
  لندنسمينار خسرو شاهی در يداهللانی نقدی بر سخنرا

 

 ايران سلطه يافت، با در نظر در چهل سال پيش توليد سرمايه داری اينکه شيوۀبا توجه به 

چهل  طی اين در ايران و با توجه به رشد بارآوری کار ، توليد در اين دورهرشد اين شيوۀداشتن 

می توانست بسيار بهتر از آنچه اکنون است شور اين ک، امروزه بی شک وضع طبقه کارگر سال

وضعيت اقتصادی و اجتماعی کارگران نسبت به   «: می گويدخسرو شاهیباشد؛ اما اينکه رفيق 

سطح سواد طبقه . با هيچ واقعيت آماری نمی خواند » تر شده است   سال گذشته بسيار خراب50

 هيچ  تقريبَا پيش سال50. ده استد کر سال پيش با ابعاد عظيمی رش50کارگر ايران نسبت به 

 اما اکنون شمار زيادی از ديپلمه های کشور جزء طبقه ،ديپلمه نبود کارگر صنعتی و کشاورزی

 سال پيش حتی صد هزار کارگر در ايران از حق بيمه درمانی و بيمه بيکاری 50در . کارگرند

 هر چند ميليون ها کارگر ندبرخورداربرخوردار نبودند، اما امروزه چند ميليون کارگر از اين حق 

نه تنها طبقه کارگر بلکه   سال پيش وضع تغذيه، بهداشت و مسکنِ 50در . ديگر از آن محرومند

 سال پيش تاکنون جمعيت ايران دو 30از . موم مردم به مراتب بدتر از وضعيت کنونی بودع

 ل عجيب نيست که تحت شيوۀدر اين حا. برابر، اما جمعيت کارگری حداقل سه برابر شده است

به ويژه اينکه ( زايش يافته باشد ف سال پيش ا50توليد سرمايه داری قدر مطلق بيکاری نسبت به 

کال سرمايه داری ايران طی اين مدت از رشدی کند برخوردار بوده است و عالوه بر آن در دوره 

 اقتصادی سرمايه ۀلود ساله حاکميت رژيم اسالمی روبناهای سياسی و حقوقی کشور با شا29

  ).نه اين جامعه در تضاد قرار گرفته است ادار

 درست باشد رشد حداقل سه برابر کارگران ايران چگونه خسرو شاهی اگر اين نظر رفيق 

 طبقاتی کارگران نياز ندارد ۀقابل توضيح خواهد بود؟ انسان برای توضيح ضرورت مبارز

بی ترديد رشد . يد که با اين واقعيتها جور در نمی آيدبرخالف  واقعيتهای آماری شرح مصيبتی بگو

و گسترش فقر در جامعه ای که رشد سرمايه داری در آن کند است و روبناهای سياسی و حقوقی 

بيش از ( از يک جامعه معمولی سرمايه داری است  است بيش نيرومندآن در ری پيشا سرمايه دا

 مردم ايران و به ويژه طبقه ۀ گفت که تودپس به درستی می توان). يک کشور صنعتی است 

 توليد سرمايه داری رنج می برند، بلکه از عقب ماندگی آن نيز ۀکارگر اين کشور نه تنها از شيو

رائی طبقه کارگر ايران به نمايش درآوريم قاما اينها سبب نمی شود تابلوئی از وضع قه. در رنجند
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 کارگر است که ۀصيبت های بسياری دامنگير طبقکه با واقعيت منطبق نيست هرچند که بی شک م

    . طبقاتی پرداختۀبايد حتما آنها را همان گونه که هستند افشا و برای دفع آنها به مبارز

عدم امنيت «  مانند  یمعضالت  به» داری  جواب رژيم سرمايه« رفيق خسرو شاهی می گويد 

 قراردادی و پيمانی، فقر مطلق يا زندگی شغلی، بيکاری ميليونی، عدم پرداخت دستمزدها، کارهای

، فروش چشم و کليه، و )که در جامعه نهادينه شده است(در خط مرگ تدريجی، اعتياد و فحشا 

اين نظر  . »چيزی جز تشديد سرکوب و بگير و ببندها نبوده است» « سرانجام ُجرم خريدن 

از جمله طبقه کارگر تا زمانی  مردم و ۀ زيرا جواب سرمايه داری به معضالت تود:نادرست است

نمی کند سرکوب و ) و از جمله مبارزه طبقاتی ( که اين توده برای رفع اين معضالت مبارزه 

های خيريه و از اين قبيل است، نهادهائی که نقش بی اعتنائی يا ايجاد نهاد تشديد آن نيست، بلکه

