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 نآ  يابی تشکل کارگری کردستان و موانع جنبش
  
  
 ماه هشتاد و پنجآذرهفتم                                                                                                       یح حنايتاف

  
 

بعنوان   توده ای طبقه کارگر کردستان را  وموانع سازمانيا بی نوشته حاضر تالش ميکند تا به سهم خود مسائل گرهی

بر سير به همين دليل مروری خواهيم داشت . بخشی از مشکالت جنبش سراسری طبقه کارگر ايران، به بحث بکشد

   مبارزه طبقاتی  و تاثيرات آن بر روند کنونی رويدادها و موقعيت جنبش کارگری در مقاطع مختلف تاريخ اين جنبش

  .کارگران از جمله جنبش کارگری کردستان

توده های کارگر و زحمتکش کردستان همگام با ساير بخش های طبقه کارگر ايران در دوره های مختلف عليه 

 و ستم طبقاتی، در بدترين شرايط سرکوب ديکتاتوری رژيمهای سرمايه داری پهلوی و  نوع به حقوقیاستثمار و هر 

با وجودی که همگام با هم طبقه ای هايش در سطح . به پيش برده است مبارزا ت خود را در اشکال مختلف  اسالمی، 

ها و  ق به تحقق و تحميل خواستههای سياسی سهيم بوده، اما تاکنون موف سراسری در مقاطعی در سقوط رژيم 

به اين دليل که تحقق مطالبات و .  خود بر سرمايه داری و دولت بورژوازی نبوده است مطالبات حتی ابتدائی

انتظارات توده های کارگر کردستان در گرو آن بوده و هست که اين بخش از طبقه کارگرايران بتواند نيروی 

عظيم توده های کارگر ساير نقاط ايران در پيوند و اتحاد طبقاتی متقابل قرار  خود را با نيروی سراسری و  طبقاتی

دهد، امر مهم و تعيين کننده ای که توده کارگران کردستان و همچنين کارگران ساير بخش های ايران در انجام آن تا 

   .بحال ناتوان بوده اند

ان و در جريان مبارزه ای سخت توانستند رژيم توده های کارگر و زحمتکش کردستان دوشادوش توده کارگران اير

 و  اما طبقه کارگر بطور کلی به دليل محروم بودن از تشکل و جنبش طبقاتی. سرمايه داری پهلوی را به زير بکشند

 و برنامه ريزی شورايی و  سوسياليستی قادر به گسترش جنبش سراسری متحد خود به منظور تسخير قدرت سياسی

 و دهها نمونه ديگر از اين دست در گوشه و کنار جهان کنونی، اوًال ٥٧ قيام بهمن . نشد و توليدسوسياليستی کار 

 توده های کارگر تنها  بيانگر اين واقعيت است که تحقق مطالبات و خواستهای ضد سرمايه داری و سوسياليستی

فقيت و پيشروی طبقه کارگر و شکست  نبوده و نيست و ثانيًا دليل عدم مو درگروه به زير کشيدن رژيم های سياسی

 و در شرايط حاضر متحمل شده، در نبود آن شکل از سازمانيابی جنبش متحد  هايی که در مقاطع مختلف تاريخی

 اگر طبقه کارگر در بعضی از کشور های سرمايه . ضد سرمايه داری اش با افق لغو کار مزدی بوده است طبقاتی

 از مطالبات   نيرومند و افق دار، توانست بخشی بدون برخور داری از چنين جنبشی  تاريخ، داری و در مقاطعی از 

ابتدايی خود را بر بورژوازی تحميل کند، در واقع بعلت عوامل و زمينه های مادی و اجتماعی بود که بطور 

   .مختصر به آنها اشاره خواهم کرد



 معين از جمله رخدادهای کمون پاريس، انقالب   کارگران در شرايط های تاريخی طبقاتی رشد و گسترش مبارزه

 از آنها تحت نام کمونيسم ابراز  همچنين رقابت های ميان دول سرمايه داری که در آن زمان بخشی ،... اکتبر و 

وجود می کردند و توهم جنبش کارگری جهان نسبت به اين کمونيسم بورژوايی يا در واقع سرمايه داری دولتی، 

وامل تعيين کننده بودند که سرمايه داری و دولت های بورژوازی اين کشورها را با خطر جدی ع مجموعه ای از

لذا در راستای سياست های بورژوا رفرميستی و سوسيال .  ساخت رشد راديکاليسم جنبش کارگری مواجه می

 از   بخشی کارگری، به دموکراسی، جهت مقابله با رشد گرايش ضد سرمايه داری و کمونيستی درون جنبش

 ناچيزی از اضافه ارزش عظيم توليد شده آنان، گردن  مطالبات معيشتی کارگران از طريق اختصاص دادن بخش

 و در بعضی از کشورهای سرمايه داری به وقوع پيوست در واقع تاثير   بنابراين آنچه که در آن مقطع تاريخی.نهاد 

 اما اين رويدادها در واقع .ر خيلی خالصه به آن اشاره رفتعوامل اجتماعی و مادی بود که بطو گرفته از مجموعه

 وسيع از کشورها هيچگاه قادر به  از کشورهای سرمايه داری بود و جنبش کارگری در بخشی  مربوط به بخشی

   . خود بر بورژوازی نگرديد  و معيشتی تحميل مطالبات رفاهی

 به پايان رسيده است بلکه بورژوازی با تشديد   هادر حال حاضرو در شرايط کنونی نه تنها دوران اين رفرم

   حقوقی مطلق بر مردم کارگر و زحمتکش، در حال باز پس گرقتن تمامی وحشيانه ترين اشکال استثمار و تحميل بی

اين دستاوردهای طبقه کارگر بمنظور تحميل بار بحران ساختاری خود بر دوش توده های کارگر در جهت پيش 

رخ سودهای سرمايه اش است، چون اصلی ترين مکانيسم برای سرمايه جهت جبران گرايش گيری از کاهش ن

