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هيچ  در پاريس( ماهیدر روسيه و چند  یچرا تاكنون )به جز چند سال"
است؟ ها در اختيار كامل كارگران نبوده ها و حکومتيک از دولت

ها مگر اين اصلا داران لياقت حکومت كردن دارند؟ مگر فقط سرمايه
ان لياقت حکومت كردن عادالنه و آزادانه را دارند؟ كارگران اير  واقعاا 

گاه گردند،  بايد بدانند كه اگر با هم مّتحد شوند، اگر متشّکل و آ
 ر و باتاخلق داران، هزاران مرتبه بافکرتر از سرمايهصدها مرتبه خوش

ی ای به جز طبقهترند. تاريخ نشان داده كه هيچ طبقهتدبيرتر و عادل
ی اقتصاد و جامعه و ايجاد ی عادالنهاداره توانايی  ت و ظرفيكارگر 

بر آزادی و برابری را  مبتنیو حکومت  سياسیاقتصادی و  دموكراسی
 "د.ندار 

 رضا شهابی

كارگر زندانی، در اعتراض به حبس غير قانونی خود، قلب تمام  ،خبر اعتصاب غذای رضا شهابی
تمام  نی كارگر را به درد آورده است. شهابی همچو طبقه ها و رزمندگان انقلبی  كمونيست

داری و مانند تمام مبارزان طبقات انقلبی در طول مبارزان حقيقی پرولتاريا در تاريخ سرمايه
حتی در اوج ركود مبارزات انقلبی از  ،ان از رسالت طبقاتی خودبا اطمين ،تاريخ مبارزات طبقاتی

از  های غيرقانونیدر حال تحمل حبس گويد. اطمينان شهابی  ی پيروز سخن میموضع طبقه
فراچنگ آوردن پيروزی نهايی، نگاه خشمگين و سرشار از اطمينان كموناردها دمی پيش از يافتن 

كمی پيش از  ها به سربازان ارتش،اسپارتاكيست و نگاه خشمگين ،آرامش "موقتی" در پرالشز
حقيقتی كه رسالت  كنند،حقيقتی را با خود حمل می ،يخدر پيوستار تار  ،همه و همه ،تيرباران

شهری و نه ناشی از زند. رسالتی كه نه مبتنی بر توهمات آرماننهايی پرولتاريا را فرياد می
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داری "، كه ناشی از جايگاه عينی پرولتاريا در نظام سرمايهخواست رمانتيک تعدادی "متوسط
گوركنانی كه با اطمينان چنين  ؛پرورداست. سرمايه در مسير حركت خود گوركنان خود را می

 گويند:می

ند؛ ها را بخورند. بايد تشّکل كارگری و حزب خودشان را تأسيس كنكارگران نبايد فريب اين"
ی هم حد و متشّکل شوند، اگر عقل و درايت و قدرتشان را رومتبايد باور كنند كه اگر با هم 

رابر ب)تشکيلت بورژوازی(، در برابر تشکيلت كارگری مثل كاه در  هالتشکبريزند، تمام اين 
 "كوه خواهند بود.

گاهی از  گاهی از هستی طبقهرسالت طبقهآ ی كارگر است. كارگران ی كارگر باالترين سطح آ
توانند اند، میبفهمند چه هستند و چه جايگاهی را در نظم كنونی اشغال كرده كه تنها در صورتی

گاهی يافته و  ،از رسالت حقيقی خود ی خود دههای متناظر با آن را چراغ راه آين"چه بايد كرد"آ
گاهی دست يابدكنند. اگ سخت بتوان او را فريب داد يا  ،ر كارگری به چنين سطحی از آ

گاه است و چرا كه از توش و توان حقيقی طبقه ؛ترساند ون تی را چهای موقّ اين سركوبی خود آ
 داند.ی انقلبی خود میدرآمدی طبيعی برای خيزش نهايی طبقهپيش

گاهی از اين قدرت طبق نيز مشهود است. آنان كه به  ی حاكمطبقهاتی در وحشت و زبونی آ
 الطائلتها را با روز مغز تودهشبانه ی خودآساهای غولبالند، با رسانهت قدرتمندشان میليحاتس

سيس يک أكنند، از تسيس میأاطلعاتی ت-نهاد امنيتی و كنند، هزار و يک دستگاهبمباران می
ه مجبور به صدور احکام افتند كه وحشت میچند كارگر چنان ب سنديکايی   سنديکا و فعاليت

شوند قوانين خودشان را هم زير پا بگذارند و با توسل به شوند. مجبور میقانونی میقضايی  غير 
 مقدار خود به دفاع برخيزند.ی بیخشونت آشکار از هست
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 در آن انتقاداتیو  منتشر شد زادهجعفر عظیمدر نقد اعتصاب غذای آقای  متنیچندی پيش 
ين در ا ،. اينکجالب توجه از انحرافات جّدی  موجود در جنبش كارگری ايران ارائه شده بود

و  را ارزيابیی متفاوت فعاليت كارگری ی اين دو نوع اعتصاب غذا، دو شيوهنوشته با مقايسه
 كنيم.مقايسه می
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 دو اعتصاب غذا تفاوت

ل ، او ودشارزيابی هر حركتی از دو منظر بايد  كه انقلبی بودن   هگفته شد "انقلب و انفعال" در
 :اينکه

ان آموزد؟ و چگونه شرايط ذهنی كارگر حركت مذكور از نظر ذهنی چه چيزی را به كارگران می"
 كند؟"ی مبارزاتشان آماده میدامهرا برای ا

انسانی محکوميت غيرقانونی، شرايط غير  در اعتراض و به قصد افشا كردن  اعتصاب غذای شهابی 
زاده در اعتصاب ی كارگر است. عظيمايران نسبت به پيشتازان طبقه بورژوازی   ورزی  كينهزندان و 

از  ،ق آن به پا خيزد وكه كل جنبش كارگری بايد برای تحقّ  كندطرح میغذای خود مطالباتی را 
امنيتی از فعالين برای برداشته شدن اتهامات  داند وجنبش كارگری می كّل  م  ، خود را َقيّ اين رو

اعتراض در برابر محکوميت  در حالی كه شهابی برای 1،زندكارگری دست به اعتصاب غذا می
كوهی از  ،زاده در حركت خودعظيم كند.معمول زندان اعتصاب میقانونی و شرايط غيرغير 

دهد، در حالی كه كار و تشکيلتی را به خورد جنبش كارگری می بک  َس  های غلط  آموزش
راهکارهای عملی به كارگران برای مقابله با اتهامات امنيتی به زندان  آموزش   به منظور شهابی

ی و داد و قال راه انداختن در "جامعهای های رسانهاندازی كمپينزاده برای راه. عظيمرودمی
ر تلش در راستای استقلل شهابی به خاط در حالی كه ،شوديی میمدنی" دچار محکوميت قضا

ی ی مبارزههخود "دربار  یجزوهرود. شهابی در مند شدن تشکيلت كارگری به زندان میو قدرت
 نويسد:می" ايران طبقاتی كارگران

                                                            
ی نياز مطالباتی كه برای تحقق آن يک جنبش سراسر مطرح كردن انفرادی  كه  هتوضيح داده شد "انقلب و انفعال"در  -1

 .زاده ارتباط داردامثال عظيم رژیم چنجی  با تفکر  ، چگونهاست
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 عیواقت اليت كه بيشتر از آن كه به دنبال فعاين اس بورژوايیالين های احزاب و فعاز عادت يکی"
ی خود در ای و مطرح كردن اسم و چهرهايجاد قيل و قال رسانه پیو مؤثر در جامعه باشند، در 

يد ازتولبرا در جامعه توليد و  رايیگتداری همواره و به طرق مختلف فرديها هستند. سرمايهرسانه
 را در مقابلرايی گداری فرديتكند. اين هرگز روش فّعالين كارگری نبايد باشد. سرمايهمی

داری از بزرگ های سرمايهدهد. هدف رسانهیكل جامعه قرار م عمومیو منافع  گرايیجمع
مبارز و  هايیها اين است كه افرادی را به عنوان قهرمانكردن و مطرح كردن اكثر چهره

شده تحريف نمايشی، عبارتیكنند. به  معرفیسرشت به مردم و كارگران خواه و دانا و نيکآزادی
مردم  ها تکرار كنند تاهنرساها را در ها ارائه دهند و مدام اسم يا عکس آنچهره برخیآل از و ايده
 ها شايد به، اين چهرهاجتماعیو  تاريخیل د و اعتماد كنند تا در شرايط تحّو ها عادت كننبه آن

 ی پارلمان و غيرهر و نمايندهجمهو ، به عنوان وزير و رئيسبورژوايیهای ها و سياستنفع جريان
 قدرت را به دست گيرند."

چون  ایدارانهسرمايهكار چيزی جز پيشبرد اهداف  بکَس  كه اين فهميديمدر "انقلب و انفعال" 
عال فبينيم كه اين نيست. حال می انقالب انفعالی ی  ج و كودتا تحت راهبرد كلّ نرژيم چ ،جنگ

صادق كارگری بسيار پيش از آن به چنين سبک كاری پی برده بوده و برای افشای آن درون 
 كرده است.جنبش كارگری تلش می

ه های نوينی را بر سر رااين حركت به لحاظ عينی چه امکانات و افق ال دوم اين است كهؤ س
 گشايد؟مبارزات پرولتاريا می

چون جذب  اقداماتی "رانی شركت واحدی اتوبوسسنديکاكه " ی موضوع دوم بايد گفتدرباره
رسانی و آموزش برای دفاع از فعالين صنفی، امکان اطلع انی كارگر بدنه چه بيشتر   هر
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سازی اعتراضات صنفی مثل اعتصاب و ی كارگران و تلش برای هماهنگشدهريزیبرنامه
 ی خود ثبت كرده است.را در كارنامه معاتو تج روشن كردن چراغ

 ،راستی، چرا از منظر جنبش كارگریآزاد چنين كارهايی نکرده است؟ به ی اما مگر اتحاديه
ی ارهی آزاد راهی ارتجاعی پيموده است؟ در بخش بعدی، كه دربو اتحاديه مترّقیسنديکا راهی 

ت ی طبقاتی كارگران است، به اين موضوعاهای كارگری و نسبت آن با مبارزهكاركردهای تشکل
 ايم.داختهپر 
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 ی مهم تشکیالت کارگریدو وظیفه

ز ابيشتر چه ت را هر جمعيّ پراكندگی وسايل توليد، مالکيت و  بورژوازی  "
ا برد. او جمعيت را مجتمع، وسايل توليد را متمركز و مالکيت ر ميان می

 كند."در دست اقليتی متراكم می

 مانیفست کمونیست

ر بتنی نظام مب ،ی بازارها و توليد كااليیشخصی و توسعه بورژوازی با لغو نظام مبتنی بر كار  
ايند بخشد. فر صاحبان صنايع و ابزار توليد را شکل می فاقد مالکيت توسط اقليت   استثمار اكثريت  

بخشد تا ه میروز به روز توليد كااليی را توسعكار  اجتماعی   تقسيم   داری با تعميق  ی سرمايهتوسعه
ها يونميل كار   اجتماعی   گذارد. اين تقسيمجايی كه هيچ جايی برای نيروی كار منفرد باقی نمی

ظم نبدون آنکه اين كارگران از اين  ،كندتلف توليدی سازماندهی میهای مخكارگر را در شاخه
گاهشده بر توليد اجتماعی حاكم اجتماعی    نويسد:گونه میاين سرمایهماركس در  باشند. آ