حتی سرمايه داری ايران و ! کنندسوپاپ اطمينان را برای جلوگيری از انفجار اجتماعی ايفا می 

رژيم اسالمی نيز از اين قاعده مستثنی نيستند، در ايران نيز کميتۀ امداد، صندوق قرض الحسنه و 

اين نهادها عملکردهای  ( دنبه همين کار می آياز جمله د که نصندوق ازدواج و غيره وجود دار

اين نظر رفيق . )مورد نظر ما نيستد که در اينجا ناقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک ديگری دار

چيزی جز تشديد سرکوب و بگير و » «  سرمايه داری جواب رژيم« خسرو شاهی که می گويد 

به رغم اعالم مخالفتش با نظام سرمايه داری و رژيم جمهوری اسالمی نوعی  » ببندها نبوده است

می کند که گوئی می توانست توهم رفرميستی را دامن می زند زيرا اين نظر اين تصور را ايجاد 

  . معضالت پاسخ درست بدهد و آنها را حل کنديا می بايست به اين 

 حاکميت ۀدر ساي «براساس کدام آمار و کدام شاخص ها رفيق خسرو شاهی ادعا می کند که 

 سال گذشته 50داری اسالمی، وضعيت اقتصادی و اجتماعی کارگران نسبت به   رژيم سرمايه

  با يک رشته شاخص ها معين می وضعيت اقتصادی و اجتماعی؟  » ر شده استت  بسيار خراب

ميزان  ) 3طول عمر متوسط  و  ) 2ميزان درآمد  ) 1: شود که شناخته ترين آنها سه شاخص است

 شاخص در مورد طبقۀ کارگر در 3او برای اثبات ادعای خود بايد نشان می داد اين . باسوادی

يعنی مثَال ميزان متوسط درآمد کارگران :  سال پيش اند50از » ب تربسيار خرا« وضعيت کنونی 

 سال پيش 50اکنون از ) نيا به عبارت ديگر قوۀ خريد متوسط واقعی کارگرا( به قيمت ثابت 

  200 متوسط مزد کارگران-1336 يعنی در سال -مثَال اگر پنجاه سال پيش . تر استبسيار بد 

 تومان هم نبوده چون تازه چند سال پس از آن و پس از 200د البته شاي (تومان در ماه بوده 

 تومان در 300ره حقوق معلمان رسمی به يمبارزات زياد و تظاهرات و دادن زندانی و کشته و غ
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 کمتر و مثَال بسيار تومان در ماه 200 از 1336در شرائط کنونی به قيمت ثابت سال ) ماه رسيد

 بايد نشان می داد که طول عمر متوسط يا اميد زندگی  او. است تومان در ماه150 يا 100

کارگران اکنون نسبت به پنجاه سال پيش بسيار کاهش يافته است؛ او همچنين بايد نشان می داد نرخ 

بی سوادی در ميان کارگران نسبت به پنجاه سال پيش بسيار باالتر و سطح سواد بسيار پائين تر 

 نه به مرجع و منبعی در اين باره اشاره کرده است و تنها مدعی او نه چنين آمار هائی داده و. است

  ! »توضيح نيست    الزم به«شده که اين امر واضحی است و 

ما برای اثبات ماهيت ضد کارگری شيوۀ توليد سرمايه داری و ماهيت ارتجاعی، استثمارگرانه 

رگران آنقدر تنزل پيدا می و ضد انسانی رژيم جمهوری اسالمی نيازی نداريم اثبات کنيم وضع کا

هايی  آوری کنند که نمونه ها جمع دانی  زبالهزمجبور خواهند شد مايحتاج غذايی خود را ا«  کند که

واقعيت اين است که خود نظام سرمايه داری برای .  »بينيم اکنون در جامعه می  از آن را هم

ش  يا بخ– آنها دارد و اگر کارگران استثمار کارگران و تداوم اين استثمار نياز به وجود و انرژی

 حتی به ميزانی که برای باز توليد نيروی کارشان و نيز تداوم و گسترش اين –عظيمی از آنها 

به دست نياورند خود نظام سرمايه ) توليد مثل، آموزش و بهداشت حداقل و غيره( نيروی کار 

الی که می بينيم در جامعه روز به و استثمار ناممکن خواهد شد در حداری به خطر خواهد افتاد 

 می گردد، کمتر می شود و البته سهم طبقۀ کارگر از اين توليد بيشترروز ميزان ثروت توليد شده 

 آنچه در. اما اين بدان معنی نيست که کارگران همواره وضعشان نسبت به گذشته بدتر می شود

ض می کنيم در سال معينی طبقۀ فر:  رخ می دهد چنين استحالت عادی جامعۀ سرمايه داری در

