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 بن بست کامل فعاالن کارگری   ؛  29سکوت روز کارگر 

  : چکیده 

    نبش های اجتماعی هستند . با جنبش طبقه کارگر و دیگر ج فعاالن کارگری فاقد ارتباط 

   پیام و افق خود را از در حالیکه می بایست  ؛ قرار داردر گذشته کالم ؛ افق و آمال فعاالن کارگری د منشأ

 اند خود را از دست داده  یاجتماع وری پویایی و تحرک نظکارگری بهمین لحاظ ؛  فعاالن  ؛ استنتاج کنندآینده 

    عمل کارا ترین نظریات را در  –با کاربرد دیالکتیک تئوری پیشروان سوسیالیست که طی صده ها و دهه ها 

نفکران طبقات بورژوا سرآمد بودند ؛  به روشنسبت داشته و ...اقتصادی ؛ فلسفه ؛ هنر و.  –عرصه دانش اجتماعی 

؛  است عدم نیاز به تئوری راهنما برای عمل اجتماعیکه شدن از عمل اجتماعی و پیامد آن  گسیختهبجهت 

قرار  روز بشریجزو کم سوادان دانش طی سه دهه اخیر  ؛ اجتماعی –بجهت تنگناهای اقتصادی  همچنین ؛

مبانی نظری ماندن در تنگناهای موجود مؤثر است . دارد در   باالگرفته اند . این عارضه که ریشه در دو معضل 

 .   گسترش نمی یابند شده و  کارایی و اثر بخشی  بدونبهمین لحاظ متناقض بوده و  ؛شده فعاالن تعریف ن

    گذشته تنها با درک ضروریات و الزامات آینده نقد و ارزیابی صحیح از وضعیت و نارسائیهای کنونی و

بی گذشته به نقد بسمت با نگاه  پذیر است اما فعالین ؛ جنبش و شرکت در مبارزات طبقاتی و اجتماعی امکان

تسویه جنبه نشده و بیشتر  درک عمیق تر واقعیتیعنی این نقد ها منجر به  می مانند . در خودپرداخته و  حاصل 

 . و مچ گیری بخود می گیرد حساب شخصی 

    حل معضالت فوق است تالش برای وحدت فعالین کارگری و سوسیالیستی و غلبه بر فرقه گرایی ؛ در گرو

و لذا هر گونه تالش برای فائق آمدن بر فرقه گرایی بدون غلبه بر موانع ؛ خود به تجزیه و انشعاب بیشتر منجر 

 وحدتپوسته اجتماعی  حوادثتحوالت و است و در تند باد  خواهد شد . وحدت های حاصل شده موقتی

 سر بر می آورد . فرقه گرایی شدید تر از قبل و شکسته 

    و  غیر انقالبیگدشته می گیرد ؛ تا وضعیت د را از اینرو از فعال کارگری و سوسیالیستی تأیید و اعتبار خو

 ی خود را با طمطراق گفتار مخفی کند . خود را بپوشاند . بعبارتی محتوا کنونی محافظه کارانه 
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     با اثرات در مقاییسه اثرات  اجتماعی مبارزات فعاالن ؛ تشکل ها و محافل کارگری در دوره  کنونی

عملی ؛ نشان می دهد که از نظر ابعاد نظری و  دهه های قبل در ایراناجتماعی مبارزات سازمان ها و تشکل های 

 (1).   اندهنوز به سطح مبارزات دوره های قبل دست نیافته در دوره کنونی فعالین کارگری تشکل ها و 

 ؛ اما یک  ری و سوسیالیستی موجود متفاوت است دت این معضالت و آسیب ها در عناصر ؛ محافل کارگش   

محفل و جریانی که بتواند بر این حلقه های عقب مانده گی فائق آید باعث است :   عیانواقعیت آشکار و 

 جنبش رو به آینده می شود بن بست های موجود کل جنبش سوسیالیستی و کارگری و حرکت حلقه  شکاف در 

بطن واقعیات کنونی و آینده قابل جمع بندی و درک است نقد وضعیت موجود و شده در فوق از  مطرح موارد 

به  داده شوددر اندیشه پیشگامان سوسیالیسم و در روش مارکسی نشان  این موضوعاتبرای آنکه برجستگی اما 

را  مطروحهرویکرد های و ارزیابی تمامی آثار مارکس می توان  در بررسی  اکتفا می کنم .دو نقل قول از وی 

 از جامعه سرمایه داری هنوز اعتبار دارد .  مارکسنقد  بهمین جهتتشخیص داد ؛ و 

 تمامی تأکید ها در نقل قول از من است( .)

. تا این  نه از گذشتهمی تواند برداشت کند  متن آینده خود را فقط از چکامهانقالب اجتماعی قرن نوزدهم  "

یفه خاص خود بپردازد . انقالب هر گونه ایمان خرافی به گذشته را بکلی کنار نگذارد نمی تواند بانجام وظ

انقالب های پیشین به یادآوری رویدادهای تاریخی دوران های سپرده شده از آنجهت نیاز داشتند که بتوانند 

دارند انقالب قرن نوزدهم برای آنکه بتواند محتوای خود را بر خویش محتوی واقعی خود را بر خود پوشیده 

گفتار بر محتوی برتری داشت و اینجا محتوی آنجا   "باید  مردگان را بگذارد تا مردگان بردارند "روشن سازد 

 ( 53صفحه  1131) هیجدهم برومر لوئی بناپارت ؛ ترجمه پور هرمزان    "بر گفتار

 

حرکت انقالب های پرولتری یعنی انقالب های قرن نوزدهم بر عکس مدام از خود انتقاد می کنند ؛ پی در پی  "

و بآنچه که  انجام یافته بنظر می رسد باز می گردند تا بار دیگر آنرا از سر بگیرند  ؛  خود را متوقف می سازند

می گیرند ؛ دشمن بیرحمانه بباد استهزاء فقر تالش های اولیه خود را حصلت نیم بند و جوانب ضعیف و 

خود را گویی برای آن بر زمین می کوبند که از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر غول آسا علیه آنها قد بر 
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افرازد ؛ در برابر هیوالی مبهم هدف های خویش آنقدر پس می نشینند تا سرانجام وضعی پدید آید که هر گونه 

 طع کند و خود زندگی با بانگ  صولتمند اعالم دارد : راه بازگشت آنها را ق

  "گل همینجاست همینجا برقص                                                       

 ( 52صفحه  1131) هیجدهم برومر لوئی بناپارت ؛ ترجمه پور هرمزان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح مهم :  (1)

در مقایسه  سطح و دامنه نظری و عملی سازمان ها ؛ تشکل ها و محافل کارگری در دوره های مختلف تاریخی؛ در این نوشته مطرح می شود 

 دوره های قبل قرارسازمان ها و تشکل ها در در سطوح پائینتری از سطح مبارزه نظری و عملی نسبت به که در دوره کنونی فعاالن کارگری 

 به آن حد تأثیر گذاری اجتماعی نرسیده اند .  هنوزداشته و 

در مقطع کنونی نیست . زیرا هر   مبارزات دوره قبلرویکرد نسبت به گذشته ؛ و یا اجرای روش ها و سبک کار عملی  هدف ؛در اینجا ابدا 

 عصر و زمانه ای روش ها و شیوه های مبارزاتی منطبق با شرایط خود را می طلبد . 

ذهن و  –عملی دوره های مختلف بیان این نکته است که مبارزین دوره های قبل در انطباق دیالکتیکی عین  –سطح نظری در مقایسه  هدف

 پاسخ به ضروریات زمانه در سطوح باالتری نسبت به دوره کنونی قرار داشتتند و بنابراین  خواست و انگیزه عمیق تری برای تحول و دگرگونی

 شرایط خود داشتند ؛ هر چند در نهایت کاستی های نظری و عملی آنان باعث شد که به اهداف نهایی خود دست نیابند در مورد  انقالبی 
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 :  پیشنهاد

هایی  رویکرد؛ و علت آن را علل و عوامل بن بست ها و رکود کنونی می پردازد  طرح موضوعبه نوشته این 

جنبش کارگری و سوسیالیستی را نه در متن معضالت و موانع حل مسائل کنونی و آینده که ارزیابی می کند 

واقعیت کنونی و الزامات آینده بلکه در متون و تحوالت گذشته جستجو می کند . هر کدام از موضوعات مطرح 

شده خود می تواند باب دیالوگ مفصلی را بگشاید اما بجهت کمبود بضاعت نگارنده در حد طرح آن قناعت می 

کنند یعنی با دیدن بن بست های می خی رفقا وضعیت را کامال مطلوب و حاضر و آماده ارزیابی شود . اگر بر

