قامت نوعی گفتمان چپ ،لیبرال

سازماندهی و آموزش کارگران برای دفاع از  ،سندیکا را نه در برگزاری مجدد مجمع عمومی
های می و ساخت چهرهای و ایجاد فشار بر جمهوری اسالهای رسانهایجاد کمپین در سندیکا که

کرد. به موازات سرکوب پیشروهای کارگری و تالش جمهوری اسالمی معرفی می پوزیسیونیا
های اپوزیسیون برای تبدیل این فعاالن ی کارگران تالشبرای قطع شدن ارتباط این فعاالن با بدنه

یافت. از سوی دیگر جمهوری اسالمی نیز از طلبانه ادامه میهای تبلیغات سرنگونیبه تریبون
کرد تا به کارگران بقبوالند که سندیکا نه یک سازمان کرد و سعی میموضوع استقبال میاین 

ز سوی دیگر اپوزیسیون نیز از سرکوب ای امنیتی خارج از کشوری است و کارگری که یک پروژه
چه گفته شد، باعث شد تا زمانی که آنکرد. کارگران خوراک تبلیغاتی خود را تهیه می
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سازی و ، سندیکا برای مقاومت در برابر خصوصیعملی شد 1394ال سازی در سخصوصی
 تبعاتش هیچ قدرتی نداشت.

رسد که جمهوری اسالمی به اپوزیسیونش برای سرکوب و به انحراف کشاندن به نظر می
های جمهوری اسالمی مبارزات کارگری احتیاج مبرمی دارد. همانطور که اپوزیسیون از سرکوب

کند. این فرایند در ایران استفاده می خواهیو جنبش دموکراسی لیبرالیسم برای اثبات حقانیت
ی امیدی برای مبارزات کارگران دو سویه در نهایت باعث شد تا سندیکایی که چون نقطه

14Fتپه بود، زیر فشار بی امان لیبرالیسم جان بدهد و از آن چیزی جز یک کانال تلگرامیهفت

که  15
 ادبیات چپ جار بزند باقی نماند.المی را در لوای تبلیغات ضد جمهوری اس

که چرا جمهوری اسالمی برای تثبیت لیبرالیسم و آنچه گفته شد خود گویای این امر است  
ی طبقاتی در ایران به خصوص پس از کودتای ضروری بود. مبارزه در ایران ی مدنیجامعه

خارج از توانست خود را فقط ان میداری در ایررفت که سرمایه بیست و هشت مرداد به سویی
ی جهانی بلوک مسلط سرمایه بازسازی کند. کودتای بیست و هشت مرداد به تمام کارگران بدنه

ی لیبرالیسم جهانی حتی یک دولت بورژوا لیبرال را کشان ایران نشان داد که سرکردهو زحمت
توانست ا امپریالیسم بود که هم میگذاری بتابد. بورژوازی ایران تنها از طریق فاصلههم بر نمی

ست بدست آورد و از سوی شرط هر دولت متعارف بورژوایی ایشاستقالل سیاسی خود را که پ
ضد لیبرالی  و های ضد امپریالیستیسویهی کارگران که بارزات اوج گیرندهدیگر خود را از شر م

ل اسالم شیعی های مبتذا ژستهای پس از انقالب نیز بدر سال خود گرفته بود، نجات دهد.به 
داری دارند نجات دهد و هم توانست هم خود را از زیر نفرتی که کارگران از لیبرالیسم و سرمایه

 ای و جهانی خود را توجیه کند. توسعه طلبی منطقه

دقیقًا مغلوب این خودویژگی لیبرالیسم در ایران شد. این کارگران  تپههفتمبارزات کارگران 
داری ایران که سرکوب دولت وری اسالمی را نه چون سرکوب دولت سرمایهسرکوب جمه

                                                           
 ی کارگران هفت تپه است.منظور کانال تلگرامی سندیکا  15



  

26 
  

کارگزاری کردند. برای همین است که بخشی از کارگران به مذهبی و استبدادی درک می
 ی کارگری آب ریختنآمدند و برخی هم احساس کردند هر نوع مبارزهدر های امپریالیستیرسانه

 یز قرار نگرفتن باید در برابر فقر و گرسنگی "سکوت" کرد.در آسیاب "دشمن" است و برای دستاو
در این میان اپوزیسیون جمهوری اسالمی، به خصوص جناح چپش، که خود محصول همین 

های ی ضروری خود را برای تثبیت این انگاره، وظیفهاستخودویژگی لیبرالیسم در ایران 
 ایدئولوژیک انجام دادند.

 هایی در جریان بود که قطعاً تپه تالشاسی سندیکای هفتهمزمان با سرکوب امنیتی سی
بیافتد. همانطور که کارگران توانست در حضور سندیکای مستقل کارگری به سادگی اتفاق نمی

کم با پیشرو تحت فشارهای امنیتی و تحت سرکوب ایدئولوژیک لیبرالیسم در ایران بودند، کم
زنی با کارفرماست یا آن را نفی کرده و به ای چانهپذیرش سندیکا به عنوان نهادی که صرفًا بر

ی به نفع اتای براندازانه روی آوردند، و یا در تالش برای ایجاد اصالحفعالیت سیاسی رسانه
  کارگران خودشان به عنوان ابزاری در دست کارفرما قرار گرفتند.

کرد و تراض نقش ایفا میی اعگیری اعتراضات به عنوان نمایندههای اوجسندیکا تنها در دوره
ی اعتراضات ای نداشت. در حالی که سندیکا صرفًا نمایندهپس از احقاق مطالبات گویی وظیفه

یابی در بدنه است. نباید باشد، بلکه به عنوان تشکل محیِط کار، کارکردش تقویت روحیه تشکل
اوم و خالقیت است. دهد، بلکه نیازمند تداین امر تنها در زمان پیگیری اعتراضات رخ نمی

های آموزشی، ورزش صبحگاهی، برگزاری گلگشت انجام کارهایی قانونی مثل برگزاری کارگاه
فقدان آموزش سندیکایی، آموزش کارگران و ی جمعی ثمربخش است. و ... در تقویت روحیه

آماده ساختنشان برای جلوگیری از نفوذ اصالحات تعدیل ساختاری کمبودی بود که رهبران 
ی هفت ساله کم در یک پروسهدر این میان کمند. دآن مبادرت نورزی رفع سندیکا به

های گرفت. واگذاری بخشها و قراردادهای موقت جای نیروهای رسمی را میکاریپیمان
کاران خود گامی بود برای جذب نیرو با قراردادهای موقت و مختلف تولید به پیمان

مبتنی بر  تاری مجتمعین خود آغازی بود برای بازآرایی ساخزدایی از نیروی کار و امقررات
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فظت از کارگران محا قادر بود در برابر این فرایندها الگوهای انباشت نئولیبرالی. دیگر نه سندیکا
از سندیکای خود حفاظت کنند. سندیکا فراموش کرد که خود  کند و نه کارگران قادر بودند

امان های بیاست. سندیکا در پی سرکوب لیبرالیسم بودهاش محصول مبارزه با نئوگیریشکل
های تعدیل ساختاری در یاستنفوذ تدریجی س مقابله با ی اساسی خود کهوظیفهها لیبرال
های تدریجی چه فقر و تپه بود را فراموش کرد. کارگران نیز متوجه نبودند که این سیاستهفت

 خواهد آورد.ای را برای آنان به همراه تنگدستی گسترده

خود این فرایند تدریجی بود که باعث شد واگذاری شرکت بدون هیچ مانعی صورت پذیرد. با 
های مبنی بر رسمی کاری و قراردادهای موقت بود که کارگران با وعدهی پیمانشدن گستردهشایع

به  شرکت در بهمن و اسفند نود و چهار شدن قراردادها پس از واگذاری شرکت فریب خوردند.
مالکان جدید واگذار شد. در آن زمان که فصل برداشت بود کارگران نی بر و فصلی نیز در محل 

گیری اعتراضات علیه واگذاری شرکت ها بهترین زمان برای شکلشرکت حضور داشتند. این ماه
 ای و روشنفکران مزدور و مدیران شرکت را خوردندهای رسانهاما کارگران فریب هجمه ،بودند

که یک سوم کل  تپههفتکارگران پیمانی . به دهیچ اعتراضی نکردن 1387بر خالف سال و 
حذف شده  هاید که با واگذاری شرکت پیمانکاردادند وعده داده شده بوکارگران را تشکیل می

از سویی کارگران ترجیح   و قراردادشان با مالک جدید، به صورت مستقیم بسته خواهد شد.
از سوی  کار.د بیشماری پیمانکار و مقاطعهیئت مدیره طرف باشند تا با تعدادادند با یک همی

تأخیر در پرداخت دیگر به کارگران وعده داده شده بود که دستمزدها به موقع پرداخت شود. 
توانست بدون هیچ مقاومتی اجرا ها میتنها با ایجاد قراردادهای موقت و پیمانکاری ،دستمزد

های قبلی گفته شد بود چه سودی تأخیر در پرداخت دستمزد که در بخش شود. دو تا چهار ماه
 شد.های منتهی به واگذاری اجرا میبرای کارفرمایان دارد، در ماه

ها و با داده شدن وعده و وعیدها و همینطور رشد تدریجی قراردادهای موقت و پیمانکاری 
واگذاری شرکت بدون هیچ  شانیهارسانه داران وسرمایه همچنین فشارهای ایدئولوژیک

  مقاومتی از سوی کارگران انجام شد.
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 و دوران پس از آن  تپههفتواگذاری مجتمع کشت و صنعت 
گذاری شده بود. میلیارد تومان قیمت 393در زمان واگذاری  تپههفتمجتمع کشت و صنعت 

را در اقساط هشت ساله  تومان را یکجا پرداخت کرده و باقی پول لیاردمی10قرار بود تا خریدار 
میلیارد تومان از  6 سازی شرکت را با دریافتان خصوصیپرداخت کند. گفته شده که سازم

15Fها واگذار کرده استی اسدبیگی و رستمی به آنخانواده

ی میان صاحبان شرکت و . رابطه16
 داری ایران مفید است. دولت در طول مبارزات اخیر بسیار برای شناخت سرمایه

ی اسدبیگی به عنوان تنها خریداران این واحد مسئولیت داشتند این شرکت را به سوددهی انوادهخ
های مالی، داری ایران برسانند. دولت هم وظیفه داشت تا ضمن حمایتالزم برای سرمایه

کارگران فضا را برای بازآرایی ساختاری کشت و صنعت  ای و حقوقی با سرکوب مقاومترسانه
بازآرایی  مک نیروهای امنیتی قادر نیستندها بدون کآماده سازد. اسدبیگی تپههفتنیشکر 

داری سرمایه ساختاری این واحدها قادر نیست ساختاری را اجرا کنند و دولت نیز بدون بازآرایی
به طور عام موانع  داری در ایران وظیفه داردمایهایران را از رکود و بحران خارج کند. دولت سر

یی که در اختیار اهنرخ سود سرمایه ها موظفند،مرتفع کند و اسدبیگیسرمایه در ایران را انباشت 
ی تنگاتنگی با هم به داران و دولتشان در رابطهدارند، را افزایش دهند. در تمام کشورها سرمایه

رگران هر ها و کالیبرالیسم اسدبیگی از نظر ،قابل فهم نیست هاروند. این اما برای لیبرالمی پیش
 . گذاردفرقی بینشان نمیحقوق برابری دارند و دولت در عمل دو 

گاهی سرمایه دارانه تحوالت از همان آغاز پیدایش مناسبات سرمایه ،دارانلیبرالیسم به عنوان آ
فهم  و ی مدنی درکی دولت و جامعهوارهاجتماعی را به صورتی غیرانتقادی در چارچوب شئ

گاهی وارون لیبرالی دولت را نه تجلی سلطهکند. ایکرد و میمی داران، که ی طبقاتی سرمایهن آ
ی مدنی را قلمرو آزادی شهروندان معرفی و جامعه ،چون تجسم روح و اخالق در جامعه

 نویسد:گونه میباره اینکند. مارکس در اینمی

                                                           
 قرارداد فروش کنترلی شرکت کشت و صنعت هفت تپه. ،18/12/1394سازی مورخ قرارداد با سازمان خصوصی 16
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ها مالکیت را اد برابر" قلمرو منحصر به فرد آزادی، برابری، مالکیت و بنتام. خرید و فروش آز
کند و تمام دزدی، راهزنی و شیادِی بورژوا )و دولتش( را، که از قضا سلف همین مقدس می

 -آفریندی مدنی را میکند و جامعهمالکیت اکنون مقدس بود، به استثنایی زشت بدل می
وارون شکل در لوای قانون ارزش به طور « های آزادانسان»ای که در آن برابرِی چهاردیواری

 گیرد."می
F16

17 

لت بیاندازد قیام افتخارآمیز کارگران پاریس بود. وی دوارهی شئچیزی که توانست پرده از چهره
واره را بدرد. ی ساتر مناسبات شئکارگران تنها نبردی است که قادر است تا پردهی طبقاتیمبارزه

ی ی خود را دربارهر شدند تا نظریهی قیام کارگران پاریس قادمارکس و انگلس پس از مشاهده
نظر طبقاتی نسبت به دولت می دیگر تکامل دهند. دولت به عنوان ابزار یک طبقه علیه طبقه

 ترین مسائلی است که کارگران باید برای پیروزی در نبردهایشان به کف آورند.خود یکی از مهم
 نویسد:گونه میی کارگران پاریسی اینمارکس پس از قیام متهورانه

های همه جا حاضرش: ارتش دائمی، نیروی ی دولت، با اندام"پیدایش قدرت تمرکز یافته
اند که به حسب تقسیم هاییانتظامی، دستگاه اداری، روحانیت و دستگاه دادرسی، که از اندام

 گردد و در آنی پادشاهی مطلق برمیاند، به دورهمراتب شکل گرفتهکاری منظم و دارای سلسله
اش بر ضد گیری، در مبارزهدست بورژوازِی در حال شکل ردوره حکم سالح نیرومندی د

17Fفئودالیسم، بود

18". 

را با نگاه  نسبت به دولت را مخدوش کرده و آن مًا در تالش است تا نظر طبقاتیولیبرالیسم مدا 
 جا به جااز طبقات االهیاتی بر فری دستگاهی اخالقی و دولت به مثابه یی معیاردولت به مثابه

از  داریایت تام و تمام دولت سرمایهاگر این نگاه لیبرالی پذیرفته شود، آن وقت حمکند. 
این مسئله را با فساد شود؟ لیبرالیسم ها در نظر این لیبرالیسم چگونه توضیح داده میاسدبیگی

                                                           
 سرمایه جلد اول، کارل مارکس، حسن مرتضوی. 17
 ی باقر پرهام.، کارل مارکس، ترجمه1871جنگ داخلی فرانسه  18
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ران برای تبدیل دابیت ایدئولوژیک سرمایهی فساد شاهاسطورهدهد. بوروکراتیک توضیح می
دارانه است. شعاری که در ادامه خواهیم دید بحران به فرصتی برای تحکیم مناسبات سرمایه

شرارتی  چگونه باعث انحراف مبارزات کارگران شد. در این میان جناح چپ اپوزیسیون از هیچ
  فروگذار نکرد. ئولوژیک لیبرالیستییدهای ابرای تبلیغ انگاره

فروشی و ی از پوزیسیون دولت را به ارزانیهااپوزیسیون و حتی جناح به همین علت است که
 گرفتههر دو ادعا نشئت  کنند.همچنین واگذاری شرکت به افرادی به اصطالح نااهل متهم می

دولت  تپههفتاز مفروضات لیبرالِی طبقات حاکمه است. دولت بارها اعالم کرده که واگذاری 
کند رها کرده المال وارد میی دولتی این شرکت به بیتکه ادارهرا از زیر فشار مالِی شدیدی 

در اختیار دارد، اما  ی حدود هفت هزار میلیارد سرمایهاست. اگرچه گفته شده که شرکت چیز
دار چه ارزشی این سرمایه در صورتی که نتواند نرخ سود متناسب را داشته باشد برای سرمایه

به چنگ آورده وجود  داری که این واحد راان دولت و سرمایهای میدارد؟ پس قرارداد نانوشته
دار باید اصالحات ساختاری را اعمال کند، دولت نیز باید از او حمایت کند. دارد. سرمایه

ی عمل نکردِن این اوباش به تعهداتشان روشن جاست که دلیل سکوت دولت دربارهاین
رداخت اقساط شرکت مهم است، و نه عدم نه پ ی اولدر درجه شود. برای دولت سرمایهمی

ها پیش از تمام این بیش و چه برای دولتهای شرکت به نهادهای دولتی. آنپرداخت بدهی
داری ایران ضروری است است که شرکت باید به نرخ سودی که برای سرمایه آناهمیت دارد 

کنند. اسدبیگی هم معامله میدهند، بلکه با در این راه دولت و اسدبیگی به هم "باج" نمیبرسد. 
شوند تا شرکت را زیر قیمت واقعی بخرند و دولت هم ضمن ارزان فروشی و رستمی حاضر می

18Fشود تا از اصالحاتی که اسدبیگی قصد دارد تا انجام دهد، حمایت کندمتعهد می

19. 

                                                           
 ان خصوصی آمده است:درقرار داد معامله میان خریداران و سازم  19
یا مدیران  (!)اند، شخصاً گردند،  مادامی که بدهی خود را با سازمان به طور کامل تسویه ننمودهخریداران متعهد می»

های ی آن  و همچنین فروش داراییی بنگاه از جمله تغییر در سرمایهنامهمنصوب از طرف وی هر گونه تغییر در اساس
ها در زمان واگذاری، اجاره، ترهین، و توثیق اموال، ی داراییدرصد ارزش دفتری کلیهثابت با ارزش بیش از یک 
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 هادوران پس از واگذاری تا اولین اعتراض
ای افتاده و عیدی اعتراضات پراکنده دستمزدهای عقببا پرداخت نشدن پس از واگذاری شرکت 

ی و ارائه 1395فروردین  23در شرکت به وقوع پیوست که با پرداخت شدن یکماه دستمزد در 
   بندی پرداخت دستمزدهای عقب افتاده فرونشست.جدول زمان

تأمین  دید بهتپه عدم پرداخت تعهدات مالکین جیکی از معضالت مهم کارگران نیشکر هفت
 به داخت حق بازنشستگی و بازنشست کردن کارگران بود. تأمین اجتماعی اجتماعی به منظور پر

داد. در حالی که شرکت گاز و شرکت این تأخیر با بازنشست نکردن کارگران واکنش نشان می
د دار ضرر وارکردند تا مبادا به سرمایهدر برابر عدم پرداخت قبوض شرکت هیچ اقدامی نمی برق

دار شندغاز اخت تعهدات سرمایهشود، تأمین اجتماعی که نهادی "دولتی" بود در برابر عدم پرد
کرد. این رفتار دوگانه خود گویای خصلت ضد کارگری کیفیت کارگران را قطع میی بیمهبی

ابایی ندارند، اما  های زندگی هزاران انسانقطع حداقلکه از  استداری های سرمایهدولت
 ها وارد شود. ترین ضرری به کارتلکوچکحتی  کهیستند حاضر ن

19Fای نرسیدجهاما به نتی ،در شهریور نود و پنج تجمع کارگران بازنشسته در شرکت آغاز شد

20 .
آالت سنگین به علت عدم دریافت دستمزد در  ود و پنج کارگران ماشینهمچنین در مهر ماه ن

این تجمع با  .را شکستندی ساختمان اداری هابرابر ساختمان اداری جمع شدند و شیشه

                                                           
اخذوام و سایر تسهیالت، مراتب را به سازمان اعالم و مجوز کتبی دریافت نماید و در طی همین مدت بازرس قانونی 

هادار و یا سازمان حسابرسی و حسابرس بنگاه را نیز از بین موسسات و حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق ب
 « انتخاب و تعیین نماید. هر گونه اقدامی بدون رعایت تشریفات فوق به خودی خود باطل است.