ود نگام ور ند. هشود، اما در فرايند كار به خود تعلق ندار ها تنها در فرايند كار آغاز میآن همياری  "
ک همکار و اعضای ي شوند. آنان به عنوان كارگران  به فرايند كار، در سرمايه گنجانده می

 ".اندی سرمايهی وجود ويژهفعال، صرفاا شيوه یسازواره

 یمهكند. هی برای ايجاد سازمان را ايجاد میكه بستر ماّد  توليدی است همين سازمان   ،در واقع
د. ندهشده از سوی سرمايه را آغازگاه خود قرار میتحميل انضباط توليدی   ،كارگری هایلتشک

 استثمار   به ،سو شده از سوی سرمايه از يکتحميل همکاری و همياری   طّی  كمكارگران كم



8 
 

معيشتی  تا از شرايطبرند میپی 2های صنفیايجاد اتحاديه ت  به مزيّ  ،از سوی ديگرو خود  امان  بی
ی جزء الينفک هر مبارزه ،خود به دفاع برخيزند. تلش برای بهبود دستمزد و شرايط معيشتی

 ،سرمايه خود   كارهای درونی  ، فرايند مبارزه از طريق سازو در واقعداری است. سرمايه  ضد  طبقاتی  
دار منفرد و سپس كارگران كارخانه را در برابر صاحبان ابتدا كارگر منفرد را در برابر سرمايه

. هر مرحله از دهدقرار میبورژوازی ی طبقهی كارگر را در برابر كارخانه و در نهايت طبقه
 گذارد.روی كارگران می اقتضائات و امکانات متفاوتی را پيش   ،مبارزه

 نويسد:شدن كار كارگران میی كااليیدرباره مانیفستماركس در 

بت و كااليی مثل هر قلم تجاری ديگر، پس به همان اندازه دستخوش تمامی  افت و خيزهای رقا"
 "نوسانات بازار.

شوند و ی هر كاالی ديگری وارد رقابت با يکديگر میكارگران نيز مانند فروشنده ،در واقع
رقابت  منجر به ،سوی ديگر شان و ازباعث متشکل شدن ،یكارشان از سويشدن نيروی كااليی

ی تشکيلت كارگری را غلبه بر رقابت ميان كارگران توان اولين وظيفهشود. میميان آنان می
، بار ديگر بر دشو ناميد. هر بار كه تشکيلت كارگری بر اثر رقابت ميان اعضا دچار فروپاشی می

بر تجارب مبارزاتی آنان و گيرد تر شکل میهای جديدشده ائتلف و اتحاداثر گرايشات ياد
 تا سطح صنفی وگرفته از سطح كارخانه ـ شود. تشکيلت كارگری در هر سطحیافزوده می

                                                            
چون هر بخشی از  ،كند. از سوی ديگرسياسی، نظری و اقتصادی تقسيم می انگلس مبارزات كارگران را به سه بخش -2

كنيم. وجه ای، صنفی و سياسی تقسيم میما اين مبارزات را به سه بخش كارخانه ،ديگر است یهان بخشمبارزه متضمّ 
 شود.اما در سطح سوم كه سياسی نام گرفته به شدت بارزتر می ؛سياسی در تمام سطوح وجود دارد
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با اين مسئله دست به گريبان است. اين  ـی خود كه حزب سياسی استين مرحلهتر محلی تا عالی
 گويد:ها چنين میی كمونيستدرباره مانیفستی است كه ماركس در جّد  قدرآنمسئله 

ها در ری تنها در اين است كه از طرفی، كمونيستها با ديگر احزاب پرولت"فرق كمونيست
شان، یملّ رهای ملل گوناگون، مصالح مشترک همه پرولتاريا را صرف نظر از منافع ارزات پرولتمب

بارزه مدر مراحل گوناگونی كه  ،ديگرنمايند، و از طرف میدهند و از آن دفاع ینظر قرار م مّد 
 ند."هست تمام جنبش كند، آنان هميشه نمايندگان مصالح و منافع  پرولتاريا و بورژوازی طی مي

 از من.( کیدأت)

روی نيخود به عنوان فروشندگان  يابند كه در مبارزه بر سر معيشت  كارگران در می ،از يک سو
ی توانند كاال بيش از پيش در انقياد قوانين عمومی بازار هستند و نمی ،كاالی كارشان به منزله

آنان  ،ديگر بفروشند. از سوی شود،، كه توّسط بازار تعيين میآن خود را به قيمتی باالتر از ارزش  
وز شود. كار آنان ر شان بيشتر میشان افزوده شده و قدرت اجتماعیروز به روز بر تعداد و تراكم

سقوط  همان اندازهشان به واقعی شود و دستمزدتر شکسته میهای جزئیمهارت به روز به
وز روز به ر  ،كار سرمايه با تعميق مناسبات خود و گسترش تقسيم اجتماعی   ،در واقع .كندمی

نوردد. به همين سبب است كه آنان به سوی ايجاد تمايزات صنفی ميان كارگران را در می
شان تمام نظام كااليی را هدف كنند كه فارغ از تمايزات صنفی و محلینهادهايی حركت می

 گويد:ماركس چنين میدهند. خود قرار می

های سرمايه خوب عمل درازیبرابر دستهای كارگری به عنوان مراكز مقاومت در اتحاديه"
خورند. طور جزئی شکست می كنند، بهی نابخردانه میكنند. آنجا كه از قدرتشان استفادهمی

به  ،كنندهای نظام موجود محدود میمعلول ی خود را به جنگ چريکی بر ضّد آنجا كه مبارزه
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ی خود يافتههای سازمانی آنکه نيروجای آنکه در همان حال برای تغيير اين نظام بکوشند، به جا
ی كارگر، يعنی الغای نهايی نظام مزدی، به كار گيرند به طور را همچون اهرمی برای رهايی طبقه

 (فقر فلسفه) "خورند.كلی شکست می

 یطبقه قدرت طبقاتی  منظر و احزاب سياسی كارگری هستند كه در واقع همان اين نهادها لذا 
 در باالترين سطح، ،احزاب سياسی .دهندمی و بروزكنند میبيان كارگر را به صورت سياسی 

 مينفرجاد نبر فرايند  د تا نآور داران به ميدان میبه عنوان يک طبقه در مقابل سرمايه را كارگران
 نظم اجتماعی آغاز شود. آغاز گشته و انقلب بر ضّد 

يکی آنکه رقابت : "يکديگر هميشه هدفی دوگانه داردهای كارگران برای همکاری با كوشش
 برابر )و ديگر آنکه( كارگران را قادر به يک رقابت عمومی در، ميان كارگران را از بين ببرد

 (فقر فلسفه) ."دار كندسرمايه

 گيرد:د از دو منظر مورد ارزيابی قرار پس هر تشکيلت كارگری باي

ه نان بآت ميان كارگران را كاهش داده و همبستگی را برای . اين تشکل تا چه حد توانسته رقاب1
 ارمغان آورد؟

 نفی وتر به منظور رفع تمايزات صی. اين تشکيلت تا چه حد راه را برای ايجاد تشکيلت كلّ 2
 ؟هموار ساخته استدر هم كوفتن نظم بورژوايی موجود  ساحت سياسی و ، ورود بهمحلی
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 حزب فراگیر-اعتراض

جلب  اتحادزاده با سايتی به نام ی جعفر عظيمهايی از مصاحبهاينک توجه شما را به بخش
ر آزاد كارگران د یشده توسط اتحاديههای برگزار از يکی از تجمعكنيم. اين مصاحبه بعد می

ن اي "آزاد یاتحاديه" يکی از رهبرانزاده به عنوان جعفر عظيم مقابل وزارت كار انجام شده است.
 كند:گونه توصيف میتجمع را اين

های بسياری كه رغم محدوديتما اين تجمع را از حدود دو هفته پيش تدارک ديده بوديم و علی"
كارگران  ،وجود دارد ،کنیماز نوعی که ما برگزار می به ويژهبرای تجمعات كارگری، 

رده كت در آن اعلم آمادگی كهای مختلف تهران برای شر زيادی از كارخانه یشاغل و بازنشسته
ه اما از آنجا ك .نددتدريج در اطراف وزارت كار جمع شده بو ه صبح ب 1۰بودند و تا ساعت 

ده صبح در آنجا حضور پيدا كرده بودند موفق ش ۸امنيت پيشاپيش و از ساعت  نيروهای پليس  
تهاجم پلیس  چه باچنان ،همهبا اين .بودند بسياری از كارگران را از محل دور كنند

شدیم در همان ساعت اول تجمع حدود سیصد کارگر به امنیت مواجه نمی
. چيزی كه در اين تجمع بيش از هر چيز ديگری به نظر من برجسته بود اين پیوستندآن می

ل چشمگير نيروهای پليس امنيت و ممانعت آنها از ورود صف او  رغم حضور نسبتاا بود كه علی
د مع خو مانه به آنجا وارد شدند و محکم و استوار تجزارت كار، آنان مصمّ ی و كارگران به محوطه

 از من(  کیدأت)" را طبق برنامه با قرائت قطعنامه به پايان رساندند. را آغاز و آن
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هيچ ابايی ندارد  اشدر اساسنامه 3طلبانی سرنگونیخود در اردو قرار گرفتنكه از  اتحادسايت 
 شود:مواجه میال ؤ بلفاصله با اين س

 "نه بيشتر؟ ؛چرا سيصد نفر كارگر"

 دهد:گونه پاسخ میزاده اينعظيم

كنيم با ی تجمعاتی از نوع تجمعی كه ما برگزار میيدانند برپاطور كه همگان میببينيد همان"
كه ما سال گذشته به  طوریه ب .ی از سوی دولت و نيروهای امنيتی مواجه استيحساسيت باال 
درخواست مجوز برای تجمع كارگری داده بوديم به وزرات اطلعات احضار شديم. صرف اينکه 

گذشته از اين، ما برای برگزاری اين نوع تجمعات در محل وزارت كار كه حتی نيازی به مجوز 
كه در صورت رسيدن خبر  طوریه ب .های بسيار شديدی مواجه هستيمندارد با محدوديت

ش نيروهای امنيتی، آنان ساعاتی قبل از شروع تجمع در محل برگزاری اين نوع تجمعات به گو 
صورت ه دهند. به همين دليل ما ناچاريم برا نمی گيری به آنشکل یشوند و اجازهحاضر می

همين، امکان هر گونه  چشم در چشم، خبر برگزاری تجمع را به همکارانمان بدهيم و خوب خود  
اس اقدام امكند. ما حتی قادر نيستيم از طريق اسقابل قبولی را از ما سلب می رسانی نسبتاا اطلع

                                                            
 های امپرياليستی كار نکند و صرفاا امپرياليست هيچ خبری از رسانه البته اين سايت ترجيح داده برای فريب كارگران ضّد -3

ه بر دهد. در برابر جمهوری اسلمی است را در دستور كار خود قرا ]؟؟؟[ مردمی راهبرد كلن آنان را كه پيشبرد مبارزه
 اصول سايت توجه كنيد:

 صدای كارگران، صدای آزادی زن، صدای كودک، صدای بشريت متمدن و آزاده. برای رساندن ای استرسانه -
 ها، نهادهای سياسی و فرهنگی در داخل و خارج از كشور را منعکس خواهد كرد.های احزاب و گروهاطلعيه -
 .هد كردفارسی و غيره پرهيز خوا ولهسی، هرانا، دويچهبیهای امپرياليستی مانند راديو فردا، بیاز بازتکثير رسانه -