 به نرخ سودهای مورد نظر جهت انباشت و باز توليد  نرخ سود و کاهش بحران ها و باين ترتيب دست يابی نزولی

 و در همين رابطه . و اجتماعی کارگران می باشد ، درمانی ، رفاهی معيشتی سرمايه، کاهش هرچه بيشترامکانات

، اقتصادی و اجتماعی   شاهد تعرض وحشيانه سرمايه به کل حقوق سياسی چهار گوشه جهان کنونی است که در

  . کارگران هستيم

 برخوردار نيست که بتواند مطالبات و  تا جايی که به ايران بر ميگردد جنبش طبقه کارگر نيز از آنچنان موقعيتی

اسالمی و   ديگر رژيم سرمايه از طرفی.  سرمايه داری اين کشور تحميل نمايد خود را بر نيازهای ابتدائی

 سرمايه و قدرت   در چهار چوب تقسيم کار جهانی بورژوازی ايران در چند دهه اخير به منظور پيدا کردن مکانی

 و کسب نرخ  نعتی و ص  و تقسيم اضافه ارزش توليد شده توده های کارگر با انحصارت مالی رقابت در بازار جهانی

سودهای کالن، اولين تعرض خود را متوجه کاهش ميزان پرداخت شده کار کارگران و همچنين تعرض به امکانات 

 سازمان دادن تعرضات هر روزه بورژوازی ايران به . آموزش و بهداشت آنان داشته است ، درمانی، ناچيز معيشتی

 و ضد  حمتکش، اجرای گام به گام سياستها و قوانين ارتجاعیحداقل حقوق و امکانات ميليونها توده کارگر و ز

 از مراکز کار و توليد اجتماعی به بخش   طبقه کارگر، انتقال بخش وسيعی کارگری در مراکز کار و زندگی

 گسترده   بيانگر سيمای واقعی  رژيم سرمايه، همگی  کنونی  و نيز طرح اليحه تغيير قوانين کار ارتجاعی خصوصی

 کردن تشديد استثمار   بيشتر، قانونی  حقوقی  و وحشيانه ترين تعرض سرمايه داری ايران در جهت تحميل بیترين

 عليه کل طبقه کارگر سازمان داده شده   است که از سوی سرمايه جهانی تعرض تاريخی کارگران و در کل تسريع

 در ادامه برنامه ها و سياستهای  ران از طرفی ديگر طرح اصالحيه قانون کار رژيم سرمايه داری اي به بيانی. است

 اسالمی و بورژوازی ايران در   و هم اکنون نيز کارگزاران دولت جديد سرمايه  ، خاتمی  دولت رفسنجانی ارتجاعی



 اين سياستها در هر دوره ای از حيات رژيم . و شدت استثمار بر مردم کارگر و زحمتکش است تحميل بی حقوقی

 مختلف و در وسيعترين شکل ممکن در بيکار سازيهای وسيع،  يران مرحله به مرحله و در اشکالیسرمايه داری ا

پائين آوردن هزينه توليد و  افزايش ميزان سود سرمايه از طريق کاهش تعداد کارگران واحدهای توليدی به منظور

ای موقت به منظور لغو هر نوع از اين طريق افزايش فشار کار طاقت فرسا بر کارگران، گسترش سياست قرارداده

هم اکنون نيز با تصويب اليحه جديد قانون کار دست سرمايه  .افزايش کار روزانه و دهها مورد ديگر امنيت شغلی، 

داری ايران را در تحميل استثمار هرچه بيشتر بر طبقه کارگر به منظور کاهش بحران و باال بردن نرخ سود در 

   . عليه کل طبقه کارگر، باز خواهد گذاشت  سرمايه جهانی موسسات مالیجهت فراهم کردن پيش شرطهای 

 و روند مبارزه طبقه  توضيح کوتاه و مختصر فوق، بيانگر گوشه هايی از تعرض سرمايه عليه طبقه کارگر جهانی

  از جنبش طبقه کارگر در گذشته و حال است که جنبش طبقه کارگر ايران و کردستان به عنوان بخش کوچکی

 که در اين تعرض  به اين معنی.  از يک شرايط همسان در زمينه های ياد شده برخوردار بوده و هست کارگر جهانی

 توده های کارگر و زحمتکش، همچون هم طبقه ای هايشان در چهار گوشه جهان   سرمايه بر کل هستی بين المللی

 اند و از سوی ديگر در مقابل اين تعرض افسار  مورد تعرض وحشيانه سرمايه داری قرار گرفته  از طرفی کنونی

   . لغو کار مزدی محروم هستند  خود با افق گسيخته سرمايه، کماکان از تشکل و جنبش متحد طبقاتی

طبقه کارگر خيلی از کشور های سرمايه داری به دليل متوهم بودنشان به اتحاديه های سرمايه ساالر و ديگر جنبش 

ر بار مبارزاتشان به سازش با بورژوازی اين کشورها کشيده شده است، به لحاظ موقعيت  ه های بورژوا رفرميستی

قرار گرفته اند، اگر در گوشه و کنار جهان   و تعرض بر سرمايه، در موقعيت بسيار ضعيف و تدافعی مبارزاتی

 به منظور تحميل  کارگری هستيم اين اعتراضات در واقع مبارزه ای است نه  شاهد حرکات و اعتراضات کنونی

   . که در آن قرار گرفته است  است برای حفظ شرايطی مطالبات و نيازهای اين طبقه بر بورژوازی، بلکه تالشی

 کارگران، افت مبارزات جنبش کارگری و در کل   مبارزه طبقاتی عوامل تعيين کننده در ارتباط با شرايط کنونی

 مهمترين مسئله و .به آنها خواهم پرداخت  است که بطور فشرده  و ملموس اين وضعيت، مبحثی ريشه های واقعی

