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اراهبرده اي شروط ،ی جنبش کارگریشروي پیاستراتژ  
ماه هشتاد و شش اسفند م هد                                                           ی شکرديفرش

 
                                                                                                         

 است، هيچ  کارگریارهایپيک  پيشبردجهتدرگری ايران  چپ و راديکال جنبش کار تمامی چالشگران اينکه سعیدر 

هائی در بر طرف راهکار  پيدا کردن)داخل و خارج  (  جنبش غائی پيشروانهدف اينکه شبه ای وجود ندارد، و

، يک واقعيت  حول منافع طبقاتی اشان می باشد و گرد آمدن قاطبه کارگران معضالت پيشاروی تشکل يابیساختن

  .انکار ناپذير است

 خود  عمر و زندگی و بی سبب نيست فوق هدفاين يا آن فعال چپ کارگری در جستجوی چه کسی می تواند بگويد 

چنين ادعائی يک   احدیمسلمًا«  نهاده است؟ م در اين راه پر مخاطره بدون دليل گارا مصروف امر مبارزه کرده يا

 ند گرديد کهدی خواههای بعد گرفتاري موجها نواقص و کمبود برخی از ديدگاهها بجای رفع قطعًا».نخواهد داشت

  مسلمًا ديالوگ و برخوردهای متين. را برشمرد نقاط ضعف اينگونه آرا و در فضائی رفيقانه، با بردباریبايدمي

   . تا برافروختگی و تندیترندکارساز

  ازچه طروقی کهين پرسش معطوف گرديده بد)قديمی و جديد  (  ذهن کوشندگان کارگری مدت هاستخود بحث،اما  

 شرط  مهمترين به تشکلهای مستقل و توده ای بعنوان دستيابی؟ فراهم می آيد ايرانی کارگر پيشروی جنبشاتملزوم

 که صحنه  برجستگی بيشتری يافتند پر اهميت هنگامی اين سؤاالتپيشبرد مبارزات کارگری چگونه امکان دارد؟

 . بود اشاننفی برسر مطالبات صدماتی کارگران صنعتی و خ روزانهلو از اعتراضات و اعتصاباتسياسی کشور مم

 اوايل دهه  از سرمايه داران در هر دو بخش خصوصی و دولتی برضد پيکارهای تدافعی کارگرانبرآيند و صعود

اوجگيری  از طرف ديگر.  درون جامعه شد تشکلهای طبقاتی و توده ای در ايجاد آغازگر طرح دوباره،هفتاد بدين سو

  جنبش خاصی به گرايش سوسياليستی جنب و جوش کارگری،ه کردن رهبران جوان پرورد کارگری ضمنهایچالش

   . بخشيد زنان و دانشجوئی در سال های نخست دهه هشتادرهائی

 دو  با و)راست و چپ ( گرايشات مختلف کارگری کوشندگان ابتکار به...ميته هماهنگی، کميته پيگيری وک تأسيس 

 گرايش راست جنبش هرچند . بودميوه دلچسب ايندوره »  برای جنبشعمدهبمثابه يک پيروزی «  استراتژی مجزا

  سرمايه داران، با خواست در انطباق بی کم و کاست ماهيت سازشکارانه و با به توصيه و ترويج تشکل هائیکارگری

  برپائیهنگی متشکل در کميته هماچپفعالين   در برابر آن ليکن، پرداختصاحبان صنايع و رفرميست های حاکميت

ايه داری را  ضد سرمزه از وزارت کار رژيم و با رويکردی اجا بدون اخذ با حضور گسترده کارگران،تشکل هائی

  .در دستور گنجانيدند

  و ياری رسانيدبه تقويت گرايش سوسياليستی" کميته هماهنگی "   سرمايه ستيزی محتوای و سمت گيری طبقاتی

 انتقال  و طبقه کارگر جهان به کارگران ايرانمصائب و رنج های ن دادن نشا همچونتحسينیدهای درخور دستاور

  بعلت بروز معماران اين کميتهمعذلک، رون بخش هائی از کارگران و تالشگران کارگری در محل داشتآگاهی بد
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غرض  لبتها .ندبازماند  توده ای و طبقاتی نهادهای کارگران درسازمانيابی  امر از تا حدودیزورآزمائی های نظری