اجتماعی ؛ کسب موفقیت را تنها در یک قدمی ببینند ؛ همانطور که نظریه پردازانی از  اعتراضاتحکومتی و 

را بورژوازی در ایران دهه اخیر ؛ طرح های حاضر و آماده ای برای تمام کردن کار  چپ ؛ طی بیش از دو طیف

به گسترش هر عمیق تر کافیست . اما واقعیت تیره و تار تر از آن است که می پنداریم  ؛در دست داشتند 

حرکت بهار عربی و به نتایج جنبش های مردمی در ین ؛ همچن در ایران  طبقاتی و فقر و فالکت تضادهای

اگر بیشتر  میهن ما وضعیت کنونی در و عراق نگاه کنیم .مصر و سوریه  لیبی ؛ تونس ؛ در   کارگران و توده ها

 هم بسیار فشرده و اندک است .ره آمیز نباشد کمتر نیست . امکانات و فرصت مخاط؛ ملت ها سرنوشت آن از 

و ضد کارگر ؛ دار و دسته استثمارگر ؛ ارتجاعی و انسان ستیز اساسا فرض کنیم سرمایه داری جهانی ؛ طبقات 

دسته ؛   سازمان های بنیاد گرا؛ با میلیارد دالر سالح و منابع و پشتوانه مالی ن یافته مافیایی و نظامی های سازما

طبقه سرمایه دار با طیف های مختلفش حاضر شده از  فرض کنیم.  فعال کنار کشیده اندلمپن و مزدور های 

ه چیز برای قدرت گیری طبقه هم کسب ارزش اضافی بگذرد ؛  آدم شده و حقوق بشر را رعایت می کند .

حاضر و آماده است . فرض کنیم توده های مردم اعم از طبقه کارگر ؛ خرده در ایران کارگر و سوسیالیست ها 

نداشته و از این عالئق ؛ بورژوازی و دهقانان و ..... همه لوح سفید باشند و منافع انحصاری ؛ زیاده طلبی فردی 

در و همه حل شده  های تاریخی ؛ ی های فکری و فرهنگی و عقب مانده گیاند ؛ کوته نظر بورژوازی بریده

و باز فرض می کنیم که جناح بندی ها و فرقه گرایی های محافل و  د  .نانتظار برنامه های سوسیالیستی باش

د  حد و نیروهای آنها هم افزا می شواساسا محو شده و همه دارای برنامه واتشکل های مختلف سوسیالیست ها 

 –اجتماعی  –برنامه ؛ طرح اقتصادی چشم انداز تدوین باز هم  بنظر می رسد که  ؛ت علیرغم این مفروضا

وجود که بتواند تمامی ابزار تولید و امکانات مادی جامعه را سازماندهی کند  سوسیالیستی سیاسی و انسانی 

تضادها و شکاف های منطقه ای ؛ جغرافیایی ؛ ملی ؛ جنسی  و .... را حل و فصل کرده و برنامه ای که . ندارد 

نوی بپردازد ؛ نعمات مادی و مع و کاالها و تولید رشد و گسترش بتواند در میان کشورهای سرمایه داری به 

که آزادی هر فرد الزمه بد التر از آن برساند . به مرحله دست یادار سوسیالیسم و باجامعه را به توسعه و تکامل م
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آزادی همگان و آزادی جامعه الزمه آزادی هر فرد باشد . تدوین برنامه توسعه ای که تمامی ابعاد و بخش های 

الزم را داشته باشد درونی همبستگی ها  حوزهو در کلیه رشد دهد  و موزون متقارنهمفاز ؛ زندگی را بصورت 

ارائه نداده که با توان ما فعاالن کارگری که تا کنون یک طرح جامع و قابل قبول در موقعیت اپوزیسیون  اموری

اقتصادی و  –همخوانی ندارد . لنین بزرگ و حزب بلشویک هر چند تحوالت عظیمی در کلیه ابعاد اجتماعی  ایم

ب مانده گی روسیه بخصوص در بجهت عقسازماندهی نیروی انسانی در روسیه شوروی ایجاد کردند ؛ اما 

شدند . دچار خطاهایی و توسعه نیافتگی ابزار تولید ؛  در دوران جنگ عرصه اقتصادی و نابودی زیر ساخت ها

لنین در مورد سیاست های اقتصادی می گوید ما پیشروی های بسیار زیادی کردیم ؛ در حالیکه لجستیک و 

برنامه نپ را طرح لذا برای حفظ قدرت سیاسی ؛  .به عقب بر گردیم پشتوانه مورد نیاز را نداشتیم ؛ الزم است  

در حوزه سیاسی ؛ شورایی کردن کلیه ؛  ی و سوسیالیست ها در نزد فعاالن کارگری  می دانیم  .  ریزی کردند

سیاسی و  –به این ترتیب ابعاد وسیع اقتصادی ردن ابزار تولید است . ک ملی )دولتی (نهادها و در حوزه اقتصاد ؛ 

انسانی را ساده سازی می کنند . شکی نیست که مشارکت و شورائی کردن جزو الزامات توسعه است اما ارتباط 

در بیش از نیمی از جهان و در  رویکرد ملی کردن ابزار تولیدآن با دیگر حوزه های اجتماعی تعیین کننده است . 

ملی " به نتیجه نرسید . از طرف دیگر بین اجرا شد ؛ اما  ور ماوسعت و امکانات بسیار بیشتر از کشکشورهایی با 

و یا نداشتن برنامه جامع در عرصه  بی برنامگی. و لذا با  فاصله بسیار زیاد است "اجتماعی کردن" تا "کردن

پس از مدتی باز هم تجربه حکومت کارگری با شکست  های اجتماعی ؛ سیاسی ؛ نیروی انسانی و اقتصادی ؛

دور و تسلسلی که در کلیه کشورهای انقالب کرده تکرار  مایه داری مجددا حاکم خواهد شد .سر مواجه شده و

 شده است . 

 از رؤیا پردازی بیرون آمده و به مشکالت بسیار پیش پا افتاده موجود بپردازیم .الزمست اما 

در  پیشروان سوسیالیستی گیر شدن فعاالن کارگری و زمیناصل مسئله  رفقا ؛ در صورتیکه ؛ می کنمپیشنهاد  

وضعیت  ازاز علل رکود  جامعترطرحی کامل تر و ؛  حاضردر نقد نوشته دارند  را قبول مسائل و مشکالت فعلی

در مورد علل و عوامل های زیادی  تحلیل. بدین ترتیب هکارهای برون رفت از بحران را ارائه کنند و راموجود 

از میان آنها می توان به جمع بندی  . خواهد شد جنبش کارگری و اجتماع طرح رکود و چگونگی ایفای نقش در

مسلم است که  .مبرم ترین مشکالت فعلی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد  طوفان فکریشیوه ا یعنی ب .رسید 

 نیز خواهد بود .  مطروحهخود یک نقد در مورد دیگر نظرات جامعتر ؛ تحلیل هر 
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 ؛ دیگر و بحث و بررسی آن یک دستگاه فکری و پروبلماتیک به جمله از متن و بردنیک جداکردن یک کلمه یا 

روش  ومشکلی را حل نخواهد کرد . کاری که امروزه باصطالح  نقدهای رایج بر اساس آن انجام می شود  

ا ب؛ یا یک کلمه است که تعریف من از یک موضوع  زیرا ممکن.  نبوده و تنها اتالف وقت است ییحصح

موضوع متفاوت بوده و لذا نتیجه گیری ها با هم مختلف بنظر برسد . اما با کلمه و تعریف رفیق دیگر از همان 

و مشاهده کرد  برسیمبه نتیجه واحدی  یممی توانو واحد ؛ گفتگوی دو یا چند جانبه و پذیرش تعریف یکسان 

 .  که اختالف نظری در بین نبوده است 
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 قدمه م

می بارد . بی آینده گی ؛ و توده های زحمتکش از زمین و آسمان بر طبقه کارگر  نکبت فالکت و           

پیدا کردن کار با برای ؛ آرزوی کارگر فقط در صدی ؛ کار موقت و قرارداد سفید امضاء  111بیکاری ؛ تورم 

. افت شاخص کیفیت   استیصال نموده است و  دچار عصبیت ؛ سرگیجهکارگران را ق یک پنجم خط فقر ؛ حقو

گواه چگونگی وضع یک نمونه واحد طی یکسال و قرار گرفتن در رتبه یکصد وپنجاهم جهان ؛  25زندگی 

  موجود است  . 

