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یطبقاتارزه ب البرز و دو مساله مکيکارگران الست   
١٣٨٨ فروردين ١٠شنبه دو                                                                                                  ماي پريام  

 
    

است ) کيان تاير سابق(مبارزه کارگران کارخانه الستيک البرز يکی از مبارزات برجسته کارگری در سالهای اخير،

اين مبارزه با وجود همه تالش های . پيگيرانه جريان داشته است) ٨٨فروردين ( تاکنون ٨٦که از اوايل بهمن 

وز برای مطالبات اوليه اش مبنی بر تضمين داير نگه داشتن کارخانه و حفظ مشاغل و درخشان کارگران متاسفانه هن

اما علی رغم اين، کارگران الستيک البرز در طول اين نبرد . دريافت حقوق پرداخت نشده به نتيجه نرسيده است

نه از يکسو، و شيوه های يکساله قادر شدند تا با استفاده از انواع روش ها و تاکتيک های راديکال و مبارزه جويا

قانونی و مذاکراتی از سوی ديگر، تاکتيک دولت و کارفرما برای تحميل يک جنگ فرسايشی و ايجاد خستگی و 

اين . نااميدی در بين کارگران و پراکندن صف آنان را خنثی نموده و استمرار و تداوم مبارزه خود را حفظ نمايند

ری در سالهای اخير است که در هر دو عرصه مبارزه طبقاتی کارگران، مبارزه يکی از تجربيات مهم جنبش کارگ

يعنی عرصه مبارزات جاری برای کسب مطالبات فوری،  و نيز عرصه مبارزه برای هدف نهايی و رهايی از نظام 

 .موجود، درس های مهم و آموزنده ای دارد که در زير به آنها  اشاره می شود

  مسير گشايش مبارزات جاری
در ) سنديکا و اتحاديه و شورا(ارزه کارگران الستيک البرز علی رغم فقدان تشکالت شناخته شده مستقل کارگری مب

اين بخش، اما با اتکا به شبکه های ارتباطی بين کارگران و فعالين آنان و اتخاذ تصميمات در نشست ها و اجتماعات 

ن خصلت سازمانيافته به همراه پيگيری و رزمندگی و اي. وسيع کارگری،  از سازماندهی و رهبری برخوردار است

جسارت طبقاتی کارگران و بهره مندی شان از توانايی و زيرکی الزم برای اتخاذ  روش ها و تاکتيکها و مانورهای 

متنوع همه گويای اين است که مبارزه آنان می بايست تاکنون به بار می نشست و به اهداف خود دست می يافت که 

اين مبارزه از هر دو عنصر ضروری برای يک مبارزه کارگری پيروزمند يعنی برخورداری از . ده استچنين نش

بنابراين عدم توفيق تاکنونی . مبارزه جويی و رزمندگی و نيز هوشمندی در اتخاذ تاکتيک و مانور، چيزی کم نداشت

ستيک البرز در رابطه با مبارزات  جاری  به اين ترتيب مبارزه کارگران ال.  آن را بايد در جايی ديگر جستجو کرد

يعنی مستقل از پيشروی جنبش در . برای کسب مطالبات فوری، به خصلت نمای کل جنبش کارگری تبديل شده است

سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران شرکت (زمينه تشکل يابی و دست يافتن به دو تشکل توده ای 

غم وجود انبوهی از اعتراضات و مبارزات و اعتصابات در اشکالی بسيار متنوع در ، اما علی ر)نيشکر هفت تپه

سالهای اخير نه تنها اين مبارزات اغلب به اهداف خود دست نيافتند بلکه وضع کار و معاش و زندگی طبقه کارگر 

  . اندکی هم بهبود نيافته که  بر عکس روز به روز وخيم تر هم شده است

بل مبارزه کارگران الستيک البرز همان است که در برابر کارگران نيشکر هفت تپه و در برابر مانع اساسی درمقا

مبارزات همه بخش . کارگران شرکت واحد و نساجی های کردستان و همه مبارزات کارگری در ايران قرار دارد



. به ضرر طبقه کارگر استهای جنبش کارگری با سد و ديوار بزرگ تناسب قوای طبقاتی برخورد می کند که تماما 

ظاهرا مبارزات . کارگران به مثابه يک طبقه در برابر سرمايه داران به مثابه يک طبقه، ضعيف و فروکوفته اند

کارگری در هر کارخانه و صنف و بخشی تنها با مالک و صاحبکار و مدير و کارفرمای همانجا و يا حداکثر با  آن 

هر . اما اين واقعيت مساله نيست.  بخش مربوط می شوند طرف و درگيرندعناصر و عواملی از  دولت که به آن

مبارزه کارگری در هر بخش مجزايی خود جلوه ای از مبارزه طبقاتی و حلقه ای از زنجير مبارزه کارگران به 

  .مثابه يک طبقه در برابر سرمايه داران به مثابه يک طبقه می باشد و از آن متاثر است

تا آنجا که به سرمايه داران مربوط می شود، در همه اين بخش های ظاهرا مجزا و حلقه های ظاهرا از هم گسسته 

همه سياست های خرد و کالنی که حافظ . همچون تنی واحد و در هيات يک طبقه در مقابل کارگران ظاهر می شوند

ماع می رسند و به سياست عمومی و خود آگاهی آنان و تامين کننده منافع آنان است بسرعت در بين اين طبقه به اج

روشنفکران . دولت برای آن سياست ها قانون وضع نموده  و ضوابط اجرايی شان را ديکته می کند. تبديل می شوند

و باالخره پليس و ارتش و . بورژوازی برايشان تئوری می نويسند و رسانه ها هم خوراک تبليغاتی فراهم می آورند