عامل تعيين کننده در رکودی که بر فعاليت و مبارزات ضد سرمايه داری طبقه کارگر از جمله جنبش کارگری 

   . کارگران است  و سوسياليستی ايران سايه انداخته است ، فقدان تشکل متحد طبقاتی

ايه داری جنبش سنديکاليستی و ترديونيونيستی بعنوان ظرف گرايش بورژوا  از کشورهای سرم اگر در بخشی

 با بورژوازی بر سر شرايط خريد و فروش  رفرميستی در اشکال اتحاديه های کارگری زمانی قدرت چانه زنی

ود که  به پاره ای از امکانات معيشتی را داشت، امروزه بنا به ماهيت بورژوا رفرميستی خ نيروی کار و دستيابی

بطور کلی تمکين به ملزومات باز توليد سرمايه ميباشد، در شرايط فعلی نظام سرمايه داری که بررسی ويژگی های 

اين شرايط مجالی ديگر می طلبد، نه تنها قابليت اين گونه عملکرد ها را به نفع کارگران از دست داده اند، بلکه خود 

اهکارهای سرمايه در تحميل و شدت بخشيدن به استثمار بر توده های اين اتحاديه ها به عامل پيشبرد سياستها و ر

آنها به سرمايه داران، توافق اتحاديهٔ کارگری آلمان با سرمايه  بعنوان مثال آخرين خوشخدمتی . کارگر تبديل شده اند

 ٣٣  ساعت به٢٩  از  ساعت کار بدون مزد در هفته يعنی٤داران کارخانه فولکس واگن اين کشور بر سر افزايش 

 است که از طرف اتحاديه ها با سرمايه داران در اتاقهای در بسته در  اين نمونه ای از صدها توافقی.ساعت بود 

جهت سود آوری بيشتر سرمايه از طريق تحميل کار اضافی با همان ميزان مزد و حقوق قبلی، يعنی استثماربيشتر 



ارگران خشنود از اينکه توانسته اند حداقل کار خود را که در کارگران، صورت ميگيرد و اين در حالی است که ک

   حقوقی  بی لذا با سکوت خود در مورد توافق اتحاديه و سرمايه داران، مهر تداوم بر. بود، حفظ کنند معرض تهديد

فرميست مورد تاييد فرقه های چپ رنت های اتحاديه های سرمايه ساالر  اينها نمونه ای از خيا.بيشتر خويش زدند

  . می باشد

 و جنبش  طبقاتی که به وضعيت جنبش کارگری ايران بر ميگردد طبقه کارگر ايران نيز به دليل نبود تشکل  تا جايی

 خود عليه سرمايه داری و محروم   مزدی و به ميدان کشيدن قدرت متحد طبقاتی متحد و سراسری عليه اساس بردگی

 تحميل   جهت حتی  روشن و طبقاتی  نيرومند به عنوان يک طبقه با افقیبودن از اين جنبش هيچگاه قادر به حضور

   . از مطالبات خود بر بورژوازی نبوده است بخشی

 خود و سازمان دادن جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار   طبقه کارگر به تشکل طبقاتی عدم موفقيت و دستيابی

 از اين فاکتورها وجود رژيم های ديکتاتوری و  يکی. ن ديد که بدان خواهم پرداخت ميتوا مزدی را در نکاتی

 را بر طبقه کارگر تحميل  سرکوب است که در دوره های مختلف با سرکوب وحشيانه خود شکست های سنگينی

 چند دهه اخير توده های کارگر و زحمتکش بيانگر اين حقيقت است که فضای   اما وضعيت مبارزاتی.کرده است

رژيم سرمايه داری ايران در دوره های مختلف حاکميت خود قادر به خاموش نگاه داشتن کشتار و سرکوب 

هزاران اعتصاب و اعتراض بزرگ و کوچک در محيط های مختلف کار . مبارزات روزمره کارگران نبوده است

نده ،اما  کارگران در نقاط مختلف ايران و سازمان دادن مبارزات و اعتراضات کارگری هر چند پراک و زندگی

 کارگران عليه اشکال مختلف استثمار و تعرض سرمايه  نمايانگر مبارزه و مقاومت روزمره توده های ميليونی

 باين ترتيب سرکوب و کشتار رژيم هرچند باعث کند شدن مبارزه . آنان می باشد داری ايران به حداقل زندگی

ای آنان ميگردد اما هيچ يک از راهکارهای فريب و  تشکل مستقل طبقاتی و ديگر خواسته ه کارگران حول برپائی

 اما .سرکوب رژيم قادر به متوقف کردن مبارزات و اعتراض آنان نسبت به توحش سرمايه داری ايران نبوده است

 و ضد سرمايه داری  همانگونه که توضيح دادم، تاکنون هيچگاه اين مبارزات نتوانسته با طرح مطالبات طبقاتی

بلکه اين .  ميدان مبارزه ای متحد و سراسری جهت تحميل مطالبات و نيازهايش بر بورژوازی بگذاردکارگران پا به

و بمنظور زنده   هم طبقه ای هايش در ديگر کشور ها، مبارزه ای تدافعی  مبارزات همچون حرکات اعتراضی

   .ماندنش بوده است

، مبارزه برای حفظ  مبارزه کارگران برای حقوقهای معوقه که يک يا حتی دو سال پرداخت نشده استبطور مثال 

 از کارگران در مقابل مجلس رژيم ارتجاعی بمنظور  قراردادهای موقت کارسه يا شش ماهه، اعتراض بخشی

و دهها نمونه ديگر از مخالفت با تصويب اليحه قانون کار جديد و حفظ بندهای اسارتبار قوانين کار موجود 

 جنبش ما در مبارزه روز خود عليه سرمايه  خواستهای روز کارگران، بيانگر عمق مشکالت و کمبود های اساسی

مبارزه پراکنده کارگران در چنين سطحی در اين کارخانه و آن کارگاه، اين بيمارستان و آن مدرسه و . داری است

