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لحظه  به  لحظه  و  دقت  به  را  سال 88  وقایع  تمام کسانی که 

رصد کرده اند، بر این باورند که سال 89 اهمیت کمتری نسبت 

به سال گذشته نخواهد داشت و بلکه به درجاتی شاید بتوان این 

سال را محمل پیروزی یا شکست جنبشی دانست که با فراز و 

فرود های بسیار اکنون 10 ماه را پشت سر گذارده و به نظر می 

رسد که در مسیر تغییر فازی قدم نهاده است که بیش از پیش 

ضرورت گره خوردن این جنبش توده ای به جنبش طبقه کارگر 

را باز می نمایاند.

گرچه کودتای انتخاباتی خردادماه به مثابه مبدا تحوالت سال 

88 و در واقع نقطه آغاز یک جنبش توده ای و آزادی خواهانه 

دقت  با   88 سال  وقایع  به  اگر  اما  شود،  می  گرفته  نظر  در 

مه  ماه  اول  کنار  از  سادگی  به  توانیم  نمی  بنگریم،  بیشتری 

این سال، قطعنامه 15 ماده ای كارگران ايران به مناسبت روز 

جهاني کارگر و برگزاری مراسمی به این مناسبت در پارک الله 

تهران و متعاقب آن دستگیری وسیع فعالین و پیشروان کارگری 

و سوسیالیست در این روز بگذریم. قطعنامه ای که با ارجاع به 

بحران اقتصادی عمیقی که سرمایه داری اسالمی با آن دست 

به گریبان است، وضعیت فالکت بار کارگران ایران و شرایط غیر 

انسانی کاری که به آنان تحمیل شده و بی حقوقی مضاعفی 

که در پرتو دیکتاتوری سی ساله بر کارگران ایران بار شده است، 

15 ماده را به عنوان حداقل و کف خواسته های کارگران ایران 

طرح می نماید و در پی آن فعالین و پیشروان کارگری نیز در 

اقدامی تعرضی، زمان را برای فریاد زدن خواست های کارگران 

و زحمتکشان در قلب شهر و در میان مردم مناسب دیدند و مراسم 

اول ماه مه را با قدم پیش نهادن به جانب دستگاه سرکوب عریان، 

گرامی داشتند. 
اول ماه مه برای کارگران و زحمت کشان در هیچ کجای جهان، 
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ادامه سرمقاله ...
داشت  گرامی  برای  تقویمی  مناسبتی  صرفا 

سمبلیک این روز نبوده است. برگزاری اول ماه 

مه، نه تنها یادآوری سنت مبارزه علیه سرمایه 

ایستادگی  و  مقاومت  یادآوری  جهانی،  داری 

کسب  برای  جهان  نقاط  اقصی  در  کارگران 

حداقلی ترین و بدیهی ترین حقوق انسانی شان، 

بلکه هنوز که هنوز است، بخشی از مبارزه طبقه 

ایران است،  کارگر به ویژه در کشورهایی نظیر 

تعطیلی  حق  حتی  که 

برگزاری  و  روز  این 

از  مستقل  مراسم 

ضد  نهادهای  و  دولت 

خانه  چون  کارگری 

شوراهای  و  کارگر 

تقویمی  تعطیلی  ها  ده  کنار  در  کار،  اسالمی 

سرکوبگر  داری  سرمایه  سوی  از  ایدئولوژیک 

اسالمی برای کارگران به رسمیت شناخته نمی 

شود، تا چه برسد به آن که حق اعتصاب، اجتماع 

و اعتراض را برای کارگران در قوانین ضد بشری 

و ضد کارگری اش منظور نماید.

بنابراین می توان اول ماه 1388 را نخستین گام 

جدی برای ترک انداختن بر پیکره سرمایه داری 

دیکتاتور اسالمی از سوی فعالین کارگری تلقی 

توده  جنبش  افتادن  جریان  به  از  پیش  که  نمود 

و  کارگران  مطالبات  کف  طرح  با  جاری،  ای 

رژیم  جامعه،  قاطع  اکثریت  مثابه  به  زحمتکشان 

تا بن دندان مسلح سرکوبگر را به چالش کشیدند. 

چنان که در سرمقاله شماره قبلی نشریه سوسیالیست 

با تفصیل بیشتری بیان نمودیم، غیاب کارگران در 

واقعیتی  اخیر  جنبش  در  مداخله گر  هیئت طبقه 

است که به هیچ وجه نمی توان آن را نادیده گرفت؛ 

و  یافته  سازمان  سرکوب  است که  حالی  در  این 

سی  طی  اسالمی  داری  سرمایه  عریان  توحش 

سال و به ویژه پس از دوران بازسازی جنگ ایران 

تعدیل  به  مشهور  های  برنامه  اجرای  و  عراق  و 

ساختاری، همواره امکان متشکل شدن کارگران را 

ناچیز کرده و همواره آنان را در منگنه و فشارهای 

امنیتی قرار داده است که نتوانند دست به ایجاد 

تشکل های مستقل توده ای و طبقاتی خود بزنند 

و ضمن پیگیری مطالبات اقتصادی و صنفی خود، 

خواست های سیاسی و دموکراتیکشان را نیز دنبال 

که  بودند  اعتقاد  این  بر  بسیاری  گرچه  نمایند. 

جنبش توده ای اخیر، فرصت مناسبی برای ایجاد 

کمیته ها، اتحادیه ها و سازمان های کارگران به 

دست داد و کارگران این امکان را داشتند که با 

هشیاری پیشروان کارگری، تشکل های خود را در 

بطن این جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه اعالم 

نمایند، مطالبات خود را با مطالبات علی العموم 

توده مردم به تنگ آمده و رادیکال پیوند بزنند و 

عمال طبقه کارگر به میدان مبارزه پا نهد و رهبری 

این مبارزات را به دست گیرد. 

 این ادعا حامل بخشی از واقعیت است که گرایشی 

در جنبش کارگری وجود داشت که موجب گردید 

به  جنبش  این  اثنای  در  کارگری  فعالین  برخی 

خانه های امن بی عملی خزیدند، و پهنه را برای 

یکه تازی رفرمیست ها و فرصت طلبان طرفدار 

آن هم درست  حفظ وضعیت موجود خالی کردند. 

در برهه ای که چپ می بایست برندگی شمشیر 

عرصه  دست  چیره  پردازان  دروغ  گلوی  نقدش، 

سازشکاری را از هم بدرد و فرصت نفس کشیدن را 

از حافظان منافع سرمایه که با ریاکاری پشت سر 

منافع مردم پنهان گشته اند برباید.

  اما باید در نظر داشت 

رفرمیست  لیبرال  که 

فرصت  حضور  با  ها 

این  در  خود  طلبانه 

بسیاری  چگونه  جنبش 

و  کارگری  فعالین  از 

آن  آینده  و  جنبش  این  به  نسبت  را  سوسیالیست 

رهبری  بیگاه  و  گاه  ادعای  نمودند:  تردید  دچار 

اعتراضات و تراشیدن چهره هایی که بسان وصله 

را  خواهی  ترقی  از  حداقلی  جور، حتی  نا  هایی 

را  بودن  ادعای ضد دیکتاتوری  داشتن  برای  نیز 

که  این  نظیر  انحرافی  مباحث  طرح  با  نداشتند، 

این طبقه متوسط نیروی اصلی و بدنه این جنبش 

سازشکاری،  به  متناوب  های  دادن  باج  با  است، 

کوشش در مسیر حذف رادیکالیسم از این جنبش، 

عنوان کردن مباحثی چون لزوم پرهیز از خشونت 

جایی  تا  اما  و...   ساختار شکنانه  شعارهای  و 

که به نیروهای راست اپوزسیون بر می گردد، آنان 

عمال نتوانستند تلقی و دیدگاه های انحرافی خود 

را بر ذهنیت توده ها در این جنبش چیره نمایند و 

این برای نیروهای مترقی در مقاطعی به وضوح 

بنابراین می توان اول ماه 1388 را نخستین گام جدی برای ترک انداختن 

بر پیکره سرمایه داری دیکتاتور اسالمی از سوی فعالین کارگری تلقی نمود 

که پیش از به جریان افتادن جنبش توده ای جاری، با طرح کف مطالبات 

کارگران و زحمتکشان به مثابه اکثریت قاطع جامعه، رژیم تا بن دندان مسلح 

سرکوبگر را به چالش کشیدند.
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حکومتی  از  ها،  رفرمیست  لیبرال  گردید.  عیان 

های سابق گرفته تا اصالح طلبان برون حکومتی 

و به اصطالح اپوزسیون، از لحظه شروع اعتراضات 

توده ای، تمام تالش خود را برای به دست گرفتن 

آنان  در هر  به کار بستند.  این اعتراضات  نبض 

ذاتی  رادیکالیسم  نوعی  به  که  کوشیدند  مرحله 

به  نمایند.  عقیم  را  مردم  خواهانه  آزادی  جنبش 

به  مردم،  های  خواست  بودن  دموکراتیک  بهانه 

تبلیغ  و  خشونت  از  پرهیز  سانتیمانتال  های  بهانه 

شیوه های کمیک اعتراض خاموش،  با تداعی 

ناقص تجربه انقالب 57  محکوم به شکست بودن 

هرگونه تحول رادیکال را به تصویر کشیدند و با 

شارالتانیزم بی سابقه ای، سعی در حقنه رهبرانی 

هم  رقبای  از  ها  فرسنگ  که  نمودند  مردم  به 

با  را  ها  این  همه  و  اند،  تر  عقب  خود  پالکی 

کمک رسانه های قدرتمندی به پیش بردند  که به 

مثابه بنگاه های دروغ پراکنی طی این مدت عمل 

نمودند، و تمام تالش خود را در کژتاباندن واقعیت 

ها، نیمه کاره و دلبخواه ارائه کردن آنها و نیز نوع 

آشنایی از سانسور خبری که  این بار به صراحت 

خائن به جنبش اعتراضی مردم عمل نمود تا احیانا 

خود  که  مبارزاتی  های  شیوه  و  اشکال  از  مردم 

هوشمندانه آن ها را در اقصی نقاط کشور در مسیر 

پیشرفت مبارزات به کار می بستند اطالع نیابند. 

جنبش  این  وضعین  تقدیر،  هر  به  اکنون  اما 

اعتراضی به گونه ای دیگر است. اکنون از حجم 

مبارزات و اعتراضات خیابانی کاسته شده است، 

راستای  در  جدی  های  قدم  ها  رفرمیست  لیبرال 

پشت  مذاکرات  اند،  داشته  بر  حاکمیت  با  سازش 

به  دادن  پایان  برای  پوش  سرخ  عالیجناب  پرده 

های  چهره  برخی  خواست  اضطراری،  وضعیت 

برجسته رفرمیست ها برای آزادی زندانیان سیاسی 

ماه های اخیر، از دولت کودتا و این که قدمی 

در راه بهبود روابط حاکمیت و ملت بردارند و اخیرا 

نیز که از جانب برخی شخصیت های دست چندم 

و جوکرهای جناح راست اپوزسیون شاهد حمالتی 

به معترضین در خارج از مرزهای ایران بوده ایم که 

همگی دال بر این واقعیت است که لیبرال رفرمیست 

ها تا چه حد مایلند که جنبش به اصطالح سبزشان 

مشمول مرور زمان شود و مبارزات خیابانی توده 

توسط  باال  سطوح  در  البیگری  به  رادیکال  های 

»رهبران خودخوانده جنبش سبز« بدل گردد. 

به  چنانچه  خیابانی،  اعتراضات  که  است  واضح 

هیچ مبارزه سازمان یافته ای در الیه های عمیق 

رزمنده  های  جنبش  مبارزات  مثال  اجتماع،  تر 

اجتماعی و در راس آن ها جنبش کارگری ارجاع 

نداشته باشد، مبدل به دال های بدون مدلولی می 

شود که فراز و فرود های آن را بی منطق و فارق 

از یک استراتژی مبارزاتی منسجم جلوه می دهد. 

از مقطع 6  ویژه  به  نیز  اخیر  توده ای  در جنبش 

دی ماه به این سو، وضعیت کم و بیش چنین بوده 

است. در واقع 6 دی ماه نقطه اوج رادیکالیسم این 

جنبش اعتراضی بوده است که بالفاصله پس از آن 

در 22 بهمن، 8 مارس، و نیز چارشنبه سوری، به 

تدریج روند فترتی برای این جنبش اعتراضی آغاز 

گردیده که حتی برخی را دچار این شبهه نموده 

است که مبادا همه چیز به پایان خود رسیده باشد. 

اینان کسانی هستند که با نگاهی تقلیل گرایانه، 

این جنبش را »جنبشی برای بازپس گرفتن رای« 

دریافته اند، در غیر این صورت، کسانی که عمق 

را  30سال  از  پس  آمده  جان  به  مردم  اعتراضات 

درک می کنند، کسانی که نقطه ضعف اساسی 

این مبارزات را عدم به میدان آمدن طبقه کارگر 

بر ضرورت متشکل شدن  دانند، کسانی که  می 

کارگران آگاهند و آنانی که روند تحوالت رادیکال 

اجتماعی- سیاسی را به مثابه یک پروسه درک 

می کنند، به خوبی می دانند که سال پیش رو، 

تا چه حد دارای ظرفیت و پتانسیل های تعمیق و 

گسترش مبارزات و تداوم این جنبش توده ای در 

مسیری درست برای نیل به پیروزی است.

سال 89 در شرایطی آغاز گردید که سرمایه داری 

اسالمی، با تعرض مستقیم به هستی اکثریت عظیم 

جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان، با کاهش و 

محدود سازی یارانه ها در اقالم ضروری اقتصادی 

چون سوخت و مواد غذایی، و با تعیین بی شرمانه 

حداقل دستمزدها به میزان یک سوم خط فقری که 

دستگاه های خود حکومت ضد کارگری اعالم 

 دقیقا وظیفه فعالین و پیشروان کارگری است که بر مبنای یک استراتژی سوسیالیستی 

منطبق بر شرایط عینی کارگران در مقطع فعلی و نه در سطح یک شعار همیشگی 

قدم های عملی در این مسیر بردارند و دقیقا با عطف توجه به چنین شرایطی است 

که می توان به چشم انداز متفاوتی برای مبارزه در سال 89 به مثابه »سال استثمار 

مضاعف کارگران و زحمتکشان« باور داشت
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نموده است، بحران سیاسی بین المللی جمهوری اسالمی در مساله اتمی که می 

تواند منجر به تحریم های اقتصادی مختلفی گردد که مشخصا طبقات فرودست 

آماج و ضربه پذیران اصلی آن خواهند بود و هزینه جدال های رژیم های سرمایه 

داری و رقابت های ضد بشری آنان را پرداخت خواهند نمود، همه این موارد در کنار 

شرایط وخیم  عمومی طبقه کارگر طی سال های اخیر یعنی دستمزدهاي به شدت 

زير خط فقر ، اخراج و بيكار سازي گسترده كارگران ، عدم پرداخت به موقع دستمزد 

ميليون ها كارگر، تحميل قرار دادهاي موقت و سفيد امضاء و حاكم كردن شركت هاي 

پيمانكاري بر سرنوشت كارگران و بازداشت و زنداني كردن آنان تا سركوب تشكل ها و 

اعتراضات كارگري و اجراي احكام قرون وسطايي شالق عليه كارگران و رايج كردن فرم 

قراردادهاي برده وار جديد و... همه و همه عمال خیل عظیم کارگران را در موقعیتی 

قرار می دهد که بیش از هر زمان دیگری باید ضرورت متشکل شدن در تشکل های 

توده ای و طبقاتی اش را دریابند و این دقیقا وظیفه فعالین و پیشروان کارگری 

است که بر مبنای یک استراتژی سوسیالیستی منطبق بر شرایط عینی کارگران در 

مقطع فعلی و نه در سطح یک شعار همیشگی قدم های عملی در این مسیر بردارند 

و دقیقا با عطف توجه به چنین شرایطی است که می توان به چشم انداز متفاوتی 

برای مبارزه در سال 89 به مثابه »سال استثمار مضاعف کارگران و زحمتکشان« 

باور داشت. چشم اندازی که حضور ناگزیر کارگران در گود مبارزه برای حق حیات 

و حداقلی ترین شرایط یک زندگی انسانی ناگزیر می سازد. کارگرانی که تا همین 

لحظه نیز، علی رغم عدم حضور متشکلشان در جنبش توده ای اخیر، هزینه های 

گزافی را متحمل شده اند و یگانه نیرویی هستند که جای پایشان آنقدر در عینیت 

اقتصاد و سیاست روز محکم است که توانایی تغییر رادیکال وضعیت موجود را دارند 

در حالی که حتی دیگر زنجیری هم برای از دست دادن ندارند...  

آزاد رخشان

 »برخیزید چونان شیری که از خواب نیم روز اش سر بر می گیرد 

 در شماری شکست ناپذیر 

 زنجیرهای تان را به مانند شبنم هایی بر زمین بریزید 

 چرا که در هنگامه ی خواب تان بر شما فرو ریخته اند – 

ما بیشمارانیم – آنان ناچیزان اند...«

 ***             

آموختن ستایش  در 
برتولت برشت

یاد بگیر، ساده ترین چیزها را!
برای آنان که بخواهند یاد بگیرند،

هرگز دیر نیست.
الفبا را یاد بگیر! کافی نیست؛ اما آن را یاد 

بگیر! مگذار دلسردت کنند!
دست به کار شو! تو همه چیز را باید بدانی

تو باید رهبری را به دست گیری.
ای آنکه در تبعیدی، یاد بگیر!
ای آنکه در زندانی، یاد بگیر!

ای زنی که در خانه نشسته ای، یاد بگیر!
ای انسان شصت ساله یاد بگیر!

تو باید رهبری را به دست بگیری.
ای آنکه بی خانمانی، در پی درس و مدرسه 

باش!
ای آنکه از سرما می لرزی، چیزی بیاموز!

ای آنکه گرسنگی می کشی، کتاب به دست گیر!
این، خود سالحی ست.

تو باید رهبری رابه دست گیری.
ای دوست، از پرسیدن شرم مکن!

مگذار که با زور، پذیرنده ات کنند.
خود به دنبالش بگرد!

آنچه را که نیاموخته ای
انکار کن که نمی دانی.

صورت حسابت را خودت جمع بزن!
این تویی که باید بپردازی اش!
روی هر رقمی انگشت بگذار
و بپرس: این، برای چیست؟

تو باید رهبری را به دست گیری.
***
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 افزایش دستمزدها و مبارزه طبقاتی

    میثم مردوخ

تاریخ  و  طبقاتیست  جامعه  محصول  مزدی  کار 
تمام جوامع بشری تاریخ مبارزه طبقاتی دو طبقه 
متخاصم شکل دهنده آن بوده است. جامع کنونی 
که در آن طبقه سرمایه دار مالک و صاحب کلیه 
از  و  انسانهاست  زندگی  معیشت  و  تولید  وسایل 
سوی ديگر کارگران و مردم تهی دست که از هر 
نوع مالکيت بر وسايل توليد محروم بوده و به جز 
نيروی کار خود چيزی ندارند، تشکیل شده است. 
نیروی کار  ناچیزی که حاصل  مزد  با  کارگران 
خویش نیز هست مجبور هستند به زندگی فالکت 
بمانند.  از آن  تن دهند تا زنده  بار و فقر ناشی 
در مناسبات سرمایه داری و طبقاتی کنونی که 
است،  کارمزدی  و  مالکیت خصوصی  بر  مبتنی 
مزد کارگر بطور اجتناب ناپذیری مترادف است با 
به دست  نوع تقسیم محصولی که  ترین  ناعادالنه 
کارگر توليد می شود، چرا که بخش اعظم حاصل 
برده  یغما  به  دار  سرمایه  سوی  از  کارگر  کار 
می شود، در عین حال کارگر ناچارا برای ادامه 
زندگی و بازتولید نیروی کارخویش و بقای نسلش 

بردگي را متحمل شود.
در واقع باید گفت کاالیی که سرمایه دار از کارگر 
دریافت می کند مقدار معینی کار است که در 
ازاء آن مبلغ معینی پول می پردازد، دقیقا همانطور 
از  دیگری  اجناس  از  معینی  مقدار  ازاء  در  که 
مواد اولیه برای تولید هر کاالیی می پردازد. به 
نوبه خود پولی که کارگر هم دریافت می کند 
نیز چنین به نظر می رسد که همانند سایر کاالها 
ارزش یا بهای کار خویش است. اما ظاهرا چنین 
به نظر می رسد که سرمایه دار کار کارگر را با 
پول یا همان دستمزد می خرد، اما این ظاهر قضیه 
است و آنچه که آنها در واقع به خاطر مبلغی پول 
به سرمایه دار می فروشند نیروی کار آنان است 
و نیروی کار  خود محصول کار است زیرا تولید 
و حفظ نیروی کار به کار نیازمند است و سرمایه 
دار این نیروی کار را برای زمان معینی می خرد 
تا کاال تولید کند و سپس بخش کوچکی از ارزش 
کاالی تولید شده )دستمزد( را به کارگر پرداخت 
می کند تا کارگر این پول را صرف خرید پوشاک، 

غذا و مسکن و دیگر نیازهای معیشتی نماید.
صاحب  که  کاالست  یک  کار  نیروی  بنابراین   
می  دار  سرمایه  به  مزدبگیر)کارگر(  یعنی  آن 
فروشد چرا که کارگر مجبور است از این طریق 
زندگی کند تا از مرگ حتمی ناشی از گرسنگی 
پیشگیری و یا به اجبار نیروی کارش را بفروشد 
و از این طریق كارگران وادار خواهند شد به مثابه 
را  خود  نيروي  بازتوليد  و  كنند  توليد  طبقه  یک 
براي ادامه حيات حفظ و بر سود سرمايه بيفزايند و 
مناسبات تولیدی طبقاتي مبتنی بر استثمار طبقه 

كارگر و محكوم كردن آنان به بردگي مدرن را حفظ 
کارمزدی   سیستم  که  اینجاست  بخشند.  تدوام  و 
کارگر را به سرمایه دار و وسایل تولید در کارخانه 
ها زنجیر می کند. این سیستم مزدی و مناسبات 
برده وار  پايه نظام  طبقاتي و استمارگرانه اصل و 

سرمايه داريست.
که  بپردازیم  نیز  مساله  این  به  است  الزم  اکنون 
دستمزدی که کارگران دریافت می کند چقدر و 
در  باید  را  واقعیت  این  تعیین می شود؟  چگونه 
فروشندگان )کارگران(  رودرروی  و مبارزه  رقابت 
و خریداران )سرمایه داران( و از طریق رابطه عرضه 
و تقاضا در بازار کار جستجو کرد. یعنی مبارزه 
کننده  تعیین  سرمایه  و  کار  مابین  ناپذیر  آشتی 
میزان دستمزد می باشد. کارگر تنها نیروی کارش 
را در اختیار دارد تا در بازار کار به رقابت بگذارد 
و سرمایه دار برای گماردن آن بر وسایل تولید خرید 
کند، کاال تولید کند و سود اندوزی نماید.  اینکه 
نیروی کار کارگر چقدر ارزش خرید خواهد داشت 
را باید در دو مساله جستجو کرد؛ اول اینکه بین 
کارگر و سرمایه دار همیشه رقابتی موجود است؛ 
سرمایه دارها با تالش فراوان سعی در ارزان خریدن 
نیروی کار کارگر هستند و اما کارگر هم می 
خواهد هر چه بیشتر گران تر بفروشد. در نتیجه، این 
رقابت بستگی به چگونگی این مساله دارد که آیا 
رقابت در میان سرمایه داران بیشتر است یا درمیان 
کارگران، و این دو نیرو به مثابه دو طبقه در تقابل 
با هم قرار می گیرند و هر یک از این دو طبقه 
با نیروی خود دست اندرکار یک مبارزه طبقاتی 
علیه دیگری خواهند شد و آن طبقه ای که در بطن 
وجود  بیشتری  رقابت  و  تصادمات  خود  و صفوف 

داشته باشد، مغلوب طبقه مقابل خواهد شد.
 از دگر سو بازاری که کارگران و سرمایه داران 
برسی کرد.  باید  را  پردازند  رقابت می  به  آن  در 
رکود و رونق اقتصاد و بازار کار و میزان عرضه 
قرار است؟ در  از چه  نیروی کار  برای  تقاضا  و 
موجودی  اگر  دار  سرمایه  و  کارگر  بین  رقابت 
کاال )نیروی کار کارگر( کمتر از تقاضای بازار 
کار باشد، رقابت بین کارگران برای فروش نیروی 
کار به حداقل خواهد رسید و به همان نسبت هم 
که این رقابت تقلیل یابد رقابت بین سرمایه داران 
نسبی  افزایش  امر  این  نتیجه  یابد.  می  افزایش 
عکس  اگر  دقیقا  و  بود.  خواهد  کارگر  دستمزد 
گرفتن  باال  به  منجر  کند  عمل  فوق  حالت  این 
موجودی نیروی کار از تقاضای بازار خواهد شد 
و در عمل پایین آمدن سطح دستمزدها و تقلیل آن 
در  واقع  در  شود.  می  موجب  ناچیزی  قیمت  به 
باال نخواهد  چنین شرایطی دستمزد هرگز آن قدر 
رفت که کسب و کار سرمایه داری و سودی که 
برای زندگی از آن کسب می کند را غیر ممکن 
سازد؛ اگر چنین باشد برای سرمایه دار سودمندتر 
نتیجه  آنست که کسب و کارش را تعطیل کند. 

این که دستمزد کارگر هرگز نمی تواند به سطح 
همیشه  باید  بلکه  برده شود  باال  ارزش محصولش 
پایین تر از آن باشد تا مازادی به جا گذارد، تنها 
چشم انداز کسب سود است که سرمایه دار را به 
خرید نیروی کار تشویق می کند. بنابراین روشن 
است که تحت نظام سرمایه داری دستمزد کارگران 
هرگز نمی تواند آنقدر افزایش یابد که به استثمار 

کار خاتمه یابد. 
از سوی دیگر عامل و مساله مهمی که در میزان 
تشکل  درجه  داشت،  خواهد  اساسی  نقش  دستمزد 
بود.  خواهد  کارگر  طبقه  طبقاتی  اتحاد  و  یابی 
هر درجه از رشد مبارزات طبقاتی طبقه کارگر و 
میزان انسجام و تشکل یابی کارگران این امکان 
را به کارگران خواهد داد تا در تقابل با سرمایه 
داران و دولت حامی آن مقاومت کنند و در برابر 
تعرض به دستمزد ومعیشت آنان متحدانه ایستادگی 
و هجمه های سرمایه داران را درهم بشکنند. به 
گفته انگلس " بدون مقاومتی که به وسيله اتحاديه 
های کارگری صورت می گيرد، کارگر حتی آن 
مزد  سيستم  مقرارت  برحسب  که  هم  را  مقداری 
به او تعلق می گيرد، دريافت نخواهد کرد. فقط 
وحشت از اتحاديه های کارگری سرمايه داران را 
مجبور به آن می کند که ارزش نيروی کار در 

بازار را، به کارگران بپردازند."
آنچه را که در باال به آن پرداختیم مختصری بود 
تعیین  در  دار  و سرمایه  بین کارگر  بر مناسبات 
دستمزد و تخاصمات طبقاتی آنان، از این رو برای 
تعیین حداقل  بیشتر موضوع، مساله  تفهیم هرچه 
دستمزدها در سال جاری ایران را در بطن مناسبات 
تولیدی سرمایه داری بررسی و سعی خواهد شد 

این موضوع را با شکافت بیشتري توضیح داد.
به تاریخ 22 اسفند سال پیش )1388( شورای عالی 
عملکرد  و  طبقاتی  و  سیاسی  ماهیت  بنابه  کار 
خویش  ساله  تعرض سی  تداوم  در  و  اش  تاریخی 
مشترکی  نشست  با  کارگران،  معیشت  سطح  به 
از نمایندگان کارفرمایان، شورای اسالمی کار و 
وزارت کار رژیم اسالمی، با اعالم حداقل دستمزد 
تومان، ضدکارگری  هزار  با مبلغ 303  کارگران 
ترین هجوم به زندگی و معیشت فالکت بار طبقه 
باید  چیز  هر  از  قبل  داد.  انجام  را  ایران  کارگر 
گفت که هیئت شورای عالی کار بنابر عمل کرد 
و پیشینه اش نهادی سرمایه داری و حامی دولت 
و  کند  می  عمل  کارگران  مضاعف  استثمار  در 
و  ضدکارگر  نماینده  فوق  نهادهای  که  آنجا  از 
هستند  سرمایه  همیشگی  یاور  و  یار  و  مدافعین 
دارای هیچ مشروعیت از سوی کارگران نیستند. 
و نقش اساسی آن تشدید استثمار طبقه کارگر بوده 

و خواهد بود.
بر  رژیم ضد کارگری  این  تاریخی  رسالت  اما  و 
و  طبقاتی  خصلت  بنابر  و  نیست  پوشیده  کسی 
سرمایه داری توأم با فقدان هر گونه آزادی های 
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ادامه افزایش دستمزدها و ...
دمکراتیک در اعماق خفقان سیاسی شدید این بار 
سیاسی که  و  اقتصادی  عمیق  بحران  موازات  به 
گریبان گیر این رژیم شده، این مبلغ ناچیز را برای 
دستمزد کارگران تعیین و به سوی به اسارت در 
آوردن هر چه بیشتر کارگران گام بر می دارند. از 
آنجا که این مبلغ را بر اساس تورم 11 درصدی 
اعالم شده توسط بانك مركزي ایران تعیین کرده اند، 
کمیسیون  مسئولین  از  یکی  که  درحالیست  این 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اعالم کرده 
است که: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها 
نرخ تورم حدود 20% افزایش خواهد یافت و با در 
نظر گرفتن تورم 20 درصدی کنونی سال جاری 
خواهد  مردم  انتظار  در  درصدی   %40 تورم  یک 
بود. باز هم مرکز آمار ایران هزینه زندگی یک 
و  میلیون   1 حدود  را  تهران  در  نفری   4 خانواده 
200 هزار تومان اعالم كرده است، يعني هر خانواده 
4 نفره بايد بيش از 1 ميليون تومان درآمد داشته 

باشد تا از خطر فقر فاصله بگيرد. با اعالم تورم 
چهل درصدی توسط خود نهادهای حکومتی، دال 
و  واقعی  آمارهای غیر  اعالم  و  پردازی  دروغ  بر 
بی پایه دولت سرمایه در اعالم نرخ تورم و تعیین 
حداقل دستمزدها برای کارگران می باشد. برمال 
ساختن افزایش نرخ تورم نشان از شدت گرسنگی و 
بی بضاعتی طبقه کارگر خواهد بود که نهادهای 
داشت.  نخواهند  را  آن  انکار  امکان  هم  سرمایه 
اعالم این میزان از حداقل دستمزدها برای کارگران 
ایران به جز وخامت زندگی طبقه کارگر و محکوم 
ادامه حیات  فقر مطلق،  در  زیستن  به  آنان  کردن 
برای افزودن بر ثروت احتکار شده توسط سرمایه 
دنبال  به  را  دیگر  دولت حامیشان چیزی  و  داران 

نخواهد داشت.
آنچه حاکمان سرمایه را به این امر واداشته است تا 
دست به چنین اعمال وقیحانه و ضد انسانی علیه 
کارگران و اکثریت مردم تهی دست بزنند را باید 
در وضعیت این رژیم در بعد اقتصادی و سیاسی و 

وضعیت طبقه کارگر دنبال کرد.
بحرانی عمیق  در  زمانی  برهه  این  در  ایران  رژیم 
سیاسی و اقتصادی که طی سی سال حاکمیت با 
خود حمل کرده روبرو شده است و تبعات ویرانگر 
آور، بیکاری  تورم و گرانی سرسام  این بحران در 
گسترده و میلیونی، ورشکستگی پی در پی مراکز 

و شکاف  تشدید  های صنعتی،  بنگاه  و  تولیدی 
درونی در باالترین ارگان های حاکمیت، سرکوب 
و خفقان افسارگسیخته و رشد مبارزه و اعتراضات 

جنبش های اجتماعی  بیانگر آن هستند.
با وجود آنکه جناح های مختلفی از حکومت تالش 
های نافرجامی برای خروج رژیم از بحران را بخت 
آزمایی کردند و در طول بیش از 30 سال کوشش 
هنوز بحران اقتصادی و سیاسی نه تنها تخفیف و 
از آن کاسته نشده است بلکه به طور واقع بحران 
اقتصادی عمیق و عمیق تر شده است و با گذشت 
آن  برای  به خطر جدی  این رژیم  از عمر  هر سال 
تبدیل شده است و به معنای واقعی تشدید بحران 
در  سیاسی  بحران  گستراندن  و  شدت  اقتصادی، 
ابعاد وسیع تری در سطح داخلی و بین المللی را 
به همراه داشته و رژیم ایران نه تنها نتوانسته بر این 
اوضاع توفیق یابد، بلکه این بحران چنان به دست و 
پای آن پیچیده است که، از هر تالشی برای عبور 

و تخفیف آن کوتاهی نخواهد کرد.