هایی از شرکت به منظور بازآرایی مشخص است که سازمان خصوصی سازی تغییر کاربری و اجاره و فروش بخش
خواسته تا زمان پرداخت اقساط هشت ساله موظفند دانسته و در این خصوص از خریداران ساختاری را محتمل می

است تغییرات قابل ی هشت ساله طبیعتًا سرنوشت ساز خواهد بود. در این دوران قرار )اجازه بگیرند(. این دوره
 را توجهی در شرکت اعمال شود و باید با صالحدید سازمان باشد. سطور یاد شده تبعات امنیتی اصالحات پیش رو

 ر دارند.در نظ کامالً 
20 https://www.iranpressnews.com/source/200583.htm 
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کم کارگران کم ی از سوی مالکان شرکت پایان یافت.یی پلیس و وعده وعیدهامداخله
یافتند که این بخش خصوصی نه تنها قادر نیست تا شرایط را بهبود بخشد بلکه در تدارک درمی
به سه تا پنج ماه رسیده بود. ای دیگر بر معیشت کارگران است. تأخیر در پرداخت دستمزد حمله

واًل به خاطر مدر دی ماه سال نود و پنج کارگران فصلی دست به تجمع زدند، بازنشستگان که مع
ها پیوستند. این تجمع مشغول اعتراض و پیگیری هستند نیز به آن شانتر معیشتوخیموضعیت 

  .افتاده متوقف شدهای عقببا پرداخت یکی از حقوق

در پرداخت دستمزد ادامه یافت. کارگرانی که حتی با دریافت دستمزد خود نیز  همچنان تأخیر
شان را در معرض ندگیبه سختی قادر بودند تا زندگی خود را بگذرانند، هر لحظه بیشتر خود و ز

داران با تحمیل سه تا پنج ماه تأخیر به کارگران دیدند. از سویی سرمایهناپذیری میلطمات جبران
ی سود خود را تأمین هم موجبات تعدیل نیرو را فراهم کرده و هم بخشی از حاشیهاز سویی 

که کارفرما باز هم از اجرای وعده و وعیدهای خود سر باز زد اعتصابی در پس از آنکردند. می
. کارگران پایان یافتیازده بهمن به وقوع پیوست این اعتصاب نیز با پرداخت یکماه دستمزد 

ای اساسی برای پیشبرد در این دوره تأخیر در پرداخت دستمزد را نه چون حربه تپههفتمبارز 
 کردند که قابلیت حل شدن دارد. داران که چون اقدامی مقطعی درک میاهداف سرمایه

شود. جز با اعتراض ممکن نمی تپههفتیافتند که هر پرداختی در کم کارگران درمیکمالبته 
کم تأخیر در پرداخت را بیشتر کند و از هم شکستن اعتراضات کم کرد با درکارفرما تالش می

ی خود از بیشتر شدن تأخیرها جلوگیری کردند تا با اعتراضات پراکندهسویی کارگران تالش می
کرده و حتی بخشی از طلب خود را هم دریافت کنند. مسئله دقیقًا بر سر جدال برای بقا بود. 

را در بر گرفته بود، تصادفی نبود. مسئله این بود که در نظم  فقر هولناکی که زندگی کارگران
برای بازآرایی نیز نیاز توانست به شکل پیشین به بقای خود ادامه دهد. نئولیبرالی این شرکت نمی

نابودی کارگران. کارگران ابتدا به  و گرسنگی ،به تعدیل نیرو بود و تعدیل نیرو نیز برابر بود با فقر
م این هرد   ،دادند، اما در ادامهاین حمله به معیشت خود واکنش نشان می صورت غریزی به

گاهانهواکنش گاهانهها آ تری به تر و متشکلتر و متشکل شدند. هر چه این اعتراضات شکل آ
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گرفت کارفرمایان و دولت نئولیبرالشان از یکسو و اپوزیسیون نئولیبرال از سوی دیگر خود می
گاهانهواکنش ای را به گستردهدادند و مانورهای سیاسی امنیتِی می نشان تریو پیچیده ترهای آ

 کردند.منظور به محاق بردن این اعتراضات اجرا می

تأخیر در   اعتراض بهدار شدِن های عقب افتاده دقیقًا واکنشی بود به ادامهجدول زمانی پرداخت
شیدن به تأخیر در پرداخت. قرار این جدول زمانی در واقع چیزی نبود جز رسمیت بخ پرداخت.

ی اول اسفند، عیدی و ماه، دستمزد دی ماه هفتهبود تا دستمزد آذر نود و پنج در اواسط بهمن 
پاداش نود و پنج از بیست تا بیست و پنج اسفند و دستمزد بهمن از بیست و پنج تا پایان سال 

اگر  انداخت.ماه را باز به تأخیر مینود و پنج پرداخت شود. این برنامه خود به خود پرداخت هر 
با این حال پرداخت یکماه حقوق در اواخر بهمن باعث شد  ،یز اجرا نشدچه خود این برنامه ن

 اعتراضات فروکش کنند.

نود و پنج پیوستن  در اواخر اسفند در اسفند ماه نیز حقوق و عیدی اسفند به مطالبات اضافه شد.
، باعث شدت گرفتن به شرایط بازنشستگی رسیده بودند که ،به اعتراضات رب  کارگر نی 250

20Fاعتراضات شد

ارگران به شرایط بازنشستگی رسیده . این کارگران نیز مانند بسیاری دیگر از ک21
 .نشده بودند هبازنشستن تعهدات کارفرما به تأمین اجتماعی ، ولی به علت پرداخت نشدبودند

اما در خرداد نود و شش وارد  ،ی پراکنده ادامه یافتهای آتی به صورتاین اعتراضات تا ماه
ی جدیدی شد. در سیزده خرداد نود و شش پیوستن کارگران شاغلی که بین سه تا پنج ماه مرحله

مقام مدیر به ئماشد تا تجمع بزرگی ایجاد شود. در آن روز افشار قحقوق نگرفته بودند، باعث 
تهدید کرد. کارگران فردای آن روز از شرکت بیرون آمده میان معترضین آمده و آنان را به اخراج 

 ی شوش را مسدود کردند. و جاده

 کارگران با این اقدام تالش کردند تا دولت را مخاطب قرار دهند. این اقدام کارگران در واقع ناشی
 داری ایران را به عنوان حافظ منافع کارفرماقدرت کارگران متشکلی نبود که دولت سرمایه از

                                                           
21 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-463754 
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خواندند. ی کارگر را به مبارزه فرا میهمورد مخاطب قرار داده و با بستن جاده سایر اقشار طبق
شان بی نتیجه بوده و با تحت این اقدام از سوی کارگرانی بود که فهمیده بودند اقدامات دفاعی

  خواستند تا از آنان در برابر کارفرمایان دفاع کنند.فشار قرار دادن  دولت از آن می

این اقدام به نفع کارفرمایان تمام شد. کارفرما بالفاصله قادر شد تا از نیروهای پلیس برای امنیتی 
کردن فضای شرکت استفاده کند. کارفرمایان پس از این واقعه با اسکورت پلیس در شرکت تردد 

یت و گر به تقوهای از هم گسیخته و ویرانکردند. تبدیل شدن اعتراضات کارگری به شورشمی
ها با نهایت وقاحت به از این طریق است که لیبرال .شوددارانه منجر میتثبیت مناسبات سرمایه

نظم ممکن است."  دارانه اگرچه ایراداتی دارد، اما "تنهادهند که نظم سرمایهمی هشدارکارگران 
ایستادگی در دهند، که هر نوع نشان دادن چنین وقایعی به کارگران نشان می این "موجودات" با

داران نقض قوانین و نظم بازار است و به هرج و مرج و ی سرمایهشندهک   برابر استثمار و فشارِ 
برای  شدهای حساباز سوی کارگران نه طبق نقشهشود. بنابراین بستن جاده بدبختی منجر می

صورت  ریز خشم کور و سازمان نیافتهرس یدر نتیجه ی طبقاتی کهتحمیل خواست و اراده
داران و مدیرهایشان برای امنیتی ساختن محیط کار و فرار گاهی ممکن است تا سرمایه .گرفت

های تحریک آمیز کارگران را به انجام چنین اقداماتی تشویق کنند. از تعهداتشان با زدن حرف
تواند جلوی کشانده شدن اعتراضات به دستاویزی تنها انسجام و اتحاد طبقاتی است که می

کارگران باید در چنین مواقعی اقدامات خود را نه بر اساس  رای سرکوب بیشتر را بگیرد.ب
روی و بردهای مشخصی که به نظرشان برای پیشهاحساسات کور و لحظه ای، که بر اساس را

شان ضروری است، انتخاب کنند. اما این اتفاق دقیقًا در زمانی به عقب راندن دشمن طبقاتی
ن از یک سو فاقد هر نوع قدرت تشکیالتی بودند و از سوی دیگر تازه با تبعات افتاد که کارگرا

 شدند.شدید نئولیبرالیسم در کارخانه مواجه می

ی شوش تجمع کردند. این اعتراضات در پانزده در جاده نیز در چهارده و پانزده خردادکارگران 
ز مامورین نیروی انتظامی در خرداد به درگیری محدودی با نیروی انتظامی منجر شد و یکی ا

وقفه تا پایان خرداد ادامه یافت. فشارهای معیشتی این درگیری تیر هوایی زد. این اعتراضات بی
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 ،افزایش بود. در همین دوره عالوه بر تأخیر در پرداختبر زندگی کارگران در این دوره در حال 
ارفرمایان قرار گرفته بود. حذف بن کارگری و حذف سرویس رفت و آمد نیز در دستور کار ک

با این حال این خوای نیا سر کار." گفتند "اگر نمیکارفرمایان در پاسخ اعتراض کارگران می
های پیشین با پرداخت یکماه از سه تا پنج ماه حقوق عقب افتاده به اعتصاب نیز مانند اعتصاب

 پایان رسید.

از سوی  .بردواحد را به پیش می نرخ سودزایش فشارهای بیشتر بر کارگران فرایند تعدیل نیرو و اف
اندازی ی  تولید الکل و همچنین راههای جانبی مثل کارخانهگذاری در کارخانهسرمایه دیگر

 6ی ام دی اف سازی، کشت انگور و پاالیشگاه ساخت بنزین یوروصنایع جدید مثل کارخانه
این فرایندها اما با مقاومت کارگران سد هد. وری واحد را افزایش داز سوی دیگر قرار بود تا بهره
ها اجازه هدادند تا تأخیر در پرداخت از حدی بیشتر شود. بازنشستشده بود. کارگران اجازه نمی

 زمان شود. مرور تا حقوق مسلمشان مشمول نداده بودند

دو روز بعد را تحمل کنند سی نفر از کارگران را یکی  مقاومتتوانستند این کارفرمایان که نمی 
از این اعتصاب اخراج کردند. کارگران واکنش نشان دادند و پیش از شروع زودهنگام دور 

کم این گری برخی مقامات محلی لغو شد. کماین اخراج با میانجی ،اعتصاباتجدیدی از 
این اعتراضات در اوایل مرداد بار دیگر از  گرفت.رویارویی داشت ابعاد شدیدتری به خود می

و به شناسایی و بازداشت کارگران  ی شوش نشدهمانع از بستن جادهفته شد. این بار پلیس سرگر
21Fنفر بازداشت شدند بیست 96بعد از اعتصاب روی آورد. در اوایل مرداد 

. اعتراضات برای 22
 40یک ماه حقوق معوقه پرداخت شد و  ،شدند ادامه یافت، کارگران زندانی آزادآزادی آنان 

 جدید از سوی دادستانی باعث شد تا اعتراضات مرداد نیز فروکش کند. ی احضاریه

تفاوتی که اعتراضات مرداد نود و شش با پیش از خودش داشت این بود که برای اولین بار 
آرام کنند. این بار در کنار اعتراضات را  وعید و پرداخت قادر نبودند تا کارفرمایان با دادن وعده و

                                                           
22 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-515843 
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های عقب افتاده، سرکوب سیستماتیک کارگران پرداخت یک ماه از حقوقدادن وعده و وعید و 
کردن اعتراضات الزم بود. در این کار سیامک  اکتاز طریق شناسایی و بازداشت نیز برای س

هر  .همکاری نزدیکی داشتند، نیروهای امنیتی و دادستانی شوش عاملافشار، قائم مقام مدیر
رفت ماهیت این همکاری بیشتر برای کارگران میندن به پیش چه مبارزات کارگران برای زنده ما

 شد. آشکار می

کارگر را که مشغول آبتنی در  9 ،زنی در مزارعسیامک افشار در حین گشت 96مرداد  30در 
تواند های آب بودند، اخراج کرد. برای کارگران معلوم نبود که چرا کارفرما به راحتی میکانال

ی قضاییه از پرداخت تعهداتش سر باز بزند اما چند های پلیس و قوهتحت حمایت کامل نیرو
ی خوزستان باید به قیمت از کار درجه 60ساعت استراحت کارگران در محیط کار در گرمای 

کار شدن کارگران منجر شود. شاید اگر یک ماه عدم پرداخت حقوق باعث اخراج مدیران بی
ی کردند، اما این اقدام وحشیانهضوع مقاومتی نمیشد، کارگران در برابر این موشرکت می

نفر  9سیامک افشار باعث از سر گیری اعتراضات شد. البته این تمام موضوع نبود، دو نفر از آن 
زداشت پلیس بودند. هر چه کارگرانی بودند که به علت شرکت در اعتراضات روزهای قبل در با

درآمد تعدیل نیرو و ر در پرداخت به عنوان پیشخیر مانع افزایش تأو کارگران بیشت گذشتمی
گرفتند. در این مسیر تری در پیش میشدند، کارفرمایان نیز رفتار تهاجمیبازآرایی ساختاری می

  مضایقه نداشتند. هابه آن نیروهای امنیتی نیز از هیچ کمکی

داشتند،  ی پلیسدر نوزده شهریور در پی مانورهای قدرتی که کارفرمایان به همراهی نیروها
کارگرانی که از شرایط ناراضی هستند، در آن تجمع سیامک افشار پیام داد  .کارگران تجمع کردند

ی جدید این اقدامات با به عقب انداختن چند دستمزد جدید و حربه استعفا دهند و بروند.
گران هر لحظه فشارهای معیشتی بر جسم و روان کار .پرداخت بخشی از دستمزد همراه بود

انداختند تا از این راه هم داران دستمزد بیشتری را به تعویق میشد و سرمایهتر میشدید
ات تعدیل نیرو و اخراج کارگران های جدید فراهم شود و هم مقدمهای الزم برای کارخانهسرمایه

 یا شود. مه
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 یهاه و ماهراضات اخراج شدتدر اواسط آبان ماه یکی از کارگرانی که به علت شرکت در اع
متوالی حقوق نگرفته بود، پسر و دختر کوچکش را جلوی دفتر مدیریت آورد تا سر ببرد و خودش 

این صحنه از یکسو استیصال و فقر هولناکی که بر کارگران تحمیل شده بود را نشان را آتش بزند. 
تهاجمی مدیران  کم با رفتارکم یابی طبقاتی را.یابی و سازمانلداد و از سویی فقدان تشکمی

 صورتی مداوم درآمد. دیگر نه وعدهاعتراض در محیط شرکت به  ،ی کارگرانشرکت و فقر فزاینده
وعیدها کارساز بودند، نه سرکوب و اخراج و بازداشت. کارگران در پی اجرای نئولیبرالیسم و و 

همان ناپذیری را دریافت کرده بودند. این های تعدیل ساختاری ضربات جبرانتسیاس
. کشاندی کارگران ایران را به نبردی گریزناپذیر با نئولیبرالیسم میموضوعی بود که همه

ای جز تعمیق فقر و فالکت در جامعه انباشت سرمایه چاره کنونی نئولیبرالیسم به عنوان راهبرد
ارگران در هایی هستند که کتر شبیه قربانگاهها امروزه بیشها در بسیاری از بخشندارد. کارخانه

شش دورانی از پیشگاه سرمایه اعدام شوند. با ممتد شدن اعتراضات از آبان نود و  درباید ها آن
ی کارگر ترین دوران مبارزاتی طبقهکه یکی از پر شکوه ،شروع شد تپههفتزات کارگران رمبا

 ی شصت بود.های سیاه دههایران پس از سرکوب سال

 و هفت  از آذر نود و شش تا مرداد نود
 یابیروی و تشکلهای پیشماه
، سرانجام کارخانه به های کارگرانبازنشستگان و سایر گروه پیوستن اعتراضات با 96آذر  18در 

22Fتعطیلی کشیده شد

. در همان روز اول یک گروه حدودًا ده نفره با چفیه وارد آزمایشگاه شده و 23
اید گروه دیگری در فردای آن روز یکی از دست به تخریب تجهیزات آن زدند. همین گروه یا ش

اعضای سازمان  افراد ازشود که این گفته میمدیران شرکت را مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
23Fطلب االهوازیه بودندجدایی

24 . 

                                                           
 تپهکانال تلگرام سندیکای هفت  23
 همان. 24
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درست یا غلط بودن این اطالعات در برابر پیامدهای آن اهمیتی ندارد. خشونت کور چه 
ی یکسانی در پی دارد: امنیتی شدن تیصال و خشم کارگران نتیجهو چه ناشی از اس دهی شدهخط

فضای کارگاه، جلوگیری از متشکل شدن کارگران، تبدیل کنش طبقاتی به اعتراضات کور و 
که این  طلب و ... از جمله عواقبی استنیبرداری اپوزیسیون غربگرا و سرنگوگر، بهرهویران
 ها در پی دارند.کنش

آمیز ذاتًا خوب یا بد نیست، خشمی که طبقاتی باشد، م و اقدامات خشونتبرای کارگران خش
شان وحشت ایجاد کند و داران و ایادیاستثمارگران را مورد خطاب قرار دهد، در قلب سرمایه

گاهی طبقاتی شود،  همچنین خشمی که  بخش است.خشمی تعالیباعث تقویت اتحاد و آ
ب بیشتر کارگران و پراکندگی آنان شود خشمی است سرکوباعث خوشحالی نیروهای امنیتی و 

 که باید از آن پرهیز شود.

و  96 ماهترین شکل خودش را در اعتراضات دیبنابراین این خشم کور و ویرانگر که عالی
های تا بن دندان مسلح شده توسط پیدا کرد، چه با سازماندهی گروهک 97 اعتراضات آبان ماه
، چون باشد تهیدستانای کارگران، بیکاران و ناشی از اقدامات لحظه ها و چهاسرائیل و سعودی

داران برایش تدارک نجات یافتن از سرنوشت شومی که سرمایهبرای  ی کارگراست که طبقهسّدی 
های کارخانه، محلی، ملی و جهانی، کارگران کند. با ایجاد سازمان اند، باید از آن عبوردیده

و نفرت خود از شرایط سخت و دهشتبار زندگی را چون خشمی  د بود تا خشمنقادر خواه
 شان به کار گیرند.یافته علیه استثمارگران و ایادیسازمان

این  یشی سازماندهی خود را شروع کردند.تپه در همان ابتدای بروز چنین گراکارگران هفت
مان آغاز اعتصاب هسازماندهی تا حد زیادی قادر شد تا جلوی چنین اقداماتی را بگیرد. در 

یافته شدن اعتراضات و مهار اقدامات نیی به منظور سازماهاسراسری هجدهم آذر تالش
 تپههفتجنبش کارگران های کور در جریان بود. گرانه و تبدیل اعتراضات به شورشتخریب

که اگر چه  ایرهبران و اشکال سازمانی .مشغول ساخت رهبران و سازماندهی خاص خود بود
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داری بودند، اما از ایرادات ی کارگر علیه نئولیبرالیسم و سرمایهی طبقهبه پیش برای مبارزه گامی
 نصیب نماندند. ی کارگر ایران به آن دچار است نیز بیهای تاریخی که طبقهو ضعف

ی غیر ها و روشنفکران خارج نشین با مواجههطلب، نان به نرخ روز خورهای سرنگونیچپ
ها و ایرادات و تملق و مجیزگویی این رهبران اقدامات خیانت آمیز خود را این ضعفانتقادی با 

دانند که تنها و تنها به سبب این انحرافات کنند. اینان میدر بازتولید این انحرافات پنهان می
کنیم تا توانند خود را در میان صفوف کارگران جای دهند. در این متن تالش میاست که می

و خدمتی که این چپ به  را روشن کنیم زوایای پنهان پراتیک این چپ در میان کارگرانبرخی از 
 اش دارد را نشان دهیم.ها و اربابان فکری و تشکیالتیلیبرال

تا کل آذر آغاز شد، موفق شدند  18کارگران در اعتراضاتی که به صورت اعتصاب سراسری در 
صری که این اعتراضات به خود گرفت با معرفی سازماندهی مخت شرکت را به تعطیلی بکشانند.