ندارد، و همچنين بعلت نبود تشکل و   اشان اثيری در بهبود کار و زندگیطرح نازل مطالبات و خواستهايی که هيچ ت

بورژوازی با  در مجموع باعث شده تا...  سراسری متحد حول مطالبات پا يه ای ضد سرمايه داری و سازمانيا بی

 را  آنان استفاده از وضعيت پراکنده بودن کارگران و نازل بودن مطالباتشان، هر روزه تعرض به کل هستی

   .وحشيانه تر به پيش ببرد



اما تاريخ مبارزه طبقاتی طبقه کارگر و شرايطی که امروز طبقه کارگر در آن قرار گرفته بيانگر اين حقيقت است 

 کارگران بعلت فشار راه حلها و عملکرد  که عوامل موثر و تعيين کننده در شکل نگرفتن تشکل سراسری و طبقاتی

   . درون و بيرون جنبش کارگری بوده است ست و چپ بورژوايی و رفرميستیهای گرايشات و جنبش های را

 به ورطه افق   توسط همين فرقه ها و گرايشات رفرميستی جنبش کارگری ايران در دوره های مختلف تاريخی

ات فرا  و در کل مبارز ، امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی  ليبرالی  طلبی پردازی های بورژوای از قبيل دموکراسی

 از دو طبقه   طبقه کارگر ايران بطور مشخص از ابتدای به ميدان آمدنش به عنوان يکی. سوق داده شده است طبقاتی

 برخوردار بود که بتواند افق ضد سرمايه داری را در برابر خود قرار دهد و از  موجود در جامعه از چنان موقعيتی

 و ضد سرمايه داری خود  ايی در جهت سازمان دادن جنبش طبقاتی برخوردار بود که بتواند گامه چنان پتانسيلی

 و   اما از همان ابتدا و با تشکيل اولين حزب کمونيست و نفوذ و سلطه افق پردازی های سوسيال خلقی.بردارد

   .امپرياليسم ستيزی اش در جنبش طبقه کارگر، مسير ديگری در برابر جنبش کارگری گشوده شد

 از قبيل حزب توده از دهه های بيست به بعد و تا ثيرات   احزابی کارهای بورژوای رفرميستی ديگر راه از طرفی

  اين نوع افق پردازی های ضد کارگری در حنبش طبقاتی مان، مبارزات طبقه کارگر را از ابتدا از مسير واقعی

 کارگر جهت سازمان دادن  در جريان قيام و بعد از آن طبقه. و ضد سرمايه داری منحرف کرد مبارزه طبقاتی

 خود عليه دولت بورژوازی،   و تحميل مطالبات اجتماعی و طبقاتی  حقوقی مبارزات خود عليه استثمار و هر نوع بی

 شورايی خويش پرداخت، اما جنبش کارگری به دليل فشار افق پردازی های  در اشکال مختلف به سازمانيابی

 چپ، از توسعه و سراسری کردن جنبش شورايی ضد سرمايه داری و  و بورژوايی فرقه های سوسيال رفرميستی

 عليه سرمايه داری را پشت   طبقه کارگر ايران با وجودی که يک پروسه مبارزاتی.برای لغو کار مزدی باز ماند

  اتی روشن طبق  رژيم سرمايه داری شاه را به شکست کشاند اما به دليل نبود افق٥٧سر خود داشت و در جريان قيام 

 در سازمان دادن مبارزه   و سنديکاليستی،  و توهم به راهکارهای غير کارگری گرايشات رفرميستی و سوسياليستی

 که  در واقع در شرايطی . عليه سرمايه داری ورژيم سياسی جديد آن، ناموفق بود  قدرتمند و طبقاتی خود در تشکلی

تحکيم پايه های ضد کارگری و سرکوب جنبش کارگری بورژوازی ايران در تدارک بسيج نيروی خود در جهت 

  بود، طبقه کارگر غافل از اين وضعيت بجای گسترش مبارزاتش در ابعادی سراسری عليه سرمايه داری و بردگی

   خود بر دولت بورژوازی، درگير شعارهای مسخره و گمراه کننده خلقی  و طبقاتی مزدی و تحميل مطالبات سياسی

 ديگر جنبش   بود و در ادامه همين روند بود که برای بار  فرقه های راست و چپ رفرميستی و ناسيوناليستی

 مبارزات   و روند کنونی شد که عوارض آن را درکار و زندگی  بزرگ و جبران ناپذير کارگری متحمل شکستی

 مانده های رفرميسم راست و  ، ناسيونال چپ و باقی بنا براين رشد گرايشات سوسيال بورژوايی.  بينيم کارگران می

 و تعيين کننده در شکل  و توهم جنبش کارگری به راهکارهای اين گرايشات از عوامل اساسی... چپ اتحاد يه ای و 

 بوده است که در قسمتهای ديگر اين نوشته   و سوسياليستی  طبقاتی نگرفتن تشکل و جنبش ضد سرمايه داری با افقی

   .نها بپردازم  خواهم کرد بيشتر به آ سعی

  همان گونه که در تيتر نوشته حاضر آمده قرار است بحث بر سر جنبش کارگری کردستان و موانع سازمانيا بی

 جدايی ناپذير از جنبش طبقه  جنبش ضد سرمايه داری آن باشد اما از آنجا که جنبش کارگری کردستان بخش

طبقه کارگر بويژه در ايران  ن جنبش با جنبش سراسری است و هر نوع فعاليت و پيشروی اي کارگرايران و جهان



 توده  گره خورده است، الزم ديدم وضعيت جنبش کارگری کردستان را از درون شرايط و روند مبارزه طبقاتی

بنا براين به همين توضيح فشرده در اين زمينه اکتفا کرده و در ادامه .  مورد بحث قرار دهم  کارگران ايران و جهان

