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  سخني ديگر

  
ن زمـان نـه   در آ.  بـه انجـام رسـيد   92اين كتـاب در بهمـن مـاه     نگارش  

اي به انجام رسيده بود و نـه خبـري جـدي از خطـر بـه          هاي هسته  بحث
. قدرت رسيدن روزافزون دولت اسالمي معروف بـه داعـش مطـرح بـود      

ي توافق را پيشاپيش حدس زده بود امـا معـادالت           اگرچه نويسنده مسئله  
اي با گسترش نفوذ داعش در منطقه تغييراتي را به دنبال داشت كه              منطقه

نقـش روسـيه،    . كـرد  تـر مـي    ش ايران را در معامالت سياسـي پررنـگ        نق
عربستان و تركيه كه هر كدام به دنبال منافعي براي حفظ موقعيـت خـود           

همچنـين  (گيري در كـشورهاي خـود هـستند         در منطقه و به تبع آن بهره      
از سوي ديگر در داخل و خارج . قابل ارزيابي مجدد است ) نيروهاي كرد 

هاي تندرو دست به اقداماتي براي كنترل        اي جناح  ق هسته نيز پس از تواف   
ي خـود حـائز اهميـت     نوبـه  اند كه آن نيز به نتايج احتمالي پس از آن زده    

هـاي   است و نويسنده همواره بر رصد كردن اوضاع و تغييـرات سياسـت     
ها تاكيد دارد و ابايي از پذيرش احتمالي خطاهاي تحليل خود نـدارد      اليه

 همچنان بر كليت نظرات اين كتاب و 94نك يعني تا تابستان   اي ولي تا هم  
فشارد و همچنان منتظر نقـد و پرسـش          هايش پاي مي   رهنمودها و تحليل  

  .ي كارگر دارند ي مخاطبين خود است كه دل در گرو رهايي طبقه كليه
چاپ اين كتاب به خاطر مسائل مالي و امنيتي مدام به تعويق افتاده است           

كه به زعم نويـسنده هنـوز چنـين    (ود را از نظر مخاطبين  و اگر تازگي خ   
  .از دست داده باعث پوزش و شرمندگي است) نيست

  94مهرماه 
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. ي متوسط هم نيست كه خواهان تغييرات ليبرال دموكراتيك هـستند   طبقه
جهت حفظ بقاي  آن هم در آنجا و و اينجا هايي دراندك تالش از بغير و

گـر منازعـات   همـواره نظـاره    كنـد  طبيعـي جلـوه مـي      كه بـديهي و    خود
  .طبقات اجتماعي بوده است نمايندگان ديگر

 ي راخيزشي عمـوم هم مانند ديگران هاي ابتداي انقالب كارگران  سال در
روسـتايي   هاي شهري وي حوزهوكليه همگاني شد شوراها. تجربه كردند 

 بـراي  راآن جايي كـه مـشغول بـه كـاربود         هر هركس در  .برگرفت در را
بقيـه   كارگران حتـي از    و اي تجربه كرد   توده با مضموني  اي كوتاه و  دوره
 هـم در  غيرواقعـي مـديريت كارخانجـات     مرزهاي تا تر انقالبي و ترفعال

ايـن   ي انقالب پايين كـشيده شـد      وقتي فيتله  اما پيش رفتند  برخي موارد 
 شوراها وكارگران حتي به سنگرهاي قبل از      خاموش شد  گري نيز انقالبي

ديگـري بتـدريج    هاي ارزشو هويت شد بي يشانهاتشكل .بازنگشتند نيز
  .فتح كرد بوي كاسبكارانه تمام جامعه را رنگ و يافت و رشد

 نـه از  ش راامانـدن  ايم كه كارگرمواجه خود ي كارگري در  طبقه اكنون با 
روي  هاي طبقاتي پذيرفته بلكـه از     حفظ ارزش  با روي انتخابي طبقاتي و   

اولين فرصت  آن است كه در   مترصد زبوني به آن تن داده است و       و جبر
 جايگـاهي ديگـر    و جـايي ديگـر    در ش را اآمـال  و اين طبقه بگريـزد    از

 گريـزي از   تاريخي طبقاتي اوسـت و     كه اين جبر  آن غافل از  جستجوكند
 بالفاصـله بايـستي توسـط      كـه  ندارد  وجود ايشان براي اندكي از   آن مگر 

امكـان   هـاي فـردي و    همـين شـانس   . ديگري جايگزين شود   نسل جديد 
كورسوي اميدي  ،  بسيار كي از جابجايي طبقاتي مانند شانس برنده شدن ي      

 تـوهم عمـومي را      زنده نگاه داشـته و     ،دل آن بسيار   همچنان در  فردي را 
 كـه هـر   آن با  را ديگر كارگران  با سرنوشتينگاهي كه هم   .دامن زده است  

. گذارد آن انگشت نميبر و دكن نمي فهم، اما   كندتجربه مي توليد   درروزه  
ارتقـاي   نها تغييرات عميق طبقاتي در   مقابل اين انديشه كه ت     كه در  نگاهي

 سرنوشـتي و درك هـم  نعمـات مـادي فقـط از    زندگي و برخـورداري از    
دنبال منـافع   هوكاسبكارانه ب  ايستدمي است، طبقاتي ميسر  تالشي جمعي و  
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 اكنـون بـا   .رود ميپرهيزگر گرايانه ورفتاري مماشات هزينه با كمفردي و 

 تالشي براي ساختن نهادهاي خـود   ئيم كه   روبرو درخودي كارگري   طبقه
 طبقات  ديگر دهدمي ترجيح و كندنمي براي متشكل شدن اقدامي    كند،نمي

  .است رقم بزنند ميسر يا ،خواهندگونه كه ميآن اش راسرنوشت
 آيا برند؟آگاهي طبقاتي رنج مي نبود از كارگران تنها ياآ چنين است؟  چرا

 بـه درون  هاي انقالبي چـپ را شهي انتقال انديعناصرآگاه چپ كه وظيفه  
 آگـاه   نـام عناصـر   بكه  كساني   آيا اند؟كاري مواجه كم با اندكارگران داشته 

ء الينفك وظـايف انقالبـي   جز ارتباط با كارگران راي جنبش چپ وظيفه  
ي ارتبـاط اكنـون     نحـوه  دارند؟نخارجي   وجودديگر  ،  دانستندخويش مي 

اي خودانگيختـه   بـه گونـه    ندتواجنبش خودبخودي مي   آيا چگونه است؟ 
 آيـا  اصوال و  زنده نمايد  نهايتا ميان كارگران را    در پذيريي تشكل روحيه

 آن نـام   يا فقط در متـون كالسـيك از        چنين جنبشي وجود خارجي دارد    
ي تـاريخي   اين مرحلهآيا در ،ي اين مواردههم قبل از  و  شده است؟  برده

سـپس رهبـري تغييـرات       و خودتوان تغيير  ي كارگر طبقه ي ايران، جامعه
 كـه همگـي     پرسش ديگـر   ها ده اينها و  دارد؟ ايران را  عميق اجتماعي در  

اي طبقـه  توانـد مـي ايـران    ي كارگر كه چگونه طبقه   بايستي نشان دهد  مي
توليـدي خـويش     هـاي فرهنگـي و    بيگـانگي  ازخود بر تا شود براي خود 
  .پيش روي ماست فائق آيد،

 و دهش  آغازسخ دادن به اين سئواالت مدتي استتالش براي پا يا و پاسخ
 و هاكتابقالب  در ي كارگرواداران طبقهه فعالين واندك تالش تئوريك 

 كـه  را كـارگر  يطبقـه  حزب برخي .است گذارده نمايش به را خود مقاالتي
 خواهـد  ساخته يا و گرفته شكل )نشين خارج عمدتا( چپ روشنفكران توسط

برخي تشكيل  و اندداده پيشنهاد ي كارگرجات طبقه نرهبري و براي را شد
 .انـد  بيان داشـته  كمونيستي را  يبالفاصله انقالب و شوراهاي انقالبي سرخ  

 نهادهاي ايجاد وعنوان نهادي طبقاتي      به روي تشكيل سنديكاها   برخي بر 

حال  در را انقالبي شوراهاي يا و حزب تشكيل و فشرند مي پاي دموكراتيك
 ارزيـابي  كـارگر  يطبقـه  رشـد  منطقي مسير از انحراف كن و غيرمم حاضر
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 و كننـد مـي  تاكيـد  طبقـات  دموكراتيك ديگـر   رفتار بر صرفا برخي .كنندمي
 طبقـه  اين نظري هايانديشه كه كارگر يطبقه خود نه را چپ قدرت يعمده

 توانـد مـي  يافت و   خواهد بروز امكان سياسي مناسب فضاي در كه دانندمي

 اشجنـبش خودبخـودي    در خـود  كـه  كـارگري  يطبقـه  جمله از و ديگران
بـاالخره برخـي     و.رهبـري خـويش درآورد   به زيـر  آبديده شده است را   

ي اصـلي   كننـده تغذيـه ي  طبقـه ايـن   ،  بورژوازيعتقدند از آنجا كه خرده    م
نـاگزير  پـس  انقالب پيوسـته   روشنفكران انقالبـي، خـود بـه صـف ضـد          

ي دموكراتيك خود را از دست داده       لهي انقالب براي هميشه مرح    مرحله
 انقالبـي   بپا خاسته و   سوسياليسم برقراري بايستي براي  كارگران مستقيما و

 )متشكل كارگران(عيني  نظر زا باز از آنجا كه نه  و دآميز را تدارك ببينن   قهر
هنـوز ايـن آمـادگي وجـود نـدارد          ) انقالبي روشنفكران( ذهني نظر از نه و

            .هاي بعدي بودمنتظر فرصت نقالبي داشت وا الجرم بايستي صبر
 به تحرير محدود كتبي در بعضا مجازي و فضاي در هاروي اين انديشهرهبه

معضلي است   خودداشته است كه غيركارگري طبانيمخا عمدتا كه درآمده
 اصوالمباحث  ينا آيا كه است اين ديگر پرسش .شدهذكر معضالت بر افزون

به آن پرداخته  جايي ديگر در بايستي صرفا و ان ايران نداردربطي به كارگر
 بامخاطب پيوند راه پس نيست چنين اگر ،؟يانمود ابالغ را نتايج نهايتا و شود

 فوق ي مباحث نظريكه فاصله است حالي در اين و است؟ چگونه كارگري

 هستند كارگراني ارياپرولت  بپذيريم اگر حقيقت در .است كران چنيناين كارگران آگاهي سطح و

 بكس  وكارگران جمعيو بر نيروي كرده  تالش خويش يطبقه در ماندن بر آگاهانه كه
 پرولتاريا يطبقه گيريشكل ات هنوز كه بپذيريم بايد پس ورزند، مياصرار آگاهي طبقاتي

 انقالب طرح پرولتاريا گيريشكل تا بايستي آيا وجود اين با .ي بسياري استفاصله

 آيا .ندارند را ديدگاهي چنين چپ روشنفكران از برخي بوضوح فراموش كرد؟ را نيستيكمو

 اند؟مانده جا هاي انقالبيكه از انديشه ندااين ديگران يا و برندمي بسر خويش اوهام در ايشان

 فكري توليد از متاثر پيشنهادي هايطرح اين آيا چيست؟ ارزيابي مبناي اصوال

 ايذهني طلبيراحت خود يا است ايران يويژه ايطشر از منبعث و جديد
 هااين همهو است؟ رهانيده انديشيدن از را خويش خيال ،رايج هايبردارينمونه با كه نيست بيش
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 .ندارد  وجود كارگر يطبقه از  هم  دقيقي تعريف حتي كه  است  حالي در

 د مالكيت براقف كه كساني" يا و "مزدبگيران يطبقه"يعني تعاريفي مثل 
 روشني ناكافي و به"فروشندمي  فقط نيروي كارشان راند وابزار توليد

 تعريفي و .است خالي تشكل جاي آنها در زيرا است كاربردي ايانديشه فاقد

بقيه طبقات  ازمتمايز  و اي مشخصگونه را به كارگر يطبقه نتوان آن با كه
سرنوشتي هم  دراگزيرين علت   بههاي اجتماعي تفكيك نمود وگروه و

 ارقام و آمار درد به صرفا ،گذارد انگشت شانشدنوجه متشكل طبقاتي بر

   1.درباز نخواهد ك كارگران مشكالت از ايگره و خورد خواهد
هاي مطرح  انديشه و،پرداختن به وجه ذهن است قبل از حال بهتر ره به

توجه  توليد گران ود يعني كارموجوي  مادهبه وجه عين و ابتدا در، شده
 كارگران بصورت خودبخودي اينكه چه داليلي باعث شده است تا و شود

سپس به معضل اصلي   نروند،شان كارگريهاي سمت ايجاد تشكل به
بتوان  آنگاه شايد ،ه شودپرداخت كارگران و چپ هايانديشه پيوند چگونگي

.هاي موجود دست يافتبه ارزش تئوري
ـده  است و اگرچه بايستي هر     شناخت آن پديده موثر    اي در  پديده ه هر اگرچه نگاه تاريخي ب    اي  پدي

ـم  پديده را آن بررسي نمود تا و ش فهميد ازنده بودن  در حركت و  در را ـ  ه ـه ه ب   درونـي و ايگون
ـدايش آن     شرايط  از  شناختي موازي  اما همواره بايد   اش درك نمود  دنياي بيروني  تعامل با  هم در   پي

ـا     اش نيز ين شرايط پيراموني   همچن پديده و  ـيم ت ـته باش ـده   را آن داش ـم زن ـم  و   حركـت  در  و ه   ه
 كـه اش تاثيرگذارنـده همچنين    و  آورنده  شرايط بوجود  يمجموعه از متاثر و  عيني و  مادي

  .بشناسيم فهم كنيم ودارند،  يكديگر  باارتباطي ديالكتيكي

فاقد  هم كارگران به نوعي نيروي كار خود را مي فروشند و هم مهندسين و و معلمان هم مثال، بعنوان -1
 دركي مشابه از اگر چنين است آيا با يكديگر ابزار توليد بصورت فيزيكي هستند آيا همگي آنان كارگرند  و

 ؟ پر واضح است كه چنين نيست وشوند هم متشكل ميدارند و، يعني بااجتماعي  همسرنوشتي سياسي و
  .بتوانيم كارگران را متشكل نمائيمي كارگر هستيم كه در واقع با آن چنان تعريفي از طبقهما محتاج آن

اني شناسجامعه" :گويدمي طبقه مفهوم يدرباره كه كنيم ايتامپسون اشاره. پيي يهنظر به اينجا تاس خوب
مسير  را در طبقه نقش تا نداشده آن يخانهموتور وارد فراوان تالش با و اندكرده متوقف را زمان ماشين كه

متفاوت مشاهده  مراتب سلسله و هادرآمد مشاغل، را با شماريبي افراد اندتوانسته فقط هاآن پيدا كنند، تاريخ
كار كردن  طرز بلكه نيست ماشين از بخش يك ياجتماع يطبقه كه گويند، چراها درست ميالبته آن. كنند
صداي  ، گرما وي منافع اين گروه و آن گروه نيست، بلكه تضاد منافع استطبقه. تحركت آن اس آن و

  )10–� : 1379،آبراهاميان(."است حركت طبقه ساخت نيست بلكه واقعه و...غرش حركت ماشين است
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،  سه نوع  از ذيريم كه اگر بپ  .يكصدسال دارند  كارگران ايران قدمتي حدود   
 فيزيكـي  هـاي دسـتگاه  بـر  كنتـرل  مالي، يسرمايه و اقتصادي مالكيت كنترل

، كــار نيــروي بــر كنتــرل و )ادارات و هــاشــركت زمــين، كارخانــه،( توليــد
 كه كارگران برصورتي كنترل خويش دارد در سه نوع را در   بورژوازي هر 

كـسي كـه نيـروي       از ار كـارگر  تعريـف  اگـر  باز و 1ندارند كنترلي يك هيچ
 دارانـه در  هـاي سـرمايه    محيط به كسي كه در    فروشدمي به مزد  كارش را 

ريـزي   شـرايط برنامـه    در  و شـده  متمركز يدي، ديگر مزدبگيران كار   كنار
قـدمت  ، دهـيم ء ارتقـا  انـد ط صاحبان سرمايه به كارگرفته شـده  شده توس 

 از و سـد ر ايـران مـي    يكـصد سـال در     اين تعريف به حـدود     كارگران با 
 كـارگري  حتي و هامغازه در ورانهپيشه شاگردي و مانوفاكتورها كارگري در 

 اجتمـاعي بـه    پذيري اين بخش  شكل عمدتا .گيرد زمين فاصله مي   برروي
ــاز و دوران قاجــار اخــراو ــا گــرددمياوايــل حكومــت رضاشــاه ب  كــه ب

 ، آجرپـزي و   سـازي، كاغذسـازي   تابي، قنـد، كبريـت    هاي ابريشم كارخانه
تـابي،   چينـي، نـخ    هـاي شيـشه و    با كارخانـه  سپس   و عت چاپ آغاز  صن

 1300هـاي   در سال . كني ادامه يافت  پاك  پنبه ، آبجو سازي و   سازيصابون
 هاي صـنعت   حوزه ي خارجي در   سرمايه حضور سرمايه و  رشد بابه بعد   

بخـش   بعضا ي دولتي و   سرمايه با(آن   از پس و آهنراه و آهن ذوب و نفت
 و  بافنـدگي و نساجيو سيمان  دخانيات و در )ه به دربار  خصوصي وابست 

ســپس  ســازي و واگــنســازي ولاتومبيــ لــوازم منــزل و توليــد ادامــه در
هليكوپترسازي  سازي و راه آالت كشاورزي و   ماشين و فوالد پتروشيمي و 

ـي     دوره سازي در  كشتي و ـد و  ي محمدرضاشاه ادامه م ـا  ياب ـسرعت       زمـ  ت ان انقـالب اسـالمي ب
 بـه  هاي صنعتي مـشغول   كارگاهي كه در كارگرانكه جمعيت  ايبه گونه يابد  ش مي گستر

 1320 سال شوند در  بالغ مي  نفر 17000كه به    1300 سال از ،شوندمي كار
  2.يابدرشد مي 1438000 به 1355 سال در و  نفر90000 تا

  .92ص ،  محمد حسين بحراني،ي متوسط طبقه-1
جليل  (43 و 42و كتاب شوق يك خيز بلند ص )بهداد و نعماني( آمار از كتاب طبقه و كار در ايران -2

  ) ناصر سعيدي-محمودي
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شهري شدن  و انقالب اسالمي اين رشد به نسبت رشد جمعيت پس از اما

 خود گرفتـه  بهآهنگ كندتري  متوقف شده و   ون زندگي اجتماعي،  روزافز

هـاي   كارگـاه كـارگران متمركـز در     كـه  ايگونـه  هب .شودمي منفي بتدريج و
جايگاه  بودند، رشد حال در بشدت شاهاواخر دوره محمدرضا   در كه صنعتي

 از شـوند،  به حاشيه رانده ميدست داده و معادالت سياسي از   در را خود
 هـيچ   اندنداشته هاي خود را  كه تشكل  آنجا از  و ودشمين كاسته   تعدادشا

 در شـان توسط نمايندگان  داشته و  را صف مستقل خود   گاه هم نتوانستند  

يـا   منفعالن و همواره بدل به     و كنند مداخله اجتماعي و سياسي تصميمات
  .اندهايي از حاكميت شدهروان سياسي بخشدنباله

 مقطع زماني دو در كارگران ايران تنها،  سالهد يكص حدودي اين سابقهدر
 شـرايط   بامتناسب  و) نه بصورت پراكندهو (اند در سطحي وسيع  توانسته

  .را متشكل نمايند نيروي كار بخش كثيري از اجتماعي زمان خود
ي كـارگري كـه توسـط     قالب شوراهاي متحده  در ي بيست و   دهه  در -1

  .دتشكيالت حزب توده سازماندهي شده بو
هاي اوايل انقالب اسالمي تحـت عنـوان شـوراهاي اسـالمي          سال در -2

ي جريانات  كليه و بود كشور انقالبي شرايط از متاثر كه كارخانجات كارگري
  .سازماندهي آنها نقش اساسي داشتند سياسي چپ و برخي مذهبي در

  
    ي كارگريشوراهاي متحده

 بركناري ال قدرت پس از    انتق ءخال از حزب توده كه     20ي   اوايل دهه  در

  حاكميـت خـويش سـود      برقراري استقرار  جوان در  شاه ناتواني و رضاشاه
ـ   و حزب كمونيـست شـوروي     ازالگوبرداري   با،  بردمي دنبـال پايگـاه   ه   ب

ي اقدام به ايجاد شاخه    معادالت سياسي،  نمايندگي كارگران در   و ايتوده
 تـرويج  بليـغ و  شـرايط ت  حـزب تـوده  كـه  آنجـا  از 1.كارگري حزب كرد  

 تشكيل شد و در زمستان همان  1320 در پاييز"شوراي مركزي "به   اتحاديه كارگران ايران معروف      -1
اعضاي حـزب تـوده و اكثـر آنـان     آور نبود كه تمام هيئت موسس آن     تعجب. سال تجديد سازمان يافت   

هاي كارگري و خودكامگي در ايران، حبيـب الجـوردي، ترجمـه     ، كتاب اتحاديه51ص(كمونيست بودند   
.86 همانجا ص -)ضياء صدقي، نشرنو
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طرفي  از در سطحي وسيع داشت و اي علني وبه شيوه را هاي خودانديشه
هـاي   خواسـت   از انبوهي باكه  كثرت اين بخش اجتماعي      بر روز  به روز

بخصوص پس از پايـان جنـگ جهـاني       (اجتماعي روبرو بود     اقتصادي و 
بـه شـكل دادن ايـن        1رفتـاري كالسـيك    توانست با ،  شدافزوده مي ) دوم

واقع حزب توده چشم به كسب قدرت سياسـي          در .ا اقدام نمايد  ه تشكل
يـاري   بحـران آن را  روزهاي دربايستياش ميي كارگري شاخهداشت و

ي ي طبقـه  يـن اولـين تجربـه     ا رو نمايد تا به اين مهم دست يابد از ايـن         
 مبـارزات  تجربيـات  كـه  آن بدون ، سطحي گسترده  جوان ايران در   كارگر

ي اجتماعي پرورانـده شـود،      عرصه در و بگذراند سر از را دخو اقتصادي
 قـرار  حزبـي  سياسـي  قـدرت  خدمت كـسب   در و 2سياسي شد بسرعت  

 در .جاي ديگـري بـود     در در دست ديگري و    شاريسمان سر كه گرفت
هـاي بيـست    سال در اجتماعي و سياسي   كه شرايط اقتصادي،   آن واقع با 

 هاي بعد در سال  شود و   بتدريج بارور  ايران طبقه كارگر  تا بسيار مهيا بود  
كـسب قـدرت    بهكه سران حزب تنها  آنجا از طبيعي زايمان كند اما  بطور

ي كـارگر مطـرح      برايشان روال طبيعي رشد طبقه     انديشيدند و سياسي مي 
بـدنيا   اي راالخلقـه ت به سزاريني زدنـد كـه فرزنـد نـاقص       دس،  نبود پس 

 سرپرسـت بـدور    بـدون  را آن بنـدهاي سياسـي    و زد آوردند كه پـس از    
كودتـا بـه يكبـاره جـان         پس از  اختناق و شرايط سركوب  در تا انداختند

 كه كارگران ايـران بـه وجـه غالـب نيـروي كـار         آن با هاآن سال  در. دهد
 فنـي در  نظـر  از حـال رشـد   ولي بـسرعت در  اجتماعي بدل نشده بودند   

هاي كارگري، بايستي شاخهاحزاب سياسي چپ، مي) منظور پس از انقالب اكتبر  ( در رفتار كالسيك     -1
امـا  . ن با ديگر طبقات اجتماعي را بعنوان نيروهاي مادي خويش مهيـا سـازند   زنان، هنرمندان و مرتبطي   

شـد ايـن   مـشاهده مـي  ) مادر احزاب پيراموني(گونه كه در حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي        همان
ها معموال از فهم مستقلي برخوردار نبودند و بيشتر در خدمت اهداف مركزيت حزب و شخص زيرمجموعه

منـافع جنـبش چـپ    "شد با عنوان اينكه  گرفتند و هر گاه كه صالح تشخيص داده مي        يدبيركل قرار م  
اي ي سازماندهي كارگري در كشوري مانند گربه حتي به قيمت نابودي كليه"كندجهاني چنين ايجاب مي

  .زدنداي سياسي ميخورد تا زنده بماند، دست به معاملهكه يكي از فرزندانش را مي
ي شوراي متحده مركزي با دولت نه بر سر اختالفات كار و كـارگري بلكـه بـر سـر           نخستين درگير  -2

 رخ 1323 در سال -موضوع سياسي بسيار مهمي، يعني امتياز نفت درخواستي شمال اتحادجماهير شوروي
  ). 88همانجا ص. (داد
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 ي  متحـده ايشـور   كـار يتجربـه  .ذهنـي بودنـد    نظـر  آگـاهي از   و توليد

 فهمـي نـاقص و     در چند ي تشكيالتي هر   به عنوان اولين تجربه    كارگري
 در  امـا  كارگران كسب گرديد   يراب تودههايي آلوده توسط حزب      آموزه با

 ميان كارگران صورت تئوريك در اگرچه كار  زيراارزش بودبا سياربواقع  
 پ و شعارهاي سياسي چ   هاي طبقاتي و  خواست آشنايي با  گرفت اما نمي

حـضور   هاي كارگري و  قالب تشكل  سرنوشتي در  حس هم  همه مهمتر  از
ي ايـران  تجربـه ي كـارگري بـي    هبراي جامعـ   خود اين نام،  در مراكزي با  

هـاي چـپ    جريان اين مادر  افسوس كه حزب توده،   ولي  . غني بود  بسيار
كارگران بنا   با فهم فرزندان خود   در همان ابتدا  سنگ بناي كجي از    ايران،

 زنندبر روي آن ستون مي     ها همچنان اين جريان   هاي سال سال  كه تا  دنها
  .سازند ميهمچنان آوار و
 گريـز  نـابودي حـزب تـوده و       ي كارگري بـا   متحدهشوراهاي   رحال،هبه

براي هميـشه جـان      و ش بريده شد  ا ناف بند ،خارج ازكشور ش به   اسران
ـ كه حزب نه ضرورت انتقال آن تجربـه   آنجا از و داد بـراي   اارزش راي ب

فقط  راكارگران  برايش مهم بود زيرا نه اصوال  و ميدفهمي كارگري جنبش
هـيچ گـاه    جنبش كارگري ايـران     در نتيجه    ،پنداشتهاي خويش مي  توده

ي بنـدي تجربـه   واقـع جمـع    در .اي ببـرد  تجربيـات بهـره   آن   نتوانست از 
ديـده  بـه نهادهـاي آن پ     ي اول   در درجـه  ي اجتمـاعي     پديده تاريخي هر 

ي ي شـوراهاي متحـده     عهـده  كه بر ي تاريخي    اين وظيفه  مرتبط است و  
 خـدمت  ي درنه درون حزب سطحي وسيع و   بايستي در  مي و كارگري بود 

 اش،ناديده انگاشتن ثبت نشدن وبا گرفت  ميقرارايران  كارگران  كل   فهم
هـاي   خدمت نـسل   در و به هيچ گرفت   را كارگران ايران    منافع درازمدت 

  .درنيامد 57سال  بخصوص در كارگري بعدي
  

    شوراهاي اسالمي كارخانجات
شاه  ثبات سياسي پس از كودتاي سال سي ودو، با شد عنوان كه گونههمان

 كـشور   ) اجتمـاعي  -سياسـي  -اقتصادي(  مختلف ئلا مس براي حل نهايي  



              16 
  

اهداف ايـن    يكي از  .انقالب سفيد گرفت  اي بنام    اجراي برنامه تصميم به   
 توليد در و روستا  پايگاه مردمي روحانيت بود كه ريشه درسياست حذف

 در بخـش توليـد      سرازيركردن سـرمايه   با رواين از .نظام فئوداليته داشت  
بـا پيـروي از    نظـام اقتـصادي خاورميانـه را    رهبري تغييرات در،صنعتي

بخـش   كودتـا  شـاه بـا    قـبال  سوي ديگـر    از .جوامع غربي بدست گرفت   
 و ي سياسي حذف كرده بود     صحنه از ي مصدق را  سياسي مليون به رهبر   

 بخـش  در گـذاري سـرمايه  تغييـرات  و سـفيد  انقـالب  توانست با  مي حاال
ي ايرانـي هـم پايگـاه مردمـي         شـدن جامعـه   شـهري    بر  تمركز و صنعتي

 هم هـواداران تجـددخواه را   به سمت خويش جلب نمايد و     را گراهاملي
  مرفه هاي مترقي و  مچنين بخش  ه هنرمندان و  روشنفكران و  از كه عمدتا 

 از  شــده جــدا يگرفتــه شــكل تــازه  بــورژوازي نوپــايطبقـه متوســط و 
جريـان   تنهـا  سوي ديگـر  از .را سامان طبقاتي دهد   ن بزرگ بود  دارازمين
شـاه   و حذف شده بـود    ي سياسي كشور   صحنه از نيز )حزب توده ( چپ

هـاي  ريـزي ي سياسي شروع بـه برنامـه  توانست بدون دغدغه مدتي مي  تا
 برده از آن نام ي كارگر بنام طبقهآنچه كه امروز   .اقتصادي بكند درازمدت  

 اگرچـه در   .دهـه اسـت    واقع بخش اعظم آن حاصل ايـن دو        شود در مي
 دست به اعتـصاب و      بارها ايران كارگر جوان يطبقه همين پنجاه يدهه

 مطــرح ســاخته و را خـويش  اقتــصادي هـاي خواســتو  زده تظـاهرات 
  از يهيچگاه تـشكل مـستقل     اما 1سركوب شده بود   قب آن بشدت نيز   عامت

اش حكومـت   گيـري طبقـاتي    شـكل  گونـه كـه بـراي     مانه .نداشت خود
ي زمينـه  ،توليـد  بخـش  انتقال سرمايه در   با و گرفته بود  باال تصميماتي از 
هـاي  تـشكل بـراي    فـراهم سـاخته بـود     نـاگزير    شان را گيريمادي شكل 

 ده و  خـود انتخـاب نمـو      افـرادي را   كرد و  كار را همين   شان نيز كارگري
هـاي كـارگري    و اتحاديـه   عنـوان سـنديكاها   تحت   ي حكومتي را  ينهادها

فزايش يافت  ا55سال  ورد در م35 به 52سال  مورد در 20جمله شمار اعتصابات كارگران صنعتي از از-1
كارگر كشته  17درگيري  ايرانا پس از و خاور بنز چيت ري، ،چيتهاي جهانوقايع اعتصابات كارخانه در و
  .اخراج شدند و دستگير تعداد زيادي نيز و  نفر ديگر زخمي شدند12 و
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 در   البتـه  كـه  سـازد  مهـار  كارگران را  ابتدا از بتواند تا برايشان حاكم كرد  

بـه اعتـصابات     منجـر  و شدمي خارج دستش از جاي ايران اين كنترل   جاي
مستقل هاي   تشكل از انقالب اسالمي  روي تا ره  به .گشتهم مي كارگري  

گيـري تظـاهرات    اوج با  انقالب و  هايسالاوايل   اينكه در  تا خبري نبود 
جريانات سياسي   تبليغات از متاثر كارگران سياسي، فضاي  بازشدن و مردمي
بـه   هاي دهه پنجـاه،   سركوب سال  اثر همچنين بر  مذهبي و  بعضا چپ و 

 عرض چنـد  بسرعت در و حركت كردندشوراهاي كارگري سمت ايجاد   
كـه   اين شـوراها   .تشكيل شد  سطح كشور  ماه صدها شوراي كارگري در    

نمايندگان طبقـات مختلـف    از نه طبقاتي، و اي داشتند شكلي جبهه  بيشتر
   .فكري بودند گرايش واقع داراي چهار در و تشكيل شده بودند

                                          
  متخصصين سرپرستان و مهندسين، ،مديران )1
  كارخانجات هاي سياسي درنمايندگان جريان )2
حمايـت   طلب جـوان كـه مـورد   حق  ياقديمي و  كارگران مبارز )3

  كارگران بودند  اكثر
  1رژيم اسالمي جديد طرفدار متعصب وكارگران وكارمندان )4

  
سـال   تا كشور ي غالب بر  فضاي سياس  بخاطر شوراها اين ماهيت اينكه با

حقـوق   از و داشـت  هـا خواست شدن كيفي سمت به صعودي  سيري 60
ـ   بنـا   امـا 2كردمي اجتماعي حركت سياسي و حقوق سمت اقتصادي به  رب

 نهادهايي براي كـارگران،  ازبتدريج و  گرديدمتوقفذيل اين روند داليل
. شد تبديلكارگران به نهادهايي بر

ن از همـي ( كتاب طبقات شناور و فرهنگ كاسـبكاري  30 تا24 بحث مربوط به شوراها در صفحات          -1
  .به تفصيل آمده است )نويسنده

 و% 3تامين شغلي  %93ي رفاهي ماليزمينه در 57 -49سال هاي كارگران صنعتي درجمله خواست ز ا-2
 صنفي سياسي و% 21تامين شغلي% 51ي رفاهي ماليزمينه در 59-57 سال كه در بود% 4صنفي سياسي

.استتغييركرده % 28
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بـراي منـافع مـادي    اي نـاگزير اسـت كـه      دارانههر حكومت سرمايه  .1
حاكميـت  و يا هايشان نظارت، مديريت  و تشكل خويش بر كارگران  

  . داشته باشد و نظام اسالمي نيز از اين قاعده مستثني نبود
 ميـل   باط در حركت سرمايه كه همواره به سمت انباشت بيـشتر          ضان.2

 از بـين رفتـه بـود و حـال     62 تـا  57هاي پرآشـوب   كند در سال  مي
  . گشت ميدارانه براي رونق مادي بازسرمايه  به نظمبايستمي

ي كـارگر كـه مهمتـرين نقـش         هاي چپ مدافع حقوق طبقـه     جريان.3
نظري در برپـايي شـوراهاي كـارگري را داشـتند بـه همـراه ديگـر                 

از يكدسـتي در حكومـت و شـروع         جريانات سياسي همگـي پـس       
شان نيـز   ها متالشي شده و در پي آن هواداران و نمايندگان         سركوب

.  و كيفيت نظري شوراها تقليل يافتاز اين شوراها تهي گشتند
هويت كردن و تـضعيف و      نهادهاي موازي توسط حكومت براي بي     .4

هاي اسالمي انجمن و كارگري بسيج مانند ،كنترل كارگران تشكيل شد  
ي وظيفـه كه  ،  ي كارگر ان و سپس نهاد مركزي حكومتي خانه      كارگر

كـارگران  و هرگونه فعاليت طبقاتي   ي شوراهاي كارگري    كنترل كليه 
را بـه ايـشان      ، سياسي مشخصي   اقتصادي را بر عهده گرفت و رفتار     

شناسايي و دسـتگيري كـارگران      ديكته نمود و در ضمن توانست با        
.ها را مديريت نمايدبازسازي تشكلگونه تالش براي  هر مبارز

 بـه تعويـق انـداختن طـرح     عراق بـراي  فرصتي كه جنگ ايران و  از.5
 به بهترين نحوي استفاده شد      پيش آورده بود   اقتصاديهاي  خواست

اعتقـادات مـذهبي     كنـار  ي كارگران در  پرستانه به احساسات وطن   و
  .ايشان بشدت دامن زده شد

ي  دهـه  هويت كردن شوراهاي كـارگري در      بي سركوب و  تصفيه، با.6
ي ي هفتـاد دوره   ي دهـه  فرهنـگ كاسـبكارانه    ادامه بـا   شصت و در  

 راههاي  هم از  ي فردي آن  طلبانهي منفعت هاارزش اني كه بر  رفسنج
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ايـن   پيكـر  بـر  ي نهايي فرهنگي نيز   ضربه شد،غيركارگري تبليغ مي  

.1نابودي آنها رقم خورد و آمد تشكالت كارگري وارد

بقـاي   بـراي  است راهي پي در ناگزير ايزنده يپديده كه هر  آنجا از اما
 بيرونـي  انعكـاس  كه تپدمي ايجنبنده همچنان خود درون در پس خود،

 پـس   هـم از   ي كـارگر   طبقـه   و اش دارد  حيات درونـي   نشان از  همانا نآ
 خـود  درون در چنـد  هـر  و همچنـان  شدن شوراهاي كـارگري    يتهوبي

 كـارگران  سـنديكاي  گيـري شـكل  بـا  كـه  كرده است  و كندمي تقالهايي
ـ   تپهكارگران شركت هفت   سنديكاي و  واحد  شركت  بـروز هـا   الش اين ت

 اعــضاي دســتگيري بــا كــه مــورد ايــن دو امــا 2.بيرونــي داشــته اســت
بـه   ايشان همراه بود متاسـفانه منجـر       با فعالين مرتبط  و شانيمديرههيئت

 و نـشد  كـارگران  ميان در كارگري هايبرپايي تشكل  تالش عمومي براي  
بحران  پي   چه در   اگر .كنترل نمايد  را اقدامات اين توانسته حكومت فعال

 ملـي و   توليـد  نـابودي بخـش وسـيعي از       و نژاداقتصادي دوران احمدي  
 ايـشان  بيـشتر  چـه  شـدن هـر   فقيـر  و كـارگران  خريـد  نصف شدن توان  

 كـارگري  توسـط معترضـين    گـاهي  از هـر  و گريختـه  جسته و  اعتراضاتي

 خيـل فـشارهاي     در مقابـل   هـا ايـن انـدك فعاليـت      اما  گيردصورت مي 
 را سـئوال  ايـن  و اسـت  ناچيز بسيار و تناسب ونبد  ،اجتماعي -اقتصادي

متناسب  كارگران ايران دست به فعاليت گسترده و كه چرا سازدمطرح مي
 چنـين در  نظري ايـن   جنبه از چرا و زنندجايگاه اجتماعي خويش نمي    با

  آن پـي  در و شـدن  متشكل  براي تالشي و  زنندمي پا و  فكري دست  فقر

گرايي، گرايي، تجمل منفعت گرايي،مدرك مانند هاييشارز اجتماعي -  فرهنگييعرصه در -1
 تبليغ آن گسترش يافت و بر و ي باصطالح سازندگي رشدورهد چنان در گرايي آن معاملهگرايي ومصرف

مله است فقط كافيست كه راههاي قابل معا همه چيز"ييك كالم فرهنگ كاسبكارانه در كه شد
 كارگري هويت يعرصه در و كرد رسوخ اجتماعي هايعرصه تمامي بر "يافت ش راارفايدهپ هزينه وكم

به كتاب  ابي چرايي آن رجوع شوديبراي ريشه. (ري وارد ساختي كارگ جامعهپيكر بر هولناكي يضربه
  )56تا 50ص طبقات شناور

 هچنين رهبري تشكل و سازماندهي در اين دو كيفيت انتخابات و گيري و پرداختن به چگونگي شكل-2
  .آنها امري ضروري است
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 دنبـال دارد،  ه  برايشان ب  پيش را  مادي بيش از   رفقكه   آهنگ موجود  تغيير
  كنند؟مين

تـوان بـه    حد فرهنگ كاسبكاري سعي شده در    و كتاب طبقات شناور   در
كـارگران    چرايـي وضـعيت موجـود   بـه  ،فرهنگي داليل مادي، توليدي و   

 اجمـالي و  مطالـب آن كتـاب بطـور     يـادآوري  علت اين هب پرداخته شود 
يت كارگران به بررسي وضعاين كتاب، قطعا در  ديگرداليلي  اضافه كردن   

                                                                .كرد  كمك خواهدايران
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به اظهارات  بنا( ،باال  عليرغم درآمد نفتي بسيار   اين دوره   اما در  .ايممواجه
نژاد  دوره احمدي  فت تنها در  فروش ن  نمايندگان مجلس درآمد حاصل از    

 آنجا كـه ايـن درآمـد        از) اش بوده است  معادل فروش پنجاه سال گذشته    
اي، اي مثـل انـرژي هـسته       غيركارشناسـي  طلبانـه و  هاي جاه صرف پروژه 

هاي  وام  و مسكن مهر، واردات گسترده    توليد خرد،  هاي زودبازده و  بنگاه
به  قتصادي نشد بلكه منجر شد نه تنها باعث رونق ابزرگ به افراد خودي 

مهـاجرت   تـورم و   هـا، تعطيلـي كارخانـه    افزايش بيكاران،  نابودي توليد، 
 يـا  هاي غيرتوليدي ايـن طبقـه و       به سمت حاشيه   ي كارگر  طبقه بيشتر از 

  باال درآمد نفتي واقع تنها   در .ي متوسط شده است   دستي طبقه  پائين اقشار
  در رامخـرب   نقـشي    حتـي    ، آن بـرداري از  بدون توجه به چگونگي بهره    

. بازي كرده است، فرهنگ و اجتماع توليد
نبـود يـك     هاي انقالب و  فراهم بودن فضاي نسبتا باز سياسي در سال       . 3

ها شرايط مناسبي براي بيـان      آن سال  راس سرمايه در   بر حكومت مقتدر   
، 20 يهاسال ين تجربه را در    ا .ساختهاي مختلف را ممكن مي    خواست

رضاشاه توان انسجام بر مديريت سياسـي        كميت پس از تبعيد   آنجا كه حا  
جامعه براي مدتي دچار خالء قدرت شده  را در راس حكومت نداشت و

هم اكنون پس از     . مشاهده كرده بودند   اي عيني گونه بود، قبال كارگران به   
، كارگران به روشني از تـالش   89 و 88هاي  سال سركوب جنبش سبز در   

 اگر. اندآگاهي خود رفته  اعتبار و مشروعيت از دستيم براي ترمحاكميت
 استقرار ربتاثيرش  اي و ي پس از مذاكرات هسته    توان آينده چه هنوز نمي  

قدرت  رحال امكان خالء مقطعي در هبيني كرد اما بهنظام اسالمي را پيش
صفحات بعدي  اين شكاف در از (حاكميت سياسي شكاف در سركوب و

بتواننـد  شايد كـارگران    و ذهن نيست  از  دور )گفتبيشتر سخن خواهيم    
راسـتاي متـشكل كـردن     در همچون گذشته از اين شكاف بنفـع خـود و       

ايـم  ر سي سال گذشته با آن مواجه بوده     اما آنچه كه د    .خويش سود ببرند  
 ها همواره براي كارگران ثابت مانـده همانـا نظـارت         ين سال ا در تقريبا و

.  كارگران توسط حاكميت بوده استدنپيشگيري از متشكل ش مطلق و
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 20هـاي سـال  ي كارگر درهاي چپ مدافع طبقه  گروه حضور فعالين و  . 4
 طرح حقـوق طبقـاتي كـارگران در     كه نقش مهمي در سازماندهي و     57و

 دچـار آنها عليرغم اينكه . گذار بودهايشان داشتند، بسيار تاثير قالب تشكل 

كه  بودند آگاهي عناصر الين چپ تنها  فع ينهم واقع در ولي شدند اشتباهاتي
 متـشكل  در و كردندمي آشنا شانطبقاتي حقوق  وجه نظري باكارگران را از 

  پـس از   . داشـتند   مهمـي  مقطـع تـاريخي نقـش      دو هر شدن كارگران در  
هاست كـه از  سال شصت، ديگر  يدهه در چپ فعالين كشينسل و سركوب

ي عمـده . خبـري نيـست    ميـان كـارگران      ذهني ايشان در   حضور عيني و  
 وزني از نظـر كمـي وكيفـي در    هاي چپ كه زماني داراي اعتبار و   تشكل

كـشند كـه بـه    اينك تنها نامي را با خود يدك مـي     شور بودند، هم  داخل ك 
اي سـعي در حـضور     از طريق ارتباط رسـانه     كرده و  كوچ خارج از كشور  

ميـان   طه درواسـ  واقع ديگر نه از آن ارتباط بـي     در. رمق خويش دارند  بي
نه حتي با جنبش دانشجويي كه پايگاه مادي اين   كارگران خبري هست و   
.گرديده، ارتباطي دارند همواره از آن تغذيه ميفعالين چپ بوده است و

سرمايه نيز تغييراتي رخ  و شرايط جهاني و چگونگي تقابل كار نظر  از. 5
ه دسپري ش يالدي م60  و50اي ه دهههاي انقالبيديگر دوره .داده است

هاي  انديشهزحمتكشان و هاي عظيم كارگران وزماني با انقالب گرا .است
 هـم در   ها مواجه بوديم بتدريج اين انقالب     ، چين و كوبا   در روسيه ،  چپ

كالسـيك   چـپ  ماهيـت  و هگـشت  متحول بروز انديشه و هم در فرم     ماهيت
  در مقابل شرقنند لهستان و كشورهاي بلوكما(. اندهخود را از دست داد

هـاي اجتمـاعي در مقابـل ديكتاتورهـاي      و يـا جنـبش     حاكميت شوروي 
 آرژانتـين و سـپس   سركوبگر امريكاي التين ماننـد شـيلي، نيكاراگوئـه و         

ي اطـراف روسـيه تحـت عنـوان          كـشورها  خـواه  دموكراسـي  هايجنبش
در خاورميانه تحـت  باالخره در اين دو سه سال اخير       و رنگي هايانقالب
 كه بتـدريج رهبـري جنـبش اعتراضـي از           )عربي  بهار هايانقالبعنوان  

ايـن   دري متوسـط  هـا بـه طبقـه   سالزحمتكشان در آن نمايندگان نظري   
ه در ك ،و نمايندگان نظري ايشان نه رهبريرسيده است و كارگران  جوامع
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 قرار   اين كشورهاروي بخش متوسط شهريواقع در مشاركت و يا دنباله 
 در و بود واقعيت اين گوياي ي جمعي در ايران نيزين تجربه آخر. اندگرفته

.  اوضاع بودند تا فعاليني در صحنهگر كارگران بيشتر نظارههم جنبش سبز
. ل متـشكل نبـودن كـارگران ايـران اسـت       تغييرات فرهنگي ديگر عامـ    . 6

ها اتفاق افتاده اگر چه ريشه در توليـد و كيفيـت      تغييراتي كه در اين سال    
هاي توليـدي   در عرصه  هايشگذاريسياست و جامعه مديريت د اما ن دار آ

اش توانـسته مـسير فرهنگـي       هاي اجتماعي و فرهنگي   و در پي آن برنامه    
كارگران ايران كه در . ه كارگران را به كلي دگرگون سازدجامعه و از جمل

داشتند و به تبـع جايگاهـشان        به سمت پرولتريزه شدن گام برمي      50دهه  
بـا نيـروي   د اجتماعي به ماندن در طبقه و تغيير شـرايط خـويش           در تولي 
 ها كار فرهنگي مدامطي سال ،شدندمي ترغيب سرنوشتيهم حس و جمعي

 شدن دور گشته  تريزهمسير پرول  از كه شدند كساني به تبديل حاكميت توسط

 به مجبور فردي هايهاي فردي خويش جهت كسب منفعت    تالش پي در و

 حقيـر   هايحاصل توليد خرد و ارزش    يدي شدند كه     جد فرهنگ پذيرش
، گرايي منفعت گرايي،تجمل گرايي،مصرف مانند هاييارزش .بود شده تبليغ

 كه در واقع اصول گرايي، كاسبكاري و معاملهدر يك جمله و گرايي مدرك
  داشـت بـه فرهنـگ    بتـدريج ارزشي طبقات ديگر غير از كارگران بود كه  

 جـاي شد و كارگران به     بدل مي  اجتماع بر حاكم جديد هايارزش و غالب

هاي آني  جذابيت پي در كنند ايستادگي آن لمقاب در پرولتري فرهنگ با كهآن
نها روي از آنها پرداختند و اين فرهنگ كاسبكارانه آآن به پذيرش و دنباله   

  .ن دور ساختشاهاي جمعيرا هر روز از يكديگر و خواست
ي كارگر ايران در حال دسـتيابي   طبقه 50دهه در بخصوص و در گذشته  .7

ها اين طبقه حتي پنجاه سال    با اينكه در آن سال    . بودبه يك ثبات طبقاتي     
اش به سـه نـسل      ا اينكه كارگر صنعتي ايران سابقه     هم قدمت نداشت و ب    

را با خـود  انداز ايشان دورنمايي از ثبات در توليد        رسيد اما چشم  هم نمي 
هـاي  هـاي صـنعتي و دركنارشـان شـهرك        جاد شهرك اي.  همراه داشت  به

كـارگران همگـي حكايـت از        ديگر به نسبت بهتري نسبتا درآمد و كارگري
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هـاي طبقـاتي هـر      امكان جابجايي . بات نسبي براي كارگران صنعتي بود     ث

. كـرد ه ميتر جلوحال نامقرون به صرفهتر از گذشته و در عين روز سخت 
 هاي مفيد و موثر اجتمـاع   و اينكه ما انسان    اعتبار فرهنگي    امنيت شغلي و  

 هـر  و  بـود   كـرده  ترپاگير شانكارگري زندگي در را صنعتي ارگرانك هستيم
 ديگر اينقطه در بايستيمي كه شدمي تلقي شكست يك شغلي جابجايي وعن

 وق باعـث اعتمـاد    ي مـوارد فـ    ديگر مجموعه  سوي از .كنند شروع صفر از
توانـست  شد كه خـود مـي  رگران صنعتي مي هويت كارگري كا   بنفسي در 

 شغلي هر روزه از  تجربياتواقع در. هاي جمعي ايشان باشدفعاليتمنشا 
كرد بيش  خارج شده و كارگران را مجبور ميحريفيفنحالت كلي و همه

 پـس  شرايط اين .شان تكيه كنندر زمان ديگر به شغل و نيروي جمعي    از ه 

 فرهنگـي  هـاي ارزش تـرويج  بـا  سـپس  و نگ هشت سـاله   ج با و انقالب از

، و تاكيـد بـر توليـد    هاي پس از جنگ از طرفي     ي دولت دوره در ذكرشده
نـشيني و انبـوه مـشاغل     پي آن گسترش شهر خرد و تجارت كااليي و در     

 فـردي  خدمات شهري از سوي ديگر و همچنين كسب تجـارب        خرد در 
رب جمعـي  ، پس از تجـا هاي گريز از طبقهو كشف راه  شهري در زندگي 

 هاي جمعي عمدتا   حاصل تالش  خورده مانند انقالب و جنگ كه      شكست

ي متوسـط   اين طبقـه  حاال .زحمتكشان شهري و روستايي بود، تغيير كرد      
ي عميقـي   از روابط اجتماعي كه در آن تجربه      بود كه با برداشتي سطحي      
بطـي  اهاي فـردي نداشـت و تنهـا آن را در رو         از حفظ فرديت و فعاليت    

ديگر، ثروتمند شدن به ، پيشي گرفتن از يك   مانند چشم و همچشمي    حقير
، مجاز دانستن ارتقاء شخصي به قيمت زير پـا گـذاردن اصـول     هر قيمتي 
 شـد و ميهاي اجتماعي دار ارزش ميدان حتي تحقير اين اصول،    انساني و 

حـال امكـان مـادي       .كـشاند مـي  خـود  دنبـال  بـه  را ثباتبي ي كارگر طبقه
ي كـارگر   طبقـه .اتي هم بيش از پيش فراهم شـده بـود   طبقهاي  جابجايي

ســت داده و از نظــر فرهنگــي بــه اش را از دثبــات و قــدرت اجتمــاعي
 و از آنجا كه امكـان رفـتن بـه    ه بودهاي طبقات ديگر دلخوش شد   ارزش

 ه بودها برايش فراهم گشتغل غيركارگري در بسياري از عرصهسمت مشا
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ن بخشي ، صاحبخانه شدن و اجاره داد     تاكسيداري، رانندگي   مانند مغازه (

 سرنوشتي با ديگـر    حس هم ) اندازي توليد خانگي و توليد خرد     از آن، راه  
. هاي فردي خود شـد خويش را از دست داد و درگير تالشي افراد طبقه 

روي از منـافع فـردي بـا كـشف فرديـت و      در اصل فرق است بين دنباله    
ي بـر  سازي مادو زمينهريزي فرهنگي  كه حاكميت با برنامه ،حقوق فردي 

 بـه  را امعه، كارگران و ديگر افراد ج     هويتي فرديت اولي تاكيد كرد و با بي     

جمعـي خـويش بـر      توليد   كنار در كارگران اگر .داد سوق كاسبكاري سمت
هويـت   شـدند و اي فردي خويش نيـز آگـاه مـي    ههويت فردي و قابليت   

اشـتباه  هـر ترفنـد غيرانـساني        ، آن هـم بـا     كسب منافع فردي   فردي را با  
هـاي انـساني     ارزش تعالي در فردي هويت كشف و كسب قطعا ،گرفتندنمي

.نمود ايفا ميكارگران نقش بسزايي را 
هاي و فعاليت آيدمي بيرون  جمعيهاي تشكل ،جمعي توليد و كار دل از .8

اين . سرنوشتي وابسته است همحس ي مشترك وجمعي خود به ماده
گذارد و رك اجتماعي تاثير ميي مشتي خود بر همان ماده بنوبهاه تشكل

تماعي ي مشترك اجاما اگر ماده. شودبه نهادهاي اجتماعي بدل مي تدريجب
ها سياست اند در فرآيندي ديگر و متاثر ازتواز قدمت برخوردار نباشد مي

،  ديگرايهاي ديگر و در پيروي از فرهنگي برخاسته از مادهريزيو برنامه
به سمت  اسالمي انقالب از قبل توليد ينحوه .دمسير متفاوتي حركت كن در

 اين وجود ولي با. تجربه و خامبسيار كم اما بود حركت در صنعتي توليد
در قالب شوراهاي قدرت  خالء در آمده پيش هايفرصت اولين در كارگران
 )مديران ،ارمندانك كارگران،(اقشار مختلف طبقاتي  از ايملغمه كه كارگري
 شوراها بودن طبقاتييرغ همين .كردند تالش خويش ي متشكل شدنبود برا

وليد ي اجتماعي تماده يعني.  خود داشتكارگران را بر تجربگيكم نشان
 زا اما .بود آورده پديد را متناسب با خودهاي تاثير خود را گذارده و تشكل

 و نبودند برخوردار اي قوييي تجربها از پشتوانهه كه اين تشكل آنجا
كردند شورايي اقدام مي ياه تشكل اين هبريرا به كه چپ فعالين خود حتي

خويش هنوز  روشنفكري هاي تشكل و سازماندهي جوان و در امر بسيار نيز
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بين  يعني ساله سه اندك زمان همان در نتوانستند بودند تجربه كم بسيار
اجتماعي كه  يماده همان بر را رگريهاي كاتاثير تشكل 60 تا 57 هايسال

اجتماعي ي ديالكتيكي ماده ارتباطي در و ادهد بازتاب بودند كارگران و توليد
 يترباسابقه نهادهاي توسط ماده اين نتيجهپس در . را ارتقاء دهند نظر مورد

 و بودند قدرت در كه تريمنظم يشدهريزيفرهنگ برنامه همچنين و
 در .شد كوچانده ديگري سمتبه  و شد د رهبرينواهخچه مي نددانستمي

هم پاشيدگي آن بهبا  و در آن زمان اندك كارگري شوراهاي يتجربه واقع
  شود كه توانست تبديل به نهادهاي كارگريش هيچگاه نميادرون طبقاتي

 ينحوه بر گذاريراث قالب در را كارگران طبقاتي ي خود تاثيرنوبهبتواند به
واقع يك دليل درپس . حقوق طبقاتي برعهده بگيرد و كار ناسباتم ،توليد
 هايتشكل نبود انقالب، اوايل از پس شدن كارگران متشكل عدم ديگر

بايستي مي و است كارگري شدن به نهادهاي تبديل شانوظيفه كه كارگري
در بخش سنديكا بيشتر . (نمايد، بود تئوريزه و بنديجمع را طبقاتي جنبش
).هيم گفت مورد سخن خوادر اين