 روی  بر جاری تقابالت کند و کاوی در ياهنگی کميته همامسائل درونی  وارسی به هيچ رویاز بيان اين مختصر

  اين باره در. محسن حکيمی نيستهماهنگی و اساسنامه پيشنهادیاساسنامه پيشنهادی اکثريت هيئت اجرائی کميته 

 و اميد ميرود در آينده ای ی کنکرت و مفيدی ارائه داده اندقلم زده اند و ارزيابی ها از سر دلسوزی رفقای زيادی

 . را حل و فصل نماينداهداف تعيين شده، مسائل داخلی اشان رفقای دست اندرکار اين تشکل با عنايت به  خودنزديک

نبش  ج آتیی هااست که پيشروی  شروطیياد آوری ،می باشد  مطمح نظر نگارنده اين گفتار بطور کل آنچهبهر تقدير

    .دنضمانت می کن را کارگری

   درک اجتماعی از جدال با سرمايه داری-
 درک" اين .  است "اریعليه سرمايه د پيکار ازدرک اجتماعی"  ، برداشتن قدم های رو به جلو باب درنخستين نکته

  چوناين شناخت.  وارد عمل می شود تقويتشبه نيتسنجد و   میدرسطح جامعه کارگری را  هر فعل و انفعال"علمی

  هر از دقيقًا تشخيص داده لذا در اثر مطالعه و درس گيری از تجربيات تاريخی استثمار شدگان رامنافع ی کسبراهها

 دور خود هيچگاه  فوقعقيده دارندگان. جويد می سودبه سرمايه داران  عقب نشينی تحميل  در راستایفرجه ای

  کارگرانات اعتراض دليل بیاين انديشه .يکاليست هاستسندت ها يا  با رفرميس مرزبنديشان تنها،زنند نمی حصار

  باتقابل خارج از مدار ند،خوا رفرميستی نمی  را...، پائين آوردن ساعات کار و سطح دستمزدها رفتن باالبرای

ز صرف نظر ا«   حول منافع طبقاتی کارگران را گرد آمدن، وکندنمی  کارمزدی قلمداد  سيستم وسرمايه داری

اين  صاحبان . بعدی می داند فتح سنگرهایبه طرف اولين گام  »شان متفاوت سياسیو باورهای  مذهبیتعلقات ملی،

 سياليستی گرايش سوآنند تا از راههای متفاوت امر ناظر گرديدن برباط از پيکار عليه سرمايه داریداشت و استنبر

  . سازند سهل و آسان کارگری بر جنبش راطبقه

  جزئی تريناز  را سياسی آنها های آشکار و پنهان کارگران با کارفرمايان و رژيموجود رو در روئیه اين ديدگا 

  جدالی و توليدی معاصر و روابطه روزمره عليه شيو مبارزه ای، آن حقوقته تا پايه ای ترين گرفمطالبات صنفی

 ايران بر سر دستمزدهای معوقه يا افزايش  از اينرو جنگ کارگران. در جوامع بشری ارزيابی می نمايدتی ناپذيرآش

آن بر اساس نرخ تورم، حق بيمه های درمانی، حوادث محل کار، از کار افتادگی، بيکاری، بازنشستگی و ساير 

 ظفر بردن پرولتاريا  را الزمه"آگاهی" ن ديدگاه فاکتور ايچهاگر . می نامد صنفی-مزايای کارگری را پيکاری سياسی

  در پروسه خود کارگران معتقد است تفاصيل، با اين کردهاين آگاهیال  به انتق را مکلف خود وداندبر بورژوازی می 

  استثمارگر نظام قوانين و الزامات بقای پی بردن کارگران به بدين معنا که مورد بحث دست می يابند به آگاهیمبارزه

 سيستم سان می گردد و خود را برای براندازی اينآ  ) سرمايه، سود، و توليد و بازتوليد ارزش اضافه(سرمايه داری 

ل های توده ای و  بشرط متشکل شدن کارگران در تشکاز اين واقعيت نتيجه می گيرد که نخست. تدارک می دهند