 خانه کارگر و لباس شخصی و زندان و شکنجه و شالق هم آماده است تا کارگر ناراضی و معترض را دادگاه و

به عنوان مثال اگر قرار است کار قراردادی همه جا گير شود يا خصوصی . سرجايش بنشاند و به اطاعت وادارد

 سرمايه دار، از صاحب يک کارگاه سازی توسعه يابد يا قانون کار از سر راه برداشته شود، آنگاه همه عناصر طبقه

کوچک با چند کارگر تا مديران ايران خودرو و تا دولتمردان و سياستمداران و روشنفکران بورژوا همه می دانند که 

اين هارمونی طبقاتی را می توان هر ساله  به هنگام تعيين حداقل . چه می خواهند و چه بايد بگويند و چه بايد  بکنند

قدرت سرمايه داران  پيش و بيش از هر چيز در اين درک يکدست و رفتار طبقاتی واحد و . ده نموددستمزدها مشاه

اتحاد و يکپارچگی ای که از ملزومات بنيادين و تعيين کننده . حضور يکپارچه آن در برابر کارگران نهفته است

  .برای برخورداری از قدرت برتر در تناسب قوای بين طبقات است

ا کارگران بطور يکپارچه و به عنوان طبقه ظاهر نمی شوند تا قدرت سترگ طبقاتی خود را همراه داشته در مقابل ام

اگر چه هر مبارزه کارگری جلوه ای از مبارزه طبقاتی است اما در شرايط حاضر اين مبارزه عمال در بخش . باشند

ارای مطالبات و مسائل خاص همان بخش طبعا هر بخش کارگری د. های پراکنده و حلقه های منفصل انجام می شود

اما تا زمانی که مبارزات بخش های مختلف طبقه کارگر از وجود و . بوده و از اينرو مبارزه ويژه خود را دارد

حضور يک مبارزه ديگر، يک جبهه نبرد ديگر، يعنی از مبارزه فرابخشی و سراسری کارگران به مثابه يک طبقه 

ن بمثابه طبقه حاکم برای تحصيل مطالبات مشترک و عمومی همه کارگران الهام و نيرو واحد در برابر سرمايه دارا

معضل اصلی . نگيرند و به چنين مبارزه ای اتکا نداشته باشند بسختی در مبارزات ويژه خود توفيق خواهند يافت

 را اشغال کنند  يا بتصرف مبارزات بخش های منفرد و مجزا اين نيست که چه تاکتيکی را اتخاذ کنند، مثال کارخانه

اينجا مستقل از . خود درآورند و يا کنترل کارگری را اعمال نمايند و يا صاحب کارخانه را گروگان بگيرند و غيره

اينکه چه قضاوتی در باره اين دست پيشنهاد ها داشته باشيم، مساله اساسی اينست که عملی شدن وثمربخش بودن هر 

سطح مبارزات بخشی و منفرد نيازمند درجه بااليی از زور و نيرو و قدرت کارگری روش و تاکتيک پيشنهادی در 

يعنی حداکثر . است که در همان بخش مجزا و محيط منفرد موجود نيست و يا در اغلب موارد کفايت نمی کند



فی نيستند بکارگيری قدرت و نيروی کارگری در بخش های منفرد و مجزا به تنهايی برای پيشرفت اين مبارزات کا

اين مبارزات .  چرا که هر يک از اين بخش ها به تنهايی با نيروی بسيار برترطبقه حاکم و دولت آن مواجه اند

. نيازمند گشوده شدن مبارزه ای ديگر يعنی مبارزه فرابخشی و سراسری طبقه کارگراند و به کمک آن احتياج دارند

برابر طبقه است که تناسب قوا را  وسيعا به زيان طبقه کارگر فقدان همين مبارزه فرا بخشی و سراسری طبقه در 

در حقيقت مبارزات جاری و گسترده کارگری در جبهه های منفصل و منزوی از هم در برابر صف . رقم زده است

يکپارچه سرمايه داران  به عنوان طبقه حاکم قرار دارند و به همين دليل زور کارگران در  اين سنگر های پراکنده 

کارگران در همه اين مبارزات بصورت دسته های مجزا و بی ارتباط و در اکثر .  به زور صف مقابل شان نمی رسد

مواقع بی خبر از هم  با جبهه سازمانيافته و واحد و منظم سرمايه داران در جنگ اند بدون اينکه خود از اعضای 

  .خوردار گردنديک ارتش واحد باشند و از حفاظت و پشتيبانی توپ خانه آن بر

تاکيد بر وحدت طبقاتی و همبستگی کارگری از جمله امور روتين  فعالين کارگری است که منظما بر آن پای می 

اما ضرورت ابراز وجود سراسری و مبارزه فرابخشی کارگران و حضورشان به مثابه يک طبقه، فراتر از . فشارند

ين بمثابه يک مبارزه سراسری است که می تواند و از اين آن تاکيدات هميشگی بر وحدت و همبستگی بوده و ا

بر متن چنين تناسب قوای تغيير . امکان واقعی برخوردار است تا تناسب قوای طبقاتی را به نفع کارگران تغيير دهد

بارزه يافته ای آنگاه همه بخش های جنبش تقويت شده و از آن نيرو گرفته و  قادر می شوند تا با تکيه زدن بر اين م

خود نيز در گرو ابراز  بنابراين تغيير تناسب قوای طبقاتی . سراسری در مبارزات ويژه بخش خود نيز پيشروی کنند

وجود طبقاتی گسترده و وسيع کارگران در دل عروج مبارزات سازمان يافته سراسری آنان برای کسب مطالبات 

 واقفند، مساله اما بر سر آن تالشی است که بتواند فعالين کارگری به اين ضرورتها. عمومی و مشترک جنبش است