توليد خالص داشته است )  و غيره، توماندالر، پاوند، يورو( ميليارد واحد 100کارگر به اندازۀ 

حال اگر ). يعنی کل توليد ساالنه منهای مواد خام و کمکی، انرژی و استهالک ماشين ها و غيره(

 و ، توماندالر، پاوند، يورو(حد  ميليارد وا50در اين سال مجموع مزد کارگران مولد برابر 

 و ، توماندالر، پاوند، يورو( ميليارد واحد 50باشد ميزان کل استثمار سرمايه داران برابر ) غيره

خواهد بود که مقداری از آن را مصرف و مقداری ديگر را صرف انباشت مجدد می کنند ) غيره

به عبارت ).  لتی صرف نظر می کنيمدر اينجا برای ساده شدن مسأله از هزينه های اداری و دو(

  %50  و سهم سرمايه داران نيز %50ديگر در اين مثال سهم طبقۀ کارگر از کل توليد خالص 

، دالر، پاوند، يورو( ميليارد واحد 120حال فرض می کنيم سال بعد طبقۀ کارگر به اندازۀ . است

دالر، ( ميليارد واحد 55 برابر توليد خالص داشته و مجموع مزد کارگران مولد)  و غيرهتومان

 يا به علت افزايش شمار 55 به 50افزايش سهم آنها از (باشد )  و غيره، تومانپاوند، يورو
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در اين حالت ) کارگران يعنی استخدام جديد و يا افزايش مزد آنها يا هر دوی اين عوامل باشد

)  و غيره، تومان پاوند، يورودالر،( ميليارد واحد 65ميزان کل استثمار سرمايه داران برابر 

  ). 65 =120-55(خواهد بود 

و سهم سرمايه  120: 55 % =45.8يعنی در اين سال سهم کارگران از کل توليد خالص برابر 

به همين ترتيب چند سال بعد . خواهد شد120 : 65 % =54.2داران از کل توليد خالص برابر 

 ميليارد 60برسد که ) و غيره ، تومانپاوند، يورو دالر، ( ميليارد واحد 150ممکن است توليد به 

دالر، پاوند، ( ميليارد واحد 90آن سهم کارگران و )  و غيره، توماندالر، پاوند، يورو(واحد 

يعنی سهم نسبی کارگران از ثروتی که خود . آن سهم سرمايه داران باشد)  و غيره، تومانيورو

خواهد شد در حالی که مثَال چند سال پيش از آن % 60و سهم سرمايه داران %  40توليد کرده اند 

اين بدان معنی است که . بود% 50و سهم سرمايه داران هم % 50سهم کارگران از توليد خالص 

 کارگران از ثروت اجتماعی دائمَا کمتر می شود در حالی که ممکن است سهم آنها از سهم نسبی

هست که سهم هم البته اين امکان . تی بيشتر شودثروت اجتماعی نسبت به گذشته ثابت بماند يا ح

اما وضع .  معموِال چنين می شودحالت بحرانکارگران حتی نسبت به گذشتۀ خود کمتر گردد و در 

، و چه وضع آنها )مانند دورۀ بحران(تر شود  کارگران چه نسبت به گذشتۀ خود به طور مطلق بد

 داران سهم کمتری از توليد و ثروت جامعه داشته نسبت به گذشته بهتر باشد، چه نسبت به سرمايه

سرمايه داران افزايش باشند و چه حتی در حاالتی بسيار استثنائی سهم آنها از توليد نسبت به سهم 

 مبارزۀ طبقاتی تعطيل نمی شود زيرا هدف طبقۀ کارگر اين است که استثمار و يابد، در هر حال

 چه طبقۀ کارگر و چه طبقه سرمايه دار و - اصوَال طبقات کارِ  مزدی به طور کلی از ميان برود و

طبقۀ کارگر در عرصۀ اقتصادی تنها برای اين مبارزه نمی .  وجود نداشته باشند-يا طبقات ديگر

کند که از گرسنگی نميرد يا مجبور به جمع کردن غذا از زباله دانی نباشد بلکه از آن رو مبارزه 

شتری از ثروت اجتماعی را که خود توليد کنندۀ اصلی آن است به می کند که در درجۀ اول سهم بي

کف آورد، شرائط زندگی خود را بهبود بخشد و در درجۀ بعدی و مهم تر مبارزۀ خود را برای 

ايجاد شرائطی که در آن هيچ بخشی از ثروت اجتماعی به جيب استثمار گران نرود، يعنی استثمار 

  .  به پيش برد و به سرانجام برساندبه طور کلی از ميان برداشته شود

 کارگر ايران که مبتنی بر داده های واقعی نيست ، شرح مصيبت گوئی طبقۀدر ميان چپ ما

يا اين داده ها سيمای کلی و روند تغييرات وضع طبقه کارگر اين کشور را به درستی منعکس نمی 