 ،نشده است توجه بدان معموال كه مهم بسيار داليل از ديگر يكي اما و. 9
. انقالب است هاي پس ازكارگران در سال توسط جديد تجربيات كسب

تجربياتي كه در گذشته امكان دستيابي به آن از نظر تاريخي برايشان 
يگر طبقات با د تعامل در و جديد تاريخي فرصت در اكنون و بود ناممكن

هاي پيش در تمام سال .را مشغول داشته است اوآن توجه كرده و ذهن  به
 را ي مبارزاتيبه تجر جنس ازديگر زحمتكشان تنها يك از اين كارگران و

يا مماشات  ديكتاتور و مقابل درقهرآميز يمبارزه يا ند،بود گذارده سر پشت
شكست  كه عمومي شود قبل از آنهاگاه اين تالش. رنج و سختي تحمل و

 بخش عليه بر حاكميت از گاه توسط بخشي. مانند جنبش جنگل ،خوردمي

 هاخيابان به را  آنهاو گرفتمي حاكميت وابسته شكلتضعيف  براي و ديگر

گراي هاي واپستوسط جريان گاه .نفت كردن ملي بشجن مانند ،كشاندمي
شد كه ربطي هم به مردم  ميخواهي بيشتر دامن زده محلي براي سهم

 و بود ميان در مردم پاي گاه مستقيما مثل شورش شيخ خزعل و نداشت،
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 پرده پشت در البته كه شدندمهاجم خارجي نيز درگير مي يروهاين با حتي

  .جنبش تنگستان مانند نبودند، هم بهرهبي آن از محلي و ايمنطقه هايقدرت
واقـع تـالش    درايـن جنـبش     . اما يك چيز ديگر بـود     جنبش مشروطيت   
 كـه   بـود ي جديـد  نمايندگان نظري يـك طبقـه    خواه و روشنفكران تجدد 

 خواسـت در  شـد و مـي     بتـدريج جـدا مـي      داري داشت از دل نظام زمين    
  از اينان كه متاثر  . متفاوتي بازي كند   نقش ايران ماعياجت و سياسي يعرصه

ي توليد  شيوه كه نجا از آ  و ،بودند رنسانس از پس غرب اجتماعي هايآموزه
ي اش ديگـر پاسـخگوي نيـاز تـوده    نين مناسبات اجتماعيهمچ گذشته و 

خـود همـراه     بـا  زحمتكشان را  بخش وسيعي از   مردم نبود پس توانستند   
 پادشاهي قاجار دست به انقالبي مردمي بزننـد   اي محدود كردن  بر كنند و 

 متـرين برقراري حاكميت قانون در جامعه توسط مجلـس مه         آزادي و كه  
ز حركـت   آخـرين نمونـه ا   و.بـود  يمردمعظيم هاي اين جنبش  خواست

 پايان حكومت كه منجر به سرنگوني شاه و    ، انقالب اسالمي است     جمعي
به شكلي هاي اجتماعي يعني هر بار كه حركت . شاهنشاهي پهلوي گشت  

 كار خود  در دستورعظيم بپا خاست تنها يك شيوه از مبارزه را  اي و توده
ي زيرا هيچگاه تجربـه بود حاكمان اي قهرآميز بر عليه      و آن مبارزه   داشت

ي  امـا پـس از انقـالب اسـالمي تجربـه           . نگذرانده بـود   را از سر  ديگري  
ي اي غيـر از مبـارزه     شـود و آن تجربـه     جديدي توسط مردم كـسب مـي      

بـار در تـاريخ     ن بـراي اولـين      مردم ما و از جمله كـارگرا      . قهرآميز است 
ز سـلطنت بـه     نظام حكـومتي ا   . شوندهاي راي مي   صندوق  قدرت متوجه

. شودرصت انتخاب كردن به مردم داده ميكند و فجمهوري تغيير پيدا مي   
اگر چه انتخابات صوري باشد و اگر چه آنها فقط بتواننـد در چـارچوب       

حـال نقـش    اما به هـر . برگزينند شدگان نظام اسالمي كسي را    تاييد اندك
  . متفاوتاي استشان تجربهده نيز براي محدودر همينايشان 
شوند انعطاف حكومتي ميساله مردم متوجه  8ي تلخ جنگ  تجربهپس از

، المللي بيروني فشارهاي بينهاي اجتماعي داخلي وكه در مقابل خواست
دارد و جـام زهـر را   مـي  كربال و رسيدن بـه قـدس دسـت بر   از اميد فتح 
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 حكومت بدون حضور جدي مـردم       اين اولين تجربه و انعطاف    . نوشدمي

گيـرد  تر از خميني صورت مي    آمدن رفسنجاني معتدل  كار   با روي  واست  
بات نسبي را با خود ي رونق اقتصادي و ث و دورهآرامش ، پس از جنگ  و

جنـاح معتـدل    . ي بعدي انتخاب خاتمي اسـت     تجربه. آوردبه ارمغان مي  
 كه پـس از بيـست      يجناح. كارميت در مقابل جناح تندروي محافظه     حاك
هاي فردي در سطحي محدود حمايـت        در سطح اجتماعي از آزادي     سال
ايـن اصـالحات   . بردولين بار از حقوق شهروندي نام مي     كند و براي ا   مي
مردم و با آميز بلكه تنها با هماهنگي نظري در بين بند نه با حركتي قهرنيم

كل شـدن   بـدون هيچگونـه متـش     هـاي راي و     انتخابات و توسط صندوق   
صـر آگـاه اجتمـاعي انتخابـات در         با اينكـه از نظـر عنا      . يردگصورت مي 

هاي پس از انقالب همواره محـدود بـه قـوانين و نظـارت شـوراي                سال
هيـت همـين نظـام در    نگهبان و در قالب نظام اسالمي بوده اسـت امـا ما     

وجهي بوده است و به همين دليل همواره توانسته در چارچوب خود چند
اين مانور صرفا يك بازي  . مانور بدهد ،  اكميتح مختلف وجوه نهمي ميان

اين تجربه را مـردم بـار       . بوده و واقعيت حاكميت اسالمي است     سياسي ن 
ها و تمايـل داخلـي      المللي و تحريم  يگر در هنگام فشارهاي بيروني بين     د

هـاي  كنند و قدرت صندوق   در زمان انتخاب روحاني مشاهده مي     عمومي  
گونه تـشكيالتي بـاز بـه    چوب حاكميت بدون داشتن هيچ  راي را در چار   

اسـالمي باعـث تغييـرات      هر چند آمدن اين يا آن در نظام         . بينندعينه مي 
ي ي كاسبكارانه ها براي روحيه  شود اما همين اندك دلخوشي    بنيادين نمي 

د بـراي تغييـرات   متشكل كـه حاضـر نيـستن   مردم و از جمله كارگران غير 
  . هاي انساني بپردازند، كافي استينهاي دور هزهعميق مانند گذشته

ي مادي كه بر پايه است اجتماع از بخشي يسرنوشتهم حس ينتيجه تشكل
 و اجتماعي حقوق كسب در گذاريتاثير قصد به و است استوار طبقاتي

 پايگاه به  بستهاهاين تشكل. شودميطبقه ساخته وسط جمعي از افراد همت

يا  و راديكال تغييراتي خواستار تواندمي آن بر اكمح يانديشه و طبقاتي
شان نيز براي اعمال كارگيريحي باشد و به همان نسبت ابزار بهسط
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برخي . تواند با يكديگر متفاوت باشدشان ميهاي تشكيالتيخواست
برخي  و كننداعتصاب ميبرخي . دهندآرام را در دستور قرار مي پيمايي راه

در  .افتندمي ديگران جان به قمه و زنجير با كوبگرسر هايهدست مانند
 مجاز هايتشكل مردمي موجود هايتشكل تنها 60دهه از پس اخير هايسال

و نويسندگان و  وكال يا دانشجويان مثل .است بوده شهري متوسط يطبقه
 درون طلبهاي اصالحهاي بخشتشكل با موارد از بسياري در كه نهنرمندا

بقات را ، ديگر طي انتخاباتعرصه در اندتوانسته و اندشده همراه حاكميت
 راي هايصندوق پاي در حضور ا در واقع اينام. با ميل خود همراه نمايند

هاي مستقل طبقاتي است كه باعث آن نداشتن تشكل و دارد ديگري وجه
 و نداشته انتخابات مستقل خود را در هاي مشخص وبرنامه شود طبقاتمي
 )جمهوررئيس( روي يك فرد بر توافق مثال جمعي كلي و هايتصميم در تنها

 تغييرات يتجربه اين .دور گردند هم آن از پايان از پس و دهش نزديك هم به

 و مجلس نمايندگان انتخاب توسط كشور، مديريت نظام در باال از و يسطح
 اما اردند غربي كشورهايدموكراسي با شباهتي هيچ كهآن با جمهوررئيس يا

 فرهنگي رفتار در شعور سطح با متناسب بسيار سياسي رفتار اين كه آنجا از

 در تبليغات بحث با است بسيارمتناسب باز و جامعه در غالب كاسبكارانه

داخلي  طلباصالح روشنفكران از بسياري توسط كه آميزخشونتغير رفتار
  نكردندر درك ديگري عامل تواندمي خود شودعنوان مي خارجي و

  . هاي كارگريبخصوص تشكل باشد، مستقل هايتشكل ايجاد ضرورت
برخالف تمام دولت هاي پادشاهي گذشته در تاريخ اين مرز و بوم كه در 

، در نظـام    انـد دسـتي در حاكميـت برخـوردار بـوده        قدرت مطلقه از يك   
ي اخيـر مواجـه    هاي مختلـف بخـصوص در دهـه       جناح بندي با  اسالمي  

ها براي هميشه  هايي از اين جناح   ش شده تا بخش   سيار تال هستيم و اگر ب   
هاي انده شوند اما با تضعيف هر جناحي، گروهاز درون حاكميت بيرون ر   

هاي مشخص بيت   هم اكنون با جريان   . (اندديگري در حاكميت زاده شده    
طلبـان درون   ي پايـداري، اصـالح    رهبري، فرماندهان سپاه و بسيج، جبهه     

 مشاركت و مجاهدين انقالب اسالمي، رفسنجاني و        انطلبمجلس، اصالح 
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در ... روهـاي جديـد، روحانيـت حـوزه، هيئـت موتلفـه           كارگزاران، ميانه 
 توافق بـر  ايم كه همگي در حفظ نظام و فعال كمابيش در  حاكميت مواجه 

  )اندمقام واليت متفق القول
بـه آنهـا   اند بخـوبي  متشكل آن را دريافتهكه مردم غير ي جديد   اين تجربه 

هـاي درون حاكميـت بـه نـسبت          است چگونـه در ميـان جنـاح        آموخته
هـاي مقطعـي و      منافع خويش متناسـب بـا درك ضـرورت         ها و خواست

در هـر  ، بند بازي كنند و ي خويشماهنگ با شعور فرهنگي كاسبكارانه  ه
واهـان تغييـرات بنيـادين     و مادام كـه خ    . مقطعي پشت يك جناح بايستند    

زنـدان،  (هـاي سـنگين انـساني     هزينـه  بـدون پرداخـت  تواننـد نباشند مي 
تـر نقـشي    هـاي معتـدل   در به قدرت رسيدن بخـش     ...) سركوب، شكنجه 
ها همواره در جهت اعتدال هم نبوده  البته اين انتخاب 1.اساسي بازي كنند  

 و در مواردي    )ومي همواره بر اعتدال و ثبات است      اگرچه ميل عم  (است  
نتقامجويانـه و شـعارهاي   ي اروحيـه ترغيب رو و با    با مديريت جناح تند   

گري ت مردم در قالب مقابله با اشرافي      ترين روحيا افتادهپوپوليستي، عقب 
ي اقتصادي و ولنگاري فرهنگي و بازگشت به روزهاي اوايل انقالب بـرا         

بـر روي كـار آورد   رو را   كاران تند مدتي رياست جمهوري جناح محافظه    
 مـوارد   ي ايـن   بطـور كلـي در همـه       تـوان اما چيزي كه مي   ) نژاداحمدي(

تواننـد  مشترك دانست تالش غير قهرآميز مردمي غيرمتشكل است كه مي         
چند ضعيف به سـود    در چارچوب حاكميت از اختالفات جناحي آن هر         

هيچ نگران نباشيد اين ": گويد مقابل ميحاكميتي كه در خود بهره ببرند و
، شما الزم نيست    اش دارد پستوي نوع كااليي كه بخواهيد در     بقالي از هر  

  . "به جاي ديگر سر بزنيد

جرياني كه حاضر به پرداخت هزينه شده است ناگزير بوده در قالب تشكلي   تجربه نشان داده است هر-1
ي كسب قدرت سياسي ها خارج از حاكميت و بر عليه آن يا براگاه اين تشكل. را بعهده بگيردمسئوليت آن

هاي سياسي مخالف حاكميت چه در زمان شاه و چه در تماعي بوده است مانند اكثر جريانو يا تغييرات اج
 داخل حاكميت كه ياهاند و چه تشكلها ديده از كادرهاي خويش را در قربانگاهنظام اسالمي كه بسياري

هاي د مانند نيروهاي بسيج و يا انجمنانرا برده شاو بهره اندبوده با آن همراه منافع اقتصاديبراي كسب 
اند ل كردهاند نه مسئوليتي با خود حم كه در تشكلي جمع نشدهآنان. هاي حكومتياسالمي و ديگر تشكل

كند و زند نيز خطر مي كه در تظاهرات دست به سركوب ميآن بسيجي متشكل. اندو نه خطر كرده
                                                                             .  بردبديهي است كه سودش را مي
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ثبـاتي منـابع مـادي، زنـدگي     جابجايي طبقاتي، نبود امنيت شغلي، بي    . 10
هاي غلـط مـديريتي اسـت، عـدم     كه مدام دستخوش سياستاي  كارگري
ورم روزافـزون همگـي   ، گراني و تگذاري در توليد، بيكاري مفرط    سرمايه

اگر اين موارد بايـد     . كندچه بيشتر را ترغيب مي    ر  كاري ه ميل به محافظه  
بيش از هر چيز ديگر كارگران را به فكر مراقبت از حقوق مادي و امنيت       

دادن همين  دست از يواهمه و ترس عكس باعثشغلي خويش بياندازد بر  
ي كـارگري محتـاج   هده است زيـرا درك مراقبـت از آينـد      مقدار اندك ش  

ان بـراي ارتقـاء     نها ميـل خودبخـودي كـارگر      آگاهي طبقاتي است و نه ت     
گذاري در بخش توليد صنعتي با افت سرمايهدر واقع . زندگي و توليدشان

كـه  اي ي شاه با جنبش خودبخوديران ايران ديگر مانند اواخر دوره     كارگ
، مواجـه نيـستند يعنـي      گيـري بـود   ثبات طبقـاتي درحـال شـكل      متاثر از   

خودي در آنها امـري بـديهي   ودببرخالف كشورهاي صنعتي كه جنبش خ    
توان بدون كار نظري    نميكند اينجا به هيچ وجه چنين نيست و         جلوه مي 

هـاي  د به ضرورت متشكل شدن در چارچوبـه       منتظر ماند تا كارگران خو    
 به ضرورت رسيدن هاي اقتصادي برسند زيرا شرايط مادي همينخواست

هـاي  گـذاري اسـت سيبغيـر از      حاكميـت  از سوي ديگر  . نيز وجود ندارد  
 تالش خود را از نظر فرهنگي و در قالب فرهنـگ     تمامهدفمند اقتصادي   

گيـرد و   بكار مـي يجنبشگيري چنين كاسبكارانه براي جلوگيري از شكل 
ر تعيـين سرنوشـت خـويش در قالـب         همواره با تاكيد بر نقـش مـردم د        

ر ميان  دهاي واهي زايي و اميدواري  ر توهم ها در نظام اسالمي ب    گيريراي
يك كالم يكـي ديگـر از عوامـل عـدم            در. زندكارگران و مردم دامن مي    

بدون كـار مـنظم     متشكل شدن كارگران نبود جنبش خودبخودي است و       
         .وام نخواهد گرفتميان آنها اين جنبش ق نظري در
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درصد  40 از  داده است واز دست ايران داشته باشد يجامعه سياسي مسير
.درصد آن تنزل يافته است30شاغلين كشور به 

ـ  بخـش توليـد    گذاري در سرمايه. 2  نفـر  10 در كارگاههـاي زيـر     رد و  خُ
توليـد  ) هاي زود بازده   طرح بنگاه  با نژاد و ي احمدي  دوره بخصوص در (

.با خود به همراه داشته است كيفيت را بيعلمي وغير
اي از ويژهگذاري باعث بوجود آمدن بخش  سرمايهاين عدم تناسب در. 3

ي طبقـه   ميان كارگران گشته كـه بـا بقيـه   امنيت شغلي در نظر درآمدي و 
كاران كارگري بدل  به اصطالح به محافظه سرنوشتي نداشته و  احساس هم 

 شامل  بزرگ را كارگران قديمي صنايع     و كارگران ماهر اند كه عمدتا    شده
ي خـود و حفـظ موقعيـت شـغلي        فاصـله  ايـت رع شوند كه سعي در   مي

.خويش دارند
ميل به نابودي توليد داخلـي     ( هاي اخير بخصوص،   دولت هايسياست. 4
هـاي  باعـث حركـت سـرمايه بـه بخـش         ) گـسترده عوض واردات    در و

ماندن در  ي مادي زمينهشده است و) تجاري خدماتي، ،داللي (غيرتوليدي
.استبراي كارگران دشوارساخته  طبقه را

اجتمـاعي   اقتـصادي و  جايگاه   با توجه به نكات فوق كه نقش حياتي در        
  بايستي شرايطي فراهم شود تاابتدابديهي است كه  كند،ارگران بازي ميك

ي گذشـته اقتـصادي   بـه جايگـاه اجتمـاعي و    ايران مجـددا   كارگر يطبقه
ند به ك تجر ديگر بار را 55 هايگسترش سال  به روند رو  خويش بازگردد و  

خارجي است كـه   هاي كالن داخلي و   گذاريكه اين خود مستلزم سرمايه    
بديهي است تا   . هم ضروري  شرايط سياسي فعلي هم محتمل است و       در

 تعـدد كارخانجـات   موثر از نظر كمـي وكيفـي در   ي بزرگ وبا يك طبقه 
وكيفيت توليد روبرو نباشيم سخن گفتن از درك ضرورت تشكل       صنعتي  

نعـم مـادي و كـسب قـدرت      به چنگ آوردن     براي   سرنوشتيحس هم  و
نهايتـا نـه   ، كـارگران  يفـي اين سـطح كمـي وك   ت و در  سياسي بيهوده اس  

 تـر و  بابرنامهتر وروي ديگر طبقات متمركز    تغييرات، بلكه دنباله   پرچمدار
 گـذاري در  كثـرت سـرمايه   . بودد  نهاي اجتماعي خواه  فعاليت موثرتر در 
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ز جابجايي طبقاتي كـارگران جلـوگيري    سطحي وسيع ا    توليد در  يحوزه

از همـه مهمتـر      كند و  مي تر ممكن زندگي كارگري را   استمرار در  كرده و 
هاي اجتماعي نيز فعاليت به را آنها ،اقتصادي هايفعاليت رد بودن مفيد حس

 اين حس مفيد بـودن       فرهنگي متناسب با   پي آن  از ترغيب خواهد كرد و   
ارگر ايران سخت بدان نيازمنـد اسـت       ك يگيرد كه طبقه  بتدريج شكل مي  

ره جنـوبي نـشان     كـ  ، آفريقاي جنوبي و   هاي برزيل با ذكر نمونه  ادامه   در(
هـاي  بنـدي هاي بزرگ صنعتي حتـي در زمـان       گذاريدهيم كه سرمايه  مي

متـشكل شـدن كـارگران ايـن كـشورها          مدت چه تاثير شـگرفي در     كوتاه
 تاثير رواني مهمي از     كمي،ي كارگر حتي از نظر      رشد طبقه  ).داشته است 

زمينـه را بـراي جنـبش        گـذارد و  جايگاه كارگران بر ديگـر طبقـات مـي        
  كه هم اكنون وجود ندارد وجنبشي. سازدخودي كارگران فراهم ميخودب

 نفـر  200وقتي حدود   . ايم بصورتي پراكنده با آن مواجه      فقط گاهي از هر
خواستار شـش    وند و ش مقابل مجلس جمع مي    اي در از كارگران كارخانه  

  1.شود آش چقدر شور استزه معلوم ميشوند تاشان ميماه حقوق معوقه
گذشته  در .گونه است همين به نيز داستان كارگران ذهني و نظري بخش در

 را چپ هايجريان و ي كارگرطبقه فعالين و مدافعين كارگران، مادي جايگاه

 فيل اكنون نه ازاما هم ،وندش كشيده هاكارخانه سمت به كه كردمي گزيرنا

جديدي  نسل و شده نابود چپ يگذشته نسل .بانفيل از نه و است خبري
 هايرسانه طريق از عمدتا نظري گذاريتاثير اندك .است نشده جايگزين

ش اكه مخاطبان پذيردهاي مدافع كارگران صورت مي سايتو وطن از دور
 منجر ها اين تالش كه است ديهيب.است متوسط يطبقه اقشار كه كارگران، نه

وضعيت  طبقه از تغيير براي .شد نخواهد تشكل امر در ايجدي سازندگي به
طبقه  كه وضعيتي به فعلي وضعيت از يعني خود براي وضعيت خود به در

كند  ي آن تالش براي ارتقاشناسد وخويش را ب طبقاتي بتواند حقوق خود
ناگزير به  بگيرد بدست خود را اشطبقاتي سرنوشت بتواند تا آن حدي كه

اعتراض و اعتصاب و قدرت طبقاتي بلكه  با نه و همكاران اكثريت با نه بهتر، شرايط براي نه آنها  درواقع-1
  . نيستو اين جنبش خودبخودي كنندمي چنين سكوت و تحمل ماه شش از پس هم و آن تمنا و خواهش با
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  فراگيرخودبخودي جنبش با ما كه شرايطي در و است كسب آگاهي طبقاتي

توسط فعالين  بايستي طبقاتي آگاهي اين اعظم بخش نيستيم روبرو كارگري
نيروهاي چپ صورت گيرد و از آنجا كه از اين فعالين  ق كارگران وحقو

 ايجدي معضل با كارگران ،قاتيطب آگاهي كسب براي پس نيست خبري نيز
ي ايران به شدت  پراكندهمتمركز وجنبش كارگري غيرواقع  در. اندمواجه
 ايشان طبقاتي رساني آگاهي امر در تا هستند چپ جوان و جديد نسل محتاج

اخير همواره چپ  سال پنجاه ميان دانشجويان كه در اما در .ياري نمايند را
آن  تبع به و چپ تمايلي جدي به حال حاضر در، تغذيه گرديده  آناز ايران

 كه آنجا از تقاضا، و عرضه بازار بمانند واقع در .نيست ،كارگري جنبش

پس  توليدي وجود خارجي ندارد، قدرتمند از نظر جايگاه كارگري يطبقه
 ودانشگاهيان  ميان در يعني .نيست هم شايكارگرغير فعالين ازخبري 

 اي درعديده يلدال داردن وجود ماركسيستي چپ به اقبالي اگر دانشجويان
طبقه كارگر  عنيي عيني آن ينبود ماده اشمهمترين كه دارد نهان خود پشت

 هر هدف كه اجتماعي سياسي، قدرت كسب زيرا 1.است مهم و گسترده

ي اجتماعي ماده و پايگاه محتاج است اجتماعي هاي گروه سياسي فعاليت
  .خويش است
ي آن طبقه بدون و است كارگر يطبقه يانديشه اركسيسمم كه درست است

 كه درست است و كند كشف را خويش اجتماعي ،سياسي هويت تواندنمي كارگر

 محتاج اين انديشه مسلح نشده و ي كارگر برخودبخودي طبقه ايگونههب

 متشكل هايتئوري كشف و انقالبي تئوري كشف يبرا چپ فعالين با همكاري

 خالصه ماركسيسم كارگر فقط بهي اما وجه نظري طبقه. است طبقه كردن
 بند تعاريف كالسيك خالص كنيم و به متوني كه از را خود اگر .شودنمي

 جهاني شرايط در و هاي مختلف متناسب با اوضاع و احوال هر منطقهتئوريسين
 ايران ي كارگريم كه براي طبقهيابميدر مكني توجه انددرآورده نگارش به مختلف

انقالبي منحصر بفرد هاي ي اصول عام ماركسيستي، تئوريبايستي به عالوه

ي جهاني و تغيير ديدگاههاي نشيني چپ در عرصهمانند نبود توليد فكر در اينجا، عقب ديگر، داليل  به-1
 ي متوسططبقه با ايجبهه هايهمكاري و غيرقهرآميز هايجنبش سمت به دمكرات سوسيال احزاب سياسي

  .خواهيم پرداخت ادامه در كنيم،هاي ليبرال دموكراتيك داخلي مشاهده مياش را در انديشهكه بازتاب
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 رها از الگوهاي تاريخي فكري شرايط ايران به انديشه آورده شود و با توليد

و مچنين روابط توليد را بررسي ، كارگران و مناسبات مابين آنها و هايكليشه و
ماركسيسم كمك اش از ي فهمر بخش نظري اگر براچيزي كه د. نمودتحليل 

 ايهاي نظرياز ماركسيسم است زيرا مجموعه اترفر شود اما ديگرگرفته مي
از  ربدر غ اگر 1.سازدمي را كارگران زندگي و كار نهايتا فرهنگاست كه 

شود در ايران فرهنگ پرولتري مستلزم فرهنگ پرولتري سخن گفته مي
 به همين دليل اولين تعريف پس. ي اول استجود پرولتاريا در درجهو

ي كارگر در ايران نه تعريفي رولتري در اين مرحله از رشد طبقهفرهنگ پ
. ي حيات اجتماعي است شناختي از نحوهماركسيستي است بلكه بيشتر

گيرد كه مياي نشات ي فرهنگيي شروع فرهنگ پرولتري از آن ايدهيعن
 وجود كارگر طبقه در مقابلهاي مختلفي براي فرار از كه راهعليرغم آن

 در كه فرهنگي نآ يعني .كندمي خود يطبقه در بر ماندن اصرار او اما ددار

 ماندن در گرايانه تالش بر كاسبكارانه و معاملههايفرهنگ ديگر مقابل
 است راه ابتداياين انديشه كه هنوز در . كندهستي كارگري خويش مي

 مبارزه اصوال غربي يپيشرفته هايچيزي كه در كشور. است مبارزه محتاج
گونه  است و محتاج هيچ موجود خودبخودي يگونه به و معناستبي برايش

 اما در اينجا كارگر مبارز ناگزير است كارگران ديگر را متقاعد بر. تالشي نيست
توهم كه (ي خود كند زيرا كارگران هر گاه فرصتي بيابند ماندن آگاهانه در طبقه

به  چنيناين رفتهپيش  در غربآيد امامدام پيش مي در واقع هااين فرصت
 فردي يخود را از طبقه به اميد شرايط بهتر و با تالش) وفور ممكن نيست

از  پس ،طبقه در ماندن براي مبارز كارگران يآگاهانه يمبارزه .كنندجدا مي

ي طبقاتي، ماركسيسم مهمترين ابزار نظري براي يعني اگر در حوزه ي آگاهي طبقاتي و سپس مبارزه -1
ي شناخت مثال فرهنگ دهد در حوزههاي كلي را ميكارگران و ديگر همرزمانشان است و به ما برنامه

كه براي متشكل كردن كارگران بسيار ) كارگرانبخش ديگر بررسي ذهن (ي كارگر كار و فرهنگ طبقه
آموزد و اين مائيم كه ضروري است، ماركسيسم تنها ابزاري كمكي است و فقط روش بررسي را به ما مي

ي فرهنگي جامعه مثال از گيري از آن روش و ديگر علوم مانند روانشناسي كار، سابقهبايستي با بهره
اي نايل آييم كه به كشف تئوري) تاريخ شناسي(و تاريخي ) شناسيمقو(قومي ) شناسيدين(ي ديني جنبه

يعني در واقع پس . با آن بتوانيم خط فاصلي بين فرهنگ كارگري موجود و فرهنگ پرولتري ترسيم كنيم
كه فرهنگ موجود چيست و چگونه ساخته شده است تازه بايستي كشف كرد كه در ايران از فهميدن آن

اي ي انقالبيشود و اين تئوري در واقع شروع برنامه فرهنگ پرولتري تبديل مياين فرهنگ چگونه به
  .بايستي آن را كشف كردي فرهنگ مياست كه در حوزه
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  بقابراي ديگر ايچاره معي طبقه بدل خواهد شد زيراي جبه مبارزهمدتي 

 يانديشه با سازفرهنگ آغازين يانديشه اين اما .داشت نخواهد وجود
 فهم از متاثر بيشتر و دارد بسيار يفاصله هنوز ماركسيستي كالسيك

ي در حوزههاي توليد اجتماعي و رفتار انساني توام با شناختي ضرورت
  . است، قوميت و حتي تاريخمذهب

 ي دري طبقهخن اين بخش كه فاصلهيم به آغاز سگرد باز ميحال مجددا
سخن در   ذهن يا به ديگري عين و حوزهي براي خود در دوخود تا طبقه

اي طي فكر و زندگي چگونه و با چه تئوريي كار و زندگي و دو حوزه
طلبد كه خودبخودي اي را ميواقع اين تبديل خود پروسهدر. شودمي

و روشنفكران  مبارز ريكارگ لفعا نيروهاي تالش نيست و محتاج تئوري و
ي عين به و نظري است و شروع آن در حوزههاي عملي چپ در عرصه

 كار در ي كارگر ود كه در اين سطح كمي و كيفي طبقهگردمياين ايده باز
) هاي رايجبرخالف انديشه(ي كارگر ايران ما با جنبش خودبخودي طبقه

هاي گذاريي سرمايهخواسته طرح بر ها بايدنيستيم و يكي از برنامه مواجه
توار باشد تا به هاي صنعتي اسحوزه در خارجي و داخلي مدتدراز و كالن

اجتماعي  معادالت در گذارتاثير و منسجم و مقتدر كارگر يطبقه يك استقرار
م از نظر كيفي متحول شود و اي كه هم از نظر كمي و هطبقه. يانجامدب

 ي ذهندر حوزه آيد و فراهم آن در سترده گي ايجاد پرولتاريا بطورزمينه

 انقالب ايران است وي كارگر محتاج كشف تئوري ايده كه طبقه اين به

روشنفكران انقالب در دو بخش كارگران و  اينكه مگر شودنمي ميسر اين
اي هستيم فعالين چپ ما محتاج انديشه بخش رد يعني .گيرد صورت نظري

هاي عاليتي فازد و آنها را وارد عرصهاز نو بسكه نسل چپ جديد را 
 ات چپ قديم در اين سيتجربي از گيريبهره با كه سازد اجتماعي و سياسي

 و جهاني چپ يگذشته بر كه نوين چپ هايانديشه از گيريبهره و سال
اي خود بر اجتماعي هستي در تغييراتي بر تاكيد و داشته عميق انتقاداتي ايران
 محتاج  و در بخش كارگران ماشودمي ممكن دارند بيانقال هايتئوري فهم

 هايعليرغم شانس خويش يطبقه در كارگران ماندن بر كه تيمهس ايانديشه
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در . فرهنگ پرولتري شود ساززمينه و ورزد تاكيد طبقاتي، تغيير در موجود

هاي گذاريازسرمايه حمايت و خودبخودي جنبش نبود يايده به توجه واقع
رايط فعلي و همچنين و زندگي كارگران در ش كار يحوزه در عتيصن كالن
ناگزيري ايجاد نسل جديد چپ و تاكيد بر آگاهي فرهنگي  يايده به توجه

ي فكر و زندگي كارگران كارگر ماندن در حوزهنظري ضرورت  دركو 
از آنجا كه   و.هاي كارگري استتئوري انقالبي ايجاد تشكل درآمدپيش

اي موازي ملزوم يكديگرند پس به ناگزير به گونه يت الزم واين دو فعال
   .زمان بايستي آغاز شوند همو

كشف تئوري انقالبي است  درآمدي در با اين چنين پيشوتنها آن زمان 
ي براي خود شدن گام ، به سمت طبقه خود كارگران ايراني دركه طبقه

سازد و پس بقاتي پر مي مرحله را با آگاهي طي اين دو فاصله وداردميبر
از يكديگر  ذهني و عينياين دو وجه ي شده فهمگذاري تدريجي واز تاثير

بگوييم و منتظر  سخن ايران كارگران پرولتارياي هويت از توانيممي كه است
اي كه بدون شروع هر انديشه.  باشيمآينده   دراشكسب قدرت سياسي

 از سخن) تا پايان آن نيستدقت شود منظور صبوري (اين تغييرات عيني 

ل شوراهاي انقالبي تشكي از مثال و آورد ميان به سيسيا قدرت گيري دستبه
، نقالب را نه براي تحوالت اقتصاديد در واقع ابلشويكي سخن بگوي

رسيدن بخشي  قدرت به براي بلكه سرمايه نظام انحالل و سياسي و اجتماعي
د و كودكانه خواهداند، مي ميي كارگرجي طبقهكه خود را پيامبرانه نا

 خواسته است و هر زمان كه خواستد كه امر انقالب امري خودانديشمي
. د شدن شرايط عيني و ذهني نسبت به آن اقدام نمايبدون فراهمتواند مي

تندروي نهايتا به كجروي ختم شود و مانند بسياري  اين نتيجه است بديهي
جامعه بدل  خشي از اعضاي حزب براجتماعي به هژموني بهاي از انقالب

 ي كارگر را بهانقالب منجر گردد و طبقه سرنگوني و انحراف به يا شود و

ي ديگري در و نتيجهديگر طبقات بدل سازد  لشكر سياهي يا و رويدنباله
  . اي پويا و ماندگاره تعويق انداختن سوسيال دموكراسيپي ندارد مگر ب
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در : توضيحات ذكر شده چنين است پس از بديهي است اولين پرسش
ي كارگري ايران جايگاه اصلي و محوري خود را در يطي كه جامعهشرا

 نيز  دست داده و ديگر حتي از نظر عددياجتماعي خويش از كميت
جابجايي طبقاتي  و شتتت از كه شرايطي ، دري جامعه نيستمهمترين طبقه

و از  بهره است علمي بي كه از توليد با كيفيت و، در شرايطيرنج است در
هاي شود، در شرايطي كه بدون تشكلل عظيم بيكاران تهديد ميطرف خي

هاي و انجمن ي كارگر توسط نهادهاي حكومتي مانند خانهخويش مستقل
شان شود و بر زندگي شوراهاي اسالمي دولتي مديريت مياسالمي و

دستگير شده  يا شاآگاه عناصر اندك گردد، در شرايطي كهگيري ميتصميم
بهره  از عناصر آگاه چپ مدافع خويش بيبرند واج به سر ميو يا در اخر

فرهنگ كارگري  رب كاسبكاري فرهنگ كه شرايطي در است و از همه مهمتر
نوشتي كارگران را نشانه رفته سرهاي انساني و حس همو ارزش دارد غلبه

حداقل در اين مسير توان كارگران را متشكل كرد و يا است، چگونه مي
 بايستي توسط چه كساني انجام شود؟ و تالش نمود؟ اصوال اين تالش

  ؟ آيا اميدي بر آن متصور است
برد ن در شرايط تيره و تاري به سر ميي كارگر ايرادرست است كه طبقه

هاي نوري ديده  گاهي اينجا و آنجا روزنهاز هر .نيست مطلق تاريكي در اما
سنديكاي شركت  تشكيل مانند خورد كهيي به چشم ميهاشود و تالشمي

كارگري  مبارزات تاريخي يسابقه از متاثر خود تپه هفت يشكرن و واحد
چند  هايي را هر طبقه بجاي مانده است و اميدوارياست كه در اذهان
 خود نهادهاي طبقاتيي كارگر  از آنجا كه طبقه.داردميضعيف زنده نگاه 

 اندك و مبارز كارگران با سخن روي اينجا در دليل همين به ندارد را

ر حقوق كارگران است كه د مدافع چپ فعالين اندك و كارگري هايهسته
  . هاي ذيل متمركز شونداين مقطع بايد بر اجراي برنامه

ي داخلي و خارجي در بخش صنعتي و هاي گستردهگذارياز سرمايه. 1
. بينندي كارگر بتاي منافع طبقهده و آن را در راسصنايع بزرگ دفاع كر

كشي بيشتر اما در اين مقطع قوام گذاري بيشتر يعني بهرهاگر چه سرمايه
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ها ما نه شاهد گذاريچيزي مقدم است و بدون اين سرمايهطبقاتي بر هر 

ي هست كشي كمتر خبري كارگر خواهيم بود و نه از بهرهقدرت طبقاتي طبقه
بگيري ن زندگي مزدي هما بر ادامه ناگزير موجودتردر شرايط پست كارگران زيرا

 .باشندعقب افتاده مي
د كارگران خو و طبقات ديگر خواهيدموكراسي جنبش از تمامي ظرفيت. 2

گذاري را در راستاي اهداف دموكراتيك ي سرمايه اين خواسته و برده سود
هاي ست نيز در رفتار دموكراتيك و خوااي كه خوده گونهطبقه بدانند ب

.  جويند و از آن تجربه كسب نماينددموكراتيك ديگر طبقات شركت
سازانه ها نگاهي فرهنگتي به اين فعاليتهاي طبقايعني فارغ از مرزبندي

شان د و نگران مخدوش شدن اصول طبقاتيو كسب تجربه داشته باشن
 بايد كه بايستي نگاهي طبقاتي داشته باشندزيرا كارگران قبل از آن. نباشند

تري فرهنگ پرول واقع يعني در.  فرهنگي بنگرندبا نگاهي انساني به مسائل
ممكن نيست گيرد و اين شود و شكل ميبر ديدگاهي انساني استوار مي

. طبقات هاي جمعي دموكراتيك در كنار ديگرمگر با حضور در فعاليت
شده  ادايج گاه كه اين خالء هر. گيري از خالء قدرت در حاكميتبهره. 3

 هر حال به(نشيني قرار گرفته باشد يا عقبو حاكميت در وضعيت انفعال 

بهترين  )هاي اجتماعيني يا اختالفات داخلي و يا بحرانفشار بيرو ،دليلي
طبقات كه ديگر  گونههمان .است هاي كارگري بودهزمان براي ايجاد هسته

 و كارگر يقهشوند، طبهاي خود فعال ميدر اين مقاطع با طرح خواست
 هاي عموميدر حوزه .بزنند كادرسازي به دست بايستي نيز شافعالين

هاي كارگران ي هستهارند و در حوزهدموكراتيك پاي فش رفتار بر كارگري
در واقع اين  .بورزند اصرار  بر رفتار چپ و اصول عميق طبقاتيمبارز

به هر  آن ايمبن بر بايستي كه است روشي بلكه نيست دوگانگي در رفتار
ي عملي داد توانش برنامهي ي نيازش و از هر كس به اندازهبه اندازه كس

. بهره برد براي دفاع از تشكيل نهادهاي كارگري ي نيروها از همهتا بتوان
فاوت با آنچه كه تا با نگاهي متميان كارگران  درگفتگو  ابزار بايستي از. 4

ي زندگي روزمره وگفت گپ و يك واقع گفتگدر. كنون رخ داده، سود برد
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ديگر كارگران   فعالين چپ باين كارگران مبارز وياگذراني ماباز سر وقت
ارد، از اصول دموكراتيك هدف دارد، برنامه د گفتگو  درك ازاين. نيست

هاي فرهنگ پرولتري موثر  ساختن پايهتر در از همه مهمكند وپيروي مي
محالت كارگري  در يا و زندگي و كار يدرباره و توليد درحين گفتگو .است

. گيردشغوليت ذهني كارگران شده صورت ميبر سر هر موضوعي كه باعث م و
رود بلكه گي نميروزمره و انديشيدن از فرار ،تفاوتيبي ،گويياما به سمت هجو

از شعارهاي  محصل است و. ايستد در مقابل ولنگاري ذهني مينظم دارد و
 هب .است اندك چند چيزي هره هر كند وبدنبال دست يافتن بغيرواقعي پرهيز مي

نوادگي تا مسايل ل خائاي از مساحوزه هر در و است انديشه نشكل داد دنبال
وجه  و به هيچاست  انساني. براي ساختن است ريزي فكريدر پي پايه كاري

كاسبكارانه در گفتگو  يا و براي خوشايند مخاطب به رفتاري غير انساني
نجا كه شنيدن زماني آغاز شنيدن است و از آ پي گفتن و  در.دهدنميتن 
 ي مورد عالقه وگويد پس بايد در حوزهشود كه مخاطب سخن ميمي

اين روش اداي . براي گفتن داشته باشد اطالعات او باشد تا او نيز حرفي
 شنيدن و. ترين تمرين دموكراسي استبازي نيست بلكه سادهدموكراسي
ي پرورشي  سابقهكند كه متاسفانه در واقع فهمي را طلب ميدرپرسيدن 

 پي طرف گفتگو بايد بدانند كه تنها در دو .است كمرنگ بسيار ما ذهني
دهيم پس هر دو  با گفتن است كه ياد ميگيريم وشنيدن است كه ياد مي
 هايآموزه با روشني اين روش به .ستنده شنيدن طرف محتاج گفتن و

انجات كارخ ترويج در اوايل انقالب با نام تبليغ و سيرو ماركسيسم
شنيد زيرا چيزي نبود  نميگفت وماركسيسمي كه فقط مي. مرزبندي دارد

  .هم كشف نكند اي را تئوريپس بديهي بود كه ياد نگيرد وكه نداند 
 ي توليد فكر به عنوان تالشي نظري و امري ناگزيربه مقولههمگي ما . 5

ح سوال  و با جايز دانستن طرمانديشيبي، ج از بحران نظري چپبه منظور خرو
 .باشيم داشتهبه تئوري كاربردي  ي جدي وتوجه گرايي رايج رها شده واز جزم

نيز ترويج شود و كارگري  مسائل براي و كارگري هايهسته در بايستي فكر توليد
. ارائه دهندشان هاي تشكلمسائل كارخانه و براي نو هاييطرح خود كارگران
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ي ي همين مقولهين چپ از جملهتعاريفي نو از وظايف كارگران و فعال

. توليد فكر است
ي توليد فكر  و در پيوند با مقوله) زمينه مادي(ء قدرت در هنگام خال. 6
 جاد چپ جديد كه مدت كوتاهي استتالش براي اي) ي نظريزمينه(

، نويسندگان انديشمندان و شود گرفته جدي پيش آغاز شده بايستي بيش از
، تا در آينده تر گردندهاي دانشجويي فعالدر حوزهپردازان چپ و نظريه

با كارگران  ارتباط رد تئوري كمبود از بخشي هاي روشنفكريبا ايجاد هسته
. هاي كارگري جبران شودآگاه و هسته

 تري نسبت بهتر و قويي منظماهنيروهاي دموكراتيك كه از تشكل. 7

عمومي را  اقبال و گستردگي كارگران برخوردارند و بتازگي در جنبش سبز
ي تاريخي از جنبش دموكراتيك ايران در اين مرحلهو اند نيز تجربه كرده

، شايد بيشترين منفعت را بطور فعال با خود همراه نداشتندكه كارگران 
 ري از نيروهاي فعال كارگشرطي كهه نصيب كارگران نمايند ب را اجتماعي

متوسط  يطبقه" گويدمي كه ايانديشه شر از را خود و برده كافي يبهره آن
 "ي ندارداهمراهي آن ي كارگر باگر از صف انقالب خارج شده و طبقهدي

وكراتيك اي كارگران با ديگر نيروهاي دمدر واقع فعاليت جبهه. رها كند
راتيك هاي دموكواستها را با خسازي كرده و آنهم در بين كارگران فرهنگ

ر اين فعاليت متوجه كمبود سازد و هم دشان آشنا ميو حقوق شهروندي
 ها در اين فعاليتكارگران از سوي ديگر. گردد هاي مستقل خود ميتشكل

گونه همان. پي حقوق طبقاتي خود باشند ل و دريابند كه در صف مستقميدر
. نندكخود چنين ميكسب منافع كه ديگر طبقات براي 

اي انقالبي و در اين لههاي مرحو در پي تمام نكات فوق كشف تئوري. 8
از رئوس هاي سنديكايي  تئوري تشكل طبقه در قالب فعاليتكشف مقطع

از سنديكا دست برداشتن از تعاريف كهنه و پوسيده . اهداف بايستي باشد
سنديكا اگر چه نهادي . ي اين دوره استو طرح فكري جديد الزمه

ت دموكراتيك اسبقاتي است اما در تالشي دموكراتيك و بر حول خوط
 با تالش اما. شود محقق مي"هاي خود را دارندهمه حق داشتن تشكل"
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بايستي  و است طبقاتي ماند زيرا به هر حال تشكليدموكراتيك پابرجا نمي
نهادي در در تالشي طبقاتي آن را پرورش داده و حفظ كرد وگرنه به 

  . شودرگران تبديل ميمقابل كا
بلي متشكل شدن كارگران هر چند :  چنين استپس پاسخ به سوال فوق

يابد و  و اين در خالء قدرت بسرعت شدت ميبه كندي اما شدني است 
ي فعاليت هاي آتي خواهيم بود و وظيفهنظير آن در سالما شاهد رشد كم

هاي كارگري كنوني ارگران مبارز و آگاه و اندك هستهاين امر متوجه ك در
ارگر كه بر ي كي فعالين واقعي چپ و مدافعين نظري طبقهو باقيمانده

 آينده در فعالين چپ و. باشدمعتقدند، ميوقفه فكري مدام و بي توليد

هاي كارگري و ي هستهايران با ارتباط ارگانيك با بدنهجديد چپ  نسل
 تشكيالتي و هايدر توليد براي كشف طرح) در مقاطعي(حتي حضور 

ي توانند در ماندگاري انديشهناسبات توليدي، ميي توليد و مفهم پروسه
نبايستي بيانديشند كه تئوري ايشان  .رولتاريا نقش بسزايي داشته باشندپ

هاي كلي كه غير از انديشهه ب .اندمسلح بدان آنها و است موجود البيانق
قالب ماترياليسم  در و تاس طبقاتي راهنماي اصول كلي بررسي و مناسبات

تاريخي و ماترياليسم ديالكتيك در دسترس مبارزين قرار دارد مابقي 
ار پيچيده همراه با بايستي كشف شود و محتاج كار عملي و تئوريك بسي

بلي نظري خود را انگاري و تن باشد و بايستي همگي از سادهتوليد فكر مي
  . ايمن نگاه داريم
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  ويابد افزايش مييهاي اجتماعي و طبقاتتوسط گروهشده و  تردهرگست
 هايارزش به تبديل ،گروهي و صنفي هايجمع بر حاكم هايارزش

 اين حقوقي و انساني تر بر منافعيقتر و دق طبقاتي گرديده و منظمنهادهاي
. به همين منوال بوده استدر مورد كارگران نيز . گرددها منطبق ميجمع

ها كه بيشتر براي حفظ اندك حقوق صنفي و يعني اگر در ابتدا اين تشكل
 ،)تدافعي (ند ايجاد شده بودافزون سرمايهزمقاومت در مقابل تعرض رو

ر كشورهاي د ي كارگراندي تجربيات همهبنها مبارزه و جمعدر طي سال
ي صنعتي بتدريج تبديل به نهادهايي براي ارتقاء حقوق طبقاتي و پيشرفته

و دخالت  اجتماعي مديريت سپس اجتماعي و در مواردي حتي حضور در
  .)تهاجمي (ه استدر امور سياسي و نهايتا كسب قدرت سياسي نيز شد

 عموميبا چند عنوان ي همواره كارگر هايتشكل گيريشكل تجربيات در

كارگران،شوراهاي  كارگران،سنديكاي ياتحاديه كه 1.هستيم روبرو
سيك ي كارگر مهمترين آنها است و در متون كالكارگري و حزب طبقه

 سنديكاها و هااتحاديه عمدتا باشد كههر يك داراي تعريف مشخصي مي

ب را مربوط به شوراها و حز ، ورا مربوط به پيگيري حقوق اقتصادي
 اگرچه تعاريف ينا. اند سياسي و اجتماعي كارگران دانستهپيگيري حقوق

ي تاريخي مبارزاتي كارگران و منطبق بر ماهيت اين بر مبناي سابقه
بايستي بپذيريم كه اما اند صنعتي نگاشته شده ها در كشورهايتشكل

بويژه  و ريكشو و بسته به شرايط هر ندنيست تغيير يي غير قابلهاآيه
 به نسبت اوتيمتف هايجايگاه تواندمي كارگران ي ذهنيسابقه با سبمتنا

و در متون كالسيك آمده غرب ي مبارزاتي كارگران در تاريخچه كه آنچه
مثال شوراهاي اسالمي تشكيل شده در اوايل انقالب . دناست داشته باش

ها در نام اسالمي با شوراهاي سرخ بلشويكي اوايل انقالب اكتبر تن

التين، مانند كنفدراسيون كارگران مكزيك،  اي مثال در آمريكاي مگر اسامي مختص بومي و منطقه-1
و  رگران بوليوي، حركت مستقل صنعتگرانجنبش كارگران روستايي بدون زمين برزيل، مركز كا

مهم نيست  شودها با حزب و سنديكا آغاز نميدرواقع اينكه چرا اسامي اين تشكل. هاي السالوادورتكنسين
آيد و اي به كار كارگران ميي هر منطقهبلكه اين ماهيت و كيفيت تشكيالت است كه در شرايط ويژه

جمله سنديكا  ها تعاريف جديدي براي همان نامهاي قديمي ازتوان به نسبت كيفيت تشكلهمواره مي
  . دوباره نويسي كرد
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اوتي شكل گرفته و ، از نيروهاي اجتماعي متفهت داشتند و هر يكشبا

راهاي در ايران شو. كردندهاي مختلفي را دنبال مياهداف و برنامه
 مختلف بود كهاي از نمايندگان طبقات اسالمي در كارخانجات ملغمه

 نمديرا نمايندگان مانند. گرفته بودند پي را ايجبهه فعاليتي بيشتر
كرده هاي تحصيلاداري، فني كارمندان سرپرستان، رژيم شاه، به تهوابسغير

اي كوتاه بر كارخانجات  كه در تقسيمي كاري و براي مرحلهو كارگران
خشي ب ،اسالميحاكميت دولت  آمدن مديران دولتي و تا ومسلط شدند 

مطالبه نمودند كه مشابه  مختلف هايزمينه در را خود هاي از خواست
هاي  بخشدر حتيونظامي  ديگر مراكز دولتي وا درهتشكل ينهم

ها، مانند شوراي اسالمي بانك .گير شد همهخصوصي نيز ايجاد شده و
  .ها وادارات دولتي ديگرها، پادگانشوراي اسالمي بيمارستان

  براي مدت كوتاهيدر بهم پاشيدگي قدرت و واوايل انقالبواقع در  در
هاي طبقاتي جايگاهرا ازافراد مختلفي ل گرفته وشكشوراهاي اسالمي 

 كارگرانكنار پرستاران ومثل دكتران در، ندمتفاوت در خود جاي داد

 .ءكارمندان جز كناردر روسا ياو سربازان كنار بيمارستاني يا فرماندهان در
توهم  كه بود ايانقالبي فضاياز متاثرطبقاتي وغيري اهدر اصل اين تشكل

سوي ديگر حاكميت از. ت رسيدن مستضعفان را ايجاد كرده بودبقدر
 را چيز ش همهاكالم بزرگان درنبود طبقات داشت وبرجديد هم اصرار

 ناميدمي امت اسالمي و دانستمي خدا يبنده را همه .ساختمي مخدوش

سعي  بود وخداوند مي به شانتقرب ميزان همانا يكديگر با شانفرق تنها كه
مقابل پروردگار را به جاي برابري حقوقي در  درت برابري حقوقي داش

مفهوم مخدوش   پس، از.بري در ثروت عمومي بنشاندسهم مقابل قانون و
آن هم براي ( واقع بر مشاوره آن در كه درسود جست طبقاتي شوراها 

 عمدتا گيري را شد اما تصميمتاكيد مي) ها تودهشدنتوهم به بازي گرفته
نظر  البته از تري برخوردار بوده وكه از جايگاه طبقاتي قدرتمند  نيابه كس

تفكيك اين عدم  .سپرديد همخواني داشتند، مينظري نيز با حاكميت جد
جانات انقالبي ميل شرايط فروكش هي طبقاتي در شوراها باعث شد كه در
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تدريجي  يتسويه باو اعضا شدت گرفته حفظ منافع در كاري وبه محافظه
خود  هايتوده مقابل در يياهتشكل به آنها شوراها، در مردمي نيروهاي

هاي حقوقي  مقابله با خواستسركوب و به مواردي در حتيو شوند تبديل
 قدرتمندتر و متمركزتر هرچه اسالمي  البته حاكميت.هاي خود برآيندتوده

شوراهاي   همين تاثيركردنبي و كنترل براي را تريخودي موازي نهادهاي شد
هاي  پايگاههاي اسالمي كارخانجات وانجمن مانند( كرد ايجاد نيمهو نصفه

 اين شوراها عمال برمديريت  و ي كارگرتشكيل خانه با و) بسيج كارگري
  . نظارت بر اعمال كارگران بدل كرد را به ابزاري دولتي و هااين تشكل

هايي رگري نه تشكلرگران از شوراهاي كاذهني كاي عيني واكنون سابقه
مدت  نه منطبق بر دستاوردهاي كوتاهبراي كسب حقوق طبقاتي است، و

 بلكه كارگران، شوراهاي اسالمي را عوامل حاكميت و. اوايل انقالب
ان را فداي منافع منافع كارگردانند كه فروخته ميگراني خوداستفادهءسو

ها كارخانه برخي گاهي به آن در هنوز اگر و اندكرده خويش فردي
 اين از .استنبود تشكل ديگري  شود بيشتر از سر ناچاري ومراجعه مي

مبارزاتي كارگران  سطح اين در تشكيل شوراهاي انقالبي رو طرح شعار
طبقاتي شوراها  ماهيت غيرطرفي و ي عيني ازتواند بعلت همين سابقهمي

 در. ندهم جنبش ضعيف كارگري را به انحراف بكشا از طرف ديگر، باز
ساخت بايد هايي گويد چه تشكلمي كه نيست كالسيك تعاريف اين واقع
 ذهنيت سرزميني است كه هر ها درتشكلي تاريخي اين سابقه ابتدا بلكه

ها با خود ماهيتي است كه اين تشكل،  سپسسازد ورا مي آنجا كارگران
، زات، فرهنگبه تاريخ مبار توجه با يعني .سازدمي را عينيت و كنندمي حمل

 داد و سازماندهي كيفيت توليد بايستي تشكلي را پيشنهاد سطح آگاهي و
در ترين نهاد طبقاتي كارگران كارآمد ترين ودموكراتيك ،كرد كه پاكترين

ري كه مدافعين و كا. دباششان ين مقطع براي نيل به حقوق طبقاتيا
 مبلغيني براي دي كارگر در فرداي انقالب نكردند و خوانديشمندان طبقه

ي مقايسه ديگر سوي از 1.شدند مخدوش و طبقاتيهمين شوراهاي غير

  . 33-24 صص ياري، ، بهروز علي"كارگران، طبقات شناور، فرهنگ كاسبكاري" توضيحات بيشتر در -1
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، ي كه برخي هم اينك مبلغ آن هستندي اين شوراها و يا شوراهايتجربه

قدرت را تا زماني كه   كه يكباره برآمدند وبا شوراهاي سرخ بلشويكي
ان  سپس جز نامي از ايشخويش درآوردند و كنترل حزب صالح ديد در

هاي بسياري در است زيرا تفاوت غلط اساس اي ازمقايسه، باقي نماند
. يكديگر وجود دارد با شانگيريشكل اهيت آنها و همچنين در شرايطم

 قحطي در فقر و ،جنگ از خسته كه ملواناني و واقع هنگامي كه سربازان در
حكومتي بطرف مراكز  ها پياده شدند وكشتي و قطارها از يكباره 1917 سال

 شرايط قابل تعميم به ،ساختند شبهيك را  شوراهاي خودوهجوم آوردند 
 جهاني در جنگ(خورده شكست دولتي با ، يكايران امروز نيست زيرا،