آن نهادهای سلط يافتن بر تقالی گرايش راديکال سوسياليستی در ت و ثانيًا، هر پيش شرطی بدون قائل شدن خودطبقاتی

  کارمزدی مالکيت خصوصی و لغو سوسياليسم، زمينه پياده کردن کارگران حول اين گرايش، جمع شدنکارگری يا

       . خواهد شد مساعدکامًال
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     راه نشان می دهد اوضاع شکافتن-
، پی  رخدادهاتدقيق ، خلق آن نيروهای سهيم در شناسائی وکشور  وضعيت سياسی "شکافتن"  فی الواقع منظور از

 بر کنش  دانش.می باشد و بالعکس) قانونی و غيرقانونی ( بورژوائی اپوزيسيونمقابلدر  حاکميت کردهایعمل گيری

 از موانع شدن روزنه های عبور به گشوده شرايط ،  و فهم دقيق داخلنيروهای دخيل در روندهایها و واکنش های 

  راديکالتری خواهد بود و کارسازهای هبرد صحيح اوضاع نمايان کننده را تحليلديگر سخن به ،می انجامدپيشاروی 

 جنبش  راست گرايشات رژيم و در برابریالعمل های سريع و مؤثر جنبش کارگری خواهند توانست عکس های

   . گردندستمکشان و  مبارزات کارگرانند و مانع از به بيراهه رفتن از خود نشان دهيا جريانات ليبرال کارگری

 حلقه های ارتباطی  دارای ريشه در بخشی از حاکميت دارند يا کهاليست ها سنديکرفرميست ها ودر اين دوره  

موقعيت   ازهستند،ات و ناسيوناليست ملل تحت ستم  اپوزيسيون ليبرال، سوسيال دموکررنگارنگ های طيف بامحکمی

 سياسی کارگران -فی آنان از خواست های صنموذيانه  دفاع. برخوردارندکارگران جذب و جلب نظر  درجا افتاده ای

 ، طبقه تحتانی کشور برای شهروندان حاکميتسياست های کالن اقتصادی زيانبار  از نتايجهای آنهانقدو مزدبگيران، 

يه همين رژيم يا پس از سرنگونی،  در سا ايشان معيشتزندگی و  سطح بهتر شدنارائه برنامه ها و پالتفرم هايی در

   .تأثير بگذارند  ايرانقسمت هائی از کارگران تا بر اذهان  دادهبه آنهامجالی 

 بورژوائی و بورژوائی خرده گرايشات يک نحوه پرات کشور،سياسی جنبش به فرآيندهای ی چپ هاعنايتبدين اعتبار

  ممالک جهان، همه مشغول شدن به رويدادهای منطقه ای و بين المللی، و کنکاش در جنبش کارگری بعالوهجنبش

 از عهده  زمانی کارگریيک فعال چپ .د بودن خواه ايراد عاری ازفتن خطوط مبارزاتیر پيش گرراهگشای د

يل وقايع داخلی و خارجی را  قدرت تحل محل، در خود بر می آيد که سوای عمل به امورات به خوبیظايف خويشو

. يا اشراف پيدا کندکمونيستی در سراسر دنجنبش   به گرهگاهها و کاستی های جنبش کارگری و همچنين وپيدا کرده،

 به های مختلف، می توانهای کارگری در کشوردمت درآوردن اين دانش و تسلط بر نقاط ضعف جدال با بخ

 به سرمايه داران و رژيم سياسی آنان وارد آورد که هرگز  ضرباتی چنان پی برد وراهبردهای کاری و ثمربخش

  .پشت راست نکنند

  
   جنبش های دموکراتيکاز پشتيبانی -

 خواست های زنان و دانشجويان  تأکيد بر، و در هر اعتصاب و اعتراض گارگری طرح مطالبات توده های ناراضی

 عمده در مسير پيشروی جنبش  اقتصادی يکی از عواملبدبختی های ديکتاتوری همانند فقر و اگر. ستبسی حياتي

 در . غلبه بر اين سد عظيم وجود دارد امکان ای تودهمبارزات  با حمايت از فقط بنابراين،کارگری ايران می باشد