کاهش فزاینده درآمدهای نفتی و غیره نفتی دولت 
در  دولت  مشکالت  و  اقتصادی  بحران  شدت  و 
بودجه ی  تصاعدی  افزایش  با  که  بودجه،  تامین 
نیروهای نظامی و امنیتی و تجهیزات مورد نیاز 
اقتصادی  تداوم محاصره  میشود،  تر  آنها سنگین 
در  رویاوری سرمایه گذاریهای خارجی  و کاهش 
طبقه  و  دولت  تا  است  شده  موجب  ایران  اقتصاد 
سرمایه دار با به اجرا در آوردن طرح هدفمند کردن 
یارانه ها بار سنگین و تبعات دهشتناک این بحران 
را بر دوش طبقه کارگر و مردم زحمتکش و محروم 
جامعه بیاندازند و آن را از طریق حذف یارانه ها و 

جیب مردم جبران نماید. 
از آنجا که اقتصاد ایران غرق در بحران است و هر 
روز شاهد اعالم ورشکستگی صنایع و شرکتهای 
نتیجه  در  و  از سوی کارفرمایان هستیم  تولیدی 
آن سیل عظیمی از بیکاری را در پی داشته است. 
بنابر آمار کارشناسان و منابع مستقل رقم واقعی 
اند.  کرده  اعالم  نفر  ملیون   8 حدودا  را  بیکاران 
هم چنین در تازه ترین گزارش اکونومیست مبنی 
 %13.2 جاری  سال  در  بیکاری  نرخ  اینکه  بر 
ایران  در  کار  نیروی  که  افزاید  می  بود،  خواهد 
بوده و رقم جدید  نفر  در سال گذشته 25 میلیون 
نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته 3 دهم درصد 
در  باید گفت که   نتیجتا  است.   یافته  افزایش 
پی تداوم بحران اقتصادی و با تعطیلی پروژه های 

صنعتی و اقتصادی ، این آمار به شدت رو افزایش 
است و توده کارگران را با موج بی پایانی از اخراج 
های مستمر و پراکنده به خیل میلیونی بیکاران 
و  داران  سرمایه  همه  ها  این  کرد،  خواهد  روبرو 
دولت سرمایه ایران را از یک ارتش عظیم بیکاران 
برخوردار کرده است. بنابراین هر آدینه سرمایه داران 
و  کارگران  میلیونی  بیکاری  با  حامی  دولت  و 
زندگی شاق آنان روبرو شود این امکان را به آنها 
دسته  اخراج  و  تعطیلی کارخانه  با  تا  داد  خواهد 
جمعی، هر گونه اعتراض و ایستادگی کارگران در 
دفاع از افزایش دستمزد و منافع طبقاتیشان را در 
هم بشکند و طبقه کارگر را ناچار خواهد کرد تا با 
پذیرش نازل ترین دستمزدها و تن دادن به کار طاقت 
انباشت سرمایه  بر  بی حقوقی مضاعف،  و  فرسا 
بیفزایند و خود نیز با این مبلغ از دستمزدها که به 
هیچ وجه کفاف زندگی بخور و نمیری را هم نمی 

کند، در گرسنگی به سر ببرند.
اگر نیم نگاهی به وضعیت طبقه کارگر بیفکنیم 
این واقعیت را به عین می توان مشاهده کرده که 
طبقه کارگر در ایران در هیچ مقطع تاریخی تا این 
حد از فالکت و بی بضاعتی را به خود ندیده است. 
حداقل دستمزد اعالم شده تنها 7.5 میلیون کارگر 
را شامل می شود و کارگران فصلی و کارگرانی 
که در کارخانه ها و کارگاه هایی که کمتر از 
10 نفر کار می کنند این حداقل دستمزد هم شامل 
حالشان نخواهد شد. کارگران در سطح وسیعی با 
دستمزدهای معوقه و اخراج های پی در پی روبرو 
هستند و هر روز به مقابله با آن اعتصاب و اعتراض 
نیروهای  شدید  سرکوب  با  آخر  در  و  کنند  می 
دیگر  از سوی  روبرو می شوند.  امنیتی سرمایه 
فعالین کارگری با شدیدترین سرکوب ها، احضار، 
تهدید و اخراج، زندان و شکنجه مواجه هستند و 
برای  با تالش  دیدیم که چطور فعالین کارگری 
ایجاد تشکل های مستقل خود با هجوم وحشیانه 
اکنون جمعی  هم  و  رژیم سرکوب شدند  نیروهای 
از آنان در زندان های دولت سرمایه به سر میبرند. 
و اما فقدان تشکل توده ای و طبقاتی کارگران 
موقعیت فرودست کارگران را شدت بخشیده است 
و به مثابه زنجیری به پای کارگران، به یکی از 
موانع اصلی سر راه پیشروی جنبش کارگری در 
تحقق خواست و مطالباتشان تبدیل شده است. همه 
آنچه برشمردیم تنها نمودهایی از معیشت و وضعیت 

اسفبار طبقه کارگر ایران است. 
از این رو و بر متن این اوضاع هرج و مرج، تعیین این 
حد از حداقل دستمزدها از سوی دولت و نهادهای 
سرمایه داری وابسته به آن دور از اذهان نیست. با 
وجود ارتش عظیم و میلیونی از کارگران بیکار و 
بازار، ارزش نیروی کار  بحران اقتصادی و رکود 
کارگر به نازل ترین حد خود تنزل یافته و در دنیای 
واقع مابین خط فقر و وضعیت معیشتی کارگران 

دره عمیقی را ایجاد کرده است، تا جایی که 

تنها راه تحمیل یک  طبقه کارگر علی رغم دشواری هایی که  پیش رو دارد، 
دستمزد مناسب با تورم واقعی که کفاف زندگی انسانی آنها باشد، در گرو تشکل 
یابی و مبارزه سراسری و توده ای طبقه کارگر در همه عرصه های سیاسی و 

اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. 
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» وعده دستمزد «

ز سر غم نان

روزها و ماه ها به کار

با وعده جیره زنده ماندن

که به سنجش فرمول سبد کاال

نیاز نداشت.

فردا

عرق شرم نداری بر جبین،

که هرگز

از چشم کودکان

پنهان نبود.

آن هنگام

در واپسین ساعات روز

اتوبوس پشت اتوبوس

با چشمانی دوخته به افق.

به کجا می بریدم؟

هیچ مپرس !

جرمم آخر؟

شستن

از جبین، عرق شرم !

ن: سامانی

***

ادامه افزایش دستمزدها و ...
دستمزد آنان که الزمه ادامه حیات نیروی کار و بقای نسلش هم باشد 
گرهی از زندگی دشوار آنان را باز نخواهد کرد. سرمایه داران دستمزدها 
را تا حدی تقلیل می دهند که کارگر را مجبور به بردگی و زندگی 
سخت و طاقت فرسا خواهند نمود و در پی آن شکاف طبقاتی به باالترین 
حد خود رسیده است. درست بر متن چنین اوضاعی خواهد بود که در دل 
نظام برده وار سرمایه داری، مزدوری اصل الینفکی از اعمال حاکمیت 
طبقاتی سرمایه داران بر اکثریت جامعه خواهد بود و کارگران تنها با 
مبارزه آشتی ناپذیر طبقاتی رمزتقابل با این این نظم کهن را خواهند 
یافت. اگر سرمایه داران به مثابه طبقه حاکم و با پشتوانه ماشین عریض 
و طویل دولت سرمایه حاصل کار کارگران را به جیب زده و کارگران 
را وادار به انباشت هر چه بیشتر سود می کنند، پس طبقه کارگر هم 
با طبقه سرمایه  با نیروی همه جانبه طبقاتی خود به چالش  بایستی 
دار بپا خیزد. برای ارتقاء سطح رفاهیات اجتماعی وانسانی وبهره جویی 
کارگران از تولیدات این جهان یک مبارزه طبقاتی و نیرومندی را طلب 
می کند. در کوران این مبارزه طبقاتی به هر درجه که طبقه کارگر 
متشکل تر و متحدانه تر در مبارزه علیه طبقه حاکم سرمایه داری عمل 
کند امکان تحمیل خواست و مطالبات بر طبقه سرمایه دار افزایش خواهد 
یافت و برای بیرون کشیدن حداقلی از حقوق انسانی کارگران از حلقوم 

سرمایه داری باید از کانال مبارزه طبقاتی عبور کرد.
از این رو سالی که در پیش روست باید با تاکید بر مبارزه برای افزایش 
گام  کارگر  طبقه  روزه  هر  مطالبات  و  خواست  اولویت  در  دستمزدها 
برداشت؛ طبقه کارگر در این راه به جز توسل به مبارزه رودررو و پیگیر با 
سرمایه داران برای تامین حداقلی از زندگی انسانی راه دیگری برایشان 
باقی نمانده است. اگر نخواهیم به بردگی و تداوم انباشت سرمایه تداوم 
بخشیم، پس طبقه کارگر باید با به راه انداختن اعتصابات و اعتراضات 
سراسری و متحدانه برای افزایش دستمزدها و مقابله با ثبات سرمایه 
داری به قیمت تحمیل زندگی بردوه وار و قرون وسطائی بر طبقه کارگر، 
راه ایجاد تشکل های توده ای و طبقاتی را در پیش گرفت و با صف 
متحد و هماهنگ به مقابله با سرمایه داری و دولت آن گام برداشت. 
طبقه کارگر علی رغم دشواری هایی که  پیش رو دارد، تنها راه تحمیل 
یک دستمزد مناسب با تورم واقعی که کفاف زندگی انسانی آنها باشد، 
در گرو تشکل یابی و مبارزه سراسری و توده ای طبقه کارگر در همه 
عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. در این راه نقش 
خطیر و به سزای فعالین و پیش روان سوسیالیست جنبش کارگری در این 
برهه حساس و سیاسی این است که تالش برای ایجاد تشکل های توده 
ای و طبقاتی کارگران را، راه گشای احقاق حقوق انسانی کارگران و 
فردایی بهتر برای کارگران باشند و با اتکا به نیروی عینی طبقه کارگر 
در شکل گیری مبارزه ای سراسری در ابعاد توده ای به مقابله با این 
نظام برده وار سرمایه داری گام موثر بنهند.  فعالین سوسیالیست جنبش 
کارگری با حضور عینی و مفید در هر گام مبارزه طبقه کارگر راه را 
برای مبارزه برای افزایش دستمزدها هموار نمایند. اعتراضات پراکنده 
کارگران را فعالین سوسیالیست قادر به هماهنگ کردن و ایجاد حلقه 
های ارتباطی مابین این کارگران خواهند بود، نیز از این رو این فعالین 
کارگری هستند که چشم انداز آتی و رهایی بخش طبقه کارگر در ابعاد 

سراسری را برای کارگران روشن خواهند کرد.
****
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مصاحبه نشریه سوسیالیست با 
مهران.ع - فعال جنبش کارگری

جنبش   88 خردادماه  انتخابات  از  بعد  سوسیالیست-   

پیش  لحظه  به  لحظه  و  شده  آغاز  ایران  در  اعتراضی 

رفته و فاز های مختلفی را طی کرده است. تا این لحظه 

که جنبش جلو رفته، همواره مردم ضمن امیدواری این 

سوال را داشته اند که اکنون جنبش کارگری کجای این 

به  با جنبش اخیر چیست؟  اعتراضات است و نسبت آن 

عنوان فعال کارگری نظر شما درباره این مساله چیست؟

باید معلوم کرد  اول   ، و تشکر  با سالم    ج- 
که کسانی که جنبش کارگری را رصد کرده 
آیا   . اند  داشته  انتظاری  چه  و  کیستند  اند 
منظور کسانی است که انتظار داشته اند جنبش 
کارگری کاری ویژه انجام دهد که در فضایی 
که در حال حاضر حاکم است جنبش کارگری با 
توجه به منافع ایشان  و به دلخواه آنان چیزی 
یا  تامین شود.  آن ها  ببرد که منافع  را پیش 
اگر آنها تحرکات ویژه ای را در نظر داشتند اگر 
منافع کارگران را در نظر دارند و مشخصا فکر 
می کنند که این در اتفاقات و تحرکات اخیر 
خیلی نمود نداشته بحثشان چیست یا اگر نمود 

داشته حد آن چیست.
این که  در واقع دو زمینه اصلی مطرح است، 
می  نظر  در  را  خود  دلخواه  و  آرزو  کس  هر 
که  کند  می  نگاه  واقع  در  که  این  یا  گیرد 
منافع  ابزار چگونه  عنوان  به  جنبش کارگری 
که  کسانی  مثال  برای  برد.  می  پیش  را  او 
برایشان تفاوت اساسی وجود ندارد که این جناح 
حاکمیت سرمایه داری اسالمی که حاکم است 
برود و جناح دیگری برای مثال مانند نئولیبرال 
که  ندارد  فرقی  او  برای  شود.  کار  وارد  ها 
اهداف و منافع جنبش کارگری وارد می شود 
وارد شود  باید جنبش کارگری  آیا  نه. پس  یا 
و به این مساله کمک کند؟ به عبارت دیگر 
باید گفت نسبت مطالبات و خواسته های مطرح 
کارگران  عموم  مطالبات  و  ها  خواسته  با  شده 
چگونه است یا اگر نسبت جدی نداشته است آیا 
می توان کسی را مقصر دانست؟ و عناصری 
وظایفی  چه  هستند  فعال  عرصه  این  در  که 
تعداد  که  است  این  من  حدس  واقع  در  دارند. 
زیادی از اقشار و الیه های مختلف کارگران در 
اعتراضات اخیر شرکت داشته اند. نمی توانم این 
را با درصد و عدد و رقم بگویم اما همه مطمئن 
هستیم که بخشی از کارگران به صورت افراد و 
عناصر منفرد شرکت داشته اند و نه به صورت 
سازمان یافته و متحد. اگر به سیر مطالبات و 
خواسته های اخیر نگاه کنیم خواهیم دید که این 
اعتراضات از تقلب در انتخابات شروع می شود و 

اگر نه به صورت حداکثری ولی قابل توجه به شعار 
مرگ بر دیکتاتور تبدیل می شود. من فکر می 
کنم هرچه رو به جلو رویم اگرچه با افت و خیز و 
پستی و بلندی، اما به مطالبات همگانی خواهد 
رسید. اما سوال اساسی این است که آلترناتیو در 
اذهان مردم چیست؟ این کافی است که به یک 
چیز نه بگوییم؟ بالفاصله به جایگزین فکر کرد. 
باید دید که در این مطالبات کدام یک از مطالبات 
کارگران هم مطرح می شود. البته کارگران هم به 
خواست های دموکراتیک  نیازمندند و باید از آن 
فضا تنفس کنند. اما مشکل و معضل دست اول 
کارگران یک سری مطالبات طبقاتی آن ها است. 
مثال در حال حاضر لغو قراردادهای موقت و سفید 
تشکل  ایجاد  اجتماع، حق  و  اعتصاب  امضا، حق 
های مستقل کارگری، یا خواستاری یک زندگی 
با حداقل استاندارد ها یا یک زندگی شرافتمندانه 
این  خواهم  نمی  من  غیره.  و  بازنشستگان  برای 
لیست را کامال برای شما بشمارم اما به اکثر آنها 
در قطعنامه اول ماه مه سال 88 اشاره شده است. 
خوب حاال من از شما می پرسم که کدام یک از 
درست  اخیر  ماه  در 10  این مطالبات مطرح شده 
است؟ درست است که کارگران و بسیاری از مردم 
در اعتراضات به واقع مشکالت اقتصادی سیاسی 
و اجتماعی دارند و فشارهای عظیمی از حاکمیت 
طی این سه دهه بر آنها وارد شده اما به نظر من 
هم آن ها باید تمرکز کنند که خواست های اصلی 
و واقعی شان چیست، ما باید بتوانیم تبلیغ کنیم 
که نگاه کنید که خواست های اساسی ما چیست 
اساسی  خواست های  این  باید تالش کرد حول  و 
سازماندهی کرد تا جایی که دست ما می رسد. 
حاال به طور مشخص در مورد جنبش کارگری می 

توان اختصاصی صحبت کرد. 
  سوسیالیست- از ابتدای این روند اعتراضی ما مواجه با 

خیل عظیمی از مردم بوده ایم که سعی می کرده اند به 

اتفاقات و حوادثی که در مراکز و مناطق تولیدی و صنعتی 

می افتد توجه نمایند و این اخبار را پوشش دهند. بحث 

های  محیط  در  اعتصاب  یک  با  هر 5روز  ما  که  بوده  این 

که  بود  این  نظرشان  ها  خیلی  ایم  بوده  مواجه  کارگری 

کردن  پیدا  ادامه  در  کلیدی  و  مهم  حلقه  کارگری  جنبش 

این صورت  به  اعتراضات است. در واقع  به  و جهت دهی 

اخیر  اعتراضی  جنبش  با  پیوندی  کارگری  جنبش  اگر  که 

داشته باشد این جنبش عمق و غنای دیگری پیدا می کند 

و نتنایجش متفاوت خواهد بود. فکر می کنم طیف مختلفی 

از مردم و رسانه ها و کسانی که چشم شان به این جنبش 

بود به این قضیه گوش چشمی داشته اند. یعنی منحصر به 

یک بخش از نیروهایی که در این جنبش شرکت داشته اند 

نبود بلکه فراتر از این قضیه بود. شما فکر می کنید چرا با 

این که با حجمی از اعتراضات و اعتصابات در محیط های 

کارگری مواجه بودیم اما همه این ها به صورت حلقه هایی 

جدا از هم و منفرد باقی ماند و با هم و با جنبش اعتراضی 

پیوند پیدا نکرد؟

  ج- من فکر می کنم شما از منظری به این 
قضیه نگاه می کنید که می خواهید به دلخواه 
وصل  اخیر  اعتراضات  به  را  کارگری  اعتصابات 
اتفاق  هر  در  عمومی  اعتراضات  مطمئنا  کنید. 
شکی  است،  گذار  تاثیر  هم  اجتماع  در  دیگری 
نیست. اما من می خواهم بگویم که بخش زیادی 
از این اعتصابات و اعتراضات کارگری از خیلی 
پیش از این نیز بوده و هست. برای این که مطالبات 
موجود در اعتراضات کارگری ربط مستقیمی به 
در  که  مشخصی  های  خواست  و  اخیر  اتفاقات 
آن طرح شده ندارد. کسی که 4 ماه است حقوق 
نگرفته، صرفا حقوق خود را نگرفته. این می تواند 
در اسفند 87 هم باشد یا در فرورین 88 مطمئنا 
پیدا کند  این اعتراضات خیابانی گسترش  هرچه 
به هر حال شور ویژه ای را در کل جامعه ایجاد 
می کند و این می تواند در تحرکات کارگری هم 
موثر باشد. اما این به نکته اولی که مطرح کردم 
بر می گردد که آیا ما دوست داریم این اعتصابات 
با خیابان ها پیوند بخورد که من هم فکر می کنم 
سوال  این  جوابگوی  باید  کارگری  جنبش  منافع 
منافع  راستای  در  چقدر  اخیر  اتفاقات  که  باشد 
طبقه کارگر است و این سوال که چرا با این که 
اما  داشته،  وجود  ای  گسترده  عمومی  اعتراض 
اعتراضات کارگری به آن پیوند نخورده اند. اگر 
کارگران منافعشان را در این اعتراضات می دیدند 
حتما منسجم تر در آن شرکت می کردند. چه بهتر 
از این فضا برای کارگری که به هرچه دست می 
زند توسط عوامل سرکوب امنیتی سرکوب و به 
حتی  موارد  خیلی  در  و  شود  زندان محکوم می 
های  محیط  در  اقدام  یک  مورد  در  تواند  نمی 
کارگری پچ پچ کند. چه فضای بهتری از این 
که این مساله در خیابان اتفاق افتاده.اما، مشکل 
در جای دیگری است. این که منافع کارگران هم 
راستا با اعتراضات نیست. من نمی گویم که این 
اگر  ندارد.  ربطی  کارگری  جنبش  با  اعتراضات 
فشارهای  حداکثر  با  کنند  می  سعی  نیروهایی 
خود خواسته ها و مطالبات و حتی شعارهای خود 
جنبش  من  نظر  به  دهند  ربط  مردم  حرکت  به  را 
کارگری می تواند از راستای منافع خود به قضیه 
نگاه کند و آن جهت ویژه را به آن بدهد. به خاطر 
این که به نظر من همان بندهای 15گانه قطعنامه 
اول ماه مه راه گشا است. یک تعدادی از بندها 
می  مطرح  مردم  که  دموکراتیکی  های  خواست 
کنند را شامل می شود. این است که ان قطعنامه 
می تواند به صورت قراردادی  - کم و بیش - حلقه 
اعتراضی  جنبش  های  خواست  بین  باشد  واسطی 
و  امروز  های  خواست  بین  کارگری،  جنبش  و 

فردایشان. برای این که در آن جا 
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  تعدادی از خواست های استراتژیک برای آینده 
وضعیت  به  ربطی  لزوما  که  شود  مطرح می  هم 
آینده هم مطرح شود.  در  باید  بلکه  ندارد.  فعلی 
زندانیان  آزادی  بیان،  آزادی  مثل  هایی  خواست 
و...  مردان  و  زنان  برابری  کارگران،  و  سیاسی 

چیزهای زیادی در آن قطعنامه مطرح می 
شود. این چیزی است که مردم هم به آن نیاز 
دارند. اگر بخواهیم خالصه بگوییم این که 
مردم درست و به حق و به جا بر اثر فشارها 
ها  خیابان  به  30ساله  انباشته  مطالبات  و 
ریختند و من می خواهم به سهم خود هم نظر 
مردم خیابان و هم کارگران را به این نکته 
جلب کنم که اصال نگاه کنید که خواست 
در  حتی  مبادا  چیست؟  ما  واقعی  های 
کمترین مقدار ممکن بخواهیم ابزاری برای 
تغییر حاکمیت شویم، از یک جناح سرمایه 
داری به جناحی دیگر. ما ضمن این که با 
کنیم  می  سازماندهی  را  خود  وجود  تمام 
داری  سرمایه  حاکم  جناح  برکناری  برای 
اسالمی اما بیشتر توان را به کار می گیریم 
که بتوانیم در فضای بعد از این حاکمیت هم 
مطالبات خود را به کرسی بنشانیم.باید بر 
اساس شرایط و توازن قوا در مقابل سرمایه 
داری برنامه ی مشخص داشت.تحلیل معین 

داشت تا بتوان حداکثر پیشبرد مبارزه و کسب 
امتیاز و تحمیل مطالبات را به دست اورد.اما مثال 
کارگران  جمله  از  باشد،  اینها  میتواند  ها  حداقل 
باید مطمئن باشند در قانون کار آینده نقش داشته 
باشند. نمایندگان کارگران و تشکل های مستقل 
کارگری که در آن قانون کار از حق اعتصاب و 
از  یکی  این  باشد.  شده  صحبت  آزاد  تشکل  حق 
اصول اساسی است. و در آن قانون هیچ گونه اجازه 
ای داده نشود که هیچ نماینده ای از کارفرما و 
دولت برای دخالت در این تشکل ها حضور داشته 
در  که  کنند  تضمین  کارگران  خود  یعنی  باشد. 
الزم  اگر  و  آمد  خواهد  پیش  که  جدیدی  فضای 
با  به میان بکشند و  را  نیروی طبقاتی خود  شد 
و  تصویب  را  این  طوالنی  اعتصابات  و  اعتراض 
معنی  به  این  که  میکنم  تاکید  کنند.و  تحمیل 
است.من  قوانین  مطالبات کسب  نیست که سقف 
به حاکمیت خاصی در دولت حاضر اشاره ندارم.به 
جناح خاصی و یا جایگزینی جناح خاص دیگری 
سرمایه  اگر  جمله  از  تغییر  گونه  ندارم.هر  اشاره 
داری و نیرو های وابسته به ان موفق به اصالحات 
تر.در  رادیکال  تغییر  گونه  هر  تا  شوند  دلبخواه 
هر کدام شما باید برنامه یمعین داشته باشید که 
حداکثر خواست خود را با مبارزه یسازماندهی شده 
تحمیل کنید.نه به این مفهوم که استرتتژی خود را 
به اصالح طلبی تقلیل دهید. من می توانم به این 

فکر کنم که مشخصا در فضایی شبیه به تجربه 
اگر  شدند،  فضایی  وارد  اگر  کارگران   57 بهمن 
به اعتصاب و اعتراضی دست زدند، مادامی که 
مثال نتوانستند مطمئن شوند که قراردادهای سفید 
امضا و موقت و پیمانی به طور کامل غیر قانونی 
این که تشکل های مستقل و  بر شمرده شود، و 
اعتصاب را حق مسلم کارگران بدانند و از هرگونه 

نمی  شود  جلوگیری  قانون  در  کارفرما  دخالت 
بایستی فکر می کردند که فضا آرام شد و دولت 
جدید آمده و فضای جدید برای کارگر فراهم شده و 
مبارزه به پایان رسیده، این اول بدبختی برای مدت 
جدیدی بود. برای این که کارگر اگر توانست حق 
اعتصاب و تشکل مستقل را برای خود تثبیت کند 
بعد هرگونه مطالبات خودش را که بخواهد دنبال 
کند از این طریق می تواند دنبال کند، یعنی این 

ابزار طبقاتی همیشگی برای کارگران است.
و  ها  خواست  ترین  مهم  کنید  می  فکر  سوسیالیست_    

مطالبات کارگران که می توانند به صورت روزانه در دستور 

کار خود برای اعتراضات و مبارزاتشان بگذارند چیست؟

 ج_ مبارزات جاری کارگران موارد خیلی مختلفی  
دارد. به نظر من امسال بحث حذف سوبسید ها – 
در طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها – یکی 
از طرح های خانمان برانداز نه تنها برای کارگران 
بلکه برای عموم مردم خواهد بود. هم چنین بیکار 
اوج می گیرد. در مواردی  دارد  اخراج  و  سازی 
افتد  می  اتفاق  کارگری  های  تشکل  سرکوب 
کارگران و فعالین کارگری به زندان می افتند، 
جاهایی هست که دارند کارخانه را مثال به بخش 
خصوصی واگذار می کنند، و تعداد زیادی کارگر 
اخراج خواهد شد، جاهایی هستند که حقوق معوقه 

اضافه  از  مثال  برای  که  هست  جاهایی  دارند، 
کاری ها دارند می زنند، جاهایی از مبلغ دریافتی 
که اخبار آن را می  کارگران دارند می زنند و… 
بینیم و می شنویم که در جاهای مختلف صنعتی 
و خدماتی آن ها دست به اعتصاب، و اعتراض و 
تجمع می زنند، سطح خواسته ها مشخص است و 
این خواسته ها از مدت ها قبل وجود داشته است 
از سال 86 شدت گرفته و در  و مشخصا 
سال 87 ادامه پیدا کرده و در سال 88 نیز 
عمیقا گسترش پیدا کرده است و می رود 
و معین که  از خواست های مشخص  که 
الزاما ممکن است مربوط به خواسته های 
نباشد گسترده  هم  معین  آن محیط کاری 
هایی  این  از  به مطالباتی غیر  و  تر شود 
نکته مهمی که  اما  برسد.  هم  که هست 
باید روی آن انرژی گذاشت و از هر لحظه 
و تک صفحه و تک خط یا صدایی باید 
استفاده  به کارگران  آن  برای منتقل کردن 
مواظب  باید  کارگران  که  است  این  نمود 
باشند که در هر فضایی که صحبت می 
کنند یا اعتراض می کنند واقعا به طور 
جدی منافع و مطالبات خود را مد نظر قرار 
دهند. که مبادا به ابزار این یا آن و سرمایه 
البته  کارگران  منفعت  شوند.  تبدیل  داری 
در عبور از نظام های سرمایه داریست اما 
تمدید و تثبیت این منفعت طبقاتی در این 
از طریق سازمان های  بتوانند  است که کارگران 
آن  پی  در  را  خود  مطالبات  تحقق  خود  طبقاتی 

تضمین نمایند.  
سوسیالیست_ با توجه به نقش معینی که تشکل های کارگری 

و فعالین برای کمک به ایجاد تشکل های مستقل از دولت و 

کارفرما و از پایین کارگران دارند، شما فکر می کنید چرا 

تالش ویژه ای ظاهرا از سوی این فعالین برای پیوند زدن 

اعتراضاتی که به صورت روزانه در محیط های تولیدی و 

کارخانجات مختلف در جریان است با جنبش جاری مردم 

طی ماه های اخیر صورت نگرفته است؟ در واقع می توان 

گفت آن انتظاری که از فعالین به عنوان حلقه واسط وجود 

داشته که بتوانند مطالبات صرفا اقتصادی و صنفی کارگران 

را از طریق طرح  یک سری خواسته و مطالبات سیاسی و 

دموکراتیک پیوند بزنند با مطالبات عمومی که در سطح این 

وقوع  به  عمال  است،  داشته  وجود  جاری  ای  توده  جنبش 

نپیوسته است و ظاهرا این نقش را به خوبی ایفا نکرده اند، 

چرا چنین شده؟

 ج_ من فکر می کنم شما به شکل دیگری سوال 
اول را طرح کرده اید و من هم باید به نوعی پاسخ 
سوال اول را تکرار نمایم. این ممکن است آرزوی 
خیلی ها باشد و فعالین کارگری هم تالش نمایند 
که کارگران را به مبارزات اخیر بکشند ولی به 

نظر من بحث اساسی این است که اگر 
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  فعال کارگری کارکرد خود را داشته باشد باید به 
دنبال منافع کارگران باشد و ببیند که این منافع 
تامین می شود یا نه، و اگر تامین نمی شود باید 
آن مطالبات را مطرح کند. این که چرا کارگران 
یعنی بخش عظیمی از آنان حضور ندارند این است 
بینند.  نمی  ها  خیابان  در  را  خود  مطالبات  که 
در واقع می خواهم بگویم هنوز مطالباتی که در 
خیابان مطرح می شود )نمی گویم که هیچ( اما 
نسبت مستقیم یا خیلی جدی با مطالبات کارگری 
ندارد. پس بالتبع همین فعالین کارگری هم جدای 
از این روند نیستند. اما سوال اساسی این است که 
کارگران  جدی  مطالبات  کارگری  فعالین  وقتی 
را در این اتفاق نمی بینند، سعی نمی کنند که 
ها  خیابان  در  با جنبشی که  را  جنبش کارگری 
انتظار  این که ما  بزنند، مگر  پیوند  است  جاری 
شرایط  در   – کارگری  فعالین  که  باشیم  داشته 
حال حاضر -  آن چنان نیروی عظیم و خارق العاده 
بتوانند  که  باشند  داشته  ای  شده  سازماندهی  و 
به  را  اخیر  اعتراضات  جریان  روند  کلی  طور  به 
هم  کارگر  بکشانند.  کارگران  طبقاتی  مطالبات 
ها حرف  خیابان  در  واقعا  بابا!  ای  بیند که  می 
های من زده می شود! منی که به خاطر مطالبه 
کمترین حقوق خود سرکوب می شوم، از کارخانه 
اخراج می شوم، زندانی می شوم، و حاال، به راحتی 
300هزار،400 هزار ، یک میلیون نفر در خیابان 
بله  شعارها و مطالبات من را مطرح می کنند. 
اگر برآورد ما از  - وضعیت کنونی سازمانیابی 
و کمیت و کیفیت - فعال کارگری این است که 
بدهد،  اخیر  اعتراضات  به  را  این جهت  تواند  می 
من با شما هم صدا می شوم و می گویم حتما 
فعالین کارگری این نقش را ایفا کنند. ولی من 
فکر می کنم، با توجه به واقعیت موجود از لحاظ 
در  که  کیفیتی  و  ماهیت   ، عمق  افراد،  تعداد، 
جبهه فعالین کارگری وجود دارد ، پیشنهاد من 
این است در هر جا و هر لحظه ای چه در خیابان 
یا  کارگری  فعال  یک  اگر  کارخانه  در  چه  و 
کارگری بخواهد صحبت کند باید مطالبات عینی 
و واقعی کارگران را زنده کند و همیشه هم روی 
و  یابی  سازمان  بدون  مطالبات  این  بکوبدکه  این 
سازمان دهی پیش نخواهد رفت و فضای موجود 
را هم تا آن جا که بتواند رادیکالیزه و تعمیق به 
که  کند  مطالباتی  شدن  اجرایی  و  تثبیت  سمت 
یا فعالین کارگری است.  نظر خود کارگران  مد 
امکان  و هر  از هر فضا  بگویم ما  من میخواهم 
زمینه  هر  بستر  در  و  تجمع  هر  و  اعتراض  هر  و 
ای از اعتراضات کارگری به تعمیق سطح مبارزه 
بپردازیم. تعمیق در جهت اگاهی رسانی و کمک 
سیاسی-  مطالبات  کسب  برای  سازماندهی  به 

اقتصادی کارگری.