 و كارگران ،دو .بودند روبرو هاجبهه و هاون كنترل بر شهربد و فقير و) اول
 بزرگ شهرهايفقط در  و داشتند را خود هايكه تشكل بود سالها دهقانان

 كساني و گشتمي دست به دست انقالبي نشريه 1هزار هزاران روزانه صنعتي

توانستند ي وجود داشتند كه ميهاي كارگرحزب در اين تشكل افراد از
 .نمايند راي جابجايي قدرت تئوريزهشوراهاي موقتي را ب اهداف حزب و

مبارزاتي   دركه داشتند وجود يقدرتمند بسيار دموكرات و چپ احزاب ،سه
با  اوضاع نظارت داشته و بر مستمر آبديده شده و حداقل بيست ساله و

از  و بودند، مباحثات ايدئولوژيك تعامل و احزاب چپ اروپاي صنعتي در
. كردندمي مشاهده عينه به و هرروزه را سركوب ماشين اضمحالل مهمتر همه

 شوراهاي ربايد ديد شعا حال. يعني فهميدن شرايط مشخص هر جامعه

ذهني كارگران ايراني از   عيني وياين سابقه شرايط موجود و با انقالبي
اصوال هيچ قرابتي  شوراهاي بعد از انقالب چقدر كاربرد عملي دارد و

   اين دو كيفيت از شوراها وجود دارد يا خير؟ بين اين دو شرايط و
ها نيز بسيار ديهيران در مورد سنديكاها و اتحاي كارگر اذهني طبقه يسابقه

ي غربي با آن ت كه در تجربيات كشورهاي پيشرفتهمتفاوت از آن چيزي اس
  و پرولتريزهوهاي مولدهرشد نير اثر ها بر آن كشوراگر در يعني .ايممواجه

 در 19 اوايل قرن از(ي طوالني  داشتن سابقهي كارگر وشدن طبقه

    386.، داني گلكستين، ص "شوراها در غرب" -1
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و ) آلمان  آمريكا ودر 19 قرن ، اواخر در فرانسه19 ، اواسط قرنانگلستان
 ، كارگران مبارزات اقتصادي خود را درهاي مختلفگيري تشكلشكل

فعاليت حزبي تفكيك كرده  را در مبارزات سياسي خود كار سنديكايي و
    .اند، در اينجا به هيچ روي چنين نيست دنبال نمودهو

هاي انجمن"به  ايران يافرهنگنامه ريفتع در و است فرانسوي لغتي سنديكا
افع مشترك افراد يك صنف تشكيل من صنفي كه به منظور حفظ حقوق و

صادي افراد گروهي كه براي دفاع از منافع اقت"يا   و")فرهنگ عميد (شودمي
دهد اين نشان ميو ،  اطالق گرديده است")فرهنگ دهخدا (شودتشكيل مي

هاي ي فعاليتبقه آنها سادركه ي ات كشورهاي صنعتيتجربياتعاريف چقدر به 
 سنديكاها را بر اساس آن نهايتا وسنديكايي وجود داشته وابسته است 

در ايران اما . اندي كردهبندهاي اقتصادي جمعپيگيري خواستهايي براي تشكل
شرايط   سنديكا در وقابل تحقيق بوده است ه و غيرفايداين تعاريف از اساس بي
نديكا در غرب متفاوت است وكاربردي  سي تجربهفعلي ايران بطور قطع با

اند داشتهكارگران در ايران ي كه  در حدود يكصد سال قدمتدر اصل. ديگر دارد
  . ايمام سنديكا و اتحاديه بودهما شاهد دو نوع تجربه با ن

ها و مشاغل صنفي و هايي كه بيشتر براي حرفه سنديكاها و اتحاديه-1
د مشغول شاگردي به توليد خراد روابطي استگاه مانوفاكتوري كه در

صاحب سرمايه مالك : الف. شدند به دو بخش تقسيم مياند عمدتابوده
توسط  بيشتر و نداشته توليد دكان يا مغازه و يا كارگاه بود و خود نقشي در

ي مواد اوليه و رساند و خود در تهيهاد معتمد خود كار را به سامان مياست
همان  اينان بعدها كه كار انجام در نه و است تهداش كليدي ابزار و ملك نقشي

انداز پس با كه استاداني :داران كوچك بخش خصوصي شدند و بسرمايه
توليد مورد  در تجربه و ختهاي خويش و با تكيه بر شناييتوانا حاصل از

كرده و با فاصله گرفتن  ماستخدا شاگرد و وردست تعدادي توانستندمي نظر
، ملكي اجاره نمايند و با ن آن حرفه، ابزاري تهيه كردهي كارگرااز توده

  . ديريت آن به درآمد خويش بيفزايندحضور خود در توليد و م
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برخي از . ي آن قرار داشتنددر درون شهرها و يا حاشيهكه  صنوف ديگر
اوليه مشترك يد و هم در خريد و فروش مواد اين صنوف هم در تول

سرمايه  صاحبان هامدت تا فروشان و آهنگران و ي آهنبودند مانند اتحاديه
اي سازيودند خود كارگاهي مثل در و پنجرهكار تجارت مثال آهن ب در كه

گاهي هم با صنوفي .  كردند و از هم تفكيك نشده بودندرا هم اداره مي
كه البته  اهايم مانند تراشكاران و فلزكاران و چاپچيتر مواجه بودهفني

همان روابط ها نيز بر مبناي  در اين كارگاهتوليد عمدتامناسبات و روابط 
ها به طول انجاميد تا اين استاد و شاگردي استوار بود و سالي افتادهعقب

ني در واقع مناسبات درو. ابط كارگر و كارفرما ارتقاء يافتمناسبات به رو
ها نانوايي در مثال( .بود نيافته رشد و داريسرمايه مادون مناسباتي اصناف اين

شدند و بر ، قوم مشخصي در آن جمع ميكه بر اساس نوع نان توليدي
ها  شبيافتند وامان ميسرا داشت  شهر به مهاجرت يسابقه كه كسي حول

  . )نگريستندقتي ميها مومدت تا شانشغل به و خوابيدندمي نانوايي همان در
ايران براي اولين بار به  ي اصناف در سنديكا يا اتحاديه تشكيلدر واقع

ي اتفاق باز ي تهران با روزنامهگران چاپخانهمربوط به كار  و1289سال 
 و دراما بعد از آن  ،گسترده شد و همگاني نه و يافت راراستم نه كه گرددمي

 تفكيك  بود كه در آن يا صنفيك حرفهي تشكل نام بيشتر 50 تا 20هايسال

 اصل استادان و در يا و كارگران و كارفرمايان و نپذيرفته صورت طبقاتي

خود  يهاي حرفهخواست از ايمجموعه و شدندمي جمع آن در دانشاگر
كارگران و يا همان شاگردان . ساختند مقابل دولت مطرح ميرا معموال در

دكان  يا كارگاه مالك  اميد به استاد شدن و وند بود دلخوشبه ارتقاء فردي
 دتعد و توليد گسترش به  استادانو چشم كارفرمايان و ياداشتند شدن 

    .  بوددارشدن سرمايهو نهايتا بيشتر درآمد و دستانزير
 سنديكاهايي كه دولتي بوده و از باال توسط دولت و براي نظارت بر -2

نفت و دخانيات  شركت سنديكاي مانند( بود شده ساخته آنان كنترل و انكارگر
ضرورت ارتقاء  درك اساس بر و بود فرمايشي بيشتر كه )و يا شركت واحد
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از مراكز توليدي  گونه اين در .بود نيافته شكل كارگران توسط اتيطبق حقوق
ن بزرگ روساي سنديكاها توسط نمايندگاني از ساواك و با دخالت ناظري

 بهي روشني در وابستگي الحال كه سابقهمعلومآنها در محل و از افرادي 
هاي فرمايشي تشكل اين واقع در و شدندمي انتخاب داشتند شاهنشاهي نظام

هاي مستقل را از  تالش كارگران براي ايجاد تشكلبيشتر نقش پيشگيري 
 خواستندمي كه 44سال  شركت نفت تهران درمثل سركوب كارگران( .داشتند
  .) دستور داده بود را بسازند آنچه كه حاكميتي موازي بايسنديكا

 ا برخالف آنچه دره نمايد كه اين تشكل اين دو تجربه مجددا يادآوري مي

و  گير و عمومي شد ايم هيچگاه نه همه صنعتي با آن روبرو بوده كشورهاي
بين كارگران  شتي درسرنو اساس ضرورت و حس هم نه خودبخودي و بر

وژيك و رشد تكنولتوان هم به كندي  يل آن مي از دال كهايجاد گرديد،
نشدن  ي كارگر و تفكيك و هم به عدم رشد طبقهفني در توليد اشاره كرد 

 يعني جنبش خودبخودي.  توجه نمود طبقاتطبقاتي كارگران از ديگر

اجتماعي  جايگاه و فرهنگي علمي، توليدي،فني، رشد به بسيار كارگر ي طبقه
ي كارگر  ي ايران و طبقه گي اينها در جامعهمربوط است كه هم كارگران

 دتا است كه عمو متفاوت با آن دركيبوده جوان ايران در مراحل ابتدايي 
خودبخودي  در مورد جنبش كالسيك با تكيه بر متون روشنفكران چپ ما

رگر ي كا خودبخودي طبقه جنبش آن پي در و دارند عام بطور كارگر ي طبقه
واقع اصال چنين بديهي بنظر  دركنند كه  قي ميايران را امري بديهي تل

ي طرح  ارائه در استراتژيك يانحراف باعثاين درك تواند   ميورسد  نمي
تجربيات  ايران كارگران كه نماند هناگفت البته .شود ايران كارگران براي تشكل
 كارگران ي اتحاديه جمله از اند داشته هاي دور اي هم در گذشته پراكنده

هاي  ي سال فاصله در( كارگران نفت خوزستان نساجان و ت،اليش چاپ،
در  كارگري سنديكاهاي تشكيل دارزشمن بسيار ي تجربه اما). 1310 تا1300

بندي  جمع كه آنجا از به آن اشاره شد  قبال كهگونه همانبود وبيست  ي دهه
در ذهن كارگر  قرار نگرفت، به تاريخ پيوست و كارگران خدمت در و نشد
  .اش چيزي باقي نگذارد ي زماني هفتاد ساله زي بعلت فاصلهامرو
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. ايم مواجه فهم دو با باز اينجا در .سنديكا از موجود گرديم به فهم حال بازمي

سنديكا  از كارگر ي  مدافعين حقوق طبقهكه روشنفكران چپ وفهمي  اول
 ي تاريخي از سنديكا در دوم دركي كه كارگران بر اساس سابقه دارند و

فكران چپ منظور ابتدا به درك روشن اين  به.شان بجاي مانده است ذهانا
ه در تعاريف كالسيك سنديكا تشكلي است كه كارگران ب. پردازيم مي

 صرفا براي اهدافي در پي مبارزاتي خودبخودي و اي خودبخودي و گونه

تاريخي  ي تجربه اساس بر تعريف اين. كنند اقدام مي اش برپايي به اقتصادي
 شكل اروپا در اخص بطور و صنعتي ي ز سنديكا و در كشورهاي پيشرفتها

ه كشورهايي كه صنعت و توليد در آنها مراحل رشد خود را ب. است هگرفت
آغاز  پيش سال ام با رشد سرمايه از حدود چهارصداي موزون و همگ گونه

 از بيش هجوم با كشورها اين درجوامع فئودالي در پي آن  و ندكرده بود

هاي  رشد كارگاه. ندبه سمت شهرهاي بزرگ روبرو بود مهاجران يشپ
پي رنسانس اروپايي و با شكوفايي  در مانوفاكتورها سپس و ورانه پيشه

و نجوم و همچنين در  رياضي و هاي فيزيك و شيمي علمي در عرصه
هايي از ر. طلبيد ي كار و توليد مي هنري فعاليني را در عرصه هاي عرصه

 در ، اروپا را هم آزاد ساخته بود تاي كليسا و قدرت مطلقهقيود فرهنگ 

 هماهنگ اي شيوه رشد موزون به اين .بزند ليتفعا به دست ها عرصه تمامي

و شعور ارتباطي را برقرار ساخته بود كه ديگر تنها ارتباط توليد با  كار بين
بلكه تبديل به ارتباط ساخت  متحول مي كه آنها رادست كارگران نبود 

محتاج  آن به دنيا كه اي زاده شده بود طبقه. توليد با مغز كارگران شده بود
از سوي ديگر .  اين احتياج گرديدِ ها اين طبقه متوجه بود و طي سال

 از بود، جدا كرده ي ديگري مانند كارگران كه خود را از كشاورزان طبقه

اي كه بسيار  طبقه. داران را شكل داد ي سرمايه كرد و طبقه جدا ها فئودال
اصل رشد ". شناخت يك اصل را مي تنها و دبو ناپذير سيري و جوان متفكر،
 هر اصول ديگري را فداي آن كند و از اين منظر دنيا بود حاضر و "سرمايه

انجاميد تا  ها به طول سال. را تعريف نموده و اصول خود را تئوريزه نمايد
تي خواه بايس ي زياده با اين طبقه مقابله در شد متوجه نيز اروپا كارگر ي طبقه
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 مقابل در خود از و زده لگام خواهي زياده اين رب بتواند تا نمايد تدوين اصولي

پاياني  دار سرمايه ي طبقه اين ي وقفه بي جويي بهره وگرنه نمايد دفاع آن
  . بماند اش نيست كه بدون تعرض سرمايه باقي اي از زندگي و عرصه ندارد

وقفه بود زيرا بدون آن نابود  سرمايه ناگزير به انباشت بي، در رشد موزون
كشي  هاي درآمدزايي بيشتر و بهره داران به دنبال راه پس سرمايه. شد مي

هاي  ناگزير به پيچيده شدن، تفكيك حوزه توليد موزون رشد در .بودند بهتر
 ها، شدت هزينه در جويي صرفه و كار ضباطان .كار و تقسيم كار ديگري بود

و توليدكنندگان در  آمدند مي هم پي در پي همگي توليد بيشتر ساعات و كار
اي از احتياج، تحمل و بيگانگي از اين توليد تبديل به انسان هايي  چرخه

در رشد موزون كارگران . گرفتند كه خود به كاال بدل شده بودند قرار مي
به شعوري  زير،ناگ وليدشانت ي چرخه ها در بيگانگي  ي از خود همه عليرغم

يافتند كه آنها را بيش از پيش به توليدشان و به يكديگر وابسته  دست مي
 ، متاثرطبقه در ناگزير ماندگاري از متاثر شعور خودبخودي رشد .ساخت مي

شد و فرآيندي علمي بخود  تر مي ي توليدي كه هر روز پيچيده نحوه از
را خود  و علميت فني گرفت كه اينان نيز آن را و ضرورت اين تغييرا مي

سرنوشتي كه در گستردگي  كردند و متاثر از حس هم مشاهده و درك مي
سرنوشت توليدي  توليد و درست در هنگام انجام دادن كاري مشابه با هم

اين رشد خودبخودي، جنبشي . شود بوجود آمد دستي ايجاد مي كنار
ي كارفرمايان خودبخودي را نيز به همراه داشت كه با مقابله براي پيشرو

. )تهاجمي(و سپس به پيشروي كارگران تسري يافت ) تدافعي(آغاز شد 
هاي  ي شد كه خواستياه  در ساليان بعدي منجر به تشكلاين مبارزات

 وكار و زندگي پيگيري نمودند  هاي حوزه در را كارگران رفاهي و اقتصادي
ها همزمان  در همين سال. كارگري در اروپا معروف شدند سنديكاهاي بنام
فلسفه  علوم، روزافزون رشد با توليد فرآيند رشد كنار اي موازي در گونه هو ب

از سوي ديگر از . شناسي و تاريخ نيز مواجه هستيم و روانشناسي، جامعه
كيفيتي  با "ندار هيچ مزدبگير كارگران" بنام جديدي اجتماعي ي ماده كه آنجا

گذارد پس به تبع آن نيز  ات ميحي ي عرصه به متفاوت با گذشته پا كامال
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 و كارگر ي طبقه علم به بعد ها سال كه شوند مي زاده ناگزير هايي انديشه
اروپا را  تمام 20 و اوايل قرن19 قرن ودر گردد مي بدل اش انقالبي تئوري

 1830هاي  آورد و در يكصد سال بين سال درمي خويش نظري ي سلطه زير
 كه سازد مي خود براي اي  تبديل به طبقهي كارگر اروپا را  طبقه1930تا 

هايي انقالبي و هدفمند بدل  اش را به تشكل هاي خودبخودي تشكل
و  كار سازد و از صرف مبارزه براي حقوق اقتصادي و بهبود شرايط مي

 و داده درآمد بيشتر به مبارزه براي كسب حقوق سياسي و اجتماعي ارتقا
كارگران  فهم .گردد مي خويش وشتسرن براي گيري تصميم در حضور پيگير

رشد  ي كارگر ح احزاب طبقه به سطييسنديكاهاي  خواستسطح  از
اين توضيح . گيرد مي قرار احزاب اين نظر مد سياسي قدرت و كسب دياب مي

) داند نمي سطحي چنين نويسنده خود را در(فشرده نه از جهت آموزش 
 ي طبقه بين تيتروار اي ايسهضمني مق تا بطورشده  آورده يادآوري براي بلكه

  . ي كارگر در اروپا با مشخصات فوق داشته باشد ايران و طبقه كارگر
. داري در اروپا ي حدود چهارصدسال قدمت براي شروع سرمايه سابقه. 1
. رنسانس در اروپا و تاثير آن بر علوم و ابزار توليد. 2
. موزوناي منظم و  گونهه رشد ابزار توليد و تكنولوژي ب. 3
.تاثيرگذاري رشد موزون در توليد بر رشد موزون در فرهنگ كارگران. 4
ي كارگر توسط  هاي انقالب براي طبقه رشد انديشه و حضور تئوري. 5

. ي كارگر انديشمندان طبقه
  .ي كارگر و وجود جنبش خودبخودي شكل گيري موزون طبقه. 6
. گيري پرولتاريا همگام با فرهنگ پرولتري شكل. 7
.ي نهادهاي كارگري با قدمتي حدود دويست سال سابقه. 8
.شغلي ثبات با صنعتي كارگران حضور و ي طوالني سرمايه صنعتي سابقه. 9

از روي دست روشنفكران توان  حاكي از آن است كه نمي موارد اين تمامي
بايست بعنوان تجربياتي  كرد و تنها مي رونويسي اروپايي كارگري احزاب و

تمام اين افتراقات ما را . ي كارگر بدان نگريست بش جهاني طبقهاز جن
همچنين  و شان شدن متشكل ي نحوه دارد كه براي كارگران ايران و آن مي بر
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با طرح سوال  راه مستقل خود را برويم و اه هاي اين تشكل كشف ويژگي
ران اي ي جامعه هاي بسياري بين كه تفاوت از آنجا. از تنبلي ذهني بپرهيزيم

ها نيز بسيار متفاوت  حل دارد پس مسير و راه وجود صنعتي اروپاي و امروز
پرولتري  فرهنگ از و ندارد وجود پرولتاريا بنام در ايران امروز چيزي. است

 رو انقالب از پس گذاري صنعتي طي ساليان اخير سرمايه. نيز خبري نيست

 ارگران در سيك جنبش خودبخودي مبارزات ي سابقه .است بوده افول به

 حضور ديگر چپ چيزي بنام جنبش. بوده استبسيار ناچيز سال اخير 

براي حقوق  حتي مدني آخرين فعاليت اعتراضي در كارگران و ندارد عيني
ي پس بديهي است كه بايست. اند دموكراتيك خود حضور مستقلي نداشته

ايران با شرايط  هاي متفاوت و متناسب تشكلي با ماهيتي ديگر و قابليت
ي ذهني  هاي مثبت سابقه هم جنبه كه تشكلي .گردد مطرح كارگران براي

  .  مستقل را تداعي كند و هم از انحرافات آنها مبري باشدياه تشكل
بازماندگان جنبش كمونيستي به  ي روشنفكران چپ و عمده سويي، از اگر

 نگرند و ي امري خودبخودي مي هاي سنديكايي بديده فعاليت سنديكا و
 ماركسيسم دانسته و  ازيانحرافتحت عنوان سنديكاليزم را  ها اين فعاليت

 دركي قديمي نيز سوي ديگر از 1،كنند مي ارزيابي اكونوميستي تالشي را آن
كه سنديكا را تشكلي  دارد وجود كارگران ميان در اي ذهني ي سابقه با توام و

داند   و كارفرما مياي از استاد و شاگرد يا كارگر اي و ملغمه صنفي، حرفه
 و بوده خويش در آن به فكر منافع آني، ي موجود فرهنگ كاسبكارانهكه با 

اين  چه اگر .سنديكا كاري جز بهبود شرايط مادي آنان ندارد كه انديشد مي

داري نيست و كارگران را با  يير نظام سرمايهدر فرهنگ سياسي چپ، سنديكاليزم، از آنجا كه در پي تغ-1
اند را بتدريج به نظام  مبارزات اقتصادي سرگرم كرده و هر آنچه كه در پي اين مبارزات بدست آورده

كه نه  كند مي فراموش انديشد چنين مي اما چپي كه اين. داند گرداند، انحراف از ماركسيسم مي موجود بازمي
 هايي را دارند، نه از جنبش خودبخودي در اينجا خبري هست اش چنان ويژگي اينجا اروپاست، نه كارگران

در واقع خطر سنديكاليزم بعنوان يك روش مبارزاتي . رشد نيروهاي مولده اثري وجود دارد آن از نه و
مذموم هنگامي مطرح است كه اصوال چيزي بنام جنبش سنديكايي در سطحي وسيع وجود داشته باشد و 

نه در . سنديكاليستي مانعي براي ارتقا جنبش كارگران از سطح اقتصادي به سياسي گرددآنگاه نگاه 
. شود تبديل به برخوردي سياسي از جانب حاكميت مي بسرعت اقتصادي يا اجتماعي فعاليت هر كه اينجايي

و لفظ ي اقتصادي باقي بماند  تواند صرفا فعاليتي در حوزه در نتيجه فعاليت سنديكايي در ايران نمي
چنين مبارزاتي را به  پذيري در اين سنديكاليسم براي اين فعاليت غيرواقعي است و تنها عدم مسئوليت

  .    گيرند گونه را براي اين فعاليت نوپا به كار مي گرداند كه اتهاماتي اين كساني باز مي
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ان كنوني اين هردو ديدگاه شرايط اير درك خيلي هم بيراه نيست اما در

  . استهاي نوين ، تكراري وخالي از انديشهمحدود
   

      چرا سنديكا  بهترين گزينه براي تشكل كارگران است؟
هاي   براي تشكلرا جديدي نام شود نمي كه كرد تاكيد بايستي چيز هر از قبل

گونه  ي ذهني هيچ نظر سابقه از كه آن بدون ساخت مطرح كارگران سراسري
هاي  سازمان"مثال . ميان كارگران وجود نداشته باشد آشنايي با آن در

 از آنجا كه منطبق با هيچگونه "هاي كارگران انجمن" يا "كارگري متحد
اگرچه . تفاوتي روبرو گردد تواند با بي اي درميان كارگران نيست مي سابقه

 اما ها ارجح است ها بر نام شود كه محتواي اين تشكل همواره تاكيد مي
اي ومحتوي كارگر بهره جست  از اسامي مختص وآشناي طبقهاگر بتوان 

فهمي در اذهان كارگران شود   باعث كجكه  بدون آنمطلوب را توضيح داد
هاي كارگري  هاي رايج تشكل  گفتيم كه نام.ايم تر شده مقصود نزديك به

 چرا براي مثالاحزاب كارگري هستند اما  ها، سنديكاها، شوراها و اتحاديه
كه هم  نجاآ زا زيراكرد؟ استفاده مجددا كارگري شوراهاي نام از نبايد

 ند و در مقابل كارگرانند و درا رفتاري غيركارگري داره تشكل اين اكنون
 شكل ديگر ي نمايندگان طبقات اند و از مجموعه طبقاتيغيرضمن 

مهمتر هم اينك اكثرا تبديل به  همه از و نيستند كارگران و مختص اند گرفته
 به اين خاطر تنها. اند اند و حافظ منافع حاكميت  دولتي شدهياه تشكل

انقالبي  رفتاري روسيه انقالب روزهاي بلشويكي سرخ شوراهاي كه
 حزب بگذريم كه آن شوراها خود تنها براي مدتي در خدمت(اند،  داشته

توان از نام  نمي)اند سپس به كناري گذارده شده اند و بلشويك بوده
ي  هي تجربه شد سابقه وشان   فعليشوراها بدون توجه به ماهيت وجودي

 بيشتر كه نيز كارگري هاي اتحاديه نام .بهره جستشان  اوايل انقالب

 متبادر ذهن هاي نقاط مختلف را در تشكل هم پيوستن به از هايي مجموعه

هايي  وز بسيار زود است زيرا چنين تشكلكه هن رسد مي نظر سازد به مي
 ساخته ها شكل بگيرد خود هنوز كه بايستي از به هم پيوستن آنها اتحاديه
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ي  ها به مراحل آتي رشد طبقه رسد كه نام اتحاديه نظر ميه و ب اند هنشد
  . شود كارگر مربوط مي

تشكل ديگر حزب كارگران است كه آن نيز معنا و مفهوم ديگري دارد و 
از نظر نظري در سطح نازلي قرار كارگران تي در اين مرحله كه نبايس
ي كارگر خود محتاج  زب طبقهدر واقع تشكيل ح. ، از آن نام برددارند
شود  هايي است كه در ادامه بيشتر در مورد آن توضيح داده مي زمينه پيش
چيزي كه روشن است آن است كه كارگران براي تشكيل حزب خود  ولي
در تعيين سرنوشت  حضور براي را طبقه اجتماعي سياسي ي وظيفه بيشتر كه

 الزم هاي كادرسازي ي و مقدماتياه بايستي تشكلخويش در دستور دارد 
رسد تنها نام ممكن  با اين مقدمات به نظر مي. درا مقدمتا انجام داده باش

كران چپ مدافع در ميان كارگران و روشنف(كه هاي غلطي  عليرغم درك
هرحال سنديكا  زيرا به است سنديكا همان دارد وجود آن از )كارگر ي طبقه

، اگر چه در عجين گشتهتشكلي مختص كارگران است و اين با نامش 
سنديكاي تشكيل ي  دو تجربه با طرفي از .باشد شده خلط اش مفهوم گذشته

، سنديكا دوباره بعنوان تشكلي تپه كارگران شركت واحد و نيشكر هفت
دستگيري برخي از اعضاي  باكارگري در اذهان كارگران مطرح گشته و

تقل از حاكميت بخود تا حدودي بار مبارزاتي و مسنيز  آنان ي مديره هيئت
تواند مرز خود را در اين مرحله  از سوي ديگر نام سنديكا مي .است گرفته

ي كه گاهي از سوي برخي عناصر ياه ي كارگر با ديگر تشكل طبقه رشد از
تفكيك كند و ) ي كارگر مانند شورا يا حزب طبقه(شود  چپ عنوان مي

مقابل  در هانهآگا و اي فعلي كارگران مخدوش گردد نگذارد وظايف مرحله
 ياه رس بايستد و همچنين مرز خود را با تشكلاين شعارهاي زود

بسيج  و كارگر ي هاي اسالمي، خانه دولتي مانند شوراهاي اسالمي، انجمن
ي كيفي خود را از  اي ديگر فاصله جنبه كارگري روشن سازد و باز از

بورژوازي  هاي صنفي كه عمدتا مربوط به طبقات متوسط و خرده تشكل
تجارت  و توليد در كه است وابسته خاصي صنف و حرفه به اساسا و باشد مي

ي توليد و فروش پالستيك يا  مانند اتحاديه(تواما دستي دارند، حفظ كند 
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ي نانوايان و تهيه و  ، اتحاديهي آرايشگران ، اتحاديهفروشان ي آهن اتحاديه
 كه سنديكاي است اين صليا هاي سوال از يكي اما .)..و خوراك دام توزيع

  .گيرد مي شكل چگونه و است هايي ويژگي چه داراي خود نظر مورد
  

  ؟ گيرد سنديكا در ايران چه بايد باشد و چگونه شكل مي
چه كه در گذشته بوده و در  با آن بايستي  در ايراني مورد نظرسنديكا

يف ي ذهني كارگران بطور ناروشن وجود دارد و همچنين با تعار سابقه
 متفاوت نگرند،  چپ عمدتا به آن ميكالسيك و آن برداشتي كه فعالين

 اينجا  در.از آن به وديعه گرفته نشده باشد چيزي سنديكا نام از بغير و باشد
ظايف هاي آن اشاره شده و از منظرهاي مختلف و شود به ويژگي مي سعي

اه با بار سنديكا در ايران تعريف شود تا اين تعريف جديد كيفيتي نو همر
  .ي كارگر بازگو نمايد براي فعالين طبقه مبارزاتي مشخصي را

   
   هاي كارگري سنديكا و تشكل. 1

هاي حقوقي داشتن  يعني روي برگه. سنديكا در ايران نهادي قانوني است
سنديكا و يا تاسيس آن امري است كه در روابط كارگر و كارفرما پذيرفته 

اين حق يعني حق داشتن تشكل سنديكا و اما . شده و منع قانوني ندارد
حق بيان، حق نظر، حق (هاي كارگري مانند ديگر حقوق  يا ديگر تشكل

 تنها دركه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است ...) دين انتخاب

 ي ماده (در واقع در قانون كار. ويترين قانون اساسي و براي نمايش است
توانند يكي از سه  ان يك واحد، فقط ميكارگر": گويد مي) 4ي تبصره 131

كارگران را داشته ي  مورد شوراي اسالمي كار، انجمن صنفي يا نماينده
مي داشتن تشكل موازي در صورت داشتن شوراي اساليعني  ."باشند

 بدون) همانجا 2ي  تبصره (و به سادگي داشتن هر تشكليممكن نيست 

قانوني غير ،انتخابات در آن ي نماينده حضور بدون و كار وزارت مجوز
در . پس از اين منظر سنديكا تشكلي غيرقانوني است. گردد اعالم مي

 و سركوب تجمع و پيمايي راه مورد سنديكاي شركت واحد كه البته پس از

اي ساخته و مدتها در بين  فعالين كارگري قبال هسته واقع در گرفت شكل
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سال  در كه ركت واحدسنديكاي شخود همفكري كرده بودند و از تعليق 
شكل گرفته بود  امنيتي مراكز نظارت با و شاهنشاهي نظام همان در  و43

اعالم  و استفاده كردند و در واقع آن را با كيفيتي جديد مجددا زنده كردند
 ايم و تنها براي حيات مجدد نمودند كه ما اين سنديكا را از گذشته داشته

 براي نه و ايم كرده برگزار وميي آن مجمع عم مديره هيئت انتخابات و

كه نهايتا  ببخشند اقدام اين به قانوني اي وجهه كردند سعي و .سنديكا تاسيس
ي آن شد اما نام سنديكاي شركت  منجر به دستگيري اعضاي هيئت مديره

راني براي شي از كارگران و رانندگان اتوبوسواحد همراه با مبارزات بخ
ي سنديكاي شركت واحد و  ، از تجربهپس. گره خوردبه يكديگر هميشه 

  . خوريم كه قابل تامل است تپه به نكاتي برمي سنديكاي نيشكر هفت
هاي كارگري قبل از هر چيز به   اينكه براي ساختن تشكلين تجربه،اول

اند  هاي كارگري كه از جمع شدن كارگران آگاه و مبارز بوجود آمده هسته
. يما محتاج ،اند ق خود بردهو پي به ضرورت تالش براي احقاق حقو

ها بايد در محل كار و توليد به شناسايي چنين كارگراني اقدام  يعني مدت
زندگي را  همين و بمانند كارگري زندگي خواهند در وكساني را كه مي كنيم

اي  كه چاره باشند رسيده نتيجه اين به عيني نظر از ابتدا يعني( بهبود ببخشند،
زوري ترك  ونبايد اين زندگي را به هرضرب وبودن ندارند  جز كارگر

بهبود  راه دوم اينكه از نظر نظري به اين نتيجه رسيده باشند كه تنها كنند و
هاي   با ابزار گفتگو در جمع.)شان متشكل شدن شان است شرايط زندگي
زندگي  ي كارگري گرد هم آوريم و بر حول مسائل كار و كوچك رفيقانه

 اي هدفمند انيزم و برنامهخود مكها گفتگواين . مبا يكديگر همفكري كني

 هاي رفيقانه اين جمع.  بايستي دنبال كندهاي كارگري  هسته ايجاد براي  را

نشيني در  به عقب ناگزير و است قدرت خالء رد حاكميت كه شرايطي در
هاي مختلف شده باشد، بسرعت تبديل  مردم در عرصه هاي خواست مقابل

 به جمعي هدفمند و يعني از جمع رفيقانه. گردد يي مهاي كارگر به هسته
تواند  شود و مي  مي بدلبراي احقاق حقوق و تغيير شرايط كار دار برنامه

روي و  هاي كارگري كه در اين مقطع دنباله در محيط كارخانه بر توده
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مسير ديگري  ، تاثير بگذارد و آنها را برهايشان است هيزكاري از ويژگيپر

است  اقدام هاي كارگري با ابزار گفتگو اولين  پس تشكيل هسته.آگاه سازد
 و اين از تجربيات دو سنديكايي است كه آخرين تجربيات عيني ده سال

. است علني كار ضرورت به دوم، توجه .است بوده كارگري جنبش ي گذشته
 .تشكيل سنديكا در شرايط فعلي جنبش كارگري كاري دو وجهي است

 آن قانوني وجوه بر شود مي هم يعني .است هم غيرقانونيهم قانوني و  يعني

 هاي كارگري هم بايستي در هسته و كرد تاكيد كارگري بزرگ هاي جمع در

يعني . با سنديكا سخن گفت حاكميت غيررسمي مخالفت بر رژيم اصرار بر
مخفي  علني و نيمه سنديكا كاري نيمه تالش براي تشكيل ماهيت موضوع

هاي  هسته نهايتا نبايد و توان نمي اگرچه .است هشياري تاجمح كه طلبد را مي
براي تشكيل سنديكا در هر  علني اقدام تا كارگري را پنهان نگاه داشت اما

 مخفي اصرار علني، نيمه ي توليدي صنعتي بايستي بر فعاليت نيمه كارخانه

 اما با.  نخورنداي  كارگري ضربه هاي هسته سنديكا تشكيل از قبل كه كرد
 هاي جمع تشكيل سنديكا علني كاري بايستي به تمامي رعايت شود و

 از هاي حفظ و نگهداري سنديكا مهبرنا قدرت و تمامي و منحل پرده پشت

 كه در انتخابات مجمع گرفته شود بايستي تر كارگريبزرگ جمع قدرت
تشكيل  از پس كهي بسيار ظريفي است  اين نكته. اند عمومي شركت جسته

 هاي افراد هسته مخفي بايستي متوقف شود و  نوع فعاليت نيمهسنديكا هر

 بردن سطح كيفي و باال ريزي و خود را تمام وكمال وقف برنامه كارگري
يعني  .اند ي سنديكا را ساخته اي نمايند كه بدنه هاي كارگري آگاهي توده

آنجايي  از سنديكا جديد هاي كارگري پيشرو بر تشكل حس مالكيت هسته
اند  پرداخته هزينه احيانا اش خطر كرده و  كارگران آگاه براي ساختنكه اين

چيز،  وهمه شود گذارده كنار نهآگاها و امري طبيعي است كه بايستي بادقت
 سنديكا به جمعبراي هاي كوتاه مدت  گذاري هدف  تا گرفتهانتخابات از

ي  همبارز و آگاهي ي همه مقطع اين از اينان و شود سپرده كارگري بزرگ
با درك جديد از  تشكل جديد و در بعنوان كادري سنديكايي و را خويش

 خدمت سنديكا بكار در )ادامه بيشتر خواهيم گفت از اين درك در( وضعيت
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ماندگاري  كه كنند توجه نكته اين به بايستي آگاه و مبارز كارگران .گيرند
هاي پشت پرده  توان با جمع كه، مي دارد احتياج باور  به اينسنديكا بسيار

توان با  نمي هاي كارگري اقدام به ايجاد سنديكا نمود اما قطعا وهسته
 و بايستي زيرا سنديكا ماهيتي علني دارد .را حفظ كرد هايي آن چنين جمع

ماندگاري سنديكا از تشكيل آن  .ي كارگران پا برجا بماند ي توده برشانه
ل باور داشته باشند هاي كارگري بايستي پس از تشكي هسته .مهمتر است

ي كارگران براي حفظ سنديكا  اي جز اعتماد كردن بر شعور توده كه چاره
جمعي  در تالشي علني و ي تالش خود را در وجود ندارد پس همه

  براي تمامي فعالين كارگري وباور اين اصل . بايستي انجام دهند بزرگتر
ن بايستي كارگرا"كه  بسيار ضروري است هاي كارگري همچنين هسته

 . حتي اگر مدت زيادي بطول بيانجامد"اند كاري را بكنند كه آن را فهميده
اي نبايستي در يك كار علني از اين  به هيچ بهانه هيچ شرايطي و تحت
كه جمع پيشرو بدليل سطح آگاهي  ايم بوده آن شاهد بارها .كرد تخطي اصل

دست به  و تهگرف باالتري كه نسبت به جمع بزرگتر داشته، خود تصميم
 .اند نكرده حمايت آن از ي كارگران نبوده و فهم توده كه قابلاقداماتي زده 

 به هم و خوردگي جمع پيشروبه سر هم فوق اصل نكردن رعايت قعوا در

سنديكايي  بايد پذيرفت كار .است شده منجر تشكل كل خوردن ضربه
زعم بسياري ب رود و چه به كندي پيش مي اگر علني كار و است علني كاري

، همگي تشكلي هراي  هاست، اما براي ساختن ريشهريز پرداختن به خرده
از همه مهمتر به  كاري و ، علنيويرتند عدم حوصله، به كه بدانيم  بايستي
قطعا به موارد بسياري  جمعي هاي درتصميم .نيازمنديم جمعي گيري تصميم

ي سنديكا  دهنده هاي كارگري تشكيل هاي هسته خوريم كه با انديشه برمي
 آن رئوس كلي بسيار فاصله دارد، اما تا آنجا كه با اصول اصلي سنديكا و

 كار علني هدف بايستي يك در زيرا است پذيرش قابل باشد نداشته مغايرتي

 و هاي پيشرو باشد  كارگري به سطح آگاهي هستههاي رسيدن آگاهي توده
 ي تحت لواي اين جمله خويش بدنبال آنها وكشاندن مدام گرفتن فاصله نه

تر  مانده عقب نيروهاي رسيدن منتظر توانند نمي پيشرو نيروهاي" تكراري
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واقع بايد توجه كنيم كه اينجا سخن از كاري علني است كه  در ".بمانند

 بناست كه باشد اي كارگري هاي توده دوش بر بايستي بارش مهمترين

ارتقا اهداف  د وپيشبر براي .را حفظ و سپس تداوم ببخشند سنديكا
 تر شد و فعاليتي سنديكايي بايستي فعال در ميان كارگران و در ،سنديكا

توليد ايجاد  كار و حين در و )گفتگو اصل( مداوم كاري در را نظري غييراتت
تواند ما را  ها بتدريج مي ي فعالين هسته هاي پشت پرده گيري تصميم. كرد

كه  ما تقويت نمايد غلط را در ورهاي كارگري جدا ساخته و اين با توده از
 اگرچه در بسياري .بگيريم بايد براي جمع كارگري تصميم توانيم و ما مي

توانند جمع بزرگتر منفعل را  مي فعالكارگري  هاي از موارد همين هسته
تنها  ي قبل از تشكيل سنديكا است و دوره راهبري نمايند اما اين فقط در

ولي پس از تشكيل سنديكا  باشد، في مجاز ميمخ نيمه و علني نيمه كاري در
به شكلي علني بدل گردد  به درون سنديكا و ها فعاليت بايستي تمامي اين

ها باالخره در جايي به توقف حركت جمعي منجر  روي توده زيرا دنباله
دستگيري اعضاي   درست اتفاقي كه پس از سركوب و.خواهد شد

 نفهميدي، كاري را تا" اصل د بر تاكي.مديره شركت واحد روي داد هيئت

ي كار  دومين تجربه اين و است سنديكايي كار دموكراتيك روح "!نكن
   .بوده كه متاسفانه بدان توجه نشده است اخير هاي سنديكايي سال

هاي  اعضاي هسته مالكيت احساس پي در كه اي است ي سوم، فاصله تجربه
اين كه . آيد بوجود ميديگر كارگران  سنديكا بين ايشان و كارگري بر

  براي برپائي سنديكاآنجا كه از فعالين، اين نگاه از .دارد منظر دو نيز موضوع
معرض بيشترين  در شان خانواده خود و و اند داده هزينه اند، كرده خطر بسيار

طبيعي است كه احساس ) اخراج، بيكاري، زندان( اند  فشارها قرار گرفته
را  صالح كار ما" عنوان  تحت اند داشته باشند و  ساخته كهآنچه مالكيتي بر

كنند ومنتظر پر شدن  روي مي  از كارگران فقط طلب دنباله"دانيم بهتر مي
 هاي پيشرو جمع از غلطي درك و مانند نمي كارگران آگاهي خود باي  فاصله

 ياه در واقع اين معضلي است كه در ديگر تشكل. شان دارند و وظايف
نيز با آن مواجه   متفاوت، مانند حزب طبقه كارگرسطوح در كارگري و
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بسيار نازل  هنوز كارگرانهاي سنديكايي سطح تئوريك  فعاليت در. هستيم
براي كشف راهكارهاي عملي براي پيشبرد  در حالت جنيني است و و

ي بسيار  اين مرحله تحمل هستيم تا و صبر محتاج همگي ما سنديكا اهداف
ي  انگار مرحله. را پشت سر بگذاريم ليد فكرتمرين تو حياتي آموزش و

 حيات و ولي در شود ديده نمياگر چه ريشه دوانيدن گياهي است كه 
مرحله  اين اگر .كند  نقشي اساسي را بازي ميي كارگر طبقهاستواري آينده 

كه توليد فكر بمراتب  تشكيل حزب،ي  مرحله بدرستي طي شود ما در
ي  حوزه ي درتر باتجربه و تر درهاي فعالطلبد، با كا تري را مي پيچيده
ي گل دادن   لحظه تازهزيرا آن زمان. بود مواجه خواهيم  راهبردي و نظري

  .زيبا هايي متنوع و گل.گياه است
سنديكايي ي كارگران به اين موسسين  كه توده نگاهي است ديگر، منظر زا

. ابندت آنها نيز درسكوت خويش اين احساس مالكيت را برنمي. دارند
در  فرهنگي كاسبكارانه و فراموش نكنيم كه آنها اولين تجارب خود را در

 شان   نگاهكه است بديهي پس، .گذرانند مي سر از ي فعاليت سنديكايي حوزه
 در واقع در اولين گام ممكن .طلبانه باشد  منفعتينگاه فهمي و كج با توام

گيرند  ات فردي ميچنين تصميم است بيانديشند كه اين جمع فعال كه اين
كنند  مي تالش خود فردي منافع براي دارند، مالكيت سنديكا احساس بر و

توانيم  ميرا  غلط اين ذهنيتاصل اين مائيم كه در. پس ربطي به ما ندارند
 را زير ما بعدي درگام .ببريم بين از ها گيري تصميم  ايشان دربا دخالت دادن

 كنند و بررسي ميرارفتاري ما و ريكا ي سابقه گيرند، بين خويش مي ذره

 سويي توسط از .گذارند مي وكاو كند به توليد مناسبات در را ما ناروشن نقاط

مان  بدنامي براي و زنند مي نيز واهي هاي اتهام ما سرمايه به عوامل برخي
نه فقط مبارز،  مهم است كه ما جزو افراد خوشنام و بسيار. كنند مي تالش
 اي نداريم، فقط اگر چنين وجهه مان باشيم و محيط توليدي در يانسان بلكه

ايم حق نداريم  گيري سنديكا هزينه پرداخته جريان شكل كه در بخاطر آن
كارگران  گرچه معموال. در مديريت آن خود را به ديگران تحميل نمائيم

هاي مقطعي را  گول حمايت مومي برخوردارند امامبارز خود از حمايت ع
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 رفتار ي همه متوجه عمومي فهم كه بدانيم و كرده فكر تر ازمدتدرو نخوريم

سنديكا  حفظ و خود بين مرحله اين در بناست اگر پس است، وكردارمان
كنار برويم اما به   در اين مرحله كهيكي را انتخاب كنيم بايستي بپذيريم

  .مان براي گسترش آگاهي ادامه بدهيم فعاليت
بسياري مـوارد   در مراكز قدرت دارند وكارگران به خودي خود چشم به    

اي  بـا تجربـه  . ل شوندمراكز قدرت سالم وآلوده تفاوت قائتوانند بين    نمي
 حتي و اسالمي انجمن بسيج، مانند كارگري هاي محيط در قدرت مراكز از كه

باندي در   برداري بهره و سوءاستفاده با ها سال طي و دارند اسالمي شوراهاي
انديـشند كـه بـا     ها نيـز مـي   در اين اولين تجربه. اند ودهاين مراكز مواجه ب   

پـس در نگـاه     . گر ديگري بنام سنديكا روبرويند     مركز قدرت سوءاستفاده  
در . ش ندارنـد ا فعالين گذاران و  بنيان كنند و اعتمادي به    آن شك مي   به اول

 ي بسيار قدرتمندي در بين كارگران وجود دارد    ي كاسبكارانه  واقع روحيه 

توجه كرد و در تمامي اقدامات، هم بايستي بـا آن جنگيـد و          آن به يدبا كه
كارگران اين رهبران كوچك را ممكن است افـرادي     . هم به آن دقت كرد    

ايشان  دادن دخالت فقط با  و نمايند ارزيابي فردي منافع قدرت و  كسب براي
وقفـه از سـوي ديگـر        كاري بي  در تصميمات سنديكا از يك سو، و علني       

يعني اين عملكرد دقيـق  . هاي كارگري را جلب كرد ان اطمينان توده تو مي
ي هر گونه سوءتعبير در رفتار و كردارمان را از     و روشن ماست كه اجازه    

اينك برخـي از رهبـران سـنديكايي         اتفاقي كه هم  . ديگران خواهد گرفت  
  . كند را تهديد مي) شركت واحد(

كه در  است كا تشكلي كارگريبينيم كه سندي با توجه به تجربيات فوق مي
يعنـي  . آيـد  اينجا بطورخودبخودي و در جريان كار و زندگي بوجود نمي         

. دهد غيرقانوني بودن و مخالفت عملي حاكميت، به آن وجهي سياسي مي
هاي  مختص فعاليت  و قانوني تشكلي ديكاسن پيشرفته كشورهاي در آن كه با

داري  ب نظام سـرمايه اقتصادي است و هر گونه تحرك در آن در چارچو         
يابد و پذيرفته شده است، در ايران براي ايجـاد سـنديكا بايـستي            معنا مي 
علني و نيمـه     اي نيمه  گونه ههاي مقدماتي براي تشكيل سنديكا را ب       فعاليت
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 ايران هر در كه آنجا از. هاي كارگري به انجام رسانيد مخفي و توسط هسته
گيرد  بخود مي  سياسي و غيرقانوني وجه دموكراتيك و نوع فعاليت اجتماعي  

تـرين امـور زنـدگي       زيرا حاكميت براي تعرض و دخالت در خصوصي       (
كنـد و در   هاي سياسي و اجتماعي دخالت مي  ي مراقبت  فردي نيز با بهانه   

سنديكا نيز از جمله ) واقع با اين بهانه همه چيز را در كنترل خويش دارد     
تامين حقوق  براي دي است وي است كه از سويي تشكلي اقتصا ياه تشكل

شود و از طرفي نهادي دموكراتيك اسـت و      اقتصادي كارگران تشكيل مي   
كند و باز از آنجا كه حاكميت با  براي حقوق اجتماعي كارگران تالش مي     

ي نهادهاي دولتي كه خود نظـارت و    هر گونه فعاليت خارج از چارچوبه     
الجرم سياسي  تشكلي پس نمايد مديريت آن را بر عهده دارند مخالفت مي    

اقتصادي، اجتماعي  هاي فعاليت چنين كه حدود در جوامعي اين. نيز هست 
و سياسي مشخص نيست و همگي درهم تنيـده اسـت تفكيـك فعاليـت               
صرف اقتصادي از فعاليت صرف سياسي غيرممكن است و اگر چه ايـن             

د هاي تولي  تفكيك امري مترقي و نشان از رشد سيستم پيشرفته در عرصه          
نانـه بنگـريم اينجـا هنـوز چنـين          بي و نظام سياسي است ولـي اگـر واقـع         

ها وجود ندارد يعني ما با دو دسته       هاي تشكل  هايي براي فعاليت   بنديمرز
يا فعاليتي دولتـي و وابـسته بـه نهادهـاي آن، پـس در          . ييمعاليت روبرو ف

خدمت حاكميت سـرمايه و نظـام و يـا فعـاليتي غيردولتـي، مربـوط بـه                  
اي كه باري طبقاتي  خصوصي و يا گروههاي اجتماعي اجتماعي ايگروهه

گفت اينجا  توان يعني نمي. هاي حاكميت نيستند دارند و الزاما پيرو انديشه
سنديكا فقط فعاليتش اقتصادي است و مثال اتحاديه فعاليتش دولتي است      

هر يك از اين نهادها بسته بـه تعريـف اهـداف و             . و شورا صرفا سياسي   
يابند و هيچ چيـز   هايي كه براي خود متصورند معناي تشكيالتي مي   هبرنام

      . آيد از قبل مشخص نيست و از متون بيرون نمي
ي ديگري كه بايستي بر آن انگشت گذارد اصراري بود كه فعالين  تجربه

كمتر حساسيت  شايد تا كردند مي سنديكا اقتصادي صرفا سنديكايي بر وجه
ما فعاليت سياسي " آنها همواره با تاكيد بر اينكه .حاكميت را برانگيزند

خواستند فشار   مي"نداريم و تنها به دنبال حقوق اقتصادي خويش هستيم
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بنام تفكيك  چيزي شان بردارند غافل از اينكه ما اينجا را از روي سنديكاي

وقتي فعاليت يك انجمن دفاع . فعاليت اقتصادي از فعاليت سياسي نداريم
زدگان را از يك تجمع  ست و يا دفاع از حيوانات و يا زلزلهاز محيط زي

كنند بديهي است كه با تجمع كارگران براي سنديكا نيز  ساده محروم مي
اي را براي هيچ  شده حقوق تعريف اساس زيرا ايشان ازنمايند  مخالفت مي

حال به (گروه اجتماعي قايل نيستند يعني ما چيزي بنام حق جمع شدن 
در واقع جمع شدن در اينجا باري سياسي دارد چيزي  .نداريم را )دليلي هر
از اين . در كشورهاي پيشرفته جزو حقوق بديهي هر شهروندي است كه

جهت ساخت نهادهاي طبقاتي بخصوص، احتياج به خالء قدرت و 
ي اصرار بر غيرسياسي  اما از سوي ديگر تجربه. نشيني نظام دارد عقب
زندان امري صحيح و استراتژي  و هنگام دستگيريبه  سنديكا فعاليت بودن

خودمان و  بين سنديكا در ساخت هنگامه يعني در واقع ما ب.  درستي است
) اقتصاد و سياست( تفكيك در ارتباط با كارگران ديگر بايستي به عدم اين

اصرار كنيم و روشن سازيم كه اين تداخل حاصل عملكرد حاكميت 
بر اهداف غيرسياسي سنديكا  حاكميت با ارتباط در اما .اينجاست در سرمايه
هرگونه  بورزيم و آنها را مقصر اين برداشت بدانيم كه با تنگ كردن اصرار

 هر به. كنند فعاليت اجتماعي و اقتصادي مردم را به اعمال سياسي متهم مي
اهدافي و  چه با مهم اين است كه ما خودمان و در بين خودمان بدانيم حال
انديشد  مي چه حكومت اينكه .ايم داده تشكيل را سنديكا هايي محدوديت چه

به  پرداختن كه گونه همان است گوييم در مراحل بعدي يا ما چه به آن مي و
 تشكل خودبخودي اقتصادي است و يك سنديكا كنند مي رتصو كه يتاظرن

هاي نظري پس از تشكيل   ايجاد آن نيست به بحثبراي تالش هب يزيان
بندهاي آن اسير  و عملكردش بستگي دارد و نبايد خود را در قيد سنديكا و

ها بايد به اين سوال پاسخ دهند كه اگر سنديكاها  اصل اين انديشه در .كرد
 كارگرند پس چرا بصورت خودبخودي تا ي خودبخودي طبقه هاي تشكل

ي ايران و با  اند و چيزي كه در شرايط ويژه شكل نگرفته كنون در ايران
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اين  برداردهاي كالسيك هنوز شكل نگرفته چرا بايد در عملكردش استان
  اش صرفا اقتصادي تعريف گردد؟ ي فعاليت باشد و حوزه منطبق تعاريف

    
  سنديكا و توليد. 2

آن  بر گونه كه قبال همان. يكي از وظايف سنديكا توجه به توليد است
 توليد صنعتي هاي سنديكايي بايستي از مراكز گيري تشكل تاكيد شد شكل

آمادگي بيشتري در  و 1جايي كه مملو از كارگران صنعتي است. آغاز شود
اگرچه بزرگترين كارفرما . شود آنها ديده مي هاي كارگري در ايجاد هسته

ي كارفرما  در ايران دولت است ولي چرخيدن به سامان توليد فقط وظيفه
 لكان ابزار توليد واينكه با قدرتي كه نظام سرمايه به ما با باشد و نمي

نظامي  دهد، كه اين دركارخانجات دولتي با قدرت سياسي و سرمايه مي
شود، اما با اين وجود بازهم كارگران بايد بنا به  دولتي نيز دوچندان مي

   .داليل مختلف به توليد توجه داشته باشند
ازكيفيت توليد گرفته . يابد هاي مختلف معني مي توجه به توليد در عرصه

 حيف و ا پيشگيري ازپذيري درتوليد ت مسئوليت كميت مواد اوليه، از ات
آالت تا  نگهداري ماشين روند توليد، از مراقبت و توجهي در بي و ميل

 خطره مان را ب ي زندگي كارگري هاي توليدي كه آينده مخالفت با برنامه
هاي  از روش پيشگيري و كشف و توليد مراحل باالخره فهميدن اندازد و مي

است مگر  اين غيرممكن و. غيردموكراتيك غيرعلمي و توليدي غيرانساني،
 .ي كارگران برخوردار باشد توده حمايت از كه قدرتمند سنديكايي داشتن با
   .)شود اشاره ميباز هم به توليد  توجه بحث به سنديكا هاي كميته بخش در(

اين با  است و بهبود شرايط كاري توليد حوزه  دريكي از وظايف سنديكا
مذاكره، كارگران  در. گردد پي آن با مذاكره ممكن مي در و جمعي ي مبارزه

دل نيروي  از كه فقط از قدرت برخوردار باشند، قدرتي چيز بايد قبل ازهر
آيد وگرنه كسي، چه كارفرماي بخش  جمعي وكثرت كارگران بيرون مي

گيرد و  ي نميخصوصي و چه كارفرمايي قدرتمند بنام دولت آنها را جد

بهـروز  ،بكاريكارگران، طبقات شـناور، فرهنـگ كاسـ   " توضيح بيشتر در مورد كارگران صنعتي در         -1
   " .106 -103 ص ،ياري علي
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شان كه همان سنديكاست  اصال دليلي براي مذاكره با آنها و نهاد كارگري

اطالعات  داشتن دوم شرط ولي .است قدرت داشتن اول شرط پس .بيند نمي
تمامي موارد  يعني اگر مذاكره صورت گرفت سنديكا در .گسترده است

نديكا، اگر نمايندگان س ذكر شده بايستي حرفي براي گفتن داشته باشد و
 نه بيشتر، اما قطعا نبايد كمتراز نمايندگان كارفرما از چگونگي توليد و

