مظفر مارچ ٢٠١٠
به دمبال چرخشی دوباره
در پاسخ به انتقادھای که به نوشته کوتاه من ،به نام )چرخشی دوباره( به صورت کتبی و شفاھی شده است ،نوشته زير
را جھت شفافيت بخشيدن به مسايلی که کوتاه مطرح شده بود ارائه ميدھم.
شرايط و وضعيت کنونی در ايران دارای دو وجه مشخص ميباشد .وجه اول :حاکميت در دست بورژوازی است،
دولت اين حاکميت ،دولتی به غايت ديکتاتو ،ضد کارگر و ارتجاعی است .فضای جامعه مملو است از خشونت،
زندان ،اعدام ،شکنجه و تبعيد صدھا کارگر و انقالبی ،بی احترامی و پايمال کردن حداقل حقوق شھروندی ،ناديده
گرفتن خواستهھای مليونی مليتھا ،زنان و اقشار مختلف جامعه ،پايمال نمودن و عدم رسيدگی به حقوق کودکان،
کنترل ماھواره ،انترنت ،فکس و تلفن مردم .عالوه بر اينھا وجود مناسبات اقتصادی ناشناخته و نا متعارفی که بر
مردم تحميل شده است.
وجه دوم :وضعيت طبقه کارگر است .مناسبات اقتصادی موجود در ايران ١٤ ،مليون نفر را به زير خط فقر رانده،
غيير فعال بودن نيمی از جمعيت کشور نرخ بيکاری را به  %٤٠رسانده است) .آمار رسمی در ايران  %٢٤است که
اكثر کارشناسان اقتصادی آن را باور ندارند( .در چنين شرايطی کارگر بايد تالش کند تا زندگی خود و خانوادهاش را
تأمين نمايد .از طرف ديگر مجبور است که برای رسيدن به حداقل خواستهھايش )مانند پرداخت حقوقھای معوقه(
مبارزه کند .چنين فشارھای ،مانند اھرمھای مضاعفی زندگی کارگران را به خطر نابودی کشانده است .چنين
وضعيتی ،در سی سال گذشته با تفاوتھايی ،ھمواره موجود بوده و ميباشد .اما عليرغم ھمهی اينھا ،پيکار طبقه
کارگر نيز ھمواره به راه خود ادامه داده است.
در واقع ھرچه حاکميت تالش کرده است که کارگران را سرکوب کند و به قولی سر جايشان بنشاند ،جنبش کارگری
رشد بيشتری کرده و در تداوم چنين مبارزهای ،ھر لحظه ماھيت رژيم را در سطح داخلی و خارجی به ھمه جھانيان
شناسانده است .بنا به شرايطی که در اين نوشته نمیگنجند طبقه کارگر توانسته در سی سال گذشته و در مقاطعی
يورشی گستردهی را تدارک ببيند و حاکميت و دولتش را کامال به ھراس و وحشت بيندازد .به طور کلی جنبش
کارگری ايران تاکنون قدمھای مؤثری را در راستای ايجاد تشکلھای مستقل کارگری بر داشته است .نه من و نه ھيچ
کسی ديگری منکر اين حقايق نيستيم .اينھا دست آوردھای ارزشمندی ھستند که طبقه کارگر توانسته به آن دست يابد.
اما امروز طبقه کارگر ايران با وجود چنين دست آوردھای ،با وجود تجربه کافی ،با وجود باال بودن درجه آگاھی به
مسايل و مشکالت طبقاتی و شيوهھای مبارزاتی متأسفانه ھنوز در سر در گمی بسر ميبرد .در راستای شعار ايجاد
تشکلھای مستقل کارگری ،دستيابی به حقوق و خواسته و مطالبات روزانه ،طبقه کارگر با پيشنھادھای فراوانی
روبرو است.