 از هواخواهی ند و يا خود اين جنبش ها به جنبش کارگری بی نصيب باشمساعدت از جنبش های اجتماعیصورتی که

 را ندارند تا تحول و دگرگونی  پتانسيل آننکنند را به طبقه کارگر واگذاربارزاترهبری م جنبش کارگری برنخيزند و

  . نخواهد آورد تاب اين اتحادبرابردرباشد  کوبگرهم سرچقدرهر جمهوری اسالمیقطعًا  . پديد آورندشايان تأملی

 و  با زيربنای اقتصادی و روبناهای سياسی، فرهنگیافتادندر  طبقه کارگر با طبقات فوقانی مفهومی جزمصاف  

 همه جانبه با آنچه نمود نبردی مايه داران کارگران با سرر گالويز شدنپس اگ ، نداردنظام سرمايه داری اجتماعی
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حکومتگران الفت با  از اعالم صريح مخ نبايستیبورژوازی است، طبقاتی به زعامتکامل ستم و نابرابری جامعه 

  خروشان توده های ستمديدهسيل به  انقالب هزار و سيصد و پنجاه هفت در و فعالين کارگریکارگران . کردپرهيز

ت نفت به  شرکمادر فی المثل کارگران صنايع چنانچه. يم که ديد آن شدعاقبت وی ملحق شدند وعليه ديکتاتوری پهل

   .پنجاه و هفت با شکست مواجه می شد قيام ، ناراضی نمی پيوستند و اقشار معترضوزنان و دانشجويان 

  
   همکاری عملی فعالين چپ جنبش بدون هيچ اما و اگری-

  براینبايد  حتمًا. استط پيشروی جنبش کارگریشر افضل ترين و مهمترين "پ همگرائی و کار مشترک فعالين چ" 

 غير  نه  بغرنج و نهمتعدد  افکار و نظراتچند گونگی . را قبول کرد يک ايدهسيد يا رتفاهم ابتدا به فعاليت با يکديگر

 رفت که دارای نقص ائیاغ بحث ه سر و شکيبائیا صبر ب بايستی همانطور در مقدمه آمده،مع الوصف ،ندقابل حل

  . با تأمل کمتری مطرح شده انديا حساب شده نيستند ،اند

دغدغه   همان صاحب نظر مثل نظر منتقد زيرا بجان خريد و ارج نهاد منطق حکم می کند که انتقاد های دلسوزانه را

  مشترکيابی به هدف ن پافشاری در ره خود ايبايد پذيرفت .د کندنبال می  هدف استراتژيک رارا دارد و همان

 در نگريستن اصل اساسی  اطرافيانپيشنهادات  به از اين زاويه.آورند را فراهم می  بروز چنين برخوردهائیاتموجب

ممکن می سازد و از وارد را صد در صد  »  و در دست داشتن سالح نقدبدون چشم پوشی از خطاها « کنار هم بودن

 دهه  با آنکه تحير استجای .جلوگيری می کند  سوسياليستی طبقه کارگر جنبش پيکر برآمدن ضربات جبران ناپذير

کارگران  صالح  را به جدائی بعضی از رفقا پاره ای اوقات باز هم درامااس گرديده،  احس اين همگرائی هاست لزوم

   . پندارندو جنبش ايشان می

 و افزوده شد اصال و ابدا به تشديد يافتگی داشته با و مشکالت کارگران مصائب اندک آشنائی و شناختی ازهر کسی 

 و فالکت، خفقان  نداری قريب سی سال است. رضايت نمی دهد کارگری برسر راه جنبش ديگر معضالتگرديدن

 در منگنه  طبقه کارگر را اينچنينیپراکندگی و دهها معضل بی تشکلی و  اخراج و بيکارسازی،سياسی و سرکوب،

ت يا  برون رفبه اميد کاری راهواقعًا چگونه می شود در ازای جستجوی. ده اندياهی کشانقرار داده اند و به ورطه تب

 وقتی هيچ تمايز و فرقی دراهداف نهائی داشت  را در ذهنمبارزه  کردن مسير انديشه جدا زخم هاحداقل ترميم اين

     !؟نمی بينيم )ايه داریقالب کارگری، بقدرت رسيدن طبقه کارگر و نابودی مناسبات استثمارگرايانه سرمان(