دود   در نزد توده ها سیاسی اش ته مانده مشروعیتش –در سمت دیگر رژیمی که بحران های عمیق اقصادی 

کاهش کسری بودجه های کالن ؛  است . تضاد و جنگ قدرت تا نوک هرم امتداد یافته .ست  شده و بهوا رفته ا

ها راهی . تن  را تیره و تار کرده است هرگونه چشم اندازی برای برون رفت از بحران تولید و تورم روز افزون ؛

 می بیند :  زندگی مذلت بار خودشکه  برای تداوم 

 . استتوده ها و تکیه بیشتر به سر نیزه  های خالی  هر بیشتر به سفرهبی امان یورش 

پایه های  در طول سال ؛53که در تمامی دوران ننگین  -موسوم به اصالح طلبان  –بخشی هایی از حاکمیت 

و با استراتژی فشار از پایین و چانه زنی از باال تالش کردند  امروزی را ریختند ؛ احساس خطر کردهسلطه 

؛  بعلل ذاتی خود شکستپس ازاما ایجاد کنند  نظام اجراییضمن حفظ اصل نظام ؛ اصالحاتی در بخش هایی از 

با پذیرش حضور میدانی مردم ؛ راه را برای  88سال خیزش در  یعنی در دور بعد . آنهااز حکومت رانده شدند 

رژیم را نشانه رفته جنبش اعتراضی کل پایه های که این معلوم شد که تظاهرات میلیونی مردم باز کردند و آنگاه 

از باال این جنبش را به ؛ دو جناح استراتژیست های امنیتی توسط در یک سازش و طرح ریزی مشترک ؛  است

 د . کشاندن شکستو ناکامی 

اگر اصالح طلبان حکومتی بخواهند بار دیگر مردم را به خیابان ها بیاورند براحتی قادر خواهند بود دیگر نه تنها 

راهی خیابان ها کنند . بلکه دهها میلیون نفر را در سراسر ایران  نفر در تهران و برخی شهرهای بزرگمیلیون ها 

. اما حتی  شدها خواهد اسی ؛ بلکه برای نان هم راهی خیابان شرایط که دیگر مردم نه فقط برای دموکردر این 

اگر جناح حاکم اصول گرای حکومت را  توده ها ؛ ندیشه به عواقب این اعتراض و حضور مستقیم کمترین ا

دچار تشنج می کند ؛ اصالح طلبان حکومتی را به سکته وا می دارد و لذا استراتژی فشار از پایین و یا استفاده از 

 به پایان رسیده است . از نظر اصالح طلبان بش مستقیم مردمی ؛ دوره اش جن
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هر کدام  بخش هایی از جامعه را تحت   ؛اصالح طلبان خارج از کشور ؛ جمهوری خواهان و سلطنت طلبان 

پوشش قرار داده و در مقاطعی مناسب و بفراخور تحوالت آتی راهکارهایی برای گسترش و تسلط هژمونی خود 

 ین کرده و در صدد ائتالف با جناح هایی از نظام سرمایه داری هستند .  تدو

پایدارترین و رادیکال ترین جنبش کارگری و سوسیالیستی در این دوران کجا ایستاده است ؟ جنبشی که  

 تاریخی را از بیش از یکصد سال پیش رقم زده است .مبارزات 

و سازمان های رهبری کننده آن می بایست یک  اجتماعی   -تاریخی  جنبش های بررسی و ارزیابی در  

رویکرد واقع گرایانه داشت و فرایند حیات سازمان ها و تشکیالت را در منحنی عمر آنها مورد بررسی قرار داد . 

می یک سازمان و یا حزب همانند یک انسان در تمامی دوران زندگیش مراحل و تحوالت مختلف را از سر 

حکم را نمی توان  حیات حزب , سازمان و یا یک انقالب ؛ر اساس ویژگی های مقطعی از دوران بلذا و  گذراند

تسری داد . بعنوان مثال حزب توده طی بیش از یک دهه توانست گسترده ترین مبارزات  زندگی آن به سراسر

ی کارگری که با گسترش تشکیالت کارگری و شورای مرکزی اتحادیه ها 1151طبقاتی و کارگری را در دهه 

 ؛ کارگران نفت در آغاجاری و آبادان؛  51دهه با حضور در اعتصابات نیمه همچنین سیصد هزار عضو داشت و 

و ساعت در روز  8. مبارزاتی که به تصویب قانون کار با  مبارزات کارگران را سازماندهی و هدایت کند 

. این حزب بعالوه حزب دمکرات آذربایجان و کردستان به  منجر شدی تاریخی برای کارگران دستاوردها

. هر چند برخی ضعف  ندبزرگترین قدرت بر علیه نظام فئودالیسم و حامیان سرمایه داری آن تبدیل شده بود

حزب توده که  ؛ تا جائی نددبا خود حمل می کررا ی ؛ و سبک کار معرفتی  ؛ تشکیالت –هایی  در ابعاد نظری 

در صف  به یک حزب غیر انقالبی و غیر مترقی درآمد . و در مقاطعی بعدتاریخی ببعد از نظر   11 از سال های 

 در آمد . طبقه کارگر و مردم ایران به انقالب و جنبش  دشمنان و خائنان 

عامیون و حزب عدالت و مبارزات مؤسسین و چهره های شاخص آن قبل از حزب توده ؛  –حزب اجتماعیون 

 .  مبارزه می کردندو در چارچوب جنبش سوسیالیستی عمده ترین آلترناتیو رژیم فئودالی  و بعنوان تنها

سرمایه  عمده ترین و تنها خط مشی مبارزه بر علیه دیکتاتوری و جنبش سوسیالیستی و چپ ؛ 31و  01در  دهه 

بر علیه رژیم شاه و سرمایه داری حاکم ؛  مقاومت متشکل و سازمان یافته در این دوران بعبارت دیگر . داری بود

تنها بر پایه الگوی سوسیالیستی قرار داشت . هر جریان مبارز تالش می کرد خود را با سوسیالیسم سازگار نشان 

بیش از هفتاد در صد دانشجویان و  در برابر رژیم بود . آلترناتیو سوسیالیستی ؛ آلترناتیودهد . سوسیالیسم تنها 
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در سوسیالیستی بزرگ و کوچک  سازماندر داخل و خارج از کشور را در بر می گرفت . دهها  تحصیل کردگان

 . داری جهانی را نماینده گی می کردند سراسر کشور خط مشی مبارزه بر علیه دیکتاتوری و سرمایه 

ز امروز جنبش کارگری و سوسیالیستی در کجای مبارزات طبقاتی و سیاسی ایستاده است ؟ کدام بخش ا

مردم زحمتکش و کارگران دیگر تحمل این اوضاع در حالیکه مبارزات کارگری و توده ای را رهبری می کند ؟ 

راهکار ؛ برنامه راهبردی و هیچ ؛ ورشکسته اقتصادی و این یورش سبعانه به سطح معیشت خود را ندارند 

 ضع کنونی وجود ندارد . ویافته علیه  حتی برای اعتراض سازمان استراتژیک سوسیالیستی و کارگری 

 

 باز کاوی واقعیت 

با جنبش های  ت حداقل سه دهه است که ارتباط سازمان یافته مبارزین سوسیالیست و کمونیسواقعیت آنستکه 

 . مانده اند  ناتوان سوسیالیستی از طرح یک آلترناتیو  آنهارا از دست داده اند ؛ جود اجتماعی و کارگری مو

عمدتا ناشی از عدم پیوند عمیق و جدی این از طرف حکومت سرمایه ؛ ضربات و نسل کشی دهه شصت  

از ارزیابی  بودند ؛ گسترده شدهآزادی های سیاسی  برآمد بامبارزین با جنبش اجتماعی مردم بود . مبارزین که 

رهایی و برای  -توده ها حضور مؤثر بدون  –را خود تشکل و محفلآزادی و  وضع موجود ناتوان ماندند .