اين .  کارگر همراه استکند معموال با شرح مصيبت ديگری به عنوان علت مصيبت وضع طبقه
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شرح مصيبت دوم همان شرح مصيبت اوضاع اقتصادی ايران است و رفيق خسرو شاهی نيز در 

او نيز مثل اغلب اين جريانها . اين شرح مصيبت گوئی از اغلب جريانهای چپ ما مستثنی نيست

 رژيم  طرفالمللی پول از های بانک جهانی و صندوق بين پيشبرد سياست« يک سری چيزها مانند 

 رويه کاالهای مختلف و تعطيلی کارخانجات، عدم توجه حاکمان به  داری حاکم، ورود بی سرمايه

صيبت را به عنوان علت شرح م » نفت  توليدکنندگان، اتکاء به  گيرنده به  نيروی توليد، نگاه صدقه 

 يکديگر و با وضع آنکه از واقعی بودن و رابطه درونی اين عوامل بابی می شمرد طبقه کارگر بر

  . طبقه کارگر ديدی روشن داشته باشد و رابطه کلی و در عين حال مشخص اين دو را نشان دهد

واقعيت اين است که ميزان بدهی های خارجی ايران نسبت به کشورهای ديگر به ويژه در 

 بنابراين  قبيل، بسيار نازلتر است واين و ازمقايسه با کشورهائی مانند ترکيه و پاکستان، مصر 

 اثر بسيار کمی بر روی سياست های اقتصادی المللی پول بانک جهانی و صندوق بينفشارهای 

حال اين سئوال می تواند مطرح شود که پس چرا دولت ايران می خواهد سياست . دولت ايران دارد

ه پاسخ اين است که اين سياست در اساس مربوط ب. خصوصی سازی اقتصاد ايران را به پيش برد

و افزايش قدرت مالی و اقتصادی بخش  خواست سيری ناپذيری خود سرمايه داری ايران

رقابت آميز کردن سرمايه  (خصوصی ايران است و کمتر به فشار عامل خارجی مربوط می شود 

های داخلی در برابر سرمايه های خارجی تنها يکی از علل اين خواست سرمايه داری ايران 

  ).است

بانک جهانی و صندوق  « بيش از آنکه به فرمودۀ» ه کاالهای مختلف روي  ورود بی« 

 قدرت و نفوذ سرمايه داران تجاری خارجی باشد نشان دهندۀو يا در اثر فشار  » المللی پول بين

های اساسی  تا آنجا که به کاال–يک دليل ديگر آن . خود ايران در اقتصاد و دولت اين کشور است

های مورد نياز قيمت بخشی از اين کاالنگه داشتن سطح مزد از راه کنترل  پائين –مربوط می شود 

درست . نيز چنين نقشی دارند» يارانه ها« کارگران و طبقات پائين مردم است، همان گونه که 

هم مربوط می شود اما »  رويه کاالهای مختلف  ورود بی« به  » تعطيلی کارخانجات« است که 

های بانک جهانی و صندوق  پيشبرد سياست«  رابطه و يا در رابطه با نبايد آن را تنها در اين

در رابطه با ارزش زدائی سرمايه، در رابطه با را ديد، بلکه در اساس بايد آن  » المللی پول بين

و در رابطه با ضعف نسبی ) به ويژه سرمايه مولد داخلی ( تحوالت ترکيب ارگانيک سرمايه مولد 

  .در اقتصاد و دولت ايران ديدسرمايه داران صنعتی 
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توليدکنندگان، اتکاء   گيرنده به  نيروی توليد، نگاه صدقه  عدم توجه حاکمان به «  اما دربارۀ

 ۀهم » نيروی توليد « برای ما کامال روشن نيست منظور رفيق خسرو شاهی از .  »نفت  به

کار است؟ اگر منظور او نيروهای مولد و از جمله نيروی کار است يا منظور او فقط نيروی 

 نيروهای توليدی کشور باشد البته اين عجيب نيست زيرا در کشوری که سرمايۀ تجاری ۀمجموع

نيروی   عدم توجه حاکمان به« هم در اقتصاد و هم در سياست نقش مهمی دارد روشن است که بايد 

ه معنی آن است که از اما اگر منظور او صرفًا نيروی کار است اين ب. را مفروض دانست » توليد

هرچند سرمايه داری ايران چنان عقب مانده، هار . زخ انتظار رفتار بهشتی داشته باشيمنگهبان دو

و افسار گسيخته است که قانونمند بودن روابط کار و سرمايه را تاب نمی آورد و به هيچ مانعی در 