تجربيات جنبش کارگری در دنيا نشان می دهد که . جنبش را بطور واقعی به اين سمت ببرد و به اين مقصود برساند

بويژه در شرايط غيرانقالبی، بسيج سازمانيافته توده کارگران در ابعاد گسترده دهها و صدها هزار نفره برای 

ت بزرگ در اشکال اعتصابات عمومی و تظاهراتهای توده ای شهری حول مطالبات عمومی طبقه کارگر اعتراضا

فقط اين تشکل ها هستند که . در اولين قدم منوط به تشکل يابی توده ای کارگران در مراکز و محيط های کار است

بدون وجود حد .  کارگران را عملی سازندمی توانند اين تنها بسيج توده ای قادر به تغيير واقعی تناسب قوا به نفع 

موثر وکارساز و قابل اتکايی از تشکل يابی توده ای در محيطهای کار که تنها ابزار موثر و ظرف بسيج و هدايت و 

رهبری توده ای کارگرانند، چنين بسيج و ابراز وجودی در بعد سراسری و توده ای امکان پذير نيست و بوقوع 

عدادی بيشتر تشکل توده ای نظير سنديکای کارگران واحد و سنديکای کارگران نيشکر هفت اگر ت. نخواهد پيوست

تپه هم اکنون در مراکز مهم توليدی و خدماتی موجود بودند، آنگاه اين تشکالت می توانستند کنفدراسيون و يا مجمع 

تگاه الزم برای بسيج و رهبری سراسری تشکل های توده ای کارگری ايران را اعالم نموده و به اين ترتيب آن دس

اين سازمان  سراسری برخاسته از محيط های . توده ای کارگران در سطح سراسری را همين امروز بوجود آورند

کار و ريشه دار در بين توده های کارگر قادر است با بسيج آنان و سازماندادن اعتصابات عمومی و تظاهراتهای 

از طريق برپايی . ريای ايران در مقابل طبقه حاکم و دولت آن تبديل شودتوده ای شهری به صدای رسای پرولتا

اينگونه اعتصابات عمومی و تظاهراتهای توده ای در ابعاد ده ها و صدها هزار نفره است که تناسب قوا بطور 



های واقعی به نفع طبقه کارگر تغيير خواهد کرد و پنجره اميد برای گشايش مبارزات کارگری منفصل در بخش 

 . مجزا را باز خواهد نمود

در مورد ضرورت اتکا و منوط بودن سازماندهی اعتراضات و مبارزات گسترده توده ای و سراسری کارگران به 

امر تشکل يابی توده ای در محيطهای کار، توجه به يکی از ويژگيهای مهم جنبش کارگری ايران تحت سلطه 

ه بسا در غياب آن سرنوشت جنبش کارگری ايران به گونه ای ويژگی ای که چ. جمهوری اسالمی ضروری است

در ايران هر حرکت و اعتراض کارگری نه تنها با ماشين سرکوب رژيم، بلکه در همان حال . ديگر رقم زده می شد

 با دستگاه مافيايی پيچيده ای به نام خانه کارگر  و نهاد های وابسته اش يعنی شوراهای اسالمی کار و شبکه انجمن

خانه کارگر با وظايف و نقش های چند اليه و درهم تنيده . های صنفی و اتحاديه های دست ساز آن نيز مواجه است

ای که بخود می گيرد از قبيل پليس سياسی، نهاد سرکوب، سازمانده دستجات ترور و وحشت، مقام کارگری، 

مثل دسترنج، و اخيرا » مستقل کارگری«يونيونيست غربی، فعال کارگری چپی و ضد سرمايه داری، ايجاد سايت 

هم سنديکا نمايی، چه مستقيما با نام و نشان خود و چه با موازی سازی و شبيه سازی از گرايشات واقعی کارگری و 

  .اجتماعی، بی وقفه برای کنترل و مهار و به انحراف کشاندن مبارزات کارگری توطئه می کند

وراهای اسالمی نزد توده های کارگر منفورند، اما اين نفرت عمومی، شکست می دانيم که سالهاست خانه کارگر و ش

و اضمحالل اهداف اوليه اين جريان برای تبديل شدن به ظرف اعتراض کارگری را نشان ميدهد، و نقش آن به 

ی در عنوان ابزار کنترل و مهار و به انحراف کشاندن مبارزات کارگری اکنون بويژه با رشد جنبش مستقل کارگر

) Government(علی رغم اختالفاتش با وزير و وزارت کار دولت خانه کارگر. پيش فعال استبيش ازسالهای اخير

اين جريان برای . يعنی دولت  طبقه حاکم برخورداراست) State(يا کابينه احمدی نژاد، از امکانات گسترده حکومت

حضور توانمند خانه کارگر به . هم رنگ جماعت می شودنفوذ در جنبش مستقل کارگری متناوبا جلد عوض کرده و 

عنوان ابزار کنترل و مهار و به انحراف کشاندن مبارزات کارگری را می توان در اول ماه می سال گذشته ديد که، 

علی رغم رشد و حضور زياد جنبش مستقل کارگری، قادر شد تا با همکاری ارگانيک دستگاهها ی امنيتی مانع 

همينطور می توان به اخبارهای اعتراضات کارگری توجه کرد که . سم های مستقل کارگری شودبرگزاری مرا

از «و » مقام کارگری«و » نماينده شورای کارگری«اغلب توسط ماموران و عوامل اين نهاد ها تحت عناوين 

اپوزيسيون قرار به رسانه های رسمی وارد شده و از آنجا بواسطه اينترنت در دسترس » مسئولين خانه کارگر

بنابراين مبارزات کارگری همچنين با مانع خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار مواجه اند و بدونه اينکه . ميگيرد

  .اين  مانع را خنثی و از آن عبور کنند به جايی نمی رسند

و مستقل مبارزات وجود خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار به عنوان يک مانع در برابر رشد و گسترش آزادانه 