با چه قيمتي و طي چه  آنها بايد بدانند مواد از كجا و. وليد بدانندبازت
 انجام اي چه پروسه اش به كاال در احل تبديلمر شود و سيستمي تهيه مي

 آزمايشگاه، هندسين،مثل م(متخصص غيركارگري  چه نيروي از و گيرد مي
 تر  فعالو خطوط بهتر. شود كمك گرفته مي) توسعه فني، اداري، تحقيق و

تر  تر براي حفظ به سامان توليد از منظر داشتن كيفيت، انساني و بصرفه
دانستن اين در واقع . استه تر بودن كدام ي كار و قابل رقابت بودن پروسه

دهد طرف مقابل از   و اجازه نميسازد تر مي آنها را در مذاكره موفق امور
هاي ناشناخته  حوزه در تمذاكرا شدن وارد با ترفندهاي  وانش هاي نادانسته
اين علم شايد در  احتياج به علم دارد و اين امور قطعادانستن . دبهره ببر

چنين  ي توانايي كارگران نباشد، اما حوزه نگاه اول بنظر برسد كه در
به  و. استعدادترين كارگران موجودند بازوكادرهاي سنديكايي ج. نيست

از . و كار دارند پردازند كه روزانه درحين توليد با آنها سر موضوعاتي مي
شان است در  سنديكايي كه جزء وظايف همه مهمتردر رفتار دموكراتيك

اي و همكاري با ديگر طبقات، از متحدين خود مثل  ارتباط با كار جبهه
گيرند و دانش علمي و اطالعاتي  دان كمك ميي مهندسين و كارمن جامعه

ي نيروهايي است  اين همكاري در خدمت همه. دهند خود را افزايش مي
دانستن همواره بر ندانستن . كنند كه براي بهبود شرايط كار تالش مي

است و سنديكا بايستي زياد بداند و بر امور توليد و بازتوليد مسلط  ارجح
سنديكا  و نيست مربوط به ما توليد چرخيدن كه شيمبياندي كودكانه اگر .باشد

پذيري در قبال كار را ندارد و فقط  ربطي به توليد با كيفيت و يا مسئوليت
، يعني به بازتوليد بايستي در فكر فروش بهتر نيروي كار كارگران باشد

را به  خطر انداخته و آن به را مان كارگري زندگي ي آينده و توجهي كرده بي
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درازمدت  توليد به آني درآمدهاي دنبال به يا كه است داده رفرمايانيدست كا
و بابرنامه نيانديشيده اند و يا براي كسب سود بيشتر بسياري از حقوق 

 ي وظيفه اين .اند كرده فدا را آنان ليد و بازتوليدكارگران در امر ماندگاري تو
 كار ي وسهپر شناخت و علمي اطالعات و جمعي قدرت با كه است سنديكا

ي كارگر جلوگيري  بازتوليد از ناديده گرفتن منافع طبقه در گرين آينده و
ي كارگر  طبقه وجود به منوط اش دار حيات واقع اگرچه سرمايه  در.كند

كند  مي جانبداري نيز كارگر ي طبقه بقاي از اي ناگزير بالطبع به گونه است و
 بقا اين كار نيروي بهتر فروش با فقط و است مهم بسيار اما چگونگي اين بقا

 بخصوص در و است بيشتر سود بدنبال مدام سرمايه زيرا .شود نمي تضمين
 بر اين و .دارد داللي حتي و خدماتي تجاري، هاي بخش به ميل ايران

ي  از جمله سنديكاست كه سرمايه را در درجه ي كارگر و نهادهاي طبقه
با فهم  مگر نيست ممكن اين و اول ناگزير به ماندن در بخش صنعتي نمايد

سنديكا  ي وظيفه اتفاقا كه كنيم مي پس تكرار. بازتوليد ي توليد و پروسه
 ي طبقه هويت و حفظ اصلي ي وظيفه بلكه نيست كار نيروي بهتر فروش تنها

است  كارگران تك تك براي وليد و توجه به بازتوليدكارگر در ماندگاري ت
علي منوط به در شرايط ف ايران نكارگرا فراموش نكنيم كه هويت و

  . گيري از جابجايي طبقاتي در ميان كارگران استماندگاري طبقه و پيش
وجه ديگر ارتباط سنديكا و توليد توجه و برنامه داشتن سنديكا براي 

هايي كه توليد هر كارخانه  سنديكا بايستي از سياست. توليد پيشرفته است
يعني . كند حمايت نمايد  ميرا به سمت پيشرفت تكنولوژيك هدايت

همواره خواهان  كارگران بين در نظري تبليغات سنديكا در درون خود و در
. گردد ميتر  مناسبات كاري مترقي و تر علمي و تر پيشرفته هايي دستگاه ورود

 روز به  وابزار پيشرفته كارگران را در ارتباط با توليد پيشرفته سطح آگاهي

اگرچه . دهد اش كاهش مي ي كار را در وجوه يديبرد و سخت باال مي دنيا
رود اما اين ضرورتي است كه حاكميت و نظام سرمايه  شدت كار باال مي

انداخته  تعويق به را آن يدي كار هاست به قيمت فشار آوردن در سال
تر درگير باشيم  تر و علمي هرچه در كاري فني كه مطلب اين دانستن .است
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مثال فراگيري (ثبات كاري بيشتري برخورداريم شغلي بهتر و  از موقعيت

 هرچه و) آورد  بيشتري مي يا برش دستي كدام براي ما ثباتCNC كار با
 تر تر و به روز باشد، توليدمان بهتر و قابل رقابت مان علمي توليد كارخانه

 و بهشت به ما" كه انديشه اين كالم يك در .است است امري ضروري
ي  تر مسئله باكيفيت بهتر و توليد هاي بحث اين و يمندار هنم توليد كاريج

افتاده شده است و بايستي  ، ديگر كهنه و عقب"داران است نه ما سرمايه
مان مربوط  چيز توليد و بازتوليد به ما و به نهاد كارگري همه كه بگيريم ياد

  . است
  
توليد فكر سنديكا و . 3   

ي كارگر است و سنديكا  هكار سنديكا ارتقاء سطح معيشت و آگاهي طبق
. است شدن خود  براييهاي تالش عيني و عملي شروع طبقه اولين طاليه

ن  شروع به ساختفعالين كارگري كه كارگران مبارز و يعني از هنگامي
آغاز  شدن ي طبقه براي خود  پروسهدكنن هاي كارگري مي ي هسته گسترده

سازي كرده و كادردر حين چنين تالشي از آن سنديكا پس  گردد و مي
  راي كارگر نقش اساسي  ي طبقه دهد كه در آينده نيروهايي را پرورش مي

گيرند  آموزند و فرا مي مي را سازماندهي بتدريج كه اعضايي .دننماي مي ايفاء
اين اتفاق . چگونه با كارگران مراكز توليدي ديگر ارتباط برقرار نمايند

 توليد هدف سنديكا به گاه و نكه آن گيرد مگر بخودي خود صورت نمي
اي  اش بر دو اصل نظري سنديكا از ابتداي تاسيس يعني .باشد معطوف فكر

ريزي نموده و ماهيت سنديكا  باشد كه مسير فكري آن را برنامه استوار مي
ايم  ورات ما از آن در متون كالسيك فهميدهرا بكلي با آنچه كه در تص

  .سازد دگرگون مي
كه قبال ذكر شد اصلي دموكراتيك است كه بايستي اصل اول، همان طور 

ساز است و نگاهي  ساز و طبعا انسان مدام بر آن تاكيد شود زيرا فرهنگ
 را نسبت به آنچه در فرهنگ كاسبكارانه وجود ي  متفاوتديگر و شعور

روابط انساني كارگران را مورد حمله قرار داده است با خود  تمامي و  دارد
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هر كس تا "اصل . دزهري است بر اين فرهنگ منحطكند كه پا حمل مي
سنديكا را ملزم به توضيح و تشريح  "را نفهميده نبايستي انجام دهد كاري

ي  كننده كارگر حمل از( توليد ي حوزه در اهميت بي هرچقدر هركس .كند مي
كارگري است برابر ) ي انبار گرفته تا نظافتچي سالن توليد مواد در گوشه

تصميم سنديكا  هر براي بايستي پس .توليد ي عرصه در مهم رانكارگ ديگر با
دليل هر اعتصاب يا مخالفت با هر قانوني كه توسط . به او نيز توجه شود

سنديكا افراد . تفهيم شود  بايستيهم كارفرما ابالغ گرديده براي امثال او
ند كارگر بايستي خود بدا هر بلكه خواهد نمي را شا تصميمات از رو دنباله

بسرعت  صورت اين غير در .خواهد مي چه و كند مي چنين لحظه اين چرا در
توجهي فعالين سنديكايي، جذب مراكز  جاتي از كارگران به علت بي هدست

ي  شوند كه با سنديكا مخالفت دارند و بظاهر در آنها روحيه قدرتي مي
 حاكميت با همين ترفند در بسيج كارگري. برابري بيشتري وجود دارد

بظاهر اي را كه  بسياري از كارگران را گرد هم آورد و مدام رفتار جبهه
 اين و ظاهري برابري اين از و كرد فرقي بين فرمانده و سرباز نبود را تبليغ

برابري . بيشترين سوءاستفاده ها را از كارگران متوهم برد پوپوليستي نگاه
اخبار . استي كارگران يك كارخانه   حقوق همهودر داشتن آگاهي جز

ديدن  از پس بسياري .نباشد سنديكا عضو اگر حتي بايد به گوش همه برسد
جذب سنديكا  رفتار اين عملي ي مشاهده از پس و سنديكا دموكراتيك رفتار

وقتي آگاهي و اطالعات بطور مساوي در اختيار همگان قرار . شوند مي
 صورت همگان براي برابر تالشي هاي سنديكا و براي تفهيم سياست گرفت

 توقف بر اصرار و وگفتگ .داشت را جمعي رفتاري توقع توان آنگاه مي گرفت

 و نه فقط رهبران( كارگران ي توده پذيرش و فهميدن اي تا نوع مبارزه هر
كه  هايي روي دنباله دوران كه كند مي تقويت را انديشه اين )سنديكا

 و شده سپري ديگر شتهدا همراه به خود با را ي كارگران مسئوليتي توده بي
خود سنديكايي فردي است و بايستي بر عملكرد آن وقوف كامل  كس هر

 اصل اين پس رعايت. داشته باشد و مسئوليت اعمال سنديكا را نيز بپذيرد

  . سنديكا است دموكراتيك روح
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. كند فكر مي مدام كه است زنده نديكاييس يعني. توليد فكر است دوم، اصل
به سادگي . دهند پيشنهاد مي و دارند طرح .كنند مي فكر هوادارانش و اعضا

هاي موجود در مناسبات توليد و مناسبات  پذيرند و ارزش چيزي را نمي
 . با پرسيدن مگر شود نمي ممكن اين كشند و مولده را به چالش مي نيروهاي
 بگيرند كه چگونه از مرزهاي  هم مانند ديگر طبقات بايستي فراكارگران
شود گذر  مي اي كه توسط حاكميت حمايت هاي فرهنگي  ارزشي ممنوعه

چرا بايد در "كنند و هر فكر و نظري را با پرسيدن دگرگون نمايند مثل 
اين لحظه اعتصاب كرد؟ چرا بايد به سر كار برگشت؟ چرا بايد مذاكره 

چگونه خرج  سنديكا پول يا و كند؟ چنين كار مي كرد؟ چرا اين دستگاه اين
 پرسيدن بايستي به ارزش تبديل شود تا ".زاران چراي ديگرشود وه مي

آورد و كارگران ايران محتاج  آگاهي تغيير بوجود مي. منجر به آگاهي شود
چنين تشكلي كه پرسيدن در آن عيب نيست بلكه  اين. اند تغييرات بسياري

كند و درست مانند  مزيت است، اولين تجارب توليد فكر را همگاني مي
 كه كار يدي كارگران است به توليد فكر كه كار نظري اوست توليد كاال

  .اصل توليد فكر اصل ايدئولوژيك سنديكا است. پردازد هم مي
  
ي كارگر، روشنفكران و كارگران صنعتي  سنديكا و حزب طبقه. 4    

در سنديكا ي باال  ذكرشدهرعايت دو اصل دموكراتيك و ايدئولوژيك 
هاي آنان به سمت حزب  نمايد كه برگزيده بتدريج كمك به كادرسازي مي

بديهي است دراين دوران كه جنبش كارگري ايران عاري از . روند مي
ساختن چنين تشكالتي . تجربيات پيوسته ي مبارزات سنديكايي است 

 اما كارگران در. رسد پيچيده از نظر عملي و نظري امري محال به نظر مي
در واقع فعالين چپ .  تنها نيستند،يچنين محتواي سنديكا با رسيدن به راه

ناگزير به همكاري با نابه داليلي  ب همو مدافعين حقوق طبقه ي كارگر
گونه كه قبال ذكر  همان. هاي كارگري براي استقرار سنديكا هستند هسته

 صرفا از مسيري قانوني و اي خودبخودي و گونه هايران كارگران ب شد، در
اين  اند و پس محتاج آگاهي. رسند كا نميبدون مبارزات پيوسته به سندي
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تنها  است، خود براي ي طبقه و خود در ي طبقه بين ي فاصله كه آگاهي
رموز  يعني آگاهي طبقاتي و. شود توسط متفكرين چپ به آنها منتقل مي

 شده از هاي برشمرده گي هم با ويژه تئوري متشكل شدن آن مبارزاتي و
بندي  توان جمعداشتن محتاج  آيد و ميتوليدي برن هاي صرفا دل فعاليت

 نيروهاي مولده درهاي توليدي  فعاليتمناسبات توليد و بندي  جمع. است
تا  قطعاديالكتيكي   علمي، تاريخي ويبا نگرششان  زندگي حين كار و
به  گيرد و كارگران صورت نميخود گيري سنديكا توسط  هنگام شكل

اينكه . (اند وابسته است  مسلحنگرش انقالبي پ كه به تئوري وفعالين چ
 اينكه ني خواهند شد وه خصوصياتي داراي چنين تواچبا  و متفكريني چه

  نكاتيشود يي ديگري بدل م گونه هپس از تشكيل سنديكا همه چيز ب

 ضرورتي است ،ديگر دليل اما و .)گشت خواهيم باز ادامه در هابه آن كه است
اين فعالين تنها در حد . شود س ميكه براي تغيير فعالين چپ در ايران ح

مبارزات كارگري  بندي  بر ابزارهاي علمي جمعدر بهترين حالت تئوري و
 خود محتاج فراگيري بسياري از پارامترهاي ديگري هستند لياند و مسلط

گرايي  گرايي به واقع هني و از ذادهد بايستي  پااليش آنان را هاي آموخته كه
ي توليد و مناسبات  شناخت پروسه محتاج خود نيز اينان واقع در .دهد تغيير

تنها . اند اي تئوريك فراگرفته گونه هچيزي فراتر از آنچه كه ب. دروني آنند
ي كارگر و كارگران آگاه و  روشنفكران حامي طبقهچنين   ايناز ارتباط
نعتي ميسر در كارخانجات صي شناخت توليد كه  هم در پروسه مبارز آن

، نقالبي چگونگي متشكل شدن كارگرانبه كشف تئوري ا توان مي شود مي
. نايل شد كه در اين مرحله ساختن سنديكايي با مشخصات فوق است

نگري در ن منظور چپ ايران با تكيه بر بازگفته شد كه براي اي قبال نيز
ه به دستĤوردهاي ي خود و با توج نگاه غيردموكراتيك و غيرپرسشگرانه

از انقالبيوني  دسته آن بخصوص و خود تر قديمي يها نسل تاريخي مبارزات
. ناگزير به توليد فكر است، نگرند ميفعلي با ديدي نقادانه به چپ كه 

بي آني نيست كه در متون يافت چپ ايران بايد بپذيرد كه تئوري انقال
شود بلكه بايستي كشف شود و اين تالشي پرسشگرايانه و جمعي را  مي
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مقطع تاريخي  هر در و ي كاري و اجتماعي هر حوزهرو در  از اين. طلبد مي

توجه به كشف تئوري آن حوزه كه منوط به شناخت عميق تاريخي، 
اي توليدي، فرهنگي، ديني و اجتماعي است  قومي، بومي و شرايط منطقه

هايي  گي هچپ ايران بايد نسل جديدي را با ويژ. امري ضروري است
ه هاي اوايل انقالب در حركت ب لنوين پرورش دهد تا بتواند همچون سا

ها فعاالنه شركت جويد و با ديدي متفاوت نسبت به آن  سوي كارخانه
براي ساخته شدن خود نيز تالش ها و نه فقط براي ساختن بلكه  سال
ند ولي از اصول كلي ااز پيوند روشنفكران چپ كه خود محتاج تغيير .كند

، سنديكا بعنوان نهادي ريهاي كارگ اند با هسته و آگاهي طبقاتي مطلع
 بهكمك  محتاج دو هر روشنفكران و كارگران درواقع .گيرد مي شكل پيشرو

محتاج آموزش  اولي .است متفاوت جنس دو از ها كمك اين اما .يكديگرند
دومي محتاج  واش است هاي انقالبي وكمك به درست انديشيدن انديشه

فهم ورشكستگي  واجتماعي خويش وكشف انحرافات  شناخت از هستي
 و به روز با علم وپيشرفت هاي جديد اولي محتاج آشنايي. طبقاتي اش 

. ي توليد وخصوصيات دروني آن است ودومي محتاج شناخت از پروسه
 ماركسيسم نظري است و مفاهيم دموكراتيك و اولي محتاج آشنا شدن با
 هر دو و. ي ازخودبيگانگي و فرهنگ پرولتري دومي محتاج فهم مقوله

 نهايتا هاي كارگري و ايجاد تشكلچگونگي محتاج كشف تئوري انقالبي 
 است كه كادرهاي چنين سنديكايي در اين .اجرايي ماركسيسم عملي و

 كادرهايي كه در دل مبارزات سنديكايي اصول. شوند انقالبي زاده مي

گيرند و در تجربياتي جمعي  سازماندهي و آگاهي هاي طبقاتي را فرا مي
بين كارگر  ما براي بهبود شرايط كار و توليد و مناسبات توليدي يهاي طرح

پس . بينانه و اجرايي است سازند كه واقع مطرح مي) يا دولت (و كارفرما
ديگر حضور  كارگر ي طبقه سنديكا نقش فعالين چپ و مدافعين استقرار از

 سنديكا تشكل كارگران است و آنها بايستي فرا بگيرند. در سنديكا نيست
ريزي سنديكا نقش  كه فقط افرادي بايد در مديريت و رهبري و برنامه

كارگران بايد بتوانند . واسطه دارند داشته باشند كه در امر توليد فعاليتي بي
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تشكل مشترك . تشكل طبقاتي خود را خود مديريت و سازماندهي كنند
كران مبارزو آگاه به حقوق طبقاتي و روشنف كارگران و سنديكايي كادرهاي

. نه سنديكا است و كارگر ي طبقه حزب كارگران، طبقاتي حقوق مدافع چپ
سنديكا منحصرا به كارگران تعلق دارد و حتي كارمندان، مديران و يا 

هاي  ي اين گروه همه. توانند عضو سنديكاي كارگري شوند مهندسين نمي
حتي روشنفكران بايستي . كاري بايستي تشكل طبقاتي خود را بسازند

 و مبتني ايدئولوژيك اتحادي در هاي انقالبي خود را داشته باشند و ازمانس

حزب  و كرده وحدت سنديكايي كارگران با توانند مي انقالبي تئوري بر
ولي قبل از ايجاد سنديكاها تشكيل حزب . ي كارگر را ايجاد كنند طبقه

توسط روشنفكران و يا حتي با بخش غيرمتشكل كارگري امري خطا و 
زيرا، تا زماني كه كارگران  1! از حقوق طبقاتي كارگران استكننده رفمنح

طبقاتي خود  حقوق از تشكلي هيچ در توانند نمي اند نساخته را خود نهادهاي
 دفاع نمايند وكودكانه است كه بيانديشيم روشنفكران چپ خودبخود و

درون ي نظري  بدون هيچ مبارزهاند  گرايانه در حزبي كه خود ساخته اراده
چون كارگر غيرمتشكل ( است، حزب در فكر توليد محركه موتور كه حزبي

به حقوق مادي ونظري ) رو يعني كارگر بدون آگاهي طبقاتي، يعني دنباله
  .خود بخواهند واقع اين غيرممكن است حتي اگر بمانند در پايبند كارگران

باشد سياست كلي بر تربيت كادرهايي بايد ، در سنديكا و سپس در حزب
اي را به درون  باط كارخانهمتعهد شوند و انض تشكيالتي و جمعي كار به كه

هاي ذهني  بگيرند كه قابليت ياد مهمتر همه از و بكشانند كارگري تشكيالت
مختلف براي پيشبرد ي  نقادانههاي  طرح سوال. خود را پرورش دهند

جرايي گاههاي ا اهداف سنديكا و حزب در درون تشكيالت و يافتن گره
 در كارفرما يا حاكميت عوامل توسط كه هايي روش و عملي و مقابله با

ي كارگر الزم نيست منتظر نهادها و   برخي از روشنفكران چپ معتقدند براي تشكيل حزب طبقه-1
ي كارگري ماند زيرا اين تئوري طبقه است كه مقدم بر همه چيز است و همين چند  هاي گسترده تشكل

ي  واقع ايشان چون به انقالب بالواسطه  در.دهد تشكل كارگري موجود نشان از آمادگي طبقه مي
گويند كه كارگران براي متشكل شدن ابتدا بايستي حزب خود را زنده و فعال  سوسياليستي معتقدند مي

عينه مشاهده كنند واز آن الگوبرداري نمايند و در عين حال  ببينند تا متشكل شدن فعالين طبقه را به
  .هبران جنبش سوسياليستي حركت كننددلگرم در امر مبارزه شده و در پي ر
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جهت تضعيف سنديكا اعمال مي شود جزو وظايف دائمي هر عضوي 

مدام بايد به نقاط ضعف و تجربيات سنديكايي ديگر كشورها . بايد باشد
ي  خطاهايي كه منجر به فاصله گرفتن كارگران، كه بدنه از و. توجه گردد

طلبي  خطاهايي مانند قدرت.  شودپرهيزيكا هستند از رهبري سنديكا سند
هاي اداري  رهبران، به دام بوروكراسي افتادن سنديكا با تقليد از كاغذبازي

مشكالت روزمره  نبودن، پاسخگو اند، پذيرفته تاثير موجود هاي سيستم از كه
آني، با هاي  روي كردن در به تعويق انداختن خواست را نديدن و زياده

و از همه  1،كه عضو سنديكا نيستند برخوردي خصمانه انجام دادن كساني
 شناخت خطاها بايستي در .ي منافع كارگران مهمتر دروغگويي به بهانه

 فكر توليد نيازمند سنديكايي كادرهاي براي برطرف كردن آن، هشيار بود و

از آگاهي  انحمايت كارگر واز حمايت كارگران  سنديكا قدرت .اند نبوغ و
 و دائمي كه گفتگو ابزار از بغير آگاهي ترويج براي پس .شود مي ناشي

 اخبار سنديكا ارگان در. داشتن ارگان سنديكا ضروري است روزمره است

 و شدهرساني  ساده اطالع بياني با كارخانجات ديگر و خود ي كارخانه
 نديكا وي مطالب مربوط به س شود و كليه موضوعات به بحث گذارده مي

 اين روش اطالع. گردد سازي مي سنديكا شفاف خرج و  دخل جمله از
همگي  ،سازي تصميمات سنديكا همراه شفاف هآگاهي ب ترويج رساني و 

رفتار دموكراتيك  و است كارگران ي توده فكر توليد و اعتمادسازي جهت در
   .دهد را توسعه مي

خاطر ه آنها ب .ندا نقراوالن جنبش سنديكايي ايراكارگران صنعتي پيش
هاي برشمرده شده جزو بهترين نيروهاي بالفعل كارگري براي  ويژگي

هاي صنعتي بزرگ نيز به  از سوي ديگر محيط. باشند متشكل شدن مي

اين كارگران قطعا جزو . مانند ها مي كارترند و منتظر نتيجه هميشه كارگراني هستند كه از بقيه محافظه -1
. اند و نه عضو سنديكا نه عضو بسيج. كارند گيري بسيار محافظه نيروهاي حاكميت نيستند، فقط در تصميم

آنجا كه اين بخش اندك گيري از فوايد سنديكا شريك كرد و از   بهرهبا صبر و تحمل بايستي آنها را در
  هاما در تصميماتش روي حمايت آنها تا زماني كه ب. هم نيستند بايستي سنديكا به آنها نيز پاسخگو باشد

يعني اگر اعتصاب شكست خورد اعضاي فهيم . اند حساب نكند اي عملي در كنار سنديكا قرار نگرفته گونه
سنديكا نيستند از  عضو كه كساني حتي ي كارگران اش را بپردازند ولي اگر پيروز شد همه  هزينهسنديكا
  .گردد  ميهاي مرددرشد و جذب نيرو باعث سنديكايي فعاليت دموكراتيك اين روح. ه ببرندبهر اش نتيجه
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علت تجمع كارگران و سطح فني پيشرفته قابليت مناسبي براي تشكيل 
اي جذب ه اين كارگران داراي قابليت. كنند هاي كارگري فراهم مي هسته

حزب  در كارگري كادرهاي هاي نطفه اولين و هستند چپ هاي انديشه
و ماندگاري بيشتري  اعتبار از كه صنعتي كارگران .سازند مي را كارگر ي طبقه

شان نسبت به ديگر كارگران برخوردارند از همين  در زندگي كارگري
 به ضرورت كار و ترند حساس منظر نيز به سرنوشت طبقاتي خويش نيز

پس اگر در ارتباط با انديشه هاي چپ قرار گيرند بر . تر جمعي آگاه
هاي صرف اقتصادي و به  فعاليتتالش براي تغييرات اساسي و گذر از 

از اينجا است كه . كسب حقوق سياسي و اجتماعي تاكيد خواهند كرد
حزبي كه  تري در هاي انقالبي به آنان نقش كليدي مسلح شدن به انديشه

 اين كارگران. ي كارگر را رهبري نمايد خواهد داد بايستي طبقهدر آينده 
هاي   در فعاليت دارند، بعهده راصنعتي كه در سنديكاها نقش رهبري

هاي سازماندهي  كنند كه آنها را در عرصه  تجربياتي كسب ميسنديكايي
براي كسب حقوق طبقاتي از ارتقاء سطح بهبود كار و فروش نيروي كار 

فراموش نكنيم . كند يل مسائل سياسي و اجتماعي آبديده ميتحلگرفته تا 
كه هر حركت جمعي در شرايط كنوني ايران باري سياسي اجتماعي دارد 

هاي كارگري با  و كارگران آگاه و بخصوص كارگران مبارزي كه در هسته
صرف اقتصادي  مبارزات حد در توانند نمي اند يافته آشنايي چپ هاي انديشه
شوند  آماده مي سنديكايي فعال كادرهاي اين و از اينجا است كهبزنند  درجا

هايي  تا در ظرف ديگري بنام حزب طبقه ي كارگر و با اهداف و برنامه
انقالبي مجددا جمع شوند و فعاليتي را پيش بگيرند كه در قالب سنديكا 

اما اين تغيير و ارتقاء تشكيالت كه حاصل . امكان آن فراهم نبوده است
هاي پيشين  تشكل با ايشان ارتباط طبقاتي و انقالبي است باعث قطعشعور 

در ضمن  و هستند سنديكاها و حزب بين هاي ارتباطي آنها پل. شود نيز نمي
برند و آنها را به  پيش مي به ا با كادرهاي سنديكاييكار تئوريك و نظري ر

زند و سا تر و ايدئولوژيك آگاه مي تر، طبقاتي اي جدي ناگزيري مبارزه
. گذارند ند را تنها نميا تري در حركت كارگراني را كه در صفوف عقب
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كند  هاي سنديكايي حمايت مي حزب قطعا در بسياري موارد از فعاليت

كند  تر در امور سياسي نه به آن بسنده مي اما همواره براي تغييرات جدي
نه و  دارد و نه از گوش دادن به سخنان كارگران سنديكايي دست برمي

هاي  روي از ايشان در انتقاد كردن به فعاليت گاه با مماشات و دنباله هيچ
ي كارگر  يعني پس از تشكيل حزب طبقه. كند صرف سكوت مي اقتصادي

تري با اهدافي انقالبي  معناي آمادگي طبقه براي مبارزات جدي كه خود به
ر گذگام بلند ديگري براي  معناي بههم است همين تشكيل ظرف جديد 

در اين . ي براي خود است طبقهدر جهت ي در خود و حركت  از طبقه
شكل متفاوتي  سازماني و نظري هاي فعاليت و زمان ديگر كيفيت توليد فكر

گيرد و عنصر  ي تالش براي تشكيل سنديكا بخود مي نسبت به مرحله
. هاي طبقاتي نقش كيفي ديگري در اين مرحله بازي خواهد كرد آگاهي

مبارزات سنديكايي  حد در را گاه مبارزاتش و تاسيس خود هيچحزب از بد
گاه فعاليت  هيچ. شود گاه هم از سنديكاها جدا نمي كند و هيچ محدود نمي

اند و مركز قدرت  كه كارگران در سنديكاها جمع شده خود را بخاطر آن
 فعاليت سياسي  و گرايشاتي كه پرهيزكاري سمتبه سنديكاست كارگران،

وحركت خود را به د بر كنند نمي را براي سنديكا تبليغ ميانه طلب اصالح
 تئوريك در سنديكاها دهد اما از كار تنزل نمييي سطح فعاليت سنديكا

ي  سازشكارانه و طلبانه فرصت طلبانه، قدرت گرايشات با .كشد نمي دست نيز
فرهنگ پرولتري  بسط كه( غيرپرولتري فرهنگ نفوذ و رهبران احتمالي
ارگان خود مبارزه  واز طريق كادرها ) ثبيت طبقه و توليد استمحتاج ت

و  اطالعات در شفافيت اصل زا و كرده دفاع انقالبي گرايشات كند و از مي
ي رهبران سنديكا به اعضا پشتيباني يگيري همگاني و پاسخگو تصميم

اينان كه . نقش تئوريك روشنفكران چپ در حزب كليدي است. كند مي
تر  اند و از تجربيات چپ قديمي ايران تشكيل شده پاز نسل جديد چ

 .بايستي فعال بوده باشنداند خود در كوران ساختن سنديكاها  سود برده
 .اش آگاه باشند و از نقاط قوت و ضعف  بشناسنديخوببكيفيت آن را 

اش شناسايي  مختلف درون اين نهاد كارگري را در حين تشكيل گرايشات
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كيفيت درون جنبش كارگري ايران يكسره از  چپ ي گذشته كرده و مانند
 اينان در جريان اين. يا به آنها بعنوان سياهي لشكر ننگرند و نبوده اطالع بي

كارگري تنها  و در تحليل شرايط جنبش كرده تغييراتي نيز خود عيني ارتباط
. كنند دنبال دارد، بسنده نمي به را گرايي ذهني خطر كه صرف تئوريك كار بر

 شناسند و مي خوب را مولده نيروهاي و توليد مناسبات و طبقه درون ثمباح

سويي  از .كند مي كمك ايشان به انقالبي تئوري كشف در ها مولفه اين ي همه
 از را حزب، خود آنها در كارگري كادرهاي و كارگر ي طبقه با طوالني و پيگير ارتباط اين ديگر

 دوسويه نوعي مراقبت و ددار مصون مي شان غيركارگري طبقاتي گرايشات

 مبارز از كارگران صنعتي كه حزب اعضاي عملكرد و ها انديشه بر حزب در

  و نظارت اينكهد ورآ است بوجود مي شده تشكيل انقالبي روشنفكران و

  .دروني حزب است ي محركه نيروي دوسويه تاثيرگذاري
  . كنيم  پس بار ديگر روند پيچيده و طوالني مدت پيش رو را مرور مي

آن  هاي كارگري و به موازات توجه به كارگران صنعتي و تشكيل هسته
هاي روشنفكري  تئوريك، نقد و توليد فكر براي تشكيل هسته كار به توجه

علني  در فعاليتي نيمه دو هر و از نسل جديد دانشجويان با گرايشات چپ
ي  رصهدر ع نوين فعاليتي گذاري پايه كه مرحله بديهي است اين. مخفي نيمه

محتاج مقاومت  و بسيارسخت است انقالبي روشنفكران و كارگران مبارزات
از  كومتح روي پيش ناگزير نشيني عقب شرايط در كه است مداومت و

نشيني  و خالء قدرت پس از اين عقب خودي قبلي  مواضع تنگ و بسته
 همراهه ب خود با موثرتري دستĤوردهاي و شود بدل علني تواند به فعاليتي مي

در  )روشنفكري و كارگري( ها هسته اين عملي و عيني ارتباط .آورد
هنگام خالء  به و انقالب اوايل هاي سال در كه اي تجربه(هاي توليدي  محيط
گستردگي بسرعت تبديل به  )شد كارگري شوراهاي تشكيل به منجر قدرت
 سنديكاها است وتشكيل  بعد ي مرحله .خواهد شد كارگري ياه تشكل

هاي  پس از تشكيل سنديكاها هسته. اولويت بر كارخانجات صنعتي است
توانند ارتباط خود را با سنديكاها از طريق كادرهاي  روشنفكري مي

گياه ديگر  اين زيرا نمايند برقرار توليدي، هاي محيط در الزاما نه سنديكايي و
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هاي روشنفكري چپ در قالب  هسته. ريشه دوانيده و محكم شده است

به ديگر  بايستي هاي تئوريك كارگري هاي انقالبي در كنار فعاليت ازمانس
ديگر طبقات تاثير تئوريك خود را  بر هاي نظري نيز بپردازند و عرصه

 ،شناسي تاريخ، جامعه اقتصاد، هاي عرصه بر بررسي و نقد جمله از .بگذارند
 تشكلي. ي كارگر است ريزي حزب طبقه ي اصلي پايه وظيفه اما... و هنر

همين سنديكاها  كارگري مبارز رهايكاد و انقالبي سازمان پيوند از كه
ي در خود، پس از تشكيل  ي اول طبقه كارگران در مرحله. آيد بوجود مي

كسب قدرت  از پس و خود اي براي كارگر طبقهي  طبقه حزب يكاها ودسن
ي مراقبت و نظارت نظر. كنند  را تجربه ميغيراي براي  سياسي، طبقه

هاي اجتماعي مختلف بر يكديگر همان اندازه  كادرهاي حزبي با پايگاه
. در سنديكا طلب فرصت بركارگران مبارز كارگران نظارت كه است ضروري

اين نظارت عملي و تئوريك بر رفتار سنديكايي و سپس بر رفتار سياسي 
پيچيده است كه پس از كسب قدرت سياسي  و ضروري چنان در حزب آن

 و طبقاتي هاي اجتماعي تي ادامه يابد زيرا گرايشات نظري با پايگاهبايسنيز

تمامي دستĤوردهاي  نابودي باعث تواند مي همواره حزب در مختلف
  . بوقوع پيوست چين و اكتبر انقالب ي تجربه كه در گونه همان. گردد انقالبي

  
  سنديكا و نهادهاي ديگر . 5

ر گاه سخن از سنديكا به ميان  بايد تاكيد شود ههمچنانقبل از هر چيز
شده  آيد منظور درك جديدي از سنديكا است كه در طول نوشته سعي مي

به وجوه مختلف آن اشاره شود و به همين روال نقاط افتراق آن با دركي 
 سنديكا از كيفيت اين .شود مي كه از سنديكا در متون كالسيك آمده روشن

 ي نكته. شرايط كنوني ايران استي  بعنوان نهادي كارگري و پيشرو الزمه
منظور از زمان تشكيل سنديكاها تاسيس يك يا دو سنديكاي  ديگر

سنديكاها . غيرقانوني كه فرصت و امكان فعاليت علني را ندارند، نيست
گسترده پا  اند پس تا هنگامي كه بصورت علني و نهادهاي علني و قانوني

هاي كارگري  علني هسته نيمه - مخفي بايد روي كار نيمه همچنان اند نگرفته



              82 
  

شود  ماهيت كار سنديكايي علني است و به غير از آن نمي. تمركز كرد
اما چون . بخش وسيعي از كارگران را در فعاليت جمعي همراه نمود

هاي كارگري كه پيشقراوالن جنبش سنديكايي و سپس با  اعضاي هسته
اره بايستي مرزي حزبي هستند همو جنبش قراوالنپيش سنديكايي هايكادر

 زيرا حاكميت سرمايه هيچ. از فعاليت علني و مخفي خود را رعايت كنند
كند تا تشكيالتي مانند  قدر فراهم نمي هاي طبقاتي را آن ي آزادي گاه دامنه

اش  اي سراسر علني شرايط سرنگوني گونهه ي كارگر بتواند ب حزب طبقه
هاي كار حزبي  لويتپس حفظ كادرهاي حزبي جزو او. را فراهم نمايد

اما در سنديكا مطلقا فعاليت علني است و رهبران و فعالين . بايد باشد
سنديكايي اگرچه در تعامل با حزب خويش هستند اما به هيچ بهانه و 

انجام ي سنديكا  حوزه دردليلي نبايستي فعاليتي غير از چشمان كارگران 
يك كه بل حاكميت خيالي و اعتماد به اين شفافيت عملي نه خوش. دهند

 شعور ي آينده كند كه در ريزي مي  و اصولي را پايهضرورت است
 كند و بسزايي را ايفا مي اجتماعي و دموكراتيك كارگران نقش ،سياسي

ي سطح  چيزي كه همواره به بهانه. جزو اصول بنيادين حزب خواهد شد
شعور متفاوت در صفوف كارگران و بعدها سطح شعور اعضاي حزب، 

كه باعث  چيزي .دده  ميصورترا وبندهاي سياسي و باندي و جناحي  زد
امالت مالي و ي كارگران به مع شود رهبران سنديكا دور از چشم توده مي

و سران   نظام بوروكراتيك سنديكا تن بدهندحفظ قدرت شخصي و بسط
 رت سياسي به معامالت سياسي رويو مركزيت آن براي كسب قدحزب 
تواند در  ي كار سازماني در سنديكا به شدت مي  تجربهبه هر حال. آورند

سنديكا  كيفيت مسائل مطروحه در اگرچه. حزب قرار گيرد رد كار خدمت
ي نظري و رفتار دموكراتيك  عميقا باهم متفاوت است اما ريشهحزب  و

  .در هر دو يكي است
ها  در تمام زمينه اطالعاتي افيتشف .1: با رعايت اصول دموكراتيكسنديكا

 وهاييبه نير پاسخگويي و توجه .3 نكند عمل نفهميده را چيزي تا كسهر.2

ي  ي بيان نظرات مخالف در نشريه  اجازه.4سنديكا نيستند  عضو حتي كه
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اعتصاب   اجراي تصميمات مثال براي.5 آنها به نظري پاسخگويي و سنديكا

 اب گيري  در صورت امكان راي.6يا هر حركت جمعي با توافق عمومي 
هم پس از يك دوره گفتگوي  آن درصدي هشتاد اكثريت بسيار باال مثال

 المقدور حتي .7 كارخانه افراد ديگر و سنديكا اياعض ميان در شده بندي زمان

گيري در مجامع  و پرهيز از تصميم گيري تصميم براي كارگاهي بندي تقسيم
است  همراه هكوركوران هاي روي لهدنبا عمومي كه گاهي با تشنج و گاهي با

بندي مشاغل گرفته تا مهد  هاي مالي و رفاهي از طبقه  نظارت بر كميته.8
ي زنان   داشتن كميته.9هاي عمومي  تعاوني مسكن و تعاونيكودك و 

براي پيگيري موارد خاصي كه كارگران زن با آن روبرويند و قطعا برابري 
با نهادهاي  عي،اجتما شئونات و حقوق تمامي در مرد و حقوقي كارگران زن

اول نهادهاي حكومتي و . اند اين نهادها دو دسته. گيرد ديگر ارتباط مي
  . دوم نهادهايي كه در تقابل با سنديكا و منافع كارگران نيستند و كارفرمايي

  
  نهادهاي حكومتي  -1

ي ياه اول به تشكل. شوند نهادهاي حكومتي خود به دو دسته تقسيم مي
اگر چه از كارگران كارخانه  خانجات قرار دارند ودركارشود كه  گفته مي
ديگر طبقات  منافع جهت در و رفتاري غيركارگري داشته اما اند شده تشكيل

اينان در واقع . كنند و بدنبال منافع آني و گروهي خود هستند حركت مي
اوايل انقالب  هاي سال مانند ديگر حاضر حال در كه خودفروختگاني هستند

شان نيست كه آنها را   مذهبي و احساسات و تمايالت دينياين اعتقادات
ها ديگر  دهد بلكه پس از گذشت سال طلب قرار مي مقابل كارگران حق در

، هاي خود ايستادن اي طبقه هم حقوق مقابل كه در اند فهميده كارگران تمامي
در بسيج  اين كارگران كه. از خودفروختگي و كاسبكاري ندارد غير ييمعنا
شان شناسايي و  اند، هدف و يا انجمن اسالمي كارخانه جمع شده ريكارگ

هاي  طلبي خواري و منفعت ضربه زدن به كارگران مبارز است تا از رانت
ن بخش اندك كارگران كسب در واقع اي. ي خويش حراست كنند آلوده
كند  منافع طبقاتي كه به نظرشان نسيه جلوه مي  را بر نقد شخصيمنافع
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خوشبختانه . ورزند نند و در اين راه از هيچ كوششي دريغ نميدا ارجح مي
در غالب كارخانجات اينان افرادي منفور و منزوي هستند و فقط با تكيه 

 حفظ را خويش وحشت و هاي رعب اند تشكل بر قدرت حاكميت توانسته
شود و  شان كاسته مي ي نفوذ و قدرت سازماني نمايند اما روزانه از دامنه

ني در ميان كارگران به ارمغان تري را براي كار عل روزهاي روشن نويد اين
ارتباط سنديكا با اين نهادهاي سركوب و ارعاب تنها و تنها . آورد مي

صورت پذيرد  نبايستي مماشاتي و همكاري نوع هيچ .بس افشاگري است و
بقاي  كاري يعني آموزش فرهنگ ترس و يك روز به هر نوع مالحظه زيرا

 هيچ كار مشتركي اي نبايستي آنها را در تحت هيچ بهانه .كردن ككم ايشان

حقوق ديگري را  و اند فروخته سرمايه حاكميت به را خود آنها .داد بازي
 با ديگران ندارند سرنوشتي هم حس هيچ نوع. اند براي خويش رقم زده

 ها را به بيشترين ضربه اينان. اند خويش كنار كشيده كارگري هستي از پس

و همكاري  همفكري در جايي زنند پس رگران مبارز تا كنون زده و ميكا
شان هم نبايد هيچ نوع  ي قدرتمندي ي مالحظه به بهانه. كارگري ندارند

هر لحظه كه فرصت بيابند  سنديكا داشته باشند زيرا اي در امور مداخله
. شوند ت خود هر نوع خيانتي را متقبل ميبراي حفظ و بازگشت به قدر

يز از هر دنبال پره به كه شوند مي ميان كارگران هميشه كساني يافتدر 
هاي وابسته   بر مماشات و مراعات جريانفشار اين كارگران. گونه خطرند

 بازي گرفتن عوامل حاكميت در سنديكا بهبراي  اصرار با و است قدرت به

 ضربات احتمالي خود درگيري و از توانند مي كنند مي فكر آن تصميمات و
اما اين اشتباهي استراتژيك است و نه فقط مماشاتي . را مصون نگاه دارند

طرف و  مرز بين كارگر و ضد كارگر فقط با كارگران از يك. تاكتيكي
هر . شود كارفرمايان و يا سرپرستان زورگو از طرف ديگر تعريف نمي

اش كمك رساند در  كسي كه عمال به حاكميت در اعمال ضدكارگري
گيرد و در سنديكا كه تشكلي براي احقاق  ر قرار ميصف ضد كارگ

  . حقوق طبقاتي كارگران است جايي ندارد
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ند ا با ايشان رابطه در و كارگران به مربوط كه اند دسته دوم نهادهاي حكومتي

، اختالف حل هاي هيئت و كار وزارت مثل .ندامستقر كارخانه از خارج در اما
ي  تر خانه  و از همه مهمتر و مستقيمتامين اجتماعي و بازنشستگي صندوق

گيرند و  مي اند و از حاكميت دستور كارگر كه همگي جزو نهادهاي دولتي
 حاكميت سعي درواقع .ندارند آنان هاي گيري تصميم در نقشي هيچ كارگران

را در  خود را كه مورد تاييدش هستند و قبال آنها به وابسته كارگران كند مي
 ايم، بجاي نمايندگان كارگران جا بزنند ي كردهبند صف ضدكارگر دسته

جار بزنند كه ، هم به نهادهاي دولتي خود اعتبار كارگري بدهند و هم كه
در حكومت ايشان كارگران نهادهايي قانوني دارند كه اتفاقا از حاكميت 

مورد تقدير  و دريزن مي ها خيابان به حكومتي بسيج هر در كنند و دفاع مي نيز
 ارتباط سنديكا با اين نهادهاي دولتي غيركارگري. ز هستندحاكميت ني

ميان كارگران و از  در شان هاي سياست افشاي )كارگر  ي خانه بخصوص(
. از مخدوش شدن مرز خود با آنهاست جلوگيري و گرفتن فاصله مهمتر آن

يعني اتخاذ تصميمات سنديكا بايستي به روشني و با شفافيت وسيع از 
نهادهايي . تفكيك شده باشد و مشخص حكومتي نهادهاي اين هاي سياست

آنجا كه در كارخانه حضور دارند و كارگران  از اسالمي انجمن و بسيج مثل
آنها  اعضاي ي طلبانه هاي ضدكارگري و رفتار فرصت هر روزه با سياست

 را شان دررفتن كار زير از روبرو هستند و جاسوسي كردن، آدم فروشي و
 ي خانه مثل نهادهايي رفتار  اما فهمكنند ميمشاهده اي  يبدون هيچ پيچيدگ

 عهده به حكومتي طلب از جناح اصالح بخشي فعال را شا مديريت كه كارگر

 بخش با جناحي بعلت اختالفاتهاي اخير  سال اين در بخصوص و دارد

 كارگران ي توده براي است گرفته بخود تر معتدل ظاهري حاكميت ديگر

كه خود را مدافع كارگران جا  هاست سال اينان .نيست فهمي كج از خالي
 ضروري بسيار شان عملي ضدكارگري ها و رفتار اند و توضيح سياست زده

 توهمات كارگران به چالش بكشد تا را آنها دامم بايستي سنديكا و است
 مدافع سنديكاي يك هاي سياست ،چنين اين. خيال نيز ريخته شود خوش

ي كارگر دولتي قرار  خانه هاي مقابل سياستدر  بسرعت كارگر ي طبقه
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 سنديكايي سياست .كجاست واقعي كارگر ي خانه شود مي معلوم و گيرد مي

گرفتن حقوق اقتصادي و رفاهي كه به شكل تجمعات و  در قدرتمند
و  ها اعتصاب يا و گيرد مي صورت هاي مختلف ها كه به مناسبت سخنراني
 مستقل و طبقاتي است و سنديكا براي نمايد سياستي ها رخ مي اعتراض

ي   خانه.رسيدن به اين حقوق تنها بايستي روي نيروي خود حساب كند
   .كارگر موجود نه رفتاري طبقاتي دارد ونه رفتاري صادقانه

 ي طلبد رابطه وكيفيت ديگري را مي كرد توجه آن به بايد كه يديگر ي رابطه
 چه اگر. اي كارفرمايي استنهاده ونهادهاي حكومتي  ديگر با سنديكا

 خصوصي بخش كارفرمايان اگرچه و است دولت ايران در كارفرما بزرگترين

و متشكلي نيستند  مستقل نهادهاي داراي ما كارگران بمانند حاضر حال در
 كارگران با و معموال براي حل مسائل و مديريت بحران ها خود به تنهايي

كه سنديكاها به شكلي علني  يطيشرا در است بديهي ولي كنند مي برخورد
نهادهاي مدافع  هم قبل از آن كارفرمايان بخش خصوصي قطعا شوند ايجاد

. كشند صف مي سنديكا درمقابل متشكل بصورت و اند ساخته را خود حقوق
كسب حفظ منافع خود و  براي ما از زودتر خيلي كارفرمايان كه است بديهي

ند و گير شان وكيل مي  براي نهادهاي.سازند را مي خود نهادهاي بيشتر سود
 خويش حامي دولت از و دهند مي ماليات.كنند مي استخدام متفكر و حسابدار

 هم را حكومتيصورت لزوم نيروهاي سركوبگر  در يعني .برند مي بهره

كارفرما  بزرگترين دولت اگرچه زيرا است ايشان مدافع هم قانون .دارند
دارد  وجود دولتي بين بخش خصوصي واست و در برخي موارد رقابتي ما

. ندا ي مخالف كارگران هر حال آنها و دولت همگي در صف و جبهه اما به
 گاه .باشد پس سنديكا براي مواجهه با اين بخش بايستي بسيار هوشيار

كند كه  القاء  توهماتي راممكن است دولتي و خصوصي بخش تالفاتاخ
بحث آنها .  در واقع چنين نيستتوان از اين اختالفات بهره برد اما مي

 بر اختالف نه و است ما از كشي بهره مقدار چگونگي و نهايتا بحث بر سر

 مستقل همين صف بر سنديكا تاكيد از داليل يكي ديگر .كشي بهره اصل سر

 كه رسد مي نظر به جدي آنقدر گاهي اين اختالفات. جنگ زرگري است
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 مردم ي دموكراتيك همه و مدني حقوق كسب براي خصوصي بخش انگار

 و گذاري سرمايه آزادي بر و كند مي افشاگري چنان آن گاه .كند مي تالش
 گويد مي و يا فضاي موجود امنيتي سخن خواري دولتي رانت از پيشگيري

 در تمامي شعارها با ايشان اختالفي بينند مي هم سنديكا و كارگران كه

 دموكراتيك شعارهاي از .شدبا هوشيار دسنديكا باي كه اينجاست ندارند،

 بايستي با كارفرمايان را نيز خود هاي اختالف اما ريشه .كرد دفاع بايستي

و خدمات بايستي  گذاري سرمايه گسترش ،شهروندي حقوق از .نمود بازگو
 اين از آنان هاي نقاط افتراق خود را با همين حمايت حمايت كرد اما ريشه

 جهت به را گذاري سرمايه گسترش هاآن مثال .داد نشان بايستي شعارها

 جهت به را گذاري سرمايه گسترش خواهند ما اقتصاد مي در بيشتر بري سهم

 براي را بيان آزادي آنها .خواهيم مي ها آمدن قيمت پايين و بيكاري شدن كم

 زندانيان آزادي ما ،خواهند مي تندرو قدرت مطلقه و نظامي جناح شدن كم

 با اين شيوه ما به كسي. خواهيم و غيره ميرا  غيركارگر و كارگر سياسي

 كند مي تالش خود طبقاتي كس براي منافع هر نخواهيم داشت درواقع ديني

 خواهيم قرار يكديگر مقابل در بسرعت بديهي است كه در آينده چون و

 ي همه از بايد سنديكا .بست نخواهيم با كسي اخوتي عهد پس گرفت
 نوزدهم قرن اوايل در مثال .بگيرد ش بهرها فپيشبرد اهدا براي ها قابليت

هاي  مجلس كرسي داران بزرگ كه در اختالفات زمين از انگلستان كارگران
 كرده و استفاده داشتند عميقي اختالفات داران با سرمايه و زيادي داشتند

 روشني هب اما .برسانند مجلس تصويب به را ها توانستند قانون آزادي تشكل

 كرده دفاع ناين قانو داران از داران براي تضعيف سرمايه زمينكه  بود معلوم

  . كردند شان تالش مي حقوق طبقاتي كسب ي زاويه از كارگران و بودند
بايستي توليد و توزيع را . سنديكا هم بايد متفكر و قانون دان داشته باشد 

ي  مهبايد قبل از هر چيز بداند كه هبايد حسابدار داشته باشد اما . بشناسد
آورد كه آلودگي  ش بوروكراسي و قدرت سازماني ميا اين ابزارها به دنبال

با پافشاري  بايد پس دارد پي در كاري پنهان و خيانت وبند، زد طلبي، منفعت و
انحرافات غلبه  اين بر شد، آن سخن گفته از  قبالكهبر اصولي پاك و سالم 
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در مراحلي به  قطعا دولتي و كارفرمايي نهادهاي با برخورد در سنديكا. كرد
حقوق طبقاتي كارگران  براي مبارزه يعني .نشست خواهد پاي ميز مذاكره

 طرف مقابل ضدكارگر بودن بعلت سنديكايي ياه تشكل كه نيست گونه اين
. خير، چنين نيست. دكوب كند و فقط بر طبل مخالفت مي مذاكره نمي آنها با

يعني سنديكا بايد براي . تبقاي سنديكا بسته به دستĤوردهاي آن اس
كارگران بايد ببينند كه  يعني .اش نتايج ملموسي داشته باشد كارگران حامي

هاي اقتصادي، رفاهي،  وجود سنديكا تغييرات عيني و مشخصي در زمينه
. ارمغان آورده است به برايشان شرافتمندي و شغلي امنيت كار، شرايط بهبود

تر  انسانيداده و مناسبات دروني آنها را شان را ارتقاء  هاي طبقاتي آگاهي
 شان را با شعور اجتماعي در فرهنگي تاثيرات و است ساخته تر محترمانهو 

رو سنديكا بايستي قدرت  ايناز. عينه مشاهده نمايند سرنوشتي به درك هم
ي كارگران اثبات كند تا  و ارزشمندي خود را با تكيه بر اصول به توده

مذاكره  اصل در. ن را در حمايت از خود جلب نمايدااطمينان آن اعتماد و
براي مذاكره كه معموال پس از پافشاري . ي جمعي است بخشي از مبارزه

آيد بايد  ميبدنبال هاي اقتصادي و اجتماعي وحتي سياسي  روي خواست
كند  توجه مي مان سنديكاي و ما به هنگامي يعني طرف مقابل. قدرت داشت

وردار باشيم وگرنه طرف كارفرما دليلي براي كه از قدرت جمعي برخ
كند طرف  حس كارفرما كه آنگاه .داشت مذاكره با طرف ضعيف ما نخواهد

و سنديكا مورد حمايت  گشته ضعيف تشتت و اختالف از معترض كارگري
كند بلكه از ابزار اخراج   نه تنها به او توجهي نمي،كارگران نيست اكثريت

ي اول  وهله در پس نمايي كند گيرد تا قدرت تري بهره مي و سركوب جدي
دانيم كه قدرت از اتحاد  سنديكا بايستي قدرتمند باشد تا ديده شود و مي

 اما قدرت فقط. تالش تنها كارگران مبارز از نه و خيزد برمي كارگران ي همه

سازماندهي . داشت جمعي انضباط بايستي آن كنار در بلكه نيست اتحاد در
هاي  بايد كميته. ار نمود تا قدرتي دوچندان كسب كردكرد و تقسيم ك
و باز از همه مهمتر ) از آن سخن خواهيم گفتدر ادامه (مختلفي داشت 

ي توليد  پرده داشتن اطالعات از پشت. روز داشت بايستي آگاهي و علم به
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هاي طرف كارفرمايي، داشتن راهكارهاي اقتصادي و توليدي  و سياست

هاي قانوني و حقوقي،  ، شناخت پيچ وخمرف مقابلهاي ط در برابر طرح
گيري از آنها براي پيشبرد نتايج مذاكره  اطالعات حسابرسي و مالي و بهره

بينيم كه  حال مي. شود به سمت منافع كارگران، همگي به قدرت ختم مي
 بر تسلط اگرچه و دارد بستگي مختلفي عوامل به سنديكا قدرت داشتن

مان   كارگران دشوار است اما براي احقاق حقوقتمامي اين موارد براي
بسيار توضيح  يكديگر براي و بشناسيم خوب را مان مقابل طرف كه ناگزيريم

مذاكره  در را قانوني و حقوقي ترفندهاي يا و ها سياست گول تا دهيم
همواره بايد بخاطر داشته باشيم قانوني كه آنها مدام از آن سخن . نخوريم