  . ئل مربوط به جينبش کارگری کردستان خواهم پرداختبه مسا

 رژيم سرمايه داری   از طبقه کارگر ايران در به زير کشيدن قدرت سياسی طبقه کارگر کردستان به عنوان بخشی

 توده های کارگر کردستان همچون .پهلوی نقش بسزايی همچون هم طبقه ای هايش در ساير نقاط ايران ايفا کرد

 شوراها و ديگر اشکال تشکالت کارگری توده  ر بخش های ديگر ايران تالشهای فراوان جهت برپائیطبقه کارگر د

طبقاتی متشکل از آحاد توده   متحد ، آگاه و ای به عمل آورد اما در تداوم و گسترش اين حرکت و تبديل آن به جنبشی

خود عليه رژيم جديد سرمايه داری ايران ، و در اولين مراحل مبارزه  ناموفق ماند های کارگر عليه سرمايه داری

 شفاف و روشن در به چالش کشيدن سرمايه و سازمان دادن جنبش ضد سرمايه داری خود  به دليل نداشتن راه حلی

چپ، مبارزات ضد سرمايه داری آن در اهداف   ديگر توهم به راهکارهای بورژوايی کرد، ناسيونال و از طرفی

 احزاب راست و چپ منحل شد و در همان اوايل قدرت گيری رژيم  سوسيال رفرميستی و  بورژوا ناسيوناليستی

 قرار گرفت و   اسالمی  مورد يورش و سرکوب وحشيانه اين رژيم ارتجاعی٥٩ و ٥٨سرمايه اسالمی در سالهای 

   .متحمل شکست زيانباری گرديد

،   و سوسياليستی  بودند در فقدان افق طبقاتی که به دست آورده  کوتاهی توده کارگران کردستان در فرصت تاريخی

 آگاه و هدفمند عليه سرمايه  نتوانستند حرکت خود جوش خود را که از پائين سازمان داده بودند به سوی جنبشی

 بورژوازی کرد و ناسيونال چپ  ناسيوناليستی داری سوق دهند و در واقع کل مبارزاتشان با اهداف و برنامه های

 عوارض اين افق . آنها گره خورد  ليبرالی  طلبی  مختاری، حق تعيين سرنوشت و دموکراسیخلقی حول خود

پردازی ها ی بورژوايی و غير کارگری اين بود که به دنبال سرکوب رژيم و کنترل شهرها، جنبش کارگری توده 

 داری خود در اشکال  قادر به سازمان دادن مبارزات ضد سرمايه  از طرفی ای کردستان برای دوره ای طوالنی

 ديگر اين نيروی عظيم، پرشور و مبارز تبديل به نيروی مسلح تشکالت نظامی سياسی و يا  و از طرفی ديگر نشود

   .پشت جبهه جريانات چپ غير کارگری شود 

 و   حقوقی با سرکوب و تحميل بی  و بورژوازی ايران که توام  سال از حاکميت رژيم سرمايه داری٢٧با گذشت 

 توده های کارگر کردستان در  مردم کارگر و زحمتکش بوده است، شاهد رويارويی جنبش اعتراضی ستثمار شديدا

اما درد  .اشکال مختلف مبارزه، در مقابل تعرضات سرمايه به منظور عقب راندن سرمايه داری ايران بوده ايم

ان، پراکنده بودن اين مبارزات ، نازل بودن مشترک کارگران در کردستان با هم طبقه ای هايشان در ديگر نقاط اير

خواسته های آنها و محروميت بودنشان از تشکل سراسری با افقی طبقاتی در جهت محو مناسبات بشر ستيز موجود 

  . است

اساسًا و ماهيتًا مبارزه روز طبقه کارگر مبارزه ای است ضد سرمايه داری اما مبارزه ضد سرمايه داری طبقه 

 متشکل از آحاد توده های کارگر و زحمتکش ، چيزی فراتر از روندی نخواهد  فق لغو کار مزدی وکارگر بدون ا

 به پاره ای   در بهترين حالت مبارزه جهت دستيابی يعنی.بود که بر مبارزات امروز طبقه کارگر سايه انداخته است،

ت طبقه کارگر در پيکار خود عليه  بدين ترتيب مهمترين اصل پيشروی و موفقي.  است خواسته های نازل صنفی

 که  جنبش متشکلی  کارگران به تشکل جنبش سراسری و ضد سرمايه داری اشان است، يعنی سرمايه، دستيابی



   است با افق روشن طبقاتی بر بورژوازی، جنبشی ضمن مبارزه برای تحميل مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری

   . مزدی محو سرمايه داری و بردگی

 ديگر از ويژگی های اين جنبش اين است که بر خالف راهکارهای بورژوايی گرايشات راست و چپ يکی

رفرميست که در صدد شقه شقه کردن جنبش ضد سرمايه داری طبقه گارگر به جنبش هايی تحت عناوين جنبش 

اری، جنبش متحد زنان، معلمان، بيکاران، جوانان و دهها جنبش ديگر از اين دست هستند، جنبش ضد سرمايه د

کليهٔ آحاد توده های کارگر و زحمتکش است و مطالبات ضد سرمايه داری اين جنبش بيانگر خاستگاه و نيازهای 

   . است کل اين نيروی عظيم طبقاتی

 ناپذير بيش از دو دهه توده های  ر به دليل توازن قوای درون جامعه که محصول مبارزه خستگیضدر حال حا

حضور و فعاليت فعالين جنبش ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی در عرصه  ی باشد، شاهدکارگر و زحمتکش م

 تشکل پذيری بين کارگران و همچنين کمک به برپايی  بستر سازی و ايجاد فرهنگ و روحيه  منظور های مختلف به

دامات گرايشات  ديگر شاهد اق از طرفی. تشکالت ضد سرمايه داری کارگران با نيروی خود کارگران، هستيم

 تشکل هايی از   و چپ رفرميست اتحاديه گرا و فرقه های چپ سوسيال بورژوا حول برپائی راست سنديکا ليستی