شود  می  که  هایی  بینی  پیش  به  توجه  با  سوسیالیست_    

شرایط اقتصادی ایران در آینده ای نه چندان دور وخیم 

تر از چیزی که هست می شود و با توجه به این که اولین 

این هزینه ها و ضربه ها خواهند شد  متحمل  الیه ای که 

طبقه کارگر و زحمتکش هستند، فکر می کنید اگر جنبش 

خواست  این  آیا  باشد  داشته  داری  ادامه  روند  اعتراضی 

های رادیکال و مطالبات اقتصادی کارگران پیوندی با این 

جنبش اعتراضی برقرار می کند که به نظر می رسد در فاز 

به  این ماه ها طی کرده است روز  های مختلفی که طی 

روز زمینی تر شده و مطالبات و خواست هایش واقعی تر 

گشته است؟ و این میل وجود دارد که به سمت مطالبات و 

خواست های کارگران جهت گیری شود؟ فکر می کنید آیا 

چشم انداز امیدوار کننده ای برای این پیوند وجود دارد؟

 ج_ به نکته جالبی اشاره کردید. اگر به پای این 
پیش بینی نرویم که وضعیت اقتصادی در آینده چه 
خواهد بود، به همین حاال هم که نگاه می کنیم 
به معنای عام کلمه کارگر به معنای کسی که 
صاحب ابزار تولید نیست و در ازای فروش نیروی 
کارش حقوق و دستمزد دریافت می کند، و این 
تنها راه امرار معاش و زنده ماندن اوست، با این 
مفهوم اقشار مختلفی از طبقه کارگر همین حاال 
در این اعتراضات حاضر هستند و همین حاال هم 
وضعیت اقتصادی به اندازه کافی فالکت بار است 
زیر خط  پنجم  و  در دهک چهارم  اکثرا  مردم  و 
فقر هستند و لشکر بیکاران و بیکاری عدم امنیت 
شغلی، و وضعیت رفاه حداقلی برای بازنشستگان 
تبعیضات  و  اختالفات  نیست.  موجود  زندگی  در 
بسیاری در شرایط کاری بین زنان و مردان موجود 
غریب  عجیب  و  متنوع  بسیار  مشکالتی  و  است 
وجود دارد و همان قانون کار نیم بندی که در دوره 
بر  بیشتر  حیات حاکمیت حاضر تالش شده هرچه 
خالف منافع کارگران و در جهت منافع سرمایه 
داری حاکم تمام شود هم اجرا نمی شود. مثال همان 
از  نفر  یک  ساالنه  که  دستمزدی  عالی  شورای 
شورای اسالمی کار که هیچ گونه نماینده کارگر 
می  جا  آن  در  را  کارفرما  نماینده  یعنی  نیست 
ناکافی  و  بسیار مضحک  های  حقوق  و  نشانند 
دربین  اما  کنند.  می  تعیین  کارگران  برای  را 
رسد  می  نظر  به  اعتراضات  در  حاضر  کارگران 
واقع  در  که  هایی  الیه  و  اقشار  از  سری  یک 
و  دهند  انجام  تری  رادیکال  تحرکات  توانند  می 
تاثیرات رادیکال تری بگذارند، مثال آن هایی که 
در کارخانجات و واحدهای اقتصادی بزرگ مثل 
حضور  کنند  می  کار  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت 

ندارند. 
در واقع در طیف مزد بگیران تا حقوق بگیران یک 
سری مطالبات معین وجود دارد که لزوما مانند 
هم نیست و سوال این است که در آینده نزدیک که 
این خواست  بدتر هم می شود  اقتصادی  وضعیت 

های مختلف با این جنبش اعتراضی چگونه پیوند 
این که جنبش اعتراضی  به  با توجه  می خورد؟ 
کنونی تا به این لحظه به یک سری خواسته ها 
این  داشته مساله  اشاره  و مطالبات دموکراتیک 
پیوند خواست ها و منافع سوال برانگیز می شود. 
به نظر می رسد که ما می دانیم چه چیزی را 
نمی خواهیم اما هنوز مردم دقیقا نمی دانند که 
این مطالبات دموکراتیک چیستند؟ مادامی که 
خواسته ها و مطالبات مشخص و معین کارگری 
سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مطالبات  از  اعم 
کارگران در این اعتراضات حضور نداشته باشد به 
نظر می رسد که این پیوند نمی تواند برقرار شود 
منافع  و خالف  ناگاه  به  شود  برقرار  اگرهم  یا  و 
اگر  مفهوم  این  به  بود.  خواهد  کارگران  طبقاتی 
مشخص  های  خواسته  بر  عالوه  بتوانند  کارگران 
مشخص  مطالبات  و  شان  اقتصادی  مطالبات  و 
سیاسی طبقاتی شان از جمله تشکل ها، و سازمان 
های سیاسی مستقل کارگری خودشان پیوند برقرار 
کنند با خواست های دموکراتیکی که ما منتظریم 
روی صحنه بیاید آن جا این پیوند برقرار خواهد شد.
مبارزه  عرصه  در  کارگران  که  این  نه  بنابراین 
نیستند، نه، اتفاقا اقشار و بخش هایی از کارگران 
هم حضور دارند اما بحث من این ان است که نه 
این  در  حضور  به  تشویق  و  ترغیب  را  کارگران 
جنبش کنیم و نه آن ها را منع کنیم، در تعمیق 
هر گونه حضور یا اعتراض کارگری بکوشیم. در 
واقع مساله بر سر لزوم به خیابان رفتن یا نرفتن 
نیست مساله این است که چگونه در هر جا و در 
تعمیق  برای  بیشتر  هر چه  اتفاق سهم گیری  هر 
مبارزات می کنیم. ممکن است برخی بگویند این 
که واضح است که از نگاه سوسیالیتی و بر بنیاد 
منافع طبقاتی کارگران باید این کار را کرد. اما 
من شما را به این دعوت می کنم که به عملکرد 
همه ی انواع و اقسام و اشکال گروه های مدافع 
به  دعوت  اول  بیاندازید.  نگاهی  کارگران  حقوق 
مشارکت در اعتراضات عمومی می کنند و بعد 
فقط به عبارت بندی های کلی اکتفا می کنند 
از جمله اینکه طبقه ی کارگر باید مهر خویش را 
بر اعتراضات بکوبد. دقت کنید اول یک پیشنهاد 
را  اعتراضات  در  شرکت  مثل  عینی  و  مشخص 
مطالبات  وارد کردن  به  نوبت  وقتی  و  دهند  می 
و منافع طبقاتی می رسد با کلی گویی قضیه 
را برگزار می کنند. من میگویم نخست به طور 
داشته  نظر  مد  را  مشخصی  مطالبات  انضمامی 
باشیم و با سازماندهی مناسب برای بهترین شکل 
و  کنیم  شرکت  اعتراضات  در  آن  تثبیت  و  طرح 
تاکید می کنم بحث من فاز بندی و طرح تقدم 
و تاخر نیست. بلکه لزوم طرح و بسط شعار ها و 
مطالبات مشخص بر اساس منافع طبقاتی و البته 
باالترین شکل سازمان یافته در اعتراضات مورد 
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مصاحبه سوسیالیست با مهران... 
 نظر من است. باید روی یک سری مطالبات و 
ای کارگران  ماده  قطعنامه 15  ها مثل  خواسته 
در سال 88 کوبیده شود و به کارگران بگوییم که 
الیه  و  اقشار  در  سازماندهی  بدون  تشکل،  بدون 
های مختلف طبقه کارگر نه مطالبات کارگری 
تثبیت خواهد شد  و نه آن مطالبات دموکراتیکی 
که مردم در این جنبش از آن صحبت می کنند در 
سیستم سودآوری و استثمار در هر حاکمیتی با هر 
دارد. خواست های  تحقق  امکان  لباسی  و  رنگ 

دموکراتیک هم قربانی می شود.
  سوسیالیست_ طی سال های گذشته تالش های بسیاری از 

جانب فعالین و پیشروان کارگری در جهت کمک به ایجاد 

که  این  به  توجه  با  و  گرفته  صورت  کارگری  های  تشکل 

ارگانیک  پراتیک  نیروهای  و  پردازان  تئوری  کارگر  طبقه 

بین  پیوند  این  برقراری  کنید  نمی  فکر  دارد،  را  خودش 

جنبش اعتراضی اخیر و جنبش کارگری و مطالبات کارگران 

وظیفه این فعالین بوده است که نه در شکلی اراده گرایانه، 

بلکه به صورت تالش و مداخله جویی موثر برای ایجاد این 

رابطه بکوشند؟

  ج_ صد در صد هر کس خود را فعال و کنش گر 
کارگری می داند در راستای آن چیزی که فکر 
می کند صحیح است وارد عرصه عمل می شود.  
به هر حال هر کدام از این گروه ها و تشکل های 
نوبه خود تحلیل و عملکرد مشخص  کارگری به 
این  نظرم  خودم  نوبه  به  من  اما  دارند،  را  خود 
است که ما باید از هر فرصتی استفاده کنیم، تا 
تجربیات کارگران دیگر حتی در کشورهای دیگر و 
در سال های گذشته را به گوش کارگران برسانیم، 
که  اعتراضی  و  اعتصاب  هر  در  که  بگوییم  و 
شرکت دارید، باید بدانید که شرکت در اعتراض و 
اعتصاب به خودی خود در واقع نمی تواند یک 
سری  یک  است  ممکن  باشد،  اساسی  موفقیت 
نتایج آنی و لحظه ای بدهد اما اگر سازمان دهی 
در دلش نباشد و به یک سازمان یابی ختم نشود و 
اگر در خدمت یک تشکل کارگری نباشد، خیلی 
زود عقب می نشیند، اما اگر اعتراض و اعتصاب، 
بتواند در دل خود توامان دست یابی به مطالبات 
زمان  هم  و  باشد  داشته  را  کارگران  مدت  کوتاه 
خیز برداشتن و جهت گیری یا تقویت یک سازمان 
وقت  آن  باشد،  داشته  همراه  را  کارگری  مستقل 
است که شما هم خواست های اولیه و کوتاه مدت 
خود را به دست آورده اید و هم ابزار طبقاتی به اسم 
تشکل مستقل کارگری را تقویت کرده اید که در 
هر لحظه و هر جا و هر روز و برای هر نوع مطالبه 
شما می تواند به عنوان یک ابزار به کمک آید و 
شما در توازن قوا با سرمایه داری موفقیت بیشتری 
کسب کنید. در این راستا من خودم به عنوان یک 
فعال کارگری سعی می کنم این را تبلیغ و ترویج 

کنم مثال از خاطرات و تجربیات قیام 57 صحبت 
به  کارگری  مستقل  شوراهای  که چگونه  شود، 
از  بسیاری  این  این که  و  شدند  آلوده  کافرمایان 
شوراها از همان ابتدا کارگران را به دید و رویکرد 
شورایی چندان مجهز نکردند یعنی یا کارگران به 
سراغ نماینده های شوراها نمی رفتند و یا نماینده 
ها به سراغ کارگران. و این ارتباط با بدنه قطع شد 
و یک گسست اتفاق افتاد و به راحتی توانستند 
5،10، 15 نفر را حذف کنند و آن تشکل کارگری 
به سرعت از میان رفت. یا این که شوراهایی وجود 
به  و  کنند  کار  قوی  توانستند  می  که  داشتند 
کلی یادشان رفت که به بقیه مسائل اجتماع و بقیه 
جریان های سیاسی و حوادثی که بر سر کارگران 
و مردم می آید دقت کنند و خود را جزیره ای دیده 
بودند و بنابراین هرچه هم که خودشان قوی بودند و 
رویکرد شورایی داشتند وقتی که در کلیت فضای 
جزء  هم یک  آنها  رفت،  به سرکوب  رو  عمومی 
از این فضای عمومی بودند و نتوانستند مقاومت 
که  کنم  می  سعی  شدند.من  سرکوب  و  کنند 
صحبت از این تجربه ها کنم، این که چگونه برخی 
فکر  کارگری  مستقل  شوراهای  در  کارگران  از 
می کردند که خب حاال اگر دولت انقالبی بر سر 
کار آمده البد وزارت کارش هم انقالبی است، و این 
موجب شد که خیلی ها متوجه نبودند که دارد چه 
پیش می آید و اجازه دادند یک سری دخالت ها 
نمایند های وزرات کار در تشکل های شان صورت 
بگیرد و این همان ابتدای بیچارگی بود. من اگر 
به عنوان یک فعال کارگری بخواهم کاری انجام 
دهم به کارگران می گویم که عالوه بر اعتراض 
می  انجام  که  اقدامی  هر  بر  عالوه  اعتصاب،  و 
دهید، اگر پچپچه می کنید، در گوشی صحبت 
می کنید، توی سرویس صحبت می کنید، توی 
کارخانه و محل کار حرف می زنید، در اعتراض 
خیابانی هستید و صحبت می کنید، هر کاری که 
می کنید، اوال : خواسته ها و مطالبات مشخص و 
روشن خود را بیان کنید، مثال قطعنامه اول ماه مه  
کارگران ایران در سال 88 دوم: از آن ابزار اساسی 
که برای همیشه می تواند شما را تجهیز کند و 
یاری  تان  مطالبات  آوردن  دست  به  برای  را  شما 
مستقل  های  تشکل  یعنی  ببرید،  بهره  کند  می 
کارگری، مستقل از دولت و کارفرما، سعی کنید 
این تشکل ها را ایجاد و تقویت کنید و از هرگونه 
فضایی که ایجاد می شود برای استفاده به نفع 

این ابزار استفاده نمایید.
اگر قانون کاری نوشته شود که در آن حق اعتراض 
و اعتصاب بدون حق تشکل مستقل آمده باشد آن 
قانون هم به نفع شما نیست. بحث من پیش کشیدن 
می  مثال  نیست.  دید  افق  عنوان  به  کار  قانون 
پیش  که  رادیکالی  تغییرات  در  اگر  مثال  زنم، 
یابی  سازمان  و  اگاهی  قوا،  توازن  آمد  خواهد 

نبود که کسب قدرت کنند،  کارگران به شکلی 
دست کم بسیاری از مطالبات پایه ای مثل آزادی 
تشکل، اعتصاب و ... را در قانون تثبیت کنند. 
به کارگران می گویم که تا به دست آوردن ابزار 
طبقاتی خود یعنی حق اعتراض، اعتصاب و تشکل 
مستقل دست از مبارزه بر ندارید و تالش کنید که 
قانون کاری به وجود آید که توسط نمایند های 
کارگران و یا تشکل های مستقل کارگری نوشته 
به  و  نزنند  گول  را  کارگران  دوباره  و  شود.  می 
تشکل های ضد کارگری مثل شوراهای کارگری 
دوباره رنگ و لعابی ندهند، مثال اسمش را عوض 
کنند اما در محتوا دوباره دخالت دولت و کارفرما 

را در آن گنجانده باشند.
کارگران نباید دست از مبارزه برداند تا زمانی که 
تشکل های مستقل از دولت و کارفرما را تثبیت 
نمایند، مهم این نیست که اسمش چه باشد، مهم 
گرایی   جانبه  سه  قالب  در  ،دوباره  که  است  این 
و  نکنند  تحمیل  کارگران  به  را  جدید  اسم  یک 
های  سازمان  ساله   30،40 دوره  یک  در  دوباره 
ضد کارگری را بر گرده کارگران و علیه کارگران 
تثبیت ننمایند و آنان را استثمار کنند. بحث من این 
است که در واقع همه مبارزات و تالش هایی که 
صورت می گیرد آبی نباشد که در آسیاب دیگری 
حساب  به  کارگران  مبارزات  و  شود  می  ریخته 

جناح دیگری از سرمایه داران واریز شود!
  سوسیالیست_ همان طوری که می دانید بخشی از جنبش 
دانشجویی جریان چپ دانشجویی و دانشجویان سوسیالیست 
اند  کرده  را  خود  تالش  گذشته  های  سال  که طی  بودند 
که چه به صورت نظری و چه به صورت عملی، در رسانه 
روی  بر  ها  آکسیون   ، ها  سمینار  در  شان،  نشریات  ها، 
پالکاردهایشان، و تمام تجمعات اعتراضی که شکل داده اند 
کارگری  جنبش  با  دانشجویی  جنبش  استراتژیک  پیوند  بر 
مطالبات  و  ها  خواست  که  اند  کرده  سعی  و  کنند،  تاکید 
کارگران را منعکس کنند و همواره این مهم را در دستور 
کار مبارزات روزانه جنبش دانشجویی قرار دهند که به هر 
حال این ضرورتی استراتژیک است نماینده منافع کارگران 
در سطوح روشنفکری تر و سطوح دیگری از مبارزات سیاسی 
هم  عملی  های  تالش  جهت  این  در  و  باشند  اجتماعی  و 
صورت داده اند، اما همان طور که می دانید شرایط سیاسی 
همیشه به گونه ای بوده است که اختناق باعث شده که این 
در  تنگاتنگ  و  جدی  خیلی  های  تعامل  صورت  به  روابط 
جریان نباشد و با افت و خیز همراه باشد و صرف نظر از 
این، کوتاهی هایی نیز از سوی هر دو طرف تا به حال به 
وقوع پیوسته است. اما با توجه به شرایط ویژه ای که االن 
در آن هستیم و این شرایط تا حد بیشتری ضروری کی کند 
که این رابطه متقابل عمیق تر و منظم تر باشد، فکر می کنید 
که اکنون دانشجویان چپ و سوسیالیست چه وظیفه ای در 
قبال جنبش کارگری دارند و به صورت واقعی و ملموس و 
عینی چطور می توانند نقش  موثر خود را ایفا کنند برای 
این که بتوانند سمت و سویی به اعتراضات و تحرکات اخیر 

ببخشند که خواست هر فعال چپ و سوسیالیستی است؟
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  ج_ به نظر من وقتی ما از عنوان دانشجویان 
سوسیالیست صحبت می کنیم منظورمان کسانی 
یک  به  تئوریک  و  فکری  لحاظ  از  که  است 
دارند.  تعلق  کارگر  طبقه  مدافع  فکری  دستگاه 
و  مزدی،  کار  لغو  دیدشان  افق  در  که  کسانی 
داند،  نظر  مد  را  طبقاتی  استثمار  سیستم  الغای 
نابودی سیستم سرمایه داری و تالش برای  ایجاد 
جامعه ای انسانی، یعنی نه جامعه ای که انسان 
ای  جامعه  بلکه  کنند،  می  زندگی  آن  در  ها 
که در آن شرایط زندگی انسانی تری واقعا وجود 
این تعاریف چندان  این مفاهیم و گرچه  با  دارد. 

خواهم  می  نیست،  دقیق 
که  برسم  جا  این  به 
که  دانشجویی  چنین 
خود را سوسیالیست می 
سری  یک  به  نامد، 
و  ها  تئوری  ها،  بنیان 
سوسیالیستی  مفاهیم 
فکر  داشته،  دسترسی 
کار  دستور  در  کرده، 
خود قرار داده، اما مساله 

خواهد  می  چه  ها  داشته  این  با  که  است  این 
آید  می  پیش  بحث  این  که  جاست  این  بکند؟ 
پراتیک  در  باید  سوسیالیست  دانشجوی  این  که 
خودش در کنش فعاالنه سیاسی اجتماعی خودش 
و  کند  اعمال  را  اش  ذهنی  های  داشته  بتواند 
دوباره این پراتیک ها ذهنیت اش را صیقل دهد. 
فرایند  این  در  و  برگشتی  و  رفت  رابطه  این  در 
هر  یا عموما  دانشجوی سوسیالیست  دیالکتیکی 
برای منافع طبقه  فعال سوسیالیست دیگری که 
کارگر مبارزه می کند می تواند یک روند رو به 
جلو و موفقی را داشته باشد. اما سوال اساسی که 
بر بسیاری از فعالین کارگری هم وارد است، این 
است که دانشجویان سوسیالیست تا چه حد تالش 
با کارگران  ارتباط ارگانیک  اند که یک  کرده 
داشته باشند؟ - اگر چه این سوال درمورد بسیاری 
از فعالین کارگری به طور جدی مطرح است - ما 
باشیم،  توانیم همه عنوان سوسیالیست داشته  می 
اما به نظرم قطب نمایی که می تواند جهت حرکت 
ما را به خوبی معلوم کند منافع طبقاتی کارگران 
این ها در سطح تئوری نیست و در واقع  است و 
بدون ارتباط جدی و ارگانیک  با کارگران میسر 
نیست. منظور تنها سالم علیک با کارگران نیست، 
منظور این است که در محیط های آنان رفت و 
آمد داشتن، به مسائل آن ها آگاهی داشتن، این 
یک نیاز اساسی است که یک فعال سوسیالیست 
علی العموم باید آن را لحاظ کنند. حال دانشجویان 
طبقه  فرزندان  که  عنوان کسانی  به  سوسیالیست 
به  که  این  یا  آینده  کارگران  یا  هستند  کارگر 

هر ترتیب اکثریت دانشجویان ما به یک الیه یا 
قشری از طیقه کارگر تعلق دارند، بنابر این منافع 
و دغدغه طبقه کارگر دغدغه دانشجویان ما هم 

علی العموم می تواند باشد.
 ، علیک  سالم  از  غیر  به  که  جاست  این  سوال 
سوسیالیستی  فعال  هر  یا  سوسیالیست  دانشجویان 
ارگانیک  ارتباط  کارگران  با  کرده  سعی  که 
بگیرد چه کرده است؟ روشن است که این ارتباط 
طبقه  واقعیت  شما  شود  می  باعث  ارگانیک 
کارگر و مطالبات آن ها را به طور جدی ببینید. 
البته این به این معنا نیست که ما از همه واقعیت 
های موجود پیروی می کنیم، ما واقعیات موجود 

را به طور جدی در محاسباتمان لحاظ می کنیم 
با در نظر گرفتن  را  اما همیشه یک قدم جلوتر 
آن افق سوسیالیستی مان اتخاذ خواهیم کرد. قرار 
نیست هر آن چه واقعیت است تسلیم آن بشویم. اما 
باید واقعیات را دید و در محاسبات لحاظ کرد و 
وارد فعالیت شد. اما نکته اصلی این است که ما 

چقدر ارتباط جدی با کارگران داریم؟
کارگران  بین  باید  دانشجویان  کنم  می  فکر  من 
کارگران  و  گذشته  کارگری  تجارب  و  بروند 
مختلف  های  زمینه  در  را  دیگر  کشورهای  در 
کارگران  با  ارتباط  در  یابی  تشکل  و  مبارزاتی 
بازگو نمایند و شروع به یک ارتباط گیری مستمر 
نمایند و به یک درک جدی و مستقیم از واقعیات 
خود  سطح  در  و  بیاموزند  خود  برسند،  کارگری 
از  ها  یافته  اساس  بر  بپردازند.  جدی  تالش  به 
جنبش کارگری، وارد تحلیل دادن و آگاهی دادن 
شوند و در یک سوخت و ساز و ارتباط دو طرفه 
تعامل با کارگران بتوانند آن نقش کلیدی و اساسی 
پیشتاز جنبش سوسیالیستی که  در الیه های  را 
تاریخا همیشه همین گونه بوده بتوانند بازی کنند. 
ما مشخصات  که  ندارد  گفتن  به  نیاز  این  البته 
از  را  ها  آن  مختلف  های  الیه  و  ایران  کارگران 
و  دسترسی  و  ارتباط  امکان  و  معیشتی  لحاظ 
دانند که  دانیم. مثال همه می  این ها می  همه 
کار رسانه ای و تبلیغی با این که بسیار اهمیت 
فوق  اهمیت  دارای  اینترنت  نظیر  چیزی  و  دارد، 
ابزار  این  به  اکثرا  هم  دانشجویان  و  است  العاده 

ها دسترسی دارند، اما باید دانشجویان بدانند که 
برای با کارگران بودن باید از ابزار های مختص 
استفاده  تر  مستقیم  هایی  ابزار  کارگران،  آن  به 
شود. گرچه اهمیت رسانه های کارگری هم کم 
نیست. چون تقریبا اکثر رسانه های موجود رسانه 
می  واقعا  دانشجویان  و  اند  داری  سرمایه  های 
توانند تالش کنند که این خال را برطرف کنند و 
رسانه  نفع یک  به  امکانات  تمام  از  سعی کنند 
کارگری استفاده نمایند. چون وقتی که دانشجویان 
سوسیالیست از مطالبات عینی و واقعی کارگران 
صحبت می کنند، این به سرعت در بین کارگرانی 
که آن را می شنوند باورپذیر می شود و به سرعت 
کند.  می  پیدا  گسترش 
چون آنها دارند از یک چیز 
واقعی سخن می گویند و 
هستند.  این  تشنه  ها  آن 
بله!  گویند  می  خود  با  و 
گویند،  می  راست  ها  این 
این مطالبه، مطالبه واقعی 
دانشجوی  بعد  ماست. 
سوسیالیست به آن ها پاسخ 
فالن  تجربه  که  دهد  می 
مقطع  فالن  در  کارگران 
تاریخی چنین می گوید،در همین حاال ان عده ار 
کارگران در فالن جای کشور اینچنین تجربه ای 
را از سر گذرانده اند و ... و کارگران برای این که 
این واقعا مطالبه طبقاتی شان است این را متوجه 
می شوند، اما همه این ها منوط به یک ارتباط 
ارگانیک بین دانشجویان سوسیالیست و کارگران 
است و این بحث تا االن عموما بیشتر شبیه اظهار 
نظرهای انتزاعی و در خال شبیه است. این قطب 
توانند  می  وقتی  سوسیالیست  دانشجویان  را  نما 
داشته باشند که در بین کارگران حاضر شوند که 
این حضور هم تعاریف مختلفی دارد و به شیوه های 
مختلفی انجام می پذیرد که اکنون فرصتی نیست 

که روی آن بحث کنیم.
های  فعالیت  داد  برون  به  وقتی  دیگر  بعدی  در 
کنیم  نگاه  چپ  مختلف  های  طیف  دانشجویان 
عالوه بر تالش های زیاد که صرفا برای تعیین خط 
و مرز بین خود و دیگر گروه های چپ دانشجویی 
به جای خود مهم و ضرورری  می کنند – که 
برای معرفی مفاهیم سوسیالیستی  است- تالشی 
مشاهده  دانشجویان  عموم  بین  در  ساده  زبان  به 
از  سوسیالیست  دانشجویان  آیا  چرا؟  کنیم،  نمی 
مفاهیمی فرا زمینی و باور ناپذیر سخن میگویند 
که  باشیم  داشته  این  به  باور  اگر  اتفاقا  خیر.  ؟ 
سوسیالیسم یک گزینه و در واقع تنها گزینه ی 
پیش روی بشریت است که در غیر صورت اتخاذ هر 
انچه جز آن بشریت ، در بربریت – گیرم که بربریت 

مدرن – بیشتر و بیشتر غرق خواهد شد، 

اگر باور به این داشته باشیم که سوسیالیسم یک گزینه و در واقع تنها گزینه ی پیش روی 
بشریت است که در غیر صورت اتخاذ هر آنچه جز آن بشریت ، در بربریت – گیرم که 
با  تا  باید تالش جدی کرد  بربریت مدرن – بیشتر و بیشتر غرق خواهد شد ، آن گاه 
استمداد از مناسبات مختلف اجتماعی-سیاسی-اقتصادی-فکری جاری و با گریز زدن به 
هر اتفاق و پدیده از نگاه سوسیالیستی و به زبان روز و قابل فهم جایگزین های ممکن را 

در برابر دید دانشجویان گذاشت. 
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استمداد  با  تا  کرد  جدی  تالش  باید  گاه  آن    
از مناسبات مختلف اجتماعی-سیاسی-اقتصادی-
فکری جاری و با گریز زدن به هر اتفاق و پدیده از 
نگاه سوسیالیتی و به زبان روز و قابل فهم جایگزین 
دانشجویان گذاشت.  دید  برابر  در  را  های ممکن 
از  و  پدیده  هر  بتوان  سوسیالیستی  نگاه  با  باید 
جمله حتا اتفاقات روز را شرح داد و نشان داد که 
چگونه مناسبات سرمایه داری در تولید و بازتولید 
مناسبات غیر انسانی دخالت دارد.و راه حل های 
سوسیالیستی قضیه برای رفع معضالت برآمده در 

نظام سوسیالیستی چه چیز ها هستند.
به زبانی قابل فهم و بدون پیچیدگی های فنی 
مربوط به ادبیات غامض سیاسی باید در مورد همه 
چیز صحبت کرد و این اظهار نظر ها را به درون 

عموم دانشجویان برد.
این یکی از وظایف اصلی دانشجویان سوسیالیست 
سیستماتیک  ی  حمله  به  وقتی  است.مخصوصا 
اموزشی  های  عرصه  تمامی  به  داری  سرمایه 
برای  رویکرد  این  لزوم  کنیم  دقت  ای  رسانه  و 
دانشجویان سوسیالیست بیشتر و بیشتر خود را نشان 
می دهد.این ضرورت البته که با کاری جمعی و 
با سازماندهی جدی و مناسب با شرایط امنیتی 

جاری در جامعه باید انجام پذیرد.
این  چنانچه  کنید  می  فکر  شما  نهایت  در  سوسیالیست_    
دانشجویی  ها در جنبش  بین سوسیالیست  ارگانیک  ارتباط 
و جنبش کارگری برقرار بشود، این پتانسل وجود دارد که 
دخالتگری در جنبش جاری از سوی این فعالین بر مبنای 
و  رادیکالیسم  این  که  بگیرد  صورت  کارگر  طبقه  منافع 
کارکران  طبقاتی  منافع  و  نرود  هرز  به  شده  آزاد  انرژی 

و زحمتکشان به عنوان اکثریت عظیم جامعه تامین بشود؟

نظر من  نکته می گویم،    ج_ من فقط یک 
این است که پیش ازهرگونه امید بستن و تجویز به 
دخالت در تسریع روند اعتراضات، باید بر این مساله 
تاکید کرد که وظیفه هر عنصر سوسیالیست چه 
کارگری  جنبش  در  چه  و  دانشجویی  جنبش  در 
این است که از هر پتانسیل موجود به نفع پیشبرد 
با  و  کند  برداری  بهره  کارگران  طبقاتی  منافع 
اتحاد و تعامل و ارتباط ارگانیک، بر هر اعتراض 
و اعتصاب مهر مطالبات و خواست های طبقاتی را 
بزند، و نباید فراموش کرد که مطالبات و خواست 
های اقتصادی و سیاسی و دموکراتیک در کنار 
هم مطرح می شوند و همه این ها با ترویج و تحکیم 
و تقویت روند سازمان یابی از پایین به باال در میان 

کارگران باید همراه باشد. 
  سوسیالیست_ ممنونیم از این که وقت خود را در اختیار 

نشریه ما قرار دادید.