و وضع  کارگر حرکت های درون طبقهمنطق  و کار  ساز دانستند و از درک پیشبرد مبارزات کارگری کافی 

معضالت لی برای مناتوان مانده و در واقع فاقد هر گونه استراتژی عو ارزیابی ظرفیت طبقات مختلف موجود 

 زمانه خود بودند 

 بسیار کلیدی است که در تعریف آن قرار دارد .در تدوین استراتژی چند عامل 

با شناخت و   و وضع مطلوباهداف  به سمت موجوداز وضع  حرکتمسیرهای تعیین  بمعنایرا  استراتژی 

 .  محیط می دانیم    یتهدیدهاو    فرصت ها  و شناخت خودضعف نقاط  وقوت  نقاط مالحظه 

به دارای متد ها و تکنیک هایی می باشد که مورد بحث ما نیست اما  ین  استراتژی بعنوان یک شاخه علمتدو

 یک یک موضوعات کلیدی این تعریف نظری می اندازیم :
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؛ تناسب و توازن توازن طبقاتی ناتوان بودند.  موجودوضع  واقعیپیشروان سوسیالیست و کمونیست از شناخت 

کردند ؛ در حالیکه کارگران فاقد درک تاریخی و طبقاتی  را بعنوان پشتوانه بالفعل خود ارزیابی می کارگر هطبق

 جریانات اجتماعی بودند طبقات و دنبال دیگر  شده ؛بجهت تنگناهای آگاهی خود ؛ شقه شقه منافع خود بودندو 

 روشنی رنامه ای جامع وهر چند بایمان داشتند . به آن و وضع مطلوب را می شناختند و  اهدافپیشروان ؛ 

 نداشتنددوران آن برای 

تدوین چشم انداز سوسیالیستی مورد قبول کارگران و عموم شامل ؛ خود که عمدتا  ضعفو  قوتدر مورد نقاط 

فاقد تصویر و  ؛ است عی؛ داشتن مشروعیت اجتما کارگری و اجتماعی  پیوند ارگانیکبرنامه ؛ داشتن مردم  ؛ 

 داشتند . ناز توان مبارزاتی و اجتماعی خود  صحیحیدرکی روشن بودند. و لذا ارزیابی 

که همان ماهیت اسالم سیاسی و رژیم والیت فقیه ؛ پایگاههای  محیط یتهدیدهاو  فرصت هااز فعاالن کارگری 

جنگ ارتجاعی ایران و  .غافل بودند تاریخی سرمایه داری جهانی از اسالم سیاسی طبقاتی این رژیم و حمایت 

از پتانسیل  عراق ؛ پوششی برای سرکوب نیروهای کارگری و سوسیالیستی بود . از فرصت های محیطی می توان

  ؛ نام برد . طبقه کارگر و توده ها که یک انقالب اجتماعی را پشت سر گذاشته بودند 

ی در ایران است در تضاد اهی اسالم سیاسسرمایه داری جهانی هر چند در برخی جنبه ها که مرتبط با زیاده خو

اصل و اساس آنرا در جهت منافع دراز مدت و جهانی خود می داند . اسالم سیاسی  در اما قرار می گیرد ؛ 

و  نظام والیت فقیه دو رژیم همسایه و دشمن تقسیم بندی کار و سرمایه جهانی قرار دارد .سرمایه داری 

ر اسالم سیاسی شیعه قرار اعث عراق را سرنگون و حکومت آنرا در اختییعنی رژیم ب آن بخصوص دشمن غربی

اسالم سیاسی از ایران تا دایره نفوذ  گسترش . به انجام رسانددمکراسی  استقرار. این عمل را تحت عنوان  داد

است جهان  منطقه از در مصر یک گزینه مطلوب سرمایه داری جهانی برای این مسلمین عراق و سوریه و اخوان 

 تا بتواند به کسب ارزش افزوده دسترنج کارگران و غارت منابع و سرمایه های طبیعی بپردازد . . 

 

 چپ جدید 

و سیاست قلع و قمع و ریشه کنی آنان از طرف حاکمیت ن پیشروان کارگری پس از سرکوب خونین و عریا

 با مهاجرت بهپیشروان ایجاد شد . بخشی های زیادی سرمایه در ایران ؛ شرایط بسیار حاد و مشکلی برای این 
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 از دست دادند. اجتماعی  –کارگری های ارتباط خود را با جنبش  خارج 

 تک جوش های 81از حوالی دهه  پیشروان کارگری ؛رکود در داخل کشور پس از حدود دو دهه سکون و 

غم دستاوردهای زیاد و طرح مسائل ا این بخش ها علیرفعالین کارگری در محافل کارگری شکل گرفت ام

؛ استراتژی ؛   د سوسیالیستیچشم انداز و راهبر فقداننظری ؛ تنگناهای ؛ از معضالت مختلف اعم از  کارگری 

در بین کارگران و درخور اجتماعی تا کنون نتوانسته یک جایگاه  ورنج می برد  نان چکار و  برنامه همسیک 

در دسته های مختلف تقسیم بندی می کنم . هر بصورت موضوعی آنها را  بدست آورد .جنبش های اجتماعی 

وجود دارد که نمی توان به آن  دیدگاههانیز طیف ها و تفاوت های فکری و یا گروه ؛ چند در درون هر محفل 

 با اندازه و قد و قواره کوچک نام برد .  ؛ هر چندیا گروه نام یک سازمان 

و یا  گرفته که پس دهه شصت و زندان ؛ در مسیر های غیر کارگری قرار چپ روشنفکری بخشی از اگر از 

ببعد بعنوان فعالین  81آنانی  که از سال های  .بگذریم تعریف کردند جایگاه خود را در حاشیه جنبش کارگری 

و در  امیدوارانه ای بودند اما پس از چند سال فعالیت چشم اندازور یافتند در ابتدا دارای جنبش کارگری حض

ارتباط با جنبش  عدم و ؛ نداشتن برنامه و استراتژی معرفتی  –نظری اثر مرور زمان بجهت ضعف های اساسی 

 پیشروان کارگری سال های اولیه قرار دارند . های کارگری هم اکنون بمراتب در مرحله ضعیف تری از 

از دانش روز عقب  و جدایی از عمل اجتماعی بجهت فضای سرکوب ؛ مشکالت معیشتی و شخصی همچنین

ر گرفته ابکمعضالت اجتماعی  حل نداشتند که برای راهگشا زیرا در عرصه اجتماعی نیاز به تئوری  ماندند .

شناسی ؛ جامعه و معرفت شناخت عرصه های در مارکس تحوالت عظیمی پیشروان سوسیالیسم ؛ بالخص شود 

و نه  برای تغییر زیرا آنها معتقد بودند که ضرورت علم و فلسفه . ندو اقتصاد ایجاد کرد ؛ فلسفه تاریخ شناسی

از مبانی اقتصادی  نقد وی ؛ بطوریکهتوانست اکتشافات و نوآوری های زیادی کسب کند  مارکس تفسیر است. 

پیشروان رد . تا وقتی سرمایه داری برقرار است اصالت خود را حفظ خواهد ک اجتماعی سرمایه داری  –

پس از  و کردند محدودانقالب روسیه و چین چشم انداز و دامنه فکری خود را تنها به کارگری  از زمانی که 

 نتیجتا از بازسازی فکری و تشکیالتی باز ماندند . از نوآوری و نگاه به آینده و ؛ افول چشم انداز سوسیالیسم 

خود را از دست دادند .  نظریو به این لحاظ پویایی دند و بیشتر در گذشته قرار گرفتند ساختن آینده باز مان

در جنبش و سابقه خالق بورژوازی ریشه و ا هر روزنامه نگار و سیاست مدار ؛ مدیران فرهنگی ه برای دهه

 چپ اجتماعی داشتند . 
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هیچ تحولی رخ نمی نه تنها ؛ می گذشته حث کالاشدن در مبمحصور با رویکرد به آینده و بدون از طرف دیگر 

 .  ختگی را گسترش می دهد تشتت و گسی ؛بلکه فرقه گرایی ؛  دهد  

مختلف کارگری و برقراری ارتباط  ایجاد تشکل های پیوند با جنبش اجتماعی و کارگری زمانه و  ؛ نکته اساسی 

و  –هر چند بطور جنینی و ساده  -ری در حزبی بزرگتر و سراسری است . در تشکیل هر محفل کارگ بین آنها

می بایست جایگزینی نظام سوسیالیستی و شورایی بجای نظام سرمایه کارگران ؛ مبارزه پایه ای و صنفی در هر 

ساالری وجود داشته باشد . یعنی هر محفل و جنبش کارگری بتواند حتی در ابتدایی ترین و کف مطالبات صنفی 

طرح در بر داشته و خود ؛ نبرد سترگ طبقاتی ؛ سرنگونی نظام سرمایه داری و برقراری جامعه سوسیالیستی را 

در این صرف و فعالیت  و خرد طرح مطالبات صنفیدر جا زدن در باید در نظر داشت که نماید .  یزیر

مستحکم کردن پایه های نظام بورژوازی است . پیشروان کارگری می بایست خط اتصال چارچوب بمعنی 

درجه اول به کارگران الغاء نظام سرمایه داری را بخوبی شناخته و این شناخت را بتوانند در  تامبارزات صنفی 

است که مبارزات صنفی معنی و مفهومی کل کارگران منتقل کنند. تنها با لحاظ این مهم  پیشرو و سپس به

 .  صنفی هستندکاسبکارانه درگیر مبارزات  ه بورژوازی هم در هر لحظه ؛طبقاتی می یابد و گرنه بورژوازی وخرد

مبارزه  بخشی از.  دولت آنان نیست  یی در مقابل سرمایه دار وکاسه گدابمفهوم گرفتن  مبارزات صنفی کارگران

کارمزدی است. بردگی و صنفی امروزه کارگران در ایران تنها و تنها در چارچوب بورژوازی و حتی تشویق نظام 

سیاسی و رویکرد  بورژوازی هم این مبارزات را گاهی تشویق می کند ؛ بدین صورت که اگر کارگران از مبارزه

و سبیل کارگران را چرب می کند . البته  ! عاطفه دارد !بالخره بورژوازی هم آدم است  اتی دست بردارند طبق

در ایران امروزه بمراتب خراب تر از آنستکه بتواند چنین  آنشرایط درمانده گی بورژوازی و دولت بحران زده 

 دست و دلبازی هایی نشان دهد .