آمیز تثبیت برخی رهبران کارگری با محوریت اسماعیل بخشی و جلوگیری از اقدامات خشونت
24Fشد

بار با پرهیز از اقدامات مخرب مانند بستن جاده و یا ضرب و شتم مدیران . کارگران این25
بار دولت و به مداخله کردند. ایندولت را وادار  ،شرکت و همچنین با تعطیل کردن شرکت

ماه دستمزد و همچنین بازداشت و ایجاد ی قدیمی پرداخت یککارفرمایان نتوانستند با حربه
ارعاب اعتراضات را خاموش کنند. بنابراین دولت و کارفرمایان از کارگران خواستند تا دست به 

درخواست از کارگران برای خرداد با پرداخت یکماه حقوق و  22مذاکره بزنند. اعتراضات 
 معرفی نمایندگانی به منظور انجام مذاکره، بر خالف اعتراضات گذشته یک موفقیت بزرگ بود.

در آن روزها همچنین امید اسدبیگی نیز وادار شد تا میان کارگران حاضر شود و با اسماعیل 
25Fکند ناظرهبخشی م

نیاز به تالش  . اسماعیل بخشی برای نشان دادن فضاحت این موجودات26
ی این جانوران وارد کرد، ضمن ای که بخشی بر حیثیت نداشتهزیادی نداشت. تحقیر طبقاتی

                                                           
25 https://www.isna.ir/news/97060502284/ 
26 https://www.youtube.com/watch?v=tr9QTKK2mKs 
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 تر کرده و باعث ایجادمصممی مبارزاتشان بخش بودن برای کارگران، آنان را در ادامهروحیه
کنند ش میاعتماد به نفس برای کارگران شد. کارفرمایان و مدیران و نیروهای امنیتی همیشه تال

26Fی مبارزه را دچار خلل کنندبرای ادامه سواد خواندن آنان، عزمشانبی وران تا با تحقیر کارگ

27 .
مایگی و در چنین مواقعی کارگران پیشرو باید ضمن دفاع از حیثیت و خالقیت کارگران بی

بی حد و  نشان دهند که این اوباش قدرت و ثروتداران را به رخشان کشیده و بالهت سرمایه
شان که مدیون استثمار کارگران و سازمان نیافتگی کارگران در حصر خود را نه مدیون نبوغ فردی

 ی آذر نود و شش به درستی انجام داد. دفاع از خودشان هستند. بخشی این کار را در مناظره

سر پنج بند  بردر مذاکراتی که میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و استانداری انجام گرفت، 
ها عمل نشد، اما نتایج این مذاکرات کارگران را توافق شد. اگر چه مطابق معمول به این وعده

قرار شد  تر کرده و به پیش حرکت کنند. در این توافق اوالً قادرساخت تا باز هم خود را متشکل
عد پرداخت شود. تا دو ماه از حقوق کارگران ظرف دو هفته پرداخت شده و دو ماه دیگر در ماه ب

خیر در نی گذشته این امکان را داشت تا تأهای زمارداخت برخالف جدولپاین ضرب العجل 
دستمزد را به صفر برساند. با این حال عمل نشدن به این توافق نیز بیش از پیش همدستی عوامل 

م شود و ای که با حضور دولت انجامذاکره دولت و کارفرمایان را برای کارگران آشکار ساخت.
توانست داشته به آن عمل نشود چه معنایی جز همکاری دولت و کارفرما برای فریب کارگران می

                                                           
ی مشکالت کارگران را در نداشتن سواد حمدولی عمدهی خود با اسماعیل ممثال سیامک افشار در مصاحبه  27

کادمیک معرفی می کند)!( این وحشِی فاسد این جمالت را در زمانی گفت که اکثر کارگران در واحدهای مختلف آ
کادمیک از این جانور کمتر نبود ند. این در حالی است که با فساد روزافزونی که فرایندهای به لحاظ تحصیالت آ

کادمیک در ایران بیش از پیش خصلت  نئولیبرالیستی دانشگاه را دستخوش ویرانی کرده  است، اینک تحصیالت آ
های آموزش عالی ی کارگر به خاطر سود مفت خورها و کارتلطبقاتی خود را آشکار کرده و روز به روز فرزندان طبقه

شوند که بیشتر شبیه هایی میکنند، وارد دانشگاهای نیز که به دانشگاه راه پیدا میمانند.  عدهتحصیل باز می از
کنند. اما هایی که ضمن استثمار کارگران آنان را برای اجرای اموری ساده آماده میهای آموزشی است. کارگاهکارگاه

بینند و این کالسی است که کارگران را به معماران جهانی عاری دارها آموزش میکارگران در مکتب جنگ با سرمایه
 از استثمار تبدیل خواهد کرد.
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توانستند نتایج صحیح طبقاتی را اگر اپوزیسیون لیبرال نبود شاید کارگران به سادگی می باشد؟
 از این همکاری بدست آورند.

ار شوند. این خواست یک خواست مهم افشار و برخی مدیران شرکت برکندر بند دوم قرار شد تا 
اقدامات کارگران در هر شرکتی قرار بگیرد. باید مدیران، سرکارگران و  لیستاست که باید در 

تری با نیروهای امنیتی دارند هستند و همکاری نزدیک جلودارمهندسانی که در سرکوب کارگران 
وند. اعالم خواست این و قصد ایجاد رعب و وحشت در فضای شرکت را دارند، برکنار ش

دهد. کارگران با عمومی شدن داران افزایش میبرکناری اتحاد کارگران را در برابر سرکوب سرمایه
یابند که در برابر سرکوب کارفرمایان تنها نیستند. اعتماد به نفس خود در درمیها این خواست

 مطالبه البته تحقق یافت. افشار پس روند. اینیابند و به پیش مینبرد علیه استثمارگران را باز می
داری در ایران بود. ی تمام نمای سرمایهاز آن برکنار شد. این فرد به لحاظ وقاحت و شرارت آیینه

افی و لفاظی پنهان شده بود، همه و ای از حّر فرهنگی که زیر الیهنخوت طبقاتی و بالهت و بی
شنود از خشم به خود های این موجود را میهای که مصاحبشود تا هر انسان آزادههمه باعث می

 بلرزد.

مورد سوم مربوط به پرداخت مطالبات بازنشستگان بود. این مورد که خیلی دقیق و مبتنی بر 
های اجرایی نبود، اجرا نشد. تجربه نشان داده است، که هر خواستی در برابر این ضمانت
ی اجرای آن نیز همراه رهای تضمین کنندهشود، باید با تحمیل ساز و کاقرار داده می حضرات

دادن گزارش منظم به کارگران در به منظور پایش روند بازنشست سازی،  گروهیباشد. ایجاد 
مورد پیشرفت پرداخت حق بازنشستگی، اعالم تاریخ دقیق پرداخت تعهدات بازنشستگانی که 

تر آشکار ایان و دولت را روشنتوانست عدم اجرای تعهدات کارفرماند و ... میبالتکلیف مانده
 کند.

مورد چهارم مربوط به تغییر وضعیت قراردادها و تبدیل کف مدت قرار داد از یکماه به سه ماه 
ی کارگر بدون ورود به آن قادر نخواهد بود تا نبرد برای امنیت شغلی نبردی است که طبقه بود.

د دریافته بودند که بدون تثبیت شرایط قدم از قدم بردارد. کارگران بر اساس غرایز طبقاتی خو
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ترین فشارها به شوند. در شرایط رونق تحت سنگینانتهای تباهی میی بیشغلی وارد چرخه
شوند، و در شرایط رکود باید فشار سنگین بیکاری را تحمل کنند. تحمیل حق کار گرفته می

سوی کارگران در آذر نود و شش  شروطی بود که ازیکی از مهمترین  هقرارداد از یک ماه به سه ما
  به کارفرمایان تحمیل شد.

باعث شد تا اعتراضات در دی ماه ادامه پیدا کند. اعتراضات  با این حال عمل نشدن به این وعده
کردهای خودش را داشت. اسماعیل بخشی به عنوان رهبر عد از آذر نود و شش رهبران و رویدر ب

اعتراضات خود را به جلو  قبل تر ازمتشکل هر دم گراناین اعتراضات تثبیت شده بود و کار
 بردند.می

 :گفت دی نود و شش اینگونه بیست و پنجاسماعیل بخشی در 

" حرف امروز ما یک حرف دیگه است. اگر تا آخر این هفته به مطالبات و وضعیت قراردادهامون 
م. امروز ما اومدیم بگیم، رو پس میگیری تپههفتخوایم. رسیدگی نشه، دیگه مطالباتمونو نمی

27Fهای شما اطمینان نداریمتونید اداره کنید. ما دیگر به دروغرو شما نمی تپههفت

28". 

ی سیاست دارد. زمانی که دولت برای فریب و این سخنرانی داللت بر ورود کارگران به عرصه
د در سرکوب کند، به خاطر امکانات نظامی و ایدئولوژیکی خوسرکوب کارگران قد علم می

بینند کارفرما کند. اما این موضوع بهایی نیز دارد. کارگران زمانی که میکارگران تواناتر عمل می
کند، خودش را نیز به عنوان یک طبقه بازشناسی قد علم میطبقه در دولتش به عنوان یک 

28Fکندمی

انی رهبران گیرد. در سخنرتر به خود میجاست که نبرد کارگران شکلی سیاسی. این29
گذار به خوبی مشهود بود. قریب به دو سال سرکوب  دیگر این بیست و پنج دی ماهکارگران در 

کم کارگران و رهبرانشان را به این کارفرمایان و دولتشان کمطبقاتی کارگران با همکاری نزدیک 

                                                           
28  https://www.youtube.com/watch?v=5F-m902IRfg 

دهد و اال غرض این نیست که بگوییم کارگران هفت تپه توانستند البته این به صورت یک گرایش خود را نشان می 29
 نوان یک طبقه بازشناسی کنند.خود را به تمامی به ع
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رسید. ای نخواهد ی اعتصاب و یکماه پرداخت به نتیجهنتیجه رساند که بازی موش و گربه
یابی تا آنجایی که به فراروی کارگران از مطالبات اولیه و خصلت تپههفتمطرح شدن مدیریت 

 شد.سیاسی این اعتراضات بود، امری مترقی محسوب می

های امنیتی در داخل و خارج تالش سازمانکانون مبارزات طبقاتی ایران شد.  تپههفتبار دیگر 
شد تا کارگران مجبور شوند تا در نبردی لیبرالیسم باعث میاز کشور در کنار نفوذ ایدئولوژیک 

ها به این اعتراضات شوند. دولت با دور جدیدی از بازداشت برابر با دولت و اپوزیسیونش واردنا
پاسخ گفت. در آن دوران وضعیت قراردادها نه تنها درست نشده بود، بلکه تعداد محدودی که 

. در آن کردندند نیز در فیش حقوق آذر به کارگر پیمانی تغییر به قرارداد مستقیم تبدیل شده بود
های دوره همچنین سه تا پنج ماه تأخیر در پرداخت وجود داشت. اعتراضات دی ماه با بازداشت

های گسترده از یکسو و پرداخت یک . بازداشترو شد ی کارگران و نمایندگانشان رو بهگسترده
اضات ربعد از پایان این اعتاعتراضات شد.  افولدیگر باعث افتاده از سوی ماه از حقوق عقب
 بر در کانال آب دست به خودکشی زد.یکی از کارگران نی

برای کارگران دوران اعتراض معمواًل دوران امید است. امید به دریافت مطالبات و همچنین 
امیدی و از نا مبارزه به معنای دور جدیدیرهایی از فقر و تباهی هولناک. اما دوران رکود 

اند. کرانی است که استثمارگران برای ما ایجاد کردهلم بیهای فردی برای رهایی از رنج و تأتالش
ی معایب خودکشی برای ما داران دربارههای فردی خودکشی است. سرمایهیکی از این تالش

ندان خود را ببینیم کنند، در حالی که از ما انتظار دارند تا گرسنگی فرزپندهای اخالقی صادر می
و دم نزنیم. اما ما خودکشی را نه یک گناه و یا یک کار اخالقًا زشت، که به عنوان محصول 

 دانیم. های جمعی کارگران میشکست

گاه شود نه تنها فقر و  تاریخ ثابت کرده است که اگر پرولتاریای کشوری به منافع طبقاتی خود آ
کند و خم به ابرو نگ و تحریم و ترور را نیز تحمل میتری چون جفرودستی که فشارهای انبوه

ی تآورد. بنابراین اینجا خودکشی به عنوان محصول فروکش کردن اعتراضات و نبردهای طبقانمی
ی بیست و با سابقهبر، این کارگر نی باید فهمیده شود، نه از نظرگاه اخالقیات منحط بورژوایی.
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اش معلوم نشده بود و در دوران افول بازنشستگی هفت سال خدمت، دو سال بود که وضعیت
 مرگ را به زندگی ترجیح داد.  ،مبارزات

افتاده، عدم پرداخت بیمه، وضعیت نامعلوم د ماه نود و شش هنوز دو ماه حقوق عقبندر اسف
بازنشستگان و عدم پرداخت بن کارگری، باعث شد تا بار دیگر کارگران دست به اعتصاب بزنند. 

ی اول اسفند ماه با محوریت رهبران جدیدی که مبارزات یکسال گذشته اب در نیمهاین اعتص
ای که در دهم اسفند ایراد در دل خودش پرورانده بود، آغاز شد. اسماعیل بخشی در سخنرانی

کفایتی صاحبان کارخانه را دلیل این مشکالت عنوان کرد. به همین منظور بخشی بحث کرد، بی
فرماندار نیز از ورود به این موضوع  او گفت کهکارگران را پیش کشید.  ی شرکت توسطاداره

29Fعاجز است و اسحاق جهانگیری باید به چنین موضوعی ورود کند

30 . 

در همان روزها مهرداد رستمی با اسکورت نیروی انتظامی در میان کارگران حاضر شد و قول 
میان بخشی و مهرداد رستمی شکل گرفت.  ایداد تا دستمزدها پرداخت شود. در آن موقع مناظره

زدنی به کارگران گفت هر روزی که شما کار نکنید ما پول در این مناظره رستمی با وقاحتی مثال
های رستمی دروغ آوریم و هر چه ما کمتر پول دربیاوریم تعویق در دستمزد بیشتر است.درنمی

های افتخارآمیزی بود از مجاهدت شد صحنهکه در میان فریادهای کارگران خشمگین خفه می
شک تمام این اوباش چه در ی کارگر چنین فریادی بزند بیو ستیزندگی کارگران. اگر تمام طبقه

رستمی که خود را تحت فشار  اتاق بازرگانی و چه در دولت و ... وادار به سکوت خواهند شد.
هرًا درخواستی را مبنی بر استخدام دید با افشاگری در مورد یکی از نمایندگان کارگران که ظامی

تالش کرد تا فرافکنی کرده و در انسجام کارگران خلل وارد کند. این مسئله به ، برادرش داشته
 کارفرمایاناز آن زمان تا کنون درگیری منجر و باعث شد تا پلیس معترضان را متفرق کند. 

حربه را فقط ن شکاف بیاندازند. این تالش بسیاری کردند تا میان کارگران و نمایندگانشا تپههفت
ی کثیف همانطور که در آن زمان این حربه تواند خنثی کند.قدرت تشکیالتی کارگران می

نیز  در دیگر واحدها نمایندگان کارگران لی در مبارزات کارگران ایجاد کند،خلرستمی نتوانست 
                                                           
30 https://www.youtube.com/watch?v=9UXes1Rxmuo 
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هایشان مستحکم کنند و از سویی اید تا ارتباطشان را با هم طبقهباید تمام تالششان را بکنن
شان اجتناب کنند. اعتراضات اسفند نود و حتی از خوردن یک استکان چای با دشمنان طبقاتی

شش با یک وقفه ادامه یافت. این اعتراضات در اسفند نود و شش تا آغاز سال جدید ادامه پیدا 
نود و شش کرد. به این ترتیب کرد. این اعتراضات کارفرمایان را وادار به پرداخت حقوق دی ماه 

 حقوق را به دو ماه برسانند.  پرداخت خیر درفق شده بودند تا با مبارزاتشان تأکارگران مو

کند. توقف کار در اسفند ماه که یکی از ی پنهان دیگری را روشن میاما این اعتراضات نکته
بخش قابل توجهی تواند موجب از دست رفتن های بخش کشاورزی است، میترین ماهحساس

رسد که کارفرمایان از این موضوع ناراضی نیستند. این اعتصابات از محصول شود. به نظر می
حاصل هم نیستند، اگر منجر به آسیب غیر قابل جبرانی به و مبارزات گویی برای کارفرمایان بی

دگی راه را در این صورت کارفرمایان به راحتی با به تعطیلی کشیدن شرکت به سا شرکت شوند.
بینند. کارفرمایان در آن زمان هیچ تالشی برای توقف برای بازآرایی ساختاری شرکت باز شده می

دهد که مبارزات اقتصادی چگونه به سرعت تبدیل به یک این نشان میاعتصاب نکردند. 
ه عنوان را متوجه نئولیبرالیسم ب ی اساسی نقد خودشود. اگر این مبارزه سویهی سیاسی میمبارزه

منجر ترین شکل خود نیز نکند، حتی در متشکل در شرایط فعلی داریی سرمایهالگوی توسعه
در  تپههفتشود. مبارزه در داران میهای سرمایهورده ساختن نقشهبه تعطیلی شرکت و برآ

 گرفت. تری را به خود میهای آشکارا سیاسیمواجهه با این وضعیت روز به روز سویه

 دارانه از نظر سرمایههمین دور 
دارد که این شرکت لیبرالیسم در چنین مواقعی به قوانین مقدس اقتصادی پناه برده و اعالم می

ده بودن شرکت دو عاملی هستند که این گذاری و همچنین زیانده است. کمبود سرمایهزیان
که به تعویق انداختن اما شواهد کافی وجود دارد که در همان دورانی  کنند.را توجیه میوضعیت 

متنوعی در این  یهاگذاریکرد، سرمایهناپذیری به کارگران وارد میهای جبرانها آسیبحقوق
ی که در راستای ایجاد تنوع در تولیدات شرکت انجام هاگذاریت در جریان بود. سرمایهشرک
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تولیدات جدید،  اندازی خطتغییرات جدی به منظور فعال کردن تولیدات دیگر و راهشدند. می
 ای بود که نئولیبرالیسم برای کارگران تدارک دیده است. بخش دیگری از نقشه

فروردین نود  26بیست هکتار زمین زیر کشت چغندر قند رفت.  1396در شانزدهم فروردین 
به ان جی او  تپههفتقرار بود تا و شش سیامک افشار با ان جی او های خوزستان دیدار کرد. 