 از يكي پس آنها، منافع مدافع و است سرمايه نظام قانون گويند مي

يا دولتي هاي مذاكره همين قانوني است كه طرف كارفرمايي و  پيچيدگي
. سازد نشيني وادار مي عقب به را ما آن بر تكيه با و كند مي استناد آن به پيوسته

آنها قوانيني توسط نمايندگان . در نظام سرمايه قانون ابزار حاكميت است
شان  ترين كه اصلي كند مي تامين ي را برايشانكه منافع كنند مي تصويب خود

قانون كار است و سپس از ابزارهاي سلطه مانند قوه قضاييه، سپاه، نيروي 
هاي  اما قوانين آيه. برند انتظامي و بسيج در اجراي اين قوانين بهره مي

ان براي تغيير در تمام دنيا كارگر. خداوندي نيستند كه قابل تغيير نباشند
تا بحال تالش كرده داري از گذشته  قوانين و يا تعديل آن در نظام سرمايه

محدود به همين قوانين  يعني اگر مبارزات كارگران فقط .1و خواهند كرد
ها گاهي از همين قوانين  حكومت. باشد كه هيچ چيزي تغيير نخواهد كرد

 و ثبات شغلي كارگران روند مثال در مورد قراردادهاي كار تر مي هم عقب
كه در قانون بر رعايت آنها تاكيد شده اما قراردادهاي سفيد امضا يا  با آن

بدون تاريخ و بدون بيمه فراوانند و همين قوانين ضدكارگري نيز فقط بر 
كردن كارفرمايان فقط  يعني قانون قانون .است مانده باقي كاغذ روي

 ي ها مبارزه هاي كارگري در انگلستان در پي سال  باالخره حق قانوني داشتن تشكل1824در سال  -1
ي       كه تصويب همين قانون در فرانسه تقريبا تا اواسط دهه كارگري به تصويب مجلس رسيد در صورتي

سال فقط در حد حرف و بر  در برخي از كشورها هم مانند ايران هنوز پس از دويست.  بطول انجاميد1860
  .خورد هاي قانون اساسي باقي مانده و خاك مي برگ
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كنند پس  ند از آن عدول ميزيرا هر گاه كه خود بتوان. حرف مفت است
سنديكا به نسبت . چرا ما در شرايطي كه قدرت داشته باشيم چنين نكنيم

ش را براي رسيدن به ا هاي كارگري گاه مبارزات تودهقدرت و حمايت 
نمايد كه قانون به آن  كند و حقوقي را مطالبه مي همين قوانين تنظيم مي

گذرد  اه از مرزهاي قانون ميشود و گ ميداشته و هم اينك رعايت ن اذعان
 در هيچ كارگر وكه  خالصه اين. و خواستار تغييرات جدي آن مي شود

در مرزهاي قوانين نظام سرمايه موظف به توقف آينده هيچ سنديكايي 
داران نيز هر گاه فرصت بيابند براي قوانين  زيرا خود سرمايه. نيست

  .خودشان هم پشيزي ارزش قايل نيستند
  
     ي غيرحكومتي نهادها.2

اما بازگرديم به ارتباط نهاد سنديكا با آن بخش از نهادهاي ديگر كه الزاما 
از  خارج و داخل بخش دو به نيز نهادها اين .ندارند قرار شا مقابل در

 شرايط فعلي در كارخانه در ها تشكل اين مهمترين .شوند كارخانه تقسيم مي

ضدكارگري،  هاي تشكل ابلمق در كه گونه همان .است اسالمي شوراهاي
سياست سنديكا فقط و فقط افشاگري و قطع هر گونه همكاري و ارتباط 

نمايندگان . است، سياست در برابر شوراهاي اسالمي كامال متفاوت است
از كارخانجات اينان منتخب  بسياري در .نيستند ضدكارگر الزاما شوراها اين

. ورندآ مي اي نمايندگي را دركارگران هستند كه قدرتي ندارند و بيشتر اد
كه ظاهر را حفظ كنند و بگويند كه كارگران  كارفرمايان و دولت براي آن

اند، اما اين شوراها  شوراهاي اسالمي را حفظ كرده نام هستند تشكل داراي
 چون قدرتي ندارند و ديگر و متفاوتند با شوراهاي اوايل انقالب بسيار

 كنند كارفرما برايشان تره خرد نمي نه و ارگرك نه آيد برنمي دستشان از كاري

 از گاهي براي اجراي تصميمات هر كه توليدند ي عرصه هاي مترسك تنها و

و اقتصادي آنان را  سياسي اهداف و دهند مي اي اطالعيه دولت و كارفرمايان
هايش را توسط  براي حاكميت هم بهتر است كه سياست. كنند دنبال مي

در . تر باشد ش آسانا تا پذيرش ران به آنها حقنه كندنمايندگان خود كارگ
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كارخانجاتي كه هنوز اعضاي اين شوراها اندك تالشي براي بهبود شرايط 

دهند بسرعت زير فشار نهادهاي حكومتي قرار گرفته و در  كار انجام مي
ناكارآمدي شوراهاي . شوند بهترين حالت در چارچوب قوانين كنترل مي

كه براي كارگران مشخص شده ولي از آنجا كه نهاد هاست  اسالمي سال
اي جز دخيل بستن به همين امامزاده  چارهكارگران ديگري وجود نداشته 

هاي كارگري و سپس تشكيل سنديكا،  از زمان تشكيل هسته. ندا هرا نداشت
هايي كه  تشكل. كارگران آگاه بايد بر انحالل شوراهاي اسالمي تاكيد كنند

اند بايستي ميدان را براي  فايده  به سر آمده و عمال بيشان ديگر دوران
اين شوراها كه از كارگر و كارمند و مدير فني و . سنديكا خالي كنند

منافع طبقاتي  و نيستند دست يك كه آنجا از اند شده تشكيل غيره و سرپرست
ند و ا كنند هميشه در درون خود دچار اختالف مختلفي را نمايندگي مي

برسند و دست به يك حركت دست  و يكد به يك تصميم قاطع توانن نمي
ش ا منسجم بزنند زيرا هر يك از اعضا نگاه طبقاتي مختلفي دارد و ارتباط

از طرف ديگر در قانون آمده است . با كارفرما با ديگري متفاوت است
توانند تشكل  هستند نمي )اسالمي شوراهاي( تشكل داراي كارگران كه مادام

پس راه ساختن سنديكا از انحالل شوراهاي . ري ايجاد كنندگموازي دي
شان و حمايت دولت  ي ساله ي سي شوراها بخاطر سابقه. گذرد اسالمي مي

در ضمن در برخي موارد . روند شان، بسادگي كنار نمي در برقرار ماندن
مقاومت ايشان  حتي لذت نماينده بودن و داشتن امكانات نمايندگي باعث

كنار گذاردن شود و ما ناگزيريم براي   انحالل خودخواسته ميدر استعفا و
ايم تالش بسيار كنيم  شان كرده همين نمايندگاني كه روزي خود انتخاب

براي انحالل شوراي اسالمي ابتدا  رو از اين. تا از شرشان خالص شويم
ر راه فايده بودن آن و همچنين مزاحمت د بايستي در ميان كارگران بر بي

گيري شوراهاي  در واقع با طرح كناره. سنديكاها روشنگري كنيمتشكيل 
به براي باز شدن مسير سنديكا، نمايندگان شوراهاي اسالمي را ، اسالمي
كشانيم زيرا اگر آنها نمايندگان واقعي كارگران باشند  افشاگرانه مي آزموني

 براي بار توانند دوباره و اين نبايد ترسي از انحالل داشته باشند چون مي



              92 
  

 كنند بديهي است مقاومت براي خود تالش مي اگر و شوند انتخاب سنديكا

 حال هر پس در. كنند و حاضر نباشند كه موقعيت خود را بخطر بياندازند

آزموني عملي براي  اسالمي شوراي كردن منحل و گيري كناره درخواست
رخي از طرف ديگر با اين درخواست ب. نمايندگان اين شوراها خواهد بود

ر كارمندان مجبو از نمايندگان اين شوراها مانند مديران، سرپرستان و حتي
براي هميشه  و  طبقاتي خود بروندياه لاندازي تشك شوند به سمت راه مي

در مقابل  زيرا اين جدايي به نفع همه است. از صفوف كارگران جدا شوند
با اين شان را  گيرند و نيروهاي جمعي هاي يكديگر قرار نمي خواست

گيرند فقط به نيروهاي  كنند و در عين حال فرا مي ها تضعيف نمي بلتقا
مان با  از فرداي تشكيل سنديكا ما ارتباط. اي خود متكي شوند طبقه هم

اي   مشترك در جريان مبارزات كارخانهطبقات كه گاهي با آنها منافع ديگر
. رار خواهيم كردهايشان برق مان با تشكل داشت را از طريق ارتباط خواهيم

مان با تشكل كارمندي يا مديران خواهد  يعني ارتباط ما توسط سنديكاي
كارگران كارخانه  تشكل فقط سنديكا يعني. بود و نه مشتركا در يك تشكل

تا آنجا كه ممكن است سنديكا نبايد اجازه دهد كه كارفرما . است و بس
از كارفرما  را خود حقوق ما درواقع. ديگران را در مقابل كارگران قرار دهد

 مديران يا مثل ديگران مزاياي با مان مخالفت كنيم و يا دولت مطالبه مي
 مخالفت با به ربطي و است ما حقوقي مزاياي شدن كم ي زاويه از سرپرستان

هاي  اعتراض بگويد آنان به كند مي سعي كارفرما البته.ندارد آنان هاي تشكل
ها و يا توزيع مزايا نوعي مخالفت با آنها  سنديكا براي مثال تعديل پاداش

در مقابل  كه افتاد نخواهد دام اين در گاه هيچ هوشيار سنديكايي يك اما است
 او همواره. ي صنعتي يا توليدي قرار بگيرد كاركنان يك مجموعه ديگر

در مقابل خود  را قوانين كارفرما و تا بزند كنار را حواشي كه كند مي تالش
سنديكاي ما با مديران و سرپرستان .  كارمندان اختالفي نداريمما با. ببيند

دشمن اصلي سيستم آلوده و غلط است و هر كس از اين . دعوايي ندارد
بسيجي باشد يا  حال كارگر. سيستم دفاع كند دشمن مستقيم ما است

شورايي از قدرت افتاده، كارمند باشد يا سرپرست ضدكارگر، مدير باشد 
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پس از تشكيل سنديكا اين سنديكا است كه با . كند ي نمييا آبدارچي فرق

اي و يا  در اين بين هر خودفروخته. كند نه افراد با هم سيستم مبارزه مي
ش براي كارگران ا خودبخود جايگاه، طلبي با حمايت از سيستم هر منفعت

خوب است همين جا روشن شود كه در سنديكا وقتي از . شود افشا مي
سهيم  اي كارخانه توليد در بنوعي كه كس هر يعني گوييم، كارگران سخن مي

كارگران زن به همان . است پس فرقي مابين كارگر زن و مرد وجود ندارد
توانند كانديد نمايندگي شوند و در حل مسائل سنديكا  ي مردها مي اندازه

بلكه  ندارد ربطي شا نمايندگي سنديكا به جنسيت كارگران. مشاركت كنند
 جا هر پس. مربوط است سنديكايي اهداف پيشبرد در پايداري داد وبه استع

 سخن گفته شده منظور تمامي كارگران از هر نوشته اين در كارگران از

قايل كس  هيچ اي براي حق ويژهسنديكا است و قوميت، مذهب، جنسيت 
ش براي بهبود كار و زندگي ا اعتبار هر كارگر وابسته به تالش. نيست

  . ان استتمامي كارگر
است كه در خارج از كارخانه وجود  نهادهايي با سنديكا ارتباط ديگر بخش
اي ندارند و به نسبت ضرورت، سنديكا  كارگران با آنها رودررويي و دارند

ا مربوط به طبقات ديگري هستند ه اين تشكل. با آنها مرتبط خواهد بود
 نگاران گرفته امهروزن انجمن از. كنند هاي مختلف فعاليت مي كه در حوزه

كانون نويسندگان  و هنرمندان و سينما ي خانه از اصناف، هاي اتحاديه تا
هاي مدافع  هاي مستقل زنان و دانشجويان و از تشكل گرفته تا تشكل

هاي مدافع حقوق  ي تشكل حقوق بشري و محيط زيست گرفته تا كليه
ي  به طبقههاي اجتماعي و سياسي كه عمدتا مربوط  دموكراتيك و آزادي

در آينده سنديكا براي دفاع از . اند متوسط شهري و طبقات مياني جامعه
ه ديگر طبقات و هاي حقوقي و اجتماعي كارگران محتاج توج فعاليت

گونه كه آنها درشرايطي محتاج حمايت ما  حمايت آنها خواهد بود همان
حقوق خواهد براي  آيد كه سنديكا مي پيش مي شرايطي گاهي .بود خواهند

آنگاه به كمك ديگر طبقات . اجتماعي و سياسي كارگران تالش نمايد
گيرد اما فعاالن سنديكايي هميشه بايد در نظر  رفته و يا از آنها كمك مي



              94 
  

كه در هر تالش اقتصادي، سياسي و يا اجتماعي صف مستقل  باشند داشته
، حمايت سياسي درخواست نوع هر. مشخص خود را داشته باشند پرچم و
هاي دموكراتيك از حقوق شهروندي  يا خواست و طبقات ديگر نهادهاي از

يا مثال   حمايت از مبارزات ديگر كارگران در كارخانجات ديگر وتاگرفته 
 آزادي زندانيان سياسي كارگر و يا غيركارگر بايد با نام سنديكا و خواستار

اي حق  جبهه ي فعاليت وجه به بهانه هيچ به. انجام شود طبقاتي مستقل صف
 ي تجربه كسب سو يك از رفتار اين.كنيم مخدوش را مان طبقاتي  صف نداريم

حقوق شهروندي  و دموكراتيك حقوق كسب براي تالش در دموكراتيك
 مبارزات ريزي پايه براي طبقاتي ي تجربه كسب ديگر سوي از و است

اخير كارگران  از طرفي، برخالف تمام اين صدسال. طبقاتي پيش رو است
دهند كه براي اولين بار صف خود و  گونه نشان مي سنديكايي بدين

ي  كرده و اجازه تفكيك روشني به را شان طبقاتي هاي دموكراتيك و خواست
حتي به . دهند شان را به ديگران نمي سوءاستفاده و خرج كردن از جيب

يگر طبقات سنديكا بايد ياد بگيرد كه چگونه با نهادهاي د. متحدان خود
ي توان  اي يعني استفاده از كليه فعاليت جبهه. گرفته و سخن بگويد ارتباط

اگر . مشترك منافع جهت همكاري در ديگر طبقات در جهت منافع خود و
ي كارگر خود به  اي سامان نيابد قطعا طبقه اين ارتباط به شكل هوشمندانه

واند در صفي مستقل ت و نميشود  تر دچار مي روي از طبقات منسجم دنباله
ش نخواهد ا اي شركت جويد و نهايتا به اهداف هاي جبهه چنين فعاليت در

گيرد كه حقوق دموكراتيك و حقوق  سنديكا در اين ارتباط فرا مي. رسيد
شهروندي كارگران را چگونه پيگيري كند و همراه متحدين خود در كنار 

بعنوان مثال در . ه نمايدهاي طبقاتي، رفتار دموكراتيك را نيز تجرب فعاليت
و يا پيمايي براي نجات محيط زيست  هاي اجتماعي آينده مثل راه فعاليت

براي  مثال(حذف سانسور مطبوعات و يا روز ملي شدن صنعت نفت 
 اجتماعي و سياسي ديگري مثل فعاليت هر يا )نفتي درآمدهاي سازي شفاف

، زادبراي انتخابات آپيمايي براي آزادي زندانيان سياسي و يا تالش  راه
هاي اجتماعي وجود دارد كه مرتبط  گيرد كه برخي فعاليت سنديكا فرا مي
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ي طبقات  ي مردم است و نتايج اين تالش همگاني به همه به حقوق همه

گيرد كه فقط نبايستي  فرا مي سنديكا .كارگران جمله از و گردد بازمي مردمي
ه در برخي موارد اين حقوق بيند ك به حقوق طبقاتي خود بيانديشد و مي

دموكراتيك  و اجتماعي هاي آزادي برخي كسب بدون و است مشترك
از . اش دست يابد توان به حقوق اقتصادي و طبقاتي صرفا كارگري نمي

دهد و آن سخن  ي گرانبهاي ديگري را بدست مي طرفي اين اتحاد تجربه
ي كارگر  سخن گفتن از موضع مستقل طبقه. گفتن با ديگر طبقات است

و گرانبهاست  .اي جبهه و توافق يا عدم توافق بر روي هر فعاليت مشخص
گيرد مواضع خود را منظم، تئوريزه و فكرشده بيان دارد  ياد مي كه رو ازاين

پس ناگزير به توليد فكر . و مسئوليت مواضع و رفتارش را بعهده گيرد
ي  روي و سوءاستفاده از كمند دنباله را او كه است فكر توليد همين .شود مي

 است كه همين توليد فكر. سازد رها مي! ديگر طبقات، حتي متحدين خود
هاي  دهد و براي فرداي فعاليت بنفس و قدرت را به او هديه مي اعتماد
از حقوق  دفاع جهاني روز اينجاست كه سنديكا در. سازد تر آماده مي جدي

 دفاع از حقوق زنان كارگرزنان، در عين دفاع از حقوق زنان بطور اعم به 
از كارگران  دفاع بر ،كل ، در روز دفاع از زندانيان سياسي بطوربطور اخص

گذاري صنعتي  رمايهگذاري با تاكيد بر س زنداني و در دفاع از سرمايه مبارز
ي  از بقيه مه ماه اول روز در الخرهبا كند و مي تر مشخصنظري خود را  مرز

مايت كنند و در قبال او رفتاري دموكراتيك خواهد كه از او ح طبقات مي
دهد  بروز مي خود از طبقاتي رفتاري كه آن عين در سنديكا يعني .باشند داشته

هر چيز  از قبل كارگران اين اصل كه. فشارد پاي مي دموكراتيك نيز رفتار بر
رفتاري انساني داشته باشند معنايش مخدوش كردن  بايستي و هستند انسان
. در سنديكا دموكراتيك رفتار بر اصرار است گونه همين .نيست تيطبقا رفتار

. ايستي بر اصول انساني اصرار ورزدگونه رفتار طبقاتي ب هر قبل از سنديكا
كشوري مثل ايران  در(سنديكا نيز  و است استوار دموكراسي بر سوسياليسم
 رفتاري دموكراتيك فقط توجه به حقوق انساني و تواند بي نمي) بخصوص

مثل . ي كارگر تاكيد كند زيرا اين دو از يكديگر جدا نيست منافع طبقه بر
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حقوق كارگران زن و مرد بدون برابري اجتماعي آنان يا دفاع از  برابري
براي همه تحصيل و خدمات درماني  حق به توجه بدون كار كودكان حقوق

هاي  لشان در جامعه و مثا و سالمت محيط اجتماعي بوم و مرز اين كودكان
  . ديگر

ارتباط با  اما مهمترين ارتباط سنديكا با نهادهاي خارج از كارخانه قبل از
سنديكاهاي  با ارتباط اين.ديگرسنديكاهاست با طبقات،ارتباط ديگر نهادهاي

تعامل و همفكري با . يابد ي توليدي آغاز و سپس عموميت مي رشته هم
 ما به و ناپذير استكاران ضرورت يك ي توليدي رشته ديگر سنديكاهاي هم

از مشكالت  انبوهي با كارخانه هر.رساند مي كمك مختلف تجارب كسب در
 هاي مشابه در رشته. براي آنها بيابد اي چاره بايد كه است روبرو پيچيدگي و

 در كارگران لئمسا پيشبرد از بغير سنديكاها )ها سازي ماشين مثال( توليدي

 هر و اند ي توليدي با يكديگر سهيم رشته آن مشترك لئمسا در كارخانه

 توليدي ي وابسته به آن رشته دولتي نهاد يا مربوطه ي وزارتخانه كه تصميمي

. گردد مي ي توليدي باز رشته آن كارگران تمام ي آينده به مستقيما گيرد مي
 و تعامل است ي توليدي مطرح رشته با اي جمعي و مرتبط پس وقتي مسئله

نهادهاي كارگري آن رشته را نيز  همكاري و جمعي واكنش و همفكري
ها  ازيس اتومبيل سنديكاهاي ،مثال با گرانتر شدن قيمت اتومبيل. طلبد مي

گرانترشدن خواهند داشت و يا  اين بري خود از چه طرحي براي سهم
هاي خارجي و لوكس چه واكنش  ي اتومبيل رويه بالعكس به واردات بي

العمل به  رت بگيرد؟ بغير از عكسجمعي توسط سنديكاها بايستي صو
رشته ناگزيرند جلساتي در  چنين تصميمات دولتي، سنديكاهاي هم اين
كه هم از سطوح حقوق و دستمزد و امكانات رفاهي  باشند داشته خود بين

 مهمترين وجه اين. ي چگونگي دستيابي به آنها مطلع شوند از تجربه هم و

كه از  است اي جمعي قدرت مهمتر آن از فكري جمعي است و توليد ،تعامل
 ي توليدكنندگان اتحاديه از شكلي شايد(.آيد مي بوجود سنديكاها اين ارتباط

ديگر سنديكاهاي خارج از  با رابطه به سنديكاها ارتباط گسترش )اتومبيل
بخشد  هاي توليدي مشابه، به اين قدرت جمعي وسعت بيشتري مي رشته
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. كند مي كمك جامعه درون سياسي و اجتماعي بزرگتر تصميمات در و

ي مخصوص كرج با نام  ي شوراهاي كارخانجات مختلف در جاده تجربه
ي دماوند با نام شوراهاي شرق تهران در  شوراهاي غرب تهران و يا جاده

از تاسيس  پس بايست مي حال .بود كوتاه اما بسيارمفيد اسالمي انقالب اوايل
ي توليدي   به سنديكاهاي يك رشتهسنديكاها اين تجربيات را ابتدا بدل

 )منزل سازان، توليدكنندگان لوازم غذايي، بهداشتي، اتومبيل مانند مواد(
مانند سنديكاهاي غرب ( اي منطقه سنديكاهاي فكر به آن از پس و نمود

بود و ) ي ساوه، شهرك صنعتي اشتهارد و يا با عناويني ديگر تهران، جاده
مجمع عمومي . كاهاي شهرها گسترش دادسنديي  هاتحاديسپس آن را به 

بغير از اشتراك نظر و همفكري اي  هر مرحله نمايندگان اين سنديكاها در
كنند و  مابين كارگران، رفتار دموكراتيك و سازماندهي را با خود حمل مي

  .كسب تجربه است و دقت زمان، هايي محتاج يابي چنين تشكل سازمان
   
     سنديكا و دولت رفاه . 6

هاي  ي تشكل ديكا براي بقاي خود بايستي نگاهي به سرنوشت همهسن
اند  اي درخشيده و مرده چه آنها كه مانند جرقه .بيافكند خود ماقبل كارگري

. اند كارگري فعلي شدهمبدل به نهادهاي غيركارگري و ضد كه آنهايي چه و
در  گيرد كه عوامل پراكندگي و عدم تشكل چيست، پس سنديكا درس مي

اشاره شده تا به اينجا  مختلفي تا كنون به مطالب. كوشد رفع آن مي جهت
هاي پيشنهادي از  از چرايي متشكل نشدن كارگران گرفته تا راه. است

طبقات  نهادهاي ديگر سازماندهي و تعامل با و ارتباط وسنديكا  وظايف
فرهنگ  كسب و دموكراتيك رفتار تا سنديكا درون مختلف، از توليد فكر در

هم هدفمندي  اما بر يك چيز بايستي تاكيد ويژه داشت و آن. رولتريپ
ي كارگر است  در واقع سنديكا خود يكي از نهادهاي طبقه. سنديكا است

ثروت  تر عادالنه توزيع براي و كند مي سازماندهي دهد، كه طبقه را شكل مي
 است جمعي تالشي بلكه .نيست مسلحانه جنگي اين اما. جنگد اجتماعي مي

 و تنها با نيروي جمعيآميز  آميز و غيرخشونت هاي مسالمت كه به شيوه
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اعتراض،  اعتصاب، هاي روش .گيرد مي صورت شا متحدان و كارگران
پيمايي، تحصن و نافرماني ابزارهاي سنديكا براي كشاندن حاكميت به  راه

 كارگران، توسط قدرت داشتن بدون كه اي مذاكره .است مذاكره ميز پاي

. يابد افتد و با سركوب و اخراج و زندان فيصله مي اه اتفاق نميهيچگ
 افتد مي اتفاق قدرتمند سنديكاهاي با فقط قدرتمند حاكميت ي مذاكره

گفتيم كه قدرت . جمع پراكنده و ضعيف حرفي ندارد با حاكميت وگرنه
فكري كه . كارگران در اتحاد و سازماندهي و توليد فكري انقالبي است

 شود و هاي كارگري انقالبي و سنديكاهاي مبارز كشف مي توسط هسته

حقوق طبقه متجلي  كسب و بيشتر اتحاد براي جمعي كارهاي راه بصورت
سازماندهي است اما محتاج  اما قدرت با اينكه فقط در اتحاد و. گردد مي

 ريزي و ماندگاري است پس بايد محافظت گردد و اين تنها با برنامه

 سنديكاها اگر ندانند كه در نهايت چه يعني .شد دخواه ممكن هدفمندي

و  گرفته قرار باطلي دور در بتدريج كنند مي مبارزه چه براي و خواهند مي
 از جمعي قدرت همه آن با تهران غرب و شرق متحد شوراهاي همان مانند

 بار هر فعاليت جمعي چه بخواهيم و چه نخواهيم در اينجا .روند مي بين

 حقوق به و براي اضافه شويم نفر چند ما ستا كافي .شتدا خواهد سياسي

با هم آمديد؟  چرا كه است ينچن ما با برخوردش ناولي .برويم كارفرما سراغ
هاي  توانيم خواست هر چقدر تالش كنيم نمي. گيرد مي تماس حراست با و

جدا كنيم زيرا ماهيت اين نظام توان  سياسي هاي خواست اقتصادي را از
توانند  آنها نمي كنيم هم ما تالش هر چقدر.  دو را از هم نداردتفكيك اين

 سنديكاها كه پذيرفت بايد را واقعيت اين .ببينند جدا يكديگر از را دو اين

 بهترشدن براي تغييرات به كمترين رسيدن براي نخواهند چه و بخواهند چه

به  رندناگزي سال پايان در دستمزدها بردن باال مثال كارگر، ي طبقه وضع
 مثال و بياورند فشار شان جمعي قدرت با اش دولتي حاميان و كارفرماها

 ي بقيه بين در اجتماعي بازتابي اين حركت جمعي .بزنند پيمايي راه به دست
ترين رفتار  اجتماعي است و چون حاكميت با ساده يحركت پس اردد مردم

 اي استهواگرخ حتي است سياسي رفتاري پس است مخالف اجتماعي جمعي
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ي  هاي ساده خواست پس سنديكاها براي همين. اقتصادي داشته باشد فقط

همين منظور سنديكا ناگزير  به. اند فضاي بازتر سياسياقتصادي محتاج 
 منظور همين هب .كند است براي فضاي بازتر سياسي و اجتماعي نيز تالش

 از را كارگر طبقه اقتصادي شعارهاي طرح با توانيم فقط كنيم مي فكر ما اگر

 مبارزي قابل توجه دوستان كارگر( كنيم خالص تنگدستي و فقر منجالب اين

نگاهي  كنند و نيم ي سياسي مي ي اقتصادي از مبارزه كه تاكيد بر جدايي مبارزه
پس . ايم  اشتباه كرده)به پرهيز از خطرات مبارزات اجتماعي سياسي دارند

 نيافتيم هاي اقتصادي  خواستبايد چه كرد كه هم در دور باطل فقط طرح

فعال كم نيروهاي كارگري  ها،كم خواست اين نرسيدن نتيجه به با بتدريج و
 شعارهاي سرنگوني و نابودي بدنبال تندروي با هم و ندهيم دست از را

شان از  از قوام قبل را سنديكاها و نيافتيم آميز خشونت رفتار در حاكميت
تا تشكيل  و بدرستي اش واقعي ايگاهج سنديكا ودست ندهيم و از ظرفيت 

  هبنيست  بداستفاده كنيم؟ قبل از پاسخ به اين سوال  كارگر ي حزب طبقه
  . نگاهي بياندازيم است ابل كارگرانطرف مق كه حاكميت به اجمالي اي گونه
  توانسته با سركوب و ارعاب هر1360پس از سال حاكميت كه هاست سال

  كند و هيچ سياست ديگري برنگزيده االنطفه خفه گونه اعتراضي را در

 سبز با اما جنبش. هجوم به جنبش سبز بود ها سركوب اين آخرين .خفقان

 كه پس از دو سال ساكت شد ولي تاثيرات جمعي وسيع با آن حركت آن

هاي  مانند تحريم هايي بحران .آورد پديد حاكميت رفتار در اي جدي
نژاد   و ناكارآمدي دوران احمدياي ي هسته كشورهاي غربي بدنبال مسئله

سطحي  در حكومتي فساد و مالي منابع تمام و توليد ي عرصه نابودي و
. ه استبود اش گذشته حكومت از مواضعنشيني  همگي باعث عقب وسيع،

هاي  اولويت برنامه در را هاي مردمي كه همواره سركوب خواست حاكميتي
نشيني  عقب اين قصدكنترل روحاني آوردنكار روي با حال داشت اش سياسي

 موارد ي طر همهبخا  صرف سركوب  سياست يعني .دارد را ناخواسته

ي باال حال تبديل به تالش حاكميت بر كنترل اوضاع شده است  مطروحه
در واقع دولت تدبير . با وعده و مدارا گاه و زندان و تهديد و سركوب با گاه
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از نظر اقتصادي و سياسي ي فعلي  كه چگونه اوضاع پيچيده! يعني همين
  نظام اسالمي با تادببند بكار تدبيري وچه كند مديريت را اجتماعي و

يك پيروز  ي چهره با نشيني عقب .شود خارج بحران اين از گزندي كمترين
هاي   بحرانكننده، هاي فلج اي، تحريم مذاكرات هسته ( ميدان نبرداين در

زيرا مهم است  بسيارحاكميت  براي )رو پيش سياسي و اقتصادي اجتماعي
 نخواهد اوضاع كنترلي بر هيچ قدرت ءخال هنگام به داند مي هركسي از بهتر او

 از پيروزي كه ابراز  استيغيرواقع قدر شرايطي همان چنين در پيروزي ادعاي درواقع .داشت
 اين روندرسد  مي بنظر. اند نشيني بوده عقب اين گر نظاره تنها كه كارگر ي طبقه حاميان سوي

 همچنان اش ادامه از جلوگيري حاكميت در تالش ي همه عليرغم نشيني عقب

 هاي گذاري سرمايه هاي عرصه در وشاهد وسعت آن داشت خواهد تداوم

 بازترشدن اش متعاقب و منطقه در غربي كشورهاي با خارجي،همكاري

 )گرا اصول هاي ترين جناح دهمان مقاومت عقب با هرچند(سياسي فضاي
اتفاق چگونه  ويابد  ادامه مي به كجا تا نشيني عقب اين اما .بود اهيمخو
 ملي و نيروهاي مردمي قدرت مستقيما بهپاسخ به اين سئوال ؟ افتد مي

خود  هاي مختلفي براي حفظ نظام حاكميت اليه. خواهد داشت بستگي
 رعايت تا مطلق سركوب از .شان ترين ها تا معتدل از تندروترين جناح. دارد

 اش بدهي ندارد دوست كه بدهكاري مانند او است بديهي .حقوق شهروندي

كشيدن كل  باال فرصت آن تدريجي پرداخت با است اميدوار و بدهد را
در چنين . رود بدهي را بدست آورد از پرداخت ديون خود طفره مي

 حاكميت .دارد طلبكاران بستگي پافشاري به مستقيما بدهي دريافت مواردي

در صورت پرداخت بدهي ابتدا پول آن دسته از طلبكاراني  دهد يم ترجيح
از  او .نمايند كنند و يا او را تهديد مي را بدهد كه بيشتر مزاحمت ايجاد مي

مختلف سياسي  هاي اليه با كه داده نشان كنون تا و جويد مي سود ترفندي هر
 رس بدهي پرداخت از توانسته چگونه هاي متعدد نيروهايش يعني با قابليت

كاران تندرو با رفتار سركوب و  محافظه - كنيد توجه ها اليه اين به .بخورد
كاران  كاران معتدل با سياست كنترل و تدبير، محافظه محافظه مطلق، ارعاب
 طلبي اصالح معتدل، طلبي اصالح جهاني، تر با سياست بسط سرمايه معتدل
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 مذهبي مختلف هاي شخصيت و روحانيت سپاه، درون هاي اليه سبز، جنبش

.... ي پايداري به جبهه رهبري، جريانات نزديك بيت علميه، هاي حوزه در
به  مقطعي هر در و دارد حاكميت وجود در متفاوتي هاي قابليت چه بينيد مي

 ،اكنون اما. خود بروز دهد از مناسبي مانورهاي چه تواند مي ضرورت نسبت
 است اميدوار حاكميت .است ديگر ي اليه به اليه يك از نشيني عقب ي لحظه

 از ما كه با همين مقدار پرداخت بدهي فعال جلوي طلبكاران را بگيرد ولي

 كار يك از روي مان را در هيچ طلب هيچوقت كه هستيم يطلبكاران جمله
كسب  براي گفتيم بكنيم؟ ايم چه بايد نكرده دريافت ها اليه اين هاي آمدن
گوئيم  اما حاال مي .كره محتاج قدرت استايم ومذا محتاج مذاكره مان طلب

اگر . هدفمندي است ريزي و قدرت خود محتاج اتحاد، توليد فكر، برنامه
 تندروي با فقط و كنيم زنده مقطع اين در بايد را مان طلب از چقدر ندانيم

 و بگذاريم دست روي دست اگر .آيد نمي گيرمان چيزي اش را بخواهيم همه
 هميشه مثل دهد مي را اش بدهي خودبخود بدهكار مكني فكر خيالي خوش با

 مان قدرت نسبت به بايد كرد؟ چه بايد پس .بود نخواهد ما فكر به كسي

 بتدريج و ساخته قدرتمند را خود آن با و مطالبه كنيم را مان طلب از بخشي

مان  حقوق گيري بازپس در تواند مي چقدر سنديكا بدانيم .بگيريم را اش بقيه
 بعد به و از آن رفت پيش شود با قدرت سنديكا مي كجا تا و دباش موفق

 در يعني .گيريم بكار بايد را ديگري تشكل قطعا حقوق ي بقيه دريافت براي

سنديكا  .بود نخواهد ي نيازمان ديگر پاسخگوي همه سنديكا  ظرف زمان آن
ي  تشكل مرحله كارگر ي طبقه حزب و است مبارز كارگران اي مرحله تشكل

 ي طبقه حزب درآمد پيش و ضروري و الزم تشكل سنديكا يعني .است ديبع
 خواهيم آن به ادامه در( نيست حزب تشكيل براي كافي تشكل اما است كارگر

 تشكيل فعلي شرايط در و حاضر درحال كارگري هاي هسته هدف .)پرداخت

 بايد شا ماندن برقرار براي سنديكا چيست؟ سنديكا هدف اما سنديكاهاست

روكراسي وب درگير كه يا شود مي نهادي به تبديل بتدريج وگرنه باشد دفمنده
 از و شوند شان مي ش جذب قدرت سازمانيا شود و رهبران درون خود مي

هم براي خالي  آن و چندرغاز براي گاهي و گيرند مي فاصله كارگران ي توده
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كارگري خود به سدي براي مبارزات  نهايتا زنند و مي نبودن عريضه حرفي
 دولتي هاي تشكل همين مانند حاكميت با اي معامله در يا شوند و بدل مي

 در .كنند نمي تالش نيز چندرغاز همين براي حتي و شده كارگرضد عاملي

 اگر يعني رفت سمتي خواهد به چه خواهد و نداند چه مي سنديكا اگر واقع

   .دشو مي  ارزش بي بسرعت باشد نداشته برنامه و هدف
اش  حاكميتكه  دولتي .باشد رفاه سنديكاها بايستي رسيدن به دولتهدف 

وامع اش با ديگر ج ليبرال دموكراتيك وغير ايدئولوژيك است و مناسبات
 بخش. است ثبات برخوردار از آن در گذاري وسرمايه است عادي المللي بين

پرداخت مالياتي  به موظف نسبت همين به و است فعال آن در خصوصي
هاي  ي برنامه حوزه عوض از اختيارات دولتي در باشد و در د ميقانونمن

 كاسته شده ولي درامور مردم  امنيتي در هاي نظامي و دخالت واقتصادي 
اين  در .افزوده شده است ماليات آوري جمع بر تكيه با خدماتي بخش

 و نقدينگي ميزان و ثروت ي گسترده انباشت از چشمگير دولت بصورتي
گروه هاي اجتماعي از حق داشتن  طبقات و.  شده استمكخواري  رانت

اي دموكراتيك نمايندگان خود را  توانند به گونه مي تشكل برخوردارند و
 حقوق دموكراتيك و. شان به مجلس بفرستند براي دفاع از حقوق طبقاتي

رسميت  به آن در قوميت، مذهب، عقيده، بيان، حق از جملهشهروندي افراد 
تر  به توزيع عادالنه بايستي نهايت  همگي اين موارد درو ستا شده شناخته

ي مردم  كليه براي مناسبي رفاه و شدن فاصله طبقاتي منجر گردد ثروت وكم
بديهي است كه از   وهبودن وگرنه اين دولت نامش دولت رفاه گردد فراهم
براي  ثروت تر عادالنه توزيع .بود نخواهد دفاع قابل نيز سنديكا سوي
باشد  ميي سنديكا  ترين وظيفه رهاي اقتصادي اصليران و تقليل فشاكارگ

از . ريزي كند تالش خود را در اين جهت برنامهو سنديكا بايستي تمامي 
آنجا كه هيچ خواست اقتصادي جمعي براي كارگران بدون مخالفت ديگر 

طرف  رفاه از پذيرد پس خواست دولت طبقات متخاصم آن صورت نمي
شكلي  شد و خواهد مواجه جهاني رمايهس و حاكميت مخالفتسنديكاها با 

ا دولت رفاه خواست ديگر طبقات ام. گيرد  سياسي نيز بخود ميفعاليت از
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كشاورزان، طبقه  .هست نيز كارگر ي اي طبقه خواه و متحد مرحله كراسيدم

 از بورژوازي مترقي بخشي حتي و بورژوازي خرده از بخشي شهري، متوسط

شان مانند  هاي با تشكل كه هاست سال اند، شده جمع مختلف ايدهنها در كه
جهت  در را يهاي فعاليت ...و گرايان ملي زنان، هاي دانشجويي، جنبش

دولت . اند داده قرار دستور در دولت رفاهسازي  زمينه وبرقراري دموكراسي 
بعدي بايستي  بخش و است ي بخشي از طلب كارگران رفاه در واقع مطالبه

توان سنديكاها در بهترين حالت .  حزب كسب شود و نه سنديكاتوسط
كه دولت  حاكميت مخالفت با اما.نيست رفاه دولت برقراري از بيشتر ،ممكن

هاي  گذاري جهاني كه پس از سرمايهي  بيند و سرمايه رفاه را نافي خود مي
اندوزي است و در نهايت دولت رفاه را متناقض اين  وسيع به دنبال ثروت

اي  توان دولت رفاه را جزو خواست مرحله بيند آيا مي سب درآمد ميك
كارگران به حساب آورد و اگر چنين است روش اجرايي آن كدام است؟ 

اي جز  رسد سنديكاها و ديگر نهادهاي متحد طبقات پيشرو، چاره مي بنظر
 ناگزير ديگري حالت هر زيرا ندندار رفاه دولت برقراري براي تالش

 با است درصدد كه است حاكميتي مجدد استقرار و عقب به بازگشت

با اندك تغييراتي جايگزين تحت هر شرايطي حاكميت خود را  هاي اليه
 حقوقي زني چانه حد در سنديكاها كه است كافي .كند حفظ همچون گذشته

 حاكميت براي را جاي قبلي به بازگشت فرصت آنگاه شوند متوقف رفاهي و
بايستي تغييرات قانون اساسي را  مبارزات اين .ساخت فراهم خواهند

دولت رفاه فراهم مقدماتي بدنبال آورد و زمينه را براي برقراري اصول 
رسد و  نشيني حاكميت به اتمام مي صورت زمان عقب در غير اين. سازد
اما تغييرات بنيادين و تفاوت . نخواهد بود خبري طلبي هيچ وصول از ديگر

و حاكميت موجود آيا بدون انقالب عملي است؟ اساسي بين دولت رفاه 
نه، چگونه با نهادهاي دموكراتيك مانند سنديكا يا نهادهاي ديگر  و اگر
شود  آميز مي هاي مسالمت روش با آيا كرد؟ انقالب شود مي ي متوسط طبقه

هاي  ها ابتدا به زمينه بنيادين ايجاد كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش تغييرات
   . نگاهي بياندازيماي ذيل همحتمل و مرحل
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 اي ماندگار هسته توافق به غربي كشورهاي با حاكميت آيا محتمل نيست كه

 هاي بزرگي گذاري سرمايه ،توافق اين پس در نيست محتمل آيا د؟ياب دست

 رونق و شود برچيده بتدريج تحريم بحران و پذيرد صورت ايران در

 و مجلس ادامه در نيست محتمل پذيرد؟آيا  شكل كم كم اقتصادي
فضاي  ايجاد و تر معتدل هاي سياست سمت به دولت عمومي هاي سياست

 توسط بعدي انتخابات در مجلس گرفتن با( بردارد؟ قدم سياسي باز 

 رونق براي هايي سياست چنين از جهاني بانك حمايت در طلبان و اصالح 
 فضاي اين رد نيست محتمل آيا.)ايران در بيشتر هاي خارجي گذاري سرمايه

هاي غيردولتي و حقوق شهروندي  هاي آزادتر، تشكل روزنامه بر بازتر
پس بازتر  اجتماعي، سياسي از هاي فعاليت با نيست محتمل آيا گردد؟ اكيدت

 مثل ها، تظاهرات براي مسائل مختلف پيمايي  راهسياسي مثل شدن فضاي

يان سياسي و تورم، بيكاري، باال بردن دستمزدها، آزادي زندان گراني،
 قحقو رعايت و هاي فردي مانند آزادي هاي اجتماعي  خواستهمچنين

درون معتدل ي  بتوان حاكميت را ناگزير به انتخاب آخرين اليه شهروندي
 انقالبي هيچ بدون است محتمل همگي موارد رسد اين  بنظر ميكرد؟خود 

حاكميت  زيرا ).اي هاي مرحله پرداخت هزينه پذيري و به شرط مسئوليت(
 از اين مرحله تا تغيير قانون اساسي و روي كار. ظ شده استهمچنان حف

بيشتري ي ها ت و سركوبگرا حتما با تشنجا حاكميتي ملي مثال آمدن
 اش منافع همچنان گرا اما از آنجا كه اين حاكميت ملي. مواجه خواهيم بود

 و ضديت مواردي بر هم منطبق است در و نزديك جهاني ي سرمايه منافع با
ي  مخالفت جامعه با شان كارآمدن روي  ندارند پس بربنياديني با يكديگر

قانون  گونه كه با تغيير همان(مواجه نخواهد شد  قهرآميز اي به گونه جهاني
 هر .داشت خواهند ستيز داخلي حاكمان با و تنها )داد رخ تونس اساسي، در

و  قدرت ايط خالءاي، قدرت نهادهاي برآمده در شر توده حمايت چقدر
 گرايي ملي دولت كارآمدن روي ي تر باشد پروسه هاي مردمي قوي سازمان

 فعلي حاكميت اساسي  قانون اصالح و با تغيير و اي توده فشارهاي پس از كه

 با گراها ملي همين توافق حتي .است تر محتمل  است رانده حاشيه به را

مهمي از روحانيت به بخش  مثال طلب و راندن بخشي از حاكميت اصالح
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ن مذهبي و اطمينان دادن به شٍأبا حفظ موقعيت مادي و (علميه  هاي حوزه

ي امور مذهبي و  ايشان كه در صورت عدم مداخله در امور سياسي كليه
 ي بهانه به سپاه فرماندهان ي تصفيه يا )ماند مي محفوظ شان اعتقادي

 يا عدم محاكمه براي توافق براي عدم پيگيري مسائل مالي و(بازنشستگي 
تغيير قانون  فرياد ها خيابان در كه مردم مصرانه شرايطي در )مردمي سركوب
انقالب  يك بدون تغييراتي .است محتمل دهند مي سر را اساسي

 تر حد تغييرات قانون اساسي و معتدل در تلفات حداقل با يا آميز خشونت

 قرار هم غرب تحماي مورد حتي شرايطي تحت تواند مي ،حاكميت كردن

اش  المللي سياسي بين رفتار در فعلي حاكميت ي سابقه با زيرا بگيرد،
 .آيد مي غيرممكن نظر اي به هتغييرات منطق در حاكميتي ماندگاري چنين

 كنمم ،ديگر ي اي به اليه حاكميت از اليهنشيني  عقبدوران  اين تمام

 عدم صورت در ي جهاني  سرمايهلبتها. بيانجامد بطول سال چندين است

، از آنجا كه نشيني رژيم عقب شرايط از دموكراتيك نيروهاي گيري بهره
در ناامني سرمايه را  دوران و است خود هاي استراتژيك بدنبال منفعت

تابد ممكن است با جناح قدرتمندتر موجود كه بخش  برنميمدت  طوالني
رسيدن به در  را ايشان و برسد همين حاكميت است به توافقروي  ميانه

عوض امتيازات اقتصادي و  اي شدن ياري رساند و در قدرت منطقه
در واقع براي غرب امنيت . كند دريافت او از اي منطقه و داخلي مهم سياسي
ها   پس بحرانبراي حمايت از دولتي است كه از عامل مهمترين اش سرمايه

 هاي هجنب و بسيار پيچيده استموضوع اين تحليل  آيد ولي روي كار مي

كسب  .1 ،ي ديگري مانند كننده توان از موارد تعيين هم دارد كه مي ديگري
هاي  سياست عدم مغايرت در .2 اي و داشتن مشروعيت، حمايت توده

هاي  توان تامين هزينه .3 منافع استراتژيك غرب، انداختن بخطر و اي منطقه
ايدئولوژيك غير.4 بودن، ثروتمند يعني نشدن، غربي هاي دولت وبال و خود

 نظر  از.6 كنترل غرب، دارا بودن قدرت نظامي چشمگير ولي در .5بودن، 

دادن متعهد بودن در . 7، جهاني بودن بانك هاي سياست راستاي در اقتصادي
 انباشت سرمايه ايجاد مسير كلي حقوق شهروندي تا حدي كه اختاللي در ها و آزادي
 ،نشيني وعقبخالء قدرت بحران،  ندورا در اصل در .برد نام نيز، .....،نكند
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و پرداخت هزينه از جانب نيروهاي مردمي همه چيز به سطح مبارزات مردم 
اش درست  نظامي  وغرب نيز عليرغم تمام توان اقتصادي وگردد بازمي
توان نيروهاي درگير توجه  به تمامي بينانه واقع هوشبا دار سرمايه يك مانند

كه (مشاهده شده كه ناگزير گشته براي مدتي موارد  از بسياري در و كند مي
نشيني  هايش عقب از خواست)  دارد بستگيآن هم به شرايط خاص خود

 سركوب ماشين كه مدت اين در .خودمان وظايف اما بازگرديم به .كند

 وي كارگر بايد به نهادسازي خود ادامه دهد  طبقهاش كند گرديده  سرعت
متمركز باشد  كارگري هاي تشكل قح يدآزا روي اش بايستي تمام تالش

ي كارگر به  حزب قدرتمند طبقه وسپس سنديكا زمينه را براي برپايي تا
 بتواند قبل از روي كار آمدن مثال مراه متحدين چپ خود فراهم سازد وه

براي سازماندهي  را هاي خود طلبان غيرحكومتي تالش گراها يا اصالح ملي
 در روشنفكري هاي هسته همراه ادامه رد و هادر سنديكا كارگري هاي هسته

 .نمايد حزبي فعاليتي به شروع و برساند نتيجه  بهكارگر ي حزب طبقه
فعاليتي كه در . ش برقراري سوسياليسم استا درازمدت هدف كه فعاليتي
شود و باقي طلب خود را كه همان وضع سيستمي  رفاه متوقف نمي دولت

كشاندن با به نابودي و كند  تر ميي طبقاتي را كمتر و كم است كه فاصله
   .كند ، تسويه ميكشي از كارگران و سپس تمامي طبقات كامل بهره

 روي دولت هيچ اما است كارگران مطالبات از بخشي تنها اينكه دولت رفاه با

 حاكميت سرمايه هم باشد، حمايت مورد بخصوص كه اي مترقي ي آمده كار

داري  سرمايه سيستم ماهيت واقع در .دهد تن آن به بسادگي نيست حاضر
مدام سود  كند كه يعني از طرفي تالش مي. مبتني بر تناقض و بحران است

مناطق  در سرمايه جابجايي و تر پيشرفته تكنولوژي پس.كند كسب را بيشتري
 حفظ يعني .دارد دستور در را مزدبگير كارگران گسترش و سودآورتر

دنبال  شان را به ، آگاهيرش كارگراناين گست داند مي طرفي از ولي .سيستم
 تناقض همين .سيستم حذف يعني .دارد مي نگاه زنده را مبارزه يعني آورد مي

 بدنبال كارگران سو يك از.دارد وجود كارگران ميان در يعني ديگر طرف در

ي  و توليد خود هستند كه به معناي ادامه كارگري زندگي شغل و حفظ
براي اصالح و تعديل همين  تالش و مبارزه رديگ سوي از و است كشي بهره
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 دولت رفاه  تشكيلي پروسه .است كشي بهره حذف معناي به كه كشي بهره

 .سيستم به كارگران اي مرحله پاسخ يعني .است تناقض همين ي نتيجه
يعني پاسخي . داراي تناقض است خود اما برآمده تناقض از خود كه پاسخي

 وجهي در كشي بهره تاييد واقع در اما آن يلتعد و كشي به مخالفت با بهره

 خود ماهيت سيستم سرمايه است كه همواره در پرداخت ديون اين .ديگر

 توسط نهادهاي كارگري فشار و مبارزه بدون يعني .دهد مي خرج به خست

 به يا ميل رفاه به دولت خواه غيرممكن است كه ديگر نهادهاي دموكراسي و

از پائين مبارزه  و فشار اين گاه هر زيرا شود راربرق جهاني ي جامعه دستور
 فراموش 1.شود مي نيز متوقف اليه به اليه نشيني عقب روند شود متوقف

دولت  مقدمات برقراري براي دور چندان اي نه در آينده شرايط اگرچه نكنيم
 سازد مي روشن كه است مبارزه پيگيري اين فقط رفاه فراهم است اما فقط و

 به توان مي كيفيتي چه با و اي مبارزه از توان چه با ،؟شرايطي چه در ،؟كي
 اش برپايي در كارگران نقش و رفاه دولت به ادامه در .يافت دست رفاه دولت

 گذاري سرمايه ي تجربه سه به است خوب اينجا در اما .ايم پرداخته بيشتر

 جنوبي، آمريكاي در خودروسازي ي عرصه در جهاني قدرتمند هاي شركت
 گيري شكل در ها گذاري سرمايه اين نقش به تا بياندازيم نگاهي آسيا و آفريقا

واقع  در. هاي قانوني پي ببريم تشكل گيري شكل و كارگري هاي جنبش
 از كه است سرمايه نظام ناگزير تناقض بر ديگري آمده خود دليل پي آمار در

 با بيشتر سود دنبال و افتد مي براه جهان در بيشتر كسب سود براي يكسو

 پرورش و سازد مي را خود بديل ديگر سوي از گردد و كمتر مي ي هزينه

توجه ديگر، تالشي است كه كارگران اين چنين   قابل ي نكته و .دهد مي
 مدت كوتاه شغلي امنيت و اقتصادي رونق به تنها بندند و كشورها به كار مي

زيرا به تجربه سازند   دلخوش نميي خارجيها گذاري از سرمايه ناشي

اول حركت . ي دو عامل مهم صورت گرفته است نشيني موجود حاكميت در نتيجه ه عقبتوجه كنيم ك -1
ي متوسط در جنبش سبز، كه باعث شكاف در باال و عدم مشروعيت  ي مردم و بطور اخص طبقه گسترده

پس از . المللي غرب كه باعث ازهم پاشيدگي اقتصادي حاكميت گرديد هاي بين دوم تحريم. در پايين شد
اي است كه در اين  ي توافق هسته  اولي سركوب شد و فعال به سايه رفته است و دومي در آستانهدو سال

خواه مجددا از فرصت به دست آمده استفاده نكنند، داليل  ي مردم و نيروهاي دموكراسي وضعيت اگر توده
   .هاي تندروتري خواهيم بود نشيني حاكميت از بين رفته و شاهد روي كار آمدن اليه عقب



              108 
  

هاي  فرصت بايد در هاي رونق موقتي است و يابند كه اين دوره درمي
 مثل باال بردن دستمزدها و(مدت  هاي كوتاه دست آمده بيشترين بهره به

اصالح  مثل ساختن نهادها و( درازمدت خود را و )كار بهبود شرايط
     .به پيش ببرند) قوانين

 ي كارگر را چه در طبقه 1964 كودتاي نظامي در سال" 1برزيل
 ". خاموش ساختطور موثر به ي سياسي كشور چه در صحنه ي كارخانه و عرصه
هاي بزرگي مانند فورد،  ي شركت هاي گسترده گذاري از سرمايه  پس

يان ده كشور  مبرزيل در1974سال  در "،مرسدس واگن و  فولكس
 صنايع وسريع   ي توسعه" ".ي خودروي جهان بود كنندهبرتر توليد

  را...تجربه ي كارگر نويني از نظر كمي و ويژه صنعت خودروسازي در برزيل طبقه  به
 1982تا سال . پديدار شد نويني اي اتحاديه جنبش  در برزيل1970ي  در اواخر دهه" ".آفريد

 كارگاه وت ها در مديري ، دخالت اتحاديهناپذيري تشكيل اتحاديه بيشتر كارفرمايان اجتناب
اعتصابي برزيل   هاي فعاليت" ".يرفته بودندرا پذ دستمزدها  شافزاي

همچنين جنبش نوين " ".ميليون كارگر به اوج خود رسيد 9با شركت  1987در سال 
تصويب بندهاي  سزايي را در گسترش دموكراسي، به ويژه در ارتباط با  اي نقش به اتحاديه

ي كه تصويب شدند عبارت اي جديدبنده 1989در سال . ا كردجديد در قانون اساسي ايف
مديريت  بدون دخالت دولت و هاي صنفي مستقل و تشكيل اتحاديه بود از حق اعتصاب و

   ".در محل كار
دولت ناسيوناليست  كه آن از پس 1960 دهه اواخر در" جنوبي آفريقاي

هاي خارجي  گذاري  سرمايهشكند، درهم ميداد كه اپوزيسيون را با موفقيت  نشان
پوست  تعداد كارگران سياه" ".فريقاي جنوبي افزايش يافتدر آ

اين " ".شد دوبرابر 1975 تا 1950هاي شاغل در صنايع بين سال
پرولتارياي نوين همانند برزيل، ستون فقرات امواج مبارزات كارگري 

هاي كارگري   اتحاديهقانوني شدن" ". گرديد1980ي  اوايل دهه  و1970ي  دهه
ترين موج اعتصاب در  پردوام در پي بزرگترين و 1979سياه در سال 

رسميت  قراردادهاي به" ".تاريخ آفريقاي جنوبي صورت گرفت

ي سـپهدار   ، ترجمـه نيروهاي كـار، بـورلي سـيلور   "هاي آورده شده از كتاب باارزش     قول ي نقل   كليه -1
  .، است124-108 ص صنشر ژرف،،منصوري
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 تا بيش از 1979، از پنج قرارداد درسال اي تحاديه اشده يا شناخته