؛ امروزه از هر گونه محتوای طبقاتی و ترقی خواهی دور مبارزان کارگری زات باصطالح پیشروان بخشی از مبار

 .  جای خود خواهم پرداخت ؛ به این موضوع در شده است 

با کسب سالح عمل  –بجهت کاربرد دیالکتیک تئوری قبال  سوسیالیستو پیشروان  فعاالن کارگری در مجموع 

آنها بسیار در این عرصه عقب نشسته و قادر به طرح یک برنامه امروزه علم و کاربرد مؤثر آن پیشرو بودند ؛ اما 

سوسیالیستی برای برون رفت از تنگناهای فعلی و استقرار جامعه سوسیالیستی را ندارند .  و لذا قادر به ایجاد 

 تغییر در توازن مبارزات طبقاتی موجود نیستند . 
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به یک  یذاتی و غریز دانش و نگرشاز یک  امروزه؛ اف مبارزه برای دستریی به اهدطرح ریزی استراتژیک 

داتی استراتژی این مسلح به نه هم اکنون  اما  فعالین کارگری.  شده است و با تکنیک تبدیل  مند دانش ضابطه

کاربست تکنیک نه ضرورت نتیجتا چیزی را تغییر دهند و قرار نیست عمال تحولی را ایجاد کنند و یا ؛ زیرا  اند 

روش های تحقیق و پژوهش ؛ روش های و تکنیک های حل مسئله ؛ تکنیک های .   درک می کنندهای آنرا 

؛  برای تصمیم گیری ارتباطات ؛ تکنیک های حل تضاد ؛ تکنیک های تصمیم گیری ؛ سلسله مراتب اهداف

یا بودن یک سازمان و تشکیالت ؛ برای زنده و پو علمی آن های پیاده سازی و اجرای اهداف بمفهوم روش

؛ در . در حالیکه تحقیقات و مطالعات میدانی که بیش از چهل سال قبل کارگری و سوسیالیستی ضروری است 

زمینه مطالعات روستایی ؛ صنایع بزرگ مثل ذوب آهن ؛ شرکت های مکانیزه کشاورزی ) کشت و صنعت ( و 

بدیع و  ؛مان مجاهدین خلق تهیه و تدوین شده هنوز زنده و ساز ی فدائی خلق وسط سازمان چریک ها..... ت

قابل استفاده است . آنان مصمم به تغییر وضع موجود بودند اما سوسیالیست و فعال کارگری امروزین با وضع 

احساس نمی را اجتماعی  –یافته و لذا نیاز به مطالعه عینی و ریشه ای واقعیت های اقتصادی موجود سازگاری 

تروتسکی ؛ روزا را برای استقرار تفاوت های لنین ؛  درککنکاش و . فعالین کارگری و سوسیالیست امروزه  کنند

 جامعه سوسیالیستی کافی می دانند .

و پاسخ به معضالت کنونی ؛ منجر به تحلیل ریشه ای و در تحول اساسی رفع موانع موجود  رای تنها تالش ب 

 ود . راهی که با خود دگرگونی وضع کنونی را بهمراه خواهد داشت .عمیق واقعیات و درک صحیح آن می ش

  به اینجهت و و تعریف نشده است  ؛ ناسازگار درونیات دارای تناقض فعاالن کارگری ؛ اصول و مبانی نظری  

 عمیق ترین در و پتانسیل آن ؛ مز شکل گیری جنبش اصالح طلبی ر نمی یابد .گسترش  -و نه استبداد حاکم –

در همین دوران سوسیالیستی  –جنبش های کارگری  عدم رشد و گسترششونت طبقاتی و سیاسی در ایران و خ

نظام های فکری و طرح نظری را می بایست در علیرغم ورشکستگی و بحران های نظام سرمایه داری  ؛

 .  کنشگران آن جستجو کرد 

می کند اما  موانع زیادی ایجادرشد نظریات پیشرو کارگری  در مسیر است که استبداد و سرکوب کامال درست 

تاریخی چگونه در طول سلطه ؟ وجود نداشته است در کدام زمان و مقطع تاریخی استبداد و سرکوب وحشیانه 

بیش از نیمی از جهان با مبارزات عظیم و سراسری تحت عنوان  ؛ در سرمایه داری فاشیست و نظامینظام 

کاستی ها و کمبود های که باعث فروپاشی آن شد هم اکنون بحثی نداریم ( در مورد گیرد ) سوسیالیسم شکل می

محفل کارگری و نیست و تعداد عناصر  خبری امروزه از احزاب و سازمان های قدرتمند انقالبی کارگریاما 



14 
 

چشم انداز و  فاقد فعاالن کارگری .  بسیار محدود استانی ترین شرایط سرمایه داری سوسیالیستی در بحر

 به چند شاخه تقسیم می شوند .  ؛  اجتماعی چالش های هر در  و مدون هستند برنامه و راهکار 

ایجاد شدند با رشد و گسترش فقر و نابسامانی های  81گروهها و محافل در داخل کشور که حول سال های  

 اجتماعی محدود و محدود تر شدند .

  

 فعاالن کارگری داخل کشور ی رویکرد نقد و بررس

بسیاری از عناصر کلیدی و مؤثر خود را از دست ؛ بسیار شدید ضربات تحمل فعاالن کارگری در دهه شصت با 

دادند و برخی نیز به خارج از کشور مهاجرت کردند. آنان از این ضربات دچار شوک های شدیدی شده و تعادل 

در حالیکه وارث  الیان دراز طول کشید تا خود را بازیابی کنند .کار آنان بر هم خورد و سفعالیت و زندگی و 

شدیدی بی اعتمادی و ضربات روحی  دچار ضربات وارده ؛ توجه بهبابودند ؛  تنگناهای چپ دوران قبل

در تدوین راهبرد مبارزه طبقاتی و دگرگونی ساختار سیاسی جسارت انقالبی گردیدند . بعبارت دیگر  انگیزه و 

 قالبی برای استقرار جامعه سوسیالیستی را از دست دادند  . و عمل ان

سیاسی دارای یک پشتوانه  –اگر در دوران مبارزات اواخر دهه چهل و دهه پنجاه ؛ طرح ریزی مبارزات نظامی 

     موجود استو کتاب های آن مبانی نظرات آنها  تحلیل و .بود  نظری و با پشتوانه عملی در جهان تحلیلی و 

( . اما واقعیت آنستکه تحلیل های جامعه شناختی ) و شاید رد ماهیت این تحلیل ها نمی شویم ) البته در اینجا وا

بطور جامع مورد بحث و نظر قرار گرفته و چرائی برای گزینش آن نوع مبارزه ه ( نجانبدارانه برای مبارزه مسلحا

شکل می غریزی و در چارچوب شرایط موجود  بصورت؛ امروزه فعاالن کارگری  و سبک کار  . اما رویکردبود 

و استنتاج روش ها و سبک مبارزه ؛ شرایط اجتماعی ؛ اقتصاد و سیاسی و تحلیلی در مورد  ارزیابی جامع .  گیرد

و در پستوی خانه اش آنرا کاری در این مورد کرده  . ممکنست کسی ه استیدتدوین نگرددر این دوره 

اساسا از چنان موضع  . فعاالن جدیدیک نتیجه جمعی نرسید به  بیرونی وانتشار    امانگهداری کرده باشد 

برای  مبارزهکه خود را در حد و قد و اندازه یک تحلیل جامع و تدوین طرح سبک کار و  ند ضعفی شروع کرد

؛  استرتژیکطرح برای کار تئوریک و  نداشتن فرصت و شرایط مناسبغیر از .  ندنمی دید دگرگونی انقالبی 

و یورش به کل نظام سیاسی و و جسارت مبارزین دوره قبل  انگیزه ؛ روحیه انقالبیبجهت ضربات وارده فاقد 

بجای نمی خواست ریسک کند و مجبور به مالحظه کاری در زندگی بود .  . مبارز فعلی ندبود حاکماقتصادی 



15 
 

کرد . بجای ایجاد شور و افتخار و شکوه در آینده  نگاه و حرکت رو به آینده به داشته های گذشته خود اکتفا می

 افتخارات بیشترکه توانست کسی .  در خود ماندبه شکوه و افتخارات گذشته می اندیشید و بهمین لحاظ 

ارتباط ارگانیک تبدیل شد .  "ولی"ه یک بحواری و پیرو دور خودش جمع و ؛ عده ای  را بازسازی کند گذشته 

جدا  از آن هر چند عناصری ؛گروه و محفل مهم است خود . بلکه  وجود ندارد ماعی جنبش کارگری و اجتبا 

هر چند  –و لذا حرکت گروه  . می مانند و افراد جدیدی نیز جذب می شونداز خودی ها می شوند اما برخی 

 اما تداوم می یابد. –با دامنه کمتر 

 در دسته بندی های زیر تقسیم بندی می کنم : بصورت موضوعی   راموجود   کارگریتشکل های 

در اقتصاد سوداگرانه در بازار کسب و کار ؛ اسیر آن شدند و ؛ دو دهه کار اقتصادی بیش از بخشی که طی   اول

با افتخار به گذشته و الپوشانی ویژگی کاسبکاری در عرصه های فعالیت های اجتماعی و سیاسی بخود گرفتند . 