های مردم نهاد که با عروج نئولیبرالیسم در سرتاسر جهان های استان کمک مالی کند. سازمان
کنند. داران میداری از بحران نصیب سرمایهگسترش یافتند، عواید زیادی را برای نجات سرمایه

گذارد، ر جا میها برای تخفیف درد و رنجی که نئولیبرالیسم در هر نقطه از جهان باین سازمان
های وضعیت و جذب نیروهایی به منظور کمک (مدنی)یا همان ضمن بازتعریف غیر سیاسی 

ای کنند، و هم افرادی که اندک دغدغههای اجتماعی جلوگیری میهم از فروپاشی ،مقطعی
 کنند. ها میبرای مقابله با این وضعیت دارند را جذب این فعالیت

ها و اصالحات نئولیبرالی دانستند که فقر و فالکتی که بیکارسازیمیبه درستی  تپههفتمدیران 
 1396سیزدهم تیر ها قابل تخفیف هستند. کند با تقویت مالی این سازماندر شرکت ایجاد می

کند. در به تیم استقالل خوزستان کمک مالی می تپههفتمعلوم شد که شرکت کشت و صنعت 
دولت را تهدید کرده بودند  تپههفتخبری اعالم شد که مالکان تاریخ یازده مرداد نود و شش در 

کند. های مالی خود به تیم را قطع میها واگذار نکنند، کمککه در صورتی که باشگاه را به آن
های جدید و یا نوسازی گذاری بر روی طرحسرمایه تپههفتدر سال دوم حضور مالکان جدید 

ی ها تاکستان هزار هکتاری، کارخانهد. از میان این طرحهایی از شرکت در حال اجرا بوبخش
خرید  ، باغ شاتوت،6الیشگاه بنزین یوروفرنگی، زغال الکل، ام دی اف، آسفالت، پارب گوجه

  توان نام برد.را می ی بزرگ تولید قندو دو کارخانه استقالل خوزستان باشگاه

ی تعدیل نیروی گسترده از طریق عدم نهتأمین مالی استانداری، تالش برای فراهم کردن زمی
های جانبی و ... همه و همه از نظر افزایش نرخ پرداخت تعهدات، تالش برای تقویت کارخانه

 ندر تالش بودد دارانسرمایهمهم بودند. اما  تپههفتداران سود در عصر نئولیبرالی برای سرمایه
مدیران و فساد اخالقی و مالی  کفایتیبیرا  علت فجایع منتج از الگوی انباشت نئولیبرالیستیتا 
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 ،با واقعیت و همچنین با منافع کارگران سازگاری نداشت که د. این تصور لیبرالینها معرفی کنآن
شد. های جمهوری اسالمی و اپوزیسیونش مدامًا میان کارگران تبلیغ و ترویج میاز طریق رسانه

د، این بسیار طبیعی بود که کارگران تحت تأثیر این ای که کارگران کردندر اولین دفاِع سیاسی
ترین رهبر کارگران در آن دوران چنین ند، اسماعیل بخشی به عنوان شاخصاشهای غلط بانگاره

 ی کارخانه توسط کارگران را مطرح کرد.بحثی را کاماًل پذیرفته و بحث اداره

 البته )که سوادی هستنداسد و بیداران موجودات ناالیق و فسرمایهمشکل اینجاست که گویی  
در همین مناسبات دست بگیرند، اوضاع شرکت و اگر کارگران کنترل شرکت را  به (هستند

کارگران قرار بود شرکت را در چه مناسباتی اداره کنند؟ اگر  اما. امروزی امکان بهتر شدن دارد
مین الگوها اداره کنند، پس پاسخ مناسبات نئولیبرالی است، پس یا مجبورند آن را مبتنی بر ه

تعدیل نیرو و بازآرایی ساختاری شرکت حتمی است و اگر مبتنی بر الگوی دیگری اداره کنند، 
شوند ها و اوباش سرمایه، به زمین زده شده، ورشکست شده و مجبور میدیر یا زود توسط کارتل

تواند بر سر یی میتصور کنید شکر ارزان وارداتی در بازار چه بال را بفروشند. شرکتتا 
 ی از آن کارگران بیاورد.تپههفت

شک سیاستی که الگوی لیبرالی فساد مدیران و ضعف مدیریتی را آغازگاه خود قرار دهد در بی
شکالت را حل کنترل کارخانه به دست کارگران م رسد کهی سیاسی میاین نتیجه ادامه نیز به
پاشد و آنان یبرالیسم، خاک در چشم کارگران می. این سیاست ضمن مبرا کردن نئولخواهد کرد

 سمنئولیبرالیو  داریسرمایه مناسبات شود. کارگران بایدگری رهنمون میرا به سوی شکست دی
هر  .ببینندداران را از رهگذر بررسی نئولیبرالیسم شرمی سرمایهو فساد اخالقی و بی نقد کردهرا 

شک باید مبارزه با نئولیبرالیسم را ان را لحاظ کند، بیسیاستی که پرولتری باشد، و منافع کارگر
آغازگاه خود قرار دهد. این مبارزه ضمن متحد کردن کارگران کل منطقه و استان و کشور حول 

ی از ارتش ذخیره حمایتها و همچنین ایجاد صندوق بیکاران، برای دفاع در برابر این سیاست
این سیاست همچنین باید مبارزه با  کند.شینی و تزلزل میداران را ناچار به عقب نبیکار سرمایه

تواند برای دستیابی داری را در افق خود قرار دهد. چرا که تنها از این طریق میمناسبات سرمایه
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به تالش برای  به مطالبات کوتاه مدت اقتصادی خود تاکتیک و استراتژی مناسبی اتخاذ کند.
تواند برای کارگران کیت کارخانه تنها از این منظر است که میدست گرفتن کنترل کارخانه یا مال

داران کمر ها، دولت و سرمایهک وارداتی کارتلووگرنه با همان ش گامی به پیش محسوب شود.
شکند. منظور این است که کنترل شرکت جز در کنار تحت فشار قرار ی کارگران میتپههفت

لیکن در نزد  کند.هیچ دردی از کارگران دوا نمی های ویژهدادن دولت برای اتخاذ سیاست
روی آنان به پیش از مطرح شدن شعارکنترل کارخانه به دست کارگران نه ناشی اسماعیل بخشی

 گرفت. فساد اخالقی و مالی مدیران نشئت می ناصحیِح ی انگاره، که از داریسرمایهسوی نقد 

داران ی خود را به مبارزه با نئولیبرالیسم و سرمایهاگر کارگران به درستی بتوانند مبارزات اقتصاد
به عنوان یک طبقه پیوند زنند، در این صورت نه کنترل شرکت که باید کنترل تمام شئونات زندگی 

در چنین شرایطی آنان را اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهند. واگذاری شرکت به کارگران 
این شرایط همانا  کند.قراری دیکتاتوری پرولتاریا آماده مییابی به سیادت سیاسی و بربرای دست

شرایط انقالبی است، شرایطی که در آن کارگران کنترل محیط کار را با کنترل تمامی زندگی 
اجتماعی به دست گرفته و ضمن حراست از تولید اجتماعی و ابزار تولید، امر سرکوب طبقاتی 

اما در شرایط کنونی چنین خواستی  برند.خود به پیش میرا در دیکتاتوری طبقاتی  سرمایه داران
تنها به معنای فریب کارگران است. در چنین حالتی کارگران دشمنان خود را نه نئولیبرالیسم و 

بینند. گرفتن کنترل کارخانه نه از منظر دارانه که مدیران و صاحبان شرکت میمناسبات سرمایه
که قصد دارند با کنترل  بودراند، که از منظر کارگرانی قب میای که دارد بورژوازی را به عطبقه

در چنین حالتی گرایش عام سرمایه به تمرکز باعث  شوند. صاحب شرکتشرکت خودشان 
 شود. ورشکستگی شرکت و خرید آن توسط چند اسدبیگی دیگر می

 97ی اعتراضات از فروردین تا مرداد ادامه
داخت حقوق بهمن به برخی از کارگران شکسته شد. اگرچه اعتصاب با پر 97در اول فروردین 

 97در هفت فروردین بیشتر کارگران حقوق بهمن اسفند و عیدی و مزایا را دریافت نکرده بودند. 
اعالم شد که تعدادی از مزارع قرار است تا به پیمانکاران واگذار شود. این واگذاری به معنای 
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کشاورزی بود. دقیقًا کارفرمایان پس از شکسته شدن  تعدیل نیرو و بیکارسازی هزار کارگر
های جدید را مطرح تکه کردن زمین و واگذاریاعتصاب و در اقدامی سراسیمه بحث تکه

30Fکردند

بازآرایی ساختاری کرد که بحث عدم پرداخت حقوق با ها کاماًل ثابت می. این واگذاری31
های شرکت به پیمانکاران و کارفرمایان نتر گفته شد در ارتباط است. واگذاری زمیکه پیش

های شد تا آنان بدون هیچ مانعی تعدیل نیرو را به پیش برده و نرخ سود سرمایهمختلف باعث می
تحت اختیار خود را باال ببرند. کارگران از یکسو با عدم پرداخت حقوق و مزایا و از سوی دیگر 

ها برای تقویت ان جی او ها و نئولیبرال تالش کردند. با تعدیل نیرو دست و پنجه نرم می
های خیریه قرار بود تا تبعات فاجعه بار این تغییرات را خنثی کند. البته ان جی او ها و سازمان
د. نکنداران خنثی میبار این تحوالت را فقط برای سرمایهای تبعات فاجعههای خیریهسازمان

 . د ماندناین تبعات برای کارگران پابرجا خواه

ی شرکت شدند. به این اقدام دست از کار کشیدند و وارد محوطه کارگران کشاورزی در واکنش
چهار ماه حقوق این اقدام کارگران کشاورزی با استقبال کارگران بخش صنعت که بین دو تا 

کارگران کشاورزی باعث آغاز اعتصاب و تجمع شد. به   شد. پیوستن آنان نگرفته بودند، مواجه
ن در این اعتراضات ابتدا در صحن شرکت راهپیمایی کرده و سپس به بازار شوش رفتند. کارگرا

بار نیز کارگران تهدید ها از مطالبات کارگران بود. اینلغو واگذاری و همچنین پرداخت حقوق
کنند. اما یاندیمشک را مسدود م-ی اهواز کردند که در صورت عدم دستیابی به مطالبات جاده

ای که کارفرمایان و مدیران شرکت زندگی روز تصمیم گرفتند تا به سوی محله نآدر فردای 
این منطقه با ورود بخش خصوصی از سایر مناطق مسکونی جدا شده کنند، حرکت کنند. می

ی بود و تحت حفاظت نیروهای امنیتی بود. حرکت به سوی مدیران و کارفرمایان، نشان دهنده
ی ما را در تهدید مرگ و د امنیت ما، شغل ما، معیشت ما و زن و بچهتوانناین است که آنان نمی

مشتی نیروی مسلح بنشینند و  شده از سویحفاظتنابودی قرار دهند و خودشان در فضای 
انداز مشخصی را با خود نداشت. اما این یورش در شرایطی اتفاق افتاد که هیچ چشم نظاره کنند.

                                                           
31 www.irna.ir/news/82872448/ 
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ی توانست مبارزهزدن و حتی کشتن این اوباش چگونه می مشخص نبود که فراری دادن، آسیب
انداز را در خود لحاظ نکند در نهایت به سود کارگران را به پیش برد و هر حرکتی که این چشم

 شود.کارفرما و دولتشان تمام می

در طی این حرکت محافظان شخصی این مدیران با کارگران درگیر شده و تیر هوایی شلیک 
باعث ننگ دولت بورژوایی ایران است که هر جایی چهار اوباش تازه به دوران رسیده کردند. این 

ی اینکه چرا محافظ کنند. قضاوت دربارهشان را به سالح گرم مسلح میرسند ایادیبه مقامی می
ها کنم. در این درگیریمدیر شرکت باید به سالح گرم مسلح باشد را به خواننده واگذار می

ها فراری دهند. امید اسدبیگی نیز در ق شدند تا مدیران شرکت را از کوی ایالمیمحافظان موف
ی غیر واکنش به این اتفاق شرکت را تعطیل اعالم کرد. دلیل این تعطیلی "جلوگیری از صدمه

اندیمشک،  -ی شوشاسدبیگی این اقدام کور را نیز مانند بستن جادهقابل جبران" اعالم شد.  
ره کرد تا شاید بتواند با به تعطیلی کشاندن شرکت برای ایجاد اصالحات خود مصاد به نفع خود
 میانبر بزند.

فروردین تعدادی از کارگران به سمت سه راه خوانساری حرکت کردند  9فردای آن روز یعنی در 
 .ی نیروی انتظامی ناکام مانداین اقدام با مداخلهاندیمشک را مسدود کنند.  -ی شوشتا جاده

توانند از شنبه بر اعالم کرد که تعطیلی شرکت منتفی است و کارگران می هم فروردین دولتدر د
سر کار حضور پیدا کنند. کارگران اما به اعتصاب ادامه دادند. در دهم فروردین کارگران به سمت 

ی نیروهای امنیتی متفرق شدند. ده تن از کارگران فرمانداری شوش حرکت کردند، اما با حمله
ا تا دو ماه آینده تمام مروز بعد بازداشت شدند. فرمانداری به کارگران اعالم کرد که کارفر در

کند و اگر آنان به اعتصاب پایان دهند، کارگران در طی چهل و مطالبات کارگران را پرداخت می
 هشت ساعت آینده آزاد خواهند شد. 

 بود.افعی برای آزادی همکارانشان بازگشت به کار کارگران در چنین حالتی تنها یک اقدام تد
عوامل سرمایه پس از پایان اعتصاب سرکوب بیشتر را آغاز کردند. در روز بعد فهرستی از 
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ی کارگرانی اعالم شد که حق ورود به شرکت را ندارند. همچنین کارگران بازداشت شده به بهانه
 اینکه کارفرما شاکی خصوصی)!( کارگران است، آزاد نشدند. 

دهند و مدام کارفرما و دولت مدام به یکدیگر ارجاع می هطور که تا به اینجا نیز مشاهده شدهمان
های پی در پی بتوانند کارگران را گیج کاریشوند تا شاید با این پاسپشت همدیگر پنهان می

کرده و شکست دهند. در هفده فروردین حراست به دستور مقامات امنیتی ازورود بیست نفر از 
کارگران را به سر  ،ران پیشرو جلوگیری کرد. با این حال دولت از ترس بروز مجدد اعتراضکارگ

 کار برگرداند و همچنین کارگران بازداشتی را آزاد کرد.

سرکوب کارگران پیشرو باعث  چهارم اردیبهشت برای تعدادی از کارگران قرار وثیقه صادر شد.
دلیل هم آن  .بر همچنان ادامه یافتراض کارگران نیشد تا موقتًا اعتراضات فروکش کند. اما اعت

گشتند، بود که فصل کار این کارگران تمام شده بود و این کارگران باید به شهرهای اطراف بازمی
ی همچنین کارفرما از پرداخت حق بازنشستگی و بیمه ما هیچ حقوقی دریافت نکرده بودند.ا

گران فصلی مبلغی است که کارفرما موظف است حق سنوات کار .کرداین کارگران اجتناب می
تا بابت بازنشستگی این کارگران پرداخت کند. در غیر این صورت از آنجایی که این کارگران 

صلی در محل کارگران فشوند. مثاًل سه ماه از سال مشغول کار هستند، هرگز بازنشست نمی
بری ن کارگران در جایی به نام کمپ نیند مطالبات خود را دریافت کنند. ایشرکت ماندند تا بتوان

آب و برق کمپ را نیز قطع کرد. با  شدت  ها،آنکردند. کارفرما برای بیرون کردن زندگی می
و به آنان قولی مبنی بر واریز حق  برها به فرمانداری دعوت شدندنی نمایندگان ،یافتن اعتراضات

 سنواتشان در دو روز آینده داده شد. 

یابی حرکت کم به سوی سازماننی کارگران که از آذر نود و شش ادامه یافته بود کممبارزات طوال
ی کرد و با ادامهکم رهبران خودش را پیدا میکرد. گفتیم که اعتراضات در آذر نود و شش کممی

داد. مجمع نمایندگان شکل سازمانی مییابی خودش را نیز نشان کم اشکال سازمانمبارزه کم
در مرداد نود و هفت شکل گرفت. ها که به عنوان محصول مبارزه در این ماه مشخصی بود

های ظر گرفته و مبارزات بخشرا در ن های مختلففع تمام گروهایکارگران برای آنکه منا
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برای تشکیل این شکل  را سازمان دهند، از کارگران هر بخش خواستند تا نمایندگانی را گوناگون
روزی کارگران پیشرو سازمان یافت. ین شکل سازمانی با تالش شبانهد. انمعرفی کن سازمانی

خواستند تا زدند و از کارگران آن بخش میرهبران این دور از اعتراضات به هر بخش سر می
یابی به نوعی پاسخی به سرکوب سندیکا نیز بود. د را معرفی کنند. این فرم سازماننمایندگان خو

اش سرکوب آنان را راحت کرده تمام کارگران پیشرو در کادر رهبری چرا که سندیکا با جمع کردن
های کمتر بود. اما مجمع نمایندگان تنها گروهی از پیشروترین کارگران نبودند بلکه بخش

 نماینده داشتند.  اقتصادیرزمنده نیز در این نهاد 

نیز با خود داشت. از  ی کارگری، تمام تناقضات آن راها مبارزهاین نهاد به عنوان محصول ماه
ی سرکوب و انزوای سندیکا درس بگیرد و برای همین تالش کرد خواست از تجربهیک سو می

ها نماینده داشته باشند، از سویی اما قادر نبود تا با آموزش صنفی و سیاسی کارگران تا تمام بخش
کرد تا با تمام ش میی کارگری را کم کند. از سویی تالی میان کارگران پیشرو و بدنهفاصله

عمال یک رهبری سیاسی مرزبندی داشته باشد، از سویی از اِ  جریانات سیاسی داخلی و خارجی
مستقل که منافع طبقاتی کارگران را در دل خود لحاظ کند ناتوان بود. تناقضات درونی مبارزات 

کند. حمل می ی کارگر در شرایط کنونی با خودتناقضاتی است که مبارزات کل طبقه تپههفت
نیافتگی و البته رغم سازمانآن کارگران علیاین مبارزات محصول وضعیتی است که در 

و اقسام  انواع یعنیدر برابر تمام ساز و کار امنیتی و سیاسی جهان سرمایه  جانفشانی خود باید
رگران توافق سرکوب و استثمار کاها و اختالفاتشان بر سر رغم رقابتجاتی که علیها و دستهگروه

 دارند، بایستند.

بیش از پیش این مبارزه شدند، ی مبارزه میتر از پیش آمادهیافتهسازمان تپههفتکارگران هرچه 
داران برای های سیاسی سرمایهبه تالشکارگران کرد. اما های سیاسی خود را بارز میخصلت

ود و شش اسماعیل بخشی بحث نداشتند. گفتیم که در دی ماه ن نگاه صحیح طبقاتی سرکوبشان
را به پیش کشید. همچنین  دارانه و نئولیبرالیدرون همین مناسبات سرمایه کنترل کارگری شرکت

های ناصحیح ایدئولوژی بورژوایی انگارهنشان دادیم که این شعار سیاسی چگونه آغشته به 
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سازی را به خصوصی به جای پیش کشیدن مطالباتی که نئولیبرالیسم و تپههفت. کارگران است
مورد هدف قرار دهد، سیاست  در دوران کنونی عنوان یگانه راهبرد رفع موانع انباشت سرمایه

 کرده بودند.  بناکفایتی مدیران خود را بر اساس بی

شان به بورژوازی از سوی و ایدئولوژیک استقالل تشکیالتی کارگران از یکسو و وابستگی سیاسی
شد. یا در هم شکستن رهبری های آتی تعیین تکلیف مید در ماهدیگر تناقضی بود که بای

روی سیاسی_طبقاتی و یا عقب نشینی از فرم تشکیالتی سیاسی بورژوازی و پیش-ایدئولوژیک
داران های ایدئولوژیک سرمایهکنونی و انتخاب یک تشکل وابسته به بورژوازی که با انگاره

 سازگار باشد. 

 هفت از مرداد تا آبان نود و
 هایی برای آیندهای برای یک رویا و البته آموزهمرثیه

نمایندگان آغاز شد. این  مجمعدر دوازده مرداد نود و هفت دور جدید اعتراضات با رهبری 
اعتراضات در پانزده مرداد نود و هفت یعنی سه روز بعد فروکش کرده و در بیست و هفت مرداد 

عتراضات به خاطر آن بود که ظاهرًا کارفرما قصد داشت تا این ا شروع باراز سر گرفته شد. این
های حقوقی جدید بیمه به نام های مختلف شرکت را به پیمانکاری واگذار کند. در فیشبخش

شرکت خدماتی میانرود رد شده بود. یکی از کارگران در همان موقع گفته بود که در شرکت نه 
بلکه با کارگران صنعتی تحت عنوان کارگر خدماتی شود، بندی مشاغل اجرا نمیتنها طرح طبقه

در بیست و هشت مرداد تعدادی کارگر خوراک دام که اخراج شده بودند شود. قرارداد نوشته می
ی سایر کارگران ناکام ماند. نیروی انتظامی این کارگران را قصد خودسوزی داشتند که با مداخله

تگان نیز در بیست و هشت مرداد به اعتراضات به جرم اخالل در نظم بازداشت کرد. بازنشس
اضافه شدند. البته این کارگران اعتراضات مستقلی را رو به روی فرمانداری نیز سازمان داده 

 بودند. 
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مالکیت  ی اولویت مبارزاتی را مبارزه بر سردر آن دوره اسماعیل بخشی و سایر رهبران کارگر
ها به کارفرمایان د. در صورتی که مالکیت زمینمعرفی کرده بودن تپههفتهای خصوصی زمین

های پی ها و واگذاریقادرند تا با تکه تکه کردن دارایی فرمایاناین کار ،جدید واگذار شده باشد
های تعدیل ساختاری در پی هر نوع تالش متحدانه و مستقل برای جلوگیری از اجرای سیاست

سازی و مالکان جدید میان سازمان خصوصیاینک با منتشر شدن قرار داد را سرکوب کنند. 
 منوطسازی ی سازمان خصوصیاجازهبه واگذاری و تغییر کاربری شرکت معلوم شد که  ،شرکت

ی این تغییرات توسط شده است. مشخص است که سازمان از تبعات اجرای وحشیانه
نیز مخالفتی اگر کارفرمایان پیروز شوند، احتمااًل سازمان  کارفرمایان ترس داشته است.