نمی تواند تا آنجا پيش رود که » عدم توجه « رشار خويش تن نمی دهد با اين حال اين برابر سود س

طبقه کارگر منجر شود، زيرا وجود طبقه کارگر خود متضمن وجود طبقه »  مرگ تدريجی «به 

سرمايه دار است؛ بنابراين تئوری های مربوط به نابودی فيزيکی طبقه کارگر هيچ پايۀ واقعی و 

  .علمی ندارد

دارد هرچند  » نفت  اتکاء به«  امروزه اين نظر در ميان چپ ما که اقتصاد ايران صرفًا 

از دويست ميليارد دالر درآمد . رايج است اما نظری افواهی است که پايه عينی و تحليلی ندارد

ناخالص ملی ايران ساالنه حدود سی درصد آن که چيزی معادل شصت ميليارد دالر است صرف 

سرمايه ثابت ناخالص ملی می شود اگر اين رقم با درآمد ساالنه نفت ايران مقايسه شود باز توليد 

درست است که درآمد . اقتصاد ايران آشکار خواهد شد » نفت  اتکاء به«  آن وقت معنی و ميزان 

نفت بخش بزرگی از درآمد دولت ايران را تشکيل می دهد اما ديگر بخش غالب درآمد ناخالص 

هرچند فقدان يا کاهش درآمد نفت می تواند دولت ايران را دچار بحران مالی کند . نيستملی ايران 

و از اين راه مبارزه طبقه کارگر و عموم توده مردم با دولت تشديد شود اما اين هنوز به معنی 

  .بحران اقتصادی جامعه ايران نخواهد بود

ق خسرو شاهی از وضع طبقه کارگر در با توجه به آنچه در باال گفته شد پيش بينی ای که رفي 

سرمايه داری ايران در دورۀ . ايران می کند درست نيست حتی اگر با هدف تهييجی بيان شده باشد

افزايش  رشد معينی کرده که نتيجۀ آن – به ويژه پس از پايان جنگ با عراق –جمهوری اسالمی 

 خدمات و حتی کشاورزی بوده  در صنعت، معدن، ساختمان،قابل مالحظۀ شمار کارگران مزدی

.   ايش شمار کارگران طی سی سال گذشته بسيار سريع تر از افزايش جمعيت بوده استزاف. است

با آنکه با استثمار مطلق، با بيکار سازی، با . اينها همه پتانسيل جنبش کارگری را باال می برد
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 همان حال با سرمايه گذاری های ورشکستگی کارخانه ها و مراکز توليد در اينجا و آنجا طرفيم در

نسبت سرمايه گذاری ثابت ناخالص داخلی به کل توليد ثابت ناخالص . وسيع و گسترده مواجهيم

توليد ناخالص داخلی مجددا % 30 یبوده است يعن% 30داخلی در طی سال های اخير حدود 

رقم به دليل اشباع و نيز در اروپا و آمريکا و ژاپن اين ( سرمايه گذاری شده که رقم باالئی است 

% 45و در کشوری با رشد و توسعۀ بسيار باال مانند چين حدود % 20 سود آوری حدود ننرخ پائي

 70 تا 60چيزی حدود ۀ ثابت ناخالص داخلی در ايران نرخ نسبتَا باالی انباشت سرماي). است

در سال ( است  دالر در سال است که بخش مهمی از آن سرمايه گذاری بخش خصوصی ميليارد

آنچه ). از تشکيل سرمايۀ ثابت ناخالص داخلی از بخش خصوصی بوده است% 50 بيش از 1381

چنين انباشتی نمی تواند صرفَا يا اساسَا متکی بر کارگرانی ) 1: گفته شد نشان دهندۀ چند چيز است

 مريض تر  وف تربه طور دائم بی سواد تر، ضعي يا ی خود را از زباله دانی جمع کنندباشد که غذا

 نفت مهم اقتصاد ايران را تنها با اتکا به نفت نمی توان توضيح داد هر چند ) 2از گذشته باشند 

 يا پتروشيمی ، گازاست اما تنها توليد در ايران نيست و ميليون ها کارگر در ايران عالوه بر نفت

 پوشاکين سازی، نساجی، خودرو سازی، ماشدر توليد فوالد، مس، آلومينيوم، معادن، ساختمان، 

، دخانيات و  و مخابرات ارتباطاتصالح ساختمانی، برق، الکترونيک،، سيمان و ديگر مو کفش

، در واحد های بزرگ کشاورزیصنعت چاپ و نشر، مواد غذائی، چوب و کاغذ و مقوا، 

ط آهن، جاده، خ(  سرمايه دارانه و در خدماتی مانند حمل و نقل  مرغداری و ماهيگيریدامداری،