  ج_ من هم از شما ممنونم و امیدوارم که در 
پیروز  و  موفق  اید  گرفته  پیش  در  که  مسیری 

باشید.
***

 
نقش در حال تغییر دانشگاه بورژوایی

  ارنست مندل
  برگردان: شهرام شفق

 مقدمه:
  » ارنست مندل که در سال 1995 در سن 72 
سالگی در شهر بروکسل درگذشت، یکی از خالق 
جهانی  از جنگ  بعد  مارکسیست  متفکران  ترین 
دوم بود. او یک کمونیست انقالبی صاحب استقالل 
فکری بود و آثارش در حوزه های تئوری سیاسی، 
اقتصاد، جنبش کارگری و سازمان دهی  به بیش 
از بیست زبان زنده ترجمه شده اند. مندل در سال 
1923 در شهر فرانکفورت آلمان در یک خانواده 
کمونیست و انقالبی به دنیا آمد. پدرش عضو گروه 
اسپارتاکیست ها بود و هم رزم رزا لوکزامبورگ و 
کارل لیب نخشت. طی سال های دهه 1930 گروه 
اسپارتاکیست ها از زاویه کمونیستی - انقالبی و 
با سر سختی هم با فاشیزم هیتلری در آلمان مبارزه 
می کرد و هم علیه ضد انقالب استالینی در اتحاد 
شوروی. دقیقا در این تاریک ترین سال های قرن 
بیستم بود که افکار مندل جوان شکل می گرفت. 
گسترش  و  تکامل  صرف  را  عمرش  تمام  مندل 
مارکسیزم رادیکال، باز و سوسیالیزم ازپائین چه در 
حوزه نطری و چه در حیطه عملی کرد. در مقام 
تحلیل  در  تنها  نه  مهمی  سهم  دان  اقتصاد  یک 
سرمایه بطور کلی و سرمایه داری پعد از جنگ 
آموزشی  آثار  بلکه  دارد،  اخص  بطور  دوم  جهانی 
»نظریه  کتاب  گذاشت.  برجا  خود  از  بسیاری 
مارکسیستی اقتصاد« که در سال 1962 منتشر 
شد به بیش از بیست زبان ترجمه شده و تأثیر غیر 
قابل انکاری بر روی نسل جدیدی از مارکسیست 
نام »درآمدی  به  است. کتاب دیگرش  داشته  ها 
های  دانشگاه  دراکثر  را  مارکسیستی«  براقصاد 
»سرمایه  کتاب  کنند.  می  تدریس  دنیا  معتبر 
از سرمایه  است  تحلیلی  ترین  پسین« مهم  داری 
»شکل  نظیر  دیگرش  آثار  جنگ.  از  پس  داری 

گیری اندیشه اقتصادی کارل مارکس«،  »امواج 
بلند انکشاف سرمایه داری« و »مقدمه بر چاپ 
اسپانیائی کتاب سرمایه«، چنان بر تحلیل و نقد 
اقتصاد سرمایه داری در نیمه دوم قرن بستم تأثیر 
گذاشته که به گفته پرری آندرسون: » آثار مندل 
مقوالت  به  توسل  با  که  هستند  آثاری  نخستین 
نطری  تحلیل  به  کالسیک  های  مارکسیست 
گستره  در  داری  سرمایه  تولید  وجه  انکشاف  از 
جهانی در پس ازجنگ جهانی دوم می پردازند«.
مباحث  و  نیستند  اقتصاد  به  محدود  مندل  آثار 
متنوعی را در برمی گیرند. »معنای جنگ«،  
اروپائی«،   کمونیزم  »نقد  فاشیزم«،   باره  »در 
اند.  جمله  این  از  والنشتاین«  آلتوسر  به  »پاسخ 
مندل تنها یک نطریه پرداز ماکسیست نبود. اوقبل 
ازهر چیز یک انقالبی و یک انترناسیونالیست بود 
اعتقاد داشت  انقالب سوسیالیستی  به فعلیت  که 
و برای سازمان دهی اش سخت تالش می کرد. 
جنبش  دهی  سازمان  در  بارزترین چهره  تنها  اونه 
تروتسکیستی در بعد از جنگ تا آخرین روزهای 
زندگی اش بود، بلکه دراین رابطه آثار نظری بسیار 
با ارزشی از خو بر جا گذاشت. او ده ها کتاب، 
جزوه و مقاله در رابطه با مساله اگاهی طبقاتی 
در  نگارش  به  اش  دهی  سازمان  و  کارگر  طبقه 
»از  مارکسیزم«،   »الفبای  های  کتاب  آورد. 
کمون تا مه 68«،  »انقالب اکتبر«،  »نظریه 
و  کارگر  »طبقه  دهی«،  سازمان  لنینیستی 
آگاهی طبقاتی«،  »کنترول کارگری، شوراهای 
باور  همگی  کارگری«  خودمدیریت  و  کارگری 
ژرف او را به آرمان »سوسیالیزم از پائین« نشان 
می دهند. دو کتاب »شوروی گورباچف به کجا 
می رود« و  » قدرت و پول« آخرین نوشته های 
او هستند . در اولین مندل به تحلیل اتحاد شوروی 
پدیده  از  دردومی  و  پردازد  می  گورباچف  دوران 
بوروکراسی هم در جوامع سرمایه داری و هم در 
جوامع پسا - سرمایه داری تحلیلی مارکسیستی 

ارائه می دهد.
ارائه می گردد در  آن  این مقاله که ذیال ترجمه 
ابتدا به صورت سخنرانی در دانشگاه الیدن توسط 
ارنست مندل ایراد شد. او در این سخنرانی  موضوع 
تغییر نقش دانشگاه در جامعه بورژوایی را بررسی 
می کند. این تحقیقی در مورد دانشگاه به صورت 
یک هستی جامع در داخل جامعه سرمایه داری 
نیست – بلکه نقش دانشگاه در زمانی که جامعه  
تغییر می کند را مورد نظر قرار می دهد. چگونه 
باعث  آینده  حاکمان  برای  آموزش  زمینه  بودن 
در  ای  توده  های  دانشگاه  زیاد  بسیار  گسترش 
پاسخ به تقاضاهای رو به رشد سرمایه داری متاخر 
برای نیروی کار متخصص شده است. مرحله ای 
از پرولتریزه کردن کار فکری در حال وقوع است 
– بخش فزاینده ای از کارگران فکری احساس از 
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نقش در حال تغییر ...
 خود بیگانگی را به طور یکسانی با آنهایی که 
در محیط کارخانه آن را تجربه کرده بودند ، لمس 

می کنند.
مشکل دانشجویان انقالبی این بود که چگونه یک 
پیشتاز  حزب  غیاب  در  را  انقالبی  موثر  پراتیک 
کارگری استخراج نمایند. مندل در این مقاله این 
انحراف پوپولیستی  که برخی از رفقا قصد داشتند 
با استفاده از آن به این چالش پاسخ دهند را  بررسی 
می کند – » رفتن به سوی کارگران به صورت 
فردی. »به هر حال، اگر تحلیل ما از نقش کلیدی 
آنگاه  باشد،  صحیح  مدرن  جامعه  در  دانشگاه 
دانشجویان بایستی قادر باشد که با جنبش طبقه 
کارگر به گونه ای ساختاری تر و سازمان یافته 
تر رابطه برقرار کنند. مندل در این مقاله برخی از 
امکاناتی که برای این قسم اقدامات الزم است را 
مورد بحث قرار می دهد. یکی از مشکالت اقدام 
انقالبی در محیط دانشجویی تغییر و تبدیل سریع 
که  معناست  این  به  و  است.  دانشجویان  جمعیت 
دست  از  به سرعت  تواند  مبارزاتی می  تجربیات 
برود. و از این مسئله این گونه استنباط می شود 

که اشتباهات غالبا تکرار شده اند. «  
***

در طی 25 سال گذشته کارویژه دانشگاه در غرب 
به تدریج دگرگون شده است. در این فرایند دانشگاه 
در یک مقیاس وسیع سوژه و نه ابژه  یک تغییر 
اجتماعی برنامه ریزی شده بوده است که می¬توان 
آن را در این فرمول خالصه کرد » گذار از دومین 
سرمایه  تولید  شیوه  تاریخی   مرحله  سومین  به  
پیدایش   « مختصرتر  صورتی  به  یا،  و  داری«، 

سرمایه داری نوین ».
کارویژه دانشگاه در طی دو مرحله پیشین سرمایه 
به  الزم  آموزش کالسیک  اعطای  مقدمتا  داری 
باهوش ترین پسران - و نیز به درجه کمتری، دختران 
– طبقه حاکم بود تا آنها را برای مدیریت صنعت، 

کشور، مستعمرات، و ارتش تجهیز نماید.
آموزش با تفکر منظم، بهره گیری از روش های 
پرورشی جهت نیل به پژوهش مستقل، کنار گذاشتن 
پس زمینه فرهنگ مشترک و پس زدن پیوند غیر 
 « مابین  مشترک  سابقه  این  بر  مبتنی  رسمی 
اجتماعی  زندگی  سطوح  تمامی  در   « نخبگان 
) سیستم قدیمی  پیوند اخوت بین دانشجویان( - 
همه  این ها نقش اولیه تحصیالت دانشگاهی برای 
اکثریت عظیمی از دانشجویان به شمار می¬رفت.
تنها محصولی جنبی  تعلیم حرفه ای تخصصی، 
بود. حتی در علوم طبیعی عموما به تئوری ناب 
اهمیت داده می شد. به طریقی در آموزش عالی 
سرمایه گذاری شده بود که عمال به طبقه حاکم 
دست  در  را  دانش«  »انحصار  تا  داد  می  اجازه 
داشته باشد. بیشتر فارغ التحصیالن دانشگاه ها در 

حقیقت به لحاظ حرفه ای مستقل بودند – صاحبان 
مشاغل آزاد و تجار – و یا به طور مستقیم همراه 

با کسانی بودند که موقعیت مستقلی داشتند.
نئوکاپیتالیزم به صورت بنیادی همه این ها را تغییر 
داده است. دو مشخصه مشابه سرمایه داری متاخر 
تغییر را باعث شده است: )1( تقاضا برای نیروی 
دولتی  دستگاه  و  در صنعت  کار متخصص فنی 
فربه شده )2( نیاز به پاسخگویی به رشد تقاضا 
برای آموزش عالی  که در اثر رشد استانداردهای 
زندگی، گسترش طبقه متوسط، ازدیاد کارگزاران 

به   – و  سفید  یقه  کارگران  همچنین  و  دولتی، 
آبی،  یقه  ماهر  کارگران  حتی  کمتری –  میزان 
پیشرفت  به  دستیابی  برای  ای  وسیله  را  آن  که 

اجتماعی می دانستند، ایجاد شده است.
رشد سریع دانشگاه که ما هنوز در حال تجربه کردن 
شدید  یافتن  فزونی  که  گونه  همان   ، هستیم  آن 
تقاضا را منعکس می کند، گسترش زیاد عرضه 
نیروی کار فکری را به همان درجه نشان میدهد.

در  نه  بود،  نشده  مهیا  مسئله  این  برای  دانشگاه 
زیرساخت  در  نه  و  عالی خودش  آموزش  محتوی 
این  هیچکدام.  اجرائیش،  سازمان  و  مادی 
با تقاضاهای  ناتوانی دانشگاه در وفق دادن خود 
از دالیل قیام جهانی  سرمایه¬داری متاخر یکی 
دانشجویان بوده است. اما این در ذات جامعه ماست 
با  تا  سازد  وادار  را  ها  دانشگاه  تواند  می  که 

نیازهای طبقه حاکم خود را منطبق سازند.
اصالحات  متاخر،  داری  سرمایه  متن  در 
از  شکل  تغییر   – دانشگاه  نهاد  تکنوکراتیک 
اجتناب   – تکنوکراتیک  به  کالسیک  دانشگاه 

ناپذیر است.
قیام دانشجویان تنها واکنشی به درماندگی امروز 
دانشگاه ها  در هماهنگی با صنعت نیست؛ بلکه 
هم زمان عکس العملی است بر علیه کوشش تا به 
حال موفق  سیستم  که قصد دارد این هماهنگی و 
سازش را بر مبنای فرمانبرداری مطلق از تقاضاها 

و مصالح سرمایه داری متاخر به وجود آورد.
رابطه بین این سومین انقالب صنعتی – که اغلب 
از آن به عنوان » انقالب فنی-علمی » نام برده 
و  فکری،  کار  برای  تقاضا  رشد   – شود  می 
بدیهی  و  آشکار  دانشگاه  تکنوکراتیک  اصالح 
به  معینی  درجه  به  سوم  صنعتی  انقالب  است. 

فکری  کار  نیروی  وکالن  مجدد  استقرار  وسیله 
در صنعت، تولید، و حتی جریان کار برجسته می 
به صورت متخصصان  را  آن  نمادپردازی  شود که 
الکترونیکی نشان می دهد که عملیات تولید را به 
صورت خودکار به راه انداخته و نظارت می کنند.
 « کار  نیروی  فروش  بازار   « یک   سان  بدین 
حقیقی برای فارغ التحصیالن دانشگاه به وجود آمده 
تحصیل کردگان  میان  از  ها  یاب  استعداد  است. 
دانشگاه های مهم ومعتبر آمریکا، بریتانیا، و ژاپن 
کنند.  می  استخراج  را  خود  نظر  مورد  نیروهای 

نیز به طور گسترده در کشورهای  رویه مشابهی 
و  عرضه  قانون  است.  شده  معمول  غربی  اروپای 
تقاضا دستمزد کارگران فکری را تعیین می کند، 
همانگونه که دستمزد کارگران یدی را برای 200 

سال معین نموده است.
بدین سان پروسه پرولتریزه کردن نیروی کار فکری 
معنا  این  به  کردن  پرولتریزه  است.  انجام  حال  در 
وجه ( که  به هیچ  برخی مواقع  در  یا   ( نیست 
اصوال توان مصرف نیروی کار فکری محدود شود 
و یا استاندارد های زندگی آنها پایین بیاید، بلکه 
گسترش  و  بیگانگی  خود  از  گسترش  متضمن 
انقیاد نیروی کار به تقاضاهایی است که هیچگونه 
مطابقتی با استعدادهای ویژه و یا تحقق نیازهای 

درونی انسان ندارد.
تربیت متخصصان درخواستی  اگر وظیفه دانشگاه 
شود،  اقتصادی  بزرگ  های  بنگاه  و  ها  شرکت 
آموزش عالی نیز در این صورت بایستی به جهتی 
کارکردی تغییر شکل و تصحیح پذیرد. متخصصین 
رشد اقتصادی » کشف » فرموده اند که یکی 
از دالیل رشد کند تولید ناخالص ملی در بریتانیا 
تاکید بیش از اندازه روی علوم نظری در دانشگاه 

ها به هزینه علوم کاربردی بوده است.
با  پیشرفته  آموزش  یافتن  تطابق  محرکه  نیروی 
نیازهای عملی سرمایه در حال حاضر توسط همه 
در  هم  آن   – یابد  می  و گسترش  تشویق  وسایل 
زمانی که بیشتر روسا و مدیران هوشمند انحصارات 
بازرگانی و صنعتی بزرگ به این امر معترف اند 
محض  تئوریک  های  پژوهش  مدت  بلند  در  که 
بسیار پرفایده تر از پژوهش هایی است که در حدود 
از پیش تعیین شده تعریف شده اند، این مسئله حتی 

در حوزه »اقتصاد محض« نیز صدق می کند.

ما همیشه گفته بودیم که مهمترین سهم دانشگاه ، حداقل به عنوان شروع ، این 
است که تالش کند تا حرکت به سوی دگرگونی اجتماعی رادیکال را در عرصه 
تولید نظری قرار دهد. با این حال  الزم نیست که دانشگاه خود را محدود 
به حوزه تئوریک محض نماید. این می تواند به مثابه پلی به سوی درخواستی 

تجربی و عملی یا پژوهشی تجربی و عملی خدمت نماید. 
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 کاربردی سازی دانشگاه زمانی به نهایت افراط 
می رسد که آموزش و پژوهش های آکادمیک 
زیر دست و تابع پروژه های سفارشی شرکت های 
خصوصی و دوایر دولتی می شوند )در این مورد 
آمریکایی  و  بریتانیا  های  دانشگاه  برخی  ارتباط 
بیولوژیک  های  سالح  روی  پژوهش  و  درتحقیق 
آزمون ها و مانورهای جنگی شبیه  و هم چنین 
سازی شده چندین دانشگاه آمریکایی در ارتباط با 
کشمکش ها و تعارضات داخلی در این یا آن کشور 

مستعمراتی  را می توان ذکر کرد(.
اما این مورد نهایی باید چنان که هست  و با مثال 
های افراطی مورد مشاهده قرار بگیرد و به هیچ 
وجه نباید با کارکردی سازی که جوهر دانشگاه 
است  یافته  تغییر  تکنوکراتیک  لحاظ  به  های 

مورد بررسی قرار بگیرد.
تاکید بیش از حد بر تخصص گرایی، کارکردی 
سازی، و پرولتریزه سازی کار فکری مظهر عینی 
یدی  غیر  نیروی کار  در  بیگانگی  خود  از  رشد 
و سوق دادن ایشان به سمت رشد آگاهی ذهنی از 
این مسئله است. احساس از دست دادن بیش از حد 
صورت  به  کار  در  پیشرفت  و  ترقی  و  اختیارات 
گسترده ای در میان متخصصین پیش گفته، شامل 
فارغ التحصیالن دانشگاهی، همانند کارگران یدی 

بروز یافته است.
چشم انداز این ازخودبیگانگی در میان دانشجویان، 
به اضافه برنتابیدن ساختار استبدادی نهاد دانشگاه 
توسط آنها، نقش مهمی را بعنوان نیروی محرکه 

خیزش دانشجویان ایفا می کند.
شصت سال پیش ] دهه اول قرن بیستم [ توجیهات 
محافظه کارانه و لیبرالی در مورد نظم اجتماعی 
مستقر از قدرت متقاعد کنندگی باالتری برخوردار 
بود زیرا ثبات سیستم حتی از جانب بیشتر نقدهای 
در  گرفت.  می  قرار  تردید  مورد  کمتر  رادیکال 
بهترین حالت ، انقالب اجتماعی برای کشورهای 
غرب  خود  برای  شد،  می  مطرح   نیافته  توسعه 

انقالب هدفی دور در آینده ای نامعلوم بود.
دو جنگ جهانی، بحران های بی شمار اقتصادی 
و اجتماعی، و چندین انقالب تا کنون به طور قابل 
مالحظه ای این دیدگاه را تغییر داده اند. به طور 
دقیق به دلیل عدم ثبات نظم اجتماعی مستقر در 
اول،  جهانی  جنگ  از  پیش  آن  ثبات  با  مقایسه 
کارویژه پژوهشگری بورژوایی دیگر اصوال در کار 
ساختن توجیهات نظری نیست، بلکه اصالح عملی 
های  بحران  بر  آمدن  فائق  برای  گری  دخالت  و 

معین می باشد.
با این دالیل، اکنون چالش با نظام سرمایه داری از 
دو منظر نظری و عملی در دانشگاه ها بسیار ساده 
تر از گذشته شده است. این سیستم تنها به عنوان 

یکی از چند گزینه ممکن به نظر میرسد و نه به 
شکل یک حقیقت بدیهی تغییر ناپذیر. ] تاکید از 

نویسنده است [
پس ما اکنون با یک موقعیت سه گانه ویژه روبرو 
ایم که باعث عروج جنبش دانشجویی شده است. 
از یک زاویه، یک نارضایتی رو به رشد در نظام 
اجتماعی کنونی وجود دارد، به طوری که مسلما 
در  جامعه  که  کند  انکار  تواند  نمی  کس  هیچ 

برد. اصالحات نئوکاپیتالیستی  بحران به سر می 
نهاد دانشگاه به طرز مستبدانه ای در حال انجام 
است، و همراه با آن فشار باالی وارده بر دانشجویان 
را گسترده  آشفتگی  و  بحران  این  تواند  تنها می 

تر نماید.
از زاویه ای دیگر،  سازمان های منتقد سنتی، 
آنان  راس  در  و  چپ،  سیاسی  احزاب  جمله،  از 
سازمان ها و سندیکاهای کارگری وظیفه خود را 
به عنوان اپوزوسیون رادیکال نظام اجتماعی فعلی 
، به دالیلی که در اینجا روی آن بحث نمی کنم 

، رها نموده اند.
ازاین رو دانشجویان منتقد هیچ امکانی را برای 
مواجهه با سیستم با همراهی چنین سازمان ها و 
تا  کنند  می  تالش  آنها  نیافتند.  را  تشکیالتی 
مطالبات رادیکال خود را بیرون از احزاب ، پارلمان 
، و رسانه های همگانی حرفه ای مطرح کرده و 
به دست آورند. اما از آنجایی که دانشجویان وزن 
اجتماعی الزم برای تغییر اجتماع به نیروی خود را 
دارا نیستند، فعالیت ایشان محدود به تقلید محض 
به  اجتماعی که  انقالبی  باقی می ماند همچون 
منظور گردآوردن مثالی است که  عمال به نوعی 

از  نمایش محدود گردد.
از  نمایش  این  رادیکال  دانشجویان  از  برخی  برای 
به  یک وسیله به هدفی در خود بدل شده است. 
شان  رادیکال  های  لفاظی  وجود  با   ، طریق  این 
های  پدیده  ترین  فراگیر  از  یکی  قربانیان  آنها   ،
یک جامعه مبتنی بر تقسیم کار طبقاتی نامحدود 
آگاهی  نتیجه  در  و  آگاهی جزئی  پدیده  یعنی   ،

کاذب می شوند.
راه  تا  رادیکال تالش می کنند  دانشجویان  دیگر 
درست را انتخاب کنند، از جمله ، آنها کوشش می 
کنند تا به طریقه متفاوتی وظیفه خویش در قبال 
به  یعنی عمل  رسانند،  انجام  به  را  کارگر  طبقه 
انفجاری  باعث  مثابه چاشنی مشتعل کننده که 
در میان گستره وسیعی از توده ها شود. رویدادهای 
این طرز  ماه مه 1968 در فرانسه نشان داد که 

عمل غیر واقعی نیست.
با این حال این رویدادها همچنین نشان داد که یک 
چنین قیام دانشجویی نمی تواند جایگزین پیشگام 
سازمانی  لحاظ  به  و  آموخته  سیاسی  لحاظ  به 
منسجم طبقه کارگر شود. ] تاکید از مندل است [
دانشگاه  امروز  که  رسد  می  نظر  به  سان  بدین 
ها بین دو نیروی متضاد تحت فشار قرار گرفته 
اند. از یک طرف، فشار اصالحات تکنوکراتیک 
دانشگاه که از بیرون آن و در جهت منافع طبقه 
از طرف دیگر، مبارزه  و  اعمال می شود.  حاکم 
ای رادیکال که در درون دانشگاه ها پدیدار شده 
است ، در غیاب پشتیبانی سایر بخش های جامعه 
می تواند در باتالق خیالبافی های غیر عملی ، 

اتوپیک و ناتوانی سیاسی غرق شود.
آیا هیچ راهی برای خروج از این معمای غامض 
کلی  طور  به  و   - دانشجویان  آیا  دارد؟  وجود 
»روشنفکران« – محکومند به اینکه خود را با 
نظم اجتماعی غیر عقالنی و غیر انسانی موجود 
تطبیق دهند – که شاید بهتر باشد از آن به عنوان 
بی¬نظمی نام برده شود! – یا وارد حرکت های 
کوچک  های  گروه  با  یا  و  فردی  نتیجه  بدون 

شوند؟
ظرفیت  بر  آگاهی  متضمن  مسئله  این  به  پاسخ 
نظام اجتماعی سرمایه داری متاخر برای غلبه بر 
تناقضات درونی بسیار مهم خود است. برخالف نظر 
مارکوزه و دیگر اعوانش ، ما از نظرگاهی آغاز 
سرمایه  جامعه  در  تضاد  ترین  مهم  که  میکنیم 
داری را توضیح می دهد -  چیزی که در سرمایه 
است  اصل  آن  مراحل گذشته  متاخرهمچون  داری 
– یعنی تضاد بین کار و سرمایه در جریان تولید.
بنابراین ، ما معتقدیم که در تحلیل نهایی کارگران 
حل  جدید  داری  سرمایه  سیستم  در  توانند  نمی 
شوند، زیرا تضاد اساسی بین کار و سرمایه مرتبا 
این  قلمرو مصرف  در  خواه  نا  خواه  و  عود کرده، 

بازنمایی رخ خواهد داد.
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گذشته از این، بسیاری از نشانه ها حاکی از این 
است که در کشورهای صنعتی غرب مرکز ثقل 
مبارزه طبقاتی به طور آهسته و پیوسته از مسئله 
به  سود  و  دستمزد  بین  ملی  درامد  کردن  تقسیم 
این مسئله که چه کسی تعیین می کند که چه 
چیز تولید شود، چگونه باید تولید شود و چطور 
نیروی کار باید برای تولید آن سازمان یابد، تغییر 

می کند.
وقایع و  نظرگاه ما توسط  چنانچه صحت و سقم 
که  رسد  می  نظر  به  و   – شود  تایید  رویدادها 
بسیاری از وقایع رخ داده در دو یا سه سال اخیر 
در محیط های کارخانه ای و کارگری سه کشور 
را  آن   ) بریتانیا  و  ایتالیا،  )فرانسه،  غربی  عمده 
تائید می کنند – آن گاه این  معما ارجاع می 
دهد  به بیان نکردن همه آن چیزی که می توانست 
در پاسخ به پرسشی که نقش دانشگاه ها را در یک 
تغییر اجتماعی برنامه ریزی شده هدف خود قرار 

می دهد بیان شده باشد. 
راهی به بیرون از این وضعیت دشوار موجود است 
تواند  می  که  دارد  وجود  نیرویی  همچنان  زیرا 
برای تغییر و تحول رادیکال جامعه  پتانسیل الزم 
را فراهم نماید. زمانی که این نیرو اجازه ندهد در 
آید،  گرفتار  نئوکاپیتالیزم  سازی  کارکردی  تله 
در آن موقع است که دانشگاه فعلی می تواند از 
روی دیگر وضعیت دشوار پیش گفته یعنی طغیان 
دن کیشوتی رها شود. دانشگاه می-تواند گاهواره 

انقالبی، راستین باشد.
ما باید فورا هشداری را به این بحث بیافزاییم. هر 
زمانی که از » دانشگاه « صحبت می کنیم ، 
منظورمان مردمی هستند که در دانشگاه مجتمعا 
به سر می برند یعنی اساتید و دانشجویان. منظور 
ما به هیچ وجه دانشگاه به مثابه یک نهاد نیست.
ساختار  از  بخشی  دانشگاه  نهاد،  یک  عنوان  به 
اساتید،  دانشجویان،  است.  مستقر  اجتماعی 
توانند  نمی  هرگز  نهایی  تحلیل  در  کارگران  و 
اضافی  ارزش  زمانی که  تا  را  دانشگاهی  هیچ 
اجتماعی اشتراکی نشده ، و مادامی که ما در 
به  و  زندگی میکنیم ، حفظ  نظام سرمایه داری 

لحاظ مالی اداره نمایند.
به  التزام   ، نهاد  مثابه یک  به  دانشگاه  سرانجام 
است.  طالیی  زنجیرهای  با  حاکم   طبقه  قدرت 
بدون تغییری رادیکال در نظام اجتماعی، دانشگاه 
تغییر  هیچ  دستخوش  خود  نیروی  به  نمیتواند 

بنیادینی شود.
نهاد  یک  مثابه  به  دانشگاه  برای  آنچه  لیکن 
غیرممکن است برای دانشجویان به صورت فردی 
و گروهی ممکن و شدنی است. و آنچه دانشجویان 
آنند ،  انجام  به صورت فردی و گروهی قادر به 

در سطح جمعی، موقتا به شکل یک امکان برای 
دانشگاه به مثابه یک کلیت پدیدار شده است. 