كه  المیوحدت همه در برابر جمهوری اس اما شعار ،ها خودداری كردهكردن خبر اين سايت از كار اتحادگردانندگان سايت 
 دهند!مستقيماا در دستور كار خود قرار میرا هاست بند تمام اين سايتترجيع
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چه نيروهای امنيتی خبر برگزاری تجمع را بشنوند دانيم چنانرسانی كنيم چرا كه میبه خبر 
تجمع حضور پيدا  یشوند و هر كسی را كه در محدودهها پيش از ما در محل حاضر میساعت

بار نيز كه تلش  ايم و ايناين برخورد را بارها تجربه كرده ید. ما نمونهكننكند پراكنده می
را  هابار ديگر آن ،كرديم بر خلف دفعات قبل با جمعيت بيشتری تجمع خود را برگزار كنيم

ما ناچاريم  ،اين گفتگو خارج است یديديم. به همين دليل و داليل بسيار ديگری كه از حوصله
شکل محدودی ه ی آن شويم بيپاخود را اعلم كنيم و موفق به بر  م اعتراضبرای اينکه بتواني

 "يم.ياقدام به آن نما

 ، حتیتوانند خبر تجمعات را به كارگران برسانندها حتی نمیگويد كه آنزاده میدر ابتدا عظيم
شود اين است كه اين چه الی كه اينجا مطرح میؤ اس بدهند. سامتوانند به كارگران اسنمی

ن ال دوم ايؤ تواند حتی خبر برگزاری تجمع را به كارگران بدهد؟ ساست كه نمیتشکل كارگری 
ممکن  است،توسط كارگران ساخته شده از قرار معلوم كه  ،است كه آيا يک تشکل كارگران

 حاداتاين است كه چرا از نظر سايت ال بعدی ؤ خود را اعلم كند؟ س هایاست نتواند خبر تجمع
ل بعد اين است كه ؤاچه چيزی كم است؟ سبه نسبت  ؛ و سيصد نفرسيصد نفر كم است

ط قدر از نظر ارتبانآتواند خبر تجمع را به كارگران اعلم كند و آزادی كه حتی نمی یاتحاديه
 دهد؟میبه چه حقی و به چه عنوانی فراخوان تجمع كارگری  ،كارگری ضعيف است

رانی فراخوان تجمع و اعتصاب داده و هرگز با مشکلی چون ايم كه سنديکای اتوبوسبارها ديده
رسانی اين تجمعات برخورد نکرده است. علت هم اين است كه آزاد در اطلع یمشکل اتحاديه

كارگری است و از دل مبارزات جمعی كارگران بيرون آمده است و  اين سنديکا يک تشکل واقعاا 
ها اس دادن به كارگران ندارد. سنديکا سالامی كارگر نيازی به اسرد اعتراضات طبقهب  برای پيش
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های آموزش فعاليت سنديکايی برای آنان كلس .جلسات هفتگی با حضور كارگران برگزار كرده
مشروعيت  برگزاری يک انتخابات دموكراتيک   اجازه داده با هابه آن تا جايی كه شرايطگذاشته و 

 مند شدن اتحاد  رانی قدرتايی كه سنديکای اتوبوسدست آورده است. از آنجرا به  كارگری خود
سيصد كارگر يا سه هزار كارگر  ،دهدرانی را در دستور كار خود قرار میبخش اتوبوس كارگران  

جنسی زاده و دوستانش از جايی كه عظيمفعاليتش نيست. اما از آنپيشبرد  ی خوبی برایسنجه
ديگرند و افقی ديگر دارند كه برآمده از وضعّيت و افق كارگری نيست و كارگران را صرفاا به 

بار برای هميشه به سه  يک ،خواهندی خود میانهطلبسرنگونهای فراطبقاتی و عنوان ابزار برنامه
الی كه برای سايت ؤ را يکسره كنند. برای همين است كه اولين سميليون كارگر نياز دارند تا كار 

متشکل، مستقل و  شود اين است كه چرا سيصد نفر؟ برای آنان سيصد كارگر  ايجاد می اتحاد
گاهی طبقاتی با سيصدهزار لمپن طبقه بلکه دومی را  ،قی نداردمتوسط تهرانی نه تنها فر مجهز به آ

 گوييد نه؟ به مواضع ايشان در قبال جنبش سبز رجوع كنيد.دهند. میبه اولی ترجيح می

 ،نتشکيلتی كارگراـی كمک به استقلل سياسیپشتوانهنه به  ،زادهايم كه امثال عظيمبارها ديده
دست ه اعتراضات كارگری را بتا رهبری كوشند میای خود ی فعاليت رسانهبلکه به پشتوانه

گذارد مند است كه چرا نمیزاده از نيروهای امنيتی گلهگيرند. برای همين است كه آقای عظيم
قدر احمق آندارانه ی سرمايهاس دهد. انگار رژيم ايران با اين حجم از توسعهامبه كارگران اس

فر نها اجازه دهد سه ميليون پروغرب ای  ی ماهوارهاس و سايت و شبکهامكه با تعدادی اس است
يا  دموسامور أچند م ،رژيم چنج در اكراينمانند مقابل وزارت كار تجمع كنند و پس از آن هم 

 و كار "تمام" شود. مردم را به آتش ببندنددر ميان جمعيت  سیا

 نويسد:میخود  یجزوهشهابی در 
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ون ای كارگری، چطبقه بوده و به حوزهطن ل كارگری و فعالين آن، بايد برآمده از ب"يک تشک
، عمومی ها، خدماتاطیخيها و نانوايیها، كارگران ، تايپيستساختمانیها، كارگران كارخانه
 وگيری پياز طبقه ياری رساند و  بخشیل شدن و ... ربط داشته، تا واقعاا به متشک آموزشی

رد منپيش ردن ك اليتعرا باعث شود. به نام كارگران ف كارگرانافع روزمره و نيز كلن و تاريخی  ب 
ت اليعفر و آخر به تفک و تنها اين نام را يدك كشيدن و در واقع به كارگران ربط نداشتن، دست  

 و در شده كژبينیرده، نيروها را هدر داده، باعث و يا به رويکردهای ضّد كارگری َره ب محفلی
ين وسته االين آن بايد پيل كارگری و فعلذا يک تشک برد.میداران سرمايه نهايت طبقه را به مسلخ

اليت و و نوع و سبک فع زندگیاصل را لحاظ كنند كه با كارگران ارتباط مستقيم داشته و 
و  ا داشتهر أثير تتا بيشترين  موزانند؛اموزند و هم بياشان را به آن گره زده باشند تا هم بيبردهایراه
 ترين خطا را مرتکب شوند."كم

زاده كند، عظيمی تشکيلتی و منظم كارگران پافشاری میديديم كه در حالی كه شهابی بر رابطه
 زاده از "نوعحال ببينيم منظور عظيم .اس دهدامگذارند به كارگران اسنگران است كه نمی

 كنند" چيست؟ها برگزار میكه آن تجمعاتی

ن ظورتای وجود دارد، منيكنيد حساسيت باال یگفتيد به تجمعاتی از نوع تجمعی كه شما برگزار م"
 "كنيد با ديگر اعتراضات كارگری وجود دارد؟آيا تفاوتی بين اعتراضی كه شما می ؟چيست

ای مانند الستيک البرز يا صنايع فلزی كارخانه طور است. ببينيد وقتی كارگران مثلا همين ،بله"
 كشانند اغلب، شب قبل يا صبح همانيگری میشان را به مقابل وزارت كار يا هر نهاد د اعتراض

گيرند و چنين تصميمی در زير سقف يک كارخانه است و از طرف ديگر اين روز تصميم می
گيرد. خوب در طور مشخصی حول مسائل كارگران در يک كارخانه صورت میه اعتراضات ب
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و از طرف ديگر از رسانی بسيار آسان است گيری و اطلعچنين اعتراضاتی از يک سو تصميم
آنجا كه حول مشکلتی از قبيل عدم پرداخت دستمزد در يک كارخانه است، تحمل آن نيز برای 

است و اين  ایکارخانهفراكنيم دارای خصلتی راحت است. اما كاری كه ما می دولت نسبتاا 
نه بر در ايران است. ببينيد تا آنجا كه به اعتراضات در يک كارخا آشیل همه چیز یپاشنه

تر از كشورهای اروپائی است. اما تا ای موفقدرجهه گردد اعتراضات كارگری در ايران حتی بمی
عد سراسری اجتماعی در يک ب   یيک طبقه یمثابهه آنجا كه به كشمکش كارگران ايران ب

تمامی  یداند كه ريشهحاكمه در ايران به خوبی می یگردد مسئله طور ديگری است. طبقهمیبر
بلکه فقر و  ،های كارگران، در يک كارخانه و يا در تصميمات يک كارفرما نيستبدبختی

گيری و ملی است و تصميم یفلكتی كه امروز بر كارگران ايران تحميل شده است يک مسئله
های مختلف و از باالی سر آنان صورت سرنوشت كارگران توسط دولت یبارهسازی درتصميم

يا  ،قانون كار است ۷ یماده 2 یموقتی شدن قراردادهای كارگران ناشی از تبصره گيرد. مثلا می
ی شده است طرحی است كه نه يها اجراشاگردی كه هم اكنون در برخی استانـطرح استاد

استقلل  یو يا مسئله ،ی شده استايتوسط يک كارفرما، بلکه توسط دولت طراحی و اجر 
تر مهم ،عمال كرده باشد ورا تصويب و ا   ه يک كارفرما آنهای كارگری چيزی نيست كتشکل

حداقل مزد كارگران چيزی است كه توسط دولت از باال اعمال  یها، مسئلهاين یاز همه
و صدها معضل ها بيکاری، بازنشستگی و ده یو همچنين است اخراج كارگران، بيمه ،شودمی

شان هر قدم موفقيت كارگران در ايران برای برخورداری از حقوق انسانی ،اينكارگری ديگر. بنابر 
گران نيز را دولت و حکومت دست آيد. اينه چيزی نيست كه توسط كارگران يک كارخانه ب

ای كوچک )از قبيل گيری حتی زمينهدانند و به همين دليل با حساسيت باالتری با شکلمی
ت را نه در كنند. اين حساسيراسری كارگران مقابله میكنيم( برای حركت سكاری كه ما می
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های مستقل تری در رابطه با تشکلطور عريانه ای، بلکه بكارخانهبرخورد به تجمعات فرا
های مستقل كارگری مواد الزم را برای چرا كه وجود تشکل .توان مشاهده كردكارگری نيز می

كند. علت اصلی تمامی فشارهايی كه بر گيری اعترضات سراسری كارگران فراهم میشکل
 "ی تشکل بود.يدليل اقدام اين كارگران برای برپاه تپه وارد شد نيز بواحد و هفت كارگران شركت  

در زیر یک سازی البرز يا صنايع فلزی چون ی الستيکكارگران كارخانه ،زادهعظيماز نظر 

قدر مهمل اين حرف آنتوانند تجمعات موفق كارگری انجام دهند. می )!( سقف هستند
كارگران  ،زادهآقای عظيم" :آيد اين است كهاولين چيزی كه به ذهن می ،است كه در جواب

كنيد كه د میكارگری يا لهای مستقها به عنوان تشکلكه در آخر از آن رانیتپه و اتوبوسهفت
 ،فهمدده چون هيچ چيز از تشکل و تشکيلت كارگری نمیزاعظيم "زير يک سقف نيستند!