م آنها مانند ديگر کارگران مزدی فروشندۀ ظ ميليون معلم که بخش اع1حدود (، آموزش )هوا و آب

بانک ها و توريسم و رستوران، توزيع، ، درمان و خدمات اجتماعی، ، بهداشت)نيروی کار خودند

 دستی ر ديگر نيز در صنايعچند ميليون کارگ .شهرداری ها و غيره مشغول کارندخدمات اداری و 

سی وضع طبقۀ کارگر ربرای بر. يون هم بيکارندو چند ميل های کوچک مشغول به کارند و کارگاه

   .کرد»  زوم «تنها بر يک بخش به اصطالح  را ديد و نبايد هر سه دستهايران بايد 

 کارگر ايران و عموم می توان گرفت اين است که وضع طبقۀنتيجه ای که از سخنان باال   

که قطعا (  اقتصادی و يا در تاثير عوامل خارجی  را نبايد اساسا در عوامل پراکندۀشورمردم اين ک

 سرمايه داری ويژه خود اين کشور که  بلکه بايد آن را در اساس در سلطۀديد) تاثير گذار است 

 که از سياست و حقوق ارتجاعی  ديد دولتی ارتجاعی و در سلطۀايه داری عقب مانده استسرم

پيروی )  نمی کنند فیکه منافع سرمايه داری ايران را ن( يه داری در بسياری از امور پيشا سرما

  . کندمی 
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 اصلی ۀمامی اين مشکالت و موانع، من ريشت  لذا با توجه به«  می گويد خسرو شاهیرفيق 

 فالکت  تمامی دستاوردهای تاکنونی کارگران و به  ها و هجوم افسارگسيخته به تمامی اين نارسائی

 » .دانم المللی می داری در ايران و در سطح بين ها را ناشی از حاکميت رژيم سرمايه کشاندن آن

 کشورها علت فقر وان در مورد هر کشوری گفت، در همۀمسئله اين است که اين نظر را می ت

 خسرو شاهی کارگر سرمايه داری خودی و سرمايه داری جهانی است، اما اين گفته رفيق ۀطبق

ز تفاوتهای سرمايه داری جوامع مختلف و تفاوتهای وضع طبقه کارگر در کشورهای چيزی ا

مختلف نمی گويد و بدون درک اين تفاوتها نمی توان درک روشنی از ويژگی سرمايه داری و 

داری و طبقه کارگر يک کشور معين داشت و طبعًا نمی توان درک روشنی هم از ويژگی سرمايه 

  . طبقاتی او داشترزۀطبقه کارگر ايران و مبا

داری در ايران و در   حاکميت رژيم سرمايه«  پس از مطالب مربوط به خسرو شاهیرفيق 

  با بودن چنين رژيمی براريکه قدرت قطعآ تهيدستان جامعه به« يکباره می گويد » المللی سطح بين

آوری کنند که    جمعها دانی   زبالهزرسند که مجبور خواهند شد مايحتاج غذايی خود را ا روزی می

 » چنين رژيمی« اگر از اين بگذريم که ربط  » .بينيم اکنون در جامعه می  هايی از آن را هم نمونه

 زيرا وجود رژيمی –چيست » المللی داری در ايران و در سطح بين  حاکميت رژيم سرمايه« با 

» المللی ران و در سطح بينداری در اي  حاکميت رژيم سرمايه« ديگر در ايران هنوز به معنی نفی 

چه کسانی اند؟ آيا منظور  » تهيدستان جامعه«  از او اين پرسش باقی می ماند که منظور –نيست 

 ترسيم می خسرو شاهی کارگر يا بخشی از آن است؟ اگر چنين باشد، تصويری که رفيق ۀاو طبق

را به زير سئوال می برد، مبارزه طبقاتی کارگران ِ کند عالوه برآنکه بسيار دردناک است خود 

زيرا چگونه می توان تصور نمود طبقه کارگری که تا اين حد زبون شده و سقوط کرده است بتواند 

 در اينجا به خسرو شاهی مبارزه طبقاتی کند؟ تصوير سياهی که رفيق ،امعه و خودجبرای رهائی 

ر گيرد، اگر  آن را دربنمايش گذاشته است نمی تواند طبقه کارگر يک کشور يا بخش بزرگی از

اين سخن را از آن . آن کشور را خوانددر  سوسياليسم و رهائی طبقه کارگر چنين باشد بايد فاتحۀ

 غذا در زباله دانی ها انبوه عظيم تهيدستانی که از زبالۀجهت می گوئيم که اگر طبقه کارگر با 

جامعه باشد در واقع توانائی تغذيه می کنند سر و کار داشته باشد و يا خود جزء اين بخش از 