 –؛ خود را همچنان مبارز و اهل عمل نشان می دهند . بدون ارزیابی وضعیت اقتصادی کنونی جریان زندگی 

اجتماعی و سبک کار مناسب برای ارتقاء و گسترش جنبش کارگری و اجتماعی  به سبک کار گروهی خود 

ج ؛ او تکراری و پر طمطراق در هر مناسبت و تکرار همان در سال های بعد یچسبیدند . دادن اطالعیه ها

و قرار فاقد اثرات اجتماعی و در بین کارگران است نوشته ها اطالعیه ها و اینکه این  فعالیت این محافل است.

روشن نگه  ؛ است چگونه و با چه مکانیزمی مبارزه طبقاتی را گسترش بدهد موضوع آن نیست بلکه هدف

بهره یعنی از باال به پایین الگوی ثابت والیت داشتن چراغ و تزیین ویترین است . ساز و کار ارتباطات محفل از 

اعتماد باال را جلب کنند . ساز و کار دمکراتیک و چند جانبه و کار تیمی می برد و اعضای محفل می بایست 

غایب است ؛ البته اعضای پایین گاهی حق دارند هر اظهار نظری نموده و آزادی اندیشه وجود دارد ؛ اما تأثیری 

  . تغییری نمی کندکه در ذهن ولی است اکم بر تشکل ندارند و سیاست های جاری در سیاست های ح

؛  . ارتباط با دیگر محافل و جنبش های رقیب که ممکن است در عرصه هایی بهتر و فعال تر ظاهر شوند 

 است .  پرولتاریا و بورژوازی نبردهمانند و  خصمانه

ر چند کاربرد کلمه رقیب در واقع مناسب نیست بلکه می بایست ) ه رقیب خود را بر نمی تابند هم اکنوناینان 

اجتماعی حذف کنند ؛ و فعالیت و تالش می کنند آنها را از صحنه  همرزم طبقاتی دیده شوند (متحد و بعنوان 

 . ؛ درنگ نخواهند کرد سرکوب باشنددولتی و مجهز به ابزار رت فردایی که فرضا صاحب قد مسلم است در

قبل و  چند دهه را با اثرات اجتماعی مبارزات امروزی اجتماعی ؛ مبارزات  و گستره محدودیت اثراتاگر  

و نتایج که  . می دانیمپی می بریم ابعاد تأثیرات دوره ها به تفاوت کیفی و  سازمان های آن  مقایسه کنیم
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ضعف ها و کاستی های صورت در این؛ ست و همسنگ با آندستاوردهای نظری  ناشی از ؛  عملی دستاوردهای 

با یک نگاه  با همین وضعیت و ویژگی ؛ برخی فعاالن. عملی مبارزات دوره کنونی روشن می شود  –نظری 

.  می نگرند !محقرانه؛  دوره های قبل به گذشته  و مبارزات !  از اوج قله پیشرفت انقالبی ! تاریخی عمیق بظاهر 

در مبارزات جاری  ما.  فکری آنان را پس از چند دهه فاقدندو مبانی مبارزاتی در حالیکه حتی کیفیت ؛ ظرفیت 

عملی و خود هنوز تا رسیدن به آن جایگاهها فاصله داریم تا چه رسد به بهبود و ارتقاء مبانی نظری و شیوه های 

و دیگرطبقات زحمتکش  مبارزاتی آنان ؛ گواه این ادعا بررسی اثر اجتماعی مبارزات آن دوره در میان طبقه کارگر

. گاها ما آنچنان دچار کیش شخصیت و خود محوری و  و مقایسه با اثرات اجتماعی مبارزات کنونی است 

در  یشبرد اهداف خود ؛توان پ حتیاطات هستیم که با عنصر انقالبی و مبارز فاصله گرفته ؛ و مشکل در ارتب

 نداریم را   جاریمحدوده 

سوسیالیسم و  . رویکرد بودند و خواستار تحول ز جوانان که از وضع موجود ناراضیدهها نفر ا 81در سال های 

اما پس از چندی  و با گسترش و تعمیق  پیوستندرا داشتند ؛ به این محافل  آن دورانها  مبارزه جوئیبخصوص 

. به این نتیجه رسیدند که از فعالیت راه خود را جدا کردند و مشاهده بی عملی این فعاالن ؛ طبقاتی  تضادهای

  این تشکل ها تحولی بوقوع نمی پیوندد . 

: برخی از فعالین کارگری که دو یا سه دهه در کارخانجات بوده و بجهت شرایط سیاسی و سرکوب تنها در  دوم

ت صنفی گام بعد مبارزات صنفی کارگران نقش مهمی ایفا کرده اند نتوانستند به چارچوبی وسیعتر از مبارزا

تجربیات گرانبهایی بدست در دوران کار ؛ دیدگاهها و نقطه نظرات و بگذارند . آنان بجهت مبارزات طوالنی 

طرح سازماندهی سراسری و گسترده و مبارزه سوسیالیستی آوردند اما از گام نهادن به بیرون از این چارچوب و 

از هر برای آنان تبدیل به یک ایدئولوژی گردید . آنان کارگران باز ماندند . به عبارتی دیگر سبک کار صنفی 

خود وفادار تا کنونی و سبک کار  تالش می کنند به وضعیتجدیدی هراس دارند و عمل ؛ ابتکار و سبک کار 

ایجاد نخواهد  در وضعیت کنونی تحول اساسیآنها سنتی که نگرش و سبک کار  هستندبمانند ؛ هر چند مطمئن 

تا چند نفری را با هم نداشتند ؛ گر این فعاالن صادق و پایدار حتی زحمت یک هماهنگی روز کاردر کرد . 

کل های کارگری ؛ از تشبتوانند با طنین حداقل شعارهای کارگری از جمله آزادی زندانیان کارگر و آزادی 

را بسر  گرروز کار. یکی از این فعالین  دی استفاده کنندشرایط حاضر و آماده ورزشگاه چهار هزار نفری معتم

و منتظر دعوت برای حضور در مراسم کارگری است تا آنرا مورد بررسی قرار  ؛ دومی در خانه می ماند رفتهکار 

یک  را بدون آنکه خود کرده سومی اقدام به بازدید از برخی تجمعات کوچک  داده و سبک سنگین کند  .

به ورزشگاه معتمدی برای بزرگداشت تماشاچی چهارمی و پنجمی بصورت مهمان و  .  بداندکنشگر کارگری 
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برگزار  روز کارگربرای بزرگداشت  یک مراسم رسمی  هر سال خانه کارگر روز کارگر می روند . توضیح آنکه 

جو با حضور و طرح شعارهای کارگری همواره توانسته اند  در سال های قبل اما فعالین کارگری  کند .می 

پشیمان کنند . امسال  مراسم مراسم را در اختیار گرفته و سردمداران خانه کارگر و مقامات امنیتی را از برگزاری

در سراسر مراسم به ایجاد  کارگران.  در مراسم بزرگداشت روز کارگر حضور یافتند  نیز حدود سه هزار کارگر

بگوش  ابداسخنرانان  صدای بطوریکه می شدند ؛ سر و صدا و تمسخر سخنرانان پرداخته و باعث خنده حضار 

با هماهنگی حتی  . امری که با سمت و سوی کارگری و اما دریغ از دو شعار جهت دار حاضرین نمی رسید . 