 ی برای اتحاد ضّد اهای نطفهكند كه همکاری رفيقانه، اعتمادسازی و تلشمی گمان
 ناشی توليدی كه در بخش قبل به آن اشاره شد، نه ]=ساخت[ داران نه ناشی از فرماسيونسرمايه

يک  های تشکيلت كارگری، كه ناشی از بودن آنان بر زيراز شرايط برابر كاری و ايجاد نطفه
اس بدهند و با امچرا كه در اين صورت كارگران نيازی ندارند به همديگر اس .سقف است

ک زاده در يک توهم مشتر ع بزنند. عظيمرسند كه دست به تجمگفتگوی شفاهی به اين نتيجه می
 حکومتی سرنگونی ها كارگر آمادهميليونكه كند فکر می ،پوزيسيون پروغرب ايرانبا تمام ا

ای خود را های رسانهشود و اگر هجمهرسانی نمیی كافی به آنان اطلعهستند و فقط به اندازه
د ی دو لعينةاد و ... جمهوری اسلمی به طرفاس بدهند و تلگرام بدهنامقوت بخشند و بتوانند اس

ابت ثروز به روز خلف واقع بودن آن  ،ایرود. توهمی كه با تحوالت منطقهشود و به هوا میمی
 .شودمی
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تحمل آن برای حکومت  ،گويد چون اين اعتراضات برای دستمزد استزاده میعظيم ،در ادامه
په چيزی غير از دستمزد بود؟ آيا تتر است. آيا مطالبات كارگران شركت واحد و هفتراحت

گويند. چيز ديگری می هاواقعيتزاده تحمل كرده است؟ تر از آقای عظيمدولت آن را راحت
سات نرخ استثمار و حداقل دستمزد در وضعيت كنونی جمهوری اسلمی ايران از تمام مقد

ی جهانی انباشت مربوط به جايگاه آن در زنجيرهاين مسئله خود  و  4تر استاش مقدسمذهبی
 شود.می

اما " گويد:او می كند.را مشخص می )!( چیزهمه جالب زاده با يک لغزش زبانی  آقای عظيم

آشیل  یای است و این پاشنهکارخانهکنیم دارای خصلتی فراکاری که ما می
تشکيلت كارگری را  ی عاجل" در بخش پيشين دو وظيفهایران است. چیز درهمه

نفی عبارت بود از تلش برای ايجاد نهادهای فراص ی تشکيلتمهه ی دوم  توضيح داديم. وظيفه
ی زاده حرفی از اعتراضات سياسی و حزب سياسبه منظور پيشبرد اعتراضات سياسی. آقای عظيم

ی مشکل را چاره اعتراضاتای شدن ورند و تنها فراكارخانهآمستقل پرولتاريا به ميان نمی
 فقط به اعتراضات ؛ای ندارددستگاه فراكارخانهو دانند. پرولتاريا نياز به دمیم چیزهمه

قای نظر آ مّد  ی  ارا حل كند. به راستی اعتراضات فراكارخانه چیزهمهای نياز دارد تا فراكارخانه
-های اسرائيلیبرای البیبلکه اما نه برای كارگران،  .چيز استهمهی كار زاده چارهيمعظ

ای فراكارخانه اگر اعتراضات   ها.امريکايیليسان خورهای سعودی و كاسهمريکايی، برای مفتا
 نويسد:می طورشهابی در كتاب خود اين .شودحل میچیز همه ،شود

                                                            
پذيرد تا حمله به يک سی و نهم ل از سی و نه اصول خود را میكليسای عالی انگلستان حمله به سی و هشت اص" - 4

 (سرمایهگفتار اول )ماركس، پيش "درآمدش را.
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هزار كارگر مضطرب، خسته و صدها  .ی فرا برسدكارگر، روز يکم ماه م فرض كنيد روز  "
 كنيد تظاهرات چنانفرض  .اندو تبعيض به خيابان آمده گرانیکاری و فقر و بيخشمگين از 

دی مل شوند و تعداعظيم و كارگران چنان خشمگين باشند كه پليس و نيروهای سركوبگر وارد ع
د تا روز ادامه پيدا كنچندين  گير و مجروح و كشته شوند؛ فرض كنيد تظاهراتاز كارگران دست

اصطلح های بهجا كه حرفكارگران از آن دولت سرنگون شود و دولت جديدی بر سر كار آيد.
های خواهد سياستیدهند كه ممیرأی  حزبیاند، به حضرات كارشناس را باور كرده علمی

شوند كه چه میرا اجرا كند. پس از چند سال، تازه كارگران متوجه  یسياسـدرهای باز اقتصاد
 "اند تا دولت عوض شود.اند، خون و هزينه دادهها جلودار شدهاند. آنخورده فريبی

اما  ،بيندهای خود میایطبقهرا در سطح بلوغ سياسی، نظری و تشکيلتی هم چیزهمهشهابی 
زاده را های عظيمحال اگر دو بخش اول صحبترا در گرو  سرنگونی.  چیزهمهزاده عظيم
رد اهداف خود نياز به ب  شود. كارگران برای پيشخوبی روشن می هم بگذاريم مسئله تا حد   كنار

محتاج اعتراضات  بلکه شديداا  ،ای ندارنديابی فراكارخانهتشکيلت و آموزش و خودسازمان
تجمع بدهد و  به آنان فراخوان   كارگران ايران" آزاد یاتحاديه"كافی است  ای هستند.فراكارخانه

اين است تجمعات و  ،آنان نيز در تجمع حضور يابند. اين است منطق بحث آقای عظيم زاده
زاده به جای استفاده از زاده به دنبال آن هستند! آقای عظيمكه آقای عظيم ایاعتراضات كارگری

ت مستقل از سياس چرا كه ،كنندای ياد میفراكارخانه اعتراضاتی اعتراضات سياسی از واژه
مستقل شود؟ چرا كه  تد. اما چرا اعتراضات فراگير بايد جايگزين سياسكارگری وحشت دار 

قرار است برای كارگران  چنجرژیم ای تا فردای تحقق راكارخانهف خصلت سياسی اين اعتراضات  
های های فکر البیدر اتاق ،پنهان بماند. چرا كه معنای سياسی چنين حركتی در جای ديگری

 گرامشی، در اين خصوص، چنين نوشته:پيشاپيش تعيين شده است.  ،مريکايیاو اسرائيلی 
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ای زم است كه عمل سياسی )به معنصحبت كنيم، ال  "حزب سياسی"که بتوانيم از "آيا برای اين
 به اقتضای توان گفت كه در جهان امروز در بسياری از كشورهاكيد كلمه( صورت گيرد؟ میاَ 

تکه اند تکهالزامات مبارزه يا به داليل ديگر، احزاب فراگير )ارگانيک( و اساسی مجبور شده
، ستاد فکشوند و هر تکه نام "حزب" و حتی حزب مستقل بر خود می ری نهد. بنابراين، غالباا

رده كننده و ها تعلق ندارد، بلکه همچون نيرويی رهبریحزبحزب فراگير به هيچ يک از اين خ 
ز نگرند. اگر اگاه عموم مردم نيز آن را از اين ديد میكند، و گهمستقل بر فراز احزاب عمل می

نيز  جلت(ها(، يا مجله )يا گروهی از ماين ديد شروع كنيم كه يک روزنامه )يا گروهی از روزنامه
ی تر بررسكرد را دقيقتوانيم اين كار می ،اند، يا "فراكسيون حزب" يا "كارگزار حزبی معين"حزب
ی نامهه روز تايمز در انگلستان را در نظر آورد و يا كاركردی را ك یتوان كاركرد روزنامهمی كنيم.

 ه خوداصطلح "مطبوعات اطلعاتی" را، ككويره دالسرا در ايتاليا داشت، و همچنين كاركرد به
 "ی را.و حتی مطبوعات ورزشی و فن آرايندرا به سبک "غير سياسی" می

 .كندای را پنهان میزاده محتوای سياسی اين اعتراضات فراكارخانهكه عظيم برای همين است
هستند و آقای  حزب فراگیر بورژوازیهاست كه عضو فراكسيون چرا كه جريان متبوع وی سال

 كند.زاده اعتراضات فراگير را در راستای حزب فراگير بورژوايی طلب میعظيم

گويد كه اعتراضات كند و میاعتراضات كارگری در ايران را با اروپا مقايسه می زادهسپس عظيم
ای در اروپا بسيار بيشتر از ايران اما اعتراضات فراكارخانه ،ای در ايران بيشتر از اروپاستكارخانه

 .شودای بارز میزاده به اعتراضات فراكارخانهاست. در اينجا بار ديگر نگاه غيرسياسی عظيم
ای عضو حزب فراگير بورژوازی شده و اصطلح اعتراضات فراكارخانهون در آنجا نيز اين بهچ

زاده از اين باشد كه چرا بورژوازی ی عظيماند. شايد گلهدر قالب احزاب بزرگ منحرف شده
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د را بر جنبش كارگری برقرار كند؟! به راستی هم به آن شکلی كه در اروپا تواند هژمونی خو نمی
 تواند.شاهدش هستيم نمی

ايی كند، ديگر ابزاده پس از اينکه اروپا را به عنوان الگويی برای جنبش كارگری معرفی میعظيم
 ان نشانمعرفی كند. تاريخ مبارزات كارگر مّلی ی ای كارگران در ايران را مسئلهندارد تا مسئله

ی مّلی و ه پيروزی به مسئلهی كارگر ناچار است برای رسيدن بداده است كه هر جنبش طبقه
المللی ی بينبدهد و در هر پاسخ، پاسخ ديگری را لحاظ كند. مسئله زمانهم پاسخ المللیبين

د. ی شووينيسم ندار يدن به ورطهتغلای جز در هيچ نتيجه ی دور واگذار كردنكارگران را به آينده
هانی گيری تقسيم كار و تعميق بازارهای جكنيم و شکلچرا كه ما در عصر امپرياليسم زندگی می

 اند.المللی پيوند خوردهناگريزی به مبارزات بين مبارزات محلی به حّد تا حدی پيش رفته كه 
م با هكارگران ايران مجبورند  ،قعدر وا .ی كارگر ايران نيز از اين قاعده مستثنی نيستطبقه

سبب است كه بدين زمان مبارزه كنند.هم ،داریمحلی سرمايهخصلت محلی و هم با خصلت فرا
خواهد ايران ست و او میاو  ی آمالكه اروپا كعبه خصلتی ملی دارد؛ زيرازاده برای عظيم جنبش

ی ليبراليسم تاريخچهی تمام نماهای پيشرفت اروپايی برساند. چيزی كه خصلترا به دروازه
ه ين كردی دموكراتيزه كردن ايران را برای خود تعيوظيفه ،در واقع ،جنبش سبز نيزايرانی است. 

باره شهابی در اين داشت.در حالی كه در بدترين نوع شووينيسم و ارتجاع قدم برمی ؛بود
 نويسد:می

های كارگری نياز لای دارد. تشکويژهت نيز اهمي المللیبين یدر عرصه تشکيلتیاستقلل "
ای های خود در كشورهای مختلف طبقهاست، كه با هم یحيات یو اساساا يک وظيفه ،دارند

كارگری را  المللیبين بستگیز مبارزات يکديگر حمايت كنند، همجهان ارتباط برقرار كنند، ا
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 واقعیمربوط، به عنوان نمايندگان  المللی  چنين در صورت لزوم در مجامع بينت كنند، و همتقوي
ممکن  یالملله داشته باشيم كه در سطح بينتوجاما در عين حال بايد  شركت نمايند. كارگران

ارتباط،  .وجود داشته باشد مبارزاتیو افق  يابیی سازماننحوه پيرامون   اساسی هايیاست تفاوت
كارگری نبايد به تضعيف استقلل  هایبا ديگر تشکل یالمللگفتمان و همکاری در سطح بين

های بوروكراتيک ها و پراتيکت سياست يک تشکل مستقل كارگری و تقويی  سياسو  یتشکيلت
جنبش كارگری در ايران بايد  نجامد.ای از جهان حاكم است، بيهكه در بخش عمد رفرميستیو 

گذشته، هر چه بيشتر های الزمه در اين خصوص برخوردار گردد كه در نسبت با از درايت
ت تقوي جهانی یداری را در عرصههسرماي در عين استقلل، نقد ضّد  ،ر عمل نمايد وتیجهان

 "نمايد.