وانگهی برای آنکه اين توده . مقايسه کردن را که از شروط الزامی مبارزه است از دست می دهد

 از جامعه که  بخشليد کند، آن وقت کثرت آنبتواند از زباله دان تغذيه کند بخش ديگر بايد آن را تو

م که بخش کوچکی از  ما منکر اين نيستي! اند موضوع سئوال خواهد بود زبالهتوليد کنندۀ اين همه
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 طبقه کارگر ايران ند، اما اگر اين ترسيم آيندۀتهيدستان تغذيه خود را از زباله دانها تأمين می کن

اين برخورد احساساتی و ! و نابودی فيزيکی طبقه کارگر است » مرگ تدريجی« باشد در راستای 

طبقه کارگر ايران نه تنها کمکی به درک شور کردن مسئله آن هم در رابطه با بررسی وضع 

موضوع نمی کند، بلکه اين هراس را در درون خواننده ايجاد می کند که به طور فردی کاله خود 

 واقعی و ائی از آب بکشد، اين نه تنها شيوۀرا محکم برسر خود نگاه دارد و گليم خود را به تنه

  .ضد آن استدرست ترويج و تبليغ مبارزه طبقاتی نيست بلکه به 

در مورد نوع تشکل نيز در ميان فعالين کارگری خارج از « :  می گويدخسرو شاهیرفيق 

جمعی بر مجمع . کنند گروهی بر سنديکا تکيه می. مراکز کاری اختالف نظرهايی وجود دارد

  .فشارند های کارخانه و غيره پای می عمومی و شورا و انجمن صنفی و کميته

وع تشکل خاص ناديده انگاشتن توان کارگران و فعالين کارگری جهت به نظرم تکيه بر يک ن

  » . سازماندهی خويش است

های کارگری   به نقد برخی از تشکلبه درستیاو پيش و پس از بيان اين نظر، اشاره وار و 

او با تشکل : حال ببينيم با چه تشکلهائی مخالف است. می پردازد و با آنها مخالفت می کند

مجمع « و با  » های ماوارء چپ سنديکاليست« ، با تشکل  » های رفرميست ستسنديکالي«

هنوز « : می گويد» مجمع عمومی  « زيرا دربارۀ مخالف است به عنوان تشکل کارگری» مومیع

گيرند، نه ساختار تبادل  شوند که مجمع عمومی را يک تشکل کارگری درنظر می افرادی پيدا می

 می »مجمع عمومی « و باز درباره » .جاد تشکالت مورد نظر کارگرانيابی برای اي  نظر و راه

عنوان يک تشکل مطرح  يک وحدت عمومی به  آنجا که اين ابزار رسيدن کارگران به« گويد 

   »شود، يک ديد کامآل انحرافی است می

های   دقت کنيم متوجه می شويم که او تشکلخسرو شاهیاگر کمی در اين سخنان رفيق 

اسی معينی را نمايندگی می کنند هائی که خط سي يکی تشکل: را به دو دسته تقسيم می کندکارگری 

و ديگری . و او با آنها مخالف است) نيز صادق است » مجمع عمومی « اين مطلب حتی درباره (

هائی که خط سياسی معينی را نمايندگی نمی کنند و در عين حال بسياری از فعاالن جنبش  تشکل

 خسرو شاهی دوم موافقند و ديد عمومی آنان مانند رفيق  اين يا آن تشکل در اين دستۀری باکارگ

يک نوع تشکل خاص ناديده انگاشتن توان کارگران و فعالين کارگری جهت « اين است که 

انجمن « ، » شورا « ، » سنديکا « تشکلهای اين دسته عبارتند از » . سازماندهی خويش است

 در اثبات نظر خود ارائه می دهد خسرو شاهیدليلی که رفيق .  »ی کارخانهها کميته« و » صنفی 
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نفسه هدف نيستند، بلکه وسائلی هستند برای دفاع  بايد پذيرفت که اشکال سازمانيابی فی« : اين است

انداز انهدام استثمار   سياسی و با چشم ـ   عنوان يک جنبش اجتماعی از منافع آنی و آتی کارگران به

 که به عنوان استدالل در دفاع از اختياری بودن -  درست اما کلیِ اين حرف.  » از انسانانسان

  قفلۀمی تواند همظاهرًا  خاصيت شاه کليد دارد که - انتخاب تشکل کارگری دلخواه گفته شده است

ه طق.  طبقه کارگر را باز کند، اما در عالم واقع چنين شاه کليدی وجود خارجی نداردۀهای مبارز