درست بر منبای اين واقعيتھا است که طبقه کارگر بايد از به ھدر دادن نيرويش جلوگيری کند ،خسارتھای ناشی از
وضعيت موجود را به گونهای جبران نمايد .شعار ايجاد تشکلھای مستقل را به ھر ترتيبی بوده است حفظ کند .در
مبارزه برای بدست آوردن خواستهھای صنفی کارگران مرتب بجنگد .سوال اينست که آيا طبقه کارگر در شرايط
کنونی از عھدهی ھمه اينھا بر خواھد آمد؟ در پاسخ به اين سوال است که چرخشی دوباره ضروت پيدا میکند .اين
چرخش چيزی جز کار مخفی و تشکيل ھستهھای مخفی در درون کارخانه نيست؟ صحبت از چرخشی دوباره در
راستايی تقويت ،حفظ نيرو ،بردن آگاھی بيشتر به درون طبقه و گام بر داشتن در راستای وحدت کل طبقه است.
در اين چرخش چپ سنتی و خارج از کشور نيز بايد سھيم شود .اولين گامی که چپ بايد بر دارد ارتباط مستقيم با
طبقه کارگر در داخل است .کنار گذاشتن پيشنھادھای غير عملی و ايدهآلستی است .مارکسيستھای انقالبی در چنين
وضعيتی حاضر نيستند بدون داشتن تحليل کامل از وضعيت موجود و عدم ارتباط مستقيم با طبقه کارگر ايدهھای خود
را به عنوان تنھا راه حل ،به پيشنھاد بگذارند .بدون تماس با فعالين جنبش کارگری ،و داشتن تحليل مشخص از
اوضاع اقتصادی-سياسی -اجتماعی ايران ،ھر گونه پيشنھاد و رھنمود فقط يک ايده است و نه بيشتر از آن.

رھنمودھای مارکس به جنبش کارگری در زمان کمون پاريس متکی بود به تماس دايم با پاريس )با آن امکانات بسيار
کم( .وقتی که آثار مربوط به آن دوران را مطالعه میکنيم چنين احساسی دست ميدھد که انگار مارکس در پاريس بوده
است .درست به ھمين خاطر بود که تمام حکومتھای بورژوازی مدعی بودند که خيزشھای مردمی در فرانسه را
بينالملل اول طراحی نموده است .در صورتيکه مارکس و انگلس رسما و بارھا اين گونه دخالت را تکذيب کردند.
ھمانطور که در نوشته قبلی و در اين نوشته اشاره خواھم کردم ،من احساسم اينست که طبقه کارگر در سر در گمی
بسر ميبرد .علت اين سر درگمی ھم بسيار طبيعی است .چنين حالتی را نبايد به حساب ضعف طبقه کارگر گذاشت.
سر در گمی در مقابل پيشنھادھای فراوانی است که کارگران با آن روبرو ھستند .منطق اين پرسشھا رشد طبقه
کارگر است ،نه ضعف و ناتوانی آن .اين پرسشھا در شرايطی مطرح ميشوند که کمترين فضای باز تا کارگر در آن
بتواند حقوق خود را مطالبه کند وجود ندارد .به اندازهای آزادی وجود ندارد تا بخشھای مختلف کارگری بتوانند وسيعا
به حمايت از ھمديگر بپردازند .خفقان عمومی ،در بند بودن تعداد زيادی از فعالين کارگری و فشارھای اقتصادی بر
زندگی روزمره کارگران ،عواملی ھستند که به طور طبيعی پراکندگی و سر در گمی در طبقه کارگر ايجاد خواھند
نمود.
از طرف ديگر شايعات و تبليغات و حمايت سرمايهداری جھانی از جريانی موسوم به "سبز" به عنوان جريانی که
ميتواند آلترناتيو عادالنه جمھوری اسالمی باشد .اين در حالی است که طبقه کارگر ھيچگاه از چنين جريان به طور
مستقل و به عنوان کل طبقه حمايت نکرده است .جريان سبز چيزی نيست بجز توطئهی بخشی از سرمايهداری داخلی
که ميخواھد جنبش مردمی عليه رژيم را به نام خود کنترل و به نفع جمھوری اسالمی پايان دھد .اين را کارگران در
بخش فعالين با تجربه کارگری درک کردهاند ،اما و متأسفانه اين جريان باعث سردرگمی بخش قابل مالحظهای از
کارگران نسل جوان و توھم آنھا به اين جريان شده است.