 می توانست اعتراض  آماده سازی چند شعار حاضر و آماده ؛سه فعال کارگری و نیم ساعت هماهنگی و 

 .  و باعث شور و نشاط در جنبش کارگری شوند داده کارگران حاضر را سمت و سو 

؛ از طرح یک  آنها هم که دارای انگیزه و جسارت های بیشتری هم بودند کارگری برخی از فعالین منفرد 

استراتزی و برنامه مدون باز مانده و با عدم پذیرش شرایط موجود ؛  اجبارا  از خود مایه گذاشته و نهایتا یا 

از بدنه اجتماعی کارگری جدا . فعاالنی که بخارج رفتند  ه مهاجرت به خارج از کشور شدندزندانی و یا مجبور ب

اجتماعی  - و  مبارزات آنان به حیطه نظری و فکری محدود شد . مبارزاتی که بدون ارتباط با بدنه کارگری هشد

شاخص در ابتدای ورود فکری خارج از کشور شده و از یک عنصر خاص نهایتا نزدیک به  یکی از جریانات 

 به حاشیه رانده می شوند .  شکل گرفته در بین عناصر و گروه های  کم کم

داخل به زندان های بود ؛ در  کارگری عمیق تر و روحیه مبارزاتی آنها بیشتر فعالین که آگاهی هایبرخی از این 

زندان هم اکنون اثرات بمراتب  طویل المدت محکوم شدند . آنان با مقاومت و حفظ روحیه تهاجم انقالبی در

بیشتری از خارج رفته گان در بین جنبش کارگری دارند . هر سه بخش مهاجر ؛ زندانی و نیمه فعال این پیشروان 

هر کدام در جنبش  . هر چند مبارزات کارگری هر چند از طرح ریزی مبارزات سراسری کارگران باز ماندند 

 است .  ت هاییموجود دارای تفاو یی و اجتماعکارگر

داشتند اما بجهت همه جانبه  نظریکه بجهت موقعیت شغلی امکان بیشتری در کارهای تئوریک و  فعالینی:  سوم

به نتایج تئوریکی رسیدند که هر چند و عدم رابطه عمیق با جنبش کارگری پراتیک  –تئوریک  مبارزه نبودن 

آنان بجهت  .اما از جهاتی حتی زیانبار  نیز می باشند  .بنظر خود بسیار بدیع و یا یک کشف مهم بشمار می آید 

دنیای  ی مامرا که دهه ها تدر سطح جهانی انقالبی سوسیالیسم  تمام دستاوردهای اجتماعی  و مطلق نگری ؛

؛ سازمان بدون آنکه خود بتوانند یک هسته همفکر را در تنگنا قرار داده بود ؛ منکر می شوند . سرمایه داری 

نظری ؛ به یک جریان در  مبانیبجهت همه جانبه نبودن و محدودیت های زیاد در   متحد ایجاد کنند .  ویافته 
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کارگری رابطه ارگانیک ندارند . اظهار   ود تبدیل شده اند . آنها با جنبش کارگری و اجتماعی و با دیگر محافلخ

خواهند ده های کارگر به آنان گری گمراه و توهمه فعاالن کار اجبارا که تاریخ حقانیت آنها را ثابت و می کنند 

 پیوست . 

 قرآن ( آیه می بینی که مردم فوج فوج به دین خدا روی می آورند )  –و رأیت الناس یدخلون فی دین اهلل افاجا 

در صد تطابق فکری دارند  01این دوستان تا آنجا به کشفیات خود ایمان دارند که نسبت به  کسانی که تا  

  . شوند  حواریونجزو رسیده و مرزبندی های شدید داشته و منتظر می مانند تا آنها به صد در صد انطباق 

مخالف بوده و همه چیز را در همان کارگر  –سوژه  –این رفقا اساسا با موضوع پیشروان اجتماعی طبقه کارگر 

راهکار دی مفهوم کلی و انطباق این دو ذهن  -سوژه و یا عین  –. دیالکتیک ابژه می بینند . –ابژه  –موجود 

 سوسیالیسم انقالبی است .  کسب شناخت در 

افل بیشتر عمل گرا و کمتر تئوریک ؛ این دسته از فعالین عمدتا سندیکایی و یا جریانات نزدیک به مح چهارم 

مبارزه عرصه  وقرار داده  "یک لقمه نان در سفره کارگرافزایش "هدف خود را آن هستند . این گروه از رفقا 

ازماندهی طبقه کارگر در تشکل های فراموش می کنند .  آنها س طبقه کارگر را عمالتاریخی ؛ طبقاتی و  تئوریک

کارگران بنا به توازن و تناسب توان طبقاتی خود شیوه ها و سبک عمال در حاشیه قرار داده تا مستقل طبقاتی را 

در دسته های ده تا سی نفری تجمع  مبارزه خود را انتخاب و در یک فرایند مبارزاتی ارتقاء دهند . این فعاالن

ات اقدامبرخی  .نیابت کارگران به مذاکره و تعامل با نماینده گان سرمایه می پردازند  به  اعتراضی برقرار کرده و

جمع آوری سی می توان به از جمله  این رفقا در شکل گیری روحیه اعتراضی کارگران مؤثر بوده است ؛ اولیه 

قدان استراتژی ؛ اثر گذاری اما بجهت مرحله بندی نکردن اشکال مبارزه و ف ر امضای کارگران اشاره کرد ؛ هزا

بجهت بن بست فعلی این فعاالن   و حتی به ضد خود تبدیل شده است .فعالیت های آنان به بن بست رسیده 

زیرا برای ادامه سبک مبارزه  دستگیری خود دانسته و برای آن روز شماری می کنند . را  ها مرحله بعدی فعالیت

چندین تجمع بین ده تا سی نفر در مقاطع مختلف زمانی در مقابل تکرار   خود راهکار دیگری نمی بینند .

 مجلس شورای اسالمی دیگر به عمل بی معنایی تبدیل شده که سوسک ها و موش های جوی های اطراف

 .  سرمایه داری هار حاکم  می ترساند چه رسد به نماینده گان قانونگذاری برای حفظ را ن مجلس

تباطی با رباشد و هیچگونه از قدرت نمایی دهها و میلیون نفر طبقه کارگر به رو تبدیلمی بایست ؛  روز کارگر

برای نان فقط و فقط ما  اینکه مرتب به حافظان سرمایه تکرار کنیم ؛ پارلمان بورژوازی ندارد .برابر حضور در  

 با ندارد ؛ که  کارگران و تاریخی  ضور پیدا کرده ایم ارتباطی با مبارزه متحد و یکپارچه طبقاتیسفره کارگر ح



19 
 

اگر . کند بور و محکوم به شناختن حقوق تاریخیشانبورژوازی را مج؛ قدرتمند یکپارچه و  خود بصورتحضور 

با  هسر آنان خراب می کند . مغالظبیشک پارلمان را روی یابد طبقه کارگر بخواهد در پارلمان بورژوازی حضور 

طبقاتی کارگران ندارد و ضروری است که مسئولین  –مأموران دست چندم رژیم هیچ ارتباطی به مبارزه تاریخی 

 پایان دهند .  حرکات نمایشیو تصمیم گیران این تجمعات بی معنی فورا به این 

حضور اگر می گویند گرانی که از آن صحبت می کنم کجا هستند ؟ و ما خرده خواهند گرفت که کارمسل

ما هم قطعا به این شیوه ها پایان می دهیم . امارفقا فراموش نکنند که با عدم  امکانپذیر باشد ؛میلیونی آنها 

فعال اجتماعی و کارگری چند ده نفر  .فعاالن کارگری تدارک چنین حضوری است  یهحضور کارگران وظیفه کل

در بین  فعالیناگر همین  کارگری شوند . جنبش باعث مضحکهحضور یافته و نمی توانند به نماینده گی از آن 

طرح مطالبات  گذشته ؛   یاهمانند سال هسه هزار کارگر حاضر در ورزشگاه معتمدی حضور می یافتند 

این .  رمق نمی گذشته و بی ن پراکندمی شد و این روز اینچنی متحد مطرحهزار کارگر  چندکارگران از طرف 

که در سال های قبل در ورزشگاه شیرودی و ورزشگاه  قدامید انجام دهند . احداقل کاری بود که می توانستن

و برنامه های  شوری را با حداقل امکانات رقم زد آزادی و کشیده شدن تظاهرات به خیابان های اطراف روز پر

 .  نمود را نقش بر آب  ها خانه کارگری

در در ایران را منعکس کردند  روز کارگر تمامی کانال های تلویزیونی خارج از کشور  که  مبارزات کارگری 

هیچکدام اقدام به نشان دادن تصاویر و  اطالع رسانی کردند اما  حضور کارگران در مقابل شورای اسالمی مورد

انعکاس تصاویر  نقض غرض بود ؛خود ن آن نشان داد نکردند . زیرا اسفبار تجمع خالی از کارگران فیلم های 

؛ در غیر اینصورت حضور می  نده اکنونی ننموداعتراضی به سطح معیشت  هیچ به مفهوم آن بود که کارگران

 یافتند . 