مباحث زيادی پيرامون تشکل کارگری در درون و بيرون جنبش کارگری صورت . قبيل سنديکا و اتحاديه می باشيم 

 ضد سرمايداری و لغو کار مزدی و چه گرايشات راست گرفته و هر کدام از گرايشات موجود چه فعالين جنبش

 هدف من در . خود به اين موضوع برخورد کرده و می کنند  بنا به جايگاه خاص و متفاوت طبقاتی وچپ رفرميستی

 شکل نگرفتن پروسه ايجاد تشکل  خواهم کرد چرايی اينجا پرداختن و بازگو کردن اين مباحث نيست بلکه سعی

 نشدن آن را که طی چند سال اخير  و ضد سرمايه داری کارگران ، موانع موجود برسر راه عملی  مستقل طبقاتی

  آنرا داشته اند، بازگو کنم  در برپائی فعالين مستقل ضد سرمايه داری از پائين و با دخالت مستقيم خود کارگران سعی

.   

رژيم سرمايه داری  اشاره کردم در جريان مبارزه بيش از دو دهه توده های کارگر و زحمتکش عليههمانگونه که 

ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی   از پائين توسط فعالين مستقل گرايش اسالمی و بورژوازی ايران ، حرکت هائی

رک ايجاد تشکل های ضد سرمايه طبقه کارگر در اقصی نقاط ايران و نيز در کردستان ، برای بستر سازی و تدا

 اما اين حرکت ها همانگونه که شاهد هستيم در سطح سراسری با کار .داری درجنبش کارگری آغاز شده است 

 و مشخصًا در کردستان با نقش مخرب فرقه های چپ رفرميست   و سنديکا ليستی  گرايشات رفرميستی شکنی

 ضد سرمايه داری طبقه کارگر مخالفت می ورزند، روبرو بوده اتحاديه گرا که بشدت با رشد حرکت مستقل جنبش

  . است

  از فحاشی. در بد نام کردن فعالين اين جنبش دريغ نکرده اند  تاکنون از هيچ اقدامی فرقه های چب غير کارگری

يل می ضد کارگری رژيم، بخش عمده نوشته های آنها را دراين رابطه تشک گرفته تا مقايسه کردن آنها با عوامل

 عميق آنها از فروکش کردن  فرقه حکمتيست و ديگر هم فکرهايشان بيانگر نگرانی  به ادبيات رهبری  نگاهی.دهد

توهمات توده های کارگر نسبت به راهکارها و استراتژی کمونيسم بورژوايی اين گرايشات و فرقه های رفرميست 

   طلبی دموکراسی ونيست و کارگر، شعار هايشان از حدجريانات سکتاريستی که تحت نام کم. اتحاديه گرا می باشد



 در کردستان، فراتر   حق تعين سرنوشت و تشکيل دولت بوروکراتيک حزبی  رژيم ستيزی فرا طبقاتی ، ليبرالی،

   .نرفته و نمی رود

ل و بدور  که در دوره اخير در درون جنبش کارگری کردستان شا هد ش بوديم، حکايت از حرکتهايی مستق تغييراتی

چرا که در دوره ای که فعالين مستقل جنبش ضد سرمايه داری دوشا دوش توده . از راهکارهای اين فرقه ها می کند

 مبارزات خود جوش عليه سرمايه داری بودند، اين  های کارگر در شرايط سرکوب و اختناق مشغول سازماندهی

 ديگر از قماش  با سکت های شغول اتحادهای نمايشی فرقه های خارج از مدار مبارزه طبقاتی، در خارج کشور م

گويا يکی از مشکالت عمده جنبش کارگری فقدان چنين اتحاد های بی ربط با جنبش کارگری می . (خود بودند

در زمانی که توده کارگران در کردستان و ساير نقاط ايران زير فشار استثمار وحشيانه وفقر و فالکت، !) باشد

گير مبارزه ومقاومت به اشکال گوناگون بوده و هستند، آنها تحت نام کارگر و کمونيسم به فعاليت بطور روزمره در 

 مشغولند و حمايتشان از مبارزات کارگران کردستان وبخش های ديگر   و فرا طبقاتی  ضد رژيمی های آکسيونی

فراتر نرفته !! يت انترناسيوناليستیايران از حد تماس با اتحاديه های سرمايه ساالر بعنوان فعاليت جهت جلب حما

 موجود در روابطشان  در کردستان نيز عمده ترين کارشان تاکنون تالش برای رفع معضالت و اشکاالت فنی.  است

   .با احزا ب بورژوايی کرد بوده است

بش در حال حاضر اين جريانات با کارنامه سياسی عملی که در باال شرح آن رفت، برای دوری ديگر به جن

کارگران و يا نه با هدف کمک  کارگری روی آورده اند البته نه به منظور تقويت و رشد مستقل مبارزات خود جوش

 بلکه به منظور سرباز   سوسياليستی،  با افقی   به اتحاد کارگران حول سازمان دادن جنبش مستقل طبقاتی خود رسانی

 و بورژوايی خود به فعالين اين جنبش می باشد، به  ميستیگيری مجد د از جنبش کارگری و تحميل راهکارهای رفر

 پايان کار اين   خود در واقع به معنی  و سوسياليستی  کارگران به جنبش راستين طبقاتی اين دليل روشن که دستيابی

د که  مانده های کمونيسم دروغينی هستن اينها باقی.  مانده های کمونيسم بورژوايی و سوسيال رفرميسم است باقی

 ايران، در شکست حنبش شورا يی کارگران، ٥٧تاريخ شکست جنبش کارگری در انقالب اکتبر روسيه، در انقالب 

   .تشکل مستقل بيکاران کردستان عراق و صدها نمونه ديگر، با سياست ها و عملکرد های آنها گره خورده است

يران که در کنار سرکوب وحشيانه رژيم تسلط راهکارهای ناسيونال چپ و خلقی بر جنبش کارگری کردستان ا