اينجاست که بايد فعالين و پيشروان کارگری با متانت و برد باری ھمهی پيشنھادھا را بررسی نموده و جواب دھند.
احساسم )که ممکن است با واقعيتھای موجود در داخل کشور فرسنگھا فاصله داشته باشد( به من چنين ديکته میکند
که پيشنھادھای موجود ،با وجود درستی آنان برای شرايط ويژه و موقعيت مناسب طرح شدهاند و با شرايط امروز
ايران کاربردی ندارند .اين پيشنھادھا جوابگوی خواستهی اصلی کارگران )پيش به سوی ايجاد تشکلھای مستقل(
نيستند .برای نمونه بحثی که امروز در مورد ايجاد شورا و يا به عبارتی تشکل شورايی موجود است :اين بحث خود
به خود دارای دو مشکل اساسی است و نخواھد توانست تشکل مستقل امروز طبقه کارگر باشد .مشکل اول ھيچگونه
ھمخوانی و ھمسوی و تطابق تئوريکی با مقوله کالسيکی شورا ندارد .مشکل دوم گذاشتن شورا در جايگاه تشکالت
صنفی است.
از نظر تجربه و تئوری ھر دو ،شورا ابزاری است برای تسخير قدرت کارگری .در شرايط اعتالی انقالبی ،در
شرايطی که بورژوازی قدرت و توانايی حفظ سيستم خود را از دست داده است ،در شرايطی که طبقه کارگر آمادگی
کنترل بر توليد و توزيع را دارد شوراھا به وجود ميايند .وظايف شوراھا ھم تسخير قدرتی است که سمت و سويش به
سوسياليزم ميباشد .تقليل وظايف شوراھا نه تنھا راه حل مناسبی نيست بلکه ساير تشکالت صنفی کارگری مانند
اتحاديه و سنديکا را زير سوال ميبرد.
بحث ديگری که در ميان فعالين داخل کشور ھست :مجمع عمومی است .من نميتوانم بفھمم که چنين بحثی چگونه به
عنوان "تشکل مستقل" به درون طبقه راه يافته است .اما در ھر صورت مجمع عمومی به ھيچ وجھی نميتواند يک
تشکل باشد .تشکل مستقل بايد دارای شرايطی ويژه باشد که بشود در تمام رشتهھای توليد از آن استفاده کرد .در
حاليکه مجمع عمومی يک کارخانه بر سر موضوعھای به صحبت خواھد نشست که ممکن است با رشتهای ديگر از
توليد ھيچگونه ھمخوانی و سنخيتی نداشته باشد .برای نمونه يک کوره پزخانه که تعداد کارگرانش بيش از صد نفر
نيستند ،و آجر توليد ميکند ،با يک کارخانهای که تعداد کارگرانش بيش از دو ھزار نفر ھستند و وسايل الکترونيکی
)مثال جارو برقی و يخچال( توليد ميکنند ،چه وجه مشترکی با ھم ميتوانند داشته باشند تا در راستايی آن و بر مبنای
نقاط مشترکشان به وحدت برسند و يا جا داشته باشد که در يکی از اين دو توليدی مجمع عمومی تشکيل داد تا از
ديگری حمايت عملی کند .تشکالت ديگری مانند سنديکا و اتحاديهھا در ارگانھای بالتری به توافقھايی خواھند رسيد

و با فراخوان عمومی ميتوانند از بخشھای مختلف طبقه کارگر که درگير با سرمايهداری است حمايت عملی به عمل
آورند.
صحبت ديگری که ھست :شيوه مبارزه علنی است .گويا و چنين برداشت ميشود که عدهای از فعالين تنھا شيوهی از
مبارزه را قبول دارند که به شيوه علنی مشھور است .يا به گفته ديگری مبارزه را خيابانی کردن .اين شيوه ھم دارای
اشکاالتی است .اوال علنی بودن به مفھوم اين خواھد بود که کارگران آمادهی کتک خوردن ،زندانی شدن و نھايتا بيکار
شدن ھستند .داشتن چنين روحيه باالی در کارگران قابل ستايش است ،اما اين شجاعت روزبروز نيروی آنان را
تضعيف تر خواھد نمود ،زيرا در ھر تظاھرات خيابانی کارگران مجبورند تلفاتی بدھند .چند نفر دستگير و چند نفر
فعال کارگری بيکار شوند .اين شيوهی مبارزه در حمايت از کارھای تشکيالتی يک تشکل مستقل درستيش به اثبات
رسيده است .اما به عنوان شيوهای که برود برای ايجاد تشکل مستقل ،فکر ميکنم نه تنھا سھولتی در راه ايجاد تشکل
مستقل ايجاد نخواھد کرد بلکه بر عکس آن را به تأخير خواھد انداخت .اين به مفھوم آن نيست که ما تا تشکل مستقل
نداشته باشيم اجازه کارھای علنی و خيابانی را نداريم.