سازمانهای ويژه و در خور اين بايد کارگر در عرصه ها و حوزه های مختلف مبارزۀ طبقاتی 

را به وجود آورد و ...) حزب ، سنديکا، شورا، کميته کارخانه و محل کار ( عرصه ها و حوزه ها 

 در بيان اين نظرات، رفيق . کارگر نشان می دهد که چنين کرده استۀتاريخ جنبش جهانی طبق

نفی چند تشکلی در «  تناقض گوئی خود را نمی بيند، زيرا او در عين حال معتقد به  شاهیخسرو

 انتخاب اين يا آن تشکل در اختياری بودندر برابر نظريه . است » ای کارگران های توده تشکل

 مانند اکثر فعاالن جنبش کارگری ايران از آن خسرو شاهی، که رفيق »تشکل توده ای کارگران«

 کارگر براساس ضرورت عملکرد و ۀهای تاريخی مبارزه طبق ی کند، ما معتقديم که تشکلدفاع م

وظائف پيشبرد اشکال سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه طبقاتی کارگران تعريف می 

بنابراين اين ديد به ظاهر . از اين قاعده مستثنی نيست» تشکل توده ای کارگران « شوند و 

ر واقع آنارشيستی نه تنها نمی تواند جنبش کارگری را به پيش برد بلکه اساسا مانع دموکراتيک و د

ما در اين باره به تفصيل نوشته ايم و در اينجا وارد بحث . تشکل يابی توده ای کارگران نيز هست

کمونيسم کارگری «  به فصل نوزدهم برای خواندن اين مطالب( خاص در اين باره نمی شويم 

در » موانع ذهنی ايجاد تشکل های مستقل کارگری  «  و مقالۀ213 – 330، ص 1، جلد»حکمت

  ).  رجوع شود org.aazarakhsh.wwwسايت 

ر اين امر مهم نيز تأکيد کنم که د همچنين الزم است بر« :  می گويدخسرو شاهیرفيق 

همچنان که تلفيق کار علنی و .  قانونی تابع مبارزه فراقانونی استۀها همواره مبارز فرايند فعاليت

 جزء تابعيت کامل کار مخفی از فعاليت علنیاقدام کارگری و  مخفی از ملزومات اساسی هر

تابعيت «نی حکم او، يعاين  » .] است تأکيد از من [ آيد ساب میح ای اقدامات کارگری به اصول پايه

، نه تنها  »آيد حساب می  ای اقدامات کارگری به  علنی جزء اصول پايهکامل کار مخفی از فعاليت

ی در يستی است زيرا اگر کار مخفغلط و رفرم. غلط است بلکه بيانگر خطی رفرميستی است

کار علنی باشد ضرورت خود را از دست می دهد و به چيز مضحکی تبديل می » ِ تابعيت کامل«

 تا ،ريا و از جمله برای تشکل توده ای انقالبی کارگرانبرای يک تشکل انقالبی پرولتا. شود
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رجوع  (  درست عکس اين حکم معتبر است،پيروزی در انقالب و به دست گرفتن قدرت سياسی

  .  )org.aazarakhsh.wwwسايت در » دو مقاله از لنين« شود به 

که الزامَا قانونی نيست و می تواند هم کار قانونی و هم ( علنی در واقع کار قانونی و کار 

محدوديت هائی )  در بر گيرد– بر حسب پيشرفت و تکامل مبارزه –بخشی از کار فراقانونی را 

های خود را از راه  نمی توانند همۀ خواست ها و شعاردارند و کارگران انقالبی و کمونيست

د و بنابراين، و نيز به خاطر ضرورت ادامه کاری و پيگيری در فعاليت علنی و قانونی به پيش برن

روشن است که کار مخفی هم دارای محدوديت های ويژۀ .  کار مخفی هم ضروری است،مبارزه

اما کار مخفی انقالبی از آنجا که . خود است که يکی از آنها تماس محدود با توده های وسيع است

های مبارزه و هم ادامه کاری و پيگيری آن و هم  تکيه بر هم از نظر اصول، اهداف و چشم انداز

 – چون اينها در واقع اساس کار حزب انقالبی طبقۀ کارگر است –منافع عام پرولتاريا متعهد است 

تژی، ااما تعيين استر. می تواند و بايد خطوط عمومی فعاليت علنی و قانونی حزبی را تعيين کند

را ) اتحاديه ( ديکائی کارگران وظيفۀ خود کسانی است که سنديکا تاکتيک و سازماندهی فعاليت سن

تشکيل می دهند و سنديکا بايد مستقل از حزب باشد همان گونه که بايد از دولت، کارفرما و 

  .نهادهای مذهبی هم مستقل باشد
  

  2007 دسامبر 14، 1386آذر  23

 بهروز فرهيخته
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