كند كه مبارزه برای حل مشکلت كارگران به يک به درستی عنوان می ،ادامه در ،زادهعظيم
باره او در اين  .داندها میشود و دولت بورژوايی را مسئول اين بدبختیكارخانه محدود نمی

كند اين موضوع را توضيح بدهد. سپس ايجاد ورد و سعی میآهايی را از قوانين دولتی میالمث
فی معرّ  ایفراكارخانهگيری اعتراضات درآمدی برای شکلان پيشتشکيلت كارگری را به عنو 

ی بسيار . اما همين مسئلهگيرداشتباه میظاهر كوچکی را العلیی زاده مسئلهكند. عظيممی
ح داديم كه دو يين توضما در بخش پيش شود.تحليل وی بسيار مهم می كوچک در گام بعدی  

از تلش برای فائق آمدن بر رقابت ميان كارگران و  استی مهم تشکيلت كارگری عبارت وظيفه
ايجاد  درآمد  پيش و گام دوم، در نظر گرفتن اين تشکيلت همچون ،افزايش همبستگی آنان

شرطی برای های كارخانه را نه پيشزاده تشکل. عظيمتشکيلت سياسی و فراصنفی كارگران
 اعتراضات فراصنفیشرطی برای يشکه پبل ،ايجاد تشکيلت فراصنفی و سياسی كارگران
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با  تشکیالتی کارگرانـاستقالل سیاسی. تفاوت اين دو نگاه در واقع تفاوت ميان نگردمی
 نويسد:باره می. شهابی در ايناست بورژوازیروی آنان از دنباله

آنها، پيوستن  همهای كاری، و از بهها و حوزههای مستقل خود را در محيطل"كارگران بايد تشک
و  ل از چه چيزی؟ مستقل از دولت ملیا مستقشان را ايجاد كنند. امهای سراسریلتشک

د هخارجي آنها. ما تا كنون شا و داخلی داران و نهادهای، مستقل از سرمايهخارجیهای دولت
 5۷ی انقلب های مستقل كارگری، از جمله سنديکا يا شورا در هنگامهلايجاد انواع تشک

بورژوازی،  ل كارگری بايد مستقل باشد.سنديکا يا شورا، در هر صورت، تشک ايم.بوده
برال برای لي .ل خودشان را داشته باشندخواهند كارگران تشکنمیشان داران و نمايندگانسرمايه

ير باشند و چه غ ايرانی، چه مذهبیباشند و چه غير  مذهبیها، چه كاران و راستها، محافظه
رگری ل مستقل كارگری، و همچنين احزاب كاترسناك تر و ناخوشايندتر از تشک، هيچ چيز یايران
ی ما گويند شما وارد حزب و تشکيلت و جبههیمبنابراين به كارگران داری نيست. سرمايه ضّد 

ها آن بيش نيست. دروغیها اما اين .كنيممیهای شما را هم برآورده هشويد، ما خودمان خواست
كارگران بايد خودشان . دانشان عمل نکردهخ به اين وعده و وعيدهایهرگز در طول تاري

 براينبنا تشکيلت خودشان را بسازند، با تمام وجود از آن محافظت كنند و آن را پرورش دهند.
اب احز  .ها اجتناب كنندرا بشناسند و از پيروی از آن یكارگران بايد احزاب و تشکيلت بورژواي

 "هزار چهره دارند.و تشکيلت بورژوازی 
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 تشکیالتی کارگرانـل سیاسیالشهابی و استق

داری ايجاد امکانی است كه در مناسبات اقتصادی سرمايه ،تشکيلتی كارگرانـاستقلل سياسی
ر چه بيشت هربه طور خلصه تقسيم اجتماعی كار و  یتوليد، توسعه وری  شود. افزايش بهرهمی

های كارگری گذارد. تودهميراثی است كه بورژوازی برای كارگران باقی می ،شدن توليداجتماعی
دهند. برای تر و متحدتر شده و قدرت اجتماعی خود را توسعه میتر، منظمروز به روز گسترده

داری تنها و تنها با سيادت پرولتاريا همين است كه هر انقلب اجتماعی در عصر سرمايه
كند، یمداری در حالی كه تمام طبقات و اقشار اجتماعی را از معنا تهی سرمايه پذير است.امکان

ا ر الوقوع انقلب پرولتری جايی كه خطر قريب دهد تارا روز به روز گسترش میگوركنان خود 
همين امکان و ورود مستقل كارگران به نبرد طبقاتی است كه كند. زير پای خود احساس می

حزاب به هزار چهره در آمدن ا ،به قول شهابی ،جاد زور و فريب وداری را وادار به ايسرمايه
گاهی طبقاتی وی نأ ت كند.بورژوايی می سبت كيد شهابی بر استقلل طبقاتی كارگران ناشی از آ

رهبری  بایدو  تواندمیی كارگر داند كه طبقهاش هست. او میبه هستی اجتماعی طبقه
رگران برای همين است كه بر استقلل طبقاتی كا .ت گيرددسه ديده را بخودش و ساير اقشار ستم

بع محض را تا ی اين استقلل را از ميان برده و پرولتاريايهاچه راه ازاما بورژوازی  كند.كيد میأ ت
كارگر كه ی ساخته مانند خانهتشکيلت قدرتكند؟ در كنار ارتجاعی خود می هایسياست

 ها تحت فرمان خودجنبش كارگران را در آن كند تاتلش می بورژوازی به كمک آن مستقيماا 
ه آن بهای ديگری نيز برای بورژوازی وجود دارد كه شهابی به درستی در كتاب خود آورد، راهدر

 اشاره كرده است.
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 . نفوذ مالی1

ود خهای ارتجاعی پرولتاريا را تابع سياست های كارگری  تشکل ،بورژوازی با ايجاد وابستگی مالی
ست. اصورت گرفته  سولیداریتی سنترهايی از اين دست از طرف نهاد كند. در ايران نيز تلشمی

قدر كم از اعضای  هر دست آوردن استقلل مالی از طريق دريافت حق عضويت  تلش برای به
بی ی كارگران بايد خودساخته هایتشکل یهمهكاری است كه  ،كارگری تشکيلت   شمار  بی
ره سنديکا هموا دار  د. رضا شهابی نيز به عنوان صندوقنوكاست در دستور كار خود قرار دهكم

 نويسد:گونه میكيد كرده و اينأ در طول دوران درخشان مبارزات خود بر اين امر ت

 د، اينهايشان را خودشان تأمين كننلتشک مالیهای كارگران بايد بکوشند كه هر طور شده هزينه"
درست است كه كارگران به  ی كشورها در جريان بوده است.هاست در همهست كه سالا سّنتی

هايشان كنند، اما لكمک زيادی به تشک شخصیتوانند به صورت نمیشان خاطر درآمد پايين
، ريخت و پاش يیبورژواهای لتشکخلف احزاب و زياد است و چون بر  خيلیچون تعدادشان 

 "د خودشان به استقلل مالی برسند.آمبه در  کاتوانند با اتمیو دزدی ندارند،  خرجیو ول

ی آزاد اتحاديه"پرنسيپی محض امثال توان به بیدر برابر اين پرنسيپ مهم فعاليت كارگری می
المللی ی بيننهادهاهای مالی از ی خود دريافت كمکامهاشاره كرد كه در اساسنكارگران ايران" 
 5.اندرا مجاز شمرده

 ای. نفوذ رسانه2

                                                            
يا  یافراد حقيق یصنف یاز همبستگ یناش یاست: "هرگونه كمك مالآمده ،بخش منابع مالی، ی آزاداديهحی اتدر اساسنامه -5

 ."یو بين الملل یاعم از كشور یحقوق
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يستی ارتجاع ليبرال یچيز را از زاويهخود از طريق رسانه همه ئولوژيکبورژوازی با نفوذ ايد
 ،همه و همه ،كند. مفاهيمی چون تشکيلت كارگری، انقلب، حزب و دموكراسیبازتعريف می

مال شده اش لجنیائولوژيک بورژوازی و بمباران رسانهايدثير نفوذ أمفاهيمی هستند كه تحت ت
يادت برای پايان دادن به س اند.و تنها به شکل دستاويزی برای توجيه جنايات بيشتر در آمده

 .ای ضروری استای برای كارگران مسئلهامان برای دستيابی به استقلل رسانهنبرد بی ،بورژوازی

 بدون بورژوايی كه ای  شرط از فضای رسانه و كامل و بی قيدای يعنی جدايی استقلل رسانه
عنی می مستقل تنها به شود. داشتن رسانهامان با بورژوازی ممکن نمیبی ولوژيک  ی ايدئمبارزه

امکانات  خود برایاناتی كه يمستقل نيست. چه بسيار جر  یداشتن يک سايت و يا يک نشريه
ب جز بازتا يابيمنمی هايشان نگاه كنيم چيزیاما اگر بر نشريات و سايت ،اندداير كردهای رسانه

 های بورژوايی.نهگفتمانی رسا

برای همين است كه حل شدن برخی فعالين كارگری در طرف مقابل نه تنها به معنی از دست 
های بورژوايی معنا آنان در كليت پروژه انحللكه به معنی جذب و  ،ایدادن استقلل رسانه

های يد طواليی در ايفا كردن نقش بال كارگری رسانه زادهجعفر عظیمو  منصور اسانلوشود. می
رد منافع ب  های بورژوايی برای پيشكنند كه از رسانهبورژوايی دارند. اين فعالين كارگری فکر می

ی بورژوايی را وادار به ای كه رسانهبين مبارزهاما متوجه تفاوت  ،كنندكارگران استفاده می
ی ای كه از طريق رسانهو مبارزه ،سو از يک ،كندواكنش نشان دادن به مطالبات كارگران می

نيستند. مسئله بر سر اين نيست كه اگر يک خبرگزاری  ،از سوی ديگر ،رودبورژوايی به پيش می
ای اين كارگران استقلل رسانه ، آنگاهكار كند بورژوايی خبر اعتصاب كارگران يک كارخانه را

های يادشده در بخش پيش يعنی مسئله اين است كه اين اعتصاب با افق .اندخود را از دست داده
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گاه كرده  نسبتی را ايجادی چه های بعدسازی آنان برای گامافزايش همبستگی كارگران و آ
شک استقلل بی ،است. اگر اين اعتصاب در راستای استقلل طبقاتی كارگران حركت كند

های بورژوايی چنين ی رسانهشهابی دربارهبرای آنان به ارمغان خواهد آورد. ای را رسانه
 گويد:می

ه پيش ب .كارگران بايد بيش ازها را بخورندرسانه طرفیبیعای بنابراين كارگران نبايد فريب اد"
گاهیكه هدفش  ،مستقل هايیهای مخصوص خودشان باشند، رسانهرسانه تأسيس   فکر  بخشیآ

ی  كه سانسور و انحصار خبر هايیبه كارگران و عموم مردم و بيان تمام حقيقت باشد. رسانه
های كلن است. اين كاری دشوار، سخت و مستلزم بودجه و هزينه دار را بشکند.سرمايه یطبقه

گاه و پيشما ی هسانر  أسيسز به فکر يافتن  راهی برای ترو بايد از همين امرو ا به هر حال كارگران آ
های كارگری نيست، بلکه تی مستقل به مفهوم ترك ساير سنامر تشکيل رسانه مستقل باشند.