هاي  ي اتحاديه كنگره" ". افزايش يافت1983سال   قرارداد در403
ر جنبش ضدآپارتايد نقش رهب كارگري آفريقاي جنوبي، خود را در

ي كارگر  ي آزادي ملي از ديدگاه مشخص طبقه ديد و با مسئله مي
    ".كرد برخورد مي

سازي در كره جنوبي در اوايل جهش صنعت خودرو"كره جنوبي 
يافته  نهادهاي سازمان 1980ي اوايل دهه" ". رخ داد1980ي  دهه

 سال رد" ".يافتند كارگري براي فعاليت هيچ جايگاه قانوني نمي
 در. موتور پنجاه درصد از سهام دوو را به دست آورد  جنرال1981
ي  در دهه.  فورد ده درصد سهام كيا را خريداري كرد1986 سال

سازي،   يك كمربند صنعتي از صنايع سنگين شامل كشتي1980
كارگر جديد از  فوالد با استفاده از صدها هزار نفر خودروسازي و

هاي ساحل اولسان كشيده  مايل از كرانهطول چهل  سراسر كشور، در
موجي از :  چنين گزارش داد1987اوت  12 تايمز در نيويورك"".شد

اوت 20در" ".كارگري سراسركشور را فراگرفته است هاي اعتراض
گذار و رئيس  بنيانديروز چانگ جو يانگ : همان سال تايمز لندن
هاي كارگري  هرسميت شناختن اتحادي  با به...افتخاري گروه هيونداي

مدت دوسال دستمزد كارگران صنايع سنگين  در" ".موافقت كرد
با وجود " ".درصد يا حتي بيشتر افزايش يافت  60تا  45 اولسان بين

ميليون  توليد واقعي از ميزان ساالنه نزديك به يك... هاافزايش دستمزد
ميليون  بيش از سه و 1993 سال  به دوميليون در1983سال خودرو در

با اعتصاب عمومي بيست روزه " ". رسيده بود1996ودرو درسال خ
قانون كار به صورتي ...  بود كه1997ي   تا ژانويه1996از دسامبر 

هاي مستقل را  اصالح شد كه وضعيت قانوني فدراسيون اتحاديه
به كارگران به سان مبارزاني براي "ها  سال  در آن".كرد قدرتمندتر مي

تر براي  مبارزات گسترده شد كه در سته ميمنافع تمام مردم نگري
  ".كسب دموكراسي، نقش رهبري را بر عهده دارند
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     جنبش چپ،سنديكا . 7
هاي متعددي نگاشته شده  كتابايران تاكنون  ي چپ در تاريخچه ي درباره
 در عدالت ي كميته موسس گروه كه باهاي ايراني  كمونيستاولين  از. است
 شكل گرفت تا حزب كمونيست ايران به ن باكو توسط ايرانيا1295سال 

 گروه سياهكل و حزب توده،گرفته تا نفر 53 گروه و اراني تقي ،1299 سال

مجاهدين خلق كه  سازمان از منشعب بخش سپسو خلق فدائي چريكهاي
 تا بقيه مثل راهژيك داده وماركسيست شدند همگي تغيير ديدگاه ايدئولو

 يكجاي خالي همچنان  اما است شده تهگف فراوان سخن ،وكومله كارگر

 هاي طبقاتي، نظري و از هستي اجتماعي، ديدگاهوعميق  دقيق بندي جمع
. شود مي حس متون اين بين در ايران هاي ماركسيست سازماني عملي كاركرد

است  هاي انقالبي اين سازمان از هريك ايعضا و بازماندگان بر كه ضرورتي
كاري است كه  مسئول عضوي هر قاعدتا يزچ هر از قبل ،سو يك از زيرا

هر  كه دارد وظيفهنقد كند واز سوي ديگر  را فهم و بايستي آن داده و انجام
معتقد  مشغول و آن به اش وسازمان خود كاري را كه بندي سطح از جمع

 چيزي همان واقع اين دقيقا در. ه است را به نسل بعدي منتقل نمايدبود

 كه كاري .نهاد مبارزاتي جمعي است هر يا و سنديكا ي عهده بر كه است

 ي متحده شوراهاي باارزش بسيار هاي فعاليت مورد در توده حزب متاسفانه
 از را كارگر ي طبقه نسل بعدي ترتيب بدين و نكرد 20ي دهه در كارگري

 كه آن نفهميدن و مطلق مسئوليتي بي يعني اين .نمود محروم گرانقدر اي تجربه

كشف  پيگيري و بدون توان نمي و يابد مي معنا اش تاريخ رد اي انديشه هر
 فعاليت بندي جمع واقع در. يرش از گذشته تا به امروز آن را شناختسم

  فعالين ي برعهده سپس و اعضا ي وظيفه اول ي درجه در انقالبي هاي سازمان
 انقالبي روشنفكران و كارگر ي طبقه شايد تا است چپ  نيروهاي و كارگري

   .دنسود ببر آن  ازشان   آيندهياه تشكل سازماندهي براي ندنبتوا
يعني بعد از ي شصت  در دههچپ هاي انقالبي  از فروپاشي سازمان پس

حيات تشكيالتي  كه اكنون ،گزاف انساني هاي فعاليت توام با هزينهنيم قرن 
  ايم؟ با چه مواجه. ان رسيده استداخل كشور بپاي ها در اين سازمان
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كشي  ركوب و نسلگري، س دوران انقالبي ي بازمانده كه چپ ميقدي نسل
 يا با خاطرات است و در آنجا كرده مهاجرت كشور از خارج هب عمدتا است

انقالبي  هاي انديشه كار به كاري عيني بطور ديگر و است خوش خود انقالبي
ها و  هاي قديمي همچنان حرف ندارد و يا هنوز در قالب تشكل سياست و

البته . نتيجه فروغ و بي تكراري بي. كند اي از دست رفته را تكرار ميآرزوه
نقش  از فعالين كارگري حمايت در و گذشته نقد با كه هستند هم اندكي
 مقاله نوشتن به كنند و ايفا مي چپ و كارگري هاي نام با هايي سايت در فعالي

 فعاليت اكثرا كه اينان ناگفته نماند .ندا مشغول ايران چپ براي رهنمود و

 غيرچپ و انحراف اليتي فعرا آن و دانسته سنديكاليسم مترادف را سنديكايي

 هنوز برخي چپ قديمي نسل اين از .كنند مي ارزيابي ماركسيستي اصول از

كار  و خود گشته كه يا جذب زندگي شخصي اند مانده باقي كشور داخل در
 چپ مواضع از و ان نمودهطلب اند و يا ميل به اصالح سياسي را كنار گذارده

شماري  تعداد انگشت. اند خواستار اصالحات و نشسته عقب خود انقالبي
بخش . كنند دموكراسي حمايت مي ليبرال از و نويسند مي هم گه گاه چيزي

بسيار نازلي هم هستند كه سكوت را برگزيده و شرايط را مناسب 
 جمله از و همه ازتر  روابط خصوصي در و دانند نمي چپ فعاليت هيچگونه

 .دانند مي جنبش چپ ايران قيم تنها را خود و طلبكارند كارگري هاي توده
اخير در بين جوانان و بخصوص دانشجويان با تمايالتي  هاي سال در اام

هاي  انديشه اقبالي هرچند ناروشن و بدون مرز با از حاكي كه شويم مي آشنا
هاي  نظر ظاهري به ياد چپاين نسل جديد كه بيشتر ما را از . چپ است

 تجربه جوان،بي خيلي هنوز اندازد مي ميالدي70 دهه اوايل هاي سال اروپايي

 بيشتر ايران در شمسي 50 و40 هاي انقالبيون چپ سال. ظاهربين است و

 ايران بودند ي كارگر طبقه يا و متوسط ي طبقه زيرين ي اليه از دانشجوياني

 جهان سطح در كه گري متاثر از انقالبي و ودخ ماقبل انقالبيون تاثير تحت كه

 نشانه فقر و ظلم بر  تيرهايشان را)كوبا، كشورهاي آمريكاي التين( بود مطرح

 نان، شعارهاي بر و طبقاتي ي رفع فاصله بر شان ارزشي اصول و بودند رفته

 جز كاري كه بودند اي حرفه اين ميان انقالبيون در .بود استوار آزادي مسكن،
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 به بايستي يا كه فعاليتي )ها  چريكمانند(مخفي سياسي نداشتند  تفعالي

راه . باختند بايستي در راه آزادي جان مي يا مي و شد مي منجر خلق پيروزي
  طوالني زندان يا و ديگري برايشان متصور نبود كه معموال با مرگ ايشان

 انعنو به   راماركسيسم ديدگاه، نظر از انقالبيون اين .رسيد مي پايان به مدت

 را خود و پرستيدند مي كند ايجاد تغيير توانست مي كه انقالبي ايدئولوژي تنها

و هرگونه گرايش  چارچوب اعتقادي و سازمان انقالبي محدود كرده در
سازمان را انحرافي  رفتار و به نقد و بررسي اين ايدئولوژي انقالبي

، اين ديدگاه ايدئولوژيك. كردند تحليل مي انقالبي هاي آرمان از نابخشودني
  به توجه بي ، معتقد به برابري و رهايي انسان،از انقالبيون افرادي دلسوز

 و سادگي كمال رايج اجتماعي ساخته بود كه در هاي ارزش منتقد و ظاهر
 فكر به فقط و فردي، فقط و عاري از ظاهرسازي و حفظ موقعيت اجتماعي

 تئوري .بودند گرا عمل بيشتر و ئوريكت كمتر .بودند شاه سرنگوني و انقالب

هايشان بودند و  كمتر حاضر به نقد خود و انديشه و داشتند را انقالب
 برچسب با بسرعت را طبقات هرنوع نقد از جانب نمايندگان نظري ديگر

حاصل اين نگاه  1.كردند رويزيونيسم و يا اپورتونيسم تخطئه مي ليبراليسم،
كسي از   ديگر60ي  از دهه پس ني شد كهتئوريك و آن رفتار پراتيك آ
 ما نسل جديد چپا. ي سياسي باقي نماند ايشان بطور جدي در عرصه

توان به نكات ذيل  هايي دارد كه از آن جمله مي تفاوتبا ايشان  كامال
 چپ هاي انديشه به گرايش كه كساني ي دانشجويان و عمده -1 .اشاره نمود

 ي طبقه باالي و مياني هاي اليه از تهگذش برخالف طبقاتي نظر از دارند
ضروريات  از يكي و است زمينه صورت نگرفته  تحقيقي در اين البته( .اند متوسط

ي شناخت چپ جديد در ايران است كه بايستي توسط محققين  مبرم در عرصه

ناپذيرتري به  تر و آشتي درواقع ظاهر انقالبي هاي سياسي كه رفتار حذف مخالفان و دشنام اين -1
زي حزبي استاليني شدت گرفت و به اقمارش گسترش سا دهد درواقع پس از فرهنگ روشنفكران چپ مي
اش چنين رفتاري را در پيش نگرفت و تا  گاه ماركس در برخورد با مخالفان نظري پيدا كرد وگرنه هيچ

اش با السال، پرودن، كائوتسكي، ببل و ديگر رهبران سازشكار جنبش كارگري و كمونيستي  هنگام مرگ
هاي پيشنهادي در   و مباحثه بود و در بسياري از موارد حتي متن قطعنامهنگاري اروپا و آمريكا در حال نامه

كرد تا بتواند آن را به تصويب اكثريت بيشتري برساند و منافع كارگران را  تر مي ها را معتدل انترناسيونال
ه و و نه سازشكاران(در واقع ماركس همواره نگاهي محصل . حفظ نمايد) ي خود هرچند عليرغم نظر اوليه(

  . كرد چنين تعريف نمي ناپذيري را اين كرد و آشتي با خود حمل مي) نشيني از باورهاي نظري عقب
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 اين گرايش تمايل بيشتري به -2 )شناسي صورت پذيرد ان جامعهو انديشمند

 نسل تر، يعني برخالف نسل قديمي.  انقالبيچپ نظري دارد تا چپ

را  اي حرفه يعني اگر انقالبي. ندارد اي حرفه بودن انقالبي به ميلي جديد
 اش انقالبي سازمان صرف را خود غم و هم كه تمامي كنيم گونه تعريف اين

تا مراودات اجتماعي  گرفته كاركردن از اش اجتماعي رفتار ي همه و كند مي
 افكاري همان  هم در چارچوبه معطوف به رفتار سياسي آنديگران را  با

هاي مشخصي را بر خود  كند و در اين راه محدوديت سازمان انقالبي مي
 و نپذيرفته انقالبي رفتار در را ها محدوديت اين جديد ، نسلسازد اعمال مي

 ربط پردازد كه مي، هم در سطح مباحثه هاي نظري و آن به چارچوبه تنها

ميلي از خود براي كار  -3. اش ندارد پراتيك اجتماعي هب مشخصي
البته (هاي خود ندارد  دهد وتمايلي به تشكيل سازمان متشكل نشان نمي

ي  ي رژيم با هر نوع فعاليت جمعي از يك سو و روحيه گرايانه رفتار سركوب
انگار  -4)  نيستتاثير در اين رفتار بي كاسبكارانه پرهيز از خطر از سوي ديگر

نوعي آنارشيسم و در عين حال درك ناقصي از مفهوم آزادي با 
 .كند قيدي اجتماعي بروز مي  در نوعي از بياست كههايشان توام  انديشه

ماعي نوعي اجت عمل در نظري پايبندي درك از آزادي، هر نوع اين با يعني
 چپ ادعاي و نمايش و ظاهري وجه بيشتر و شود مي تلقي محدوديت آزادي

 هاي گروه ديگر مانند و !بودن انقالبي چپ تا دارد جذابيت رايشانب بودن

 جديد در واقع نسل. است رنج در نظري و سبكاري فرهنگيكا از اجتماعي

 از پس و غربي ازجوامع تقليد به كند مي طي را خود كودكي دوران كه چپ

ها  ش در امريكا منجر به تحصنا انعكاس كه فرانسه 1968دانشجويي جنبش
 مصرف مخدر مواد روزها كه آن  عين در كه شد جواناني ظاهرات خيابانيو ت

 نظام تمام ضمن در وشدند  مي لخت و نواختند مي موسيقي و كردند مي

 شا سركوب نهادهاي و پليس با و كشيدند مي چالش به هم را داري سرمايه
 جنبش آن جذاب وجوه تنها ها سال از پس و ،اكنونگشتند مي رو در رو

 خواهان اجتماعي و ها،آزادي چپ از تركيبي بيشتر كه،جوانان ماعياجت

 و سياسي هاي ژست قالب در كه ندا هبرگزيد را بودند آپارتايد مخالفان
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 با دهه ما يعني پس از گذشت چند. گردد ادعاهاي نظري خالصه مي

 حقوق راديكاليسم، آنارشيسم و ي ملغمه از متاثر كه مواجهيم گرايشاتي

، ناموزون ناقص،ديگري از غرب تاثيرپذيري و تقليد هر مانند و است فردي
 چپ كودكان همين ميان از ولي .است ديدن جانبه يك فهمي و همراه با كج و

 سر پشت را كودكي دوران اين بتدريج كه  كساني هستند ،جديد نسل
 فردي به باورهاي حقوق و دموكراتيك هاي تالش مسير از و گذارند مي

چپ جديد كه . پردازند انقالبي و وجوه ديگر چپ جديد مياجتماعي و 
هاي روشنفكري  تري با جريان مرزبندي روشن بايستي است پااليش محتاج
اي از دانشجويان،  اين نسل جديد مجموعه اينك هم .باشد داشته خود درون

 ي طبقه بيكار  هاي كردهتحصيل و نويسندگان نگاران، روزنامه هنرمندان،
هاي چپ  از انديشه روشني درك كه است داده جاي خود رد را متوسط
نگري  سطحي با عموما و ي آن ندارند رزات صدسالهطور مبا همين و انقالبي

هاي بزرگان  قول  نقل تكرار با تنها و گيرند مي سخره به را  مبارزاتآن
 تر نسل قديمي هاي بازمانده كه اينجاست .خوانند مي چپ را خود ماركسيسم

 كارگر ي طبقه هاي انديشه گرو در دل هنوز و اند كشيده نقد  را بهكه خود

ها  شكست مبارزات و. جديد ياري رسانند نسل پااليش در اند موظف دارند
انقالبي  ارتباط چپ و دهند قرار اختيارشان در را با نگاه ماترياليسم تاريخي

 توضيح است، انقالبي چپ ي كارگر كه تنها راه واقعي بقاي را با طبقه

 بين فرق است. واقع فرق است بين چپ نمايشي با چپ انقالبي در .دهند

 ي طبقه در عملي فعاليت با انداز غلط هاي ژست و روشنفكرانه ادعاهاي
 هاي هاي دموكراتيك در قالب است بين تالش فرق باالخره و كارگر

هاي اجتماعي با  هنرمندانه و دانشجويي براي حقوق شهروندي و آزادي
 و روشنفكري هاي هسته تشكيل براي تشكيالتي و يافته هاي سازمان الشت

ي طبقاتي به  تقليل مبارزه يعني نمايشي چپ به انقالبي تقليل چپ. حزبي
رفتار  نوع هر با آشكاري مخالفت جديد نسل اين كه آنجا از و فردي ي مبارزه

هاي  عاليتبه ف حاضر فقط و دارد تشكيالتي پذيري مسئوليت و ايدئولوژيكي
داري  هم در سطح برخورد نظري با مظاهر سيستم سرمايه علني آن و باز
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 نسل .نه با خود سيستم، پس محتاج تفكيك دروني خود است است و

نوشتارها و مباحث نظري در غربال چپ جديد  با است ناگزير تر باتجربه
 ايه حوزه در عملي فعالين بخش ابتدا در و گيرد بكار را خود همت تمام

 و مسئوليت بي پرمدعاي بخش از را فردي حقوق دموكراتيك و حقوق
 روشنفكرانه و هنري ادبي، هاي ژست به ها فقط شاپ كافي در كه حراف

 به را آنها و كرده جدا ،نيستند عملي گونه فعاليت هيچ به حاضر و ندا مشغول

 هاي عرصه در حاكميت نشيني عقب جريان در سپس .سازند رها خود حال
 اساس كه مخفي متعدد و كوچك هاي جمع تشكيل با مجددا ختلفم

كمك با توليد فكري نو  است چپ موجود هاي تئوري تحليل بر شان فعاليت
و آن جداسازي بخش فعالين مدني  نمايند مرحله اين در ديگري به تفكيك

 اين از تساهل كمي با اگر .است چپ از فعالين اختصاصي چپ انقالبي

 بگذريم و چپ را به سه بخش چپ اي بندي تقسيم چنين براي نامگذاري
كنيم يادآوري و تاكيد اين نكته  انقالبي تقسيم چپ و مدني نمايشي، چپ

 مناسبات تغيير در انتها به تا تواند ضروري است كه تنها چپ انقالبي مي

 1سرنوشتي هم ناگزيري و داشته سوسياليستي نگاهي زيرا بردارد گام موجود

 تعريف هر مانند نيز چپ. ريافته استي كارگر د طبقه با پيوند در را خود

 اينجا در دار بورژوازي، سرمايه خرده كارگر،  ي طبقه تعريف مثل يديگر

. نسل جديد تعريف گنگ و ناروشني دارد در و است مخدوش مرزهايش
  تبع آن در هم به و ريختگي توليد ريختگي در اصل حاصل درهم اين درهم

 طلب اصالح صف به همين دليل. ري نمايندگان هر طبقه استريختگي نظ

 و و ضدخلق و انقالب خلق ضدكارگر، و كارگر صف سازشكار، و

طلبد كه با فهم  اي را مي ي كارگر خود پروسه سرنوشتي در پيوند با طبقه  رسيدن به فهم ناگزيري هم-1
ي  غاز و به عرصههاي سياسي آ ي سياسي و ناگزيري بستن دكان ورشكستگي هستي اجتماعي در عرصه

 با درك تغيير 50ي  درواقع برخي از روشنفكران چپ انقالبي در اواخر دهه. يابد طبقاتي گسترش مي
اند اما از آنجا كه  هايي نيز در اين راه انجام داده هستي اجتماعي وارد زندگي و كار كارگري شده و تالش

كردند و ازطرفي اينان همچنان  رك ميتر از آن چيزي بود كه د قدرت وابستگي طبقاتي بسيار عميق
هاي بازگشت به طبقه خود را از وجوه اجتماعي و اقتصادي پشت سر خويش خراب نكرده بودند، با  پل

اش به جايگاه طبقاتي خود بازگشتند و درك از ورشكستگي  امان اولين تندبادهاي رژيم و سركوب بي
تن ثبات طبقاتي اين قشر بينابيني و نامتعادل در هستي اجتماعي روشنفكري بعنوان يك ضرورت براي ياف

  .حد تئوري باقي ماند وعملي نشد
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 تاريخي و ي مرحله هر درو دهوب تغييرات دستخوش مدام ضدانقالب

جزو همراهان  ديگر است ممكن قبلي ي متحدان مرحلهسياسي بخشي از 
هاي مدني و بخشي از   آزادي راه كسبمثال براي مبارزه در. بعدي نباشند

مثل . حقوق فردي در شرايط فعلي ممكن است بسياري وارد عمل شوند
اما . گراها، اصالح طلبان و هر سه بخش چپ هايي از مذهبيون، ملي بخش

ايستند مثال در  هايي از ادامه كاري باز مي با گسترش مبارزات قطعا بخش
اها و نهايتا دولت رفاه ديگر خبري از ي مبارزه براي برپايي سنديك مرحله

گونه براي مبارزه در راه تشكيل  حضور چپ نمايشي نخواهد بود و همين
ي كارگر و نهايتا دولت سوسياليستي ديگر چيزي بعنوان چپ  حزب طبقه

رو در هر مرحله  از اين. مدني در كنار چپ انقالبي قرار نخواهد داشت
هايي هم در  اما فعاليت.  بالقوه سود بردبايستي از تمامي فعالين بالفعل و

 توسط بايستي ابتدا از و است انحصاري كه است دستور در فعلي شرايط

جمله است  آن از و يابد ادامه شكل گرفته و همچنان انحصاري انقالبي چپ
 .مبارز كارگران هاي هسته هاي چپ روشنفكري به موازات تشكيل هسته

رگران مبارز در اين مرحله تشكيل هاي كا هسته هدف كه گونه همان
 سازماني. است انقالبي سازمان تشكيل چپ هاي هسته هدفسنديكاهاست،

كارگران سنديكايي اقدام  انقالبي كادرهاي با پيوند در بايستي نهايت در كه
گيري  به همين دليل از ابتداي شكل. ي كارگر كند به تشكيل حزب طبقه

اش با ديگر   اهداف و مرزبنديهاي چپ روشنفكري بايستي هسته اين
خواهد و  ميهاي موجود جامعه روشن باشد و بداند كه دقيقا چه  چپ

  .اش چيست داليل تشكيل
سو با طبقه  از يك. كنند ي اصلي را دنبال مي هاي چپ دو برنامه هسته

و نظري  تئوريك مباحث ارتباط، از سوي ديگر در پرتو اين گرفته و ارتباط
ي كارگر قبل از هر  در ارتباط با طبقه. برند ها به پيش مي را با ديگر هسته

 بايستي پذيرفته باشند آن چيزي را كه بعنوان ماركسيسم ها چيز اين هسته
ي كارگر است و براي عملي  هاي كلي انقالب طبقه در دست دارند تئوري

كردن آن بايستي به كشف تئوري انقالب ايران بطور مشخص دست 
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در . ي كارگر كن است مگر در ارتباط مستقيم با طبقهيافت و اين غيرمم

هر اقدام عملي پايدار، ذهن در ابتدا بايستي داراي انسجام نظري و نظام 
ها   براي اعضاي اين هستهي آگاهي طبقاتي يعني پروسه. اي باشد يافته

و منطقي ديدن يك گيري نظري و سپس با انسجام  ابتدا با آشنايي و شكل
ود كه شروع فعاليت عملي را در پي دارد اما كسب آگاهي ش نظر آغاز مي

اش تنها با آزمون و خطاهاي تجربي و كشف وجوهي  ماندگاري و طبقاتي
اش بدون ارتباط تنگاتنگ با ماده ميسر  است كه هيچگاه امكان دريافت

هر آشنايي  درآمد هم در مقياسي وسيع پيش يعني ابتدا مطالعه آن. باشد نمي
گر چه حاال ديگركتب اصل و ماخذ چپ با همت ناشران و  ا.نظري است

منابع اينترنتي اين دسترسي  شود و مترجمان داخلي بطور وفور يافت مي
ي آثار چپ نيست كه روشنفكران نسل  مطالعه تنها اما است كرده تر سهل را

و  است آگاهي حاصل دانستن و قبل از آن پرسيدن. سازد را آگاه مي جديد
 دن بسيار و پرسيدن مدام و بخصوص با نگاهي نقادانه به چپبا خوان اين

 و مقاالت نظري مباحث و هنر فلسفه، تاريخ، خواندن .است ميسر نظري

 كه اي روحيه .است ضروري پرسش ي روحيه كسب براي همگي انتقادي

 بدون نقد و پذيرد نمي دارد خود زير در بزرگي نام كه آن صرف به را چيز هيچ

 سمت به تالشي پرسيدن ي روحيه اين طرفي از .دهد نمي تن نبدا بررسي و

 انگاري ساده ي روحيه گيرد از ي نو است پس فاصله ميا دستيابي به انديشه

ي فضلي كه  و افاضه خودخواهانه ي روحيه از گيرد مي فاصله ذهني تنبلي و
همچنين فاصله  وكند دريا را شناخته است  اي در بركه فكر مي چون ماهي

پذيرد و  گري كه هيچكس و هيچ چيز را نمي ي آنارشي گيرد از روحيه مي
خواند كه  اين روحيه مي. فشارد گرايي پاي مي فقط بر وجه حذف و منفي

گاه خود را كامل  هيچ. كند تا ثابت كند پرسد كه بفهمد، نفي مي بداند، مي
كند  ايستد و كسي كه چنين مي گاه از كشف كردن بازنمي داند و هيچ نمي

دارد و براي  مي دوست را آنها پس داند مي حقيقت ي كننده تكميل را ها انسان
شود مبارزه  ي كارگر متجلي مي اي كه در تشكل حزب طبقه حقوق انساني

پس از اين روش به سمت كسب انسجام نظري هاي چپ  هسته. كند مي
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هت دارد و در ج شود گام برمي كه حاال ديگر منطقي و علمي هم تلقي مي
هاي مشابه خود اقدام  ساختن تئوري به برخورد نظري با ديگر هسته منظم

به  تا در فرآيند اين مباحث نظري، تئوريك، اجتماعي و سياسي كند مي
. ش اقدام نمايدا شرايط مناسب در انقالبي سازمان ساختن جهت در وحدتي
  اصلتوسط كادرهاي انقالبي پاياني ندارد و بر پرسش آن در كه سازماني

دانستن براي پرسيدن، پرسيدن براي فهميدن،  خواندن براي دانستن،"
استوار  ...مجددا عمل كردن براي دانستن، و  و "فهميدن براي عمل كردن

  .كه اين دانستن بسيار متفاوت است از دانستن ابتدايي اين پروسه. است
 لوكزامبورگ رزا و لنين يا انگلس و ماركس مگر كه آن  با جمالتي از قبيلگاه

اند به نقد  اند يا با كاركارگري به ماركسيسم انقالبي دست يافته كارگر بوده
تئوري ورشكستگي هستي در اصل اما . خوريم ي ورشكستگي برمي مقوله

كند   كه فكر ميي همان تفكري نقدي است بر ادامه، اجتماعي روشنفكران
تئوري به نند توا ميي دقيق ماركسيسم   به صرف مطالعهروشنفكران چپ

بدون  وبرداري از همين انديشمندان انقالبي  با نسخه وشوند مسلح انقالبي
نظرگرفتن سطح و كيفيت توليدي و همچنين شرايط متفاوت اجتماعي  در

معلوم . ي كارگر را بعهده بگيرند توانند رهبري طبقه ميوسياسي آنان، 
دهند  پاسخ نمييك از اين دوستان به اين سئوال اساسي  نيست چرا هيچ

چرا در تجربه تاريخ تا كنون بخش بوده است پس  نتيجه فوق روش اگر كه
دو قرن هيچ دولت كمونيستي ماندگاري شكل  گذشت نزديك بهپس از

گيري نيست؟ آيا يكي از داليل مهم آن نداشتن  نگرفته ويا درحال شكل
 آيا تنبلي ذهنيكشوري نيست؟  ي هر ويژه تئوري انقالبي مخصوص و

اعضاي  رهبران و انحرافات آيا است؟ نبوده پرسشگر چپ گريبانگير جنبش
شان نشات  هاي طبقاتي غيرپرولتري ي احزاب كمونيستي از ريشه بلندپايه

در كشورهاي  ها و مسايل اقتصادي آيا پاسخگويي به بحراننگرفته است؟ 
؟ ستپر از اشتباه وعدم توليد فكري جديد نبوده ا سوسياليستي اصطالح به
 كردن متشكل براي ايران در راهكارهايي كشف درواقع .ديگر پرسش بسيار و

 )معنا است بي كارگر ي گفتن از انقالب طبقه كه بدون آنها سخن( ،كارگران
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فقط در  و ، فقطكردن روشنفكران چپ متشكل برايهاي انقالبي  و سازمان

 بيرون طبقه از گرچه طبقاتي آگاهي.است عملي كارگر طبقه با مستقيم ارتباط

 در خود آگاهي اما اين يابد مي انتقال طبقه درون روشنفكران چپ به توسط و

از شكل  است توليد مناسبات و كارگران،كار همان كه ماده با ارتباط ي پروسه
 بندي جمع از توليد كارو بندي جمع يعني.شود مي تئوري به بدل صرف نظري

 شده  بندي اين تئوري جمعكشف  مبارزات كارگران جدا نيست و بدون

  .باشد پذير نمي كارگران امكان كردن متشكل هاي راه كشف اصوال
هاي روشنفكري چپ به موازات تبليغ  بدين منظور پس از تشكيل هسته

بخصوص دانشجويان  و مستعد هاي توده ميان در هاي چپ و ترويج انديشه
هاي  تي شيوههاي مشابه بايس هاي نظري در ميان هسته طور بحث و همين

. ها باشد هاي عملي اين هسته گيري با كارگران جزو اولين فعاليت ارتباط
كارخانجات  در حضور،كارگران با  گيري ارتباط شيوه اين موثرترين و بهترين

 شركت در كار و زندگي كارگران با هدف .بزرگ صنعتي و توليدي است
 روشنفكران، هاي متشكل كردن كارگران و عيني انديشيدن تئوريكشف 

ها در چنين  هاي غيرواقعي اين هسته بسياري از ذهنيت. ضروري است
 تري بخود بينانه ريزد و رنگ واقع يابد و فرومي پااليش مي تنگاتنگي ارتباط

متشكل كردن  براي تري هاي عملي ش طرحا بيني به دنبال اين واقع .گيرد مي
ر شدن و يا تغيير پايگاه معناي كارگ اما آيا اين حضور به. سازد فراهم مي

در واقع اگر كارگران ايران داراي . طبقاتي ايشان است؟ قطعا چنين نيست
و  نظري نمايندگي را خود ي طبقه درآنجا و بودند كارگري نهادهاي

واسطه در توليد نبود  كردند ديگر احتياجي به اين حضور بي تشكيالتي مي
 شد گاهي رسيده بودند كه مياي از آ زيرا در آن شرايط كارگران به درجه

 اينك حتي ارتباط هسته به هسته هم اما هم. نهاد به نهاد داشت ارتباطي

 به) روشنفكر(ارتباط در چارچوب فرد  كه هاست سال هنوز و ندارد وجود

كه خود هنوز تشكيل  چپ هاي هسته يعني. است مانده باقي )كارگر( فرد
يچ تصور عيني از مناسبات دروني و ه هستند جنيني ي مرحله در و اند نشده

از توانند حرفي  ندارند اصال نمي توليد مناسبات و مولده نيروهاي
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نقش  مادي ارتزاق چگونگي اگرچه .آورند ميان به كارگران دنش  پرولتريزه
ي در جايگاه طبقاتي هر كس دارد اما در مورد روشنفكراني ا كننده تعيين

ي توليد   به حضور در عرصهكه با تكيه بر آگاهي طبقاتي تصميم
گيرند و نه بر اثر ضرورت مادي، اين جابجايي طبقاتي بيشتر انتخابي  مي

رو از آن زمان كه يك روشنفكر  از اين. آگاهانه است تا جبري طبقاتي
ي ضرورت تاريخي مسيري  چپ بنا به شعور نظري و دريافت آگاهانه

سير نقد و ضديت با منافع گزيند و در م غير از منافع طبقاتي خود را برمي
دارد عنصر  ي كارگر بطور عملي قدم برمي طبقاتي خود و دفاع از طبقه

هاي متمادي اين  كند اما تا سال آگاهي بر عنصر پايگاه طبقاتي غلبه مي
و سركوب از  فشار هر يا و شكست هر پشت در كه پايگاه طبقاتي او است

 درت مجددا سر برجانب حاكميت و يا در پي هر پيروزي و كسب ق
. كشاند اش مي طبقاتي پنهان منافع كردن تئوريزه سمت به را آگاهي و آورد مي

درواقع با مدتي حضور در كار و توليد ممكن است يك روشنفكر انقالبي 
تحليل  و ، راههاي نقدكردن كارگران ببرد  هاي متشكل پي به تئوري

ي را بفهمد و يا خطوط توليد را كشف كند و چرايي فرهنگ غيرپرولتر
گي قومي را  هگرايشات كاسبكارانه را در ميان كارگران و چنددست

فكران را به بشناسد، اما كمي كودكانه است كه فكر كنيم اين روشن
ايم كه از وظايف انقالبي خود دور شده و به  كارگراني تبديل كرده

. ايم كرده نكارگرا روي از اصطالح آنها را درگير رفتار پوپوليستي يا دنباله
هاي  شيوه اگر و است نظري ضرورت يك هاي چپ با كارگران هسته ارتباط

 نظري بار اندازه همين بتواند كارخانجات در ديگري بغير از حضور مستقيم

 .نمود توجه نيز آنها به بايد بياورد ارمغان به و تئوريك براي جنبش چپ
 اين ست احتياجي بههايشان ا كنند تئوري در جيب تنها كساني كه فكر مي

 با پيوند جمحتا كارگران همانقدركه بدانند ها بايد اين هسته .بينند نمي ارتباط

 هيچگاه كه هستند، ماركسيستي علمي و هاي كلي كسب تئوري براي ايشان

كار و توليد به  حين در و خويش ي در زندگي روزمره توانند نمي خودبخود
 اين ند وا مستقيم با كارگران خود نيز محتاج ارتباط! آن دست يابند
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 محتاج كارگران كه گونه همان. ناپذير است اجتناب و دوطرفه ضرورتي

علني خود  مخفي و نيمه هاي نيمه هسته از فراتر تري يافته سازمان هاي تشكل
 چپ روشنفكري هاي دارند هسته ميهستند و بسوي سنديكاسازي گام بر

 سازماني كه از دل مباحث تئوريك .هستند خود انقالبي سازمان محتاج نيز
 حزب تشكيل شا سازماني كه هدف. آورد هاي عملي سربرمي و فعاليت

اشتباهي كه (هاي انقالبي  سازمان باديگر بااتحاد نه اما است كارگر ي طبقه
هاي  بلكه با اتحاد عملي و سازماني با تشكل) قبال بارها تكرار شده است

ي سنديكايي نيست  كادرهاي پخته از خبري  مادامي كه.ي كارگر طبقه
تعويق انداخت زيرا براي  به بايستي ي كارگر را تشكيل حزب طبقه

 مكانيزم نظارتي درونيجلوگيري از انحرافات درون حزب ما محتاج 

ي حزبي نيست بلكه  كننده اين نظارتي امنيتي و يا مرعوب. حزب هستيم
. اند ه در حزب جمع شدهنظارتي ايدئولوژيك از دو پايگاه طبقاتي است ك

تواند مرزهاي طبقاتي  مي طبقاتي آگاهي به دستيابي كه است اگرچه درست
پاي  بهي ديگر  طبقه هاي ايده براي را چپ روشنفكر يك حتي و درنوردد را

 دارد و مرگي انتخاب شده بكشاند اما پايگاه طبقاتي عمري طوالني
. دهد ها از خود نشان مي ريها و تئو هاي متفاوتي در قالب انديشه بازتاب

گرفته  كف در ش راا اين بديهي است كه هيچ انقالبي روشنفكري كه جان
شود اما  ي قبلي وارد حزب نمي ي طبقاتي و با نقشه به قصد سوءاستفاده

 پاك  تامسير جهنم نيز با ني" اند كه گفته. پاك به تنهايي كافي نيست  تاني
حال خود رها كنيم  ن حزبي را اگر بهگونه كه كارگرا همان ".است مفروش

هايشان وجود نداشته باشد تا  ايدئولوژيك بر رفتار و انديشهنظارتي  و
 گرايش و انگاري نظري ذهني و ساده  هاي طوالني ميل به تنبلي مدت

بازگشت   خواهند داشت، خطر گذشته سنديكايي فعاليت همان به بازگشت
كارگر تا مدتها  ي طبقه منافع از غير يگرايشات و تمايالت و گذشته زندگي به

در واقع در حزب نظارت نظري . براي روشنفكران انقالبي وجود دارد
اين نظارت  و كرده جلوگيري گرايشات اين دوي هر از دوسويه
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ي حزب است و به پااليش آن  موتور محركه، ايدئولوژيك دوسويه
  .انجامد مي
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 از. دهد  يكديگر قرار ميربراب  در آنها راالجرماين تناقض نظام سرمايه 
بردن  باال ترين هدف سنديكا بعنوان مهمترين تشكل كارگران رو اصلي اين

وجه  اما تمامي ندارد و سرمايه  تناقض نظام.قيمت مداوم نيروي كار است
فني ابزار توليد  انباشت سرمايه است، رشد تكنولوژيك و براي كه آن ديگر
اصل سرمايه  در. انجامد صنعتي ميكه اين خود به آگاهي كارگران  است

اختيار بگيرد  تري را در مجبور است بتدريج كارگران آگاه براي سود بيشتر
اتفاق . كند مي كمك شان طبقاتي سرنوشتي هم فهم در را همين آگاهي آنها و

 وجه در اي ناخواسته و گونه هداري ب  كه سيستم سرمايهاست آموزشي ديگر

 و حفظ بينند سرمايه براي كه مي كارگراني .دهد مي كارگران به شدن متشكل
  چه ترفندهاييچقدر برنامه دارد و كند، مي عمل متشكل چقدر خود ثبات

مقابل يك سيستم متشكل،  گيرند كه آنها نيز در فرامي پس .گيرد مي بكار
هم رفتار جمعي  توليد در كارجمعي كه بگذريم بايستي متشكل عمل كنند،

نيروهاي مولده  آن رشد كشوري مانند ايران كه در اما در .آورد مي پي در را
 در خود طبيعي بدون گذران رشدنظام سرمايه  رشدي ناموزون بوده و

 اي گونه  هب را مذكور سزارين متولد شده، كارگران تمام تناقضات با اينجا و

بخودي به ضرورت فروش گرانتر خود شرايطي در يعني .يابند درمي ناقص
جمعي  هرسند و يا اگر برسند به فروش متشكل و دست خود نمي كار نيروي

سرنوشتي  آگاهي و درك همفهم و واقع در. رسند توسط نهادهايشان نمي
، استي فردي  گرايانه هاي كاسبكارانه و منفعت دستخوش فرهنگكه هم 
. افتد اتفاق نمي اينجا كارگران براي سرمايه نظام دل از و خودبخودي گاه هيچ

 نيروهاي ماندگي عقب علت هاي نظام سرمايه در اينجا به ناقضيعني ت

سازد  بازتابي غيرپيشرفته از خود نمايان مي و است رشدنايافته هنوز مولده
و مذهبي  فرهنگي ترفندهاي با مدام اينجا سرمايه در كه حاكميت بخصوص

 عوض رفتار به مثال .ندز مي فرهنگ كاسبكارانه دامن وماندگي  اين عقب به
كه حاصل توليد متمركز و موزون است به رفتار فردي براي باال  جمعي

نظام سرمايه  حال در هر شكل ازهر كه به( شخصي بردن فروش نيروي كار
 خود شود و بدل مي) الينفك سيستم استو چه ناموزون جزو  موزون چه
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رقصي، زياد كار  و تمنا، خوش خواهش شدن، درگير(را به اشكال مختلف 

) گرفتن از يكديگر دلخوري، پيشي از سركاري   به چشم آمدن، كمكردن و
  1.دهد نشان مي

هاي كارگري يعني توضيح  ترين هدف هسته از اين منظر تاكيد بر اصلي
زيرا تشكل داراي دو . تي استامري حياداشتن تشكل  و حقوق كارگري 

ن ميا در فردي هاي رقابت از اول، .است بيروني و دروني مهم گي ويژه
شود  گسترش اختالفات مي كارگران كه باعث هرز رفتن نيروي جمعي و

هاي ضد  براي مقابله با كارفرما وسياست، نمايد و دوم مي جلوگيري
اثر احساس قدرتي كه به  بر ساخته و تر به هم نزديك اش آنها را كارگري

شان قوت  ي كار جمعي در ميان آيد روحيه دنبال اين نزديكي به وجود مي
 بدون تالش جمعي دستيابي به فروش بهتر نيروي كارطرفي  از. گيرد مي
هاي فردي از آنجا كه رفتاري غيرجمعي و  تالشپس .  غيرممكن استنيز

موم دانستن ذم .شود  ميمحسوب غيرمتمركز است رفتاري غيركارگري نيز
. هاي كارگري است ي نظري براي هسته هاي فردي يك وظيفه اين تالش

كارگران  جمع براي فردي رفتار منفي تبعات نمودن روشن از پس ها هسته اين
 رفتارجمعي آن بر بيان وجه انحرافي آن از مسير تشكيل سنديكا، بايستي و
سرنوشتي  حس هم هاي تشكالت كارگري تاكيد نمايند تا چارچوب در هم 

با باال بردن . عيني گردد بتدريج هدف ترين اصلي هاي زمينه قوت گرفته و
هاي ديگري را فراهم  فعاليت ي زمينه سنديكاها ،كار نيروي ت فروشقيم
 كار، و ايمني محيط سازند كه از آن جمله تامين امنيت شغلي، بهداشت مي

سامان چرخيدن  و باالخره به كارگران اجتماعي و فرهنگي حقوق برقراري
 جمعي قدرت هي دست در واقع تا كارگران در اولين مبارزه. توليد است

ي شهري را در خود دارد مثل زماني كه دولت  هاي گسترده هاي اجتماعي در رفتار توده اين امر بازتاب -1
ه جان هم ها ب دارد و توده دريافت كااليي را كه تاثيرش بر زندگي مردم يك هفته هم نيست را اعالم مي

ها با گرانتر شدن  شكنند اما همين توده افتند، سرودست يكديگر را براي سبقت گرفتن از يكديگر مي مي
العملي  دهد هيچ عكس چهارصد درصدي پول بنزين كه ارزش نيروي كارشان را يكباره به نصف تنزل مي

 توسط حاكميت در كنار توليد خرد، يافته درواقع اين رفتار متاثر از تربيت فرهنگي سازمان. دهند نشان نمي
سازد  چنين از رفتار جمعي دور مي هاي يك كشور را اين رشد ناموزون و فرهنگ كاسبكارانه است كه توده

.كنند كه چيزي هم بنام حقوق اقتصادي و اجتماعي دارند اي كه اصوال فراموش مي گونه به
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 نكنند هخويش بطور عيني مشاهد ي روزمره زندگي بر را تاثيرش و ديكاسن
رفتار جمعي گرايش  سمت به و نشسته دست فردي رفتار از روي هيچ به

ي اميدش به بخشش و احسان كارفرما يا  كارگري كه همه. كنند پيدا نمي
 .نگرد ناكارآمد مي و دولت باشد همواره به رفتار جمعي با ديدي پرهزينه

همچون آلترناتيوي  را خود سنديكا كه است سنگر اولين در پيروزي اب
كارگري ي اه تشكل كنند مي فكر كه كساني ي همه .سازد قدرتمند مطرح مي

ي سنديكا  اوليه بايد مستقيما براي حذف نظام مزدي تالش كنند و حركت
 كنند در واقع ي كارگر ارزيابي مي كاري و انحراف از جنبش طبقه را خرده

زنند و مسايل حقيقي كارگران را در اين مرحله  خود پرسه مي روياهاي در
ي مسايل مالي و مشكالت امنيت شغلي  كارگري كه دغدغه. شناسند نمي

اش  خود را دارد، اولين تقالهايش بايستي بر حفظ خود و جايگاه طبقاتي
اف هاي اطر شهرك در فرزند يك كه بارا  1اي شود كارگر صنعتي نمي. باشد

ش ا هاي سوخت هزينه و خانه اجاره صرف تهران بيش از نيمي از درآمدش
. رمايه به سمت كار تشكيالتي كشاندي نابودي نظام س شود را با وعده مي
دوستان چپ  به نسبت تري بينانه واقع شكل به كارگري هاي هسته تمام را اين

 روي از دنباله تنها ترين هدف سنديكا نه پس اصلي. فهمند روياپردازمان مي

درآمدي  پيش بلكه نيست اكونوميسم از روي دنباله و كاري خرده يا پوپوليسم
  . هاي جمعي و حقوق اجتماعي و سياسي است بينانه بر خواست واقع

هاي  ي خود ناگزير به تشكيل كميته سنديكا براي پيشبرد اهداف گسترده
بندي  زاولويتريزي و هدفمندي ا يم كار، برنامهدروني است تا با تقس

هاي صرفا  هاي كارگران غافل نشود و در عين حال در، خواست خواست
ي پيگيري دستمزدها و  هايي مانند كميته كميته. اقتصادي متوقف نگردد

ي  ي ايمني و بهداشت كار، كميته ي توليد، كميته بندي مشاغل، كميته طبقه

روي كارگران صنعتي متمركز شود ديگر سخني ها بهتر است در درجه اول بر  از آنجا كه هدف هسته-1
آوريم وگرنه آنها كه ناگزير  بارتر به ميان نمي از كارگران فقيرتر با درآمدهاي كمتر و شرايط زندگي فالكت

هاي مدام و حذف اوليه ترين مواد خوراكي و ابتدايي ترين ملزومات زندگي هـستند و در              كاري به اضافه 
ترين و شـايد تنهـاترين     فروش بهتر نيروي كار و امنيت شغلي از ضروري         كنند، ها سكونت مي   تك اتاق 
  .شان باشد خواست



127 

 
 انتخابات آزاد هر سنديكايي پس از... ي رفاه فرهنگي و اجتماعي، كميته

بايستي افراد با صالحيت و ) نه كارمندان و مهندسين(توسط كارگران 
كرده و تقسيم كار جديد را در سنديكا  انتخاب مجددا را كميته هر متناسب

اين مرحله  در بايستي ها  كميته تمام كانديداهاي شرط ابتدايي. تعريف نمايد
ها  زيرا كار كردن در كميتهكردن داوطلبانه در ساعات غيركاري باشد  كار

هاي   اين نمايندگان را از محيطنبايستي سنديكا كار شروع هنگام بخصوص
يكي از نقاط ضعف سنديكاها در غرب سيستم . شان دور سازد كاري

كه نمايندگان سنديكا براي خود فراهم  است طويلي و عريض روكراتيكوب
در محلي  كارخانه مركزي دفتر مانند سنديكا ساختمان حتي گاهي .سازند مي

ي مشابه ادارات دولتي اداره  ديگر و در مناسباتي كامال اداري و به شيوه
نمايندگان از كار و توليد و مناسبات كارگري گرفتن  فاصله اين .شود مي

سازد كه  طلبي و حفظ موقعيت جديد مي بسرعت آنها را جذب قدرت
هاي كارگران ساخته  ستسدكننده در مقابل خوا عاملي را سنديكا بتدريج

كار در سنديكا . گيرند و بخشي از وظايف نظام سرمايه را به عهده مي
بدون هيچ حقوق و يا برتري . بايستي داوطلبانه، آگاهانه و دلسوزانه باشد

در واقع اينان بايستي از ميان همان فعالين آگاه و مبارز . مالي براي ايشان
دانند كه  مي كسي هر از بهتر اينان حلهمر كارگري انتخاب شوند زيرا در اين

سنديكا مزاياي جمعي فراواني دارد كه فقط و فقط بايستي فعال پا بگيرد 
. ازخودگذشتگي، شجاعت و پرداختن هزينه است محتاج اين پاگرفتن و

را به اين افراد  اتهاماتي تا آنند هميشه كارگراني هستند كه بدبينانه دنبال
، "بابا اينا دنبال منفعت خودشونن" جمالتي از قبيلما همه با . وارد كنند

گير  خر ي خودشونن و مارو فقط دنبال وام واسه"، "ها رو نيگا رئيس"
. دور نيستند واقعيت از هم خيلي جمالت واقع اين در.  آشنا هستيم"آوردن

هاي موجود كارگري و غيركارگري  ي كارگران بسياري از تشكل تجربه در
دقت هوشيار بود و چند  پس بايستي به. اند بودهها  يياسير همين سودجو

هايش بايستي داوطلبانه   كار در سنديكا و كميته-1. را فراموش نكرد اصل
 ساختمان سنديكا -2. و بدون دريافت حقوق و هيچگونه مزايايي باشد
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 بغير از وكيل حقوقي و -3.دسترسي باشد بايستي در كارخانه بوده تا قابل
كا بقيه بايستي از كارگران كارخانه باشند يعني حتما در حسابرس سندي

اين تاكيد بجايي است زيرا هر گاه ارتباط (. توليد شركت  داشته باشند
اي با كار و كارگران در حين توليد از بين رفته باشد انحراف از  نماينده

 آبدارچي، نظافتچي، منشي، ،سنديكا. گردد مسير اصلي سنديكا آغاز مي
ها و  ي كارهاي مربوطه توسط همين اعضاي كميته داشت و همهنخواهد 

مدارك فعاليت  و اسناد ي كليه -4 ).گيرد مي صورت جمعي نهايتا در اقدامي
هايش بايستي ثبت و قابل ارائه به كارگران باشد اما به  سنديكا و كميته

چگونگي آن در جلسات كشف . (اي كه محتاج بوروكراسي نگردد شيوه
كه آگاهانه از گسترش رفتار بوروكراتيك جلوگيري  هم آن استم .شود مي

باشند حتي  مي پاسخگو كس همه به سنديكا هاي كميته  نمايندگان-5). شود
كه اعضاي  تنها اين رفتار سنديكا است. آنهايي كه عضو سنديكا نيستند

سنديكا فقط به نهادهاي ضدكارگري پاسخگو . نمايد بيشتري را جذب مي
 بايستي اند شده كار انجام داوطلب كه گونه همان نمايندگان -6 .نيست

ديگران را در كارها شريك سازند و در زمان مقرر داوطلبانه وظايف را به 
ماندن بيش از حد در يك پست هرچند دلسوزانه . ديگران محول سازند

قدرت شايد بزرگترين درآمد پنهان است . آورد و بدون دستمزد، فساد مي
  . از آن ترسيد زيرا پاكي سنديكا بر هر چيزي مقدم استكه بايستي 

هر كميته وظايفي را تعريف  براي دقت هب بايد كلي اصول اين رعايت از پس
وخم پس از تاسيس، به سالمت گذر  تا سنديكا بتواند از مسير پر پيچكرد 

 كارگري از جنبش براي عملي كارهاي ي كند و دستاوردي عميق در عرصه

شان  و وظايف ها كميته براي پيشنهاداتي فقط اينجا در .بگذارد جاي به خود
توان  كارخانه مي شرايط نسبت به جا هر در كه است بديهي اما شود مي آورده

طور به وظايفي كه براي  همين. ها افزود و يا از آنها كاست به تعداد كميته
، داتاين پيشنها. گونه نگريست توان همين ها بيان شده است مي كميته

تواند   توليد و كيفيت نيروهاي مولده ميوابسته به قابليت افراد و مناسبات
  . تغيير كند
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بندي مشاغل  ي پيگيري دستمزدها و طبقه كميته. 1   

ي بيروني  در وظيفه. بيروني و دروني. ي محوري دارد اين كميته دو وظيفه
از چگونگي  اختيشن ابتدا يعني .بپردازد ي سنديكا وظيفهترين  بايد به اصلي

تحقيقي دقيق  سپس .باشد داشته تعيين دستمزد توسط دولت و وزارت كار
ي كاالها در طول سال داشته باشد  بر ميزان تورم و گراني چندباره علمي و
يكپارچگي و هماهنگي براي سنديكاها باديگر مستمر تعامل در حال درعين و

مادگي پاسخگويي به نظري باشد و باالخره بر اساس شناخت و تجربه، آ
هايي كه در حين مذاكرات تعيين  براي بهانهرا نمايندگان كارفرما و دولت 

شود تعيين دستمزدها به  گاهي الزم مي. آورند داشته باشد دستمزد مي
هاي  گران شدن از كارگران شود تا ررسيماهه ب عوض هر سال يكبار، شش

مت ارز و سكه و افت مثل باال رفتن قي(هاي اقتصادي  مقطعي يا بحران
در اين . كمتر آسيب ببينند) قدرت خريد و پايين آمدن ارزش پول ملي

حداقل حقوق  تعيين مذاكرات در گاه نمايندگان واقعي كارگران ها هيچ سال
 درصدي افزايش 20 تا 13 به همين دليل هميشه با رشد .اند وجود نداشته

در واقع . اند افقت كرده درصدي ساليانه مو100 تا50حقوق درمقابل تورم 
ي  نماينده ي كارفرما و نماينده ي دولت و ي نماينده در تركيب سه نفره

. ي كارگران همواره در اقليت قرار بگيرد كارگران، بديهي است كه نماينده
دستمزد تغيير  ي تعيين حداقل كننده  بايد تركيب اعضاي مذاكره-، اولپس
برابر باشند  ف ميز مذاكره با يكديگر وحداقل از نظر ميزان راي دو طركند

ي كارگران   نماينده-خود بگيرد و، دوم تري به گيري معناي درست تا راي
ي كارگركه  نه با حكم خانه از بين توافق مابين سنديكاها انتخاب شود و

  .نه كارگري اصل نهادي دولتي است و خود در
 واقع در .استي ديگري  گونه دروني، بحث دستمزدها به وظايف بخش در

 برج رس و .زنيم مي چانه هرساله كه برايشدستمزد فقط همان مبلغي نيست  

خـشي از آن     ب .داردتري    پيچيده و تر دستمزد مفهوم كلي  . كنيم دريافت مي 
امكاناتي است كه ي  بخشي مجموعه حقوقي است و  فيش در مالي دريافت

بتـدريج   كارخانه ي مبارزاتي كارگران هر هر كارخانه وبه نسبت سابقه    در
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 از( است، دستمزد جزو هرآنچه .است گشته تبديل به حقوق كار   جاافتاده و 

 توليد، از هاي پاداش و وري هاي بهره طرح بندي مشاغل گرفته تا   طبقه طرح
 هاي وام  صندوق ،ورزشي امكانات خواروبار، و مسكن هاي تعاوني امكانات

 بـرنج  و مـرغ  هيگـا  و اركـ  دسـتكش  دادن تـا  گرفته بزرگ هاي كارخانه در
 وچگـونگي پرداخـت      بايد توسط اين كميتـه بـر      ) هاي كوچك  دركارگاه
درسـتكاري   اساس اين نظـارت بـه سـالمت و   .  گردد نظارتاش   پيگيري

آوري  جمـع  دريافـت و  تعامـل بـا كـارگران و    نماينده، اطالعات كاري و  
ي هاي دروني كارخانه كه پا   طرح بخصوص در . نظرات آنان وابسته است   

هاي احتمالي  آسيب ميزان سختي كار و كاري وشغلي و مختلف هاي بحث
چه  سواد، چه بسيجي و چه كم ي كارگران چه باسواد و است همه ميان در