نقش داشجویان به عنوان نیرویی پیشتاز و مبتکر 
جدیدی  چیز   ، جامعه  حیات  تجدید  و  تحول  در 
نیست. مارکس، لنین و فیدل کاسترو به هر حال 
نه کارگر  شوند  ارزیابی  روشنفکر  عنوان  به  باید 

یدی.
نقش  ایفای  امروز  روشنفکران  و  دانشجویان  برای 
جهت  در  نوین  کارگری  جنبش  پیشتازان  همچون 
سوسیالیزم  و  داری  سرمایه  ضد  آگاهی  اشاعه 
انقالبی آسان تر و میسرتر از سه ربع قرن گذشته 
است. این ماموریتی بسیار دشوار است زیرا برای 
اولین بار نیست که این راه آزموده می شود و نیز 
کوهی از شکست ها و ناامیدی ها روی آگاهی 

گستره وسیعی از توده ها سنگینی می کند.
هر چند نشانه های بسیاری وجود دارد که نسل 
جدید کارگران یقه آبی و یقه سفید کمتر از نسل 
تن  موفقیت  عدم  از  حاصل  به شکاکیت  گذشته 
در می دهند. عالوه بر این ، ارتباط و اتحاد بین 
در کشورهای غربی  و کارگران جوان  دانشجویان 
متعدد می تواند نسبت به آنچه که بوده است ، 
گسترش بیشتری یابد. بار دیگر تاکید می کنیم 
این  و  است  شده  برطرف  اولیه  های  دشواری   ،
ماموریت به طور خودکار در شرایطی  آسان تر از  
قرن نوزدهم به انجام می رسد زیرا شرایط عینی آن 

بسیار آماده تر است.
در وحله اول آنچه دانشگاه می بایستی به کارگران 
جوان عرضه کند تولید محصوالت تئوریک علمی 
برخی  مازوخیستی  پوپولیسم  همچون  که  است، 
آنهایی  یعنی   ، نباشد  دانشجویان، عقیم و سترون 
خالی  هایی  و کله  ها  با دست  خواهند  که می 
و  ها  ماهیچه  تا  بروند   « کارگران  نزد  به   «
آنچه  کنند.  ایشان  تقدیم  را  شان  تارهای صوتی 
که کارگران به آن نیازمندند بیشتر از همه دانشی 
و  حاضر  اجتماعی  نظام  رادیکال  نقد  بر  مبتنی 
افشای سیستماتیک همه دروغ ها و خدعه هایی 
می  ترویج  عمومی  های  رسانه  توسط  که  است 

گردند.
ارائه یا توضیح این دانش به زبانی که توسط توده 
ای  حرفه  زبان  نیست.  آسان  باشد،  فهم  قابل  ها 
همان  به   ، آن  خطابه  و  نطق  فنون  و  آکادمیک 
امر  اما  است.  پوپولیسم  حاصلی  بی  و  سترونی 
عمومی کردن پس از وفق دادن دانش واقعی می 
دانشگاه  دوم است که یک  این عرصه  در  و  آید 
واقعا انتقادی می تواند نخست سهم خود را برای 
تبدیل جامعه به مثابه یک کل و در جهت تمام 
اجزای آن به کار گیرد که این بسیار برای جدی 
معتنابهی  مقادیر  ترکیب  و  بودن  علمی   ، بودن 
ماتریال های واقعی رادیکال تر و مربوط تر است .   
انجام چنین ماموریتی  اولیه  به عناصر  دسترسی 

بار  هزاران  ها  آکادمیسین  و  دانشجویان  برای 
ساده¬تر از آنهایی است که در روزمرگی دنیای 
حرفه¬ای خود غرق شده اند. جمع آوری و پردازش 
عناصر ابتدایی گامی اساسی به سوی انتقاد از 
خود و تغییر اجتماعی مورد بحثی است که اکنون 
شده  گذاشته  معاصر  دانشگاه  دوش  بر  آن  وظیفه 

است.
ما همیشه گفته بودیم که مهمترین سهم دانشگاه 
، حداقل به عنوان شروع ، این است که تالش کند 
تا حرکت به سوی دگرگونی اجتماعی رادیکال را 
در عرصه تولید نظری قرار دهد. با این حال  الزم 
نیست که دانشگاه خود را محدود به حوزه تئوریک 
محض نماید. این می تواند به مثابه پلی به سوی 
درخواستی تجربی و عملی یا پژوهشی تجربی و 

عملی خدمت نماید. 
تعداد زیاد دانشجویان و درگیری های آنها، بیش از 
پیش ممکن بودن پیوند تئوری و پراتیک را نشان 
می دهند. ما یک منبع غنی از ادبیات چپ در 
مورد مسئله کار الینه شده در اختیار داریم – 90 
این مطالب توسط فالسفه، جامعه شناسان  درصد 
تنها  و  شده  نوشته  کرده  تحصیل  اقتصاددانان  و 
خودآموخته  کارگران  به  متعلق   آنها  درصد   10
است. حتی معدودی از کشیشان  تالش کرده اند 
تا دانش تئوریک پیشین در ارتباط با کار الینه 
شده را با استفاده از تجارب عملی در کارخانه ها 

تکمیل نمایند.
پزشکی،  های  رشته  دانشجویان  نباید  چرا 
فیزیولوژی و روانشناسی چنین پژوهش هایی را 
در مورد تجربیات خودشان و خصوصا برای تبیین 
و تحلیل تجربیات رفقای کارگرشان، در موسسه 
پزشکی منتقد  دانشجویان  انجام دهند؟  ای جدید 
از  ناشی  فرسودگی  و  رنج  تا  بود  خواهند  قادر 
و  شده  الینه  ماشینی  کار  از  حاصله  محرومیت 
از  بهتر  را  کار  تزاید  به  رو  و  شدید  یکنواختی 
پزشکان اثبات گرا تجزیه و تحلیل نمایند – اگر 
که بتوانند تخصص حرفه ای را با درکی از پدیده 
کرده  ترکیب  کاملشان  مفهوم  در  اجتماعی  های 

و این را با تجارب شخصی خود غنی تر نمایند.
اما این تنها یک نمونه از میان کارهای فراوانی 
است که می تواند انجام شود. تبدیل و برگرداندن 
رسانه جمعی از ابزاری برای مشروعیت سازی به 
وسیله نقد اجتماعی می تواند با ظرافت آزمایش 
شود و بسیار موثر نیز خواهد بود. پلیس از فیلم و 
تصویر تظاهرات ها در جهت تسهیل سرکوب استفاده 
میکند. فیلم¬های آماتور رادیکال - که ده ها هزار 
نفر از مردم توانایی تهیه آنها را دارند – می تواند 
به کار تظاهرات کنندگان برای آموزش دفاع از خود 

دربرابر سرکوب پلیس بیاید.
مختلف  مقاصد  در  تواند  می  امروز،  تکنولوژی 
وبی حد و حصری مورد استفاده قرار گیرد. یعنی 



نقش در حال تغییر ...
ساختارهای  افشای  برای  ای  وسیله  عنوان  به 
نیز وسیله ای در جهت خود- و  سرکوبگر حاضر 
رهاسازی توده ها. این جاست که یک عرصه بکر 
دانش  و  دانشجویان  برای  عمل  برانگیز  چالش  و 
گشوده  تخصصی  های  رشته  تمامی  آموختگان 
میشود. که شرط اولیه آن نیز این است: برای غلبه 
بر تضاد بین تئوری و عمل ، خودتان آغاز کنید.

می  دانشگاه  که  دیگری  مهم  کمک  اینجا  در 
تواند به تغییرات رادیکال اجتماعی بنماید، مشخص 
می شود. دانشگاه به عنوان نهادی دائمی و پایا 
، تحت کنترل طبقه مسلط باقی می ماند. اما هر 

کجا که مبارزات به هم پیوسته 
برای خود-مدیریتی رخ  دانشگاه 
اندازی  چشم  چنین  دهد  می 
حوزه  این  در  مقطعی  به صورت 
برای  سپس  و  شود  می  دیده 
تبدیل  دانشگاه  کوتاهی  زمان 
خود-مدیریتی  مدرسه   « به  
گردد.  می  مردم  همه  برای   «
دانشگاه  در  که  بود  چیزی  این 
سوربون پاریس در ماه مه 1968 
اتفاق افتاد؛ این چیزی است که 
در دانشگاه شیکاگو در ماه مه 
ها  مثال  این  داد.  روی   1970

از لحاظ دامنه زمانی و میدان دیدشان  به شدت 
جذبه  مطلوب  شرایط  در  اما  بودند.  شده  محدود 
توده ها  برای گستره  نمونه¬هایی میتواند  چنین 

بسیار امید بخش باشد.
به یک معنی، این )خودمدیریتی( مسئله محوری  
است.   « شده  ریزی  برنامه  اجتماعی  تغییر   «
مسئله  کسی؟  چه  توسط  و  برای  ریزی  برنامه 
این است. استدالل ارائه شده توسط دشمنان سیستم 
و  ها  دانشگاه  در  دموکراتیک  خود-مدیریتی 
همچنین کارخانه جات با برهان! شایستگی ارتباط 
روسای  بخش  دو  به  جامعه  آنها،  زعم  به  دارد. 
است.  شده  تقسیم  »ناالیق«  کارگران  و  »الیق« 
اجازه دهید برای لحظه ای این مسئله را که آیا 
»شایستگی« روسا مربوط به توجیه نقش آنها به 
فراموش  را  است  اصلی  گیرندگان  تصمیم  عنوان 
کنیم. هرگاه که ما این مدعای شایستگی را با 
به  جاییکه  تا  حداقل  آن می¬سنجیم،  پیامدهای 
جامعه مربوط است، الاقل دالیلی  برای شک بردن 

به این مدعا وجود دارد.
به هر حال، استدالل محکم بر علیه این مفهوم تحت 
تاثیر یک چنین قضاوت ارزشی قرار نمی گیرد. 
کاربردی  و  کامپیوترها  پیشرفت  و  گسترش  با 
سازی دانشگاه ، نظامی پدید می آید که کنترل 
اهرم های اقتصادی و تمرکز در قدرت اقتصادی 
کردن  انحصاری  رشد  با  اینها  دارد.  دست  در  را 

دسترسی و تمرکز اطالعات همراه است. 
از آنجایی که همین بخش اقلیت جامعه عنان قدرت 
و تسلط بر جریان اطالعات را در دست دارند، آن هم 
در زمانیکه دانش بیشتر و بیشتر تخصصی و چند 
پاره می شود، شکافی بین صالحیت حرفه¬ای و 
تصمیمات  اتخاذ  که  میشود  باز  اطالعات  تمرکز 
را  انحصاری  و  متمرکز  صورت  به  استراتژیک 

ممکن می نماید.
اعضای هیات مدیره یک شرکت چند ملیتی می 
توانند اتخاذ هزاران تصمیم کوچک را به  »حرفه 
ای های با کفایت« واگذار کنند. اما پس از آنکه 
روسا نتیجه نهایی پروسه جمع آوری اطالعات را در 

اختیار می گیرند، آنگاه به تنهایی »شایستگی« 
اتخاذ تصمیات استراتژیک را به خود واگذار می 

کنند.
خود مدیریتی به توده ها اطالعات ضروری برای 
اتخاذ  در  چگونه  که  فهم  این  به  آنها  تجهیز 
تصمیمات استراتژیک سهیم شوند را می دهد تا 
به این وسیله بر شکاف های پیش گفته غلبه کند. 
هر عضوی از جامعه »شایستگی« ایفای نقش در 
این یا آن بخش را دارد و در روند این تصمیم سازی 
ها مشارکت می کند. در آن زمان است که  در 
میان افراد نه رقابت و همچشمی بلکه همکاری و 

تعاون به نرم اجتماعی مبدل می شود.
های  بحران  وجود  با  داری  سرمایه  نظام  اگر 
حاصل  که  داری  سرمایه  تولیدی  روابط  شگرف 
رشد  آنگاه  بماند،  زنده  است،  تکنولوژی  پیشرفت 
در  کفایت«  با  های  ای  ازخودبیگانگی »حرفه 
ناپذیر  اجتناب  کفایت«  بی  های  »توده  قبال 
خصوصی  مالکیت  نظام  چنانچه  اما  شود.  می 
بر وسایل تولید، قدرت مطلقه چگونگی تخصیص 
سرمایه توسط موسسات اقتصادی، و به طور کلی 
جایگزین    ، مصرفی  کاالهای  تولید  چگونگی 
مدیریتی  خود  دموکراتیک  و  دار  برنامه  سیستم 
همه تولید کنندگان و همه کارگران شود ، در آن 
زمان است که منفعت اجتماعی و جهانی در محو 
تمام و کمال »بی کفایتی« طلوع می کند. و این 

منفعت اجتماعی در گرایش به سمت آموزش عالی 
همه گیر و عمومی  نمایان خواهد شد.

محروم سازی رو به تزاید نیروی کار غیرماهر از 
دوران  واسطه  به  آنها  محرومیت   – تولیدی  روند 
است  زمان  موضوع  تنها  که  داری  سرمایه  سوم 
–  در حقیقت چنین آموزش عالی همه گیری را 
به ضرورتی مطلق تبدیل می نماید. این ازآن روست 
که بخش رو به رشدی از جمعیت محکوم خواهند 
برای  الزم  های  مهارت  بدون  وضعیتی  در  بود 
استخدام در قلب ثروت عظیم اجتماعی حذف شوند. 
دانشگاه،  تکنوکراتیک  اصالحات  این،  بر  عالوه 
کاربردی سازی دانشگاه – یعنی جعل چند پارگی، 
گرایی  تخصص  ماورا 
غیر  گری  ای  حرفه  و 
پیشرفته  آموزش  به  جامع 
دانشجویان  که  چیزی   –
 « آلمانی    رادیکال 
 »Fachidiotismus
 ) ای  حرفه  کوتولگی   (
نامیدند  -  به طور فزاینده 
کفایتی  بی  سوی  به  ای 
بسط  شده  سازماندهی 

یافته است.
نظمی  بی  علیه  بر  اتهاماتی  حادترین  از  یکی 
که  است  این  شود  می  مطرح  فعلی  اجتماعی 
و  برق  سرعت  با  علمی  دانش  که  ای  دوره  در 
به  منظما  آموزشی  سطح  یابد،  می  گسترش  باد 
این  به  و  آمده  تر  پایین  رود،  باالتر  اینکه  جای 
ترتیب آموزش عالی ناتوان از بهره برداری کامل 
نیروی مولد علمی  باقی می  پتانسیل غنی  از 
ماند. و مسئله دیگر این که دانشگاه نیروی کار نا 
مناسب   را عرضه می کند، البته نه در مفهومی 
مطلق، ولی در مقام مقایسه با امکاناتی که دانش 
در اختیار می گذارد ، این نظر صحیح می نماید.
بعضی از سخنگویان سرمایه داری متاخر، مانند 
آلمان  در  دانشگاه  اصالحی  برنامه  نویسندگان 
خواهند.  می  چه  که  گویند  می  علنا  غربی، 
به  تمسخر  با  بود که  بدیهی  آنها  برای  بنابراین  
 Humboldtian دانشگاه  آزادیخواهانه  منش 
از  اقرار می کنند که  این حضرات  حمله کنند. 
سرمایه  دیدگاه  از  طور  همین  و  آنها،  نظر  نقطه 
داری نوین، آزادی دانشجویان در انتخاب آن چه که 
می خوانند، تحقیق می کنند ، و در تنظیم درس 

گفتارها باید محدود شود.
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هر زمانی که از » دانشگاه « صحبت می کنیم ، منظورمان مردمی هستند که 
در دانشگاه مجتمعا به سر می برند یعنی اساتید و دانشجویان. منظور ما به 
هیچ وجه دانشگاه به مثابه یک نهاد نیست. به عنوان یک نهاد، دانشگاه بخشی 
تحلیل  در  کارگران  و  اساتید،  دانشجویان،  است.  مستقر  اجتماعی  ساختار  از 
نهایی هرگز نمی توانند هیچ دانشگاهی را تا زمانی که ارزش اضافی اجتماعی 
اشتراکی نشده ، و مادامی که ما در نظام سرمایه داری زندگی میکنیم ، حفظ 
و به لحاظ مالی اداره نمایند.  سرانجام دانشگاه به مثابه یک نهاد ، التزام به 
قدرت طبقه حاکم  با زنجیرهای طالیی است. بدون تغییری رادیکال در نظام 
اجتماعی، دانشگاه نمیتواند به نیروی خود دستخوش هیچ تغییر بنیادینی شود.



نقش در حال تغییر ...
تبعیت  انسان  نیازهای  از  که  نیست  تولید  این 
است  بشری  نیازهای  این  برعکس،  بلکه  میکند 
که باید دنباله روی تولید و زیردست آن باشد و این 
بنابراین، خود  است.  داری  اساسی سرمایه  جوهره 
مدیریتی کلید توسعه هم کارایی علمی و هم بهره 
آینده  بالقوه علمی است.  از ظرفیت های  برداری 
دانشگاه و جامعه در این نقطه با هم برخورد کرده 
تقارب می رسد. در متن جامعه  به  نهایت  در  و 
حاضر، زمانی که گفته می شود بسیاری از مردم 
به آموزش دانشگاهی دسترسی ندارند بدون تردید 
چیزی پر واضح عنوان شده است. اما این قضیه 
به جبر فیزیولوژیک و یا ژنتیک نامناسب ایشان 
انتخابی  فرایند طوالنی  بلکه محصول  برنمیگردد 
به واسطه زادگاه و محیط زیست اجتماعی  اولیه 
که  بینیم  می  ما  وقتی  حال  هر  به  است.  شان 
جامعه ای که در آن  پیشرفت و ترقی بشر مادون 
تولید چیزها است و بر مبنای سلسله مراتب ارزش 
ها، بر روی سر خود ایستاده است، می توانیم چنین 
بیانگاریم که ، البته به استثنای مواردی اندک، 
این عدم دسترسی به تحصیالت و آموزش عالی، 
اجتناب ناپذیر نیست. زمانی که جامعه در چنان 
مسیری باز سازماندهی شود که آموزش مردم را 
اعضای خود  و  قرار دهد  اشیاء  انباشت  از  باالتر 
را در جهتی خالف انتخاب اولیه و رقابت کنونی 
کم  کودک  ازهر  جامعه  یعنی   – کند  هدایت 
استعدادی به بهترین نحو ممکن مراقبت کند تا او 
بتواند بر  »نقصان طبیعیش« فائق آید -  در آن 
هنگام است که دستیابی به آموزش عالی همگانی 

غیر ممکن به نظر نخواهد رسید.
نتیجتا ، آموزش و تحصیالت عالی همگانی، می 
تواند روزکار را به نصف کاهش دهد و خودمدیریتی 
بر فراوانی  اقتصاد و جامعه، که مبتنی  فراگیر 
بیستم  قرن  معضل  پاسخ  است  مصرفی  کاالهای 
تدریس  باید  را  چیز  چه  معلمان   – بود  خواهد 
کرد؟  خواهد  نظارت  پلیس  بر  کسی  چه  کنند؟ 
برای همگان  بنیادی آموزش  روند  اجتماعی  رشد 
جهان  »پیشرفت«   ، هنگام  آن  در  بود.  خواهد 
معنایی حقیقی خواهد داشت – زمانی که بشریت 
شایستگی تعیین تقدیر اجتماعی خود را به صورتی 

آگاهانه دارد و تنها به خویشتن متکی است. 
***
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سنت های انقالبی 
 تونی کلیف 

 برگردان: ع.رهنما
 از سخنرانی در سالن ورتلی، شفیلد، 22 آپریل سال 
1967، برای جلسه جمعی از گروه  سوسیالیسم بین 

المللی
 در اصل  منتشر شده در دیوید ویجگری، چپ در 
 ،1976 هارموندسورث   ،1956   -1968 بریتانیا، 

صفحه 92-7 .   

 اوال، متاسفانه، من نمی خواهم کوتاه سخنانم را 
بگویم. دوما، مسئله کامال زیان باری وجود دارد 
که موضوعاتی که در سخنرانی تحت پوشش قرار 
فکر  هنوز  اما  دانند.   می  همه  را  گیرد،  می 
می کنم این موضوعات را می شود خالصه کرد 
و فکر می کنم سه دلیل وجود دارد که شخصا 
دارم.  عالقه  موضوع  این  به  وحشتناکی  طور  به 
دلیل اول این است که به سادگی این واقعیت است 
که ما بیشتر به فعالیت عملی )اکتیویزم( روی 
آوردیم، و خطری که به وجود می آید این است که 
تبدیل شویم. درست  به میلیتانت های بی مخی 
است که تئوری بدون عمل عقیم است، اما فعالیت 
بدون تئوری هم کور است.  دلیل دوم به سادگی 
این است که جنبش کارگری بریتانیا دارای سنت 
خیلی  است،  تئوری  به  نسبت  وحشتناکی   های 
سومین  کنیم.  مبارزه  سنت  این  علیه  است  مهم 
پیشنهاد  یک  ها  چپ  ما  که  است  این  دلیل 
کامال جذابی هستیم، اما واقعا هیچ رقابتی وجود 
ندارد. برای نمونه، مردم به ما می پیوندند چون 
چیز بهتری وجود ندارد. هنگام مطالعه نامه های 
این طور  تسونگ  ایگناتیوس  و  روجر کامینگس 
به نظر می رسد که انگار مردم نمی دانستند سی 
کشور  یک  در  سوسیالیسم  مورد  در  بحث  سال 
وجود داشت، انگار همه چیز مرده ، و کامال روشن 
است که این چیزها یعنی  بحث در مورد مسئله 
سنت ها  که واقعا سنت های ما چه هستند باید 
چکش کاری بشود.  از این نقطه شروع کنم، من 
باید به طور شفاف در مورد مسئله سنت ها حرف 
بزنم. وقتی از سنتها حرف میزنیم، اینطور به نظر 
برای کنفرانس حزب  را  انگار خود  می رسد که 
این  حقیقت  حاال  کنیم.  می  آمده  کار  محافظه 
اگر  کنید،  نگاه  مارکسیسم  به  وقتی  که،  است 
تعریف  در مانیفست کمونیست  انگلس  و  مارکس 
که  کسانی  عنوان  به  ها  کمونیست  که  کردند 
حرکت و تجربه طبقه کارگر را در  طول زمان ها 
و کشورها عمومیت دادند، سپس ضرورت  مسئله 
که  بگیریم  یاد  باید  ما  است.   آن  مرکز  سنت 
کمون  های  درس   ،1871 سال  در  پاریس  کمون 
پاریس، امروز هم  همانند سال 1871 زنده است، اما 

البته، چون حقیقت همیشه عینی است و از آن جا 
که  مارکسیسم همواره طرفدار شکوفایی عینیت 
است، همیشه عملی و در تمام زمانها قابل تغییر 
است. مگر اینکه بگوییم دیگر شکوفایی بوجود 
باید به  نمی آید، و به همین دلیل از یک جهت 
سنت بچسبیم اما از طرف دیگر شما باید به رشد 
بچسبید.  این رابطه دیالکتیکی مرکز تمام مسئله 
است.  آنهای که به سادگی به نام سنت حرف می 
زنند کامال کار بیهوده ای انجام می دهند، چرا 
دموکراتهای  سوسیال  افتاد.  واقعا  اتفاق  این  که 
از نوشته های سال 1848  آلمان در سال 1914- 
و  مارکس  آوردند.  قول  نقل  انگلس   و  مارکس 
ما  'بله،  گفتند:  گفتند،   1848 سال  در  انگلس 
تزاری بجنگیم.' و  بایستی علیه روسیه  آلمان  در 
سوسیال دموکرات ها در سال 1914 بلند شدند و 
گفتند، هم چنان که مارکس و انگلس گفتند، ' 
ما باید علیه روسیه بجنگیم.' و به این دلیل بود 
که آنها در جنگ سال 1914 از آلمان پشتیبانی 
کردند. و عین همین تجربه را ما دوباره می بینیم 
با نقل  که منشویک ها در روسیه تکرار کردند 
قول آوردن از مارکس و انگلس، و اینکه کشورهای 
عقب مانده باید از کشورهای پیشرفته دنباله روی 
اول  جلد  در مقدمه  کنند، هم چنان که مارکس 
کاپیتال گفته است و غیره. به عبارت دیگر خطر 
سنت، خطر مرگ است، از طرف دیگر خطر نداشتن 
سنت هم به مثابه مرگ است،  چرا که تمام ایده 
مبارزه  تجربه  از  تعمیم  ایده  واقع  در  مارکسیسم 
است.  بنابراین آنچه من می خواهم در باره سنت 
گروه سوسیالیسم بین المللی بگویم سنت ساده ای 
است- که ما در حقیقت  همیشه تغییر کرده ایم، 
این جای خوشحالی است.  چقدر ما به کسانی 
که قبل از ما آمده اند، بدهکاریم فوق العاده است 
و همچنین زمانی که من اغلب می گویم   'وقتی 
توانید  می  شما  نشینید  می  غول  یک  دوش  بر 
فاصله خیلی دور را ببینید.' و همچنین فکر می 
کنم قد بلند  به نظر بیاید، و این در واقع اتفاقی 
است که می افتد و ایده های اساسی در واقع از 
یک سنت قدیمی قدیمی انقالبی گرفته شده است 
و این همان چیزی است که من می خواهم به آن 

وسعت بدهم. 
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 من سعی می کنم به هر ایده ای که ما در موردش  
حرف می زنیم نگاهی بیندازم و تالش می کنم 
که نشان بدهم که ریشه هایش از کجا آمده است؟ 
خوب، اجازه دهید از آنجا شروع کنم که ما چه 
زمانی از تروتسکیسم سنتی جدا شدیم. حاال ما از 
جدا شدیم در مورد یک مسئله ساده در راستای 
مرکزی  موضوع  زمان  آن  در  این  روسیه.  مسئله 
بود. ما از تروتسکی چه چیزی را پذیرفتیم؟ ما 
از تروتسکی پذیرفتیم که اوال طبقه کارگر عامل 
انقالب سوسیالیستی است، که طبقه کارگر سوژه 
}تحول تاریخی{ است، نه ابژه عین مورد تغییر. اما 
موضوع انقالب سوسیالیستی، که معیاری برای هر 
تغییر در جامعه است نقشی است که طبقه کارگر 
در جامعه به طور فعال بازی می کند. این چیزی 
است که ساده لوحانه در نامه ایگناتیوس تسونگ 
به چشم می خورد. چرا که  روجر کامینگس  و 
نکردند.  کارگر  طبقه  نقش  به  ای  اشاره  از  آنها 

من به این اهمیتی نمی دهم که 
آیا کارگران از استاندارد باال یا 
پایینی از زندگی برخوردارند. آن 
چه مهم است نقش کارگران در 
چکار  که  است  بازی  این  کل 
دارند،  نقشی  چه  کنند.  می 
این اولین نکته ای است که ما 
گرفتیم.  مستقیما  تروتسکی  از 
از  مستقیما  چیزی  دومین 
با  مخالفت  گرفتیم  تروتسکی 
بوروکراسی در حال افزایش بود. 
ثالثا ما از تروتسکی تئوری عدم 
امکان سوسیالیسم در یک کشور 
را گرفتیم. واقعیت این است که 
کاپیتالیسم  کشورهای  فشار 
دولت  هر  در  را  توسعه  جهان، 

دولت  مورد  این  در  کند،  می  تحریف  کارگری 
کارگری روسیه.  ما همچنین از تروتسکی مسئله 
ماهیت بین المللی انقالب را پذیرفتیم. آن چیزهای 
که ما از او قبول کردیم.  حاال نقایص چه بود، 
کجا ما با او توافق نداشتیم- و خیلی اهمیت دارد 
که ببینید تا چه حد بر شانه های کسی با این 
چون  کنید.   می  رشد  دارید  بلند  کامال  قامت 
چیزی که هست این است که این خطر وجود دارد، 
کسی بیاید از شما عکسی بگیرد و پس از آن بیاید 
کنار عکس شما یک خط بكشد؛ کسی عکسی 
ساخته، تصویر زیبا از چیزی- یک درخت- و شما 
بیایید کنارش خطی بکشید و بگویید؛ 'نگاه کنید 
من چقدر اورجینال هستم، خدای من! همه چیز از 
اورجینال  آیا  خط.  به  کنید  نگاه  شده،  شروع  من 
وجود  هم  درخت  تصویر یک  در  اما  بله  نیست؟' 
ناگهانی  بطور  من  باشید،  داشته  یاد  به  داشت، 

به نام فروتنی صحبت نمیکنم- من مطلقا فروتن 
قیاس  جهت  و  حس  یک  سادگی  به  اما  نیستم 
تاریخی و چشم انداز تاریخی دارم.  حاالآنچه ما 
فکر کردیم اشتباه تروتسکی بود این است که اگر 
انقالب  عامل  کارگر  طبقه  که  است  درست  این 
سوسیالیستی است پس  فرم مالکیت یک معیار 
کامال احمقانه ای است برای تصمیم گیری اینکه 
دولتی کارگری است یا نه.  چون که کارگران 
به مثابه یک عنصر فعال در جامعه هیچ اهمیتی 
کارگر  که  چیزی  دهد.  نمی  مالکیت  شکل  به 
به عنوان یک عامل فعال به آن اهمیت می دهد 
جایگاه  دیگر،  عبارت  به  است،  تولید  در  روابط 
به  کارگر  آیا  که  است؛  تولید  پروسه  در  کارگر 
شرکتهای  یا  آهن  راه  مانند  دولتی  های  شرکت 
خصوصی مانند آی. سی. آی، اهمیت می دهد. 
آنچه کارگر در مناسبات تولید  به آن اهمیت نمی 
آید  نمی  کارگر  اما  است.  مالکیت  اشکال  دهد 
بگوید من به شما نیروی کارم را می فروشم چون 

شرکت خصوصی است، یا در مورد دیگر من نیروی 
کارم را به شما می فروشم چون شرکتتان دولتی 
است. نه، نه.  شکل مالکیت به هیچ وجه برای 
کارگر به عنوان یک عامل فعال در جامعه دارای 
بنابراین کارگر می گوید شکل  و  نیست  اهمیت 
مالکیت یک معیار برای تصمیم گیری در مورد 
ماهیت دولت نیست. تروتسکی در معیارهای خود 
از  رویکردها در این مورد به اندازه کافی توجه 
نکرده بود. دوما، برنامه ریزی یک معیار  قضاوت 
در مورد ماهیت دولت نیست، چون سوالی که پیش 
می آید این است که برای چه کسی برنا مه ریزی 
شده، و چه کسی برنامه ریز است، صرفا در برنا 
مه ریزی انتزاعی اگر شما در مورد طبقه کارگر 
به عنوان نیروی فعال صحبت می کنید، ما کامال 
به سادگی می گویم شکل مالکیت نبایستی در 
یا  است  دولت کارگری  روسیه  آیا  این که  مورد 

دولت کارگری نیست تصمیم بگیرد.  سوما، اگر 
سپس  کنیم  صحبت  انترناسیونالیسم  باره  در  ما 
سرمایه داری بین المللی نه تنها مغلوب میکند 
بلکه قوانین حرکت اقتصادی هر تکه از اقتصاد 
بین المللی را تعیین می کند. منظورم این است 
مارکس&اسپنسر  بزرگ  شرکت  فشار  شاید  که 
بر شرکت تعاونی، نه فقط  روابط داخلی شرکت 
تعاونی را ناهموار می کند بلکه تصمیمات اساسی 
شرکت تعاونی را از سیاست دستمزدها، تا سیاست 
های تبلیغاتی، تا بقیه امور را دیکته می کند.  و 
ما به همین دلیل آمدیم و گفتیم،' این کافی نیست 
که بیاید و بگوید روسیه تحت فشار سرمایه داری 
جهانی مغلوب شده است.' ما باید بیایم و بگویم، 
می  هنگا  چیست  روسیه  اقتصاد  حرکت  'قوانین 
که شما به سرمایه داری جهانی به عنوان تعیین 
به سادگی  و ما کامال  نگاه می کنید؟'  کنند 
گفتیم  که چیزی که تعیین کننده نیروی محرکه 
سرمایه  انباشت  باشد  می  جهان  در  اقتصاد  هر 
روسیه.'   اقتصاد  در  حتی  است 
اقتصاد  در  همه  از  مهمتر 
ماندگی  دلیل عقب  به  روسیه  
روسیه  و در نتیجه ناتوانی اش 
داری  سرمایه  با  رویاروی  از 
جهانی ناچار به تقلید از سرمایه 
نتیجه  این  است.  جهانی  داری 
که  زمانی  است  ماندگی  عقب 
می  روبرو  بزرگتری  قدرت  با 
مالحظه  که  همانطور  شوید.  
از نکاتی که  می کنید خیلی 
گفته شد ابتدائی بود. رفقا اینها 
را شنیده اند و شاید جمع بندی 
من کمک کننده نباشد. اما من 
فکر می کنم  خیلی مفید است 
که کامال بر این واقف باشیم تا 
سالها  که  یافته  توسعه  ای  ایده  این  از  حد  چه 
سال  برای  ایم.  رفته  جلو  شده،  آغاز  ما  از  پیش 
ها و سال ها و سال ها حزب بلشویک سر مسئله 
قدرت کارگری و سپس مسئله کنترل کارگری و 
بروکراسی و غیره مبارزه کرده است.  تحریفات و 
و تا چه حد  پیشرفت ما در این مباحث توسعه 
به  و  کردند  ها  بلشویک  که  است  چیزی  همان 
سادگی از ریشه های گذشته آغاز نشده و بی ربط 
به گذشته است، و البته چیزی که مرکز است این 
است که کامال به سادگی ما به این نتیجه رسیدیم 
تعیین کنند در  که کنترل کارگری یک معیار 
ارزیانی از  دولت کارگری است.  کارگران می 
توانند خیلی چیزها را از باالئی ها بگیرند، آنها 
تواند  می  گاو  بگیرند،  را  اصالحات  توانند  می 
چمن های اضافی دریافت کند، دهقان می تواند 
یونجه اضافی به گاوهایش بدهد. اما دهقان هرگز 
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دلیل  همین  به  دهد.   نمی  را  انبار  کنترل 
کارگران  که  است  دولتی  کارگری  دولت 
بتوانند بر سرنوشت خود کنترل داشته باشند. 
کنترل به آنها داده نمی شود بلکه باید خود 
کارگران ان را بدست بیآورند.  هنگامی که 
عنصر کنترل کارگری لغو شود جوهر دولت 
کارگری لغو شده است.  این در واقع اولین 
کار تئوریکی است که ما با آن روبرو بودیم 
پدیده جدید  با  و هنوز هستیم، و وقتی که 
و کشور های عقب مانده جدیدی که  در 
پروسه صنعتی شدن باشند، روبرو شویم  ما 
همین معیار و همین رویکرد کلی را بکار 
میبریم، و در نتیجه هر آنچه در نکرومه و 
چین اتفاق می افتد ما تعجب نمی کنیم، 
و تعجبی ندارد که همان متد و روش اولیه  
المللی  بین  ماهیت  مسئله  ببریم.  بکار  را 
سرمایه داری، مسئله قوانین حرکت سرمایه 
همه  سرمایه  انباشت  بر  تاکید   که  داری 
چیز تابع آن دارد، و این واقعیت که قدرت 
تواند  نمی  کارگران  حاکمیت  و  کارگران 
قوانین  تمام  که  مادامی  باشد  داشته  وجود 
بازی به طور کلی عوض نشود، کل قواعد 

اقتصاد و غیره. 
همانطور که می دانید مشکل دیگری هست، 
ما در روسیه زندگی نمی کنیم. بخواهید یا 
نخواهید ما در یک نبرد رودر رو با حاکمان 
روسیه نیستیم. آنچه که ما  با آن در نبرد 
رو در رو هستیم حاکمان غربی است.  حاال 
ما در اینجا با یک مشکل خیلی دشواری 
روبرو هستیم.  سنتا، سنت مارکسیسم بسیار 
هر  بعد  به   1817 سال  از  ما  است.   ساده 
 – ایم  داشته  رکود  یک  بار  یک  سال  ده 
غیره.    و    ،1857  ،1847/8  ،1837/1827
هر زمان که رکود داشتیم  کامال متقاعد 
رونق  و  تر می شود  شدیم که رکود عمیق 
سطحی تر می شود. در پایان جنگ جهانی 
 . روبرو شدیم  با یک حقیقت ساده  ما  دوم 
می توانیم مثل تقریبا همه 'مارکسیست ها 
' بگوییم، رکود نزدیک است. برا ی مثال 
روزنامه 'دیلی ورکر' از یک میلیون بیکار 
بخوانید  را  'تریبون'  شما  زند.   می  حرف 
 1951 سال  در  کاران  محافظه  که  وقتی 
–ده  بیکار  'میلیونها  شدند،  انتخابات  برنده 
30  دارد تکرار می شود – بر می گردد 
چون محافظه کاران پیروز شدند.' سپس البته  
خنده دار ترینش حزب کمونیست انقالبی بود، 

از سلف اس. ال. ال. 
آنها در سال 1945 با یک بیانه بسیار شفافی 
میلیون  سه  نزدیک  آینده  در  گفتند  آمدند، 

بیکار از توهم رفورمیستی رنج خواهند  برد، 
به عبارت دیگر، خیلی بیشتر از سه میلیون 
بیکار. انگار  اگر گفتی سه میلیون سرمایه 
و  اید.   کرده  پوشی  عیب  کامال  را  داری 
'جری هیلی' گفت کارگران به یک ساعت 
زنگ دار احتیاج دارند. برای چه؟  صبحها 
مبادله  برای  بروند  و  شوند  بیدار  خواب  از 
نیست،  تاریخی  فاکت  این یک  حاال  کار. 