كيد تويج و تبليغ؛ و به موازات آن سناست برای تر  ابزاری و  گاهآ شود. كارگران میها بر آن تأ
گاهیرو بايد تلش كنند تا به هر طريق ممکن موضوع و تکليف پيش را در  طبقاتی رسانی  آ

 د، حّتا اگر شده با يک برگ كاغذ."های كار و جامعه پيش ببرنمحيط

 . نفوذ فکری و نظری3

بين افراد به  روابط   گری  ميانجی خود   .ئولوژی بورژوایی محصول شرایط تولید بورژوایی استاید
مستقل از فعاليت بشر نشان نيز و  تام تیی اشياء است كه اين روابط را به صورت موجوديواسطه

ی به سطح پيشرفت مبارزه ،ئولوژی بورژوايیق آمدن بر اين ايديتلش برای فا ،دهد. بنابراينمی
كس جدای است كه هيچمسئله اين  ،در اينجا طبقاتی پرولتاريا عليه رژيم بورژوايی بستگی دارد.

تواند مسير فعاليت نظری خود را كند نمیی طبقاتی و نسبتی كه با آن پيدا میاز آوردگاه مبارزه
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ها برای در دانشگاه خود گرا كه در خيالهای چپمتوسطیتعيين كند. چه بسياری از طبقه
مال كردن تئوری راستين كنند لجناستقلل نظری پرولتاريا مبارزه كرده اما تنها كاری كه می

اصطلح های پوچ است. چرا كه اين بهپردازیها و عبارتی لفاظیانقلبی در پس پرده
كنند ی فعاليت نظری خود پيشاپيش انتخاب میروشنفکران با انتخاب دانشگاه به عنوان عرصه

كند. رزيابی میبرای همين است كه شهابی اين رابطه را دوطرفه ااند. كه در كدام سمت ايستاده
 نويسد:گونه میشهابی اين

الين ی كارگر، با فعتواند همراه با تحکيم و تداوم رهبری طبقهیجنبش كارگری در عين حال م"
 هايیكنند، در زمينهمیداری مبارزه جامعه از زنجيرهای سرمايه رهايی پيشروی كه صادقانه در راه

جانبه به ارتباط و ديالوگ برقرار كرده، تا به صورت همهكند یی كارگر ايجاب مكه منفعت طبقه
ر دو هطرفه باشد و دو است اين ارتباط بايد  بديهی مسّلح شود. طبقاتیی ی مبارزهسلح انديشه

ی كنند تا از طرف مقابل درس گرفته و انديشهاند، تلش جانب آن، كه در واقع در يک وحدت
ها و مقّدمات يک اين طريق بتوانند در كنار هم شالوده كرده و از عينیخود را هر چه بيشتر 

 نبايد رهبری جنبش كارگری، ريزی كنند، اما تحت هيچ شرايطیپیرا  انسانیجامعه و نظام 
 ار گردد."دتوسط خود كارگران و خطوط كارگری، خدشه

به منظور داری كارگران بايد هشيار باشند تا بتوانند در ميان فضای مخدوش نظری كه سرمايه
ی تقلب است بتوانند تئوری واقعی را از ميان اجناسآنان تدارک ديده هرچه بيشتر   گمراه كردن  

ی پيشوايان درباره ،هجدهم برومر لویی بناپارتدانشگاهيان چپ انتخاب كنند. ماركس در 
 نويسد:می ،بورژوازیخرده و نظری   سياسی
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ظر نن از دار هستند. اينادار يا مفتون دكانكراسی دكانو گان دمام نمايند نبايد تصور كرد كه تم"
ه ملی كتفاوت داشته باشند. عا هاتوانند زمين تا آسمان با آنش میمعلومات و موقعيت فردی خوي

ی كه تواند از حّد ها نمیسازد اين است كه مغز آنبورژوا مبدل میگان خردهها را به نمايند آن
ی جهت در زمينهر به گذشتن از آن نيست فراتر رود و بدينبورژوا در زندگی خود قادخرده

ت بورژوا به حکم منافع مادی و موقعيرسند كه خردههايی میحلهتئوريک به همان مسائل و را
 دبی  ای نمايندگان سياسی و طور كلی، رابطهرسد. به ی پراتيک به آن میزمينهاجتماعی خود در 

 "گی آن را دارند نيز بر همين منوال است.نمايند ای كه يک طبقه با خود طبقه

هم  توان ديد كه آنانفضای روشنفکری ايران نيز می بورژوايی  خرده عميقاا  در مورد فعاليت نظری  
ت رسند كه بورژوازی پروغرب ايران در بهترين حالهايی میحلدر مباحث تئوريک به همان راه

فاضيابد: میبه آن دست  دولت و  خوار نفتیدولت رانت، متعارفداری ناهسرمایاتی چون ا 
 ،به ميانجی آن ،كه اين روشنفکران هستندهای پردازی، به واقع ايدئولوژیدموکراتیکغیر 

ن يشتازاپ ،. در طرف مقابلخوانندفرا میروی از آنان بورژوازی و دنبالهكارگران را به اتحاد با 
كم يک و كنند كه انقلب بعدی ايران بی يک كلمه بيشمیكيد أ حقيقی پرولتاريا بر اين مسئله ت

ريا بر استقلل سياسی، نظری و تشکيلتی پرولتا به همين سببانقلب پرولتری خواهد بود و 
د سی خو ، نظری و سيادانند كه پرولتاريا تنها با افزايش قوای سازمانیكنند. آنان میكيد میأ ت

 قاا دقي را جمع كند. "ساالرسرمايه"بساط رژيم  ،خود ی  بنا بر رسالت اجتماع ،خواهد توانست
زه ی پرولتاريا اجاداری است كه به پيشتازان مبارزهی توليد سرمايهجايگاه پرولتاريا در شيوه

ی يک انقلب اندازهای آيندهی كنونی كارگران را تا چشمچنين نتايج مبارزهدهد تا اينمی
 نويسد:باره میايناجتماعی پيگيری كنند. شهابی در 
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ری علم اقتصاد، جامع" علم اقتصاد  :شناسی و سياست وجود داردهبه نظر من حداقل دو س 
شناسی كارگری و جامعه/دارانهشناسی سرمايهكارگری، جامعه علم اقتصادـسياسی  /دارانهسرمايه

 :نيدكاست نگاه ه، اقتصاد و سييعنی بستگی دارد به اين كه با عينک كدام طبقه به جامع .غيره
به  ها به اسم علمهايی كه در رسانهبينيد كه بيشتر حرف، میداگر با عينک كارگری نگاه كني

ين داران است. ادهند غير علمی است؛ در خدمت منافع سرمايهی مردم میهخورد كارگران و تود
 ی كه تا امروزگفتند آن چيزیها می كارگر است. آنهای بزرگ انديشمندان طبقهيکی از كشف

گفتند میها آن .از عينک بورژوازی نوشته شده است به اسم علم جامعه و اقتصاد مطرح شده،
ن خواهيم حقيقت جامعه، اقتصاد و سياست را بشناسيم، بايد با عينک كارگری به جهامیاگر 

 "نگاه كنيم.

 بورژوايی معضل كارگران را در چارچوب نظم موجود درک و فعالين كارگری   ،از سوی ديگر 
 داده ی امروز را شکلكنند و معضلت كارگران را نه به عنوان تضاد بنيادينی كه جامعهفهم می

زنی نهمورد چا "ی بازجامعه"ای كه در كنار ديگر مسائل بايد در يک بلکه به عنوان مسئله ،است
 96هشت ارديب 2۷زاده در ی عظيمبه مصاحبه ،مثال برایكنند. می قرار بگيرد، به كارگران معرفی

ی اعتراضات وسيعی حول مطالبهگويد او میبستگی با اسماعيل عبدی توجه كنيد. در هم
ا در جامعه شکل گرفته است ام ،برداشته شدن اتهامات امنيتی از فعالين صنفی، يعنی خودش

ا بازداشت كرده وجهی نکرده و اسماعيل عبدی ر ری اسلمی به اين خواست تو سفانه جمهأمت
 گويد:)نقل به مضمون(. سپس در ادامه چنين می است

تر از كارگران و اش خيلی وسيعايران دايره رد مسائل اجتماعیگذشته از اين نگاه امنيتی به "
با اين مسئله درگيرند. از استاد دانشگاه های جامعه ی بخشهمهجورايی معلمانه و يک
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نگار، تا هنرمند تا سينماگر همه با اين مسئله درگيرند. كارگر در اين مملکت گرفته تا روزنامه
كنه به دستمزد چندين برابر زير خط فقر، با اتهامات امنيتی مواجه ميشه! به وقتی اعتراض می

سر كوچه المدت محکوم ميشه! كارگر وقتی شش ماه حقوق نميگيره و ميره های طويلزندان
اش وقتی اعتراض ميکنه با اتهامات امنيتی مواجه ميشه. ن خالی را قرض ميگيره برای زن و بچهنو 

نويسه با نگار حقيقت را میشاعر شعر ميگه تو اين مملکت با اتهامات امنيتی مواجه ميشه. روزنامه
ن كارو  اتهامات امنيتی مواجه ميشه. مردم جمع ميشن ميگن درياچه اروميه داره خشک ميشه،

 ...داره خشک ميشه با برگزار كنندگان اصلی اعتراضات با اتهامات امنيتی مواجه ميشن

 يزيه كهران چبه اين معنا من ميخوام بگم كه اين مسئله يعنی نگاه امنيتی به مسائل اجتماعی در اي"
ميل ران تحبر دوش مردم اي ناپذيریطور مرتب و به طور وقفهه تمام مردم ايران باهاش درگيرند و ب

ی كنه. گذشته از اين، اين بحث نگاه امنيتی و امنيتهای سنگين را تحميل میكنه، زندانمی
های صنفی ترين عامل در عدم تحرک در تشکلدر ايران اصلیهای صنفی و مدنی كردن فعاليت

تن معلمان و يوسپهای كارگری، يا های مستقل در محيطگيری تشکلمعلمان، در عدم شکل
كردن اعتراضات صنفی معلمان،  تری امنيتیهای موجوده و به معنای عميقكارگران به تشکل

 ،لمهكهای صنفی و مدنيه. به معنای واقعی ترين مانع در برابر گسترش فعاليتترين و عمدهاصلی
ای در واقع کف حرکت های صنفی و مدنی در هر جامعهفعالیتاز طرف ديگه 

ی یک جامعه است برای آنکه در آن برندهاست. موتور پیش یک جامعه
جامعه عدالتی برقرار بشه. برای اینکه این جامعه سازمان درستی پیدا بکنه. 

 ... " ها رو از یک جامعه بگیری آن جامعه را محکوم به مرگ کردی!شما این
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اض بدی به دولت اعتر كند تا در دفاع از اسماعيل عسپس او از تمام اقشار اجتماعی دعوت می
 كنند.