؛  فدا کردن منافع جنبش کارگری و سوسیالیستی در پای منافع فرقه ای و جناحی  یک علت و ریشه پراکنده گی

شکیل جلسات هماهنگی بین تمامی محافل فعالین در تمامی دوران ؛ به ارتقاء توان مبارزاتی است . می توان با ت

کلیه محافل و عمل مشترک در مقاطع مشخص از جمله روز کارگر دست یافت . حداقل همان روشی که در  

 ؛ با تمامی شتابزده گی آن بوقوع پیوست .  88بزرگداشت روز کارگر در سال 

 

 : جمع بندی 
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ی بایست به تنها مهر جریان و یا گروه و سازمان کارگری ؛ مواضع و عملکرد برای ارزیابی صحت نظرات 

مراجعه نمود  برنامه و استراتژی و رویکردهای عملیاتی این محافل و فعالین کارگری اجتماعی ؛ اثرات عملی و 

می شود .  یک جریان فکری  گاری پراتیک منجر به  رشد و گسترش و مانده –تالقی دیالکتیکی تئوری 

تناقضات درونی یک دستگاه فکری ؛ ناسازگاری با وضعیت موجود و فاصله بین شناخت از وضعیت عینی با 

 . رسیدن حرکت می شوند به بن بست منجر شرایط واقعی همگی 

گرایی نخواهد  جز فرقه نتیجه اینتیجه ندیدن منافع کلی جنبش و تأکید بر منافع جناحی  همانطور که گفته شد 

 داشت . 

بدون ( و یا هر نظریه دیگری از یک طرح نظری ) مثل نظریه مارکسی    خاص و یکجانبهفرقه بمفهوم برداشت 

یدئولوژی صلب است . دستگاه نظری که در تالقی با واقعیت خود را تغییر ندهد به یک ا آن درک روح کلی

. نتیجه این  ه و به بن بست می رسددرا از دست داانکشاف و گستردگی خود اصیت وسخت تبدیل شده و خ

در داخل  صلب و سخت است . کار بصورت رویکرد تشکیل سلسله مراتب عناصر انسانی در این تشکیالت 

قرار نمی  بررسیمورد بحث و مطرح نیست و موضوع  اصل و خود. تیمی و چند وجهی نیست بصورت فرقه  

ت که تعیین کننده است برخی از موقعیت ها سرقفلی و برای خود جایگاه گیرد بلکه جایگاه و اهمیت افراد اس

 حتی برای خود حقوق ویژه قائلند . انحصاری دارند ؛ 

بسیار خارجی  عینی و  . ارتباط متقابل فرقه با جهان نیست هدف حفظ گروه است و طبقه  جنبشفرقه هدف 

گذار نیست . نگاه به  مؤثر و اثر ؛ ایط بیرونی و واقعیتاست از بیرون تأثیر نمی پذیرد ؛ همچنانکه روی شر نازل

با یکدیگر و  فرقه ایآینده نیست بلکه نگاه به افتخارات و جایگاه گذشته است . حل مسائل فی مابین جریانات 

 تسویه حساب گذشته است . رد به آن بلکه حتی مسائل داخل درون گروهی نه در راستای ساخت آینده و رویک

علم نه امری متحول و ناشی از کشف و درک روابط بین پدیده ها ست ؛  کارگری فعاالنبرخی در نظر امروزه 

باعث تداوم شته می بایست تالش نمود تا حفظ مفاهیم گذبرای و مدون شده در گذشته بصورت مطلق بلکه  

کشور را اداره می کنند ؛ اما واقعیت آنستکه ند و اهل علم  عظام همگیهم اکنون آیت اهللوضع موجود شود . 

 مادی علم آنها در اصول و مبانی منجمدی است که هیچ ربطی با جهان متحول موجود ندارد ؛ هر چند از مزایای

نمی  ییسه کالس سواد دانش آموزان ابتدا حتی بهاین جهان بهره مند می شوند . متوسط علم این علمای اعالم 

. هر چند علما است  موجود برای کارگران و زحمتکشان و بهشت سرمایه داران . نتیجه عملی آن جهنم رسد 
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غرق در نعمات مادی اند اما مشروعیت هزاران ساله تاریخی روحانیت از دوران باستان تا کنون بر باد رفته و در 

 ان نتیجه گرفت که : می توان بطور قطع می تو برزخ مرگ و زندگی بسر می برند .

 و اجتماع نتایج مشابهی دارد.نتایج مشابهی در اقتصاد ؛ صلب و سخت  ت هر فرقه ؛ با هر نوع ایدئولوژیحاکمی

قرار دارد سرمایه زیر ضرب وحشیانه حاکمیت  هم اکنون  دیگر را که تشکلموجود ؛ محفل کارگری گاهی یک 

که وقتی  ؛می گذارد ؛ آیا می توان خوش بین بود حل نشدنی وابسته قلمداد می کند و برای مذاکره شروط را 

در مسند حاکمیت قرار گرفت دموکراسی را برقرار کرده و به حاکمیت شوراهای سراسری تن دهد ؟ این جریان 

  را از میان بر می دارد ؟ -م خود وابستگان به زع - با استفاده از قدرت حاصله ؛ بر عکس ؛ ابتدا با و یا 

سیال و ناپایدار بوده و قابل حل همواره پیشبرد مبارزات طبقاتی  حل مسائل عملی و عینی و موانعاختالفات در 

خود زمینه پراتیک ؛ عملی جنبش کامال صحت نظریات تئوریک پشت آنرا نشان خواهد داد و  است  . زیرا رشد

با نگاه به آینده حل تنها متون و موضوعات تاریخی  نظریو تعابیر  در فهم می گردد . اختالفاتساز وحدت 

برداشت از قابل حل نیست امری که فعاالن کارگری به آن بی توجه و بر سر اختالف در در خود خواهد شد ؛ و 

خود نسبت آنها بجای تحول در واقعیت موجود تالش در وابستگی و تعهد بیشتر مفاهیم متون در جا می زنند . 

 به متون را نشان می دهند .

است .  نپذیر آن در آینده امکا های  نقد واقعی و راستین گذشته تنها و تنها با نگاه به وضع مطلوب و شاخص

تا کجا و  و تا کجا صحیح و اثر بخشدر گذشته مواضعی در این راستا می توان ارزیابی کرد که چه عملکرد و 

متون  .در ارزیابی تئوریک و هر نظریه ای از درون متون حاصل نمی شود  . صحتدچار تنگنا بوده است 

اجتماعی و نظریات مارکسی مثل هر نظریه اجتماعی دیگر متون مقدس و جامدی نیستند و می توانند در بخش 

اگر خود مارکس بود با مشخص شود .  حتی محدودیت های آن در بخش هاییهای گسترش و تطور یافته و 

 انتقادی نظریات خود را گسترش می داد . ارزیابی 

را نمی توان به سرکوب جمهوری  05در مجموع  علت  سکوت و سکون و بی تحرکی روز کارگر در سال  

اسالمی ؛ این یا آن عملکرد گروه و یا جریان خاصی نسبت داد ؛ بلکه خاموشی کارگران و زحمتکشان در روز 

و مسئولیت آن بعهده مجموع و تمامی عناصر ؛ و محافل  کارگری فعالینکلیه تاریخی کار  نتیجهخودشان 

معضالت رشد و گسترش جنبش علل و عوامل رد یابی  ؛کارگری نه تنها در داخل ؛ بلکه در خارج نیز هست 

انات بدون استثناء دانست . این موانع می بایست در کل عملکرد تاریخی و مقطعی همه عناصر و جری طبقاتی را 

برای برون رفت از .  یان و یا عنصری قابل ردیابی است ؛ هر چند شدت و ضعف آن متفاوت است در هر جر
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کند ؛ چرا که از خود ؛ انتقاد  ایفای رسالت و نقش تاریخیشنسبت به عدم تواند هر کس می  حلقه های موانع 

طرحی نو در  فردا می توان ؛  چکامه موانع موجود و دریافت با پشت سر گذاشتن تحول وظیفه همگانی است . 

 انداخت و وضع آینده را بسامان کرد . 

 

 : برای پیشبرد مبارزات سوسیالیستی  مورد نیاز نظری کار

علل و عوامل این وضعیت که برخی از آنها در جنبش کارگری و سکون و رکود در  توافق در مورددر صورت 

 در انداز و استراتژی مورد نیاز پیشروان و جنبش کارگریاینجا مورد بحث قرار گرفت ؛ گام بعدی تدوین چشم 

 است .  دستیابی به سوسیالیسم در ایران

 

 غالمحسین نداوش  

 05هفدهم اردیبهشت                                                                                       

 

 

 

 

 