کند، اما اگر کارفرمایان موفق نشدند سازمان برای حفظ مشروعیتش چه بسا اعالم کند که نمی
در سی مرداد خبری  داران!اند! این است صداقت و شرافت سرمایهکارفرمایان چنین حقی نداشته

 منتشر شد. تپههفتهای مبنی بر آمدن هیئتی از تهران برای تفکیک سند زمین

م شهریور قرار بود جلساتی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در دفتر فرمانداری برگزار در دو
شود. کارگران به محض ورود به فرمانداری با سیامک افشار مواجه شدند. مذاکره با سیامک 
افشار به معنی یک گام به عقب بود. کارگران تا پیش از این موفق شده بودند تا این موجود را از 

انداری و همچنین حضور سیامک افشار به شرکت بیرون کنند. رفتار تحقیر آمیز مسئولین است
  .ی کارفرما از دالیلی بود که کارگران مجبور شدند تا جلسه را ترک کنندعنوان نماینده

سرانجام در ده شهریور توافقی میان استانداری و نمایندگان کارگران انجام شد. پرداخت حقوق 
های بدیل قرارداد تمامی کارگران پیمانی و تضمین دولت برای تجزیه نشدن زمینت ،معوقه
یافتگی کارگران به اوج در آن دوران انسجام و سازمان .بندهای اساسی این توافق بودند تپههفت

این سطح از انسجام باعث شد تا توافقی مفید برای کارگران به استانداری و  خودش رسیده بود.
از شهریور تا آبان نود و هفت پیرو با این توافق اعتراضات فروکش کرد.  تحمیل شود.کارفرمایان 

توافق شهریور هیچ اعتراضی به وقوع نپیوست. اما در آبان نود و هفت اعتراضاتی آغاز شد که به 
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نشینی کارگران بازداشت و سرکوب کارگران پیشرو و در نهایت عقب ،فروپاشی مجمع نمایندگان
 منجر شد.

کرد و ارگران امتناع میدر مهر ماه نود و هفت تأمین اجتماعی از تحت پوشش قرار دادِن ک
این در شرایطی بود که کارگران در اوج  .شدها بار دیگر زیاد میی پرداختهمچنین فاصله

ای و توده اقتصادیتشکل یافتگی خود بودند. کارگران توانسته بودند تا آمادگی و سازمان
های مبارزاتی خود را تدوین کنند و همچنین ا سازمان دهند، توانسته بودند اولویتقدرتمندی ر

داران تحمیل کنند. این کارگران هر چه انسجام بیشتری توانسته بودند توافقاتی را به سرمایه
یافتند، بیشتر فرمانداری، استانداری و اسدبیگی و دولت روحانی را به صورت یک طبقه در می

  کردند. حس میمقابل خود 

آبادی در نشست خبری خود در اول آبان نود و هفت، دادستان تهران یعنی جعفری دولت
های نود و چهار ی فردی صحبت کرد که در خوزستان بین سالی بدهکاران ارزی دربارهدرباره

 پول گرفته بوده و به تعهدات ارزی خود عمل نکرده و اینکتا نود و شش هشتصد میلیون دالر 
متواری است. انتشار این خبر و همچنین عدم حضور اسدبیگی در شرکت در آن چند ماه منتهی 

کارگران را به این امر که فرد یاد شده اسدبیگی است، مطمئن کرد. برخی از  ،خبر انتشار به
مدیران شرکت نیز به طور ضمنی این خبر را تأیید کردند. از اینجا بود که بحث مبارزه با فساد به 

، منحرف کردزی ی ارشمیدسی که مبارزات کارگران را به سوی رهبری بورژواعنوان آن نقطه
دانند که رض این نیست که بگوییم این افراد "فاسد" نیستند. اینک کارگران میمطرح شد. البته غ

 داری ایران از اندک شرافتداران و رژیم سرمایهبا هر معیار و متری که در نظر بگیریم، سرمایه
اش از برادرکشی و پسرکشی و در جهت کسب سود و منافع مادی ندو وجاهتی برخوردار نیست

به عنوان یک  . اما تأثیر گفتمان فساددنکنلکاری، امتناع نمیفته تا هر نوع زد و بند و دروغ دغگر
  د.خود نیاز به تحلیل و تعمیق بیشتری دار تپههفتنوع گفتمان در ایران و تأثیرش بر مبارزات 

 کردند و از سوی دیگر رهبری سیاسیاین کارگران از یکسو انسجام تشکیالتی باالیی را تجربه می
برای توضیح این رهبری سیاسی باید وقایعی که . یافتگی میلحظه بر آنان چیر بورژوازی هر
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شدند را بررسی  در دوران منتهی به این اعتراضات ی جمهوری اسالمیآرایش ویژه منجر به
 م. کنی

 داری و فسادسرمایه
بندی از فساد به شکل خاص حیات اجتماعی و سود و تقسیم دارانهو سرمایه فهم مدرن

و جداسازی حیات  بندیتقسیمداری گردد. در سرمایههای عمومی و خصوصی باز میحیطه
چون  ،ی مدنی و برقراری حاکمیت قانونگیری جامعهشکل فردی و حیات اجتماعی به میانجی

ی مدنی برابری همگان . در جامعهشودمینمایان دارانه ی مناسبات سرمایهشکل پدیدار شونده
زند. در این ا رقم میری افراد با همدیگر مراوده عامدر برابر قانون، یگانه اصلی است که شکل 

ی ند. روابط طبقاتی در جامعهجامعه همه از حق برابر برای مراودات خود برخوردار هست
ی کارگر پشت دار و طبقهی سرمایهی بزرگ عصر مدرن یعنی طبقهداری میان دوطبقهایهسرم

شکل پدیداری و حقوقی این جامعه یعنی آزادی و برابری مبتنی بر حق مالکیت خصوصی پنهان 
ای از افرادی است که چیزی جز نیروی ای وجود طبقهفرض چنین جامعهپیش در واقع شود.می

ی کارگر با فروش نیروی کار خود به ای طبقهروش ندارند. در چنین جامعهکار خود برای ف
دار با تصاحب این ارزش جدید، یعنی ارزش کند، اما سرمایهدار ارزش بیشتری تولید میسرمایه

ی ی استثمار به یک رابطهرابطهای کند. در چنین جامعهمی تانباش ی بیشتری راسرمایه ،فهاضا
ده، دولت به عنوان حیات اجتماعی و خیر عمومی به منظور حراست از این اجتماعی تبدیل ش

گویی افراد از یکسو حامالن خیر عمومی و از  ،گیرد. اما جدا از آنی اجتماعی شکل میرابطه
 سوی دیگر حامالن منافع فردی هستند. 

 و دولت ی مدنیجامعهاین جدایی منفعت فردی از منفعت عمومی در واقع مبتنی بر جدایی 
ی برابرها دست به ای که برای منفعت شخصی خود و مبتنی بر قانون مبادلهسوژه اولی یعنی

ای که مصالح عمومی یعنی سیاسی به عنوان سوژه ایزند و دومی سوژهمراودات اجتماعی می
ین گیرد. بنابراین هر فردی در چنی مدنی را بر عهده دارد، شکل میبازتولید و حراست از جامعه



  

57 
  

و دومی ی یک حیات زمینی دارد و یک حیات آسمانی،  اولی برای منفعت شخصی خود جامعه
 ی مدنی. عمومی و حفظ جامعه برای حفظ و حراست از مصالح

منافع عمومی  اینکه نخستفرض مبتنی است. ی فساد بر دو پیشاز مسئله و لیبرالی فهم مدرن
مسئولین مصالح عمومی باید به  اینکه دومو و خصوصی به صورتی جدا از هم وجود دارند، 

ین صورتی منتزع شده از قلمرو نفع خصوصی عمل کنند تا عملکرد مناسبی داشته باشند. ا
، به داردی مدنی تنها به علت شکل خاصی که جامعه که ای استجدایی اما شکل پدیداری

ثمار صاحبان ابزار تولید از ی استرابطه ،ی برابرهای مبادلهدر پس پشت رابطه آید.وجود می
ی مدنی و به نام نظم کارگران است، که جریان دارد. دولت برای حفظ و حراست از جامعه

زنند، دفاع کند. داران تحت آن به استثمار کارگران دست میعمومی باید از شرایطی که سرمایه
ود را چون مدعی العموم چون ران دفاع کند، باید بتواند خادی سرمایهاز سلطه که بتواندبرای آن

برای "همه" است، و از حقوق "همه" دفاع ی مدنی نشان دهد. چیزی که چیزی بر فراز جامعه
تر از آن صحبت کردیم و در کند. این "همه" اما همان روبنای حقوقِی انتزاعی است که پیشمی

ای است که میان ی استثماریواقع حفظ و حراست از آن به معنای حفظ و حراست از رابطه
 داران و کارگران وجود دارد. سرمایه

داری هر گاه که فردی سیاسی از جایگاه خود برای اهداف فردی خود و یا دیگران در نظام سرمایه
شود. مثاًل اگر فردی وارد پارلمان شود و از نفوذش در پارلمان استفاده کند، به فساد متهم می

ده کند و یا فردی در دولت واحِد سودآوری را به یکی از برای بهبود کسب و کار خودش استفا
یا اگر کارفرمایی از نفوذ خود در دولت،  ار کند مرتکب فساد سیاسی شده است،آشنایانش واگذ

 شود. برای به جیب زدن پول زیادی استفاده کند، این فرد در واقع مفسد اقتصادی قلمداد می

هم پسندیده است، اگر خصی هیچ ایرادی ندارد و کاماًل منفعت شدنبال کردِن  از نظر لیبرالیسم
مورد استفاده قرار بگیرد. منفعت عمومی نیز که خیر و صالح "همه" را در نظر در جای خود 

شود که این دو جای یکدیگر را اشغال ی فساد از آنجایی آغاز میگیرد و خوب است. مسئلهمی
 کند؟ قانون.شخص میحال چه چیزی تمایز میان این دو را مکنند. 
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ی ی بورژوایی مسئولیت تعیین حدودی که عملکرد افراد مطابق با آن، در حیطهقوانین در جامعه
. مثاًل افراد دولتی نباید وجهی را بابت انجام داردگیرد را ی عمومی جای میخصوصی و حیطه

ایاالت متحده  هر عملی از یک مقام سیاسی یا غیر سیاسی دیگری دریافت کنند. در قوانین
ه با اسپانسر تر از پنجاه دالر باشد و یا مثاًل سفرهایی کدریافت هدیه برای اعضای کنگره باید کم

شود باید کمتر از هفت روز باشند. در جای دیگری از قوانین مبارزه با فساد خصوصی انجام می
مایت کنند که به ی ححق ندارند تا یکسال از قوانین ایاالت متحده آمده است که اعضای کنگره

 برند. شان از آن نفع مینحوی اسپانسرهای انتخاباتی

ای ندارند. مثاًل هیچ اساسی وجود ندارد که رسد این قوانین خیلی مبنای عینیاما به نظر می
تر از هفت روز از کشور کممحدودیت هدیه پنجاه دالر باشد و یا مثاًل سفرهای داخل و خارج 

تر از هفت روز باشد؟ این قوانین معمواًل زمانی که وجه پدیداری جدایی باید کمباشد. مثاًل چرا ن
دهند. اگر هدیه ان میشان را به ما نشکارکرد اصلی ،ی عمومی و خصوصی را نقد کنیمحیطه

ی کنگره از پنجاه دالر باشد، کمتر ممکن است تا افکار عمومی شک کنند که نماینده ترمثاًل کم
ی سیاسی بیش از چهار روز در سفر پنجاه دالر انجام داده و یا اگر یک نماینده کاری را برای

تحت حمایت اسپانسر باشد، بیشتر ممکن است تا مردم گمان برند که ممکن است که آن 
31Fبه این سفر رفته است برای اسپانسرش نماینده در ازای انجام کاری

32. 

آسا از نمایندگانی در عظیم و انحصاراِت غولهای داران، شرکتداند که سرمایههر کسی می
کنند، اما این قوانین پارلمان یا دولت برای بدست گرفتن زمام امور حمایت مالی و انتخاباتی می

اند. شما به عنوان یک ه دریافت شدهچها برای گویند که نباید "معلوم" شود که این پولبه ما می
جازید تا از کمپین انتخاباتی یک رئیس جمهور حمایت دار یا به عنوان یک سلبریتی مسرمایه

                                                           
در بسیاری از کشورهای جهان و حتی در ایران بسیاری از سفرهای انتخاباتی و یا حتی پس از انتخابات مقامات   32

 پردازند.های بزرگ به سفر میتحت حمایت مالی کمپانی
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مالی و تبلیغاتی کنید، اما نباید معلوم شود که این حمایت مالی و تبلیغاتی به چه منظور بوده 
 است. 

کنند، برای آن هستند که خود ی عمومی و خصوصی را تعیین میبیشتر قوانینی که حدود حیطه
را در ذهن تثبیت کنند. این قوانین بر هیچ مبنای  ی عمومی و خصوصیشکل پدیداری حیطه

از ها دالر واقعی استوار نبوده و بیشتر کارکرد ایدئولوژیک دارند. مثاًل دریافت میلیون
ی بیشتر اما دریافت هدیه ،الب کمپین انتخاباتی جرم نیستهای عظیم آمریکایی در قهلدینگ

داری با ت سرمایهسازی روابط دولی عادیبیشتر برااز پنجاه دالر جرم است. این قوانین 
ی ی عمومی و  حیطهی ایدئولوژیک حیطهسازی این مناسبات با دوگانهداران و هماهنگسرمایه

 کند. به قول پیتر براتیس:خصوصی معنا پیدا می

مرتبط با هم  ی خصوصی[ به دو ضرورتی عمومی از حیطهموفقیت قوانین جدایی]حیطه"
هایی که به صورت حضور فعالیت بخشی یا حذفی تنظیم و سامان[ براوالً بستگی دارد. ]ا

[ ثانیاً و ] شود،یا همان دولت[ دیده میی خیر عمومی]منفعت شخصی در بدنه
کنند، از طریق ایجاد سازِی معیارها و حدودی که شهروندان در آن فساد را حس میندساختارم

 در چنین مسائلی." ی ارجاعی برای تمیز "معیوب" از سالمنقطه
F32

33 

دار ی سرمایهای دارد. اول این که روابط طبقهداری کارکردهای ویژهپس قوانین فساد در سرمایه
تواند مشروع به نظر تا چه حّدی این رابطه می کهدوم این با دولتش چطور باید به نظر برسد؟ و

 یاسی خاصور که یک جناح سطبرسد و تا چه حّدی نباید مشروع به نظر برسد. بنابراین آن
دهد، بستگی به شرایطی دارد که شان را فاسد و یا سالم نشان میداران با طبقهروابط سرمایه
ی مبارزههای متخاصم، شان دارند. همچنین رقابت بین فراکسیونداری و طبقهدولت سرمایه

                                                           
33 The construction of corruption, or rules of separation and illusions of purity in bourgeois 
societies, 2003, Bratis Peter, University of salford, Manchester 
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گیرد، ان فساد به خود میای که گفتمتواند در این اشکال ویژهانباشت نیز می الگویطبقاتی و 
 نقش بازی کند.

ی کارگران اهمیت دارد این است که روابط میان پس آنچه که پیش از هر چیز برای طبقه
دار با دولتش است. این ارتباط به هر شکلی که باشد ی سرمایهی طبقهکارفرمایان با دولت رابطه

رگران فسادانگیز بوده و هر نوع گفتمان چون بر مبنای استثمار کارگران شکل گرفته است، برای کا
دهد و گویی مابقی ، به این دلیل که تنها بخشی از این ارتباط را به شکل فساد نشان میفساد

 سازی این رابطه است.کاربردش عاّدی سازی و عرفی درست است،

فرضی در درون خود داری مالکیت خصوصی و منفعت شخصی را چون پیشدولت سرمایه 
داران حرکت کند. در خواهد مستقل از منفعت شخصی سرمایهتواند و نمیهرگز نمی دارد و

داران در امور دولتی و داری نیز رّد پای منفعت شخصی سرمایهترین کشورهای سرمایهپیشرفته
های منافع خصوصی کارتلتصمیمات دولتی به وضوح قابل مشاهده است. در دولت آمریکا 

های دولتی به وضوح قابل گیریفتی و غیر نفتی در تمام تصمیمبزرگ، انحصارات عظیم ن
گیری داری با عروج امپریالیسم و شکلترین کشورهای سرمایهمشاهده است. در پیشرفته
های امپریالیستی و سردمداران این انحصارات بیشتر به دار و دولت ،انحصارات بزرگ اقتصادی

33Fگر از هم قابل تفکیک نیستندشوند که دیهای جنایتکاری شبیه میدسته

. این اوباش در 34
توی خود را با پیوندهای فامیلی و داری پیشرفته روابط تودرای سرمایهبسیاری از کشوره

مثاًل در آمریکا بوش پدر و بوش پسر دو رئیس جمهوری بودند اند. خویشاوندی مستحکم کرده
ا در کانادا جاستین ترودو نخست وزیر که "اتفاقًا" هر دو به سمت ریاست جمهوری رسیدند و ی

وزیران سابق کانادا است. این اوباش تصویِر هولناکی از فعلی کانادا فرزند پیر ترودو از نخست
ها، گذارند که در آن نمایندگان کنگره، تّجار، مدیران تراستالیت حاکم را به نمایش می

                                                           
شر ی مانی صالحی عالمه، ن، هوارد زین ترجمه2001تا  1392به طور مثال بنگرید به کتاب تاریخ آمریکا، از   34

 آمه
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ریرترین موجوداتی که تاریخ بشر به ای از شهمه در کنار هم مجموعهها و نظامی هاسلبریتی
 اند. خود دیده است را تشکیل داده

ای از تمام رذائل اخالقی را در کنار هم اگرچه دولت در عصر امپریالیسم چنین مجموعه
ی این داری هدفی جز عاّدی سازِی اشکال ویژهآورد، اما گفتمان فساد در کشورهای سرمایهمی

دار ندارد. بنابراین هرکجا که کارگران فریب گفتمان فساد ی سرمایههها و ارتباطشان با طبقدولت
های های میان فراکسیوندرگیر رقابت ،را بخورند، به جای قرار دادن دولت تحت فشار طبقاتی

هایی چون دزد و پس باید کارگران همواره مراقب استفاده از واژه شوند.متفاوت بورژوایی می
  گر باشند.اختالس

 اقتصادی در عصر نئولیبرالیسم فساد
ی آمریکا، عروج جهان تک قطبی به زعامت ایاالت متحده آغاز و پایان جنگ جهانی دومبا 

های ایجاد بازار واحد جهانی و تعدیل ساختاری به منظور ایجاد بازاری متحد تحت سیاست
بازار متحد جهانی به کنترل دست پنهان بازار در دستور کار قرار گرفت. قرار بود تا ایجاد یک 

های مّلی، پایان یافتن جنگ و ها، گسترش دموکراسی، کاهش تنشمحدود شدن قدرت دولت
 به قول فوکویاما پایان تاریخ منجر شود. 