قشار ازاده چگونه مبارزات كارگران را در كنار مبارزات ساير مبارزات بينيم كه آقای عظيممی
ی جامعه ياد برندهی اين اعتراضات به عنوان موتور پيشو از مجموعه دادهاجتماعی قرار 

مت باز تمام جامعه را به سی جامعه كه قرار است در يک فضای برندهاين موتور پيش كنند.می
 ،سو از قرن هفدهم به اين ،ی ليبراليسمبرقراری عدالت رهنمون شود چيزی است كه تمام شاكله

مين زاده در ايران وجود ندارد و هی مدنی از منظر عظيمتوان در آن خلصه كرد. جامعهرا می
ود اده شال پاسخ دؤ به اين دو سشود تا جامعه نتواند پيشرفت كند! بايد وجود نداشتن آن باعث می

ی ی دولت و جامعهدرک مسئله ی مدنی چيست؟ و آيا در ايران وجود دارد يا خير.كه جامعه
ن آبا شناخت  را دقيقاا  چپ بورژواییمدنی از اين نظر اهميت دارد كه روح حاكم بر فعاليت 

از منظر تئوری  ی مدنیاينک به بحث دولت و جامعه ،برای همين .توان پيگيری كردمی
 خواهيم پرداخت. ،از منظر پرولتری ،بورژوايی و نقدهای وارد بر آن
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 ی مدنیدولت و جامعه

هايی است كه ( شامل نهادها و انجمنcivil society) مدنی یجامعه"
نی ها، خودبنياد، يعشود. اين نهادشهروندان تأسيس میداوطلبانه از سوی 

 اتکا ندارد، اما در تعامل با حکومت بهمستقل از حکومت است و به آن 
های جمعی  خود را در امور اجتماعی و مدنی در برد و تلشسر می

های بندد. اتحاديهجهت تعميق و گسترش دموكراسی به كار می
محيطی و حقوق بشری، های زنان، نهادهای زيستكارگری، انجمن

مدنی به  یعههايی از جامهای دينی، هنری و فرهنگی، نمونهانجمن
  "آيند.شمار می

 6سيد علی محمودی

داری نسبت داد مانند هر گيری سرمايهتوان به شکلی مدنی كه طول عمر آن را میبحث جامعه
جا قصد بر آن نيست تا بسياری شده و در اين ديگری دستخوش تغيير و تحول   اصطلح مفهومی  

ی اساسی اكتفا برای همين تنها به چند نکته .ی تحوالت آن را به دقت بررسی كنيمتاريخچه
شد كه اطلق می ایدارانهاقتصاد سرمايهساحت ی مدنی در واقع به جامعه خواهيم كرد. در ابتدا

 ،فيلسوف فرانسوی ،ژان ژاک روسو مبتنی بر مبادله و توليد كااليی. عبارت بود از بازارهای آزاد  
كرد، چرا ها سرزنش مینابرابری و به تباهی كشاندن انسانی ی مدنی را برای اشاعههميشه جامعه

بازار كرده و در  ی نيروهای كور  آنان را برده ،كه توليد بيش از نياز افراد و برای ارائه در بازار آزاد
كنندگان را به كام تباهی و مرگ كرد اين توليد و تقاضا ايجاب می صورتی كه قوانين عرضه

                                                            
 الملل و از پيشگامان  فکری ليبراليسم در ايران.ی روابط بيندانشکدهاستاد  - 6
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ی مدنی را به همين معنا به كار برد و پرولتاريا را به عنوان هگل جامعه كرد. كمی بعدرهسپار می
و معتقد بود تا  ديدچيز بدی در اين امر نمیی مدنی معرفی كرد. البته او هيچ جامعه عضوهای-نا

بيمار و  ،آنکه روح خود را در كارهای سخت ه سببب ،ی مدنیجامعه عضو-ناپرولتاريا اين 
ز های سياسی نيز سهمی اساسی ايفا كند و بايد اگيرینخواهد توانست در تصميم ،كندعاجز می

 حقوق سياسی خود نيز محروم شود.

عد حقوقی و مجموع قوا صورت ی مدنی را بههعجام ،ی تفکرات ليبرالیتوسعه ،در آينده
حل خود را به رسميت شناخته و برای كه افراد در آن حقوق برابر  اینهادهای اجتماعی

ا از كارگران ر  كوشيممی جااينپردازند معرفی شد. در مشکلت اجتماعی به تعامل با يکديگر می
س به پی آنچه از آن همه زيرا .ارزيابی كنيم ،بازار آزادساحت ی مثابهی مدنی به منظر جامعه

 اد دربرابر تمام افر  شود مبتنی بر اصل بازار و مالکيت و حّق ی مدنی اضافه میديدگاه جامعه
دی و وق فر مراجعه به اين بازار و يا نهادهای حقوقی و اجتماعی مرتبط با آن به منظور پيگيری حق

ی مدنی را در مفهوم آغازين آن بررسی شان است. برای همين در اين متن جامعهشهروندی
 .خواهيم كرد

را برای فروش و به دست  مالک آن هستنددر بازار تمام افراد از اين حق برابر برخوردارند تا آنچه 
كه  بايد مردمی باشندآوردن ساير احتياجات خود به بازار آورده و به فروش برسانند. در اينجا 

كه تنها مالک  ایطبقه یبه منزله ز نيروی كار خود نيستند. بنابراين پرولتاريا،مالک هيچ چيز ج
گذاشته و كار خود را در  نی مدنی پا به ميدانيز به عنوان عضوی از جامعه نيروی كارش است،

 رساند. اما اين كاال با ساير كاالها تفاوت دارد. كارگر در هر دورهبرابر ساير كاالها به فروش می
كار بيشتری از كاری كه برای رفع نيازهای  ،از بازتوليد احتياجات اساسی خود برای كار كردن
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الزم برای توليد كاالهايی  ساعت كار اجتماعاا  3. فرض كنيد دهدالزم است انجام می اشاساسی
 ،در اين صورت .نياز باشد ،شوداش برای انجام يک روز كار منجر میكه به رفع نيازهای اساسی

ی دار كار خواهد كرد. سودی كه طبقهی سرمايهافزايی سرمايهكارگر باقی روز را برای ارزش
از همين كار اضافی ناشی  دقيقاا  ،ندكی خود كسب میه از گردش سرمايهدار در هر دور سرمايه

ی چيزی برابر، چيزی شود. اين كشف بزرگ كارل ماركس بود كه نشان داد چگونه در مبادلهمی
دار در دهد كه چگونه كارگر و سرمايهی استثمار ماركس نشان میشود. نظريهنابرابر مبادله می

ی دار ارزش مبادلهشوند. سرمايهی برابر دست به گريبان يکديگر میليد كااليی بر سر حقّ منطق تو 
به مصرف برساند و كارگر نيز در ازای ارزش  خواهد آن را كاملا كار را پرداخت كرده و می

اينک حق بيشتری را از ارزش دريافت كرده ارزش بيشتری را خلق كرده و كه ای مبادله
محرک تحوالت به عنوان موتور  تضاد میان کار و سرمایهكند. در اينجا شده طلب میتوليد

توان می ،رو . از اينراندکم میبین دو حق برابر همواره زور حچرا كه شود. اجتماعی مطرح می
ی جايگاه خود در منطق توليد چيزی به واسطه زيرا ؛ی مدنی نيستگفت پرولتاريا عضو جامعه

ی مدنی را مورد تهديد قرار جامعه خواهد و از اين طريق كّل نيروی كار خود می بيش از ارزش
به اين معنا كه گرايش دارد تا  .ی مدنی نيستبورژوازی نيز عضو جامعه ،دهد. از سوی ديگرمی

ی جامعه ،دست آورد. بنابراينه ب ،آوردچيزی بيشتر از كااليی كه به عنوان سرمايه به بازار می
 شود.جامعه می واقعی   تحوالت   ساتر   ،ای از قوانين پديداریمدنی چون پرده

عضو  ،آورندبه اين معنا كه چيزی را برای مبادله به بازار می ،ديديم كه بورژوازی و پرولتاريا
شده در فرايند خلق به اين معنا كه هر يک سهم بيشتری از ارزش اضافی   ،ی مدنی هستند وجامعه

است كه اين طبقات در  دليل همين هب ی مدنی نيستند. دقيقاا كنند، عضو جامعهتوليد را طلب می
تشکيلت، احزاب، رسانه و قوای تا سازمان،  شوندمی مرحله از سير انکشاف خود مجبورهر 
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ی مدنی بپرورانند. دولت بورژوايی، ارتش، رسانه و احزاب قهری خاص خود را بيرون از جامعه
در حالی كه  .ی مدنی هستندعضو جامعهـشکل پديداری بورژوازی به عنوان نا وايی دقيقاا بورژ

بر در طرف مقابل  و حتی قوای نظامی پرولتاريا نيز حزب پرولتری ،شورا، سنديکا، اعتصاب
 ی مدنی داللت دارند.جامعه عضوـناپرولتاريا به عنوان 

اما ضروری و به همان ولوژيک وهمی ايدئ ،ی مدنیهتوان گفت كه جامعمی پس به يک معنا
ی جامعهشود. طبقاتی را ساتر می یهاست كه واقعيت بنيادين جامعه يعنی مبارز اندازه واقعی 

ی پنهان ست كه آن به قول ماركس عرصهای واقعیمدنی واقعيتی ايدئولوژيک و يا ايدئولوژی
با نگاهی به دارانه دوام داشته باشد. يهگيرد كه خود  توليد  سرمايعنی ساحت توليد را دربرمی

 ،آورد. يکیبرابر مالکيت چيزی را با خود به بازار می هر فردی با حّق  گويیی مدنی جامعه
نيروی كار خود را به بازار آورده و قوانين  ،و يکی ؛و ابزار توليد را سرمايه ،يکی ؛انحصار زمين را

كند. هر يک از اين كاالها را فراهم می برابر   ارزش   ی مقاديری بابازار امکان مبادله عمومی  
گاهانه،بورژوازی كند تا تضاد بنيادين كار و پافشاری میئولوژيک ايد اين وهمبر  ، به شکلی ناآ

ی كارگران اصطلح نمايندهسرمايه را در ذهن كارگران تخفيف دهد. هر سال جلساتی با اين به
تعيين كنند و به اين واسطه به كارگران بياموزند كه در شود تا حداقل دستمزد را تشکيل می

 اختلفات امکان حّل  ،گو و همکاری تمام اعضای آنو ی مدنی و با گفتچارچوب جامعه
را روز به روز  بورژوازی نهادهای امنيتی و پليسی خود اثنادر همين  آيد.اجتماعی به وجود می

كند تا قوای قهری هرچه گيرد و تلش میر میفعالين كارگری را تحت نظ كند،تر میمستحکم
تر را به تر و سرسختهر دم مبارزانی محکم بيشتری را در دست خود متراكم كند. پرولتاريا نيز

ی از کارکرد جامعه پندارهای حاصل بیشتر متوجه پوچی   ،دمبهدم ،آورد وی مبارزه میعرصه
 شود.مدنی می
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ی مدنی بيرون است، اما شب است. به اين معنی كه از جامعه پاسباندولت  ،از نظر تفکر ليبرالی
عمال با ا   ی مدنی،ی نسبت به جامعهبيرون یكند. دولت از جايگاهبقای آن را تضمين می

راف ها از اين رهگذر اعتكند. ليبرالی مدنی را تضمين میكاركرد و بقای جامعه ،هايشدخالت
کا به قوانين درونی خودش كار ات باتواند نده نيست و نمیبسی مدنی خودكنند كه جامعهمی