این یک دیدگاه است. 
دیدگاه دیگری که  ما می توانستیم با آن 
جناح  آنچه  به سادگی  بود.   بشویم،  روبرو 
راست آن موقع  گفتند و قدیم جناح چپی ها 
در قالب آقای جان ستراچی و  هارولد السکی 
 30 دهه  در  حاال  کول.  اچ.  دی.  جی.  و 
همانند تجربه گرایان خوب بریتانیای، اتفاقی 
که دیروز افتاد، امروز چه اتفاقی می افتد 
خواهد  بیشتری  تاکید  با  اتفاق  همان  فردا 
طبیعی  طور  به  کامال  چون  ببینید  افتاد. 
از  ده ساله  آموختند که پسر  تجربه  از  آنها 
آنها  است.  تر  قوی  ساله  یک  نوزاد  یک 
بایستی نتیجه گیری ساده ای می گرفتند 
که یک مرد صد ساله به همان اندازه قوی 
است که یک سامسون قویست. حاال تجربه 
این  آنها  شود  می  مانع  بریتانیای  گرایی 
که  دانند  می  ها  آن  بدهند.  انجام  را  کار 
مردم در سن صد سالگی یا کمی زودتر می 
میرد.  بنابراین در ده 30 میالدی همه چیز 
غیره.   و  فاشیسم، جنگ  بیکاری،  بود،  بد 
کاپیتالیسم  بخوانید:  را  'ستراچی'  شما  
فاشیسم،  یعنی  کاپیتالیسم  جنگ،  یعنی 
حیرت  تصویر  بیکاری.  یعنی  کاپیتالیسم 
آور، روشن و  استواری است.  پس باید از 
آدلف هیتلر پیر و خوب  تشکر کرد، یا نمی 
دانم دقیقا از چه کسی، چون در سال 1939 
اشتغال کامل داشتیم  و بچه های  دوران 
جنگ و این یک فاکت است. بچه های که 
در دوران جنگ بزرگ می شدند از تغذیه 
بهتری از بچه های ده 30 برخوردار بودند.  
حاال تصویر عوض شده است.  امروز صورتی 
است و فردا صورتی تر خواهد شد. فردا از 
امروز بهتر خواهد شد. کاپیتالیسم دیگر در 
حال زوال نیست، همه چیز حیرت آور است. 
جدی  تئوریکی  مشکل  یک  ما  بنابراین 
توانیم  نمی  ما  سو  یک  از  هستیم  مواجه 
یک چیز را قبول کنیم که رک و پوست 
پنج  که  است  این  هستیم  روبرو  آن  با  کنده 
یا شش یا هفت میلیون بیکار در خیابان ها 
هستند.  آمار به سادگی آن را انکار کند.

 ***

درمیان خون و عرق 

کارگران آواز می خوانند 
اما، 

کارساختمانی چون خواندن آواز 
         ساده نیست 

         این کارکمی سخت است! 
قلب کارگران 

چون زمین بهاری پرازهیاهوی پرندگان 
است 

لیکن، زمین ساختمان، زمین موسم بهار 
نیست 

زمین ساختمان: 
         پرازگردوخاک است 
         پرازگل وبرف است. 
دراین زمین، پای می لغزدو 

دست خونین است 
دراین زمین 

ازچای شیرین وگرم 
نان چون پنبه نرم 
     خبری نیست 

نه یاران وفادارند 
ونه کسی قهرمان 

کارساختمانی چون خواندن آواز 
     ساده نیست 

        این کارکمی سخت است! 
سخت است اما 

ساختمان باال می رود 
    باال می رود 

       باال می رود 
دراشکوبه های زیرین 

گلدانهای گل را پشت پنجره می نهند 
وبه نخستین بالکن ها 

پرنده گان همراه خود 
    خورشید می برند 

وتو درهرتیرآهنش 
وتودرهرآجرش 

خواهی شنید آهنگ تپش قلب را 
ساختمان باال می رود 

    باال می رود 
       درمیان خون وعرق 

ناظم حکمت 
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بیشتر  چه  هر  مبارزاتی  پیوند  ضرورت 
دستگاه  مقابل  در  اجتماعی  های  جنبش 

سرکوب رژیم 

سارينا پيكر
اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در شرایط فعلی و 
بحرانی که حکومت سرمایه داری اسالمی در آن 
گرفتار شده، بیش از هر زمان دیگری جامعه ایران 

را آبستن تحوالت تازه ای کرده است.
می  را  ایران  تحرک  پر  جامعه  سیاسی  سیمای 
توان بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد به خوبی 
"احمدی  انتخاباتی  نمایش  این  در  کرد،  مشاهده 
نژاد" یک بار دیگر پست ریاست جمهوری حکومت 
را از آن خود کرد و این حركت موجی از اختالفات 
تازه اي را در میان هر دو جناح رژیم به وجود آورد. 
کودتای عیان  سپاه پاسداران، اختالفات جناح های 
درون رژیم را عمیق تر کرد و هر کدام بنابه ماهیت 
خود، عملکرد یکدیگر را مغایر با چهارچوب قانون 
رفت  برون  برای  و  دانسته  اسالمی  رژیم  اساسی 
در تالش  خارجی  و  داخلی  بحران های  از  رژیم  

بودند.
حسین  میر  رهبری  به  رژیم  طلب  اصالح  جناح 
موسوی با ابراز انتقاداتی از شیوه و سبک کار 
دولت احمدی نژاد در تالش بود که یک بار دیگر 
کارت سوخته اصالح طلبانی چون سید خندانشان 
بگذارد،  امتحان  و  آزمایش  معرض  به  را  خاتمی 
تاشاید یکبار دیگر با عوام فریبی، شعار اصالحات 
افکار  و  دهد  رواج  مردم  های  توده  میان  در  را 
عمومی را به سمت شعارهای توخالی و فریبکارانه 
به بیراهه ببرد و موقعیت اصالح طلبان حکومتی 
را در راس قدرت برای بار دیگر تثبیت کند. اما 
دیدیم که خوشبختانه نه تاکتیک های موج سبز  
و نه سرکوب دولت احمدی نژاد نتوانست صفوف 
مبارزاتی توده های مردم را متوهم کند و امروزه 
شاهديم که مبارزات توده های مردم به جان آمده 
چهره رادیکال تر و مستقلی به خود گرفته است.

اوایل  در  مردم  های  توده  از  تعدادی  چند  هر 
سبز  اصطالح  به  موج  از  فرمایشی،  انتخابات 
در  را  خود  اعتراضات  و  کردند  دفاع  موسوی 
چهارچوب سیاست های جنبش سبز محدود می 
کردند، اما خوشبختانه بعد از کودتای انتخاباتی 
سپاه پاسداران و سر کار آمدن احمدی نژاد دیدیم 
و  موسوی  جمله  از  حکومتی  طلبان  اصالح  که 
کروبی که از اعتراضات خیابانی و خشم و نفرت 
توده های مردم و جنبش های اجتماعی در راستای 
سیاست های عوام فریبانه خود استفاده می کردند 
تا شاید برای یک بار دیگر هم شده موقعیتی در 
قدرت را برای خود به دست آورند، چطور ریاکاری 
شان برای توده های مردم افشا گردید. سران موج 
اعتراضات  رهبری  دیدند  می  که  زمانی  سبز 

رادیکال  چهره  و  تر  مستقل  روز  به  روز  مردمی 
تری به خود میگیرد، و ادامه آن را زنگ خطری 
دانستند،  می  اسالمی  ساختارحکومت  کل  برای 
از شعارها و خواست های توخالی و ظاهری خود 
عقب نشینی کردند و علنا پیام لبیک خود را به 
کودتاچیان اعالم کردند و در بیانیه ها و مصاحبه 
های خود خواهان جمهوری اسالمی نه یک کلمه 
کمتر و نه یک کلمه بیشتر بودند و اظهار می 
داشتند که می خواهند دوران طالیی اول انقالب را 

زنده نگه کنند.
اما توده های مردم بر خالف آن چیزی که جناح 
اصالح طلب رژیم فکر می کرد روز به روز صفوف 
مبارزاتی و اعتراضی خود را بر علیه کل دستگاه 
سرکوب رژیم اسالمی متحد تر کرده و اعتراضات 
بیرون  سبز  موج  رهبری  چوب  چهار  در  را  خود 
کشیدند و اعتراضات و شعارهای خود را به شیوه 

ای رادیکال تر و مستقل تر ادامه می دادند. توده 
اخیر خود  کل سیستم  های مردم در اعتراضات 
و  را مورد خشم  دو جناحش  هر  با  اسالمی  رژیم 
و  ای  ریشه  تغییر  خواهان  و  دادند  قرار  نفرت  
رادیکال در درون جامعه بودند،که نمونه بارز آن را 
می توان اعتراضات مردمی در روز ششم دی ماه 

سال گذشته در روز عاشورا مثال آورد. 
این اعتراضات به شیوه ای بود که دستگاه سرکوب 
با تمام نیروی ارگان های امنیتی و اطالعاتی با 
وحشیانه ترین شیوه به قتل و عام تظاهر کنندگان 
در سراسر ایران پرداختند و اعتراضات مردمی را به 
بی رحمانه ترین شیوه سرکوب می کردند و تعداد 
زیادی را نیز دستگیر و روانه شکنجه گاه های 
مخوف خود کردند و توده های مردم را در تحت 
وحشیانه ترین شکنجه ها قرار میدادند. اما توده 
های مردم تظاهر کننده روز به روز مبارزات خود 
را بر علیه کل سیستم رژیم ادامه داده و صفوف 
اعتراضی خود را روز به روز گسترش می دادند 
ابراز  را  اسالمی  رژیم  از  خود  بیزاری  و  خشم  و 
میداشتند و هر روزه در کوچه و خیابانهای سراسر 
ایران با شعارها و مبارزات خود خواهان سرنگونی 

رژیم اسالمی و تغییر آن بودند . 
اسالمی  رژیم  فعلی که  شرایط  در  و  امروزه  اما 
سیاست سرکوب را بیش از گذشته در دستور کار 
خود قرار داده است تا شاید بتواند با این نوع سیاست 

را مرعوب کند،  اجتماعی  های  جنبش  مبارزات 
مبارزات  روز  به  روز  اجتماعی  های  جنبش  باید 
و  اتحاد  و  کرده  تر  متشکل  را  خود  طلبانه  حق 
همبستگی طبقاتی و سیاسی خود را علیه سیاست 
های ضد انسانی رژیم اسالمی گسترش دهند و در 
تالش باشند که فضای سیاسی جامعه را به نفع 

پیشروی خود و بر علیه رژیم تغییر دهند .
از  ای  گسترده  ابعاد  شاهد  ما  گذشته  سال  در 
بیکارسازی،  سیاست  علیه  کارگری  اعتراضات 
قراردادهای  معوقه،  دستمزدهای  پرداخت  عدم 
فعالین  شدن  زندانی  و  دستگیری  علیه  و  موقت 
کارگری بوده ایم و گرایش چپ و سوسیالیست در 
جنبش کارگری امروزه بیش از هر زمان دیگری 
از نفوذ و اعتبار قابل مشاهده ای برخوردار است. 
به میدان آمدن فعالین کارگری در سطح وسیع و 
ایجاد نهاد ها و تشکل هایی که امر خود را به 

کمک به پروسه ایجاد تشکل توده ای و طبقاتی 
کارگران می دانند و هم فکری و همکاری عملی 
آن ها به تشکیل شورای همکاری فعالین و تشکل 
های کارگری منجر شده است، امیدواری بزرگی 
را در سطح جنبش کارگری به وجود آورده است. 

جنبش  با  پیوند  بر  تاکید  با  نیز  زنان  جنبش 
کارگری و دانشجویی و تشکیل نهاد های متعدد 
زنان  اجتماعی  حقوق  و  برابری  و  آزادی  از  دفاع 
اعدام  سنگسار،  علیه  اعتراضی  مورد  ها  ده  و 
به  و مناسبات مردساالرانه و عقب مانده و غیره 
و  آپارتاید جنسی  علیه  خود  مبارزات  و  پیشروی 
رژیم اسالمی ادامه داده است و در تالش است که 
صفوف مبارزاتی خود را از دیگر گرایشات موجود 
در درون خود از جمله کمپین یک میلیون امضا 
بیراهه بردن این  و گرایشات لیبرالی که قصد به 
را  رژیم  اساسی  قانون  در چهارچوب  را  مبارزات 
دارند جدا کرده و صفوف خود را روز به روز از آن 
جدا می سازند و مبارزات و خواست و مطالبات 
خود را هر روز رادیکال تر و منسجم تر می کنند. 
نمونه بارز آن را می توان شرکت گسترده زنان در 
اعتراضات اخیر توده ای و نقش فعال آنان در این 
اعتراضات دانست و همچنین تشکیل شورای زنان 

در بعضی از شهر های ایران مشاهده کرد.
مبارزاتی  سابقه  طول  در  دانشجویی  جنبش چپ 
خود بر علیه دو حکومت پهلوی و اسالمی یکی 

اتحاد و پیوند مبارزاتی و سیاسی در میان جنبش های اجتماعی در این دوره که 
رژیم سیاست سرکوب و خفقان را در پیش گرفته است بیش از هر زمان دیگری 
به امر ضروری و سیاسی تبدیل شده است، که فعالین سوسیالیست و رادیکال این 
جنبش ها باید آن را درک کرده و برای عملی شدن آن و بسیج این نیروی به 
میدان آمده دور سیاست و شعارهای سوسیالیستی خود باید گام های جدی بردارند
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ضرورت پیوند مبارزاتی هر ...
از پیشرو ترین و رادیکال ترین جنبش های اجتماعی در ایران بوده است و 
به نوبه خود سهم به سزایی به روی دیگر جنبش های اجتماعی ایفا نموده 
و در طول دوران حاکمیت رژیم اسالمی از جمله جنبش هایی بوده که در 
مقاطع مختلف موضع رادیکال و پیشروی را اتخاذ کرده و دیگر جنبش های 
اجتماعی از جمله جنبش کارگری و زنان را تحت الشعاع شعارهای رادیکال 

خود قرار داده است.
در  اسالمی چه  رژیم  در شرایط فعلی که  دانشجویی  بخش چپ جنبش 
داخل جناح های خود و چه از سوی مردم با چالشی جدی  روبه رو است 
باید صفوف خود را یک بار دیگر منسجم کرده و تاثیرات به سزایی را بر 
روی دیگر جنبش های اجتماعی ایفا کند. بخش چپ جنبش دانشجویی 
باید منافع عمومی و طبقاتی کارگران را  هدف کلی فعالیت مشترک 
درون چپ دانشجویی قرار دهد و سعی کند رهبری کننده و سازمان دهنده 
اعتراضات توده ای در دانشگاه ها باشد و بر اساس استراتژی سوسیالیستی 
و با درک شرایط، تاکتیک های صحیح و رادیکالی را اتخاذ کند و در 

پیوند استراتژیک با دیگر جنبش های اجتماعی مبارزه را به پیش برد.
جنبش چپ دانشجویی امروز وارد فاز دیگری از مبارزات خود بر علیه نظم 
موجود شده است که باید وقایع و رویدادهای سال های گذشته و پراتیک 
گرایشات غیر سوسیالیستی تجربه ای برای مبارزات آتی آن  برای رسیدن 
به خواست و مطالباتش باشد، از سوی ديگر با بازنگری همه جانبه در آن 
و ايجاد رويكردی زمينی و واقعی می تواند نقطه عطفی در برآمد گرايش 

سوسياليستی جنبش چپ دانشجويی باشد.
های  خواست  برای  را  خود  امان  بی  پیکار  مبارزه،  با  دانشجویی  جنبش 
افق  رشد  طلیعه  و  داده  ادامه  ها  خواست  این  تحقق  و  و صنفی  سیاسی 
پیوند جنبش  بر  و  نمایش گذاشته  به  خود  در حرکت گسترده  را  رادیکال 
دانشجویی با جنبش کارگری و زنان تاکید کرده است که می توان آن را از 
بیانیه های دانشجویان سوسیالیست و به پیش گرفتن استراتژی سوسیالیستی 

در جنبش دانشجویی به خوبی مشاهده کرد.  
همان طور که در باال مختصرا به مبارزات و موقعیت جنبش های اجتماعی 
در درون جامعه اشاره کردم گسترش اعتراضات وسیع اجتماعی در شرایط 
های  جنبش  نفع  به  عملی  شکل  به  جامعه  در  را  قوایی  تناسب  فعلی 
اعتراضی به وجود آورده است که زمینه های پیشروی جنبش های اجتماعی 
را در مقابل دستگاه سرکوب رژیم گسترش داده و افق رادیکال در این جنبش 

ها را تقویت خواهدکرد.
اتحاد و پیوند مبارزاتی و سیاسی در میان جنبش های اجتماعی در این دوره 
که رژیم سیاست سرکوب و خفقان را در پیش گرفته است بیش از هر زمان 
دیگری به امر ضروری و سیاسی تبدیل شده است که فعالین سوسیالیست 
و رادیکال این جنبش ها باید آن را درک کرده و برای عملی شدن آن و 
بسیج این نیروی به میدان آمده دور سیاست و شعارهای سوسیالیستی خود 
باید گام های جدی بردارند، رمز موفقیت و پیروزی اعتراضات توده ای 
مردم و جنبش های اجتماعی در این دوره به پیش گرفتن یک استراتژی 
سوسیالیستی و رادیکال است که فعالین پیشرو و سوسیالیست در این دوره 
باید فعالیت های خود را بر محور آگاهی دادن طبقاتی، نقشه مند عمل 
شرط  دهند،  انجام  اجتماعی  های  جنبش  بیشتر  انسجام  و  اتحاد  و  کردن 
اساسی پیروزی این اعتراضات در گرو به میدان آمدن طبقه کارگر به عنوان 
نیروی محرکه هر انقالبی است که این دوره باید فعالین پیشرو و سوسیالیست 
ضرورت آن را درک کنند و کارگران را در ابعاد میلیونی به میدان مبارزه 

طبقاتی با سرمایه داری اسالمی بکشانند.
***

جهان در دوران کنونی و افق های پیش روی مبارزات پرولتاری

احسان خوشابی

 غول های سرمایه در حال ورشکستگی،کارخانه های چند ملیتی و مظاهر 
استثمار کبیر ورشکسته ، پیش بینی های مارکس در حال وقوع است.

بسیار نا به جاست اگر مسائل و مشکالت پیش آمده در جهان سرمایه داری 
را حاکی از یک بحران گذرا و گهگاه ناکار آمدی سیاست های یک 
یا دو رئیس جمهور که به مثابه ذات نظام سرمایه داری صرفا سخنگو و 

تدارکاتچی مافیا ها و گنگ های سرمایه داری هستند بدانیم. 
تغییر در وضعیت احزاب چپ گرا در اروپا و گسترش طرفداران آن ها بین 
مردم و روی کار آمدن برخی دولت ها با خط مشی ضدسرمایه داری و 
ضد امپریالیستی در آمریکای التین و آفریقا و درگیری های ایجاد شده در 
محافل سرمایه داران و محکوم کردن یکدیگر به سوسیالیست بودن!!!، گویی 
که خود نیز به رشد تفکر سوسیالیسم در اذهان ایمان دارند همه و همه نشانگر 
وقوع یک تحول شگرف در بطن نظام سرمایه داری در دوران کنونی هستند. 
نبض تپنده جنبش های زنان و صلح طلب در دست نیروهای چپگرا بوده و 
تنوع و تعدد احزابی که هر کدام به نحوی خود را پیرو سیاست های ضد 
سرمایه داری می دانند نشان از یک دیالیکتیک پویا در نزد این نیرو ها 
دارد  و این مسئله در مقابل تک حزب های لیبرال خود نمایی می کند.
این دوران را می توان فرصتی مغتنم برای پرولتاریا در قرن کنونی دانست.
بازوی  نیروی  کنار  در  مولد  دانش  و  علم  داشتن  اختیار  در  با  پرولتاریا 
کارگران و کشاورزان زحمتکش توانایی ایجاد یک تحول عظیم در تاریخ 
جهان را داراست. آگاهی  پرولتاریا از منافع و مواضع خود امریست که در 
حال شکل گیری و تکمیل است و روشنفکران چپ گرا از صحرای مباحث 
اولیه و پیش پا افتاده به جنگل های انبوه و سر سبز مباحث راهکاری و 

آلترناتیو های ممکن رسیده اند.
تغییر و تحوالت شگرفی که در کشور های جهان در حال  این  در کنار 
وقوع است ایران نیز شاهد تحوالت عظیم و گهگاه غیر قابل پیش بینی بوده 
است. ایران با در اختیار داشتن جمعیت پرولتاریای باال و همچنین در اختیار 
به سمت  برای سیر  را  پتانسیل خود  ، همواره  داشتن منابع طبیعی غنی 
سوسیالیسم به مثابه تنها راه آزادی بخش جامعه جهانی نشان داده است. این 

موضوع تا جایی شدت پیدا می کند که از دهه 40 خورشیدی 
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 جهان در دوران کنونی و...
تا کنون سیاست مداران نظام سرمایه داری بارها 
در  کمونیستی  انقالب  یک  وقوع  از  را  خود  بیم 
اعتصابات  تاریخی  سابقه  اند.  کرده  مطرح  ایران 
کارگری، شدت نفوذ سندیکاها در میان کارگران، 
اتحاد و تجمعات معلمان، هنرمندان و تمامی اقشار 
های  آگاهی  رشد  بارز  های  نشانه  از  پرولتاریا 
طبقه کارگر و پرولتاریا در ایران طی چندین دهه 
اخیربه شمار می آید. هم زمان دولت هایی که در 
دهه های اخیر سکان قدرت را در ایران به دست 

سرکوب  به  کمر  اند  گرفته 
به  و  اجتماعی  های  جنبش 
بسته  کارگری  جنبش  ویژه 
بی  اخیر   دهه  دو  در  و  اند 
خصوصی  به  دست  محابا  
سازی و سپردن صنایع کشور 
زده  دارانی  سرمایه  دست  به 
اند که همواره دست در دست 

سیستم سرکوب داده و اهرم های فشار را چند برابر 
ایران  مورد  در  فقط  این موضوع  البته  اند.  کرده 
نیست و باید توجه داشت که در طی یک پروسه 
علمی و تاریخی بورژوازی همواره به دنبال ثبات 
سیستم جامعه _هرچند نا کار آمد_ بوده و منافع 
شخصی، خانوادگی و قومی خود را ارجح بر منافع 

کلیت افراد جامعه در نظر گرفته است.
در ماه های اخیر و با باال گرفتن میزان نارضایتی 
اعتصابات کارگری  شاهد  خود  شرایط  از  جامعه 
غیر  )هرچند  کارگران  حضور  کلی  طور  به  و 
که  بودیم  معترضی  های  توده  بین  در  متشکل( 
گاها خواست هایی غیر طبقاتی و حتی موهوم را 

مطرح می کردند.
نباید فراموش کرد که جامعه روشنفکر ایران طی 
از  ممکن،  شکل  هر  به  حذف  با  اخیر  دهه  چند 
حذف صدا و تصویر گرفته تا حذف کامل فیزیکی 
این  امروزه  و  بوده  دچار  ایران  حکومت  جانب  از 
تجربه  کم  چند  هر  که  هستند  جوان  روشنفکران 
ولی پر امید و با مطالعه سعی در تاثیر گذاری 
بر ذهن افراد جامعه و مبارزه با انحطاط فکری 

جامعه داشته اند.   
تا پیش از آغاز شمارش معکوس برای فروپاشی 
سیستم جهانی سرمایه داری دولت مردان ایران با 
انداز های موهوم خود و با تهییج  اتکا به چشم 
و سوء استفاده از خواست مردم برای پیشرفت، به 
توجیه سیاست ها و خصوصی سازی غیر علمی و 
نا معقول خود می پرداختند. ولی در دوران کنونی 
تحلیلگری  و  منطقی  ذهن  هر  برای  مسئله  این 
به وضوح روشن است که پیشبرد جامعه به سمت 
آمد  کار  تنها  نه  گسیخته  افسار  داری  سرمایه 
که  شد  خواهد  عاقبتی  همان  دچار  بلکه  نیست 
آن  با  سال  چند  این  در  داری  سرمایه  های  غول 

روبرو شده اند و هیچ امیدی برای برون رفت از این 
“آخرالزمان” پیش بینی نمی کنند. 