گاهی نمی یچاکنون هاما هم سازی نه تنها تواند این مسئله را کتمان کند که آغاز جهانیوجدان آ
های مقتدر و تا بن بلکه به ایجاد دولتها نکاست، دولت از قدرت دولتی و ساز و کار نظامی
سازی . این جهانیه بودهای قبلی انباشت نظیر آن دیده نشددندان مسلحی منجر شد که در دوره

ها را ایجاد گرترین جنگها و ویرانکشیترین نسلنه تنها به ایجاد صلح منجر نشد بلکه شنیع
تر از تر و بدبختزده را آس و پاسهای فقیر و فالکتلکه تودهکرد. نه تنها به رفاه منجر نشد ب
 اد کرد.گذشته در جای جای جهان ایج

ایاالت متحده به معنی بیش از پیش از  تحت زعامِت  سازِی است که جهانی دلیل این مسئله آن
 سازیانیاست. این جه بازار ناب و ایجاد یک یهمیان برداشتن هر نوع مانع در برابر قوانین سرما
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داری از های سرمایهزند. جدا ساختن دولتداری دامن میبیش از پیش به تضادهای سرمایه
ی اجتماعی ای از رابطهداری را به عنوان انتزاع شیءوارهمنافع محّلی بیش از پیش دولت سرمایه

ار بسی مّلی هایکند و این خود باعث ایجاد دولتسرمایه به ماهیت حقیقی خود نزدیک می
داران محّلی را به حفظ شود. دولتی که منفعت فالن قشر از سرمایهمقتدرتری در سطح جهان می

داری است. پس آنچه نئولیبرالیسم بسط بازار واحد جهانی ترجیح ندهد، دولت حقیقی سرمایه
دهد در واقع چیزی جز سازی به خورد ما میبه عنوان کوچک کردن دولت در دوران جهانی

 داری نیست. های سرمایهترین دولترگترین و عظیمایجاد بز

های نوینی چون دولت ،های تعدیل ساختاریبه همین علت است که از پس اجرای سیاست
های سنتًا مقتدر غربی در رقابتی ملت-های نوین جهانی سربرآورده که اینک با دولتابرقدرت

در اجرای این  را داری قدرت واقعیهای سرمایهامان هستند. به همین علت است که دولتبی
در ایران نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری مرحله به  .بینند و نه در محدودسازی آنها میسیاست

مرحله قدرت و نفوذ ایدئولوژیک و نظامی بورژوازی ایران را در منطقه و جهان افزایش داده 
 هایی رسیده که خودِ به آستانهاست. در کشورهایی چون عربستان و ترکیه اینک قدرت دولتی 

ها در مقابل مروجان نئولیبرالیسم را به حیرت انداخته است. استقالل عمل کنونی این دولت
 ایاالت متحده در ده سال پیش نیز قابل تصور نبود.

هایی از بورژوازی رها دولت بورژوازی هر چه بتواند خود را از منافع محلی بخش یا بخش
ی سرمایه بر فراز طبقات اجتماعی ظاهر شود و مدام شیءواره اند چون پدیدارِ توسازد، بیشتر می

مدت ها ممکن است در کوتاهتکمیل کند. این دولت ی دولت مّلیبه مثابه قدرت دولتی خود را
، اما طولی نخواهد بپردازنداز دست دادن قدرت دولتی  تغییر رژیم یا را بااصالحات بهای این 

 داری مقتدری از دل این اصالحات سربر خواهد آورد. مایهکشید که رژیم سر

سازی، سردمداران نظم جهانی فهم جدیدی از فساد سیاسی را در جهان با عروج عصر جهانی
بخش داری به عنوان قوامترویج دادند که البته با فهم سّنتی موجود از فساد در سرمایه

اّما شکل جدید  ،داری در تناقض نبودسرمایه داران و دولتایدئولوژیک مناسبات میان سرمایه
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سازی فهم کرد. در واقع با عروج عصر جهانیسازی را ترویج میاین مناسبات در عصر جهانی
ایجاد شد و این فهم جدید در قالب  دارانها و سرمایهمناسبات میان دولت جدیدی از چگونگی

 ی ظهور گذاشت. به عرصه فسادی نوین پا ضّد  گفتمان

سازی و اصالحات ساختاری باید بیش از پیش یها با اجرای خصوصدولت ،در این نگاه نوین
ی داری رها ساخته و در قالب محافظان رابطههای مختلف سرمایهخود را از منافع محّلی بخش

داری قد علم کنند. به همین منظور اجتماعی سرمایه چون مبنا و مضمون واقعی دولت سرمایه
 تریافتهلماکردند، قدرت خود را تکسازی را اجرا میهای خصوصیها سیاستولتهرچه این د

در مقابل منافع مّلی در  دار محّلیر چنین شرایطی هر نوع حضور منفعت سرمایهدیدند. دمی
های اقتصادی و سیاسی چون حضور منفعت شخصی در مصالح ، حمایتیارانهگمرک،  شکل

34Fشودمیعمومی و چون فساد درک و فهم 

سازی و رایطی اجرای خصوصیتحت چنین ش. 35
زدایی از نیروی کار روز به روز از فساد دولتی کم و بر شفافیت و سالمت اقتصادی مقررات

 زداییسازی شدیدتر و مقرراتمعنی خصوصیافزاید. پس در این صورت مبارزه با فساد به می
 رگران است. روزِی بیشتر کابیشتر از نیروی کار و فقر و سیه

در هر دولتی عناصری وجود دارند، که بر اساس این منافع محلی کنش خود را   از سوی دیگر
مدام همدیگر را متهم های مختلف بورژوازی فراکسیونها برند. در این دولتبه پیش می

 را به فساد و رقبایشان آنان از این طریق .کنند که این عناصر بیشتر در اردوی رقیب استمی
 کنند. این منفعت عمومی در اینجاشخصی به منافع عمومی جامعه متهم میمنافع  ناولویت داد

 های تعدیل ساختاری است. سازی و سیاستاجرای خصوصی

یعنی دو سال پس از سقوط اتحاد جماهیر  1993فساد شفافیت بین المللی در سال  سازمان ضّد 
 گذاری شد. در آغازِ سازی بنیانی و عصر جهانیقطبشوروی و دقیقًا همزمان با عروج جهان تک

                                                           
کنند اما نه در جهت منافع ها از این ابزارها برای تکمیل قدرت دولتی خود استفاده میدر عصر نئولیبرالی دولت  35

 محلی که در جهت منافع ملی بورژوازی.
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36توسط های ضد فساد همان سال کمپین
F35USAID ی آزاد، ی جامعهموسسه ،، بانک جهانی

راه افتاد. این به سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و سازمان مشارکت اقتصادی و توسعه 
داری هانی به ترویج اصول دولتل آسای جهای عظیم و غوها با حمایت مالی کمپانیکمپین
36Fندی مدنِی قوی پرداختو یک جامعه ، حکمرانی خوبشفاف

37 . 

که - "شفافیت"اسم رمزی بود برای اجرای تعدیل ساختاری در این کشورها و  "مبارزه با فساد"
های بین آشکارسازِی اطالعاتی برای سرمایه به معنای -ها بودی تمام این کمپینکلیدواژه

و شانس ضرر و زیان را در یک کشور خاص محاسبه بتوانند ریسک  هااین سرمایه لی بود، تاالمل
گاهی داشتِن مردم عاّدی و کارگران از کنند. پس شفافیت مورد نظر این سازمان ها  به معنای آ

گاهی بایدداران، مدیران دولتی و ... نیست. قرار نیست ما چیزی بداامور میان سرمایه  نیم. این آ
های بزرگ بین المللی در دسترس باشد تا بتوانند ریسک ضرر و زیان ها و سرمایهبرای هلدینگ

ی ی عربی که حّتی آماری دربارهخود را محاسبه کنند. برای همین است که در امارات متحده
 شود، شفافیت اقتصادی بیشتر از ایران وجود دارد. فقر هم منتشر نمی

37Fپیتر براتیس

سازی یک کاربرد دیگر نیز دارد. قد است که گفتمان فساد در عصر جهانیاما معت 38
ی پلید چهره ،گیری بازار واحد جهانی و ایجاد فقر و فالکت و بدبختی در تمام جهانبا شکل

شود. انگار بروز این نتایج "فاسد" مخفی مین ها پشت معرفی برخی افراد به عنوااین سیاست
ها منافع فردی خود بلکه این افراد هستند که در اجرای این سیاست ،اردربطی به نئولیبرالیسم ند

بنابراین در عصر جهانی سازی گفتمان فساد اهمیت اند. را به مصالح عمومی ترجیح داده
 بسیاری دارد.

                                                           
36 United States Agency for International Development 
37 Political corruption Under transitional Capitalism; Braits, Peter; A Marxist view; the 
Marxist, 3,Jully 2014 
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 نئولیبرالیسم و فساد اقتصادی در ایران
 ی را فراهم می کند. جمشیدفساد اقتصاد ی"برخی اعتقاد دارند که سیستم اقتصادی ایران زمینه

این یعنی اینکه  ،گوید وقتی در ایران رقابت آزاد وجود ندارداسدی، استاد اقتصاد در پاریس می
، امکان استفاده از امتیاز و رانت را داشته ت دسترسی دارند در رقابت نابرابرای که به قدرعده

38Fباشند

39". 

های نئولیبرالی به ی هفتاد و با آغاز اجرای سیاستگفتمان فساد اقتصادی در ایران از اوایل دهه
گفته عملکرد خود را ان، دقیقًا منطبق با الگوهای پیشعنوان یگانه راهبرد انباشت سرمایه در ایر

نیازمند  ،های نئولیبرالی و اصالح الگوی پیشین انباشتآغاز کرد. در ابتدای کار اجرای سیاست
دار بود. بنابراین بدیهی بود که اشکال ی سرمایهری و طبقهدااصالح روابط میان دولت سرمایه

 شدند. فسادانگیز بودن متهم میقبلی این روابط به عنوان فساد سیاسی و یا 

بود، دست  موج کثیری از اقتصاددانان و قلم به مزدهایی که نئولیبرالیسم در ایران به وجود آورده
ولتی و فاسد بودن مدیران دولتی نوشتند. در ابتدای این به قلم شده و از فسادانگیز بودن اقتصاد د

چون سالحی در دست بورژوازی ایران برای متن گفته شد که کنترل دولتِی اقتصاد چگونه 
ی کارگر و مهار انقالب عمل کرد. اینک که خطر انقالب دور شده و بورژوازی سرکوب طبقه

که تا دیروز تنها راه  ترل دولت بر اقتصادکنکرد، ی خود را تدوین میهای اساسی توسعهسرخط
  شد. فساد و تباهی دیده میسرمنشاء بود، امروزه چون  بورژوازی نجات

زدایی از نیروی کار و ایجاد فقر و فالکت بیشتر به معنای مبارزه با تعدیل ساختاری و مقررات
ان مبارزه با فساد را در داری در ایرشد. در چنین دورانی بود که دولت سرمایهفساد فهمیده می

برای ایجاد اصالحات مورد نظر بانک جهانی و صندوق دستور کار خود قرار داد. این دولت 
یجاد امقامات دولتی که منافع خاص قشر یا اقشاری از بورژوازی را بر  با المللی پول بایدبین

                                                           
39https://ir.voanews.com/persiannewsiran/sigarchi-iran-embezzlement-history-2011-9-
07-129396143 
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دادند شد، ترجیح مییک دولت مقتدر نئولیبرال که از منافع خاص اقشار بورژوازی رها شده با
نباشت به عنوان مفسد برخورد کند. البته این کار تناقضاتی را با خود به همراه داشت. خود ا

شدند با ی هفتاد ایجاد میهای عظیمی که در دههرات و سرمایهصاسرمایه در ایران و خود انح
ین اگرچه تمام تکیه بر قدرت دولتی و انحصارات نظامی توانسته بودند، رشد کنند. بنابرا

ی اجرای آن های بورژوازی ایران بر سر نئولیبرالیسم توافق داشتند، اما بر سر نحوهفراکسیون
ت به شکلی اجرا شود که خواست این اصالحااختالف نظر وجود داشت. هر فراکسیونی می

 آن جناح داشته باشد.   افرادِ ثیر را بر روی منافع مشخِص ترین تأکم

فساِد  یدربارهشماری که های متفاوت بورژوازی ایران و اتهامات بیسیونرقابت میان فراک
هم  ،، باید حول چنین تناقضی فهمیده شود. قدرت دولتیکردندیکدیگر وارد میدولتی به 

بایست برای منفعت  مّلی ایران بود و اینک می ِی منافع بورژوازیمحصول و هم پدید آورنده
زد. اما ل بخشیدن به قدرت خودش دست به تعدیل ساختاری میهمین بورژوازی و برای تکام

داری ایجاد کرده بودند، امری ی سرمایهاصالح روابطی که انحصارات و مقامات دولتی و طبقه
ها و ها، دولتی، هلدینگداران سرمایه شود. تدریجًا باید مدیران دولتی،نبود که به سادگی اجرا 

مسئله بازآرایی شود. منافع بورژوایی هر کسی تضمین می ،ایندرفشدند که در این قانع می ...
همانطور  مالکیِت خصوصی و مالکیت دولتی.حقوقی روابط یک طبقه با دولتش بود، نه 

آورد که تنها با پنج درصد سود خود از دار خصوصی آنچنان سود عظیمی بدست میکه سرمایه
ردش خود را به شکل سرمایه دوباره به گسود مند شده و باقی تمام کاالهای تجمالتی بهره

های چند صد میلیونی دریافت اندازد، مدیران دولتی نیز این بخش از سود را به شکل حقوقمی
 شود.های جدید میگذاریکارخانه صرف سرمایه کرده و باقی سودِ 

ند. اما جدال توانست مانند بسیاری از کشورها فرایند تدریجی و آرامی را طی کاین فرایند می
در اضطرار تکمیل سریع و جهشی این فرایند قرار  همواره بورژوازی ایران را ،ایران با آمریکا

های تعدیل ساختاری و گرایش به سمت غرب با ی هفتاد اجرای سیاستداد. در اواخر دههمی
 نوعی آمریکا مواجه شد. آمریکا آشکارای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور واکنش خصمانه
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و برخی مقامات  داده بوددر ایران را در دستور کار خود قرار  یا همان تغییر رژیم بازآرایی سیاسی
تکمیل دانستند که برای ایستادگی در برابر آمریکا باید قدرت دولتی در ایران دولتی در ایران می

ی طهواسخود را به صورتی منتزع شده از منافع بی بایستمی شود. یعنی دولت در ایران
سازمان دهد. در اوایل  صورت یک قدرت نئولیبرال در منطقه های مختلف بورژوازی و بهبخش

دانستند که نئولیبرالیسم تنها راه ایستادگی در برابر آمریکاست. ی هشتاد برخی مقامات میدهه
برای کرد، از سوی دیگر بنابراین ایران از یکسو باید این اصالحات را با شدت بیشتری اجرا می

مدت ها را به صورتی فراجناحی و فارغ از منافع کوتاهتوانست این سیاستاینکار باید می
 کرد.های مختلف اجرا میجناح

ی هشتاد که خطر ایاالت متحده و رکود اقتصادی از هر سو جمهوری اسالمی را در اوایل دهه
های م در حال ترسیم سیاستدارِی ایران به صورتی مبهی حاکمیت سرمایهکرد، بدنهتهدید می

 دوران ریاست جمهوری ترین شکلی درهایی که بعدها خود را در کاملنوینی بود. سیاست
ی مبارزه با فساد صادر رهبر ایران فرمانی را درباره 1380نژاد سر و شکل دادند. در سال احمدی

ش زیر از فرمان خدر ب ای به سران قوا معروف شد.کرد. فرمانی که بعدها به فرمان هشت ماّده
 توان نکات جالب توجهی را مشاهده کرد:ای میهشت ماّده

گذاری ی فعالّیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایهامروز کشور ما تشنه"
گذار و صنعتگر و عنصر فعال همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایهمطمئن است. و این

ی قشرها، از صّحت و سالمت ارتباطات ی کار و همهمبتکر علمی و جویندهدر کشاورزی و 
حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و 

قطع نشود، و اگر  کنندگان از امکانات حکومتیتفادهآرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاس
گذار و تولیدکننده و طرد نشوند، سرمایه ّدعا و انحصارجوخواهان پرمزیادهامتیازطلبان و 

همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای  طلباشتغال
 "نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
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ژوایی ای در شرایطی که هم رکود اقتصادی و هم تهدید ایاالت متحده را بر سر رژیم بورخامنه
کرد، فهمید که برای جذب سرمایه و تکمیل و ایجاد یک قدرت دولتی نئولیبرال ایران حس می

که توانایی ایستادگی در برابر ایاالت متحده را داشته باشد، باید سیاست تعدیل ساختاری و 
همچنین تنظیم روابط میان بورژوازی و دولتش به سرعت انجام شوند. بنابراین برای آنکه 

طرات خارجی دفع شود باید به سرعت و به خگذاری در ایران صورت پذیرد و رکود و یهسرما
 شدند. صورتی فراجناحی این اصالحات اجرا می

که نامزد اول اصولگرایان نژاد با آننژاد محصول چنین سیاستی بود. احمدیاحمدیاز وجهی 
اشمی رفسنجانی رئیس جمهور شد. ه نبود، اما در ائتالفی با اصولگرایان و سپاه و در تقابل با

کرد ها و تقابل با ایاالت متحده را احساس مینژاد بیشتر فشار تحریمچه احمدیهر
در چنین شرایطی  برد.تر به پیش میتر و فراجناحیواسطههای تعدیل ساختاری را بیسیاست

های سیاری از بخشبود که متحدین پیشینش در سپاه و همچنین اصولگرایان و بانک مرکزی و ب
ای ی منطقی بود که در فرمان هشت ماّدهنژاد دقیقًا ادامهحاکمیت با او دشمن شدند. احمدی

سیاستی فراجناحی که بدون توجه به منافع غیر دولتی مشخصی که ای تدوین شده بود. خامنه
یی از هامنافع مشخص بخش یدِ  هایی از دولت وجود داشت، تعدیل ساختاری و قطِع در بخش

و چه کارگزارانی  ها سپاه باشندبرد. چه این بخشیداران از امکانات دولتی را به پیش مسرمایه
 باشند، حق استفاده از امکانات دولتی برای منفعت اقتصادی خود را ندارند. 

ی محض از رابطه جریدیکرد تا ضمن ایجاد دولتی مقتدر، که چون تنژاد تالش میاحمدی
هایی از ایجاد رکود در ایران جلوگیری کند. او توانست ه در ایران باشد به شیوهاجتماعی سرمای

ی رسمی دریافت ها حتی از بانک جهانی تقدیرنامهتعارف این سیاستدر اجرای سریع و بی
 اینچنین گفت: 1387نژاد در پیام نوروزی سال احمدیکند. 

از  یناش یستیم. در خارج از کشور فشارهاه هدانید که ما در حال یک نبرد همه جانب"البته می
ها در جهان و در کنار آن قیمت یسابقهکم سابقه و افزایش بیتحوالت بزرگ اقتصادی، رکود 

ها را مشاهده کردیم. اما به فضل رفتاریدشمنان ما و در داخل هم برخی کج اخالقی برخی ازبد
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و خدمتگزاران بر این مشکالت فائق الهی در تالش هستیم تا با یاری ملت و همت جوانان 
دولت در یك کار بسیار فشرده و مستمر با حضور صاحبنظران و  86بیاییم. در طول سال 

کارشناسان یک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است. طرحی براي ریشه کن کردن 
ها، ها، تبعیضخواریی برخی ویژهکنهاي موجود در عرصه اقتصاد؛ ریشه نابساماني

آوری ها، در جمعع بانکی و ثروت، در توزیع یارانههای در تولید و در توزیع منابمدیآناکار
مالیات و در توزیع کاال. این طرح آماده شده است و انشاءا... اطالعاتش به استحضار ملت 

 عزیز ایران خواهد رسید و با توکل بر خدا و با یاری ملت بزرگ ایران اجرا خواهد شد."

ای بود که بانک جهانی در سال برداری شده از برنامهی کپیتحول اقتصادی که نسخه طرح
هفت حوزه را در بر  شد ونام مبارزه با فساد اجرایی میبا  ه بود،به ایران ارائه کرد 2003

 گرفت:می

 اصالح نظام یارانه ها  -1
 اصالح نظام مالیاتی -2
 ح نظام گمرکیاصال -3
 یاصالح نظام بانک -4
 اصالح نظام توزیع کاال و خدمات -5
 اصالح نظام ارزشگذاری پول ملی -6
39Fاصالح نظام بهره وری   -7

40 
های هایی برای اجرای آن مخالفتو تالش 88در زمستان سال با تصویب این طرح در مجلس 

شدیدی علیه دولت احمدی نژاد آغاز شد. غالمرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی 
 در آن زمان چنین گفت: مجلس

                                                           
40 https://article.tebyan.net/72296 
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اجرای این طرح به حذف بیش از دو میلیون فرصت شغلی در نظام توزیعی کشور منجر خواهد »
شد. به طور طبیعی این جراحی، درد و خونریزی در پی دارد. باید مردم را از عواقب و مشکالت 

گاه کرد، چرا که طرح قطعاً   «زاست.تورم ناشی اجرای این طرح آ

 الح جّراحی اقتصادی مختص چه کسانی است.طمشخص است که استفاده از اصدیگر امروز 
 کرد.داری در ایران را دچار تناقض میگسیخته چیزی بود که سرمایهنئولیبرالیسم هار و عنان

بالفاصله توسط دولت بعدی به این شکل  واسطهبه شکل سریع و بی اجرای این اصالحات
با توجه به روی کار آمدن اوباما در دستور کار قرار  ،ربمتوقف شده و رویکرد نزدیکی با غ

 گرفت. 