چپ های کارگری است   ما يک اصل پايه ای و تعطيل ناپذير براییيا رفرميست یگرايشات رويزيونيستبا  مرزبندی  

 روش و متد کاری  ليکن بسان ما می انديشد به جنگ کسی که رفتن منتهی را ادامه می دهيم هم اين مصافانتهاو تا 

 سرمايه داری و تمامی جناح های - در دوره ای که رژيم اسالمینخواهد داشت آنهم  دربر نفعیداردن را قبول ما

 توقف م پالن اعالم نشده نا نوشته، و آن چه مستقًال و چه در اتحادهای از همسفره با حکومت يا نا راضیژوازیربو

های کارگر و يکرد توده  ترفندها در صدد ممانعت از رو، و با اقسام را می کشنديکال کارگران مبارزات رادکردن

  .اند سوسياليستی زحمتکش به افق

  

  :جمعبندی
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 دستگيری، شکنجه، بدون واهمه از«   پيشروان کارگری از جانب صادقانه ای بی دريغ و زحمات اخير سنهدر چهار 

  پيش شرطن تا کنو،با اين همه. خالص نهاده اندطبق اآمده در  بر از دستشانچه، و هر گرفته انجام» و اعدام حبس

ده، و متأسفانه احتمال جدائی فعالين متحقق نگردي) يجاد تشکل های مستقل و طبقاتیا (  رو به پيش حرکتحياتی

يت  مايه نگرانی اکثراين قضيه در حقيقت.  استايه افکنده جنبش کارگری س هم برگرايش سوسياليستی و راديکال

 ببار  را کمونيستیدانشجوئی و احزاب بخش چپ جنبش بويژه ن در جنبش های اجتماعیهمسنگران آنا قريب به اتفاق

   .آورده است

 یقالنی و مفيدتر عند باشند و راهبردهاین می تواهميشه اين مباحث.  نيست جدل های فکریپايانی برای واضح است 

  درن قدم هابرداشتن اولي  داردموضوعيت  آنچه اينک. شوندکهنه جايگزين شيوه های از آن بحث ها بيرون آيند و

 حضور فعال  انتقادهای سازنده، ومی شود توأمان با گرفتن.  دشوار کنونی می باشد مقطعبه نيازهای عاجل جوابگوئی

   . مشغول گرديم نقشه مندر روتين و کاهمديگر و با  تنگاتنگ همکاری به، انديشه يیمجادالتدر

 ريزه کاری ها و  دقيق به با نگاهیهمراه »نونی  اختالفات کصرف نظر از«   ماتشريک مساعیکوتاه سخن اينکه 

 در  های آنانفعاليتدنبال کردن   صف بندی و آرايش نيروهای بورژوائی،تمرکز در ، مبارزه طبقاتیظرافت های

 و منطبق  اصولی خطوط مبارزاتیيافتن  به داخلی جبهه سرمايه و بالخره تعقيب منازعاتميان جنبش های اجتماعی

 پاک شدن مسير پرسنگالخ پيشروی و در نهايت به ، کسب نتايج مطلوب در ميان مدت، طبقه کارگرهبا مصالح عالي

  . ختم خواهد شد کارگریجنبش

  و رها کردن تحرکات جبهه دشمن پرداختن به اين يا آن ديدگاه در درون گرايش سوسياليستی جنبش کارگریًاصرف 

 خود را متعلق به گرايش  هر فردی.داردن  ثمره ای دربرزحمت و تضعيف جبهه کار و  مسائلبجز پيچيده تر کردن

 مالکيت برچيدن قالب کارگری، ان و سپسنا کارگر سازمانيابیذکرشکارگر می داند، فکر و ی طبقه سوسياليست

 را افق خود قرار داده،  سرمايه داری نظام چپاولگر نابودی يا بطور خالصهخصوصی، لغو کارمزدی، محو طبقات و

  . است جامعه روی روندهای سياسی انرژی خود بر اختصاص دادن کار مشترک ور از قبولزيناگ

  

  

  یشکر ديفرش

  ٢٠٠٧دهم فوريه 
     
                      

     