طیف  در  حاضر  افراد  از  بعضی  پراکنی   سخن 
حکومتی ایران مبنی بر اقتصاد ملی نشان دهنده 
همان ترسی است که دولت مردان نظام های سرمایه 
داری جهان از عاقبت پا فشاری کودکانه خود بر 
اصول از پیش منحط سرمایه داری و اقتصاد بازار 
آزاد دارند. خصوصی سازی به مثابه یک آلترناتیو 
نا موفق و حتی خطر ناک در جامعه ایران میتواند 
عواقب بسیار نا خوشایندی را برای جامعه فقیر 

ایران به دنبال داشته باشد.
اندک و  بیشتر سرمایه در دست عده ای  تجمیع 
و  کارگران  بیکاری  طبقاتی،  تضاد  شدن  بیشتر 
پایین آمدن دستمزدها و هر آنچه امروزه شاهد آن 
هستیم از مسائلی است که مستقیما به خصوصی 
سازی و سپردن سکان هدایت صنایع کشور به دست 

عده ای سرمایه دار که   باز میگردد.
مرامنامه  کجای  هیچ  در  داری  سرمایه  سیستم 
خود سخنی از حقوق مردم و جامعه به میان نمی 
آورد و همواره جمله معروف جان.اف.کندی رئیس 
جمهور امریکا را در ذهن خود دوره می کند که 
فقرا باید برای رسیدن به ثروت تالش کنند و حاصل 
این تالش باعث رشد جامعه می شود. آقای رئیس 
جمهور به ظاهر با سواد ما فراموش کردند که این 
مسئله را یاد آوری کنند که این تالش در بستر 
سرمایه داری و بازار آزاد منجر به غنی تر شدن 
ثروتمندان و سرمایه داران شده و ماهیت فقر که 
از تضاد طبقاتی منشا می گیرد ثابت می ماند. 
یک  جامعه  یک  درون  فقر  که  نکنیم  فراموش 
مفاهیمی  به  مطلق  نگرش  و  است  نسبی  مسئله 
همچون فقیر و غنی تحلیلگر را دچار انحراف از 
مباحث اجتماعی و در راس آنها تضاد طبقاتی به 
عنوان یکی از تاثیر گذار ترین مسائل در تحوالت 

یک جامعه می کند. 
قدرت  گرفتن  دست  در  رویای  و  قدرت  هژمونی 
جهان و عمال باز گشت به دوران فئودالیسم در نوع 
صنعتی خود همان عقده ایست که همواره در پس 
پشت ذهن به ظاهر نوع دوستانه بورژوازی و نظام 
سرمایه داری خود نمایی می کند و در جمالتی 

این چنینی می توان آن را احساس کرد.
مسئله  مورد  در  همواره  قدیمی  بحث  این  هرچند 
دارد که سرمایه  وجود  ایران  در  خصوصی سازی 

و  دولتی  داری  سرمایه  از  بهتر  خصوصی  داری 
فاشیستی است. این همان تئوری قدیمی و تاریخ 
مصرف گذشته انتخاب بین بد و بدتر است. ولی 
شدن  تر  قدرتمند  هرچه  که  داشت  توجه  باید 
بورژوازی در هر نوعی از آن می تواند در آینده 
مبارزات طبقه کارگر و پرولتاریا تاثیر گذار باشد. 
افسار  داری  سرمایه  سمت  به  جامعه  پیشبرد 
عاقبت  بد  و  خطرناک  میزان  همان  به  گسیخته 
است که فاشیسم و سرمایه داری دولتی. پذیرش 
خواست های حد اقلی و اتکا به کف خواست ها و 
نظراتی این چنینی همواره به 
دور ماندن پرولتاریا از منافع 
تلف  باعث  و  انجامیده  خود 
موقعیت  و  ها  پتانسیل  شدن 
تاریخ  طول  در  طالیی  هایی 
است.  گشته   جهان  و  ایران 
مبارزه  که  داشت  توجه  باید 
بر علیه سرمایه داری به هر 
شکل آن یک آلترناتیو تاریخی برای پرولتاریا بوده 
و اولویت بندی در نوع سرمایه دار باعث انحراف 
مفهوم  یک  بورژوازی  مفهوم  میشود.  مبارزات 
ثابت و انکار ناپذیر است و مبارزه با آن نیز به همان 

میزان ثابت و غیر قابل گذشت است. 
نباید فراموش کرد که شکل گیری آینده بشریت 
بر  فشاری  پا  و  تاکید   . پرولتاریاست  دستان  در 
منحرف کردن ذهن پرولتاریا از توانایی های خود 
روش و راهکاری قدیمی و شناخته شده در دست 
بورژوازی بوده و همواره این انحرافات به طوالنی 
تر شدن عمر نظام سرمایه داری و عقب افتادگی 
تاریخی خود منجر  تاریخ و مبارزات  از  پرولتاریا 

شده است.
از  یکی  توان  را می  با خصوصی سازی  مبارزه 
که  چرا  دانست  پرولتاریا  مبارزاتی  های  اولویت 
امریست  بورژوازی  گرفتن  قدرت  از  جلوگیری 
در مسیر هدف نهایی پرولتاریا یعنی حذف کلی 
نظام سرمایه داری و بورژوازی از جامعه جهانی. 
روشنفکران چپ  ها  بار  و  ها  بار  موضوعی که 
گرای داخل و خارج از کشور  بر آن تاکید کرده 

اند.
به  ایران  در  طرح  این  خوردگی  چند شکست  هر 
وضوح قابل لمس است ولی این وظیفه پرولتاریاست 
که با مبارزه خود جلو ادامه این طرح را بگیرد. 
بخش  به  که  هایی  کارخانه  کارگران  بیکاری 
دستمزد  آمدن  پایین  و  اند  شده  سپرده  خصوصی 
کارگران بخش خصوصی،کارگران روز مزد و کار 
بر  بیشتر  فشار  به  منجر  همه  و  همه  قراردادی 
پرولتاریا می شود و این پرولتاریاست که باید مشت 
گره کرده خود را به سمت این سیاست ها بگیرد و 

از فقیرتر شدن خود جلوگیری کند. 
***

نباید فراموش کرد که شکل گیری آینده بشریت در دستان پرولتاریاست 
. تاکید و پا فشاری بر منحرف کردن ذهن پرولتاریا از توانایی های 
خود روش و راهکاری قدیمی و شناخته شده در دست بورژوازی بوده و 
همواره این انحرافات به طوالنی تر شدن عمر نظام سرمایه داری و عقب 

افتادگی پرولتاریا از تاریخ و مبارزات تاریخی خود منجر شده است.
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سازمان دهی زنان طبقه کارگر
Sojourner truth organization

 برگردان: گلناز راد
 بخش دوم

اهمیت سازمان دهی در محل کار

در توضیح این که تشکل مستقل کارگری برای 
زنان پرولتاریا دارای چه نقشی است باید دید که 
قدرت زنان پرولتاریا در رابطه با تولید دارای چه 

مختصاتی است.
در صنایع زنان، در شغل های حاشیه ای، سرمایه 
و  پایین  دهی  سود  با  و  کوچک  های  گذاری 
عایدی و دستمزد پایین به کار گرفته می شوند 
و هنوز هم هزاران زن مشغول به کار هستند. برای 
مثال تولید لباس های ارزان ساخت جواهرات بدلی 
ها  تزیینی مهمانی  وسایل  و  کاله های کاغذی 
و  عکس  قاب  و  بازی  اسباب  مونتاژ  و  ساخت 
وسایل تزیینی و تولیداتی شبیه به آن. آن ها اکثرا 
توسط دولت و اتحادیه ها مورد  غفلت قرار می 
گیرند. و این ها محدودیت هایی هستند که توسط 
دولت در قرن سال های اخیر مورد حذف قرار گرفته 
اندو باید این حوزه ها مورد توجه بیشتر قرار گیرد. 

   smuts(/ زنان و کاردر امریکا)
این یک توصیف بسیار عالی از محل کار زنان 
سازمان  ومشکالت  ها  تفاوت  به  و  است  کارگر 
دهی زنان در محل کار و همچنین پتانسیل های 
خدماتی  صنایع  در  آیا  دارد.  اشاره  سازماندهی 
موقعت  با  معمول  طور  به  کارمندی  وکارهای 
مشابه در مردان متفاوت است. تشحیص این مسئله 
از  و  است  توجه  مورد  زنان  کار  های  محیط  در 
آن برای گسترش سازمان دهی خود جوش محلی 
به  کار  ی  منطقه  شود.  می  استفاده  کارگران 
تنهایی عامل استخدام زنان در یک محل نیست 
بلکه شامل مناطقی می شود که تمرکز نیروی 
استخدامی در آن موجود است. جایی که پتانسیل  
واقعی برای شرکت شمار عظیمی از زنان پرولتاریا 
آمادگی  و  روزمره  های  خواست  جهت  مبارزه  در 
برای شرکت در به دست گیری نقش طبقاتی شان 
وجود دارد. در اینجا بهتر است به برخی از تجربیات 
خود در رابطه با سازماندهی زنان در محیط کار 
بپردازیم. ما با زنان بسیاری بر خورد داشتیم که 
مشتاق  خودجوش  مبارزات  از  ای  زمینه  پیش  با 
سرکوب  و  شکست  زنان  البته  بودند.  فعالیت  به 
تا صاحب کار  اند  را متحمل شده  بسیاری  های 
احتیاجات شخصی آن ها را برای ترک محل کار 
یا جابجایی ساعات کار درک کند . اما در یک 
محل کارهنگامی که زنان در محلی متحد می 
شدند و تصمیم به عمل می گرفتند می دانستند 

شنیده  صدایشان  که 
اما  شد.  خواهد 
زنان  که  هنگامی 
رویارویی با صاحب کار 
کردند  می  احساس  را 
جنبش  حرکت  سرعت 
پایین می آمد. در یک 
اکترونیکی  کارگاه 
و25  دالر   2 ها  حقوق 
بود  ساعت  در  سنت 
پرداخت  کارخانه  اما 
اضافی بر اساس ارزش 
قطعات داشت که میزان 
20 دالر و30 سنت در 
اضافه  عنوان  به  هفته 
کار بود. در یک خط 
حدود  شامل  که  تولید 
به  بود  کارگر  زن   30
نفرات  کمیت  علت 
شده  تضمین  پرداخت 
ای وجود داشت و چون 
نیاز  باالتری  تولید  به 

داشت با سخت نمودن شرایط  پرداخت اضافی  را 
تا حد زیادی دشوار نمود.کارگران قادر به رساندن 
شنبه  چهار  روز  تا  نبودند.  معیار  سطح  به  خود 
کمی  حقوق  اضافه  که  شدیم  متوجه  هفته  همان 
دریافت خواهیم کرد. به همین دلیل چند زن شروع 
به بحث ومقابله کردند. ما تصمیم گرفتیم که روز 
شنبه از کار کردن خودداری کنیم. پس تا 1 ماه 
ونیم مجبور به اضافه کاری شدیم. می دانستیم 
به  دارد چون  نیاز  ها  به کار شنبه  که کارخانه 
به  دیگری  زنان  بودیم.  نرسیده  تولید  نصاب  حد 
اکثر  اما  بودند  بی میل  پیوستند  چاپلوسان  ما 
زنانی  بودند.  آماده  پیشروان کارگری  و  کارگران 
که کار آن ها منفرد بود وحط تولید را تغذیه می 
کردند از این حرکت حمایت نکردند، زیرا فکر می 
کردند اضافه پرداخت آن ها دست نخورده باقی می 
ماند. اما همه ی این مسایل هنگامی دگرگون 
جای  به  شدو  پخش  حقوقی  های  که چک  شد 
20 دالر و20سنت مبلغ به1 دالر و7 سنت رسید.

گروه بسیاری از رهبران چک ها را با خشم پرتاب 
کردند. یک گروه از سرکارگران  چک ها را قبل 
از ساعت ناهار بین زنان خشمگین  پخش کردند. به 
محض دریافت چک ها کارگران دست از کار می 
کشیدند. طی ناهار کارگران ترتیب یک اعتراض 
تومار  یک  امضای  خواستار  و  دادند  را  نشسته 
شدند و در نهایت تصمیم گرفته شد که دست به کم 
کاری بزنند. این حرکت به شکل گسترده ای مورد 
حمایت قرار گرفت. یکی از سرکارگران نتوانست 
کارگران را راضی به سرعت در کار در خط تولید 

کند. تا پایان آن روز کاری،کارخانه پذیرفت که 
اضافه پرداخت ها را به حساب آنان واریز کند.

مبارزه علیه نژاد پرستی

عالوه  کار  بازار  در  که  دهد  می  نشان  تجارب 
بر عواملی مانند داشتن سابقه وتجربه ی کاری 
)مخصوصا در کارهایی مانند شغل های خدماتی 
موثر  کارگر  زنان  کاریابی  بر  ها(  بیمارستان  در 
های  تبعیض  همانا  اشاره  قابل  عامل  این  است. 
نژادی وقومیتی است. در کشوری مانند آمریکا 
والگو  اسکان  در  نژادی  بزرگ  های  جداسازی 
های اجتمایی باعث می شود در مناطقی اقلیت 
های نژادی )تیره پوست ها مردم آمریکای التین 
وسفید ترها( به صورت مشترک مشغول به کار 
باشند. وهمه ی آن ها به صورت مشترک 8 ساعت 
در روز با هم کار می کنند. اما چیزی بیش از 
یک تماس اجتماعی می تواند محل کار را تبدیل 
زیرا  سازد  نژادی  قومی  تسلط  برای  مکانی  به 
در هنگام کار تمام این انسان ها به صورت افراد 
مستقل از هم محسوب می شوند. حتی اگر کار 
فرما هزاران حیله ی کوچک در این مورد به کار 
گیرد تا کارگران را بر علیه هم بشوراند، همکاری 
و تعامل اساس انجام وظایف است.کار ومحیط آن 
هم چنین می تواند محل مناسبی برای پاکسازی 

برتری جویی های نژادی قومی باشد.
اتحاد، ستون مبارزات است.

ادامه دارد...
***
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تاریخچه جنبش کارگری ایران

 بخــــش دوم ) سالهای 1295 – 1310 (

این دوره جنبش کارگری در ایران، هم زمان است 
با سالهای پس از جنگ جهانی اول یعنی 1916 
– 1931 میالدی که خود در واقع دو دوره است. 
یکی اوج گیری جنبش تحت تاثیر انقالب اکتبر 
سرکوب  دوره  ودیگری  شمسی،    1304 سال  تا 
شکست  از  پس   .  1310 تا   1304 از  رضاخانی 
ارتجاع  استیالی  دوره  یک  و  مشروطیت  جنبش 
در فاصله سالهای 1314 – 1918 و به خصوص 
تحت تاثیر انقالب اکتبر، جنبش انقالبی و جنبش 
هم  دوره  این  در  آورد.  بر  سر  ایران  در  کارگری 
به  زدن  دست  با  تهران  چاپ  کارگران  مجددا 
اعتصابی که برای اولین بار خواست 8 ساعت کار 
در آن مطرح شد پیشروان دوره جدید جنبش کارگری 
در ایران بودند. این دوره نوین جنبش کارگری ایران 
از سال 1295 تا 1310 با مبارزات خونینی همراه 
است. این دوره درست بر متن اوضاع ایران و شرایط 
انقالبی در جهان شروع شد و ادمه یافت. لیکن تاثیر 
موقعیت جهانی طبقه کارگر، جنگ جهانی اول، 
تقسیم جهانی، پیروزی بر تزاریسم، برقرار حکومت 
شورایی و پیروزی بلشویسم و انقالب اکتبر و نفوذ 

کمونیستها بر آن انکار ناپذیر است.
عالو بر این ها، بروز مجدد این جبنش در شرایطی 
دنبال جنبش  به  ایران  در  بود که حومت مرکزی 
مشروطیت تضعیف شده بود و حکومت قاجار آخرین 
سالهای حیات خود را سپری می کرد. در چنین 
که  گرفت  فرا  را  کشور  انقالبی  شور  اوضاعی 
داشت.  تاثیر  کارگری  جنبش  جدید  اعتالی  در 
انقالبی  جنبش  یک  گیالن،  در  ایران،  شمال  در 
گسترده و توده ای برپا گشت که به تاثیر از انقالب 
کارگران در روسیه ایده دمکراسی شورایی در آن 
مطرح گردید. این جنبش که کارگران و کمونیست 
ها نقش برجسته و آشکاری در آن داشتند در عین 
حال یک مرکز فعالیت انقالبی برای سراسر ایران 

نیز بود.
سیاسی  تحوالت  به   کوتاه  اشاره  این  با  حال 
جنبش  وضعیت  آغاز  به  گردیم  بر می  دوره،  این 

کارگری در این دوره:
ما ابتدا به تشکیل حزب کمونیست و جنبش جنگل 
اشاره می کنیم. بعد از تشکیل شورای مرکزی 
سندیکاهای کارگری ایران ) شمسکا( در 1301 
می پردازیم و اهداف و وظایف این شورا را برسی 
می کنیم. سپس به مبارزات کارگری و اعتصابات 

مهم این دوره اشاره ای خواهیم کرد.
هم زمان با انقالب اکتبر ) 1296( حزب عدالت در 
باکو تشکیل شد که سه سال بعد در اولین کنگره 
اش در انزلی)1299( اسم خود را حزب کمونیست 

می گذارد. محافل سوسیال دمکرات و کمونیست 
در میان کارگران مهاجری که به روسیه رفته و 
به ایران برگشته بودند زیاد بود. نشریه "ایسکرا"ی 
از روسیه چاپ می شد در  لنینی که در خارج 
مسیر خود به روسیه از بعضی نقاط ایران رد می 
را  زیادی  کارگران  خود،  حول  نشریه  این  و  شد 
سازمان می دهد، محافل کمونیستی زیادی شکل 
عدالت  حزب  باکو  در  محافل  این  و  گیرد  می 
ای  تازه  عطف  نقطه  این  که  دادند،  تشکیل  را 
در جنبش کارگری است. چون جنبش کمونیستی 
این دوره با جنبش کارگری عجین است، دخالتگر 
است، تاثیر دارد و در واقع قدرتش هم همین است. 
این حزب وسیعا نفوذ پیدا کرده و در این مقطع تا 
6 هزار عضو دارد. اولین سلول های آن در شهرهای 
شمالی، زنجان، قزوین، خلخال، مرند و اردبیل که 

عمدتا در مرز هستند شکل می گیرد.
مصادف   )1299( کمونیست  حزب  کنگره  اولین 
در  هایشان عمدتا  بحث  و  با جنبش جنگل،  است 
این باره است. پس از شکست جنبش جنگل، حزب 
کمونیست وارد فعالیتهای کارگری خود می شود 
ایران )  و شورای مرکزی سندیکاهای کارگری 
شمسکا( به کمک حزب کمونیست سازمان می 

یابد.

کارگری   سندیکاهای  مرکزی  شورای  مورد  در 
ایران ) شمسکا(

این شورا در سال 1301 به کمک حزب کمونیست 
از  که  دهگان  محمد  سید  آن  دبیر  شد.  تشکیل 
بین  تشکیالتی  و همکار  فعالین حزب کمونیست 
سندیکا   9 ابتدا  بود.  سندیکاهاست  سرخ  الملل 
تشکیل شده و شورای مرکزی به وجود می آورند. 

این سندیکاها عبارتند از:
از  تر  آگاه  که  چاپ،  کارگران  سندیکای   -1
ها.  داروخانه  کارگران  سندیکای   -2 است.  همه 
3-سندیکای کارگران کفاشی ها. 4- سندیکای 
کارگران  سندیکای   -5 ها.  گرمابه  کارگران 
شهرداری.  کارگران  سندیکای   6 ساختمانی. 
7- سندیکای کارگران دوزندگی. 8- سندیکای 
کارگران پارچه بافی. 9- و یک سندیکای دیگر.

این کارگران علی رغم پراکندگی شان ) گاهی 
این شیوه متشکل  به  تا 2 – 1 کارگر کفاش( 
می شوند: هر سندیکا 3 نفر و جمعا 27 نماینده به 
شورای مرکزی می فرستند و این اولین تمرکز در 

سازماندهی کارگران است.
وظایف شمسکا عبارت بود از:

1- ایجاد اتحادیه های کارگری وسیع تر. 
2- آموزش دادن و آشنا کردن کارگران به آموزه 

های سندیکایی.
و  گرفته  وسعت  سال   3 در عرض 2 –  شمسکا 
از اصناف و سندیکاهای مختلف سی هزار عضو 

پیدا می کند. فقط در تهران ده هزار کارگر یعنی 
20% کارگران تهران در شورای مرکزی مجتمع و 

متشکل می شوند.
شدن  متشکل  دوره   1301  –  1288 سالهای 
کارگران است. در همه بخش های پیشرو کارگران 
 ... و  نفت  کارگران  خیاطان،  نانوایان،  قبیل  از 

جنبش سندیکایی راه می افتد.
نمونه ای از نحوه تشکیل سندیکا ) از زبان یک 

کارگر(:
زمستان سال 1300 سخت و طوالنی بود، ما بیکار 
بودیم و هر چند نفر به گوشه یکی از قهوه خانه 
ها خزیده بودیم، آنزمان رفیقی بنام احمد المع – از 
او  کردیم.  پیدا  تهران –  های  کارگران چاپخانه 
حقیقت  روزنامه  داریم،  اتحادیه  ما   " گفت  می 
از  و  اتحادیه ماست  آن مدیر  و مدیر  مال ماست 
حقوق و منافع کارگران دفاع می کند و مقاصد 
نویسد.  می  روزنامه  در  مجانی  را  ما  حوائج  و 
صاحبان چاپخانه هر گونه اجحافی بکنند از طرف 
اتحادیه کارش را تعطیق می کنیم و در چاپخانه 
کارگران  اتحادمان  اثر  بر  کنیم.   تعطیل می  را 
کنند  نمی  کار  اعتصابی  کارگران  بجای  بیکار 
و صاحب کار ناچار و اجبارا پیشنهاد کارگران را 
می پذیرد، مزد روزهای اعتصاب را می دهد.  آن 
وقت فاتحانه مشغول کار می شویم. "خالصه این 
رفیق ما به قدری از محسنات اتحادیه و روزنامه 
حقیقت توصیف کرد که ما عاشق اتحادیه شدیم و 
گفت "من حاضرم در صورت میل شما مدیر اتحادیه 
را بیاورم تا دستور تشکیل آن را به شما بیاموزد. 
اتحادیه شما را به مرکز کل اتحادیه های معرفی 
کند. به پشتیبانی اتحادیه مرکزی و قدرت تمام 
کارگران تهران می تواند هر مهمی را پیش ببرد. 
چه چیز بهتر از آنست که شما هم مثل ما اتحادیه 
داشته باشید. در سایه اینکه صاحبان کار محتاج 
شما هستند و با عجله تمام کار می کنند چند 
روز دست از کار بکشید. الاقل مزد خود را باال 
ببرید. سزاوار نیست شماها گرسنه و برهنه در این 
زمستان سرد در گوشه قهوه خانه ها به سر ببرید 
و صاحبان ستمکار از دسترنج شما بخورند." باالخره 
یک  شدیم.  حقیقت  روزنامه  مدیر  مالقات  طالب 
روز بعدازظهر  اقای سید محمد دهگان اولین رهبر 
برای  شاداب  روانش  که  ایران  کارگران  بزرگوار 
انجام کار به قهوه خانه چاله حصار آمد. کارگاه 
های پارچه بافی را بازدید کرد و از حال و وضع 
برای  بلیط عضویت  نمود.  پرسش  دقیقا  کارگران 
کارگران نساجی چاپ کردند و پس از یک هفته 
تمام کارگران را در خانه دعوت کرد و با حضور 
انتخابات  زاده  جلیل  شادروان  و  دهگان  شادروان 
و  نماینده  سمت  به  من  رسید.  پایان  به  کارگران 
مدیریت اتحادیه انتخاب شدم. روزهای اول از طرف 

اتحادیه تصمیم به اعتصاب گرفته 
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 شد، اعتصاب با کمک اتحادیه با موفقیت کامل 
یافت.  افزایش  بافندگی  اجرت  و  رسید  پایان  به 
این پیشامد کارگران را به سندیکا عالقمند کرد. 
من و 2 نفر دیگر برای شرکت در شورای مرکزی 
کارگری انتخاب و معرفی گردیدیم... این نمونه 

کمک به تشکیل اتحادیه بود.

اهداف شورای مرکزی
افزایش  برای  کارگران  به  الزم  آگاهی  دادن   -1

اعتقاداتشان به امر سیاسی و اقتصادی.
2- لزوم ایجاد همبستگی بین کارگران در مقابل 
کارفرما و دولت و طرح مطالبات و خواست هایشان.
تامین  جهت  عمومی  اعتصاب  به  زدن  دست   -3

نیازهای کارگران.
وسیع  های  جشن  و  ها  برنامه  ایجاد   -4
برای  مناسب  روحیه  نمودن  فراهم  کارگری، 
کارگران و شرکت در تظاهرات روزهای بین المللی 
که به وجود آورنده همبستگی بین المللی کارگران 

بود.

گزارش دهگان از اتحادیه ها در شهرهای مختلف 
ایران

هزار کارگر،  و 30  هزار سکنه  با 200  تبریز   -
 3000 ها  اتحادیه  در  متشکل  کارگران  تعداد 
بیشتر شبیه به یک  این سازمان کارگران  نفرند. 

حزب سیاسی است تا سازمان کارگری.
- رشت با 40 هزار سکنه، 15 هزار کارگر دارد. 
ها، سکه  و کارمندان چاپخانه  اتحادیه کارگران 
زنان، کاله دوزان و کفاشان مجموعا حدود 4000 

عضو دارد.
- در انزلی و حومه اتحادیه ها کارگران ماهیگیر 
9000 هزار  عضو دارد که 30% آن را کارگران 
دیگر  اتحادیه  یک  دهند.  می  تشکیل  روسی 
مجموع  در  دارد.  عضو   200 انزلی  بندر  در 
است.  نفر  هزار  بر 10  بالغ  انزلی  تعداد کارگران 
سندیکاهای مهم دیگر مال خبازان است که 2000 
مرکزی  شورای  به  ها  اتحادیه  این  دارد.  عضو 

نماینده می فرستند.
شمسکا یک روزنامه بنام "حقیقت" دارد که خواننده 
های زیادی دارد و در تیراژ زیادی چاپ می شود 
و تاثیر زیادی در ارتقای آگاهی کارگران دارد. 
روزنامه های کارگری دیگری نیز در این مقطع 
هستند مانند روزنامه کار، اقصاد ایران و دو سه 
روزنامه کارگری دیگر، ولی مهمترین این ها همان 

حقیقت است.
کارگران،  بر  عالوه  دوره  این  سندیکایی  جنبش 
کارمندان و معلمان راهم در بر می گیرد، مانند 
کارمندان پست و تلگراف که به شمسکا هم نماینده 

برای  را  خود  فعال  افراد  شمسکا  فرستند.  می 
ها  شهرستان  به  های  اتحادیه  تشکیل  به  کمک 
 29 ایران  سراسر  در   ،1302 سال  تا  فرستد.  می 
تعدادی  و  آمد  در  شمسکا  عضویت  به  سندیکا 
دیگر از اصناف کارگری هستند که جنب و جوش 
این  از  پس  حال  درمیانشان هست.  ایجاد سندیکا 
به  آن  کار  نحوه  و  شمسکا  مورد  در  توضیحات 

مسئله ای دیگر می پردازیم.

مبارزات کارگری ایندوره
- اعتصاب سندیکای پستچی ها و معلم ها در 
سال 1301 شمسی. در این دوره کارگران علیرغم 
جوانی اتحادیه ها مبارزات خوبی دارند که اغلب 
صنفی اند ولیکن اعتصاب معلم ها  و پستچی ها 
جنبه سیاسی هم دارند و پشتیبانی مردم را جلب 
می کند. جریان از این قرار است که، در نتیجه 
به تعویق افتادن 6 ماه حقوق معلم ها، اعتصاب 
سه روزه معلم ها شروع می شود. این اعتصاب با 
پشتیبانی دانش آموزان و شرکت آنان مواجه می 
شود. دولت وعده می دهد ولی تاثیر ندارد، جنبش 
معلم ها عالوه بر تهران در شهرستان ها هم شکل 
می گیرد، مردم نیز پشتیبانی می کنند. تظاهرات 
مردم بوسیله چاقو کش ها به خاک و خون کشیده 
و  باال می گیرد  مردم  نتیجه خشم  در  می شود 
همه اتحادیه ها از طریق شمسکا دست به اعتصابی 
سراسری می زنند. دولت قوام تمام روزنامه ها را 
که به پشتیبانی از معلم ها می نوشتند توقیف 
میکند. کارگران روزنامه های دولتی هم اعتصاب 
می کنند و خواستار آزادی روزنامه ها می شوند. 
را  ای  عده  و  کند  می  تهدید  را  ها  این  دولت 
دستگیر می کند. مردم در مجلس تحصین می 
کنند و خواهان آزادی شان می شوند، باالخره دولت 
می  در  توقیف  از  را  ها  روزنامه  از  سری  یک 
آورد. این پیروزی مهمی برای معلم ها و کارگرها 
و  استعفا میکند  قوام  مبارزه  این  نتیجه  در  بود. 

مشیرالدوله بر سر کار می آید.
کارگران  اعتصاب  دیگر،  مهم  اعتصاب   -
علیه  بر  که  است  تلگراف  و  پست  کارمندان  و 
مدیرشان که شخصی سوئدی بنام مولیتور بود. این 
شخص اتحادیه را غیر قانونی عالم کرده بود. دولت 
در نتیجه این اعتصاب کارگران  عقب نشینی می 
را عوض کرده و شخص دیگری  کند و مولیتور 
رنگ  هم  اعتصاب  این  نشاند.  می  جایش  به  را 

سیاسی داشت.
- عالوه بر اینها و مهمترین مبارزات کارگری این 
دوره مبارزه کارگران نفت است که اولین اعتصاب 
کارگران نفت از سال 1299 شروع و تا سال 1304 
اوج می گیرد. علی رغم این رضاخان وزیر جنگ 
فعالیت  گسترش  علت  به   1302-3 سالهای  در 
های اتحادیه ای، اتحادیه ها را ممنوع اعالم کرده  

بود لیکن کارگران نفت به تشکیل اتحادیه های 
وسیع خود دست می زنند.

کارگران نفت در اولین اعتصاب خود در سال 1299 
دستمزد  افزایش  اتحادیه،  تشکیل  آزادی  خواستار 
انگلیس  شوند.  می  خود  مسکن  وضع  بهبود  و 
عشایر جنوب را برای سرکوب کارگران نفت مسلح 
کرده بود. کنسول انگلیس توسط یک ناو جنگی 
تعدادی سرباز هندی به آبادان می آورد تا اعتصاب 
را  نفر  بشکند. کارگران هندی شرکت  در هم  را 
اخراج و روانه هند می سازند. تعدادی از فعالین 
کارگری را نیز اخراج و تعدادی را هم دستگیر می 
کنند و باشدت تمام به سرکوب جنبش کارگری 

می پردازد.
با وجود این دولت مجبور می شود به بعضی از 
خواست های کارگران گردن نهد، از جمله  افزایش 
هم   1301  –  2 سالهای  در   .%75 تا  دستمزد 
مبارزات کارگران نفت ادامه و گسترش می یابد، 
که در همین زمان است که رضا خان به علت ترس 
از جنبش کارگری، تشکیل و فعالیت اتحادیه ها 
قدرت  با   1304 سال  کند.  می  اعالم  ممنوع  را 
گیری رضاخان و سرکوب جنبش کارگری مصادف 

است.
علت شکست و افول جنبش کارگری تا سال های 
بعد را این طور می توان توضیح داد: در این دوره 
هم می بینیم که طبقه کارگر علی رغم شور وشوق 
مبارزاتی و سازمان یابی در تشکل های توده ای 
و سراسری، متاسفانه موفق به رهبری جنبش های 
توده ای و به سرانجام رساندن جنبش کارگری نمی 
آمادگی  این عدم موفقیت،  از دالیل  شود. یکی 
کارگری  جنبش  سرکوب  برای  رضاخان  و  دولت 
زد،  کنار  را  بزرگ  فئودالهای  رضاخان  است. 
کرد،  جلب  را  مالک  بورژوا  محافل  پشتیبانی 
روحانیون بزرگ را با دادن امتیاز به آنان به تمکین 
واداشت. دولت انگلیس از او پشتیبانی کرد و ارتش 
ترتیب  این  به  و  داد  تشکیل  سراسری  و  متمرکز 
کارگری   جنبش  سرکوب  برای  را  خودش  دولت 
گیالن،  های  جنبش  کرد.  آماده  و  جور  و  جمع 
آذربایجان و خراسان را هم سرکوب کرد. در نتیجه 
این اقدامات رضاخان، اتحادیه های کارگری زیر 
زمینی می شوند، بیشتر آنها متالشی می گردند، 
بسیاری از فعالین حزب کمونیست دستگیر، تبعید 
و اعدام می شوند و بدین ترتیب جنبش کارگری و 

کمونیستی لطمه ای جدی می خورد.
راست  جناح  سازشکارانه  برخورد  دیگر  مهم  دلیل 
حزب کمونیست به رضا شاه بود. حزب کمونیست 
راستی  جریانات  و  نبود  دست  یک  و  یکپارچه 
این  بودند.  کار  راس  در  که  داشت  وجود  آن  در 
شوروی  کمونیست  حزب  اشتباه  ارزیابی  از  جریان 
که رضا شاه را شخصیتی ملی می دانست و از 
وی پشتیبانی می کرد، دنباله روی می کند و 
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  در نتیجه مبارزه جدی و قاطعی را علیه حکومت 
رضاشاه به عمل نمی آورد. عالوه بر این، گرایشات 
موجب  نیز  کارگری  جبنش  درون  دیگر  مختلف 
بروز اخالف و شکاف در اتحادیه های کارگری و 
ایران می  شورای مرکزی سندیکاهای کارگری 

گردند.
از  ها  ناسیونالیست  بورژوا  جبهه  مدت  این  در 
احزاب گوناگون و از روشنفکران، مدیران روزنامه 
های  مالک  بورژوا  و  فئودالها  بورژوازی،  ها، 
تشکیل  ملی  اتحاد  جبهه  نام  به  ناسیونالیست، 
کارگری  های  اتحادیه  در  جبهه  این  شود.  می 
هم نفوذ می کند و بعضی اتحادیه ها نیز تحت 
جبهه  این  از  کمونیست  حزب  های  سیاست  تاثیر 
پشتیبانی به عمل می آورند، و بدین ترتیب یک 
جریان ناسیونالیستی در درون جنبش کارگری شکل 
می گیرد و حزب کمونیست هم نمی تواند مرز خود 

را با این ناسیونالیست ها و آرمان آن جدا کند.
از طرف دیگر جبهه ای از ارتجاع هم به رهبری 
آخوندی بنام مدرس تشکیل می شود و شمسکا هم 
از دعوای بین این جبهه به کنار نمی ماند و به 
محل تاخت و تاز آن ها تبدیل می گردد. رضاخان 
دامن  را  جنبش کارگری  درون  اختالفات  این  هم 
به کمک دولت یک  باالخره مدرس  زند، و  می 
سری سندیکای قالبی درست می کند، تعدادی 
اوباش و لمپن و بارفروش های میدان ها را جمع 
به  ضدکارگری  ای  اتحادیه  و  کند  می  آوری 
مقابل شورای  در  را  تهران"  "اتحادیه 5 محل  نام 
می  علم  ایران  کارگری  سندیکاهای  مرکزی 
روزنامه  علیه  را   مردم  مرتجع  آخوند  این  کند. 
را  آنان  و  کند  می  تحریک  "حقیقت"  کارگری 
به آتش کشیدن تشویق می کند. باالخره همه این 
ها و از جمله ناتوانی حزب کمونیست در  تثبیت 
و  تمام  اتکای  عدم  و  کارگری  و  رادیکال  خط 
کمال به طبقه کارگر و دست کشیدن از سازش و 
مماشات با بورژازی و جبهه های رنگارنگش دست 
به دست هم می دهند و زمینه فروپاشی و سرکوب 
کنند.  فراهم می  را  شمسکا  و  کارگری  جنبش 
در چنین  اوضاع و احوالی هم هست که رضاخان 
قدرت خود را تحکیم کرده و برای سرکوب جنبش 
کارگری آماده می شود و با تبعید و اعدام فعالین 
را دچار  کمونیست و کارگری، جنبش کارگری 

یک دوره کوتاه رکود می کند.
اما علی رغم فشار و سرکوب دولت در این دوره، 
سال  مقطع  از  و  شود  نمی  تسلیم  کارگر  طبقه 
شیوه  به  را  شان  مبارزه  کارگران  بعد  به   1304
های گوناگون ادامه می دهند. باقی مانده فعالین 
اتحادیه ها دست به کار بازسازی بعضی از اتحادیه 
ها و حتی تشکیل اتحادیه های مخفی دیگر می 

ضعیف  شرایط  در  ها  فعالیت  این  گرچه  شوند. 
تری صورت می گیرد لیکن در نتیجه آن مبارزات 
به   که  گیرند  می  شکل  هم  وسیعی  کارگری 

توضیح آن ها خواهیم پرداخت.
یکی از وقایع مهم این دوره، تشکیل کنگره دوم 
این کنگره  حزب کمونیست در سال 1306 است. 
راست  جریان  سلطه  تحت  نه  بار  این  و  ارومیه  در 
درون حزب، بلکه به رهبری سلطانزاده تشکیل می 
گردد. موضع گیری های این کنگره تاثیر زیادی 
کمونیست  حزب  گذارد.  می  کارگری  جنبش  بر 
برخورد  در  خود  اشتباهات  متوجه  موقع  این  در 
را  او  تنها  نه  به رژیم رضاشاه می شود و دیگر 
را  وی  بلکه  داند  نمی  مترقی  و  ملی  شخصی 
نماینده و مزدور انگلیس معرفی می کند و علیه 
او به افشاگری می پردازد. اگر گنگره اول حزب 
مهم ترین مساله اش برسی جنبش جنگل بود، این 
و  پردازد  می  کارگری  مسایل  به  اساسأ  کنگره 
کمیسیونی نیز به نام کمسیون اتحادیه ها تشکیل 
می دهد تا بالفاصله بعد از کنگره دست به کار 
این  فعالیت  شود.  ها  اتحادیه  ایجاد  و  بازسازی 
رهبران کارگری  بهترین  از  کمسیون که متشکل 
امر سازماندهی مجدد جنبش  بر  زیادی  تاثر  بود 

کارگری می گذارد.
عالوه بر آن، کنگره قانون کاری را تصویب می 
کند و مواد آن را در دستور تبلیغ حزب و کارگران 
ترتیب فشارهای جنبش  این  به  و  قرار می دهد. 
کارگری و اهمیت و تجارب آن ضرورت خود را به 
کنگره دوم حزب کمونیست تحمیل می کند تا بر 

سر آن بیشتر صحبت کنند.
حزب  دوم  کنگره  مصوب  کار  قانونی  مواد 

کمونیست در سال 1306 به شرح زیر است:
1- آزادی کامل تشکیالت سیاسی و اتحادیه ها و 

سایر تشکل های صنفی زحمتکشان
2- حکومت، اتحادیه های کارگری را مانند ارگان 

رسمی طبقاتی طبقه کارگر به رسمیت بشناسد.
3- آزادی اجتماعات و محافل.