سرمايه داری ايران عاملی در تسريع شکست آن بود، آموزه و تجربه ايست که فعالين جنبش ضد سرمايه داری در 

اين منطقه با بهره گيری از آن می توانند همراه و همدوش با فعالين گرايش ضد سرمايه داری در مناطق ديگر 

 و   خود به منظور پيشبرد امر مبارزه طبقاتی ت رشد حرکتهای مستقل و طبقاتیايران، گامهای موثری در جه

   . طبقه کارگر بردارند سازمان دادن جنبش شورايی و سوسياليستی

 از وظائف فعالين جنبش ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی چه در درون جنبش کارگری و چه بيرون آن،  بخشی

 که در برابر خود قرار داده اند، افشای راهکارهای فريبکارانه و ماهيت  ضمن تالش جهت شکل دادن به اهدافی

سنگ اندازی در برابر تحرکات مستقل و   که تحت عنوان کمونيسم مشغول غير کارگری فرقه ها و گرايشاتی

 ديده اند،  را که برای جنبش کارگری  آنها و خوابی در اين راستا بايد چهره واقعی. راديکال آنان هستند، می باشد

 را که به دور از دخالت اين نخبگان جنبش های بورژوايی، بيش از دو   بايد توده های کارگر و زحمتکشی.افشا کنند

دهه مبارزات خود را عليه سرمايه داری در سختترين دوران حاکميت دولت سرمايه داری پيش برده اند، متوجه اين 



 کوچک از نيازهای   نه تنها پاسخگويی به حتی بخشی  ، فرميستیواقعيت نمود که هدف اين احزاب سکتاريستی ر

  سکت های حزبی اشان به قدرت رسيدن جنبش کارگری نيست بلکه قصد نهايی آنها تبديل اين جنبش به اهرمی برای

منظور آنها از تماس با فعالين جنبش کارگری، به دا م سکت حزبی انداختن آنان و تحميل سياستهای . می باشد

بايد .  خود از کانال اين فعالين بر جنبش کارگری است  و سرنگونی طلبی فرا طبقاتی رفرميستی وسيال بورژوايی،س

 اساس و فريبکارانه اين حريانات تاريخًا شکست خورده در مورد جنبش اتحاديه ای را برای کارگران  شعار های بی

بايد ماهيت دعوت . کاليسم را برای کارگران روشن نمودتوضيح داد و به اين اعتبار وجه مشترک سکتاريسم با سندي

را !!  در سنديکا و اتحاديه بعنوان تنها تشکالت مستقل کارگری  و قانونی کردن کارگران به مبارزه و فعاليت علنی

که چيزی جز اسير کردن کارگران در چهار چوب مناسبا ت بوروکراتيک اتحاديه ای و مبارزه در چهارچوب نظام 

   .يه داری با رعايت قوانين و ملزومات باز توليد آن نيست ، برای کارگران بازگو کردسرما

پيش از هرچيز بايد به اين نخبگان رفرميست چپ اتحاديه گرا گفت که اوًال اين فراخوان شما مبنی بر فعاليت و 

رمايه داری ايران به پيش در اشکال مختلف عليه س  سال مبارزه خود٢٧ را، طبقه کارگر ايران طی  مبارزه علنی

برده است، ثانيًا مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر اسا سًا در تضاد با قانونيت و قانون مداری بورژوازی و 

 هيچ قانونی را در اين رابطه به رسميت   که رژيم سرمايه داری اسالمی باين معنی. نهادهای وابسته به آنها است

که خود عضو آن   کار نين نهادهای وابسته به سرمايه حهانی از جمله سازمان جهانی شناسد و حتی پايبند قوا نمی

 ديگر حتی اگر خود را در اجرای آن قوانين نيز موظف بداند که نمی داند ، بند بند قوانين  از طرفی. ميباشد، نيست

يه داری آنها در مناسبات نهاد های سرمايه در واقع چيزی جز اسارت طبقه کارگر و منحل کردن مبارزه ضد سرما

نکته ديگر اينکه همين امروز بر خالف قوانين حمايتی اين نهادهای . پوسيده و بوروکراتيک اتحاديه ای نخواهد بود 

 در کشور های سرمايه داری که اين انحاديه ها وجود دارند، شاهد  وابسته به سرمايه جهانی،! باصطالح کارگری

 از   که اگر در مقطعی به اين معنی. ت بخشيدن به استثمار توده های کارگر هستيم و شد  حقوقی بيشتر تحميل بی

 بورژوازی جهت مهار کردن مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر و جلوگيری از رشد  تاريخ مبارزه طبقاتی، 

ژوايی و گرايش کمونيستی درون جنبش کارگری و منحل کردن مبارزات و مطالبات کارگران در مناسبا ت بور

بوروکراتيک اين نهادها و اتحاديه های ، حاضر به قبول پاره ای از خواسته های کارگران بود، اما امروز همين 

حال بايد از اين .  شود قوانين حمايتی ماهيتًا اسارتبار، توسط همين بورژوازی به اشکال مختلف لگد ما ل می

 بورژوازی حاضر بوده   چه مرحله از تاريخ مبارزه طبقاتی،طرفداران مدنيت بورژوايی کمونيست نما پرسيد که در

که به مبارزه ضد سرمايه داری و سازمان دادن اين مبارزه که در تضاد با مناسبات حاکم سرمايه داری است، 

 وتمکين به قانونيت سرمايه داری بمعنای به بند  قانونی کارگران به فعاليتهای در اينصورت دعوت! قانونيت ببخشد؟

   . کشيدن مبارزات ضد سرمايه داری توده های کارگر در حصار مبارزات اتحاديه ای و سنديکاليستی می باشد

ساالر و نامه های اعتراضی  حمايت های کاغذی و بی حاصل اتحاديه های سرمايه متوهم کردن کارگران نسبت به