شرايط موجود ،که من به مراتب به آن اشاره کردهام و اين شرايط را از البالی مصاحبهھا و نوشتهھای فعالين داخل
کشور دريافت کردهام ،شرايطی است که کار مخفی و تشکلھای مخفی را میطلبد .تشکلھای مخفی در آثار کالسيک
جنبش کارگری ھستهھای سرخ و کميتهھای مخفی کارگری ھستند.
چنين تشکلی) ،به شرطيکه مستقل باشد و زير نفوذ ھيچ تشکل ديگری نباشد( سنجيده و گام به گام با تحليل مشخص از
وضعيت موجود ،درجه آگاھی کارگران ،شناخت خواستهھای کارگران ،به امر تشکل ديگری کمک خواھد نمود .چنين
تشکلی ميتواند اعتماد کارگران را جلب کند تا شعار )پيش برای ايجاد تشکل مستقل کارگری( و )پيش برای اعتصاب
عمومی( و ھمچنين حمايت از مبارزات علنی را به ميان کارگران برده و عموميت ببخشد.
مسئله ديگری که مورد نظر من در آن نوشته بود اينست :باز با توجه به وضعيت موجود ،امکان ايجاد تشکلھای
مستقل بسيار کم و محدود است .ھر گونه حرکت علنی بال فاصله سرکوب شديد ميشود .شرايط به گونهای است که
بخشھای مختلف کارگری کمتر از ھمديگر حمايت میکنند .فشارھای اقتصادی بر خانوادهھای فقير به درجهای است
که وحشت از بيکار شدن مانع شرکت فعاالنه کارگران در حرکتھای کارگری است .پس اين شرايط حکم میکنند تا
کارگران به شيوه ديگری بورژوازی را به زانو در آورند .اين شيوه توسط تشکلھا مخفی که در کف کارخانهھا به
وجود خواھند آمد ،به پيش ميرود.
تاکتيکھای ويژه برای شرايط ويژه ،کم کاری ،از کارانداختن ماشين االت ،دادن رھنمود برای شکايتھای مکرر به
مقامات دولتی ،نوشتن نامهھای سر گشاده برای اشخاص در سطح بينالملل ،تشويق کارگران به حمايت از اعتصابھا
در رشتهھای مختلف و دور از ھم ،تشويق کارگران برای عضويت در تشکلھای مستقل علنی )اگر به وجود بيايد(،
تبليغ اعتصاب عمومی و سرتاسری کار تشکلھای مخفی و يا ھستهھای سرخ کارگری است.
در پايان؛ تنوع ابزارھای مبارزاتی و تجارب فراوان ،اين امکان را فراھم نموده است که کارگران به سھولت بتوانند،
امر مبارزه را تسريع و گسترش دھند .اما ھر چی مبارزه رشد کند و بيشتر به جلو برود ،بورژوازی و سيستم ضد
کارگريش نيز ھارتر شده و ابزارھای سرکوب را نيز تنوع خواھند بخشيد .بازداشت فعالين کارگری ،ضرب و شتم
کارگران در خيابان ،حکم به اخراج و بيکار کردن آنان از جمله عوامل و ابزارھای پيش پا افتاده بورژوازی است .در
نتيجه برای خنثی کردن ضربهھای که بورژوازی ميخواھد بزند و باال بردن درجه وحدت طبقه کارگر کار مخفی و
تشکيل تشکالت مخفی ضرورتش در درجه اول قرار گرفته و بسيار حياتی است.