 مبارزه با فساد در فضای پسا دی ماه
ی ی بورژوازی ایران راهکار سازش با غرب را برگزیده بود. اجرای وحشیانهقاطبه 1396در سال 
تر در های جذب و تحلیل هر چه بیشسازی زمینهآماده و های تعدیل ساختاری از یکسوسیاست

داد. قرارداد موسوم دو راهبرد اساسی این بورژوازی را تشکیل می ،اقتصاد جهانی از سوی دیگر
های بیشتری به منظور حضور در ی امکانای ایران در ازای ارائهبه برجام که مهار قدرت منطقه

دّره ران آقزدن به کارگ ین دوران شالقداد، محصول چنین شرایطی بود. در ااقتصاد جهانی را می
سازی اجرا ای به منظور به محاق بردن هر نوع مقاومت در برابر خصوصیهای گستردهو سرکوب

های تعدیل ساختاری بسنده به اجرای تدریجی سیاستشد. در این دوره جمهوری اسالمی می
المی رسید. جمهوری اسهایی از خروج از رکود به گوش میدر این دوره بود که زمزمهکرده بود. 

 خواست،رغم آنچه آمریکا میعلی ها رهایی یابد و همبا برجام توانست هم از فشار تحریم
 ای خود را تحکیم کند. حضور و نفوذ منطقه

اما اتفاقی به وقوع پیوست که تمام معادالت سیاسی در ایران را دچار تغییر  1396در دی ماه 
و بیکاری به ستوه آمده بودند در سرتاسر کشور  کرد. کارگران، فرودستان و بیچارگانی که از فقر

و کارگران ابدًا اهمیتی نداشت که این ها را به تسخیر خود درآوردند. برای فرودستان خیابان
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نژاد اجرا شود و یا با زد و بند و به تدریج توسط روحانی. اصالحات به یکباره بدست احمدی
و از سوی دیگر بیکاری و فقر و سقوط سطح نتیجه یکی بود، از یکسو شرایط ویرانگر کاری 

کند. در شرایطی که هم معیشت کارگران به حّدی که بقای هر انسانی را با چالش مواجه می
های تبدیل شدن به دروازه بهانداز رکود اقتصادی رو به بهبود بود، هم جمهوری اسالمی چشم

ان شهری، بیکاران و کارگران در فرودستی جهانی رسیده بود، خیزش یک عضو مقتدر از جامعه
 شهرهای بزرگ و کوچک ایران همه چیز را نقش بر آب کرد. 

ول شدند. ن پس از این واقعه دستخوش تغییر و تحای نیروها و گرایشات سیاسی در ایرهمه
کشاندن ردهای پلیسی بیشتر، اپوزیسیون به سرکوب وحشیانه و رویک دولت روحانی در ایران به

 و و دولت ترامپ به خروج از برجام با جمهوری اسالمی به یک رویارویی نظامیهر اعتراضی 
با این حال هرگز نه دولت ترامپ تا کنون موفق طلب دل بستند. تقویت اپوزیسیون سرنگونی

وزیسیون پاخلی مورد نظرش تبدیل کند، نه  اها را به کارگزاری شورش و جنگ دشده این شورش
و یا سیاسی آن را بدست آورد و همچنین آبان نود  کاریدئولوژیک، سبکایران توانسته رهبری ای

40Fو هشت نشان داد که جمهوری اسالمی نیز قادر نیست آن را تا اطالع ثانوی از میان بردارد

41 . 

بار دیگر با خروج ترامپ از برجام و ایجاد یک رویارویی تمام عیار میان ایران و ایاالت متحده، 
حذف و به انزوا کشیدن عناصری که حث مبارزه با فساد را به پیش کشید. جمهوری اسالمی ب

آغاز شد. پاکسازی دولت از عناصری که در این  بردندی نزدیکی به غرب را پیش میپروژه
نیز از رئوس راهبردهای جدیدی بود که  کردندولتی در ایران را تضعیف میوضعیت قدرت د

یش گرفت. در این پی ایاالت متحده در سیاست خصمانهجمهوری اسالمی بار دیگر در برابر 
های ضد تحریمی جمهوری اسالمی بدون توجه به تالش برای اصالح روابط میان سیاست

های مبارزه با فساد در توانست داشته باشد. اولین زمزمهای نمیدارانه در ایران هیچ نتیجهسرمایه
، شبیه داشتاگر مفهوم فساد روزی جسم می که به گوش رسیداین برهه از تاریخ توسط کسی 

                                                           
ازی از بهروز کاشفی وی میراث بورژاه به مثابههای دی می نوین از پویان صادقی و شورشبه کلیت و تروما مولفه  41

 مراجعه شود.
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 خواست که رهبریمی ای نوشته و در آنای به خامنهامهن 97الریجانی در مرداد شد. او می
 اقدامات ویژه علیه مفسدین و اخاللگران در نظم اقتصادی را بدهد. او اینگونه نوشت:

شود و گ اقتصادی محسوب میی اقتصادی کنونی که نوعی جن"با احترام، نظر به شرایط ویژه
ای از اخاللگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را متأسفانه عده

41Fطلبدشوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را میفراهم و مرتکب جرایمی می

42" ... ، 

بار دیگر  ،در ایران ترامپ تغییر رژیم سیاستی جمهوری اسالمی با با مواجه شدن دوباره
های تعدیل ساختاری گفتمان فساد به منظور تقویت قدرت دولتی در ایران و اجرای سیاست

ها و روی کار آمدن این سیاست در نهایت با حذف الریجانی. رفتبیشتر مورد استفاده قرار گ
فت به های جمهوری اسالمی در همان مرداد نود و هاز طریق رسانه این رئیسی قدرت گرفت.

شد. از سوی دیگر اپوزیسیون جمهوری اسالمی نیز بحث فساد را بیش شدت تبلیغ و ترویج می
در  صرفاً  داران و دولتشان کهن سرمایهساخت اما فساد را نه در روابط میااز پیش برجسته می

دید. لیبرالیسم در ایران در آن دوران شکل مشخص خود را در مبارزه جمهوری اسالمی می خود
سازی و تعدیل ساختاری یافت. هم جمهوری اسالمی و هم با فساد و تعمیق خصوصی

ی کارگر و دستیابی به اپوزیسیونش از گفتمان فساد برای رهانیدن نئولیبرالیسم از گزند نقد طبقه
ورزِی مستقل طبقاتی اهداف خود ناگزیر بودند. این گفتمان فساد بود که در غیاب یک سیاست

 به سمت تجمعی تپههفتیابی کارگران ی کارگری و تشکلچند سال مبارزه اصلحباعث شد تا 
کشیده شد که در نهایت با از دست رفتِن اهداف مبارزاتِی  در واکنش به خبر اختالس اسدبیگی

 .گشتکارگران همراه 

                                                           
42 https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=40239 
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 آباِن نود و هفت
مایان از عمل امتناع کارفربا تأیید ضمنی اختالس اسدبیگی توسط مدیران شرکت، و همچنین 

به تعهداتشان، کارگران بار دیگر در چهارده آبان نود و هفت شرکت را تعطیل کردند. تا بیست و 
 ار شد. کارگران بر اساس بیاناتزبرگ تپههفتهای مجتمع دو آبان تجمع در داخل بازار و خیابان

برای مالکیت داشتند که کارفرمایان فعلی صالحیت الزم ی قضائیه اظهار میقوه مسئولین
صورت شرکت را ندارند و شرکت باید دولتی شود. در مذاکراتی که میان کارگران و استانداری 

کند. سر شرکت دفاع می معلوم شد که دولت تمام قد از حضور اسدبیگی و رستمی در گرفت
 ه مقابل فرمانداری شوش کشیده شد.انجام در بیست و دو آبان تجمع ب

 یم که:در ابتدای این متن گفت

سازِی تولید یعنی تولیِد مبتنی بر مالکیت خصوصی و وصیکنند خصبرخی به اشتباه گمان می"
کند. به این دلیل مالکیت دولتی چیزی غیر از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را نمایندگی می

لید سازی از نگاه اپوزیسیون معمواًل نه از تحوالت ساختاری و تغییر در سازماندهی توخصوصی
ها و شود، اهمیت دارد. معمواًل نزدیکیکه از نظر اینکه مالکیت واحد به چه کسانی واگذار می

ای که مدیران دولتی شرکت، مقامات دولتی و افرادی که این واحدها ی تشکیالتیروابط پیچیده
ر کند، و ظّن وجود فساد دآورند، این افراد را دچار سرگیجه میرا تحت مالکیت خود درمی

 "شود.سازی مطرح مید خصوصیفراین

سازی های معیشتی خود به پا خواسته و به مبارزه با خصوصیکارگرانی که برای دفاع از حداقل
42Fکشیده شدند، با چیره شدِن این منطق به زمین بازی بورژوازی کشیده شدند

کارگران به جای . 43
مبارزه با  سازی وارزه علیه خصوصی، مبمناسبات کار و سرمایهزدایی از مبارزه با مقررات

 به مبارزه بر سر چگونگی مدیریت شرکت رسیدند. ،یابیسرکوب هر نوع تشکل

                                                           
 رجوع شود به متن دو زمین از جالل اعتمادزاده.  43
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این اعتراضات با احراز فساد اسدبیگی و رستمی آغاز شد. طبیعی است که اعتراضاتی که با 
نظر  شوند، دیگر نه تحقق مطالبات معیشتی کارگران را درمحوریت فساد اقتصادی آغاز می

این اعتراضات  دهند.ی کارگر را مد نظر قرار مییابی طبقهیابی و سازمانگیرند و نه تشکلمی
کشند: حال که مالکان فعلی شرکت فاسد هستند، پس چه واسطه این پرسش را به میان میبی

 کسانی باید مالکیت آن را در دست گیرند؟ 

بورژوازی  هایها و جناحتمام فراکسیوند که این پرسش از وضعیت مالکیت شرکت، پرسشی بو
زمینی شده بود برای زورآزمایِی  تپههفتکرد. حال از چپ و راست را به منطقه گسیل می

گاهی مبارزاتی کارگران در چنین شرایطی آنقدر تاب جناح های رقیب. انسجام تشکیالتی و آ
را به پرسش از مناسبات  رگرانی کانیاورد. فساد اقتصادی به عنوان یک ساختار گفتمانی مسئله

داری در ایران تقلیل داد. پرسش از مالکیت برای دار و دولت سرمایهی سرمایهمیان طبقه
 بورژوازی انتخاب میان مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مالکیت اجتماعی کارگران بر ابزار

ابزار تولید به عنوان  مالکیت خصوصی بر در شرایط غیر انقالبی  برای بورژوازی تولید نیست.
کند.  دفاع بیند حتی از آناست که نیازی نمی ی مترقی و ممکن تولید، آنچنان بدیهیتنها شیوه

برای بورژوازی پرسش از مالکیت یعنی چه کسی مالکیت شرکت را بدست بگیرد. در این 
تاریخ باشند هم تفاوتی وجود ندارد. در طول  کارگراناگر مالکان خصوصی شرکت  چارچوب

داری برای دفاع از مالکیت خصوصی مالکیت بخشی و یا کم نبوده مواردی که دولت سرمایه
هایی را به خود کارگران واگذار کرده است. برای بورژوازی حتی تمام یک شرکت و یا شرکت

 شود. درک می و طبیعی ی تولید که به صورت یک امر حقوقیشیوه چون مالکیت خصوصی نه

ها انداخت و به سرعت پرسِش چگونگی مالکیت و مدیریت شرکت را بر سر زبانگفتمان فساد 
تمام چیدمانی که در برابر های خودشان را مطرح کردند. های بورژوایی آلترناتیوام فراکسیونمت

کارگران قرار گرفته بود دشمن کارگران بود، در حالی که کارگران میان آلترناتیوهای موجود دست 
 زدند. به انتخاب می
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ی که بخشی دیگر دادند، در حالبرخی از کارگران بحث واگذاری شرکت به دولت را سر می
دادند. پرسش این بود که چگونه ممکن است،  میسر« ، پیوندتان مبارکدولت، مختلس»شعار 

ان عهد اخوت بسته بار دیگر مالکیت شرکت را در دست بگیرد؟ اگر دولت دولتی که با مختلس
کند و اگر با آنان است خصوصی را خورده است، پس چرا تمام قد از آنان دفاع می فریب بخش

 توان خواست دولتی شدن شرکت را به پیش کشید؟ چگونه می

را قبول نداشتند و معتقد بودند که کارگران سازی دیگر از کارگران بودند که بحث دولتی ایعده
اگر چه به ظاهر تناقضات بحث پیشین را  باید مالکیت شرکت را به دست بگیرند. این بحث

و به  لغو مالکیت خصوصی اندازبا چشمندارد، اما پرسش این است که آیا کارگران این کار را 
در صورتی که  دهند، یا برای حفظ و حراست از آن؟انجام می روی طبقاتیعنوان نوعی پیش

هیچ نیازی نبود  ،شدمیده میگرفتن مالکیت کارخانه به صورت مبارزه با مالکیت خصوصی فه
هر  نقشش در نقش ارتجاعی خود را مانند «چپ»تا به این مسئله پاسخ داده شود. اینجا بود که 

 ی کارگری دیگر ایفا کرد. مبارزه

ای که بر یک واحد صنعتی از نظر تأثیرات ذهنی و عینی کارگری مادامی که گرفتن کنترل
گاهی طبقاتی کارگراسازمان تواند بسته به توازن قوا گذارد، بررسی شود، پاسخ مین مییابی و آ

این مسئله در پاسخ به چنین پرسشی  تپههفتو وضعیت نیروهای درگیر متفاوت باشد. اما در 
ی مستقیمی بود که چِپ دموکرات از وقایع دی ماه گرفته بود. این در واقع نتیجه طرح نشده بود.

ود با فقِر هولناک و اعتراضات فرودستان و کارگران را وحدت مدعیات دموکراتیک خ ،این چپ
دید. اما برای این چپ شورا نه ی شورایی و شوراهای مستقل کارگری میدر پیش کشیدن اداره

داران و ی کارگر و دیکتاتورِی طبقاتی کارگران برای سرکوب سرمایهشکل خاصی که دولت طبقه
گیری جمعی و دموکراسی کل خاصی از تصمیمگیرد، که شلغو مالکیت خصوصی، به خود می

 رادیکال برای کنترل امور زندگی )!( کارگران بود. 

 اند:اینگونه نوشته 124ی منجنیق و یاشار دارالشفا در نشریه زادهحسین لیال
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حاکمیت شورایی به دلیل معطوف بودن بر دموکراسی مستقیم در ساحت سیاسی به صدور "
ای سرزمینی در میان باشد انجامد،  مگر در مواردی که مسألهنمی های یکدستاحکام و نسخه

ها صاحب نماینده برای حفظ منافع هستند. دموکراسی مستقیم ی گروهکه در آن نیز همه
ترین شیوه ای است که به دلیل شفافیت درونی این فرم،  امکان فساد را در ترین و دقیقمهم

ترین شکل راین اداره ی شورایی دموکراسی را در رادیکالبیشترین حد ممکن کاهش می دهد. بناب
کند، راه حلی برای نزاع های قومی است و تفاوت های زبانی و زیستی را به جای آن متحقق می

آنکه به نفع یک مرکزیت به تنازع و فرایند سرکوب بکشاند به توافق و اجماع بر اساس اتحادها 
وگیری از تشدید بحران محیط زیست است و به حل بحران برد، یکی از مهم ترین راه های جلمی

کند، مساله ی استثمار و استبداد را از طریق به رسمیت شناختن حق زیست محیطی کمک می
مشارکت کنندگان در یک محیط کاری یا زندگی بسیار کاهش می دهد و از آنجا که سازوکار آن 

 "می رساند.در تصمیم گیری جمعی است امکان فساد را به حداقل 

اش جلوگیری از شوراها نوعی دموکراسی مستقیم است و کارکرد اصلی پس در واقع حکومت
تر آن نوعی دموکراسی رادیکال)!( که حل اساسیفساد. پس مشکل اساسی فساد است و راه

آتشه های رادیکال و دو که این لیبرال توان دیداقل برساند. در واقع میبتواند امکان فساد را به حد
چگونه با معرفی فساد به عنوان مشکل اساسی کارگران شکلی از دموکراسی را به عنوان عالج 

دی، مذهبی های نژانیکند. این دموکراسی رادیکال قرار است تا تمام گوناگووضعیت معرفی می
ی چگونگی بینید که دموکراسی برای اینان نه یک مسئلهمی و طبقاتی را در خود جای دهد.

ی دولتی که چیزی ورای طبقات و در اندهی طبقات اجتماعی برای اعمال قدرت و ارادهسازم
کند. برای یک لیبراِل رادیکال که هر معضلی در تنازع با خود قدرت دولتی معنا پیدا می

ی مدنی، گامی شود هر گامی در پیشروی جامعهی مدنی فهمیده میچارچوب دولت و جامعه
ست و چه بسا با بسط این فرایند در ذهن متوهم لیبرال به جهانی در جهت اضمحالل دولت ا

 گیرند.میعاری از دولت دست پیدا کنیم. پس این دو نویسنده چنین استداللی را پی

 ی مدنی درک و فهم شود.ی جامعهمشکل کارگران باید در دوگانه .1



  

77 
  

 هر فسادی در این دوگانه ناشی از فساد دولتی و اقتدار دولت است. .2
 کنترل شورایی باید دولت روز به روز کوچکتر شده و مضمحل شود. با .3

اندازی دور است که با پیشروی گام به گام و ی شورایی چشمی فالخن ادارهبنابراین برای نشریه
شود. اما گروه دیگری از این ها ممکن میبسط دموکراسی در سطح جامعه و نابودی دولت

در  هاتواند و باید در کنار دولت وجود داشته باشد. اینرا میگفتند، شوها بودند که میلیبرال
ی گام ی هفدهم نشریهامیرحسین محمدی فر در شماره تر باشند.گراکردند واقعواقع تالش می

 نویسد:اینگونه می

های ی تصویری واقعی از تشکلی کارگر ایران، ارائهدر حقیقت پاسخ به این نیاز تاریخی طبقه"
و سراسری است، که جز در مقاطعی از تاریخ از آن محروم بوده است. ضرورت این ای توده

و مردم محروم در سال « خیزش گرسنگان»پاسخ تاریخی، امروز بیش از پیش شده است. با 
ی کارگر زدگی، نیاز طبقههای کارگران علیه فقرضی اعتراگذشته علیه فساد بورژوازی و ادامه

ها و دخالت مستقیم در امور زندگی، بیش از سیاسی دولت –قتصادی برای نظارت بر ساختار ا
 هر زمان دیگری سر بر آورده است."