اديه ای و سنديکايی کارگران ، جدا کردن  در مورد برسميت شناختن حقوق اتح به کارگزاران رژيم اسالمی سرمايه

و در اين راستا جدا کردن قلمرو مبارزه آنان از ! بخشهای مختلف کارگران از هم ديگر بر اساس تفاوت شغلی آنان

عرصه مبارزه ضد سرمايه داری، تحت عناوين جنبش زنان، جنبش بيکارا ن، جنبش جوانان ، جنبش معلمان، 

 ش درکارگاها و مراکز توليدی، تشکيل و گستر  و حزبی تشکيل کميته های کمونيستی، ... جنبش رفع ستم ملی و



 بورژوايی و دهها   طلبی  ، شعار دموکراسی  فرا طبقاتی در کليهٔ شهرها، تبليغ سرنگونی طلبی! گارد آزادی بخش

 باشد که  بنای جنبشی قرار است که سنگ  نمونه ديگر از اين افق پردازی های سوسيال بورژوايی و رفرميستی، 

 را در  و شورايی مورد نظر اين وارثان کمونيسم بورژوايی و سوسيال رفرميستی و حاکميت انقالبی ! سوسياليسم

 است که با شکل گرفتن و  اينها از جمله افق پردازيها و کارنامه روز جريانات و گرايشاتی.  ريزی کند کردستان پی

 و سوسياليستی   طبقاتی ری متشکل از آحاد توده های کارگر و زحمتکش با افقی جنبش شورايی و سراس سازمانيا بی

ضد سرمايه داری با افق لغو کار مزدی و سوسياليسم برای اينان  چرا که جنبش شورايی. هستند  در تضاد عميق 

کارگر اسير که توده های   تا زمانی   است زيرا  اتويی.  نيست و آرزوی تحقق نيافتنی  چيزی جز يک اتويی

   . باشند، سوسياليسم قابل تحقق نخواهد بود  راهکارهای بورژوايی اين فرقه های خارج از مدار مبارزه طبقاتی

 امکان پذير است،  جنبش شورايی و ايجاد شوراها از نظر اينها فقط در دوران برآمد اجتماعی و يا دوران انقالبی

 و تشکيل دولتی بوروکراتيک   حزب آنها   و بقدرت رساندن سياسی قدرت  آنهم بعنوان اهرمی به منظور جابجائی

در واقع !!. متشکل از نخبگان و انديشمندان حزبی بر فراز سر کارگران البته به نمايندگی سياسی طبقه کارگر

کارگر و  حال اگر. شوراها و دولت کارگری اينها چيزی جز آن نخواهد بود که طبقه کارگر روسيه تجربه کرد 

عال جنبش کارگری برنامه و تاکتيک های اين جريانات را مبنای کار و مبارزه خود عليه سرمايه داری قرار داده ف

ديگر با نيا موختن از آنچه که در نتيجه راهکارهای بورژوايی اين  بيانگر اين است که او برای دفعا تی  باشد ،

 ديگر را هم  ری اش آمد، اگر که دهها رژيم سياسیجريانات و احزاب سکتاريستی بر سر مبارزات ضد سرمايه دا

 ها تجربه کرد ، به اين دليل ٥٧ مواجه خواهد شد که در انقالب اکتبر ها و انقالب  به زير بکشد باز با همان شکستی

   ، از طرفی که در مقاطع مختلف مبارزه اش عليه سرمايه داری به دليل متوهم بودنش به راهکارهای رفرميستی

 به منظور پيشبرد   روشن و سوسياليستی خود با افقی  و شورائی  اه قادر به سازمان دادن جنبش متحد طبقاتیهيچگ

 مبارزه خود جهت تحميل مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری و گسترش آن در جهت لغو کار مزدی نشد، بلکه

 منحل گرديد، تسليم جنبش های  زل صنفی به خواسته های نا مبارزاتش در اشکال مختلف اتحاديه ای حول دستيابی

 بورژوايی شد و در برآمد های اجتماعی به دليل محروم بودن از جنبش مستقل   طلبی  و دموکراسی ملی ، خلقی

 گرايشات   فرا طبقاتی  طلبی  و سرنگونی  اش، تسليم راهکارهای غير کارگری رژيم ستيزی   و سوسياليستی طبقاتی

 گرديد و لذا از انجام مبارزه ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی خود   و رفرميستیو جنبش های بورژوايی

دور هم   است که فعالين جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی را  تاريخی اين همان ضرورت . باز ماند

 روشن و شفاف   با افقی  تالش در جهت متشکل کردن کارگران به عنوان يک طبقه در جنبشی يعنی. گرد آورد است

 است برای  عليه سرمايه داری، که ضمن مبارزه برای تحميل مطالبات پا يه ای ضد سرمايه داری کارگران، جنبشی

   .لغو کار مزدی 

 شوراها و گسترش آن به عنوان يک سازمان سراسری متشکل  شکل گيری تشکل ضد سرمايه داری کارگران يعنی

کارگر مولد و غير مولد و در کل آحاد توده های کارگر و زحمتکش، امر خود توده از زن ، مرد، شاغل، بيکار 

 توده   طبقاتی های کارگر است و تالش فعالين جنبش ضد سرمايه داری در تحقق بخشيدن به اين امر تاريخی

رش آن فعالين جنبش ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی ضمن تالشهای انجام گرفته و گست. کارگران ميباشد 

که در پيشبرد اين حرکت به اشکال مختلف سنگ اندازی و ايجاد مانع   شوراها، بايد گرايشاتی را  درحهت برپائی



  کارگری قربانی نبايد اجازه داد يک بار ديگر مبارزات ضد سرمايه داری جنبش. می کنند، به کارگران بشناسانند

  . دحاديه گرا وکمونيسم بورژوايی گردرفرميست چپ اتمصالح و رقابت های فرقه ای گرايشات 
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