کارگری نه تنها ضرورت و مبرميت ايجاد تشکل های توده ای کارگران در محيطهای کار را مجددا ياد آوری می 

کند، بلکه به مراتب بيشتر بر اين تاکيد دارد که سازمان دادن مبارزات سراسری و برپايی اعتصابات عمومی و 

يی از يک سازماندهی مستحکم و وجود ستاد رهبری پر نفوذ در تظاهراتهای توده ای در ايران مستلزم درجه باال

تنها چنين سازماندهی و رهبری ای است که قادر می شود تا در جريان و مسير به ميدان . بين توده های کارگر است

آوردن توده های کارگر، گام به گام، ترفندها و توطئه ها و خرابکاری های خانه کارگر و شوراهای اسالمی را 



اگر چه ممکن است در شرايط کشورهای برخوردار از . خنثی نموده و رشد و پيشروی جنبش را تضمين نمايد

فضای باز سياسی که تحرک جنبش های اجتماعی را ممکن می سازد، جنبش کارگری هم بتواند با سطح پايينی از 

حت سيطره جمهوری اسالمی يعنی يکی اما در ايران ت. سازماندهی ابراز وجودها ی سراسری و توده ای داشته باشد

از استبدادی ترين حکومت سرمايه داری و با وجود مانع خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار، هر درجه از تحرک 

سازمان . و ابراز وجود سراسری کارگری در گرو وجود يک سازماندهی توده ای مستحکم و رهبری پر نفوذ است

  . نده ترين گام، خود منوط به ايجاد تشکل های کارگری در محيطهای کار استو رهبری که در اولين و تعيين کن

بنابراين هم برای بسيج توده ای و سازماندادن مبارزه سراسری کارگران و از اينطريق تغيير واقعی تناسب قوا به 

دن خرابکاری نفع طبقه کارگر و گشودن مسير مبارزات بخش های منفرد مبارزات کارگری، وهم برای خنثی نمو

ها و توطئه های خانه  کارگر و نهاد های وابسته اش و کنار زدن  ونفی اين نهاد ضد کارگری،  جنبش مستقل 

کارگری نياز دارد  تا  همه نيروها و امکانات  خود را بطور يکپارچه و يکدل و هدفمند  در خدمت ايجاد تشکلهای 

ی ترين و اساسی ترين گام برای  تدارک اين مصاف طبقاتی قرار توده ای کارگران در محيطهای کار به عنوان  فور

به اينترتيب در دوره حاضر  بر اساس نيازها و ضرورتهای طبقاتی موجود، ايجاد تشکلهای توده ای کارگران . دهد

 در محيطهای کار به يگانه استراتژی واحد برای کل جنبش مستقل کارگری تبديل شده، و پاسخ به اين استراتژی،

  . عمده ترين وظيفه طبقاتی و مالک تعيين کننده  راديکاليسم  طبقاتی هر جريان کارگری می باشد

  انقالب کارگری، راه حل اساسی
گفتيم که مبارزه کارگران الستيک البرز در سطح مبارزات جاری خصلت نمای موقعيت عمومی جنبش کارگری و 

ين تجربه نيز قويا بر ضرورت تشکل يابی توده ای کارگران در در همين سطح ا. موانع و مشکالت پيش روی آنست

محيط های کار و اتحاد سراسری آن تشکالت و سازمان دادن مبارزه سراسری و فرابخشی طبقه کارگر تاکيد می 

اما آنچه که اين مبارزه کارگری را از ديگر مبارزات جاری متمايز نموده و به آن ويژگی خاصی می بخشد . کند

براين ويژگی بايد تمرکز کرد و به آن انديشيد و معنی آنرا برای توده های . دن انقالب کارگری در آنستطرح ش

تاکنون رسم بر اين بود که ضرورت انقالب کارگری از طرف احزاب و نيروهای سوسياليستی .  کارگر باز نمود

ی ابتدايی ترين مطالبات شان است که آنرا طرح شود، اما اينبار اين توده های کارگر و در دل مبارزه ای آنهم برا

اينجا، انقالب کارگری نه به عنوان ضرورتی تاريخی يا امری ايدئولوژيک و يا هدفی تشکيالتی، . طرح می کنند

چيزی که هست، يعنی به عنوان کارسازترين راه درست  برای خالصی طبقه کارگر  بلکه بسادگی به عنوان همان

  .  از زنجير بردگی مزدی نظام سرمايه داری طرح می شوداز مصائب موجود و رهايی

 نفر از کارگران ٢٠  آغاز شد حدود ٨٧ فروردين ٢٠هنگامی که اولين اعتصاب کارگران الستيک البرز روز 

مسئول  «: اعتصابی کفن پوش در باالی اتاق نگهبانی مستقر شده وپالکاردی را برافراشته که برآن نوشته شده بود

 اين مبارزه تاکنون ادامه داشته و پس از هشت  .»، اين آخرين پيام است، جنبش کارگری آماده قيام استبی لياقت

 در مقابل دفتر احمدی نژاد تجمع ٨٧ آذر ٢٠ماه از آغاز آن، هنگامی که کارگران الستيک البرز روز دوشنبه 

  .»ه قيام استاين آخرين پيام است، کارگر مبارز آماد« : کردند بار ديگرفرياد زدند

  



به احتمال زياد نزد اغلب ناطرين اين مبارزه، علل وجودی اين شعارها و تهديد به قيام کارگری اهميت چندانی 

نداشته و به عنوان اظهاراتی لحظه ای و احساسی در يک شرايط به تنگ آمده مورد بی توجهی قرار گرفته و از آن 