آید، شورا نه شکل خاصی از دولت که ابزاری برای نظارت بر همانطور که از این متن بر می
 هاست. برای چپی که نئولیبرالیسم را درونی کرده باشد، سخنساختار اقتصادی_ سیاسی دولت

کوچک شدن و محو  نئولیبرالیسمگفتن از دولت گناهی نابخشودنی است. گفتیم که آرمان 
ی جهانی بود. در جناح چپ نئولیبرالیسم نیز، متفکرینی چون گیری جامعهها و شکلدولت

ی به این منظور ارائه یهانگری و هارت این فرایند را از منظری رادیکال بررسی کرده و راه حل
فر شورا دولت نیست، شورا در بهترین حالت چیزی است که بر دولت ای محمدیاند. برداده

 کند. نظارت)!( می

ی در جامعه داند که دخالت در امور زندگی به چه معناست.هر کسی که لیبرالیسم را بشناسد می
مار تان دخالت کنید، اگر این امور ارتباطی با استثتوانید در امور زندگیشما می داریسرمایه
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های ب و کانتونکارگران و مالکیت خصوصی نداشته باشد. برای این چپ دختران خیابان انقال
 هایشوند. انواع و اقسام گروهرژآوا همه از جهت دخالت در امور زندگی تحسین می

ها به ای و حتی نظامی امپریالیستجستیکی، رسانههای لطلب که تحت حمایتسرنگونی
خواهند قصد دخالت در امور کنند، میگ داخلی در ایران فعالیت میقصد ایجاد آشوب و جن

ی زندگی را به مردم ایران)!( اعطا کنند. حال شوراهای کارگری نیز نه برای برانداختن سلطه
طبقاتی بورژوازی و نه برای سرکوب طبقات فرادست که برای دخالت در امور زندگی قرار است 

 ! ندبرپا شو

ن توضیح دادیم که چگونه حرکات به ظاهر متضاد پوزیسیون و اپوزیسیون در در ابتدای این مت
که در  بینیممیرا ویران کند. اینک  تپههفتبستر لیبرالیسم توانست سندیکای کشت و صنعت 

این دور جدید از کشمکش بحث مبارزه با فسادی که توسط جمهوری اسالمی ساخته و پرداخته 
را از نقد برهاند و هم اجرای آن را به منظور ایستادگی برابر غرب شود تا هم نئولیبرالیسم می

مبارزات  ،گیرد تا برای دخالت در امور زندگیی اپوزیسیون قرار میتسریع کند، مورد استفاده
 ،مبارزه با فسادطلب کند. نظام جریان سرنگونیکارگران را منحرف کرده و آنان را پیاده

لحظه از تقابالت ایران و آمریکا قادر بود تا نئولیبرالیسم را در ایران روایتی بود که در این کالن
بر همین بستر توانست بحث شوراهای مستقل کارگری را در  بازتولید کند. چپ شورایی دقیقاً 

 ،آن برهه در میان کارگران رواج دهد. برای آنان شوراها آلترناتیوی در برابر فساد بورژوازی بود)!(
سوق  خواهیطلبی یا همان دموکراسیرا به سوی سرنگونی نئولیبرالیسم علیه بردنچیزی بود که 

 داد. می

 نویسد:اینگونه می مان شماره از نشریهعسل محمدی در ه

دهد، و با دخالت مستقیم گری سوق می" تشکلی که کارگران را از مطالبه محوری به کنش
ضا مبتنی بر خواست کارگران، ها و سهولت عزل و نصب اعگیریکارگران در تصمیم

راهکاریست منطبق با شرایط اقتصادی و سیاسی حال حاضر ایران. زمانی که بورژوازی حاکم 
ی کارگر های طبقهوقفه در حال تجاوز و تعدی به حداقلبدون اندک مجالی برای تنفس و بی
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مدت برای کوتاهسکنی ها صرفًا برای حقوق معوقه حتی م  است، مدارا و مماشات سندیکالیسم
داری تنها تشکلی یکدست و ای از ستم سرمایهکارگران نخواهد بود. در چنین بحبوحهدردهای 

 تواند فضا را به سود کارگران تغییر دهد."منسجم و با تکیه بر نظرات مستقیم کارگران است که می

 به راستی عجب مزخرفاتی)!(...

تواند مانع از تهاجم بورژوازی حاکم چگونه می «هاگیریدخالت مستقیم کارگران در تصمیم»
این تصمیمات چه  هی کارگر باشد؟ برای نویسنده ظاهرًا ابدًا مهم نیست کهای طبقهبه حداقل

باشند، فقط مهم است که کارگران خودشان تصمیم بگیرند و خودشان اجرا کنند. اینکه این 
برای یک لیبرال مثل عسل محمدی محلی شان باشد یا نباشد تصمیمات مبتنی بر منافع طبقاتی

هایش کند چیزی که برای او و همپالگیاز اعراب ندارد. چرا که او یک لیبرال است و فکر می
 تواند فضا را به سود کارگران تغییر دهد. یم ،گیریاهمیت دارد، یعنی آزادی و اختیار در تصمیم

طلب فرمول شورا را دقیقًا چِپ سرنگونیتوان دید که در این کلمات به جز پلیدی و بالهت می
ها فضای پسا دی ماه کند. از نظر اینبندی میبر اساس درکی که از وقایع دی ماه دارد، صورت

گاهی بگیرند. این "تصمیم"فرصت عالی برای این است که کارگران خودشان  ها حرفی از آ
تصمیم  محتوایی بینند، دربارهزنند چرا که نیازی نمیطبقاتی و سطح تشکیالتی کارگران نمی

اند. کارگران فقط باید آن را آزادانه "انتخاب" خود تصمیم را ترامپ و پمپئو گرفتهصحبتی کنند. 
 کنند. 

منحرف کرده و به سمت  داریوسرمایه بحث فساد بالفاصله کارگران را از مبارزه با نئولیبرالیسم
های دموکراتیک و پاسخ یی،بورژوا نین چپکشاند. همچمیی شرکت پرسش شکل اداره

در طی  کارگران ها در شرایطی کهاین پاسخ دهد.ی شرکت میی ادارهبه نحوهلیبرالی خود را 
تفوق تا  ندمواجه بودند، توانست از کارفرمایان هاهای گذشته با حمایت تام و تمام دولتیسال

بندی چپ انشان پیدا کند. فرمولرهبر برخی ی کارگران وبیشتری را در میان اقشار رزمنده



  

80 
  

طلب از وضعیت جنبش کارگری در فضای پسا دی ماه آخرین خیانتش در حق سرنگونی
 مبارزات کارگران بود. 

نشان داد که کاماًل تحت تأثیر این نگاه قرار  1397اسماعیل بخشی در سخنرانِی خود در آبان 
43Fدارد

ی شورایی شرکت را به کند و بحث ادارهغاز می. او در این سخنرانی از فساد کارفرمایان آ44
کردن کارگران، خود  های بسیارش برای متشکلرغم تالشاسماعیل بخشی علیکشد. پیش می

ی فریِب این چپ را خورد و به بازوی اجرایی آن تبدیل شد. حضور کارگران در شوش و تجمعات
های غربی آغاز کرد. تمام رسانه طلبیکه برگزار کردند، فصل جدیدی را برای جنبش سرنگونی

دادند. شعار علیه فساد و شعار و امپریالیستی شعارهای دموکراتیک)!( کارگران را پوشش می
سازی دور کرده و ی شورایی فضا را به کلی از مطالبات معیشتی و مبارزه علیه خصوصیاداره

های پایانی در روزاهم کرد. سایر اوباش فر ها وقلیان ها وها و عسگریفضا را برای پالسچی
های غربی های تلگرامی و رسانهها در تجمعات حاضر شده و ویدیو برای کانالتعدادی از این

سرایی کم شعرد. کمها شکردند. شوش تبدیل به مرکز تولید محتوا برای این رسانهجمع می
انسان شورایی" آغاز شد. های بزرگ برای "ها و اراذل و اوباش طبقه متوسطی در شهرنشینکافه

بازِی دموکراتیک خود را به های رمانتیک خوشحال از اینکه توانستند باالخره حقهاین گعده
ت به سایر کردند. تالش برای تسّری این وضعیکارگران حقنه کنند، جشن پیروزی برگزار می

 شده بود. سازی در جریان بود آغاز ها مقاومت علیه خصوصینواحدهای تولیدی که در آ

گذراندند و به دنبال کشف و ی زایدالوصفی این فرایند را از نظر مینیروهای امنیتی با عالقه
 های نفوذی این اوباش در میان کارگران بودند. تا به کارگران بگویند که:امحاء هسته

شدنتان باعث نفوذ و گسترش و متشکلسازی "دیدید هر تالش شما برای مقابله با خصوصی
 شود؟"ن اوباش میای

                                                           
44 https://www.youtube.com/watch?v=2wnhIljhZ4I 
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در بیست و هفتم آبان اسماعیل بخشی و مسلم آرمند به همراه یک فعال چپگرا به نام سپیده 
سازی را رها کرده و به مجمع نمایندگان که کار آموزش و متشکلقلیان بازداشت شدند. 

تواند خیابانی رو آورده بود، قادر نبود تا در صورت بازداشت اعضایش ب یبرنامهتظاهرات بی
ت بعد از بازداشت اسماعیل بخشی تشتت سیاسی به تشت خود را بازسازی و ترمیم کند.

های مختلف کردند میان منافع جناحتشکیالتی تبدیل شد. دیگر کارگرانی که تالش می
بورژوازی دست به انتخاب بزنند، قادر نبودند تا انسجام خود را حفظ کنند. نیروهای امنیتی 

آنان کارگران ی امنیتی پشت این اعتراضات است. ارگران بقبوالنند که یک هستهسعی داشتند به ک
ی کردند و سعی داشتند به آنان بگویند هر نوع تالش و مبارزهها تحقیر میرا بابت نفوذ این

 ای جز آشوب و هرج و مرج به همراه نخواهد داشت. سیاسی کارگران نتیجه

ها و الشخورها بر سر آن ظاهر شده شده بود که انواع شغال اینعش مرده تپههفتدیگر مبارزات 
خواهان نیز به میان کارگران کرد. عدالتبودند. هر کس سهم بیشتری را برای خود طلب می

هایی از بسیج و سپاه در میان کارگران حاضر آمدند و علیه جناح روحانی شعار سر دادند. گروه
سویه حساب کنند. بخشی از کارگران در مواجهه با فضای شده بودند، تا با رقبای سیاسی خود ت

ای و رئیسی طلبان ایجاد کرده بودند، شعارهایی را در دفاع از خامنهامنیتی که سرنگونی
 دادند.می

ترین شرایط و در زمانی که کارگران بیش از پیش به بازداشت شدن اسماعیل بخشی در حساس
که  ،طلبیک طبقه متوسطِی منحِط سرنگونی سپیده قلیان، او نیاز داشتند و آن هم در دفاع از

ی بزرگی برای کارگران مبارز طلب تبدیل شد، ضربهبعدًا تبدیل به یکی از رهبران چپ سرنگونی
کردند به ای گمان میتپه بود. کارگران نسبت به اسماعیل بخشی بدبین شده بودند. عّدههفت

کردند تا اسماعیل بخشی برای رفتن به خارج از کشور ای گمان می. عّدهاست آنان خیانت شده
باعث شد تا کارگران بیش از و دریافت پناهندگی سیاسی این کار را کرده است. این وضعیت 

 پیش پراکنده شوند.
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ی مجمع نمایندگان با تعدادی از مقامات وارد مذاکره ماندهای از اعضای باقیعده ،پس از این
 که یهایقول با زدهای عقب افتاده تا پانزده آذر پرداخت شود. همچنینشده و قرار شد تا دستم

به کارگران داده  بندی مشاغلدر ارتباط با تبدیل وضعیت قراردادها و همچنین اجرای طرح طبقه
روز به روز از تعداد معترضین کاسته شد. از یکسو اقدام نیروهای امنیتی برای کشف و  شد،

نمایی کل یاسی نیروهای طرفدار امپریالیسم و از سوی دیگر خصلتامحاء نفوذ تشکیالتی و س
 اعتراضات به عنوان محصول چنین نفوذی باعث شد تا کارگران پراکنده شوند. 

عامل باعث شد تا اعتراضات به کّلی مقام مدیرزدها و نیز تغییر قائمدر آن زمان پرداخت دستم
گر چه برای کارگران امیدبخش بود اما این به ساکت شود. دریافت این تعهدات از سوی دولت ا

قیمت از دست رفتن انسجام تشکیالتی کارگران به دست آمد. دولت با تحمیل کیومرث کاظمی 
ردن گرفت. کارگران که دچار به مدیرعامل به نوعی تعهداتی را در ارتباط با وضعیت کارگران به گ

یابی یت دادند. اندک چیزی که از سازمانپراکندگی و تفرقه شده بودند، به این توافقات رضا
مانده بود در طی این توافقات خود را در شورای اسالمی کار متشکل ساخت. گفته کارگران باقی

بندی مشاغل مجبور شدند تا مجمع شد که نمایندگان کارگران برای ایجاد طرح طبقهمی
این تحلیل واقعیت ندارد. در  نمایندگان را منحل کرده و در شورای اسالمی کار متشکل شوند.

ی اجرای طرح هیچ لزومی نداشت تا حتمًا نمایندگان کارگران عضو شورای نامهواقع در اساس
 اسالمی کار باشند. کلید مسئله در جای دیگری بود.

ی شورایی در میان ی ادارهها نظریهی دفاع تمام و کمال دولت از اسدبیگیزمانی که در نتیجه
ق یافت، کارگران تمام و کمال در برابر دولت قرار گرفته بودند. برای لیبرالیسم دولت کارگران تفو

داران که چون روح عمومی و معیار اخالقی و حقوقی ی طبقاتی سرمایهنه شکل پدیداری سلطه
درنگ به دولت ها بیبرای همین هر معضل اجتماعی برای لیبرال .شودجامعه درک می

شود. لیبرال یا باید این معضل را از طریق دولت حل کند و یا باید اده میداری ارجاع دسرمایه
دولت را سرنگون کند و دولتی را بر سر کار آورد که بتواند از طریق آن این معضل اجتماعی را 

های لیبرالی را مبنای فرضحل کند. برای همین جنبش کارگری در ایران مادام که معیارها و پیش
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ی تمام عیار علیه دولت تا جذب هد، همیشه حرکت پاندولی خود را از مقابلهعمل خود قرار د
 کند. و تحلیل در معیارهای آن طی می

ی لیبرالیسم یعنی شورای آن روی سکه «ی شورایی، ادارهنان، کار، آزادی»شکست شعار 
رگری اسالمی کار که نهادی ارتجاعی و نوعی سندیکای زرد برای منحرف ساختن مبارزات کا

کارگران بود را به میان آورد. شکست راهبرد تقابل به معنای حرکت کارگران به سوی تعامل بود. 
ن آنان و کارفرمایان حمایت گری دولت میابا حمایت از کیومرث کاظمی در واقع از میانجی

 ها بیرون زده بود. چرا که از دل تقابل با دولت دم خروس سپیده قلیان ،کردند

ی بخشی به وزیر اطالعات وقت از رهگذر همین چرخش کارگران قابل فهم است. هدقیقًا نام
های و هفته آذر یعنی هفده روز پس از پایان اعتراضات آزاد شد. در این زمان 21بخشی دقیقًا در 

جریان سیاسی چِپ رادیکال به لحاظ تشکیالتی کشف و امحاء شده بود. کارگران خود را  آتی
قرار داده بودند. نمایندگان کارگران در شورای اسالمی کار متشکل شده بودند  در تعامل با دولت

و هیچ چیزی ازمبارزات کارگران باقی نمانده بود. بخشی تحت اتهامات سنگین قضایی قرار 
ی کارگری مواجه نشد. سرنوشت بخشی سرنوشت داشت در حالی که با حمایت و پشتیبانی بدنه

ی گذشته بود. از یکسو سرکوب پلیسی جمهوری ن کارگری در دو دههانگیز بسیاری از رهبراغم
کم ارتباط این رهبران را از کم ،اسالمی و از یکسو منویات ایدئولوژیک اپوزیسیون لیبرال

یابی دارد دور ساخته و از سوی دیگر ی معیشتی و تشکلمبارزات واقعی کارگران که دوسویه
ب حمایت های متفاوت بورژوایی برای جلسیونب میان فراکای جز انتخابرای این رهبران چاره

رود و شود، هم زیر احکام سنگین قضایی میگذارد. کارگری که هم از کار اخراج میباقی نمی
یانات خوش رقصی برای جرای جز هم از حمایت دیگر کارگران برخوردار نیست، چاره

 بورژوایی و جلب حمایت آنان ندارد. 

در زمان بازجویی خوراک الزم  وزیر اطالعات و شکایت بابت شکنجه ی بخشی بهنامه
های حقوق بشرِی طرفدارشان فراهم پروامپریالیستی و بنگاه ای برای جریانات منحطرسانه

را از تن در  ،از قبای یک رهبر کارگری داشت را که از این لحظه اندک چیزی یساخت. بخش
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انصارشان ردای حقوق بشر و دموکراسی تن کرد و به گل  و ها و اعوانآورده و در کنار قلیان
است که در هر زمان که راهبرد اساسی کارگران از تقابل  سرسبد این جریانات تبدیل شد. جالب

بردند، از بدنه جدا می کند رهبرانی که هر یک از راهبردها را پیشو یا تعامل با دولت تغییر می
 شوند. لت یا اپوزیسیونش میفعال سیاسی)!( دو به شده و تبدیل

ی سنگین به ی کارگری، لطمهدر نهایت این اعتراضات با جدا شدن برخی از رهبران از بدنه
این اعتراضات به یابی و البته دستیابی به برخی مطالبات معیشتی پایان یافت. انسجام و تشکل

ی کارگر در صورت طبقهروزه معروف شدند. این اعتصابات البته نشان دادند، که  27اعتصاب 
اتخاذ نظرگاه صحیح به آسانی قادر خواهد بود تا نیروهای امنیتی را فلج کرده و  و انسجام

 نشیشنی کند. نیروهای دولت و کارفرما را وادار به عقب

اگر کارگران و رهبرانشان راهبرد اساسی ایجاد و تثبیت تشکل مستقل صنفی و ساز و کارهای 
ی معیشتی و مطالبات برد مطالبات روزمرهران در آن و همچنین پیشی فعال کارگمداخله
سازی که در گرِو تکثیر و انتشار این خواست مدت ضدیت با نئولیبرالیسم و خصوصیطوالنی

دادند. اگر کارگران و در دستور کار قرار می ان سایر واحدهای تولیدی بود رادر میان کارگر
ندیکایی خودشان بیش از انتخاب میان جریانات سیاسی لیبرال رهبرانشان به آموزش سیاسی و س

اندازی انقالبی را توانست چشمی کارگر ایران میشد تصور کرد که طبقهدادند، میاهمیت می
دیدگان ایران و منطقه ترسیم کند. البته هنوز فرصت بسیاری باقی در برابر تمام محرومان و ستم

 بالت و تالطمات اجتماعی آغازشده است. چرا که عصر جدیدی از تقا ،است

هاست که متالشی شده برم، شورای اسالمی کار ماهامروز که نگارش این متن را به پایان می
 دولتگذاری مجدد شرکت به اخلع ید از کارفرمایان و و ی تحمیلدر آستانهاست و کارگران 

ته یا ناخواسته به مبارزه با . این خبر مسرت بخشی برای تمام کارگرانی است که خواسهستند
دار با خلع ید شوند. دولت سرمایهداری کشیده میسازی، نئولیبرالیسم و البته سرمایهخصوصی

مالکان فعلی در واقع از بازآرایی ساختاری یک واحد تولیدی عقب نشینی کرد. اگرچه عقب 
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ان مختلف به منطقه آغاز زودی با گسیل پیمانکار فرایند واگذاری بهنشینی گذرا خواهد بود و 
 خواهد شد. 

خود و آموزش  اقتصادیاگر کارگران نتوانند از این فرصت به منظور تثبیت تشکیالت 
سازی به نسل حاصل از قریب به دو دهه مبارزه علیه خصوصی اقتصادیدستاوردهای سیاسی و 

خواهند بود. در این های پیموده شده محکوم به تکرار گام جدید کارگران استفاده کنند، قطعاً 
ها باید برای کمک به کارگران تمام واحدهای تولیدی در میان تمام کارگران پیشرو و کمونیست

های سازی و نئولیبرالیسم و مقررات زدایی از نیروی کار و ایجاد تشکلراه مبارزه با خصوصی
ی شرایط کنونی طبقه صنفی که قادر به ثبیت و پیشبرد مبارزات  باشد از جان مایه بگذارند. در

ی حاکمه رها کرده و راه خود بود تا خود را از پندارهای ارتجاعی طبقه کارگر ایران قادر خواهد
زندگی  ازرا به پیش بگیرد، راهی که اگرچه پر از مصائب و سختی و جانفشانی خواهد بود، اما 

های حداقل اندِن بار تحت حاکمیت سرمایه و حقارت و شرم ناشی از وامبار و دهشتخفت
 تر است. زندگی هزار بار شیرین
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