 چه ترك، چه زن چه مرد، همگي چه فني، چه شمالي و و ساده چه مبارز،

 اي  نظرخـواهي واقـع آن   در. دارنـد  نه با آن سروكار   زيرا روزا  صاحبنظرند

انساني است كه نظردهنده دقيقا از كم وكيف موضوعي كه           موكراتيك و د
 يعني نظر دادن كـارگران در     . اش نظر بدهد اطالع داشته باشد      بايد درباره 

شـايد از   زمين خـودي اسـت و    بازي كردن در ،توليد و مورد مسايل كار  
  1.ها باشد ترين نظرخواهي واقعي

ر ارتباط با دولت و كارفرما در تمام موارد مالي، چه بيروني و د اصل در
وجه عام و چه دروني و در ارتباط با كارفرما و مرتبط با كارخانه در وجه 

ي پيگيري حقوق است كه بيشترين تاثير  ي كميته خاص، همگي بعهده
  .رواني و اقبال به سنديكا را در خود دارد

   
  ي توليد كميته. 2
    

ا ر بيشتري علم و دقت و حوصله كار اين كميته كار سختي است و
 و كارگران معموال كه بپردازد مواردي به بايستي كميته اين طلبد زيرا مي

. كشند و آن وضعيت توليد است شان خود را از آن كنار مي نمايندگان

اي يا قانون اساسي توسط  ي انرژي هسته درباره كلي نظرهاي اعالم با را نوع نظرخواهي اين است وبخ -1
  .كند حمل ميكردن در زمين خودي چقدر مفهوم دموكراتيك را با خود  مردم مقايسه كنيم تا دريابيم بازي
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هيچ سنديكاي . يكي از وظايف سنديكا تامين امنيت شغلي كارگران است

 و يا "ريداري شده يا نه؟به ما چه كه مواد اوليه خ"گويد  قدرتمندي نمي
 هيچ سنديكاي ".ماندگي خطوط توليد ربطي به ما ندارد وضعيت عقب"

. كنند در بخش تحقيق و توسعه چه مي كه چه ما به" گويد هوشياري نمي
 و باالخره هيچ سنديكايي مسئولي "مربوط است كارفرما اينها فقط به

حال  در اش مديريتهاي غلط   به ما چه كه كارخانه با سياست"گويد نمي
 ذهني تنبلي و آگاهي عدم روي از كارگران ".است ورشكستگي و يا تعطيل

نديشيدن وضعيت توليد نيستند و آن را جزو وظايف كارفرما و ا به حاضر
 سر از كه است غلطي لفظ "شوريم مرده ما" اصطالح. دانند اش مي عوامل

 .خيزد برمي  استمان وابسته به آن مسئوليتي به توليدي كه زندگي بي
اي ديگر در بين روشنفكران چپ نيز وجود  به شيوه نظر همين متاسفانه

دارد كه نه از روي تنبلي نظري بلكه از آنجا كه توجه به توليد را مربوط 
 و غلط را توليد حفظ براي تالش دانند و هرگونه داري مي به نظام سرمايه

 نظام و دار سرمايه با همكاري نام از جنبش چپ تلقي كرده پس انحراف

 اما تامين امنيت شغلي .دانند  آن را مذموم ميو گذارند مي آن بر سرمايه
درست است كه هر گاه . هاي جدي كارگران است يكي از خواست

شوند اما  كارفرما تشخيص دهد بخشي از كارگران بنام تعديل اخراج مي
اخراج تمام كارگران بايستي تمام تالش خود را بكنند كه تا قبل از 

با  !بايد وشود  يعني مي. ها را شناسايي و برايش پاسخ داشته باشند بهانه
هاي  طرح(كسب درآمد بيشتر توسط كارفرما  كاري، سوءمديريت و ندانم

) و خدماتي تجاري هاي سودآور تعديل نيروي كار، انتقال سرمايه به بخش
 نابودي جلوي و نمود يمقابله كرد و كارفرما را ناگزير به تامين امنيت شغل

نسبي است و  ي توليد كميته هاي البته تالش .گرفت را توليد خطوط
 هايي طرح ي كارگران براي ارائه نظري قدرت و جمعي مستقيما به قدرت

واقع فرق است بين  در. گردد امنيت شغلي را در پي دارد، بازمي كه
كه  هايي د و طرحده كشي را به نفع كارفرما افزايش مي هايي كه بهره طرح
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 آن در مان را از زندگي نيمي كه جايي عنوان به اش حفظ كارخانه هدف

ل در مقاب سنديكا ازير .دارد نظر مان را در بريم و حفظ ثبات شغلي مي سر به
 گفته كسي چه .كند مي حمايت هاي دوم هاي اول مي ايستد و از طرح طرح

 چرا تامين مواد اوليه دچار فشار بياورد كه كارفرما به تواند نمي سنديكا
 بهسازي وقفه است؟ چرا مبلغ معيني از سودهاي حاصله از كار صرف

 زايي جديد صرف چرا در خدمت اشتغال يا و شود؟ نمي توليد خطوط

براي بازگشت  بعد كند اخراج كارفرما تا كنيم صبر نبايستي شود؟ نمي
 جز اي چاره و ما افتد ميكه اين البته ناگزير اتفاق (ها مبارزه كنيم  اخراجي

 پيشگيري براي شود سنگر مبارزه ما ميا )نداريم آنان بازگشت براي مبارزه

 االمكان با مبارزه براي امنيت حتيو  ها را كمي جلوتر برده اخراج برخي از

اين يعني . براي مبارزه با اخراج تالش كنيم جلوتري سنگرهاي در شغلي
به هر چيزي كه نامش سرنوشت  ندادن تن و مبارزه جديد هاي راه فكر توليد

با بخشي از اين سرنوشت . داري است محتوم كارگران در نظام سرمايه
  . توان مبارزه كرد و آن را تغيير داد و با بخش ديگرش بايد روبرو شد مي

خطوط توليد و فرآيند آن را خوب . ي توليد بايستي باسواد باشد كميته
شغلي را  امنيت ي مسئله اشد و تمام شقوقطراح فكرهاي جديد ب. بشناسد

 در كارخانه خود متحد نيروهاي درك نمايد و در صورت لزوم از درستي به

و ارقام  آمار از مانند مهندسين و طراحان توليد، كارمنداني كه. كمك بگيرد
 به 1.باخبرند و حاضرند با سنديكا در امر حفظ امنيت شغلي متحد شوند

 در ضايعات را زير نظر داشته باشد و سركشي كند، انبارهاي مواد اوليه
اين اطالعات  تمام .باشد داشته دسترسي صورت كسب قدرت به قراردادها

 ها براي استيفاي حقوق كارگران در ي توليد با ديگر كميته تعامل كميته در
  .آيد سنديكا امري ضروري به حساب مي

  

يابي از سود كارخانه جهت دريافـت سـود ويـژه در     ي همكاري با كارمندان اداري براي اطالع  تجربه -1
تر منجر به دريافت مبلغ بيشتري از  هاي اوائل انقالب، كه پس از مبارزات و داشتن اطالعات كامل     سال

  .سود شد را به خاطر آوريم
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  بهداشت كار   ايمني وي كميته. 3
  

در تامين  كارفرما خست و توجهي بي اثر بر كارگران داد بسياري ازساالنه تع
 كار توسط ي پيشرفته فرهنگ نداشتن و دقتي بي و سو يك از كار محيط ايمني

 جدي هاي و يا آسيب دهند مي دست از را خود جان ديگر، سوي از كارگران
گذرانيم  از عمرمان را در كارخانه مي زيادي ايه ساعت كه ما براي .بينند مي

كند زيرا خطر  مان بازي مي بهداشت و ايمني كار نقش موثري در زندگي
 و توجهي ممكن است براي هميشه مان است و با هر كم همواره در كمين

 پرس كارگري كه دستش زير. بدهيم دست از را كارمان طوالني يا مدت

ند ك سازي دوده تنفس مي و يا در سالن بمبوري الستيك رود مي اي ضربه
 فقط بخاطر آن نيست كه كارفرما خست به خرج داده و چشم الكترونيك

ما . كارگاه تعبيه نكرده است در مناسب ي تهويه يا و نگذاشته دستگاه براي
سالمت  را بكند به خطرات اين كسي كه پيگيري نداشتن و مان سكوت با نيز

تا  را ما و تداف مي اتفاق لحظه در خطرات بخشي از اين. ايم توجه نكرده خود
كم نابود  مان را كم كند و بخشي تدريجي است و سالمت ابد ناقص مي

نبايستي . چاره دارند همگي ولي نيستند كم خطرناك مشاغل .سازد مي
فقط با عنوان سختي كار و دولت با عنوان بازنشستگي  كارفرما كه بگذاريم
 سنديكا در ميتهواقع اين كدر. شان شانه خالي كنند بار مسئوليت از زودرس

نيست تا بشود  فروشي كه كارگر جان .است كارگران جان از حفاظت كارش
 حقوق بخشي از كار سختي البته.خريد را آن كم كم كار سختي پرداخت با

 كميته كار .است ناچيزي حق كار بهداشت و ايمني مقابل در اما است كار

 و با كارگران كند سيدقيقا اين است كه اوال هر شغلي را از نظر ايمني برر

 .كند صحبت خطرات اين ي سابقه و احتمالي خطرات مورد در باتجربه
 هر محافظت چگونگي و پيشنهادات همراه به و كرده تهيه ليستي سپس

همچنين در مورد بهداشت محيط كار . را به كارفرما ارائه دهد آن شغلي،
 صورت در )ه و غيرههاي تنفسي، پوستي، كمبود نور مستقيم در كارگا آلودگي(

اطالعات  لزوم با پزشكاني خارج از كارخانه تماس گرفته و پس از كسب
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ي گزارش به كارفرما  الزم همراه با پيشنهادات كميته، آن را نيز ضميمه
ي مهم ديگر اين كميته داشتن آخرين اطالعات علمي و فني  وظيفه. كند

نگاري و از طريق  تواند با نامه كميته مي. هاي صنعتي است از محيط
اينترنت هم با مراكز صنعتي مشابه توليد خود در ديگر جاها در تماس 

بحث آموزش  1.كندباشد و هم از تجربيات آنها در موارد مشابه استفاده 
اين ، بسيار ضروري است و پس از كسب اطالعات توسط اعضاي كميته

هاي ايمني  زشرساني و آمو هاي منظمي براي اطالع كميته خود بايد برنامه
بديهي . هايي به كارگران داشته باشد ر كالسو بهداشتي در حين كار و د

ها و همچنين  هزينه نگران و كند مي مخالفت اقدامات اين با كارفرما كه است
نيست، سالمت كارگران بايستي همواره  اي چاره اما شود مي توليد در توقف

پس از  دانيم مي همه.  كنددر اولويت كاري سنديكا باشد و براي آن تالش
 دوش بر است بازنشستگي يك كارگر ديگر تقريبا مرده است و فقط باري

آن كار  موازات به بعلت كار در كارخانه و كه زن كارگران بسيار چه .ديگران
چه بسيار . اند  مكرر به سن بازنشستگي هم نرسيدههاي در منزل و زايمان

 كار از به هاي از دست رفته تبديل هكارگران مرد كه با نقص عضو و يا ري
اند  دست داده از شان را هم عزت خصوصي زندگي در كه اند شده گاني هافتاد

 روي تاكيد كميته بايستي با. اند داشته دست ديگران به چشم عمر باقي هم و

 و انديشيدند مي كردن كار به فقط سالمت حين در كه كارگراني ي آينده
ناپذير را مدام  هاي جبران اند آسيب ز كار نداشتهتوجهي به خطرات ناشي ا

 در واقع بازنشستگي دوران در كارگران عزت كه نمايد و تاكيد كند يادآوري

  .از مسير محافظت از خود در حين كار و در شرايط فعلي ممكن است
 مشاغل انواع به شهر سطح در كه كار كودكان به  شوداي  اشارهنيست  بد

مرز كار  اند، حتي به آينده كارگران كه آنها از بسياري .ندمشغول آلوده و پست

هاي دورافتاده در اين خصوص  ي شهرهاي صنعتي و كارگاه هاي كوچك و حاشيه  وضعيت در كارگاه-1
هايي بسيار منفردند و از هيچ تشكلي  اما از آنجا كه كارگران در چنين دخمه. بسيار وحشتناكتر است

كنند و اين  برخوردار نيستند، بيشترين انرژي خود را صرف حفظ شغل و نهايتا دريافت حقوق سر وقت، مي
ها حتي  در بسياري از اين كارگاه. چ ربطي به اين خيل عظيم كارگري نداردرسد هي سخنان به نظر مي

  .ي كارگاه شود چه برسد به كفش ايمني و تهويه لباس كار و دستكش كار هم داده نمي
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 هاي ي ديگري مانند خالف در مسير آلوده يا و رسند نمي باال سنين در كردن

 در ي شهر  حاشيهانبارهاي ضايعات در جنسي هاي هسوءاستفاد مختلف،

هاي  بيماري انواع به كه ها گردان زباله .كنند مي علم قد بزهكاران ي زمره
 كار شوند، كارگران نوجوان كه مورد آزار دالالن پوستي و ايدز دچار مي

 تر است، و وحشتناك دختران زجرآور ميان وضع اين كه گيرند مي قرار

شوند  مي بزرگ كنند تجربه را كودكي كه آن از قبل دختر و پسري كه كودكان
 شان را آسيب كنند كه براي هميشه روح و روان يو تجاربي را كسب م

. گردند توانند هيچگاه به شرايط نرمال يك انسان باز زند و ديگر نمي مي
گونه  هاي پرپر هيچ اين دستفروشان كوچك، اين حماالن نحيف و اين گل

 بشري طبقات  فعال تنها حاميان آنها مدافعان حقوقاي ندارند و متولي

رند كه اگر نهادهاي كارگري مانند سنديكاها شكل بگي در صورتي. ديگرند
 ي همه. ن كار، نهادهاي كارگري خواهند بوددر واقع متولي حقوق كودكا

 هر سنديكاهايي قرار گيرند كه قبل از حمايتي پوشش زير بايستي كارگران

 اين .دانند مي انساني رفتاري به موظف را خود ،كارگري حقوقي رفتار

است  تهنهف ماركسيسم انساني ي انديشه پي در كه است فكريت همان ي ريشه
اه سنديكا به وضع كودكان اين نگ. همه نويد مي دهد براي را بهتر يدنياي و

نگرد  هايي مي انسانو به آنها بعنوان .  حقوقيهم انساني است و كار، هم
 ديگر با برابر يحقوق بايستي كه كارگراني ضمن در و سازند مي كه فردا را

 اگر. )آسايش حق ه،خانواد حق تحصيل، حق( باشند داشته جامعه كودكان
 آينده در د قطعاند و عمل كننچنين بيانديش  هم اينك اينيي سنديكافعالين

 در و كارگران ي همه انساني حقوق به دنتوان مي زمان تشكيل حزب در نيز

 غير براي اي اي براي خود به طبقه هي كارگر را از طبق طبقه، دورتر يا آينده

  . دنكن مي عمل و دننديشا مي مردم ي مهه رهايي و آزادي به كه دنكن تبديل
. تكميلي است هاي تامين اجتماعي و اين كميته پيگيري بيمه ديگر ي وظيفه

پزشكي، ، روانپزشكي چشم زشكي،ي دندانپ زمينه در رايگان ي بيمه گسترش
 شود كه معموال باعث مي و آوري دارد سامسر هاي هزينه معموال كه پوست

در  مراقبت به انسان يك .است حياتي امري  بكشندكارگران دور آنها را خط
 و كارگر اش، خانواده و درست مانند كارفرما. ها محتاج است تمام زمينه
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است  بهداشتي حقوق از برخورداري مستحق اش نيز به همان اندازه خانواده
 اين در هم كه ما است ما ي همه اعتقادي و نظري پذيرش اول، ي الزمه اين و

 به اگر زيرا .حقوق تك اين براي تك مبارزه دوم، و داريم قوقيح ها زمينه

  .شود كه تا كنون بوده است ي مي چيزكارفرما بايستيم همين و دولت اميد
به تغييرات  كه تر بحثي است بحث بازنشستگي كارگران در شرايط مناسب

گردد و آن نيز به تغييرات مديريت در نظام سياسي  مي باز كار قانون
كارگران را پس از ، ولي سنديكا برخالف كارفرما و دولت.  استوابسته

 مرگ از ي لحظه تا تواند مي سنديكا عضو هر و كند شان رها نمي بازنشستگي

توجهي  بداند بي بايد سنديكا .باشد داشته حمايت و پشتيباني توقع سنديكا
ز به بازنشستگان كه كارگران ديروزند چه تاثير مخربي بر كارگران امرو

هاي بيمه و مذاكره با  مراقبت در ارسال بموقع و درست ليست. گذارد مي
پيگيري اهداف كميته از جمله ديگر بيمه و كارشناسان آن براي  نمايندگان

  . ي ايمني و بهداشت كار است وظايف كميته
  
  ي فرهنگي و اجتماعي كميته. 4
   

ران است واگر ي حقوق كارگ ي كليه اش اعاده اگربپذيريم سنديكا وظيفه
شان پا بر  فرهنگي بپذيريم حقوق مادي كارگران بدون حقوق اجتماعي و

وظايف سنديكا  از ديگر يكي رود، پس سرعت از دست مي بماند و جا نمي
هاي  رگران است تا با باال بردن آگاهيتوجه به رشد فرهنگي واجتماعي كا

اند آنها را به هاي اجتماعي در ميان كارگران بتو با طرح بحث طبقاتي و
درواقع مناسبات توليدي كه متاثر از . تر كند مسايل فرهنگي خود حساس

حاكم  مناسبات از متاثر خود بزرگتري درسطح باشد مي سرمايه و كار ي رابطه
ي نگهداري از امنيت  يعني حاكميت كه وظيفه. ملت است بين دولت و

 گانه قواي سه و انتظامي و ابزارهاي نظامي با دارد و را گذار سرمايه و سرمايه

آن ابزار فرهنگي  ديگري نيز در اختيار دارد و ابزار رساند، مي انجام به را آن
پرورش،  و شاست كه به كمك روحانيت، مراكز ديني، دانشگاهي، آموز

رونق ، برعكس نابساماني توليد و با تكيه بر. ...و اسالمي تبليغات
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جامعه جا  هايي را در  ارزشداللي، تجاري وبخش  درگذاري  سرمايه

كارگران "كالم نامش را در كتاب   كه در يككند اندازد واز آن دفاع مي مي
  .   فرهنگ كاسبكاري گذارديم"طبقات شناور و

اجتماعي مقابله با  ي فرهنگي و ي كميته در شرايط فعلي مهمترين وظيفه
ارهايي  ابزهم دين منظور كميته ناگزيراست اوب .فرهنگ كاسبكاري است

اين . اول، داشتن يك ارگان با نام سنديكاي كارخانه .باشد داشته اختيار در
مطالب به صورت  تواند از تك برگ شروع و بسته به امكانات و مي ارگان

ي  ها بعهده ي كميته همه هاي فعاليت از خبررساني كار. تهيه شود اي دفترچه
پيشنهادات  و انتقاد و سندنوي مي مطلب آن در آگاه كارگران .است ارگان اين

 هاي تر ارزش  همه مهماز كنند و هاي سنديكا بيان مي خود را از فعاليت

 آوري ي جمع كميته وظيفه .كشند مي چالش به را ي كاسبكارانه آلوده و حقير

به شكلي مناسب  بايستي و دارد را وموافق مخالف نظرات ي همه چاپ و
 دوم، جلسات پرسش و. ها برساند ي قسمت آنها را به دست كارگران كليه

 اي كميته ساعات غيركاري هر ماه از در. هاست پاسخ كارگران از كميته

 جلسه مديريت خود و شود مي دعوت كارگران با مباحثه و پاسخگويي براي

 سنديكا نمايندگان اعمال سازي شفاف اصل .گيرد مي عهده بر را آن نظم و

هاي موجود  كاسبكاري با مقابله و اعتمادسازي براي زمينه بهترين خود
  ديگريابند كه در اين جلسات افراد فعال سنديكايي فرصت مي .باشد مي

نگاهي كه  .كار آشنا سازند همكاران خود را با نگاه ديگري به زندگي و
 او با بلكه گيرد نمي سبقت او از. بيند بلكه رفيق مي! را رقيب نه خود همكار

كند  خالي نمي را اش پشت ،چيند نمي توطئه ،زند نمي برايش .شود مي همقدم
نگاهي كه . به او محتاج است و است سرنوشت هم يابد كه با او بلكه درمي

گذارد  نمي ي كارگران توجه جدي دارد و رفته به عزت وشرف ازدست
 از كه نگاهي .كنند يا نداشتن امنيت شغلي او را تحقير بخاطر تنگدستي و

براي  كند و هاي دستي پرهيز مي شوخي وندگويي چر ،خيالي بي ،لودگي
 به كيفيت توجهي بي كار، در دررويي نگاهي كه بزن. خود احترام قائل است
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در عوض به همكار خود  ريزد و دور مي را ها باالدستي مجيزگويي توليد،
 و اعتبار و او حيات ش بها نگردكه حيات مانند جزيي از يك پيكر مي

  اما مهمترين و سوم،.بسته است انسانيت او ر واش به اعتبا انسانيت
 تاثيرگذارترين كار فرهنگي كاري است كه توسط تمامي نيروهاي مبارز و

 .آن استفاده از ابزار گفتگو است و گيرد صورت ميحين توليد  در فعال و
 سنديكايي فعالين از و كند تاكيد آن بر اش نشريه تواند در كاري كه كميته مي

ي  وظيفه. توانند گسترش دهند مي هرچه را گفتگو دائمي روش بخواهد
بخصوص  تحصيالت كارگران و ديگر اين كميته توجه به آموزش و

قوام بهتري برخوردار  از سنديكا كه تر آل ايده در شرايط. شان است نفرزندا
ديد  تدارك هاي آموزشي را تورهاي تفريحي وكالستوان  حتي مي هگرديد

باالخره،  و 1.ساخت هاي آن وادار ه پرداخت هزينهكارفرمايان را ب و
 ي آشناسازي كارگران با حقوق وقوانين كار را ي فرهنگي وظيفه كميته
هاي سنديكايي  فعاليت يعني اگر بپذيريم مهمترين اصل مشاركت در .دارد

تالش  بايد تمامي باشد پس كميته "نكن نفهميدي را كاري تا" اصل رعايت
گيرد  كار تفهيم هر فعاليت مبارزاتي سنديكا به دهي و خود را براي پاسخ

 صبوري تامل و با ماهيت قوانين جاري را براي كارگران موشكافانه و و

توان  آينده مي با بكارگيري از اين ابزارها در ها و با اين روش. افشا نمايد
  .ي كارگر اميدوار بود داشتن كادرهايي مجرب براي تشكيل حزب طبقه به
  
  ي رفاه تهكمي.5
   

در شرايط فعلي از . اين كميته رسيدگي به امور رفاهي كارگران است كار
گذران زندگي در زير فشارهاي تورم و گراني  و اقتصادي وضعيت كه آنجا

تواند بخشي  مي سنديكا طرف از جانبي هاي بار شده، هرگونه كمك مصيبت
ها و نظارت بر  قها و صندو تشكيل تعاوني. از اين فشارها را كاهش دهد

هاي ديگر در ساعات غير  اكنون در اندك كارخانجات بزرگ امكان رفتن به استخر و برخي ورزش  هم-1
ي كارخانجـات   هاي كارگران و بقيه شود آن را به خانواده ما فراهم است كه ميي كارفر كاري و با هزينه   

  . تعميم داد
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بازي و تعامل با  گونه تبعيض و پارتي و خالي از هر  آنهامديريت سالم

سنديكايي  هر ضروري و عاجل وظايف از كارخانه كاركنان ديگر هاي تشكل
ها بسيار  ها و صندوق اگر چه در برخي از كارخانجات، اين تعاوني. است

و در  هستند هايي دزدي و ها آلودگي شود ولي متاسفانه اكثرا دچار يافت مي
تعاوني مسكن، . آزارد مي را كارگران ي توده كه دهد مي رخ هايي تبعيض آنها

ي  از جمله ضروري هاي وام صندوق الحسنه، قرض صندوق مصرف، تعاوني
امكاناتي است كه اگر درست سازماندهي شود و نظارت و حسابرسي  اين

 فشارهاي اقتصادي را تواند بخشي از آنها اعمال گردد مي صحيحي بر
تواند  اصل همكاري، نظارت، سالمت در كنار پاسخگويي مي. تقليل دهد

  .محور فعاليت اين كميته قرار گيرد
  
  ي اعتصاب كميته -6
 

در واقع از آنجا كه او مالك سرمايه . قدرت كارفرما و دولت سرمايه است
ي  نها سرمايهت و است كارمان  نيروياست، حاكميت دارد و تنها مالكيت ما

هاي  براي اجرايي شدن تمام خواست. شود ما نيروي كارمان محسوب مي
در توليد،  كه است نيرويي همان آن سنديكا ما تنها به يك چيز اتكا داريم و

وجه  هيچ به است بديهي. افزايد ش ميا دهد و بر انباشت سرمايه را رشد مي
مان نيست   و سنديكاينشيني در برابر ما كارفرما حاضر به يك قدم عقب

هاي مختلف تشكيل دهيم كه  تا بتوانيم خود را سازماندهي كنيم و كميته
 و گاهي كند مي اخراج و سركوب ،بندد مي زند و او مي. ش بشودا بالي جان

يا مرحمت و  دوستي انسان روي از و خود خودي به و اندازد مي زندان به
. دهد ي چنين اعمالي را نمي هكند زيرا سرمايه به او اجاز لطف كاري نمي

دوستي  با انسان را سرمايه ي انباشت داري كه بخواهد اين چرخه سرمايه هر
شود  خارج مي توليد ي گردونه از يا سرعت به سازد مواجه خلل با مرحمت و

اين جبر سرمايه و . گردد شود و ورشكست مي و يا به بازي گرفته نمي
ينكه كارفرمايان خود از بخشي از پس توهم ا. داري است نظام سرمايه
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به پذيرش  مجبور را آنها شود مي اما .ريخت دور بايستي سودشان بگذرند را
اند  شان سرسخت مواضع از نشيني عقب در بسيار كه گونه همان آنها زيرا .كرد

ي شرايط كار و توليداند و اگر كارگران با نيروي  همان اندازه هم متوجه به
شان قرار گيرند براي حفظ سرمايه ناگزير به   مقابلمتحد و يكپارچه در

مالكيت نيروي . شوند تا در شرايط ديگري جبران مافات كنند انعطاف مي
ارزش  كارفرما بي براي دي كه به تنهاييي حيات فر كار براي ما يعني ادامه

يعني اگر . شنود جمعي را مي  او فقط سخن مالكيت نيروي كار. است
به كيفيت آن بستگي دارد و همين كيفيت باعث  اتومبيل، مثال كااليي قيمت

كند، قيمت نيروي كار ما كه در  شود و ارزش بيشتري پيدا مي تقاضا مي
در توليد  ما فردي توانايي ما براي فروش است بغير از كيفيت و كاالي واقع

تر  اتحاد ضعيف هرچه اين .وابسته است متشكل بودن و اتحاد ماكيفيت به 
شود تا جايي  كمتر مي) نيروي كار فردي(ما هم  تك تك كاالي قيمت باشد

بينيم كه  مي پس. كنند مان مي خرند و اخراج شرايطي حتي آن را نمي كه در
در واقع اين . نيروي كار بودن ارزش زيادي ندارد مالك و بودن كارگر فقط

رزش يعني حتي ا. بخشد بيشتري مي ارزش مالكيت اين به كه است ما اتحاد
اش  كارمان شديدا وابسته به اتحادمان است وگرنه آن را به قيمت واقعي

اين نيروي جمعي كار است كه اخراج . خرند و برايشان ارزشي ندارد نمي
تنها ابزار . موثر باشد گذاري نيروي كار تواند در ارزش ميپذير نيست و 

ونه امكانات هرگ داشتن يا و كارشان نيروي تر واقعي كارگران براي فروختن
ايم همين قدرت  هايش تا كنون نام برده كه در قالب سنديكا و كميته ديگر

به همين دليل . يعني اعتصاب. نكردن جمعي است كارجمعي و تهديد به 
هاست كه حق اعتصاب  سالي صنعتي  است كه در كشورهاي پيشرفته

حق اعتصاب به معناي ترك كار . شود جزو حقوق كارگران محسوب مي
ي  تنها حربه اين دنيا تمامدر . يست بلكه به معناي متوقف كردن كار استن

شان بوده است و موفق بودن   حقوقاز بخشي به رسيدن براي كارگران موثر
ي  ريزي و اتحاد كليه در استفاده از اين ابزار مستقيما به سازماندهي، برنامه
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  اعتصابواقع اعتصاب وحق داشتن  در.كارگران توليدي وابسته است

حقوق كارگري  كسب ضرورت براي يك كار قانون بعنوان حقي قانوني در
ي اعتصاب از اجزاي بسيار مهم   به همين منظور كميته.در تمام دنيا است

نكردن نيست  كار گونه كه گفته شد اعتصاب براي همانسنديكا است زيرا 
، هم نيست دائمي اي كميته اين كميته كه. كردن است براي درست كار بلكه

شود متشكل از  ها تشكيل مي بلكه بنا به شرايط و متمركز شدن خواست
هاي سنديكا است  هاي توليدي و نمايندگان ديگر كميته نمايندگان قسمت

بحث و گفتگو و . در امر اعتصاب بسيار كار دقيقي را بايستي دنبال كنند
سازي نظري  ي كارگران براي اقدامي يكپارچه و زمينه نظر كردن كليه هم

بررسي وضع . در بين كارگران شرط ابتدايي اقدام براي اعتصاب است
يعني . گذاري در جلسات نمايندگان قدم بعدي است كارخانه و هدف

ي نظري و عيني  تا اين دو زمينه. پرداختن به شرايط عيني براي اعتصاب
ند ي كارگران آماده نشو تا همه. فراهم نشود نبايستي دست به اعتصاب زد

البته آن . (هاي مختلف كارگري را در مقابل يكديگر قرار داد نبايد قسمت
مثل بسيج، انجمن اسالمي  حكومتي نهادهاي به وابسته كه كارگران از بخش

و يا شوراي اسالمي دولتي هستند تحت هيچ شرايطي با ديگر كارگران 
 عوارض زيرا )بود آنها رضايت منتظر شوند و نبايد در اعتصاب همگام نمي

تر از به تعويق انداختن  شكست در اعتصاب زودرس به مراتب پرهزينه
كار . هاي كارگري تا فراهم شدن شرايط مناسب اعتصاب است خواست

. استاعتصاب  انجام برايي كارگران  كليه عناقا و توجيه توضيح، كميته اين
. ابدپس از اقدام به اعتصاب اين توضيح و گفتگو همچنان بايستي ادامه ي

ي اعتصاب و پايمردي در آن به مراتب دشوارتر از  كميته بايد بداند ادامه
از اخراج  ترس و هايي از كارگران قطعا دچار ترديد بخش. شروع آن است

شان را  كارفرما نظرات و حكومت عوامل هايي تحت تاثير شوند و بخش مي
. خواهد بودخبري ني اعتصاب ديگر  از شور اوليه بسرعت و دهند مي تغيير

دار كردن پاسخگويي و تهديد مدام بر اين روحيات تاثير كارفرما با كش
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بخشد و اينجا است كه اعضاي كميته به همراه   گذارده و آن را قوت مي
  . ترفندها تالش كنند اين افشاگري بر همواره بايستي سنديكايي فعالين ديگر

  
  :هنگام اعتصاب به چند نكته بايستي بدقت توجه شود

   
 در جلسات .دهكنن ي كارگران اعتصاب قراردادن روزانه اخبار جريان در -1

كارخانه، پاسخگويي  احوالو اوضاع از همگي بايستي وپاسخ پرسش عمومي
و خالصه  گردند آگاه هاي مخالفين، نظرات كارگران مبارز مسئولين، زمزمه

  . د را به پيش ببري راه قيهب، كميته بايستي تبادل نظر با تمام كارگران از پس
در واقع در زمان اعتصاب . ترك نكردن كارخانه تحت هيچ شرايطي -2

) در ساعات شب حتي( همواره و است كارگران ي مبارزه سنگر تنها كارخانه
. اي اين سنگر را حفاظت نمود بايستي براي جلوگيري از هرگونه توطئه

ي و يا به انحراف گ ميت و كارفرما براي ايجاد دودستهترفندهاي حاك -3
ها و ارگان سنديكا و همچنين در گفتگوهاي  كشاندن اعتصاب در اعالميه

. روزانه بايستي توضيح داده شود و اهداف آن برمال گردد
يعني قبل از اعتصاب كميته بايستي . هدف از اعتصاب مشخص باشد -4

ذاكره حين م در نشيني عقب خواهد و تا كجا مجاز به چه مي بداند كه دقيقا
. است

ممكن  آن ها نبايستي آنقدر بلندپروازانه باشد كه امكان تحقق خواست -5
ها را مطرح كرد اما بايستي بر  اي از خواست توان مجموعه يعني مي. نباشد

ي كارگران  ها كه تاثير آني و مثبتي بر روحيه روي آن بخش از خواست
، كند ي مبارزه اميدوار ميهايي برا ي چنين روش آنها را به ادامه و گذارد مي

. تاكيد كرد
دستگيرشدگان احتمالي بسرعت بايستي به  و ها اخراجي از حمايت -6

ها در مقابل  بدست آوردن بخشي از خواست. (اولين خواسته بدل گردد
اي غيررفيقانه، غيرانساني  كارگران مبارز معامله دستگيري و اخراج پذيرش

اي داشته باشد بايستي براي همه باشد  اگر اعتصاب نتيجه. و خيانت است
).و اعتصابي در اذهان ماندگار خواهد شد كه توام با رفتاري انساني باشد
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كميته بايد توجه كند فراموش نكنيم هدف هر اعتصاب مذاكره است و -7

كشاندن كارفرما  منظور هاز جمله اعتصاب ب فشارها وها و ي تالش همه كه
 مذاكره كردن را بلد باشد يعنيكميته  بايستي پس. ميز مذاكره است پاي به

هاي  به خواست دستيابي براي دوم ي درجه هاي خواست از نشيني عقب
.فوري

كميته اگر متوجه طوالني شدن اعتصاب نباشد و پافشاري بيش از حد  -8
خوب است . خورد شود و ضربه مي اش خالي مي نشان دهد قطعا پشت

ي و حمايت كارگران را مدام مورد نشين كه مدت اعتصاب، سطح عقب
ارزيابي قرار دهد و اگر از قبل اين موارد براي كميته و سپس در جلسات 

نشيني و يا كوتاه آمدن  عمومي براي كارگران روشن باشد هر گونه عقب
ي بازي  قاعده. در مذاكره معنايش ديگر نه شكست بلكه هوشياري است

  . مذاكره يعني همين
. مهزينه بپردازي چقدر برايش حاضريم و خواهيم مي چه انيمبد قبل ازبايد 

حد مجازيم از برخي از سيدن به آن را بشناسيم  و تا چه ابزارهاي ر
رفتارهايي مثل سكوت در برابر اخراج و براي  لي قطعاها بگذريم و هدف

  . نشيني را جايز ندانيم حدي از معامله و عقببه هيچ وجه يا دستگيري 
سنديكا مدام . تشكيل صندوق اعتصاب است كميته اين اليتفع ديگر بخش

بايستي بخشي از دريافتي حق عضويت كارگران را به صندوق اعتصاب 
دوستانه از  هاي انسان آوري كمك واريز كند و حتي اقداماتي براي جمع

زيرا صندوق اعتصاب . داخلي و خارجي انجام دهد بشري حقوق نهادهاي
در حين را تواند حمايت بيشتري از كارگران  د ميباش قدرتمندتر چقدر هر

. هاي زندگي كارگران اخراجي بيايد اعتصاب انجام دهد وبه كمك هزينه
خود تاكيدي است بر ضرورت  عادي شرايط در صندوق اين تاسيس صرف

يعني كارگران در . ي كارگران اش از جانب توده اعتصاب و پذيرش نظري
صندوق اعتصاب  .نيست گريزي اعتصاب از شوند مي متوجه عادي شرايط

است و هم  بخش آگاهي هم در عين ايجاد دلگرمي براي روزهاي سخت
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 اي بعديه برنامه. دهد افزايش مي را كارگران ميان در سرنوشتي هم احساس

ديگر سنديكاهاي  اعتصاب هاي صندوق با گيري ارتباط اعتصاب، صندوق
دن نيروي اعتراضي كارگران هر چه توانمندتر شاش  كه هدفمشابه است 

  .باشد مي
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 و شده آنارشيسم و ومرج هرج به سازماندهي همراه نباشد بسرعت تبديل
 ي فتادها عقب هاي تالش همواره غارت و تخريب .شود مي كشيده انحراف به

ضرورت فهم ارتباط رفتار دموكراتيك با رفتار  به كه است بوده هايي توده
 بر مستاصل بارها مشاهده شده است كه مردم فقير و. اند طبقاتي نرسيده

اند و از  دست به هجوم و غارت زده كور رفتاري با اقتصادي فشارهاي اثر
 و حاكمان سركوب هم اند گشته مرج و  آنجا كه باعث تخريب و هرج

را، كه  طبقات ديگر هم و اند ديده خود مقابل در را اش نظامي نيروهاي
 طبقاتي نهادي خود سنديكا كه از اين منظر. تابند را برنمي گونه رفتار اين

 بخوبي است ي كارگر بهبود وضعيت طبقه متوجه اهدافش ي همه و است

 .نيست جدا شان اتيكدموكر ي مبارزه از كارگران طبقاتي ي مبارزه كه داند مي
 و كار و توليد ي حوزه در هاي مختلفي كه تالش به موازات است ناگزير پس

هاي فرهنگي و  برده شد و همچنين در كنار فعاليت از آنها نام دستمزد
 سطح در خواهي دموكراسي ي اي كه در كارخانه بدان مشغول است در حوزه اجتماعي

  . ذيل بزندهاي تبه فعالي دست و باشد فعال نيز جامعه
.المللي كار هاي بين و عضويت در نهادهاي وابسته به سازمان همكاري -1
ي  همكاري با نهادهاي حقوق بشري داخلي و خارجي و مراوده -2

اطالعات و اخبار از جمله در رابطه با كارگران زنداني و يا كودكان كار و 
. وضعيت نابسامان كار براي زنان در شرايط نابرابر

خبرنگاران، نويسندگان و هنرمندان براي ايجاد  وكال، كانون با همكاري -3
ها و كسب آگاهي كارگران در امور  ها، نمايش و برگزاري سخنراني ارتباط

...حقوقي و ادبي
.مشابه ديگر نهادهاي و زنان حقوق جمعيت با سنديكا زنان بخش ارتباط -4
مسائل روز جامعه با  نديشي درا همكاري و هم قرارداد انعقاد و ارتباط -5

 هاي دانشجويي و دانشگاهيان براي ارتقاء سطح علمي ها و انجمن گروه

و شركت در تظاهرات  ايشان عمومي هاي حمايت جذب طرفي از و سنديكا
. اجتماعي

خواه براي ارتقاء فهم و سطح  ي مهندسين دموكراسي ارتباط با جامعه -6
.فني وعلمي كارگران
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هاي  ، حيات وحش و انجمنزيست محيط از حمايت نهادهاي با ارتباط -7

 . تر ديدن ديگر وجوهات زندگي اجتماعي جانبه براي هر چه همهديگر 
 غيركارگري و كارگري  متشكل نهادهاي با جهاني هاي ارتباط بسياري و
 و سنديكايي كارگران عمومي فهم به همگي تواند مي كه كشور از خارج 

روي  از نه را ارتباطات اين سنديكا .رساند ياري ايشان دموكراتيك رفتار
بايستي دنبال كند و سعي نمايد ديدگاه عمومي  ضرورت روي از بلكه تفنن

منافع  به محدود و بسته نگاهي از را سنديكايي فعال و مبارز كارگران
شخصي خارج ساخته و آن را در جهت منافع طبقاتي كه مرتبط با منافع 

كارگر سنديكايي بايستي كارگري .  است پرورش دهدشان دموكراتيك
تواند مطلع و آگاه باشد و از امور مختلف  كه مي آنجا تا .بيايد بار جانبه همه

هاي اجتماعي بپردازد تا  ش مدام به علم، فن و آگاهيا ذهن. سر دربياورد
اين دسته از . بتواند يك كارگر روشنفكر و موثر در مسائل اجتماعي باشد

ي كارگر  ي حزب طبقه اند كادرهاي آينده جانبه بار آمده ران كه همهكارگ
خواهند بود و توان تجزيه و تحليل و مراقبت از تشكيالت در مقابل 

از امور  بسياري در سنديكايي كارگران .داشت خواهند احتمالي را انحرافات
 ناگزيرند سراغ ديگر طبقات و متحدين اجتماعي خود بروند و از نيروي

هاست كه در   تنها در اين همكاريو بگيرند كمك مشترك اهداف براي نهاآ
نيز سود  طبقاتي مشخص منافع توان از آن نيروها در جهت موارد مي برخي

. اجباري آنها تحصيل و كودكان كار رفع براي مثل كمك نهادهاي ديگر. برد
 راهميا ف مثل برابري حقوق زنان كارگر و مثل آزادي زندانيان كارگر و

كه  آن عين در ها تالش اين ي همه .حزب تشكيل براي قانوني شرايطي نمودن
كند،  هايي را طلب مي رفتاري طبقاتي از جانب كارگران و پرداخت هزينه

سنديكا براي  پس .طلبد مي هم را اجتماعي هاي گروه ديگر دموكراتيك رفتار
رفتار  در ينتمر حفظ و ثبات و همچنين توليد فكر در خود ناگزير است

خود و ارتباط با ديگر نهادهاي دموكراتيك در خارج  داخل در دموكراتيك
  .دقت دنبال كنده از خود را ب
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گونه كه قبال  زيرا همان. در طرح باال تاكيد بر روي كارگران صنعتي است

ديگر كارگران  د اين كارگران صنعتي هستند كه نسبت بهشذكر  آن داليل
 آنها روي بر بايد از قابليت بيشتري براي متشكل شدن برخوردارند و

كه متشكل از كارگران باتجربه در امر  كارگري هاي هسته .شود تمركز
 از بخش ي تبليغ و ترويج هستند از دل همين در حوزهمبارزه و فعال 

 كارگري هاي هاي علني و مخفي اين هسته فعاليت. آيند ون ميبيركارگران 

ها هستند كه بحث تشكيل  است و همين سنديكايي هاي فعاليت درآمد پيش
ي كارگر، بسيج،  خانه(هاي دولتي  ه با ديگر تشكلهسنديكا را در مواج

و در رابطه با احقاق حقوق اقتصادي، ) انجمن اسالمي، شوراي اسالمي
 فعاليت صنعتي كارگران فعاليت موازات به .كنند مي مطرح اجتماعي

در واقع نسل قديم چپ محتاج بازنگري  .است نظر مد چپ روشنفكران
هاي تاكنوني چپ در ايران  ي انديشه مجدد، نقد و توليد فكر در حوزه

در كنار چپ قديم، به آرامي شاهد ظهور نسل جديد چپ ايران . باشد مي
به چپ  را اصطالحا ما آن وت تجربه اس  و بيهستيم كه هنوز بسيار خام

  . ايم چپ مدني تقسيم كرده نمايشي و
 همچنين از و فكر  توليد و ي نقد نسل قديم چپ در حوزه تالش دل از

  ،چپ انقالبي روشنفكري هاي هسته حضور امكان جديد چپ پااليش ميان
كه گردد  فراهم مي ،نو نظري هاي عرصه در تغييرخواه و متعهد چپي
ها  در دانشگاه هايي از اين حضور رگه. (در آينده به آن اميدوار بود توان مي

هاي  اين هسته) خورد به چشم مياينك نيز  همهاي ادبي و هنري  و محيط
هاي سياسي چپ به حيات خود در  روشنفكري با تبديل شدن به سازمان

ي كارگر  طبقهدنبال ارتباط با  آينده ادامه خواهند داد و بخشي از آنها به
شدن ياري  ناگزير به سمت كارگران حركت كرده و آنها را در امر متشكل

 هاي آگاهي كه گونه همان يعني .دارد رساندني كه دو سر ياري. رسانند مي

كيستند و  كارگران كه گيرند فرامي آنها از آموزند خود بدانها مي را تئوريك
تبديل  پراتيك به را تئوري چگونه گيرند شوند و فرا مي متشكل مي چگونه

از اين فعاليت . سازند و عينيت مشخصي به ذهنيت نظري خويش بدهند
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هاي كارگري مبارز با  يعني از پيوند هسته. شود مشترك سنديكا ساخته مي
 فقط. ي كارگرند هاي روشنفكري چپي كه معتقد به ارتباط با طبقه هسته

ي كارگر قرار گرفته و  بقهروشنفكران چپ كه در ارتباط با ط از بخش اين
اند، يعني راه پيوند با طبقه را كشف  خود پااليش يافته و آموزش ديده

 انقالبي راه كشف تئوري انقالبي موفق بوده و سازمان در توانند مي اند كرده

 يا و غيرانقالبي ي غيرچپ يا تشكيل دهند وگرنه مابقي در حوزه را خود

 كردن متشكل هاي د زيرا ناتوان از كشف راهگيرن مي قرار گسيخته و ناپايدار

 از .غلتند درمي محوري گروهيياخود و پردازي خيال ي ورطه به كارگران

 و محتوا با( و كادرهاي سنديكايي چپ انقالبي سازمان مشترك فعاليت
ي كارگر ايران  ايجاد حزب طبقه) تا كنون آمده است سنديكا از كه مفهومي

 همواره ي براي خودا طبقه  تبديل شدن كاملاحزبي كه ت. شود ميسر مي
مند  از جانب دو جريان نظري كارگري و روشنفكري درون خود هم بهره

 بر توانند مي هركدام كه خطي دو. گيرد تهديد قرار مي مورد هم شوند و مي

 پايگاه از ناشي خطرات از را ديگري آن تاثير داشته و و نظارت ديگري

 مصون )كارگران در( اش نظري تمايالت يا و) روشنفكراندر( اش اجتماعي

ي  در واقع قوه شد تاكيد آن بر قبال كه گونه تضاد و وحدت همان اين .بدارد
صورت با نبود  برد و در غير اين است و آن را به پيش مي حزب ي محركه

ي كارگر  اين تضاد دروني، تبديل به ترمز و انحرافي از مسير ارتقاء طبقه
 حق ندارند يك هيچ چپ روشنفكران نه و سنديكايي رگراننه كا. شود مي

 صورت د زيرا در هر دوني كارگر كن به تاسيس حزب طبقه اقدام تنهايي به

 .خواهند داشت درون حزبي ايدئولوژيك ي مبارزه بدون و ناقص تشكيالتي
 بگيرد ها شكل اي دموكراتيك و در پايه به شيوه همواره بايستي كه اي مبارزه

طرح تشكيالتي سازماني خود جاي بحث و نقد بسيار دارد كه بايستي در آينده (زيت مرك و
 تالشي سنديكا فعاليت اگر.  سازدمند را از دستاوردهايش بهره) بدان پرداخته شود

 تشكيل از سياسي بخش در تر ثروت است و براي برقراري توزيع عادالنه

 ي طبقه هاي خواست ديگر حزب تاسيس محض كند به مي دفاع رفاه دولت
 برقراري و سياسي قدرت كسب فقط و گنجد نمي رفاه دولت ظرف در كارگر
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 تشكيل از قبل تا. شود مي حزب طبقه تبديل اصلي هدف به سوسياليسم

مقطع زماني  اين در كه رفاه دولتبرپايي كارگران سنديكايي براي  حزب
 برقراري زيرا كنند مي مبارزه است شان طبقاتي مترقي و در جهت منافع

 آينده در اما.ممكن مبارزه بدون ونه به سادگي محتمل است نه دولتي چنين

 است داري سرمايه نظامي خود كه رفاه دولت ،كارگران براي كه است بديهي

 و ها خواست پاسخگوي ديگر شود مي مديريت سرمايه مالكيت براساس و
  تئوري هكارهايرا كشف و آگاهي سطح به چيز ولي همه. نيست شان تعالي

 هاي رفاه از آنجا كه دولت. گردد كارگر بازمي ي طبقه حزب توسط انقالب
 اي تجربه هنوز كارگر ي دولت طبقه و ممكن تجربياتي جهان در موجود

 واقعي سوسياليستي دولت رسد تشكيل مي نظر به پس است بوده ناموفق

 هاي تئوري اگرچه منطقي است اما محتاج كشف كه است اي نظريه بيشتر

 زاويه اين از دقيقا. هاي اقتصادي و سياسي است عملي و اجرايي در حوزه

 و شتگذا كنارها را  انديشي ها، شعارها و دگم پردازي  خيالدكه باي است
 تر انقالبي ظاهري در يكديگر از گرفتن پيشي و طمطراقپر ادعاهاي عوض

ر از دولت رفاه هاي فرات هاي اجرايي دولت تالش كرد كه تئوري داشتن،
دارد  ها قدم برمي و در جهت تعالي انسان دارد نظر مد را عمومي كه منافع

نقاط  ،داري سرمايه هاي كلي در مذمت نظام بغير از تكرار حرف و كشف را
 و هاي اجرايي و با طرح تئوري برشمرد را رفاه ضعف اجرايي در دولت

 انگشت وسياليستيدولت س برتري بر فرهنگي عملي اقتصادي، اجتماعي،

 در كه را جامعه متوسط اطمينان طبقات فرودست وآينده  در بتوان تا گذارد

تري  رفاه معقول و برخوردارند تري عادالنه نسبتا ثروت توزيع از رفاه دولت
 عملي شكلي در سوسياليستي كه چگونه دولت كرد قانع دارند چنگ را در

به دولت رفاه به ارمغان براي زحمتكشان نسبت  را تري انساني زندگي
  حاصل مبارزه و تالشاز آنجا كه دستيابي به دولت رفاه خود 1.آورد مي

هاي رفاه مستقر است و احزاب به ظاهر سوسياليست با   اشاره به كشورهاي اروپايي كه در آنها دولت-1
ر نيستند نقد در واقع آنان حاض. هاي كارگري گسترده حاضر به گذشتن از دولت رفاه خود نيستند  حمايت

  .را با نسيه عوض كنند
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آن  شستن از دست شود، نمي ميسر يسادگ به و خودبخود و است بسيار
 حزب طبقه كارگر مدام بايستي در هاي تئوريسين پس .باشد نيز سهل نمي
برتري  ها و پويا بر تفاوتبا توليد فكري  فعال بوده و هاي نو طرح انديشه

 مانند هم كارگران تا بويژه اجرايي دولت سوسياليستي تاكيد نمايند و نظري

چارچوب دولت رفاه متوقف نشوند وهم  شان در اروپايي هاي نمونه
به دست آورده در دولت طبقات متوسط نگران از دست دادن مزاياي 

رسيدن  ما تا د است واگرچه براي اين سخنان بسيار زو. شان نگردند رفاه
چه برسد به اينكه به راهي بس طوالني پيش رو داريم ، به دولت رفاه هم

بظاهر همين سخنان خود اگرچه  ودولت سوسياليستي بيانديشيم 
 ريتوليد فك چه بيشتر بر براي تاكيد هر كند اما پردازي جلوه مي خيال

 نظرب اين سخنان ضروريهاي تئوريك  عرصه مدام وكار نظري در

هرچند  نيست به يكي از اين توليدات فكر  بدبراي توضيح .رسد مي
  .ي دموكراسي نگاهي بياندازيم بسيار كلي در حوزه

بدون  گيري سالم و كنوني ما محتاج حتي يك راي شرايط در اينكه گو
اجراي  و هستيم مان كارخانجات در كارفرما يا و دولت نمايندگان حضور

اين مرحله قدمي به جلو است اما نگاه  دردموكراسي غربي خودبخود 
دارانه   نگاه سرمايهي  محدودهدر ي كارگر انقالبيون طبقه كارگران مبارز و
 در اش شكل اجرايي دموكراسي درر اگ. شود  نميمتوقفبه دموكراسي 

ي راي  غلبه و گيري يعني راي اش صورت بهترين در و داري سرمايه نظام
 اين درك تر نظامي متعالي در و طي ديگرشراي در .اقليت بر اكثريت

  مثال. بدل شود تر انساني رفتاري بايستي به
ي  حوزه االمكان در  حتي-2. گيري جلوگيري شود االمكان از راي  حتي-1

. دهنده پرداخته شود قابل فهم افراد رايو گيري به مسايل ملموس  راي
نظر است  چگونگي برداشت صاحب آب و يك روستايي در مورد زمين و

. داند مترتب آن حتما كمتر مي نتايج قانون آزادي احزاب و مثال مورد در اما
مورد  در مختلف هاي انديشه با و چندجانبه توضيح يريگ راي ي حوزه در -3

. تر است گيري مهم تر از خود راي دقيق گيري براي انتخابي موضوع راي
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اولين سئوال  دهند و ي ميرابراي چه  بايستي بدانند به چه چيز و ها انسان

 برد؟ پيش به را مسئله اين گيري بدون راي شود آيا مي همواره بايد اين باشد
در پي دارد پس تا آنجا كه ممكن  را حذف خود در گيري وجه راي  يك-4

اش به  نتايج عملي با و عمل در هر نظري، است با اجراي نظرات مختلف
 آنجا كه ممكن است از اتگيري   موضوعات راي-5. آزمون درآيد

موضوعاتي  به و شده خارج )سياسي ظامن  يك  برپايي  مثل( عام هاي حالت
نصف بعالوه  تعريف ديگر. بدل شود)  آزادي سقط جنينمثل( خاص
به  صورت نياز آيد و بايستي در تعريف درستي بنظر نمياز اكثريت يك 
  .  باشد ميل به بيشتر شدن داشتهعددي اكثريت  مقدار،گيري راي

 كردن از اساس غلط است و اقليت هاي كوچك اكثريت و حوزه  در-6
اي  صورت با اجراي دوره غير اين در نظر و  اتفاق بحث و بايستي با

بسياري از موارد همگي ما  در واقع در. موضوع را به پيش برد، نظرات
انساني بهتري  ايم كه از ارزش اجرايي و اي بوده شاهد برتري انديشه

اما از همه مهمتر . خوردار بوده اما در اقليت عددي قرار داشته استبر
پشت آن عددي فارغ از كميت   از آنجا كه هر نظر-7 اي دور آينده ودر

بايستي فرصتي برابر با ديگر  رو اين از است، برابر ماهيتي نظر از ديگر نظر با
هاي كلي  يگير دن از رايپس از گذر كريعني . نظرات براي بروز پيدا كند

اجراي  به جزيي وسپس با باال بردن كمي تعريف اكثريت بايستي بر
  پشت هر نظر توجه كرد وپس از آن در عدديكميت نسبت به نظرات

 اي طاليي به اجراي نظرات بدون در نظر گرفتن كميت حامي آن و دوره
اي فرصت برابر  اجرايي آن به هر انديشه تنها به اعتبار ارزش نظري و

تمامي اين مراحل رعايت اصول انساني   بروز داد وتنها نظارت دربراي
كه قطعا  نوع ديگراين درك هاي ابتدايي از دموكراسي. بس خواهد بود و

به روشني با آنچه ما شان است  انديشي بسيار در اجرايي كردن محتاج هم
هاي  خواست سقف به اينك هم  و كنيم مي مشاهده غربي  از دموكراسي

 گرديده فاصله دارد زيراتبديل طلبان وحتي تغييرخواهان ما  صالحتمامي ا
  با اجراي نظرات مختلف.اول. گذارد انگشت ميي مهم  بر چند نكته

تري   به سمت درك عميق.دوم. شود فكر به جامعه داده مي توليد فرصت
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حل،  در تمامي مرا.سوم. دور ي سوسياليستي مي راسي در جامعهاز دموك
اصول  بر  آن نظرآسيب احتماليفقط  نظري هرندگي اجراي تنها بازدار

است كه در ي ا روح انديشه. چهارم و. باشد جامعه مي انساني حاكم بر
توجه به انسان  ونظر آن جلوگيري از حذف  اين نگاه مستتر است و
  .باشد مي ورز بعنوان موجودي انديشه
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 چپ هاي ي گروه كليهگروه فرقان وو اكثريت و مخالفاني مثل  توده  حزب