.  اما قضاوت ناظرين يک مبارزه کارگری هنوز چيزی در باره حقايق نهفته در آن مبارزه نمی گويد.خواهند گذشت

برای درک اين حقايق الزم است که مبارزه کارگران الستيک البرز را در متن مبارزه گسترده تر طبقاتی و تاريخی 

با اين رويکرد آنگاه، به  . ران توجه نموداي های بينادی تر مبارزه طبقاتی درکارگران ايران قرار داد و به روند

محق اند و می توانند و می بايد خواستار قيام و سی بسياری، کارگران الستيک البرزداليل طبقاتی و تاريخی و سيا

با نگاهی به آن داليل طبقاتی . انقالب کارگری به عنوان راه حل اساسی برای رهايی از کل ستم طبقاتی موجود باشند

بی زمينه  امری بی مقدمه وطرف کارگران الستيک البرز می بينيم که طرح قيام کارگری ازسياسی ی وو تاريخ

  .نيست

می . ابتدا اين نکته حائز اهميت است که طرح قيام کارگری از سوی اين  کارگران چيزی جز انقالب کارگری نيست

کارگران از طريق .  و انقالب با قيام آغاز می شوددانيم که قيام مهمترين و اساسی ترين مرحله انقالب کارگری است

پس قيام . قيام، دولت طبقاتی بورژوازی را به زير کشيده و قدرت سياسی را به نفع خود و برای خود کسب می کنند

بنابراين هنگامی که . يعنی اقدام و عمل به زير کشيدن دولت سرمايه داران و کسب قدرت سياسی توسط کارگران

، يا در مقابل دفتر »اين آخرين پيام است، جنبش کارگری آماده قيام است«ستيک البرز اعالم می دارند کارگران ال

، هم به برانداختن »اين آخرين پيام است، کارگر مبارز آماده قيام است« رياست جمهوری نظام حاکم فرياد می کشند 

و هر دو اينها را همچنين  توسط کارگران و و به زير کشيدن حکومت اشاره داشته و هم به کسب قدرت سياسی ، 

اينجا ما با طرح اصيل ترين و مارکسيستی ترين نوع کسب قدرت سياسی در جامعه . برای کارگران مد نظر دارند

  .بورژوايی مواجه ايم، يعنی کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و برای طبقه کارگر

آنچه هر کارگری و از جمله کارگران الستيک البرز را به . کنيمابتدا از اهميت و ضرورت طبقاتی انقالب شروع 

اين جامعه به طبقات . سمت طرح و تهديد به قيام سوق می دهد همانا حقايق بنيادين جامعه سرمايه داری است

استثمارگر و استثمار شونده، بهره کش و بهره ده، ستمگر و ستمکش، به تصاحب کنندگان ثروت و توليد کننده گان 

جامعه سرمايه داری بر پايه منافع متضاد اين دو طبقه و . ثروت، يعنی به سرمايه داران و کارگران تقسيم شده است

اهميت و جذابيت اين نظام برای سرمايه داران اينست . بر پايه ستم طبقاتی سرمايه داران بر کارگران بنا شده است

همه مناسبات زير بنايی و روبنايی اين نظام، از .  پاسخ دهندکه می توانند به نياز بی پايان خود به سود نامحدود

صنعت و تجارت و خدمات و دستاوردهای علمی و نوع آوريهای تکنولوژيک، تا سياست و فرهنگ و هنر و 

تامين اين . آموزش و قانون و قضا، در خدمت پاسخ به نياز حياتی سرمايه داران به سود فزاينده سازمان يافته است

يری ناپذير سود خواهی طبقه سرمايه دار در گرو تحميل  بی وقفه فقر و فالکت و بی حقوقی و بی منزلتی به نياز س

استثمار و بهره کشی از کارگر قانون اساسی نظام سرمايه داری است و همه قوانين ديگر آن نيز . طبقه کارگر است

بنابراين در پايه ای ترين سطح، وجود . ن بنا شده انداز اين قانون پايه نشات گرفته و برای تقويت و تحکيم و حفظ آ

همين قانون بردگی بالمنازع نظام سرمايه داری است که، علی رغم وجود توهمات بورژوايی و آگاهی  وارونه در 

  .بين کارگران، زمينه ساز گرايش آنان بسمت انقالب می باشد



ی پيدايش گرايش به انقالب در بين کارگران، در جوامع نقش قانون بردگی نظام سرمايه داری به عنوان زمينه ماد

در نظام طبقاتی ايران، فقر و فالکت و ناامنی و بی . استبدادی سرمايه داری نظير جمهوری اسالمی بيشتر می شود

ميليونها خانواده کارگری در زير خط فقر . حقوقی و بی حرمتی طبقه کارگر ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است

ميليونها کارگر اسير قرادادهای موقت، . الم شده توسط حکومت که چيزی جز خط فالکت نيست زندگی می کننداع

فاقد هر گونه اعتماد و اميد به حفظ زندگی شان بسر می برند و در همين حال بخش بزرگی از کارگران حتی 

ندان کارگران برده کار می گردند و زنان کارگر به تن فروشی کشيده شده و فرز. حقوقشان را دريافت نمی کنند

آنجا هم . خودکشی کارگر مستاصل از بيکارگی و فقر و نداری به بخشی از تصوير زندگی کارگری تبديل می شود

که کارگران به تالش جمعی و اتحاد و سازماندهی خود روی می آورند و برای بهبود وضع شان در همين نظام اقدام 

در مواجه با اين اوضاع هيچ چيزی طبيعی تر از روی آوری . و شالق روبرو می شوندمی کنند با زندان و شکنجه 

چرا که مستقل از هر نگرش سياسی و ايدئولوژيک در باره انقالب، تجربه . کارگران به انقالب عليه اين نظام نيست