4- آزادی اعتصاب.
5- آزادی کامل مطبوعات کارگری.

6- آزادی میتینگ ها و نمایشات.
7- 8 ساعت کار در روز.

8- دو برابر شدن اجرت کار شبانه.
9- منع کار برای اطفال کمتر از 14 سال.

10- منع کار شبانه برای زنان و اطفال.
11- مرخصی برای زنان حامله، 4 هفته قبل و 4 

هفته بعد از زایمان.
آزادی تشکیالت کمیته های کارخانه   -12
با داشتن حق مداخله در تنظیم روابط کارگران و 

صاحبان کارخانجات.
13- ذی حق بودن اتحادیه ها در عقد قرار دادهای 

دسته جمعی با صاحبان کار.

اتحادیه  توسط  دستمزد  متوسط  میزان  وضع   -14
های کارگری.

15- تعیین 42 ساعت کار در هفته.
برای  مرخصی  هفته  دو  سالی  برقراری   -16
موسسه  در  ماه   6 که  مستخدمین  و  کارگران 

خدمت کرده باشند.
17- تامین منازل مناسب برای کارگران در نفت، 

شیالت و صنایع دیگر.
18- منع جریمه.

حزب کمونیست در شرایط سخت دوران خفقان می 
بایست این خواست ها را پیش ببرد.

مبارزات کارگری مهم در این مقطع
1306 – 200 نفر از کارگران نفت دور هم جمع 
می شوند و راجع به خواست هایشان صحبت می 
بزرگی  اعتصاب  نفت  کارگران  سندیکای  کنند. 
اعالم می کنند. خواست های اعتصاب عبارتند 
از: افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار. در مورد 
این اعتصاب و اعتصابات دیگر کارگران شرکت 

نفت در این دوره بعدا توضیح بیشتری می دهیم.
چاپخانه،  کارگران  از  تعدادی  مه 1307 –  اول 
نساجی، خبازها و راننده هایی که قبال در شمسکا 
بودند در باغی نزدیک دولت آباد اول مه را جشن 
می گیرند. این جشن، مخفی سازماندهی می شود 
دولت  مراسم  از  پس  گردد.  نمی  متوجه  دولت  و 

متوجه شده  و عده ای را دستگیر می کند.
سالهای 11- 1308 مترادف 32 – 1929 بحران 
اقتصادی سراسر کشورهای سرمایه داری از جمله 
ایران را در بر می گیرد. وضع زندگی بدتر می 
شود، ساعت کار باال می رود، کاهش دستمزدها 
فقر و بیکاری باال می رود، جریمه مجددا برقرار 
می شود و به نارضایتی کارگران دامن می زند و 
فعالیت زیادی به چشم می خورد. موج اعتصابات 
اتحادیه های صنفی مخفی  رهبری  به  کارگری 
همه  به  شده  تشکیل  مقطع  این  در  که  کارگران 
شهرهای ایران سرایت می کند. این اتحادیه ها از 
به  اتحادیه های حزب کمونیست  طریق کمیسیون 

وجود آمده اند.
تبریز و کارگران  1309- کارگران کبریت سازی 

مازندران اعتصاب می کنند.
1310- کارخانه نساجی وطن به رهبری کمونیست 
ها دست به اعتصاب می زنند. این هم اعتصاب 
به 9  را  مهمی است که ساعت کار 14 ساعته 

ساعت می رسانند.
آهن  راه  کارگران  )بوشهر(  مازندران  در   -1311
و  کنند  می  اعتصاب  بود  شده  تشکیل  تازه  که 
دستمزدشان را باال می برند و حقوق دروه اعتصاب 

را هم می گیرند.
و  نفت  کارگران  اعتصابات  تر  مشروح  گزارش 

نساجی  -کارگران نفت مهم ترین اعتصاب این 



   
 سوسیالیست   شماره )3(                                       ) 29 (                                   فروردین 1389  -   آوریل 2010                         

تاریخچه جنبش کارگری...

دوره شان  در سال 1308 است. به کمک 
تشکیل  بزرگی  کنفرانس  سندیکایشان 
آن  در  نفر   30000 حدود  که  دهند  می 
مختلف  شهرهای  در  کنند،  می  شرکت 
خوزستان گردهمایی تشکیل می دهند و 
برای اولین بار زن ها در این گردهمایی 
شرکت دارند. خواست اساسی کنفرانس و 

گردهمایی  عبارتست از:
کارگری.  کلوپ  شدن  باز   -
مه  اول  در  را  اعتصابشان  قرار  کارگران 
شرکت  مه  اول  از  قبل  گذارند.  می 
می  مطلع  ومدار  قرار  این  از  انگلیسی 
را  کارگری  فعالین  از  نفر   93 و  شود 

دستگیر می کند و به این ترتیب کارگران موفق 
شوند،  نمی  روز  این  در  اعتصاب  انداختن  راه  به 
ولی سه روز بعد اعتصاب را با شرکت 9 تا 11 
هزار کارگر شروع می کنند. ارتش حمله می کند 
تعدای از کارگرها زخمی و تعدادی نیز دستگیر 
می شوند. کارگران روز بعد به محل اقامت پلیس 
حمله می کنند و آن را سنگ باران می کنند و 
خواهان آزادی رهبران و کارگران دستگیر شده می 
شوند. یکی از ساختمان شرکت نفت را ویران می 
اعتصاب  این  از  خوزستان  دیگر  کارگران  کنند. 
پشتیبانی می کنند و اعتصاب سراسری به خود 
می گیرد، بازاری ها هم دست به اعتصاب می 
زنند و زد وخوردهای کارگران و مردم با پلیس سه 
روز طول می کشد. دولت نمی تواند اعتصاب را 
سرکوب کند و نیروهای کمکی انگلیس هم وارد 

بصره می شوند.
در اولین روزهای اعتصاب دولت هیئتی را از تهران 
را  کارگر   200 حدود  اینان  که  دارد  می  اعزام 
توقیف کرده و به زندان خرم آباد می برند و بعضی 
بازگشت  اجازه  ولی   کنند  می  آزاد  نیز  را  ها 
نگه  سال  چندین  و  نداده  آنان  به  را  خوزستان  به 
می دارند. این اعتصاب به علت کثرت کارگران 
شرکت کننده در آن و دخالت مشترک ارتش ایران 
و انگلیس و اتحادشان باهم، از لحاظ سیاسی هم 

دارای اهمیت زیاد است.
"ستاره سرخ" یک از نشریات کمونیستی آن دوره 
این اعتصاب مهم کارگران را چنین گزارش می 
اعتصاب  صبح   8 ساعت   ،  1308 مه   4" کند: 
نداشتند،  حمله  جرات  پلیس  دستجات  شد،  شروع 
کمپانی زروق های خود را به کار انداخت و ... 
فریاد  و  انقالبی  سرودهای  سردادن  با  کارگران   .
مرگ بر کمپانی انگلیس و ایران، مرگ بر عمال 
امپریالیسم، محو باد امپریالیسم انگلیس از قشون 
استقبال کردند. پاسبان ها و سربازان با شمشیر و 
نیزه های برهنه به کارگران حمله کردند و کارگران 

نتیجه  نیز با سنگ و چوب مقاومت کردند، در 
20 کارگر و 15 پلیس مجروع شدند. از 10000 
نفر کارگر 9 هزار نفر در اعتصاب شرکت کردند. 
عملیات معدن بکلی فلج شد، دکانها همگی بسته 
شد و کارگران بیکار به صف اعتصابیون پیوستند 
وکسبه  کارگر  نفر   20000 به  قریب  جمعیتی  و 
روز  همین  در  ایستادند.  پلیس  و  قشون  برابر  در 
اعتصاب شروع  نواحی دیگر  و  در مسجد سلیمان 
عبارت  مجمعا  اعتصابیون  این  های  شد.خواست 

بود از:
قبول نماینده کارگران در اداره محل کار و هیات 
به  دستمزد  پرداخت  دستمزد،  افزایش  بهداشتی، 
شرکت  طرف  از  مسکن  تامین  بیماری،  هنگام 
نفت، روزکار 6 ساعته با توجه به گرمای هوا، هم 
طرازی کارگران ماهر ایرانی و هندی و هم چنین 
مقامات ایرانی مرجع رسیدگی به شکایت باشند، 
های  دادگاه  در  اروپاییان  و  ایرانیان  بین  اختالف 
ایران مورد رسیدگی قرار بگیرند، نه هیئت هایی 
بودند،  انداخته  راه  به  انگلیسی  های  شرکت  که 
حقوق بازنشستگی پرداخت شود و در صورت فوت 

به فرزندان کارگران برسد."
اعتصاب  دوره  این  دیگر  مهم  اعتصاب  گفتیم 
نساجی های اصفهان در سال 1311 است. اما قبل 
از این که به شرح این اعتصاب بپردازیم به فعالیت 
حزب کمونیست در تشکیل اتحادیه ها اشاره می 

کنیم:
به  کارگری  جنبش  که  بعد  به   1304 سال  از 
تهران سرکوب می شود حزب کمونیست  ویژه در 
مختلفی  شهرهای  به  را  خود  فعالین  از  بسیاری 
خوزستان  و  اصفهان  مشهد،  تبریز،  گیالن،  مانند 
می فرستند. فعالیت حزب کمونیست در این شهرها 
و در مراکز کارگری دست به کار می شوند و 
اتحادیه می گردند  موفق به تشکیل یک سری 
و هم چنین موفق می شوند یک سری مبارازت 
کارگری را رهبری کنند که در این جا به چند 

مورد آن اشاره می کنیم:

فعالیت کمونیست های گیالن به دنبال   -
این شرایط زیاد می شود و اتحادیه های 
سازها،  حلبی   اتحادیه  قبیل  از  جدید 
کارگران انبار نفت و کاله دوزها در رشت 
هم  انزلی  بندر  در  آیند.  می  وجود  به 
فعالیت های اتحادیه ای بیشتری صورت 
ها،  حمال  اتحادیه  مانند  گیرد،  می 
کارگران شیالت، حلبی سازهای و دیگر 

کارگران.
های  اتحادیه  برخی  هم  تبریز  در   -
همچنین  و  آیند  می  وجود  به  کارگری 
های  کوه  در  را  مه  ماه  اول  کارگران 

اطراف تبریز می توانند برگزار کنند.
سازی  کبریت  کارخانه  در   1309 اوایل 
هم اعتصابی صورت می گیرد و پلیس 
تعدادی از کارگران را دستگیر می کند، کارگران 
خواهان پرداخت فوری اضافه دستمزدشان هستند.

مشهد نیز یکی از دیگر جاهایی است   -
میدان  کمونیست  حزب  فعالین  و  کارگران  که 
فعالیت بیشتری در بین کارگران پیدا می کنند 
به ویژه در میان کارگران قالی باف. طی مدت 2 
سال نهضت اتحادیه قالی باف ها تشکیل می شوند 
و همچنین صندوق تعاونی کارگران را ایجاد می 
کنند. کالس سواد آموزی برای کارگران دایر می 

کنند و تیم فوتبال کارگران نیز به راه می افتد.
کارگرها  همین  از  تعدادی  هم   1309 مه  اول 
مخفیانه به "کوه سنگی" که در اطراف مشهد است 
می روند و جشن می گیرند. اتحادیه قالی باف ها 
در این سال در اعتراض به یکی از از استادهای 
با ضربه سختی می  را  باف که شاگردش  قالی 
زند و هالک می کند، بیانیه ای خطاب به تمام 
و  اتحاد  به  را  آنها  و  کند  منتشر می  کارگرها 
تشکیل  خواستار  و  کند  می  دعوت  یگانگی 
اتحادیه برای همه اصناف می گردد. اعالمیه اش 
از محو استثمار و 8 ساعت کار بجای 16 ساعت 
تحصیل  و  حقوق  اضافه  کارگران،  وضع  بهبود  و 
رایگان برای کودکان تا 15 سال صحبت می کند.
می  صورت  مشهد  در  انتخاباتی  وقت  همین  در 
گیرد که کاندیدهای حزب کمونیست هم مخفیانه 
شرکت می کنند و یکی از همین کارگران شرکت 
قالی باف که عضو حزب می باشد به نمایندگی 
صدها  مخفی  شرایط  آن  در  و  شود  می  انتخاب 
کارگر به وی رای داده و صدها رای می آورد. 
حزب  فعالیت  به  کوتاه  اشارات  این  از  پس  حال 

کمونیست، به موضوع اعتصاب برگردیم.
از  پس  دوره  این  مهم  اعتصابات  از  دیگر  یکی 
کازرون  نساجی  کارگران  اعتصاب  نفت،  شرکت 
از  یکی  که  اصفهان  در  بود.  اصفهان  )وطن( 
 1310 سال  مه  ماه   4 در  بود  صنعتی  شهرهای 
کارگران نساجی وطن دست به یک اعتصاب می 
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زنند. پلیس وارد عمل می شود و 25 تن از فعالین 
سندیکا را دستگیر، تعدادی را تبعید و تعدادی را 
هم در زندان نگه می دارد. کارگران خواست های 

متعددی را مطرح کردند از جمله:
کار  از  دستمزد  تغییر  سندیکایی،  تشکل  آزادی 
و  روزانه  به ماهانه، 8 ساعت کار  روزانه  مزدی 
بر  عالوه  هفته  درطول  استراحت  روز  یک  نصف 
هنگام  به  کنترل  مقررات  لغو  ها،  جمعه  تعطیلی 
ورود به کارخانه، لغو مقررات جریمه و تنبیه بدنی 
بیمار  مخارج  جبران  کارفرما،  طرف  از  کارگران 
و پرداخت خسارت صدمه بدنی وارده بر سر کار، 
در  کارخانه  تعطیل  بیمار،  مخارج  کلیه  پرداخت 
روزهای تعطیل رسمی، پرداخت دوبرابر مزد برای 
ساعات کار اضافی، حداکثر روز کار 10 ساعته 
پرداخت  بهداشتی در کارخانه و  با اضافه کاری 
مطالبات  دراین  که  دستمزد،  وقفه  بدون  و  منظم 

آزادی تشکل سندیکایی در صدر آنها بود.
در مورد نتایج اعتصاب یک گزارش می گوید: 
40% به دستمزد کارگران اضافه شد، دوازده ساعت 
تفتیش  و   یافت  تقلیل  ساعت   9 به  روزانه  کار 
این  به  شد.  متوقف  خروج  و  ورود  هنگام  بدنی 
مهم  اعتصابی  نساجی  کارگران  اعتصاب  ترتیب 
بود و خواست های پیش روی در آن مطرح شد. 
خالصه این که در این 2 – 3 سال موج اعتصاب 
ها در خیلی از شهرهای ایران به راه می افتد و 
دولت رضاشاه محدودیت های هر چه بیشتری را 
ایجاد می کند. ده ها کارگر در شهرها دستگیر، 
زندانی و تبعید می گردند. به دنبال این اعتصاب 
هیئت حاکمه وحشت زده می شود و رضاشاه قانون 
سیاه 10 خرداد 1310 را تصویب می کند که به 
کمونیست  حزب  به  وابستگی  گونه  هر  آن  حکم 
از 3 تا 10 سال محکومیت به دنبال دارد و این 
آخرین ضرباتی است که بر پیکر جنبش کارگری و 

کمونیستی وارد می آورد.
از سال 1310 به بعد جنبش کارگری وارد یک 
دوره رکود دیگر می شود که 10 سال ادامه دارد. 
هر چند مبارزات کارگران برای تشکیل اتحادیه و 
حقوق و مطالباتشان هیچ وقت مقطع نمی شود اما 
با وجود این تا سال 1320 جنبش کارگری نمی 

تواند به طور موثری سر بر آورد.
این دوره با شکست انقالب و حکومت کارگری در 
شوروی هم زمان است که تاثیر مهمی بر جنبش 
کمونیستی و کارگری ایران دارد. در این سال های 
تشکیالت حزب کموینست نیز از هم می پاشد و 
جنبش کارگری بسیاری از فعالین خود را ازدست 

می دهد.
در سال 1313 جریان دکتر ارانی )مشهور به گروه 
53 نفر( تشکیل می شود. این عده که در آلمان 

مشغول تحصیل بودند در آنجا با مارکسیسم آشنا 
شده و به ایران بر می گردند و می خواهند فعالیت 
کمونیستی را شروع کنند و اقدام به انتشار نشریه 
ای بنام "دنیا" می کنند.  ولی قبل از این که این 
گروه بتواند با جنبش کارگری ارتباط بگیرد و بر 
آن تاثیر بگذارد همه افراد گروه دستگیر میشوند 
گونه  هیچ  شاهد  ما  دوره  این  در  ترتیب  بدین  و 

فعالیت کمونیستی به طور متشکل نیستیم.
در پایان این بخش اگر بخواهیم در مورد این دوره 
وضع  کنیم  بیان  خالصه  طور  به  را  خود  قضاوت 

چنین است:
اوأل علی رغم پراکندگی و کمبود مراکز صنعتی 
بزرگ، طبقه کارگر به محض بروز شرایط مساعد 
به سرعت متشکل می شود و با مبارزات و حضور 
متشکل خود تاثیر و وزن زیادی در جنبش سیاسی 
به  کارگران  مبارزه،  نتیجه  در  دارد.  مقطع  این 
برخی از خواسته های خود دست می یابند. کار 
13 – 14 ساعته به 9 و 8 ساعت کاهش می 
دیگر حاصل  امتیازات صنفی  و یک سری  یابد 

می گردد.
دوم اینکه جنبش کمونیستی و حزب کمونیست علی 
رغم هر اشکال و کمبودی یک جریان کارگری 
کارگران  حزب  این  فعالیت  با  است.  دخالتگر  و 
وسیعا در اتحادیه های صنفی و شمسکا متشکل 
می شوند. کارگران با قانون کار خود آشنا می 
شوند و برای آن مبارزه می کنند. تحت تاثیر حزب 

کمونیست، کارگران با ایده های انترناسیونالیستی 
آشنا می گردند و با روح انترناسیونالیستی تربیت 
جهانی  مجامع  در  کارگران  نماینده  و  شوند  می 
کارگران در فدراسیون سرخ سندیکاها شرکت می 
کرد، برگزاری جشن اول ماه مه به سنت جا افتاده 
ای تبدیل می شود، به خصوص در شهرهای تهران، 
تبریز، مشهد و شهرهای جنوبی ایران مراسم های 
باشکوه برگزار می شود. با این همه بنا به دالیلی 
که پیشتر برشمردیم از جمله سرکوب های وحشیانه 
دولت های انگلیس و ایران، نفوذ و رشد گرایشات 
کمونیستی  درجنبش  ناسیونالیستی  و  بورژوایی 
طبقه  غیره،  و  بورژوازی  به  توهم  و  کارگری  و 
کارگر و حزب کمونیست آن به یک افق کارگری 
کمونیستی در مقابل جریانات اجتماعی آن موقع 
و جنبش های وسیع توده ای تبدیل نشدند. و هر 
جنبش  مقاطعی  در  و  شهرها  برخی  در  که  چند 
دمکراتیک را رهبری کردند و خیلی از مبارزات 
برخوردار  های  توده  وسیع  پشتیبانی  از  کارگری 
شدند، لیکن به طور کلی طبقه کارگر موفق به 
رهبری و به سرانجام رساندن جنبشهای وسیع توده 

ای این دوره نگردید.
ادامه دارد...

****
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اول  مناسبت  به  ايران  كارگران  قطعنامه 
ماه مه روز جهاني كارگر

 
اول ماه مه روز همبستگي بين المللي طبقه كارگر 
جهان  سراسر  در  كارگران  خروش  و  جوش  روز  و 
بيان  و  داري  نظام سرمايه  از مشقات  رهايي  براي 
خواسته هاي آنان جهت برپايي دنيايي عاري از ستم 

و استثمار است .
امسال ما كارگران مراسم اول ماه مه را در شرايطي 
برگزار مي كنيم كه نظام سرمايه داري در گرداب 
يك بحران عظيم اقتصادي ويران كننده تري فرورفته 
است و در حال دست و پا زدن براي نجات خويش از 

آن به سر مي برد .
هاي  دولت  عجز  و  موجود  اقتصادي  عظيم  بحران 
سرمايه داري در مهار آن و سر ريز كردن بار اين 
پيش  از  بيش   ، جهان  كارگران  دوش  بر  بحران 
گنديدگي اين نظام را پس از فروپاشي بلوك شرق 
و ادعاي پايان تاريخ به نمايش گذاشت و ضرورت 
برپايي دنيايي فارغ از مناسبات ضد انساني نظام 
سرمايه داري را  به مثابه يگانه راه خالصي بشريت 
از مصائب موجود در برابر كارگران وبشريت متمدن 

قرار داد .
اين بحران و تبعات ويرانگر آن  بر زندگي و معيشت 
كارگران در سراسر جهان تا آنجا كه به ايران مربوط 
مي شود و  بر خالف بهانه تراشي هاي كارفرمايان 
و تبليغات قلم به دستان سرمايه ، هنوز سايه شوم 
در  كارگران  روزمره  معيشت  و  زندگي  بر  را  خود 
ايران نگسترانيده است و از نظر ما بيشترين مصائب 
و مشقاتي كه امروزه ما كارگران با آنها دست به 
گريبانيم بيش از هر چيز حاصل سيطره اقتصادي 
، اجتماعي و عملكرد سرمايه داري حاكم بر ايران 

است .
دستمزدهاي به شدت زير خط فقر ، اخراج و بيكار 
موقع  به  پرداخت  عدم   ، كارگران  گسترده  سازي 
دادهاي  قرار  تحميل  كارگر،  ها  ميليون  دستمزد 
هاي  شركت  كردن  حاكم  و  امضاء  سفيد  و  موقت 
پيمانكاري بر سرنوشت كارگران و بازداشت و زنداني 
كردن آنان تا سركوب تشكل ها و اعتراضات كارگري 
و اجراي احكام قرون وسطايي شالق عليه كارگران و 
رايج كردن فرم قراردادهاي برده وار جديد، مصائب 
در  بحران  وقوع  با  كه  نيستند  هايي  حقوقي  بي  و 
اقتصاد جهاني وارد ايران شده باشند .اين وضعيت 
و  بر عمق  هر ساله  و  دارد  ادامه  كه  سال هاست 

دامنه آن افزوده مي شود .
ضد  بغايت  وضعيت  اين  مقابل  در  كارگران  ما   
انساني و گسترش  عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم 
كرد و اجازه نخواهيم داد  بيش از اين حق حيات و 
هستي ما را به تباهي بكشانند . ما توليد كنندگان 
اصلي ثروت و نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم 
خود مي دانيم تا با باالترين استاندارد هاي حيات 

بشر امروز در آسايش و رفاه زندگي كنيم .
انساني حق مسلم ماست و ما  داشتن يك زندگي 
با  را  روي خود  پيش  موانع  تمامي  آن  تحقق  براي 
برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و كارفرما و با 
اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش بر 

خواهيم داشت .
در اين راستا ما كارگران امروز يك پارچه و متحد 
هاي  خواسته  حداقل  عنوان  به  را  زير  مطالبات   ،
اين  فوري  تحقق  خواهان  و  زنيم  مي  فرياد  خود 

مطالبات هستيم 
1-  تامين امنيت شغلي براي همه كارگران و لغو 
قراردادهاي موقت و سفيد امضاء و برچيده شدن فرم 

هاي جديد قراردادكار 
شوراي  ازسوي  شده  تصويب  دستمزد  2-ماحداقل 
ها  برميليون  تدريجي  تحميل مرگ  را  كار  عالي 
خانواده كارگري مي دانيم ومصرانه خواهان افزايش 
نظرخود  اعالم  براساس  دستمزدها  حداقل  فوري 
هاي  تشكل  و  واقعي  نمايندگان  ازطريق  كارگران 

مستقل كارگري هستيم .
، اعتصاب  3-برپايي تشكل هاي مستقل كارگري 
، اعتراض ، تجمع و آزادي بيان حق مسلم ماست 
و اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان 
رسميت  به  كارگران  اجتماعي  ناپذير  خدشه  حقوق 

شناخته شوند .
4-دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا" و بي هيچ 
آن  پرداخت  عدم  و  شود  پرداخت  اي  بهانه  و  عذر 
بايستي به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائي تلقي 
پرداخت  كارگران  به  آن  از  ناشي  خسارت  و  گردد 

گردد.
5-اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد 
متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده اند و 
يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد 
تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري متناسب با 

يك زندگي انساني برخوردار شوند .
6- ما خواهان برابري حقوق زنان و مردان در تمامي 
شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادي و محو كليه 

قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم .
از  بازنشستگان  تمامي  برخورداري  خواهان  ما   -7
يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي هستيم و 
هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان را 

قويا" محكوم مي كنيم .
مطالبات  از  قاطعانه  حمايت  اعالم  ضمن  8-ما 
معلمان به عنوان كارگران فكري ، پرستاران و ساير 
آنها مي  را متحد  اقشار زحمتكش جامعه ، خود 
لغو  و  آنان  مطالبات  فوري  تحقق  خواهان  و  دانيم 

حكم اعدام فرزاد كمانگر هستيم .
9- از آنجا كه كارگران فصلي و ساختمان به طور 
محروم  اجتماعي  تامين  قوانين  هرگونه  از  كامل 
هستند ، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر 
براي رسيدن به حقوق انساني آنها دفاع مي كنيم .

10-سيستم سرمايه داري عامل كار كودكان است و 
بايد جداي از موقعيت اقتصادي و  تمامي كودكان 
اجتماعي والدين ، نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي 
و ن  ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي ، رفاهي و 

بهداشتي يكساني برخوردار شوند.
11-ما خواهان آزادي كليه كارگران زنداني از جمله 
احكام  كليه  لغو  و  ابراهيم مددي  و  اسالو  منصور 
صادره و توقف پيگرد هاي قضايي و امنيتي عليه 

فعالين كارگري هستيم .
تمامي  از  را  خود  پشتيباني  بدينوسيله  ما   -12
برابري طلب همچون  و  آزادي خواهانه  جنبش هاي 
جنبش دانشجويي و جنبش زنان اعالم      مي داريم 
و دستگيري ، محاكمه و به زندان افكندن فعالين 

اين جنبش ها را قويا" محكوم مي كنيم .
13-ما بخشي از طبقه كارگر جهاني هستيم و اخراج 
مهاجر  كارگران  بر  حقوقي مضاعف  بي  تحميل  و 
افغاني و ساير مليت ها را به هر بهانه اي محكوم 

مي كنيم .
بين  تمامي حمايت هاي  از  قدرداني  14-ما ضمن 
حمايت  و  ايران  در  كارگران  مبارزات  از  المللي 
قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در 
آنان مي دانيم و بيش  سراسر جهان خود را متحد 
از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي طبقه 
داري  سرمايه  نظام  مشقات  از  رهايي  براي  كارگر 

تاكيد مي كنيم .
گردد  اعالم  رسمي  تعطيل  بايد  مه  ماه  اول   -15
و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه 
روز  اين  مراسم  برگزاري  محدوديت  و  ممنوعيت 

ملغي گردد .

زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگي بين المللي طبقه كارگر

1 مه 2009
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كميته برگزاري مراسم روز جهاني كارگر

- سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران 
و حومه 

- سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه
- اتحاديه آزاد كارگران ايران 

و  نقاش  كارگران  سنديكاي  بازگشايي  هيئت   -
تزئينات ساختمان

- كانون مدافعان حقوق كارگر
  شوراي همكاري تشكل ها و فعالين كارگري

- كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري
- كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي 

كارگري
- شوراي زنان

- جمعي از فعالين كارگري
 *** 



زنده باد سوسیالیسم

پیش بسوی اول ماه مه
 روز همبستگی جهانی کارگران