 همين در . شدي تاريخ پاك نخواهد حافظه از انقالب اول ي دهه در همگي

 ي عرصه نه شرقي نه غربي بتدريج به شعار مرگ بر آمريكا در شعار دهه
ي دوران جنگ ايران  ي دوم سپاه كه خود آبديده در دهه. بدل شد خارجي

 يك به انقالب رهبر نبود خواهان انقالب گرديد و در عراق بود وارد سهم و

 هم روحانيت، و هدر حوز هم حال، .شد بدل حاكميت درون سياسي ي وزنه

هاي جديدي شكل  بندي نظام قطب سياسي هاي شخصيت در هم و سپاه در
متحدين ديروز واقع كساني غير از  در داخلي  كنونيدشمنان جديد .گرفته

ي سوم ابتدا كارگزاران به سردمداري رفسنجاني و سپس  در دهه. ندا هبودن
 دشمنان كشف ي هي چهارم دامن طلبان به رياست خاتمي و در دهه اصالح

 از .يافت گسترش )و كروبي موسوي( نيز سبز جنبش گران فتنه به داخلي

نژاد و مشائي و ديگر  احمدي مانند نيز نزديكتر متحدين ديگر سوي
هاي جديد  بندي ند و قطبا اش به اين ليست اضافه شدهدولتمردان مطرود

ي پايداري  ههجب سپاه، سرداران حاال .است گرفته شكل مقطع اين ديگري در
بيت رهبري، هواداران هاشمي  همراه به جديد دولت روهاي ميانه و راديكال

طيف متنوع حاكميت  همگي آزادشده يا زنداني طلبان اصالح و روحانيت در
ي اختالفات  زنند كه دامنه مي رقم سياسي و اقتصادي مختلف گرايشات با را

 اقتصادي نهايتا و نگيفره اجتماعي، چگونگي مديريت سياسي، براي نظري

 .ي فقيه خبري نيست از واليت مطلقه ديگر. كند تر مي تر و پررنگ متنوع را
بر كسي  ديگر اما ندا محتاج ظاهري وحدت اين به ها جناح اين همگي اگرچه
 والغير است قدرتمند جناح يك تنها خود فقيه شخص ولي كه نيست پوشيده

 ي قضاييه تا مجلس، كومتي از قوههاي ح اركان. ي حاكميت كاره همه نه و

بانك مركزي، اتاق  هايش، وزارتخانه و دولت بسيج، و انتظامي نيروي سپاه،
 شوند مي بنادر كه به عنوان ابزارهاي قدرت محسوب و گمركات بازرگاني،

 ي دهه مثل باندهاي داخلي ديگر. دستي برخوردار نيستند از مديريت يك
هاي سياسي  عنوان وزنه به و شوند يم فيزيكي حذف كمتر انقالب اول

اين تنوع نظر و چگونگي مديريت . مانند نمك باقي مي همچنان در آب
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هاي درون حاكميت  اول، در ميان باندها و جناح: نظام در حاكميت

، دارد هاي دائمي براي به قدرت رسيدن جناحي را زنده نگاه مي اميدواري
رت مانند مجلس و دولت مدام هاي قد اينكه در سي سال اخير اركان كما

توسط آراي  توهم تغييرات از پايين رادوم، . دست به دست شده است
كنند  هاي بدون تشكل باور مي زند وتوده انتخابات مردم همواره دامن مي

 نظام شان را در چارچوبهاي هاي نزديكتر به خواست توانند جناح كه مي
تر تحميل  هاي غيرمردمي احرا به جن اسالمي بهر حال انتخاب كرده و آن

ي سياسي  بندي بيشترين بهره هاي نيم حاكميت با چنين قابليت سوم،. كنند
ها  از سوي تودهآميز  نتوشات مديريتي نظام با رفتاري غيرخرا در تغيير

هر تغيير در زندگي  كه رندانه ترويج فرهنگ كاسبكارانه وبرد ودر كنار  مي
آموزش  فرودست هاي توده كند،به مي تبليغ هزينه پرداخت  بدون را اجتماعي

 در رفتارهاي اجتماعي هاي قهرآميز بدون تالش نااميد نشوند و كه دهد مي

المللي  ي بين جامعه نگاه در چهارم،.بدوزند حاكميت درون تغييرات به چشم
 به اعتماد و مردم آراي نقش و بند نيم هاي دموكراسي به هايي اميدواري نيز

طلبانه  رفتاري جنگ از كه كند مي ايجاد خويش ثبات رد حاكميت نفس
داشته  خوش نظام )تغيير نه و( تبديل قابليت اين به دل و بشويند دست
 .است معناي ثبات سرمايه بسيار حياتيه بخصوص كه ثبات نظام ب. باشند
مالي  منابع داراي ايران .است اقتصادي وجه داخلي، وضعيت ديگر وجه

صورت  الزم نيست از جايگاه نفت وگاز ايران درديگر  .گسترده است
 سال بيست تا حداقل كه بگوئيم سخن هاي غربي هاي شركت گذاري سرمايه

 ي توسعه رشد و مقدار چه و افزايد مي مقدار به توان مالي كشور چه آينده
 و دستي صنايع متنوع، معدني منابع پتروشيمي، صنايع .دارد بهمراه اقتصادي

 حد در كه برطبق برآوردها قابليتي توريسم صنعت كردن ندهز مهمتر ازهمه

بطور  تواند مي را ملي درآمدهاي سطح همگي دارد، نفتي درآمدهاي
توان سطح توليد  هاي مشترك مي گذاري  سرمايهبا و دهد ارتقاء چشمگيري

 دركنار منابع فوق منابع انساني، نيروي كار .داد افزايش را پيشرفته صنعت و
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 هاي درآمدرشد هاي اميدواري از بانبوغ و فراوان هاي صيلكردهتح جوان،
.ملي است

 بر كسي پوشيده نيست كه پس از انقالب اسالمي و .وضعيت خارجي. 2
اش  مهمترين دغدغه اسالمي جمهوري ،وعراق ايران جنگ از پس آن متعاقب

همواره سعي  داخل وسپس در منطقه بوده است و در خود حاكميت تثبيت
در موقعيت برتر  هم از نظر عقيدتي خود را  كه هم از نظر نظامي وداشته
هاي  حذف فيزيكي تمامي جريان از پس منظور همين به.بياندازد جا اي منطقه

ي شصت وهمچنين با استمرار جنگ و  دهه مخالف خارج از حاكميت در
مكانيزه شدن  اندوزي و تجربه گيري، شكل و نظامي قواي مجدد شدن روز به
ي هفتاد سعي كرد  دهه متشكل شدن خيل نيروهاي بسيج، رژيم در و اهسپ

اش را  اي وحاميان غربي رقيبان منطقه هاي خود با مخالفان و مرز درگيري
 تشكيل. مقابله بگشايد براي جديدي هاي جبهه و بگستراند ايران از خارج به

ز امت آن پيگيري ت موازات به مرزي و اقدامات عمليات برون و قدس سپاه
هايي  سراسر جهان از جمله تالش اسالمي در ايران رهبري به شيعه اسالمي

 .وازن منطقه كردتدر  مهمي ي وزنه به تبديل را بود كه بتدريج ايران اسالمي
 ميدان براي !با سرنگوني رژيم صدام اين رقيب اصلي ي هشتاد و در دهه
لبنان، بشار  اهللا در حزب .شد  ايران نيز مهياتر ميگيري هرچه بيشتر قدرت

 و بحرين راسد در سوريه، مقتدا صدر و حكيم در عراق، احزاب شيعه د
 بود مي ذ جمهوري اسالمي در منطقههمگي بيانگر نفو ...و يمن در ها وثيح

غرب پس از تسخير افغانستان و . شد ي آن افزوده مي دامنه بر روزبروز كه
كشورهاي  ازسويي.گرداند زميبا كشور به را نيروهايش بايست مي حال عراق

گيري نظامي  فارس كه عمدتا سني مذهب هستند از قدرت خليج ي حاشيه
امريكا  نظامي بازگشت نيروهاي با و داشتند واهمه شدت به ايران اي هسته و
ي جهاني به اين  ، سرمايهي ديگر از زاويه .شد مي افزوده مدام نگراني اين بر

رشد تكنولوژي و رشد سرمايه  بين تناسبي بايستي كه بود رسيده بندي جمع
 ظاهر  هاي به اندازه در حداقل منطقه كشورهاي در فرهنگي و سياسي رشد با

 به .پذيرد صورت عرب مديريت جوامع و سياسي ي عرصه در دموكراتيك
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 تا گرفت شكل عربي بهار به موسوم اعتراضي جنبش كه هنگامي منظور اين 

 حتي و كرد حمايت آن از بود ي جهاني رمايههمسويي س با متناسب آنجاكه

 و توقف باعث كه نمود منطقه از ديكتاتورهاي برخي سرنگوني به كمك
حاكم  هاي خانواده كنترل در را چيز همه و بودند شده سرمايه گسترش

 صالح  عبداهللا و مصر در مبارك قذافي در ليبي، علي در تونس، بن. داشتند

 سياسي پاشيدگي هم در به اما 1.نگون شدندديگري سر يكي پس از يمن در

 به ايران دستيابي از اسراييل هاي با گسترش نگراني و منطقه در چنيني اين

سركوب جنبش  و همچنين با منطقه در شا روزافزون نفوذ و اي هسته سالح
 از الملل ناگزير ي بين مردم موسوم به جنبش سبز، غرب و جامعه اعتراضي

 دومي كه بود كننده هاي فلج يا تحريم ي نظامي اه مقابلهيكي از دو ر انتخاب

 .شود نشيني عقب به ناگزير ايران گسترده اقتصادي فشار با تا برگزيد را
 سال انتخابات در اسالمي جمهوري و شد واقع موثر ها تحريم قدرت باالخره

 كه بود بديهي  اما.داشت اعالم نشيني عقب و مذاكره براي را خود آمادگي 92

و  شده متوقف اي هسته بحث در نشيني عقب اين كه كند مي سعي حاكميت
 حاضر درحال .نكند پيدا تسري اجتماعي و سياسي مديريت هاي حوزه به

 آرامش براي ايران نفوذ از بتواند اي هسته نشيني عقب در است اميدوار غرب

 انستان وو در معادالت سياسي سوريه، لبنان، عراق، افغ برده بهره نيز منطقه

 بعيد هيچ .شود معامله و گفتگو وارد فارس خليج ي حوزه كل حتي و بحرين

 صدرامقتد لبنان،حماس، اهللا حزب مانند هايي گروه نزديك اي آينده در نيست

 غرب با معامله در كه گونه همان .گردند سياسي صرفا جريان يك به تبديل ...و

  . اسالمي خارج شدند وريجمه نظامي نمخالفا ي گردونه از خلق مجاهدين

 سرنوشت هريك و رفتار غرب در حين شورش مردمي و پس از آن با يكديگر متفاوت است و غرب به -1
نسبت منافع خود دست به اقداماتي زده است كه نشان از پايبندي به اصولي ثابت نيست مگر توجه به 

مبارزات  آگاهي سطح( دارد وجود ذكرشده يكشورها از يك هر در پارامتر چندين خود مشخص منافع
مردمي، فرهنگ مردم معترض، وجود اقوام و اختالفات قومي، نقش ارتش و نيروهاي نظامي، نقش و 

) مبارزات سياسي ي سابقه اقتصادي، وابستگي و خارجي گذاري قدرت نيروهاي تروريستي، چگونگي سرمايه
يابند و در ديگري مانند ليبي هنوز در كش  قي دست ميكه در يكي مثل تونس مردم به قانون اساسي متر

ي تمركز غرب  گيرد و در يمن عمده در مصر ارتش مجددا قدرت مي. هاي قومي اسيرند و قوس درگيري
  .هاي تروريستي است بر مقابله با گروه
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ق ايران و بخصوص هاست بازار پررون سال. وضعيت اقتصادي و ژئوپليتكي. 3
ايراني . گذاران غربي به دور مانده است دستان سرمايه از اخير، هاي سال در
، معادن، ، فوالدهاي نفت، گاز، پتروشيمي در حوزه گذاري سرمايه امكان كه

ي  انساني جوان و نيروهاي تحصيلكردهمنابع . صنعت و توريسم را دارد
، رفته نسبت به ديگر كشورهاي منطقهزن و مرد ، فرهنگ باز و پيش فراوان

خواهي و  ي دموكراسي  ادبي و هنري، سابقه،حضور انديشمندان فلسفي
اخير، همگي برتري ايران را نسبت  هاي سال در دانشجويان و زنان مبارزات

ز حتي حق راي به زنان در برخي از آنها ديگر كشورهاي منطقه كه هنو به
فرهنگي  نظر از اي مانده عقب كشورهاي.دهد مي نشان را است محدود بسيار

) افغانستان، يمن پاكستان،( مانند فقير بسيار قطبي، تك بسيار سياسي رنظ از و
، ،سوريهليبي( مانند خود جغرافيايي ي محدوده در ثباتي بي و ها قوميت درگير
به بازي  سياسي مشاركت در را كه مردم قطبي پادشاهي هاي تك منظا) عراق
و يا ) اردن، كويت، عربستان، امارات، قطر، بحرين، عمان(مانند  گيرند نمي

كشند مانند  مفرط دارند و امنيت سرمايه را به چالش مي سياسي هاي ناامني
 و كه اين آخري اگرچه عضو ناتو است. لبنان، مصر و تا حدودي تركيه(

 سياسي و مالي نفوذ از اما باشد نزديك غرب هاي نظر به خواست هر از شايد

تنها ايران است كه كشوري پهناور و از نظر ). بهره است بي منطقه در ايران
زده  دارد كه هم با شرق بحران ژئوپليتكي در مكان جغرافيايي مناسب قرار

 مثل ي شمال افتهمثل پاكستان و افغانستان و هم كشورهاي تازه استقالل ي

تواند ارتباط  تاجيكستان مي و ارمنستان آذربايجان، ازبكستان، تركمنستان،
همين نقش  و باشد داشته غربي گذاري سرمايه طريق از اي واسطه با اقتصادي

ي  دازيم به سه برخورد با سه انگيزهپر حال مي 1.ايفا كند غرب كشور در را

 قطر بديهي و تا حدودي عربستان مثل سياسي رقيب و امارات و تركيه مثل منطقه اقتصادي رقباي البته -1
هاي  اندازي شكل سنگ در كه ها مخالفت اين اما كنند مخالفت ايران براي غرب سياست كه با اين است 

هاي ايران  دهد همگي بسته به توانايي هاي واردات و صادرات خود را نشان مي شيعه و سني و محدوديت
ها و جايگاه ايران از هر  اين توانايياي و اقبالي دارد كه غرب و متحدانش بر اثر  هاي منطقه در حل بحران

اي وابسته  هاي يك قدرت منطقه ي ويژگي تنها ايران است كه همه. دهند نظر در منطقه، از خود نشان مي
شدن به الگويي پيشرو در مسايل اقتصادي، اجتماعي و سياسي را هم داراست،  تبديل قابليت كه را غرب به

تواند امنيت و ثبات خود را كه بسيار   كه با متقاعد شدن غرب مييكجا در خود دارد و تنها ايران است
   .ي منطقه تسري بخشد زده براي سرمايه حياتي است به ديگر كشورهاي بحران
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. اي ايران در پي مذاكرات هسته با ربغ ي معامله ي مسئله با متفاوت سياسي

 جامعه جهاني و بويژه جهان غرب مايل به ايجاد پايگاهي امن بپذيريم اگر

هاي  بعلت ويژگي جهاني ي سرمايه و است منطقه در قدرتمند و باثبات و
گاه بايستي  ، آنبرشمرده شده ايران را چنين پايگاهي برآورد كرده است

سو، و همچنين اپوزيسيون  درون آن از يك ايه جناح و حاكميت كه ببينيم
جداي از  واقع در. انديشد و غرب از سوي ديگر، به اين معامله چگونه مي

. ي متفاوت پيش رو است عمدتا سه برخورد با سه انگيزه جزئي اختالفات
هاي مختلفي   جناج تندرو با مديريت رهبري نظام كه خود از طيف-1

ت و احتماال توافقات به چشم ماندگاري شود به اين مذاكرا تشكيل مي
خواهد  يعني اين جناح مي. انديشد تري مي خويش براي مدت طوالني

هاي  ها هر دو متوقف شده و به عرصه اي و همچنين تحريم بحث هسته
دخالت در امور سياسي كشور دست برداشته  از غرب و نشود كشيده ديگر

حيات خويش  به خواهد مي كه اي شيوه به اسالمي جمهوري كه دهد اجازه و
اهللا و  كنترل حزب(اين جناح ابزارهايي براي معامله دارد مثل . ادامه دهد

اي،  سركوب تروريسم منطقه در ريهمكا عراق، و سوريه در معامله حماس،
كه اميدوار است بتواند ) ي خليج فارس عدم دخالت در كشورهاي حوزه

اين جناح  كه آنجا از البته .نمايد يريتمد را رو پيش با تكيه بر آنها مذاكرات
نگرد پس  ترين ابزار اعمال حاكميت مي ي قدرت بعنوان محوري به مقوله

بديهي است در داخل پس از اطمينان خاطر از جانب غرب دست به 
خارج از كشور نيروهاي بالفعل خود را به تري بزند و در  سركوب جدي

ي سياسي از غرب همچنان ادامه نيروهاي بالقوه تبديل نمايد تا باجگير
هاي  دور كردن مجاهدين خلق از كنار مرزهاي ايران يكي از نشانه. يابد

و  دار جي جهاني با اين جناح ك برخورد غرب و سرمايه. اين معامله است
. گزيند ي نهايي برنمي اين جناح را براي معامله نشود مجبور تا و است مريز

نياز نشان  طرف بي  جناح تندرو از يكهاي به همين دليل يكي از تالش
كند كه به  دادن خود به توافق با غرب است و از طرف ديگر مدام تقال مي

اين جناح جريان قدرتمند ديگري براي مذاكره وجود  از غير بفهماند غرب
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ي نهايي دست  اين جناح تا لحظه. توافق با آنهاست به ناگزير غرب و ندارد
 ي دارد و كليه يه غرب و ناامني در منطقه  برنمي، شعار علسازي از بحران

 غرب هنوز تصميم نهايي خود. نمايد رو را وتو مي هاي جناح ميانه برنامه

ي  در عرصه بعدي اتفاقات منتظر و است نگرفته جناح اين با رابطه در را
طلب درون  رو و اصالح  جناح ميانه-2. سياسي داخلي و خارجي است

آنها واقعا طالب . شمي رفسنجاني طرح ديگري داردرهبري ها به حاكميت
اند زيرا هم محتاج كمك و حمايت غرب براي به دست  معامله با غرب

توانند نقش  گرفتن كامل قدرت در داخل هستند و هم با اين توافقات مي
ي خود مديريت  پررنگتري در منطقه ايفا كرده و نظام اسالمي را به شيوه

اند كه پرچم حمايت از  اي آماده نشيني هسته ر از عقبرو بغي اين از. نمايند
مردم را در مقابل افتضاحات اقتصادي و اجتماعي دولت قبلي كه مورد 
حمايت جناح تندرو نيز بوده را بلند كنند و منادي رونق اقتصادي، كنترل 

بند  ي اقتصادي و دموكراسي نيم تورم و بيكاري و ايجاد اشتغال در حوزه
خواهد با حمايت  كه مي اين جناح در عين آن. جتماعي گردندي ا حوزه در

مردم و غرب قدرت را از چنگ رقيب تند رو خويش بيرون بكشد اما در 
 نظام اسالمي در تغييرات است بهتر كه خواهد به غرب بفهماند حال مي عين

روها باشد تا سرنگوني حاكميت  به ميانه تندروها از قدرت جابجايي حد در
يعني اگر رقيب و آلترناتيو جناح تندرو در خارج از . وزيسيونتوسط اپ

روها و  مرزهاي ايران گروهي تندرو مثل مجاهدين خلق است براي ميانه
 غير  در اپوزيسيون هستند كه طالب تغييرات رقيبيهاي طلبان گروه اصالح

و بخصوص امريكا  غرب به دارد اصرار جناح اين .باشند مي آميز خشونت
ي  هاي موجود براي حفظ منافع غرب و سرمايه گزينهد كه بهترين بباوران

جهاني هستند زيرا هم غرب را از شر جناح تندرو و نتايج عملكردش در 
هاي  پرداخت هزينه به مجبور آنها ديگر و كند مي خالص هميشه براي منطقه

آميز و بدون به  اي مسالمت متعدد نخواهند بود و هم اين جابجايي بگونه
افتد و خطر راديكاليزه شدن   پاشيدگي يك سيستم حكومتي اتفاق ميهم

در حين جابجايي قدرت را براي غرب مانند ديگر كشورهاي منطقه به 
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كند كه  از همه مهمتر اين جناح مدام به غرب گوشزد مي. رساند صفر مي
. ي مردم ايران است كارانه ي واقعي تمايالت و روحيات محافظه نماينده

ها  معامله با غرب نسبت به ديگر جناح دست باالي اين جناح در در واقع
هاي  همين تمايل عمومي مردم بر حفظ ثبات و امنيت و نپرداختن هزينه

هاي جديد  دانند كه غرب نيز آمادگي چالش بخوبي مي اينان .است مختلف
ي جديد را ندارد، پس بر حفظ  با يك تغييرات انقالبي و يا يك مخاصمه

جويانه اما مقتدر و ثروتمند در  مهوري اسالمي با نگرشي صلحسيستم ج
بار با شكلي ديپلماتيك و  ش منتهي اينا منطقه با همان نفوذ بر عوامل
 اپوزيسيون خارج از كشور كه نه -3. ورزد سياسي و نه نظامي تاكيد مي

هاي  از انسجام و نه از حمايت مردمي داخلي برخوردار است و از طيف
خواهاني با  طلبان فراري گرفته و جمهوري شده، از اصالح كيلتش مختلفي

هاي   چپنهايتا و نظام و آميز تا تغييرخواهان قانون اساسي رفتاري مسالمت
ي سياسي همواره باعث شده كه در معادالت  عرصه در حضور اين .انقالبي

سياسي به ايشان از جانب غرب و حاكميت بعنوان آلترناتيوهاي بالقوه 
اينان با .  شود هرچند به واقع حضورشان خيلي جدي به نظر نرسدتوجه

رانساني رژيم در سركوب، هاي مالي، سياسي و غي تاكيد بر افشاگري
ند كه نبايستي به حاكميت ا هبه غرب يادآوري كردغارت مدام جنايت و

ي  گلوي جامعه از را خار اينيكبار براي هميشه بايد اسالمي اعتماد كرد و 
و يكپارچه  متحد نه كه جريان اين با معامله كه آنجا از. ساخت ارجخ جهاني

باشد  هزينه مياست و نه از حمايت داخلي برخوردار است براي غرب پر
هاي مردمي را در پي يك تغييرات حكومتي  از طرفي سطح خواست و

، خيلي مورد آورد برد و سود سرمايه را به يكباره پايين مي بسيار باال مي
اما اگر جناح تندرو بر اصرار خود در حاكميت پاي . باشد غرب نمياقبال 

اي و عملكردش در منطقه همچنان  بفشارد تا جايي كه در توافقات هسته
هاي خود را براي باجگيري ادامه دهد، ممكن است غرب به  تندروي

در واقع براي غرب اين . اپوزيسيون خارج از كشور توجه بيشتري بنمايد
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ي بازي است و تا ناگزير نشود به  هايي براي ادامه انند برگاپوزيسيون م
. كند آنها مراجعه نمي

  
    پيش روي طبقه كارگر است آنچه
روشنفكران  و كارگري فعالين نقش واينكه رفاه دولت بحث به بازگرديم حال

توان برقراري آن  مي چگونه و چپ در تالش براي رسيدن به آن چيست
 هايي ويژگي برشمرديم كه دولت رفاه داراي چه حال به تا .شمرد محتمل را

. و اكثريت مردم چگونه فرهنگي است متوسط ي طبقه غالب فرهنگ .است
 به غرب و جهاني سرمايه. دهد هاي خود مانور مي حاكميت چگونه در اليه

 ي طبقه وضعيت .دارد چه جايگاهي منطقه در ايران و نگرد مي چگونه ايران
حال با اين . و نهادهاي آن چگونه است چيست چپ نروشنفكرا و كارگر

براي  آن به وابسته چپ جنبش و كارگر ي طبقه درواقع درمقابلتفاصيل 
 قهرآميز،كه رويكردي با سوسياليستي انقالب .1 .روست گزينه پيش سهتغييرات سياسي 

 از اثري كه آن خاطرب هم نيست فراهم آن مادي هاي زمينه زيرا نيست ميسر اين

 هاي انقالبي سازمان و ي كارگر ه حزب و نهادهاي طبق مانند طبقهمتشكل يروهاين

 قهرآميز رويكردي كه اش نظري هاي زمينه از آن تبع به همو ندارد وجود
 خبريانقالبيون چپ  ميان در نه و كارگر ي طبقه ميان در نه اصوال است

 نشده تجربه اينجا در گاه هيچ هم اي چنين مبارزهي   سابقهضمن در .ستا

 متوسط ي طبقه رهبري به قهرآميز انقالب دموكراتيك با رويكردي .2 .است

 تجربه 57 سال آنچه مشابه كارگر، ي طبقه از جمله طبقات ديگر حمايت و

 شود مي موفق جرياني آن ندارند را خود نهادهاي وقتي طبقات ديديم و شد

 سبقت گوي و اراستبرخورد يتر منسجم ايدئولوژي و تشكيالتي نظم از كه

 كه آنجا از و .57 سال در روحانيت توسط انقالب سرقت مانند ربايد مي را

 داليل آن به تفصيل تا(مردم بطور عام رويكردي قهرآميز نيست  رويكرد
 .رسد نظر مي اين گزينه نيز در شرايط فعلي ناممكن به) كنون آمده است

 مترقي بين طبقات تعامل رد آميز غيرخشونت رفتاري با دموكراتيك تالش .3

  . دارانه نظامي سرمايه چارچوب در دموكراتيك  دولتي برقراري براي
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 موجود تطابق بيشتري دارد پس نيروهاي واقعيت با سوم ي گزينه كه آنجا از

گفتيم در شرايط . پردازيم مي دموكراتيك تالش اين به و پرداخته بيشتر آن به
 مشاهده كم  كمآن درشرايط فعلي ثراتا كه رژيم نشيني عقب و قدرت خالء

كارگران  جمله از و دموكراتيك نيروهاي ي همه براي را هايي فرصت شود مي
بديهي است حاكميت  .تا به سازماندهي خود اقدام كنند سازد مي فراهم

خواهد كرد  مبارز و مترقي نيروهاي كردن محدود براي را تمامي تالش خود
 مقدار سهم منطقه، سياسي وضعيت به همه چيزمعامله رژيم با غرب  راما د

اين  .وضعيت فعالين مبارز داخلي بستگي دارد خواهي سرمايه جهاني و
چه از  و رژيم جانب از چه( گونه كه براي ما رقم خورده تواند آن معامله مي

ي  اينجا طبقه تمامي نيروهاي مردمي و كه بشرطي نيافتد اتفاق )غرب جانب
دست به تشكيل  از شرايط موجود بهره برده و انقالبي روشنفكران و كارگر
 در وع موفقيتيعني هر ن. هاي كارگري و روشنفكري خود بزنند هسته

اما . ما بستگي دارد سازماندهي و تالش به مستقيمافوق، دموكراتيك تالش
ي چنين  آماده موجود فضاي هم زيرا است؟ شدني كنيم اين امر چرا فكر مي

آميز و  فعاليتي مسالمت راستاي م اين فعاليت همچنان دره است و فعاليتي
ي  انوني است و منطبق با همان روحيهحركت به سمت ساختن نهادهاي ق

رفتار بين  ي مردم تا وقتي كه در بند آن اسيرند تودهكه  است يا كاسبكارانه
اگرچه گفتيم  .گزيند برمي را آميز دومي ي مسالمت هزينه و رفتار كم انقالبي

مخفي  ونيمه علني نيمه فعاليتي عمال روشنفكري و كارگري هاي هسته شكيلت
در قانون اساسي مجاز  ظاهر به كه است سنديكا نهاد ساختن ،اما هدف است

 خطركردن اندكي با قانوني فعاليتي شود پس كل فعاليت ذكرشده مي شمرده

 راگ و است كارگران مبارز براي دموكراتيك تالش حداقل اين كه است
 واقعي سنديكاي منتظر ايجاد توان نمي اصوال نگيرد صورت هم تالش همين

نشيني  همين شرايط عقب در حتي آنهارا حاكميت كه نهادهايي زيرا .بود
خود آنها را مديريت كرده و  كه بود نهادهايي خواهند شمرد قطعا مجاز مي

 كردن خطر واقع اين حداقل در .گذارند مي برآنها نام ظاهري نهاد كارگري

 كارگران از نيز را  اين توان نمي و است ناپذير اجتناب امري تغيير حداقل براي
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هم از اين فرصت  شان احزاب و ديگر طبقات .نخواست روشنفكران و مبارز
. ها شروع شده است اينكه اين تالش كما. كنند بدست آمده استفاده مي

در .  اجتماعي استي تغييرات زمينه ساختن نهادهاي طبقاتي اولين پيش
. گيرد صورت مي غرب و حاكميت سوي اوت ازاين مرحله دو برخورد متف

گيرد تا از آن جلوگيري كند و دومي از  ش را بكار ميا ي تالش اولي همه
راستاي  ي ايران را در كند زيرا جامعه گيري اين نهادها حمايت مي شكل

هاي  محدوديت و عيارهام با البته. (خواهد تر مي  مترقياش اهداف اقتصادي
هاي  انديشه  درون تضادهاي همين درآينده و است تضاد،فرصت همين )خود

ي  رف حمايت از رشد و نظم درون طبقهداري يعني از يك ط نظام سرمايه
مقابله با  كارگر و مجاز شمردن ساخت نهادهاي كارگري و از طرف ديگر

تري  تغييرات عميق باعث هسرماي هاي هزينه باالرفتن آنها براي جلوگيري از
ي ناگزيري به   نظام سرمايه با علم به اين تضاد از زاويه در واقع.شود مي

ساختن نهادهاست  به هرروي پس از. دهد و اين يعني فرصت آن تن مي
. گيرد تري بخود مي كه مبارزات دموكراتيك طبقات مختلف رنگ جدي

سازي نهادمبارزات  خشيب نتيجه فرداياز پس  كاسبكارانه فرهنگ تغييردر
امنيت شغلي  و توليد ثبات در گيرد و با تغييرات اساسي بتدريج صورت مي

هاي  ي تالش پروسه. شود هاي جدي مي اين فرهنگ هر روز دچار آسيب
مابين طبقات  طبقاتي هاي دموكراتيك با ساختن نهادها آغاز و در همكاري

آميز كه همان  ر مسالمتدر اين مرحله ابزا. شود مترقي جامعه دنبال مي
هاي  تجربه. رسند باشد بيش از پيش مهم بنظر مي هاي راي مي صندوق

شد حاال  مي حاكميت در تغييراتي اندك هايي كه باعث گيري گذشته در راي
تري را با خود به همراه  تواند تغييرات جدي با نظارت همين نهادها مي

نشيني  مجبور به عقببياورد و اين به شرطي است كه حاكميت همچنان 
رود و خط قرمز آن كدام است؟ بديهي  ولي رژيم تا كجا عقب مي. باشد

يكي . ي درون حكومت با ديگري متفاوت است است خط قرمز هر اليه
 جمهور نيمه معتدل را رئيسحتي  و كند تحمل را تشكلي هيچ نيست حاضر

 تماعي واج نرمش حاكميت در رفتار تابد وديگري برتعديل و هم برنمي
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 خط قرمز حفظ حاكميت در، كليت نظاماما در. تاكيد داردحقوقي با مردم 

غرب كجاست؟  قرمز خط اما .فرصت يعني نيز اين و است ها اليه بين مانور
ديگر  كشورهاي تمام مانند اش مترقي نيروهاي و ايران با رابطه در قطعا

مزهايي قر خط كند هاي درون آنها را رصد مي منطقه كه غرب حركت
شدن نيروهاي مترقي وحشت دارد  غرب همواره از راديكاليزه. وجود دارد

 سرمايه منابع و برداري از امكان بهره نيروها اين داند كه با رشد زيرا مي

از ، شرايط مشخصي تا است ناگزير طرفي از .شد خواهد محدود برايش
ب برقرار براي تناس ،شهروندي و فردي حقوق هاي آزادي و تكنولوژي رشد

شرايط هر كشور توجه به كردن بين رشد سرمايه و بهره برداري از آن با 
اما خط قرمز اصلي آنجايي است . و اين يك فرصت استحمايت كند 

. سازد اش را متوقف مي خورد و انباشت ي جدي مي كه به سرمايه لطمه
اين مرحله  در نهادهايش و  كارگري هدف طبقات مترقي و بخصوص طبقه

هدفي كه هم بتواند آن را در اين . باشدو ممكن يستي هدفي حداكثري با
تر ثروت برخوردار كند و هم او را در رسيدن به  مرحله از توزيع عادالنه

 هدفي نيست آن و نمايد ياري ليسم استهدف نهايي خود كه همانا سوسيا
 بين آنچه است بديهي .مرحله اين جز تالش براي رسيدن به دولت رفاه در

ي تالش  را مقدمات اوليه با آنچه كه حتي آن موجود استكه هم اينك 
باز بديهي  و دارد وجود بسياري ي فاصله ناميم، مي رفاه  برقراري دولتبراي

است كه حاكميت اسالمي و نظام سرمايه ي جهاني هر دو با آن به شدت 
 ،ستكرده ا دو عبور هر قرمزهاي خط از اين خواست زيرا كنند مي مخالفت

اي  بصورت مرحله ،آميز مسالمت طريق از توان مي كه اي مترقي دولت تنها اما
و با فعاليت هاي مدني و دموكراتيك كه حقوق كارگران را در اين مرحله 

درواقع به .  نمود دولت رفاه استبرآورده سازد و بايستي برايش مبارزه
يك  ازعني تفريطي داشت ي نگاهي افراطي وبايستي نخواست دولت رفاه 

امري ناشدني  اصوال دسترسي است و  انديشيد كه دولت رفاه غيرقابلسو
 برخي طرفي مانند از عنوان كرد و اي را است ونبايستي چنين خواسته

 هاي  اين خواست نوعي انحراف از آرمان گونه نگريست كه اينمنتقدان 
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زيرا  گردد طرح نبايستي و باشد مي چپ انقالبي روشنفكران و كارگر ي طبقه
 با برپايي بايد فقط مرحله اين در نشيني است و حاكميت خود درحال عقب

فراموش  .نمود تمركز سوسياليستي دولت حداكثري خواست بر شوراها
گري  وحشي ضعف قرار گرفته است بر موضع در حاكميت هرگاه كه نكنيم

ست نگذاشته ا از دست بدهد و كمتري را سنگرهاي تا افزوده اش سبعيت و
 1.هايشان بيافزايند خواست بر لحظه توانند هر برسند كه مي باور اين به مردم

 بايست به همراه ديگر طبقات و نيروهاي مترقي مي ي كارگر واقع طبقه در

 رزهمبا هرحال از دل ند كه بهرا در اين مرحله براي خود مشخص كهدفي 

 ي آبديده نخواهدآت مبارزات براي وگرنه گردد ممكن يافته سازمان تالش و

 از مبارزات دموكراتيك اين دل در تا بپردازند هزينه برايش بايد آنها .شد

ي ساختن  ديگر آماده جهت از سنديكا توسط طبقاتي مبارزات و ،جهتي
  . ي كارگر خويش گردند حزب طبقه

شان  هدف نيروهاي مترقي در اين مرحله پس از تشكيل نهادهاي طبقاتي
آميز به  تغيير مسالمت آيا اين اما .قانون اساسي استآميز  تغيير مسالمت

بلكه حاصل ! وجه هيچ هب و معناي درخواست از حاكميت است؟ خير
  . هاي مدني فعاليتي است از مبارزات دموكراتيك و نافرماني

به پذيرش  رمجبو را او بايستي بلكه! پذيرد؟ خير آيا حاكميت به سادگي مي
 المللي و پرداختن  خياباني و فشارهاي بينتظاهراتها،  با اعتصاب. كرد

 از حاكميت هم بزرگي بخش است بديهي .سركوب و زندان هاي هزينه

خواهي  دموكراسي جنبش به را هايي هزينه و شود متوسل زور به كند مي تالش
  .ريزي كرد برايش برنامه پس بايد آن را مد نظر داشت و .تحميل كند

تغيير قانون اساسي اميدوار بود؟ بصورت توان به حمايت غرب در  آيا مي
  . كالمي بله اما بايستي تمام تالش را بر روي نهادهاي مردمي متمركز كرد

 و پس از پذيرش قطعنامه اتفاق افتاد و آن زماني بود كه بسياري از زندانيان 67 نمونه آن در سال -1
اش را به درستي  هاي ايدئولوژيك سئواالت رار گرفته و در دادگاهضعف ق موضع در رژيم انديشيدند، سياسي

ي  زندانيان و تفكيك  بندي ساده كردند اين سئواالت تنها براي دسته تحليل نكرده ودر زماني كه فكر مي
اي  با لطمه را اي مواجه شدند كه براي هميشه جنبش چپ كشي بيرحمانه يكباره با نسل بندهايشان است به

  .         و جبران ناپذيري روبرو گردانيددهشتناك
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تكيه ي متوسط  طبقه موجود ياه توان و درست است كه به تشكل آيا مي

تا قبل از تشكيل نهادهاي طبقاتي و بخصوص سنديكاها، ! كرد؟ خير
شان چه در  ت نخواهند داشت و منافعدهي تغييرا كارگران نقشي در سمت

  .هر نوع تغييراتي كمرنگ خواهد بوددرقانون اساسي و چه 
هدف نهايي ، از تشكيل نهادهاي طبقاتي و پس از تغيير قانون اساسي  پس

اقبال عمومي  و حمايت از كه دولتي .است مرحله تشكيل دولت رفاه اين در
  1.خارج برخوردار است در نيجها سرمايه و داخل در فعلي بغير از حاكمان

.  ممكن است؟ معلوم نيست قانون اساسيآميز مسالمتتغيير همچنان آيا  
ممكن گردد اما غير مي ي آن زمان و قدرت نهادها باز اين به شرايط ويژه

  . نيست
با  اين نيز مستقر شود؟ آميز مسالمت اي گونه به است ممكن چه؟ رفاه دولت

 ولي است آن مخالفان جزو خود  غربكه بخصوص نيست معلوم قطعيت
هاي  خواست فهم در مردم عزم و مبارزات و نيروها به بستگي چيز همه 

كننده است و  شان دارد و اين عوامل داخلي است كه تعيين دموكراتيك
    . ي جهاني را مجاب به پذيرش دولت رفاه نمايد تواند جامعه مي

ي دولت  گر اين پرسش دربارها! آيا دولت رفاه اصوال شدني است؟ بلي 
اي  دولت سوسياليستي هيچ كنون تا كه آنجا از واقعي سوسياليستي بود شايد

هاي رفاه در برخي  بود اما دولت مستقر نشده است پاسخ ناروشن مي
كشورهاي اروپايي برقرار شده است و اگرچه تا كنون در كشورهاي در 

اظ نظري ناممكن به لحاي رخ نداده است اما  حال توسعه چنين تجربه
كه ايران از نظر مادي و تامين امكانات شرايط  بويژه آن. نخواهد بود

  .مناسبي براي برقراري دولت رفاه در اختيار دارد
خيالي و يا انحراف از  و آخرين سوال اينكه آيا برقراري دولت رفاه خوش

ي كارگر  ي كارگر است؟ اگر بيانديشيم كه در اينجا طبقه هاي طبقه انديشه

موكراتيـك ديگـر طبقـات حتـي در     هاي د كارگران تحت هر وضعيتي از تالش     و نه اتكاي،    حمايت   -1
هاي كارگري بر آن  و بايد هستهباشد  هاي غيرمتشكل نيز در جهت فهم و سازماندهي كارگران مي حالت

  .  تاكيد نمايند
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اي است كه فعاليت  از ثبات برخوردار است و داراي جنبش خودبخودي
شود، اگر  ي كارگر مي اين جنبش منجر به ساختن نهادهاي اقتصادي طبقه

بيانديشيم سنديكا صرفا نهادي صنفي است و براي ايجاد آن روشنفكران 
 به چپ و فعالين كارگري نبايستي وقت خود را تلف كنند زيرا پرولتاريا

اي خودبخودي ساخته شده است و فرهنگ پرولتري امري محتوم  گونه
اي بر  تاثير جديي كارگر ايران است و فرهنگ غالب موجود  براي طبقه

گذارد، اگر بيانديشيم اوال روشنفكران انقالبي چپ  فرهنگ پرولتاريا نمي
د هاي انقالبي است و با اتحا شان تنها تشكيل سازمان موجوداند و وظيفه

شان برقراري  ي كارگر بسازند و فقط تالش توانند حزب طبقه خود مي بين
چپ و  هاي جنبش هاي سوسياليسم است، اگر بيانديشيم كه داليل شكست

نقش امپرياليسم و فشارهاي نظام  هاي آنها بخاطر مسائل بيروني  و دولت
الخره شان نپردازيم و با سرمايه بوده و به مسائل دروني و پايگاه طبقاتي

هايي براي تمام دوران است و براي هر  اگر بيانديشيم ماركسيسم آيه
اي پاسخي در جيب دارد و از اين طريق قدرت پرسيدن و توليد  مسئله

هاي انقالب  فكر را از فعالين و مبارزين كارگري بگيريم و كشف تئوري
نقالبي دولت رفاه انحرافي از ماركسيسم ا! به باد فراموشي بسپاريم، بلي را

هاي رسيدن به آن اكونوميستي، رويزيونيستي، اپورتونيستي  است و انديشه
ي كارگر است زيرا با اين نگرش  زايي براي طبقه و در جهت توهم

ي  ي دستيابي به چنين دولتي را به طبقه ي جهاني اجازه گاه سرمايه هيچ
ها  نديشهاما درواقع همين ا. كارگر در اين مرحله از رشد خود نخواهد داد

منتظر تغييرات  و هستند كه يا با سكوت و صبر دست به هيچ فعاليتي نزده
زير پوشش  را تحركي خود اند و عدم اقدام عملي و بي خودبخودي نشسته

فعال فقط بايستي " و "شرايط هنوز براي چپ فراهم نيست"بياناتي مانند 
 در واقع چه شود د كه همين جا معلوم مينكن  پنهان مي"كار تئوريك كرد

اند و منتظرند باالخره ديگران روزي  جنبش خودبخودي بسته به دل كساني
ي  چنان از تحليل واقعيات طبقه شرايط را براي ايشان فراهم كنند و يا، آن

به دست "كارگر ايران و نيروهاي چپ به دورند كه پيشنهاداتي مانند 



171 

 
ر واقع اين د. دهند  سر مي"گرفتن قدرت سياسي توسط شوراهاي سرخ

 زيرا پيري چپ، .شان است عملي ها وجوه افراط و تفريط بي انديشه
 ديگر به پايان رسيده، هاي انقالبي زندگي در گذشتهنخوت حاصل از 

اش يا طرح رهنمودهايي با ظاهر  تنبلي ذهني و عدم توليد فكر نتيجه
رايط انقالبي اما غيرواقعي و غيراجرايي خواهد بود كه از تحليل واقعي ش

ي كارگر برنخواسته زيرا اساسا ارتباط مشخصي با اين طبقه  امروز طبقه
تر تحت عنوان  هم با ظاهر انقالبي وجود ندارد و يا، رهنمودهايي آن

اش حفظ خود و تحقير هر فعاليت  پاسداري عميق از ماركسيسم كه نتيجه
 راضي  اينان را هيچ چيزيواقع در. ك و انقالبي را در پي دارددموكراتي

كنند  كند مگر رهبري خودشان ومگر در شرايطي كه خود ترسيم مي نمي
  . و اين يعني هيچ وقت

   
     گيري پاياني نتيجه

از . ي كارگر ايران از جهات متعدد در رنج است در شرايط كنوني طبقه
ثبات و پراكنده است و بخصوص توليد صنعتي بعلت  سو توليد بي يك

خواري، ميل سرمايه به  هاي كالن، رانت اريگذ سوءمديريت، عدم سرمايه
از سوي ديگر . سمت بخش تجاري، خدماتي و داللي در ضعف است

كارگران را  زندگي در تورم، گراني، بيكاري مفرط، عدم امنيت شغلي ثبات
از سويي اين طبقه در سي سال اخير مدام كوچكتر شده . نشانه رفته است
  اقتصادي خود را در معادالت سياسيي اجتماعي و كننده و جايگاه تعيين

هجوم فرهنگ  با از سوي ديگر و است كرده واگذار متوسط ي طبقه به كم كم
 هاي فردي، طلبي غالب در سطح اجتماع ميل به منفعت ي كاسبكارانه

و هزينه ندادن در زندگي كارگري هر  نپذيرفتن مسئوليت رندانه، سكوت
 بعلت امكان جابجايي شغلي و از طرفي. روز در آن گسترش يافته است

سرنوشتي در ميان كارگران، به  ي كارگر و عدم حس هم گريز از طبقه
زده شده  دامن طبقه اين ميان در شخصي زندگي تغيير براي فردي هاي تالش

است و باالخره بعلت نبود عنصر آگاه و همچنين نداشتن هيچ تشكل 
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ي در خود تبديل شده كه ا شان اين طبقه به طبقه مستقل كارگري در ميان
بطور خودبخودي هيچ فعاليت چشمگيري در جهت كسب حقوق خود 

در . كند گي مي هگي فقط روزمر برنامه پراكندگي و بي دهد و در انجام نمي
ي كارگرش  اين شرايط جنبش چپ ايران هم وضع اسفباري چون طبقه

كشي  ها هنوز نتوانسته كمر راست كند و نسل پس از گذشت سال. دارد
 آن را تبديل به نيروهايي پراكنده، مغموم، متوهم و پير گردانيده 67سال 

ش با ا است كه قدرت تجزيه و تحليل عيني شرايط را بعلت فاصله افتادن
قديمي مابقي  ي اجتماعي از دست داده و بغير از اندكي از بازماندگان ماده
. هايي نيز هست رياما هنوز اميدوا .اند خويش نقاهت دوران گذران حال در
 كه است هايي فرصت ايجاد از نشان كه داده رخ اتفاقاتي اخير هاي سال در

و  كارگر ي طبقه رشد به تواند مي شود برداري بهره آن از بدرستي اگر
 88جامعه ايران در سال . همچنين احياي مجدد جنبش چپ اميدوار بود

خواهي  دموكراسيدر قالب جنبش سبز بر محور  متوسط ي طبقه رهبري به
توانست پس  كه اي زد كه حاكميت عليرغم آن هاي گسترده دست به تالش

 هاي داخلي عرصه در آن تبعات درگير اما سازد خاموش موقتا را آن سالدو از

هاي  در اليه چه هنگفتي هاي هزينه پرداخت به مجبور و شد خارجي و
ي  ر چه طبقهاگ. حاكميت خويش و چه در عرصه هاي بين المللي گرديد

گر بود و اگرچه بخشي از  كارگر در جريان جنبش سبز بيشتر نظاره
هاي داخلي حمايت نظري  جنبش چپ آن را تحقير كرد اما، اكثر چپ

ولي نيروي . خود را نسبت به آن بعنوان تالشي دموكراتيك بيان كردند
توانست از نظر كمي و  ي نميا كننده اندك چپ از آنجا كه نقش تعيين

خواهي جنبش سبز را  اصالحري در اين جنبش ايفا كند نتوانست وجه نظ
نهايتا اين جنبش جزو افتخارات  اش تبديل سازد و به وجه تغييرخواهي

اش آنقدر وسيع بود  ولي بهر حال نتايج و دامنه. ي متوسط باقي ماند طبقه
تواند از آن بهره  هم جنبش چپ ايران مي ي كارگر ايران و كه هم طبقه

 ها حاكميت اسالمي را كه در المللي در قالب تحريم فشارهاي بين. بردب
هاي دروني دچار اختالفات شديد كرده  مواجهه با جنبش سبز، هم دراليه
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چالش جدي روبرو  مقبوليت مردمي با بود وهم از نظر مشروعيت و

هاي  ه از اليهجمهوري اسالمي ك. نشيني كرد گرديده بود، ناگزير به عقب
رو كرده  ي در حاكميت برخوردار است اين بار ميل به جناح ميانهمتعدد

هاي  بحران ها و تا كشور را از خطر ورشكستگي اقتصادي ناشي از تحريم
 هاي مشابه و بيكاري مفرط وحركت اجتماعي احتمالي ناشي از گراني و

 بارها حاكميت اسالمي توانسته ها اليه اين داشتن .برهاند سبز جنبش از متاثر
 جمهوري هايي براي مزيت از اين و دهد نجات ها اليه اين در دادن مانور با را

ها همواره توانسته اميد  ميان اليه در بندبازي اين با طرفي از .است اسالمي
هاي راي  قوبا رفتن به پاي صند آميز و هايي مسالمت تالش به تغيير را در

ي ذكر  گرايانه معامله ودر دل مردمي كه بر اثر همان فرهنگ كاسبكارانه 
اما . زنده نگاه داردشان قوت گرفته را  كاري در درون شده ميل به محافظه

ارتباط  و سياسي روي ميانه حاكميت است كه اي در حضور اليه نتيجه فعال
كشور  اقتصادي را به تا بتواند ثبات سياسي و دستور دارد با غرب را در

 زند و حاكميت را بهم مي يكدستي درها  هميشه اين جابجايي. گرداند باز
ي جهاني به  سازد بخصوص كه اين بار سرمايه هايي را فراهم مي فرصت

كه به  كند تر وارد عمل شده است وحاكميت را ناگزير مي اي مستقيم گونه
هايي  اميدواري بوجودآمده ي روزنه اين.بيابد گرايش غرب به نزديكتر هاي اليه

. خالء قدرت و نشيني عقب سلسله شروع يك جمله زا .دارد زنده نگاه مي را
 تر و نشيني هرچه كوتاه كند دوران اين عقب بديهي است رژيم تالش مي

ي  هاي برنده اي بعنوان برگ هاي منطقه هرچه محدودتر باشد و از بحران
بينانه يا  اگر مردم مسئوليت مبارزاتي خود را خوشخود استفاده نمايد اما 

يا  حكومت و  دريروها ي بخشي از حاكميت يعني ميانه رندانه به عهده
شان  اهداف دموكراتيك براي خود طلبان نزديك به ايشان نسپارند و اصالح

نشيني  عقب يها محدودشدن حوزه درعدم موفقيت  رژيم با سعي نمايند،
تالش دقيقا به گسترده شدن هر چه بيشتر خالءقدرت . گردد روبرو مي

 خواه وهمچنين به فعاليت نيروهاي چپ و كراسيدمو نيروهاي مترقي و
بدست هايي  نشيني فرصت اينك در اين عقب هم. گردد خواه باز مي عدالت
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ازيك سو بازماندگان چپ قديمي كه هنوز دل در گرو . آمده است
ي كارگر دارند با پذيرش اينكه تئوري انقالب ايران را  هاي طبقه انديشه
ي برخاسته از فهم توليد فكر هي متفاوت واين با نگا كرد و كشف بايستي

چپ جديد بكار  است، بايستي تمام تالش خود را در ايجاد ميسر پرسيدن
 هابه چپ بوجود آمده آن ميان دانشجويان مجددا با اقبالي كه در گيرند و

هاي  از چپ را نمايشي هاي چپ تا نمايند جديد نظري مباحث را درگير
ترغيب  آنها را تجهيز و ،كارگر ي طبقه با رتباطا براي و كرده تفكيك راستين

علني  مخفي، نيمه هاي نيمه فعاليت هاي روشنفكري در به تشكيل هسته
كارگران صنعتي  بر ازسوي ديگر فعالين ومبارزان كارگري با تمركز .نمايند

 هاي كارگران مبارز نشيني رژيم اقدام به هسته توانند درشرايط عقب مي

ها را  اين هسته فعاليت گفتگو ابزار از استفاده وبا نمايند صنعتي كارخانجات
نهادهاي كارگري  تشكيل براي را زمينه و داده گسترش كارخانجات داخل به

هاي  هاي هسته تشكيل مخفي سازمان انقالبي از دل فعاليت. فراهم سازند
هاي  هاي هسته روشنفكري چپ وتشكيل علني سنديكا از دل تالش

شرايطي  ، درتپه هفت ي سنديكاهاي شركت واحد و تجربه( مبارز كارگران
پيوند اين  و) از اكنون حاكي از عيني بودن چنين اقداماتي است تر بسته

 مترقي ونيروهاي ملي، طبقات ديگر دموكراتيك هاي فعاليت با اقدامات

ي   جنبهاز. است كه حاصل شرايط پيش رو است هايي فرصت همگي
ي خارجي  گسترده هاي گذاري سرمايه ها با فعاليتي مادي اين  ديگر، زمينه

بايد از  از پس مذاكرات در پي خواهد آمد و در صنايع بزرگ بتدريج و
 ي كارگر و ارتقاي موقعيت سياسي و آن حمايت كرد زيرا به ثبات طبقه

نشيني آن گونه رقم بخورد كه  اگر اين عقب .شود مي اش منجر اجتماعي
در انتخابات بعدي تري  هاي باز هم معتدل ب اليهحاكميت ناگزير به انتخا

قالب نهادهاي كارگري وسنديكايي  كاري در توان به رشد علني گردد مي
 مفهوم متفاوتي از اميدواري بيشتري داشت وكار سنديكايي را با درك و

از . آنچه كه تا كنون ازسنديكا مد نظربوده است به كاربستسنديكاليسم و
. مه چيز براي طبقه كارگر ايران متفاوت خواهد شداين مرحله به بعد ه
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سازد و  شود و كادر مي اي كه در مبارزات سنديكايي خود آبديده مي طبقه

مبارزات  برد در كه مبارزات طبقاتي خود را به پيش مي عين آن در
 .كند اي را نيز تجربه مي هاي جبهه فعاليت شود و دموكراتيك نيز متبحر مي

 توان به گذرانند وهمه چيز بيات جديدي را از سر ميطبقات مختلف تجر
قدرت عيني نيروهاي اجتماعي در مقابله با حاكميت و نقش  بندي و جمع

هاي پيشرفته كه مرزهاي آن  ي جهاني ورشد تكنولوژي متفاوت سرمايه
. گردد باز مي ش هنوز بسيار ناشناخته استا تحليلگران براي كارگران و

 ماندگي علمي و در راستاي مخالفت با عقب ه ونقشي كه در اين مرحل
از جمله  اجتماعي حاكميت و به سود نيروهاي مترقي جامعه ايران و

بايستي از  مقابل آنها است و اي ديگر در مرحله در كارگران ايران است و
رود تا حزب  مياين مرحله  ي كارگر در طبقه .آن به موقع عبور كرد

هاي  سازمان انقالبي كادرهاي پيوند از كه حزبي .دهد تشكيل را خويش
كند  اي را آغاز مي مبارزه گيرد و سنديكايي شكل مي مبارز كادرهاي و چپ

. گنجد هاي روشنفكري نمي يا صرفا سازمان و سنديكايي ظرف در ديگر كه
ثبات و منسجم در ي با اي از يك طبقه اي كه حاال ديگر پشتوانه مبارزه

سرنوشتي طبقاتي   آگاه بر حس هم. خود داردازندگي را ب توليد، كار و
شان اصراري آگاهانه دارند  ماندگاري در طبقه است وبر كارگراني كه بر

اش  به سمت فرهنگ پرولتري خيز برداشته و توسط حزب .كند تكيه مي
ي سنديكايي  مرحله اي كه در مبارزه. جنگد براي كسب قدرت سياسي مي

 مد نظر را ثروت تر عادالنه كرده كه توزيعبراي برپايي دولت رفاهي تالش 

اش سوسياليسم  گذاري هدف و گذرد مي آن از حزبي فعاليت در اما داشته
اي در خود به  اي كه كارگران را از طبقه و باالخره، مبارزه. خواهد بود

اي براي غير  طبقه حزب و اي براي خود به هنگام تشكيل سنديكا و طبقه
  . بدل خواهد كردسي كسب قدرت سيابه هنگام 
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