رگر به انقالب عليه اين ساده و روزمره در سرمايه داری ايران نشان می دهد که بهبود واقعی در زندگی طبقه  کا

  . نظام  و بدست گرفتن اختيار جامعه توسط خود کارگران گره خورده است

از جنبه  تاريخی نيز  صد سال اخير ايران گواه اهميت و کاربرد و مطلوبيت انقالب در فرهنگی سياسی توده مردم 

اجتماعی خود را به نوعی از  انقالب در اين تاريخ همه طبقات و اقشار . و اليت سياسی و طبقات اجتماعی است

مرتبط  نموده و وجود برداشت های گوناگون از انقالب تغييری در اين واقعيت نمی دهد  که هر کس بهر حال از 

آغاز کنيم که منشا غرور و افتخار » انقالب مشروطه«از . انقالب دلخواه اش مايه گرفته و هويت می يابد

 و ملی و سکوالر اين طبقه با انقالب مشروطه عجين شده و آنرا به عنوان يگانه بخش مدرن. بورژوازی ايران است

اينان خود را ميراث دار آن انقالب دانسته و خواستار احيای سنن آن . منشا الهام برای حکومت کردن پاس می دارد

 ارتجاعی ترين و حتی سلطنت طلبان و طرفداران نظام پادشاهی که از نظر جهانی هميشه متحد و همدست. هستد

هارترين بخش بورژوازی جهان و در راس آن بورژوازی امريکا هستند، در عرصه سياست ايران، خود را ادامه 

سلطنت طلبان همچنين تغييرات مورد نظرشان برای رشد سرمايه داری در ايران . دهنده انقالب مشروطه می دانند

  . حال از نوع سفيد اش ناميدند» انقالب«را 

که عنوانی برای مصادره انقالب برحق توده های تحت ستم عليه مصائب اقتصادی و سياسی نظام » الب اسالمیانف«

 بود، به سکويی تاريخی برای پرش آن بخش از بورژوازی و خرده بورژازی به قدرت ٥٧سرمايه داری در سال 

نفس و تازه بقدرت رسيده ارتجاع بورژوازی تازه . سياسی تبديل شد که در دوره سلطنت از قدرت محروم بودند

اسالمی، به نام انقالب بر عليه انقالب ستمديدگان يورش برد و فرزندان انقالبی آنان را از مبارزات کارگران بيکار 

 به ٦٧و دانشجويان مبارز، تا کردستان و ترکمن صحرا، و تا شکنجه گاهها و ميدانهای اعدام اوين و نسل کشی 

 اسالمی نزد قربانيانش بدرستی جمهوری ضد انقالب و ارتجاع است، اما برای صاحبان و اگر جمهوری. خون کشيد

ذات ارتجاعی  و انسان ستيز انقالب اسالمی تغييری در اين نمی . می باشد» انقالبی«وارثان و فرزندانش جمهوری 

را به وجهی جدايی ناپذير از دهد که ارتجاع اسالمی در قدرت، خود را به انقالب و انقالبيگری چسباند و انقالب 

 حتی جريان به اصطالح اصالح طلبان ارتجاع حاکم اساسا پروژه ای بود برای . هويت ايدئولوِژک اش بدل نمود



 .و حفظ آن در برابر خطرات و تهديدات از پايين» انقالب اسالمی«دفاع از 

ايی رژيم طرفدارانی پيدا کرد، و همينطور را که در سالهای اخير در ميان اپوزيسيون بورژو» انقالب مخملی«اگر 

شاه را به عنوان مواردی از اهميت انقالب و مطلوبيت کاربرد آن نزد بااليی ها در نظر نگيريم، » انقالب سفيد«

انقالب «و » انقالب مشروطه«آنگاه کل طبقه سرمايه دار ايران ايدئولوژی و هويت و افق سياسی خود را بر دو 

اين نگاه گذرا به رابطه بورژوازی با .  و خود را ادامه دهنده و ميراث دار اين انقالبات می داندبنا کرده» اسالمی

انقالب در تاريخ ايران نشان می دهد که اين طبقه برای حفظ و تحکيم و تقويت منافع اقتصادی و سياسی اش به انواع 

بنابراين سوال اينست که چرا زحمتکشان و . دانقالب متوسل می شود و خود را پرچم دار انقالبات مختلفی می دان

ستمديدگان و در راس آنان طبقه کارگر نبايد به انقالباتی که تامين کننده و تقويت کننده و تحکيم کننده منافع اقتصادی 

و سياسی آنان است روی آورند و ميراث دار و پرچم دار انقالبات خاص خود باشند؟ اگر انقالب خوب است، چرا 

بقه کارگر بد است؟ و اگر انقالب بد است، چرا برای طبقه سرمايه دار خوب است؟ اين تنها نشانه انحطاط برای ط

اخالقی سياستمداران و روشنفکران و نظريه پردازان طبقات متوسط و بورژوازی ايران و جلوه ای ديگر از 

خود می دانند و ممنوعيت انقالب کارگران حق ) آن دارندبرداشتی که ازبا هر( انقالب را ستمگری اين طبقه است که

  .و زحمتکشان را حق آنان

همينطور مروری کوتاه بر رابطه طبقات تحت ستم  با انقالب در همين تاريخ مبين اينست که آنها نيز به اين 

و رياکاری بورژوازی وقعی نگذاشته و پيگير انقالبات خود بوده و نزد اين بخش جامعه هم امر انقالب اهميت 

در متن همين فعل و انفعاالت تاريخی در رابطه با انقالب است که تهديد کارگران . مطلوبيت خود را داشته است

  .الستيک البرز به قيام کارگری معنا يافته و قابل فهم  می باشد

 مردم به اگر چه انقالب مشروطه انقالب بورژوازی نوپا بود، اما بدنبال تحوالت سياسی پس از آن شاهد روی آوری

افکار و آراء ترقی خواهانه و فعاليتهای آزاديخواهانه و مساوات طلبانه هستيم که نشان از تکاپو برای تحوالت 

. تحت حکومت پهلوی اول و دوران سياه آن، خواست بزير کشيدن سلطنت تقويت شد. انقالبی از نوع ديگری داشت

 باز سياسی دهه بيست، مبارزات آزاديخواهانه و مساوات با ورود متفقين و حذف رضا شاه از قدرت و آغاز فضای

طلبانه کارگران و زحمتکشان و خلق های تحت ستم به آنچنان اوجی رسيد که حتی تحت نفوذ و کنترل سياست های 

 مرداد در اصل برای دفع اين خطر و احيای ٢٨کودتای . سازشکارانه حزب توده هم به يک خطر انقالبی تبديل شد

خود می باليد، » جزيره آرامش«در دورانی که سلطنت پهلوی دوم به . نيت مطلوب سرمايه داری بودنظم و ام

گرايش به انقالب در بين توده ها تحت ستم همچون آتشی در زير خاکستر خود را برای زبانه کشيدن در پاييز و 

ته شد، حلقه ای بود از زنجيره ، علی رغم فجايع بعدی که به پای آن نوش٥٧انقالب .  آماده می کرد٥٧زمستان 

جمهوری . انقالبات چپگرايانه در جنگ سرد که ستم اقتصادی و سياسی نظام سرمايه داری را هدف گرفته بود

 و به نام آن بنا شد، هيچگاه نتوانست به رژيمی حتی اندکی مطلوب نزد اکثريت ٥٧اسالمی که بر ويرانهای انقالب 

نفرت و انزجار از رژيم وسيع است و آرزوی نابودی آن آرزوی . ش تبديل شودعظيم توده های تحت ستم و زحمتک

  .ديرينه اين اکثريت عظيم می باشد

 اما مستقل از جايگاه انقالب نزد توده های مردم بطور کلی، در رابطه با طبقه کارگر و فعالين آن، مساله انقالب از 



ه، اگر مبارزه طبقاتی کارگران در فرانسه، کمون پاريس را به عنوان مقايس. معنا واهميت ويژه ای برخوردار است

. ر متاثر گشته و از آن الهام گرفته استبتبش کارگری ايران هم از انقالب اکپشت خود دارد و از آن متاثر است، جن

ن تبديل از اولين گروههای کارگران مهاجردر باکو که به کانال انتقال تاثيرات انقالب اکتبر به جنبش کارگری ايرا

شدند؛ تا پيدايش و رشد حزب کمونيست ايران که پرچم دار وفادار انقالب اکتبر بود؛ تا نقش پر نفوذ حزب توده دهه 

بيست در جنبش کارگری که باوجود سازشکاری ورفرميسم ذاتی اش و علی رغم ميل رهبرانش، بهرحال باعث 

پ که انقالبی بود و بعضا بر فعالين کارگری تاثير تسری يافتن انديشه انقالب اجتماعی شد؛ تا جنبش چريکی چ

داشت؛ تا تاثيرات بلند مدت طيفی از جريانات کمونيستی که برای آموزش آگاهی طبقاتی به کارگران و آماده سازی 

 که با اعتصابات ٥٧آنان برای انقالب  در طبقه کارگر فعاليت کردند؛ تا ظهور قدرتمند جنبش کارگری در انقالب 

ه کارگران نفت و جنبش شورايی ادعای طبقه کارگر را برای قدرت سياسی به نمايش گذاشتند؛ همه و هم آن پرشکو

دقايق و لحظاتی در اين تاريخ طوالنی اند که بطور پيوسته و نسل به نسل اهميت و ضروت افق انقالب کارگری را 

  .به نسل امروز فعالين کارگری منتقل کرده اندبه عنوان اساسی ترين راه رهايی طبقه کارگر طرح و تقويت نموده و 

، نسل کمونيست ها و کارگران ٦٠بورژوازی اميدوار بود با اتکا به جمهوری اسالمی و سرکوبهای آن در دهه 

اما رشد جنبش مستقل کارگری در سه چهار سال اخير، با همه . سوسياليست و افق انقالب کارگری را از بين ببرد

اگر لحظه ای خود را از مجادالت ضروری و . ايش، نمايشگر تداوم همان سنت طبقاتی استضعف ها و کمبود ه

اختالفات اجتناب ناپذير و رقابت های تاسف انگيز درون جنبش بيرون بکشيم و از آنجا به کل فعل و انفعاالت و 

ود، از برگزاری اول ماه تحرکات و تحوالت آن نگاه کنيم می بينيم که همه روش های و سياست ها و تاکيدات موج

 تا مبارزات و اعتصابات کارگران شرکت واحد و نساجی های کردستان و نيشکر هفت تپه و ٨٣مه سقز سال 

الستيک البرز، تا برپايی سنديکاها و ايجاد ديگر تشکلهای کارگری متنوع، تا تاکيد بر لغو مالکيت بورژوايی و 

 نقد رفرميسم و انقالب کارگری و اتکا به عمل مستقيم و حکومت برچيدن نظام سرمايه داری و لغو کارمزدی و

کارگری، همه اجزا در هم تنيده کل جنبش مستقل کارگری اند که در تقابل با طبقه سرمايه دار و حکومت آن و خانه 

 و اين پرچم، حتی ناگفته. کارگر و شوراهای اسالمی، پرچم دار رهايی طبقه کارگر از نظام سرمايه داری اند

پالکارد برافراشته بر . نانوشته، چيزی جز تاکيد بر اهميت و ضرورت انقالب کارگری برای طبقه کارگر نيست

  .روی اتاق نگهبانی کارخانه الستيک البرز پيامی غير از اين نيست

از جنبه پس طرح و تهديد به قيام کارگری از طرف کارگران الستيک البرز به لحاظ طبقاتی اجتناب ناپذير است، و 

حال الزم به تاکيد است که از نظر سياسی هم، راه اساسی ديگری . تاريخی هم از زمينه مستحکمی برخوردار است

کارگران الستيک البرز برای حفظ مشاغل و . غير از روی آوری به انقالب کارگری عليه نظام حاکم موجود نيست

ی اين مطالبات پاسخ بدرد بخور و قابل اهميت نداشته و حکومت برا. دريافت حقوق معوقه وارد نبردی طوالنی شدند

در مقابل اين وضع . تالش می کند تا با تهديد و فريب و سردواندن، کارگران را خسته و مستاصل و پراکنده کند

در اينصورت شيرازه زندگی کارگران از هم خواهد پاشيد و به کام حفره . ممکن است از پا درآمد و پراکنده شد

اما می توان راهی ديگر، راه انقالب کارگران عليه اين نظام ستمگر، و عليه سلطه و . ی فرو خواهند رفتهولناک

اقتدار آن طبقه ای که مسبب همه مصائب موجود است،  ونيز عليه حکومت اين طبقه را برگزيد و برای آن آماده 



در اين مورد هم وضعيت  .  رويکردی استطرح قيام از طرف کارگران الستيک البرز، بارقه ای از طرح چنين. شد

اين کارگران و بن بستی که در آن قرار دارند نيز خصلت نمای کل جنبش کارگری است که بسمت راه حل اساسی 

  .برای خروج از اين وضع کشيده می شود

 ايران به اگر چه تعرض بی امان به طبقه کارگر و تحميل يک وضعيت غيرانسانی به آن، به نياز سرمايه داران

انباشت گسترده و نيز به توحش ضد کارگری رژيم اسالمی مربوط است، اما بحران کنونی اقتصاد جهان سرمايه 

چرا که اين از قوانين پايه نظام سرمايه . داری تعرض به طبقه کارگر را در ابعاد وسيع تری افزايش خواهد داد

. رگران انجام می شود بار و هزينه بحران بر دوش کاداری است که خروج از بحرانهای ادواری اش توسط تخليه

قابل پيش بينی نه بسمت بهبود وضع طبقه کارگر روی جنبش کارگری تا آينده ای غيراين نظر، روند پيشا بنابراين از

اقتصاددانان بورژوازی خود صريحا موقعيت کنونی . در هيچ جای جهان که در جهت وخيم تر شدن آن سير می کند

د جهان را نه با دهه پنجاه ميالدی که به پيدايش دولت های رفاه و انجام اصالحات به نفع مزد بگيران انجاميد؛ اقتصا

 جهان وارد جنگ جهانی دوم سپسکود و بحران بزرگ اقتصادی کشيد وبلکه با دهه بيست مقايسه می کنند که به ر

  . موقع ضروری می سازدهرکارگری را بيش ازروی آوری به انقالب اينرو بحران اقتصای جهان نيزاز. شد

در قسمت دوم نوشته حاضر تالش شد تا نشان داده شود که به داليل طبقاتی و تاريخی و سياسی، طرح و تهديد به 

قيام کارگری از طرف کارگران الستيک البرز، اوال بی مقدمه و بی زمينه و يا رعدی در آسمان بی ابر نيست بلکه 

دوما، بنا به همان ضرورتها نيز حق کامال با .  زمينه های طبقاتی و تاريخی و سياسی مايه می گيرداز ضرورتها و

تحت سلطه سرمايه داری ايران و حاکميت آن و بويژه در بحران کنونی اقتصاد . کارگران الستيک البرز است

 الستيک البرز به طبقه کارگر سوما، کارگران. جهان، هيچ راه حلی اساسی غير از انقالب کارگری موجود نيست

راهی که از دست آوردهای ارزنده جنبش مستقل کارگری است و حق آنست که به همه بخش . راه نشان می دهند

  .های جنبش منتقل شود

در پايان، توضيحی بر اين نکات ضروری است که تاکيدات فوق بر انقالب کارگری به عنوان راه حل اساسی، آيا به 

رايط و موقعيت انقالبی در ايران است؟ آيا به معنای تدارک قيام و انجام انقالب در امروز است؟ آيا معنای وجود ش

به معنای بی اهميت شدن مبارزه برای مطالبات فوری است؟ و يا آيا به معنای بی حاصل شمردن تالش برای تحميل 

ست که خير، آن تاکيدات به معنای هيچيک مطالبات فوری به جمهوری اسالمی است؟ به عنوان پاسخ الزم به گفتن ا

مساله اينست که جنبش مستقل کارگری ضمن تمرکز همه جانبه و استراتژيک بر ايجاد تشکل های . از اينها نيست

توده ای در محيطهای کار و برای تحميل مطالبات فوری اش به رژيم حاکم و به ميدان آوردن نيروی عظيم طبقه 

يت و ضرورت افق انقالب کارگری را از هم اکنون در صفوف خويش طرح و ترويج و کارگر، ناچار است تا اهم

به ملزومات آن انقالب از جمله ساختن حزب طبقاتی کارگران بيندايشد، تا فردا که اين نيروی عظيم پا . تقويت نمايد

ای بحرانهای اقتصادی و به ميدان گذاشت  دارای افق و چراغ راهنمای طبقاتی الزم باشد و بتواند در پيچيدگی ه

  .سياسی سرمايه داری ايران و جهان راه خود را بسوی رهايی قطعی باز نمايد

  امير پيام
 ١٣٨٨  فروردين١٠ -٢٠٠٩  مارچ٣٠