ی مدنی كه بر اساس حق برابر افراد شکل گرفته شوند كه چگونه جامعهاما متوجه نمی .كند
متفکران ليبرالی بودند كه از اين  ی امور خود مستقل كند. بعضاا مردم را در اداره ،7خود تواندنمی

تر ی مدنی نيز قویاند كه چرا در هر كجا كه دولت قدرتمندتر است جامعهمسئله به حيرت آمده
ی مدنی ی دولت و جامعهتوانند خود را از شر  تناقضات درونی افکار خود دربارهاست و نمی

اش پيگيری كنند طق نهايیدنی را تا منی م. چرا كه اگر نابسندگی و تناقض درونی جامعهبرهانند
كه يک پای  ،ایی مدنی بدون سيادت طبقهبنيادين آن پی خواهند برد كه خود  جامعه به تضاد

 .ممکن است، غيرگذاردخود را بيرون  آن می

 .ی مدنی سيادت داشته باشندتوانند بر جامعهتوان نتيجه گرفت كه همواره دو طبقه میپس می
 حّقی فراتر از خود   همواره اين دو طبقه ،ی مدنیجامعه خود   درونی   ی تناقض  اسطهچرا كه به و 

ی مدنی سيادت داشته باشد نسبت به كنند. اگر بورژوازی بر جامعهی مدنی را طلب میجامعه
ی مدنی سيادت پيدا د ورزيد. اما اگر پرولتاريا بر جامعهمبادرت خواهی مدنی بازتوليد جامعه

                                                            
شناسی را انسان مد. چيزی كه دانشجوی ترم دو نهدخواه انسان توضيح را با سرشت زياده كنند اين مسئلهبعضاا تلش می -7

 .داردوا میهم حتی به خنده 
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به  ،ی مدنیموجبات نابودی جامعهپرولتری خود را بر فراز آن گسَتَرد، و بساط ديکتاتوری  ،كند
 8.دهدرا در دستور كار خود قرار می ،توليد كااليیساحت معنای 

ه كناست ی مدنی است آيا اين به اين معاما حال كه گفته شد پرولتاريا موجوديتی خارج از جامعه
ند؟ كجويد و بر حقوق خود پافشاری  تی مدنی شركعاالنه در جامعهپرولتاريا نبايد به صورت ف

 ی توليدی خود در شيوهی جايگاه ويژه. گفتيم كه پرولتاريا به واسطهبه اين معنا نيست ابداا 
ی تنها به عنوان دارنده ،از سوی ديگر ،شته وی مدنی دابيرون از جامعه یک پا ،دارانهسرمايه
ی ی مدنی حضور يابد. هر نوع تلش براخود پيشاپيش ناگزير است و بايد در جامعه دارايی  

بود افزايش دستمزد، ايمنی محيط كار، ايمنی شرايط كار و به طور كلی هرگونه تلش برای به
ی مدنی داللت ای است که بر حضور مستمر پرولتاریا در جامعهی كارگر مبارزهمعيشت طبقه

ر ا را دتا خصلت دوم پرولتاری کوشندمیی کارگر ن است که خائنان  به راه طبقهکند. مسئله ایمی
اين مخدوش كردن خصلت  . دقيقاا سازند و مکّدر اش مخدوشمبارزات اقتصادیپشت  س  پ

ن ی كارگران به درو توان در فروكاهيدن مسئلهی طبقاتی را میی پرولتاريا در جامعهدوگانه
مشاهده كرد؛ كاری كه امثال آن در كنار ساير معضلت اجتماعی  و گذاشتن ،ی مدنیجامعه
ی صاحبهمبار ديگر به  يک در پی آنند.ليبراليسم موجود  زاده و ساير فعاالن جناح كارگری  عظيم
 كنيد: زاده در اين رابطه دقتعظيم

اين معنا من ميخوام بگم كه اين مسئله يعنی نگاه امنيتی به مسائل اجتماعی در ايران چيزيه كه  "به
ناپذيری بر دوش مردم ايران تحميل طور مرتب و به طور وقفهه تمام مردم ايران باهاش درگيرند و ب

                                                            
گيرند، و ی مدنی قرار میهستند كه همواره تماماا در چارچوب جامعهی متوسط طبقاتی بورژوازی و طبقهاين معنا خردهبه  - 8

 .كوشند تضادها را تخفيف دهندگرايشی به نابودی آن ندارند و می
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امنيتی كنه. گذشته از اين، اين بحث نگاه امنيتی و های سنگين را تحميل میكنه، زندانمی
های صنفی م تحرک در تشکلترين عامل در عدهای صنفی و مدنی در ايران اصلیكردن فعاليت

يوستن معلمان و پهای كارگری، يا های مستقل در محيطگيری تشکلدر عدم شکلمعلمان، 
كردن اعتراضات صنفی معلمان،  تری امنيتیهای موجوده و به معنای عميقكارگران به تشکل

 ،های صنفی و مدنيه. به معنای واقعی كلمهترين مانع در برابر گسترش فعاليتن و عمدهترياصلی
ای در واقع کف حرکت های صنفی و مدنی در هر جامعهفعالیتاز طرف ديگه 

ی یک جامعه است برای آنکه در آن برندهیک جامعه است. موتور پیش
مان درستی پیدا بکنه. جامعه عدالتی برقرار بشه. برای اینکه این جامعه ساز

 ..." ها رو از یک جامعه بگیری آن جامعه را محکوم به مرگ کردی!شما این

ی مدنی دولت اگر نقش خود را در كاهش حداكثری دخالت خود در جامعه از منظر ليبرالی،
گرايان جنسهای نژادی، دينی و همدر اين صورت كارگران نيز در كنار زنان، اقليت ،انجام دهد

و با استفاده از حقوق برابر شهروندی و در تعامل با ساير  آورندتوانند مطالبات خود را به ميان یم
از نظر  به همين سبب،ی مدنی مشکلت خود را رفع و رجوع كنند. های جامعهبخش
. حال روشن ی طبقاتیی مدنی است و نه مبارزهی جامعه، جامعهبرندهموتور پیش ،زادهعظیم

زاده ای در اروپا بيشتر است. چون عظيمزاده اعتراضات فراكارخانهكه چرا از نظر عظيمشود می
اعتراضاتش حتی در سطح باالتر از كارخانه نيز نبايد  ،به استقلل سياسی پرولتاريا باور ندارد

ای وجود دارد و كارگران به در اروپا سنديکاليسم گسترده .بلکه بايد مدنی باشد ؛سياسی باشد
ی كارگر اين كشورها را در م طبقهو از اين طريق تما شوندورت ميليونی در آن عضو میص
ی را به اين واسطه ممکن ی مدنی محدود ساخته و پيروی سياسی آنان از بورژوازی جامعهوزهح

ی مدنی به سبک گيری جامعهخواهان شکل ،زاده نيز به عنوان يک ليبرالعظيمكنند. می
. اما چرا چنين و جامعه را به پيش ببرد ديانداز ای به راه باروپايی است تا اعتراضات فراكارخانه
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ی مدنی به سبک اروپايی راه اشود؟ چرا بورژوازی ايرانی جامعهپذير نمیخواستی در ايران امکان
ی ی جامعهبه حوزه را كارگران و مبارزاتها شوند اتحاديهزاده رئيس اين اندازد تا امثال عظيمنمی

 ی ايران است.مستلزم بررسی سنديکاليسم در شرايط ويژه بحثمدنی محدود كنند؟ اين 
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 سندیکالیسم در شرایط کنونی ایران

ها توانند به آناند. كارگران فقير نمیهای كارگری اقليتی اشرافیاتحاديه"
ز اعظيم كارگرانی كه تحوالت اقتصادی هر روز آنها را ی بپيوندند: توده

های راند برای زمان درازی بيرون از اتحاديهروستاها به شهرها می
 شان هرگز عضو آنها نخواهند شد. اينكارگری خواهند ماند، و فقيرترين

ندايست"نکته در مورد كارگران اهل  لندن نيز صادق است، جايی كه  "ا 
های كارگری است. كارگران نفر عضو اتحاديه از هر ده نفر يک

های كارگری كشاورزی و كارگران روزمزد هرگز عضو اين اتحاديه
 "نخواهند شد.

 1871الملل اول، ی بینکارل مارکس، کنگره

ه و ن ی ديدگاهی بورژوايی در جنبش كارگری،به منزله اولين بار خصلت ارتجاعی سنديکاليسم
ک در بريتانيا توسط كارل ماركس و بعدتر فردريی يک تشکل كارگری، خود  سنديکا به منزله
شناخت و صورتبندی كامل  بهاش ای كه روشن شدن خصلت واقعیمسئله انگلس گزارش شد.

 موكول شد.مفهوم امپرياليسم 

رات بزرگ تحت گيری انحصای بازار جهانی و شکلگيری امپرياليسم، توسعهدر دوران شکل
و  گيرند كه رشدنحصارات در حالی شکل میی مالی را شاهد هستيم. اين اسيادت سرمايه

ی انباشت جهانی ی تقسيم كار در زنجيرهداری در كشورها تحت سيطرهی ناموزون سرمايهتوسعه
هر كشور با هر وضعيتی از رشد تکنولوژيک و نيروهای مولده و  بورژوازی در گيرد.قرار می

. شوداندركار توليد محصوالتی خاص میهای نسبی برای بقای خود در بازار جهانی دستمزيت
، توان سياسی، نظامی و ايهدر اين ميان است كه سطح تکنولوژيک يا تركيب ارگانيک سرم

سهم آن كار و از منظر جهانی اهی از منظر تقسيم منجر به تصاحب جايگ ،ولوژيک هر كشورايدئ
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شود. لنين در اثر خود ی جهانی انباشت میشده در زنجيرهكشور از ارزش اضافی توليد
  نويسد:چنين می داریی سرمایهی باالترین مرحلهامپریالیسم به مثابه

است؛  دهامپرياليسم از حالت جنينی خود خارج شده و به يک سيستم مسلط مبدل گردي"
 ،راز طرف ديگ ،و كنندسياست جای اول را اشغال می داری در اقتصاد ملی وانحصارهای سرمايه

تی امپرياليس هایتی قليلی از دولبينيم عدهبدون شريک انگلستان، اكنون می انحصار   ه جایب
رن ی تمام آغاز قای مشغولند كه صفت مشخصهبرای شركت در اين انحصار با يکديگر به مبارزه

 "دهد.بيستم را تشکيل می

های امپرياليستی كه هم ميان دو يا سه گرايش موجود امپرياليستی و هم ميان ين رقابتا
سياسی ـا در هرم اقتصادیيگاه باالتری ر تر يک جناح با كشورهايی كه جاكشورهای ضعيف

 يگاهیمين خواهد كرد. جاأداری جهانی تجايگاه يک كشور را در سرمايه كنند، نهايتاا اشغال می
 چنين شده در مقياس جهانی تعيين خواهد كرد. دقيقاا اين كشور را از ارزش اضافی توليدكه سهم 

 اختيار ا كه دردامن زد. چر  بریتانیایی سندیکالیسماولين بار به چيزی به نام  كهجايگاهی بود 
 و حصر برای كشورهايی كه سركردگی نظم جهانی را بر عهده ی بی حّد شدهگرفتن ثروت توليد

 اندازه و ساختبی داد تا با اعطای رانتی از اين ثروت  داشتند به اين كشورها اجازه می
 ،دامهدر ا ،لنين .روی خود سازندها دنبالر گر ر ی كاهايی از طبقهبخش ،كارگری سنديکاهای زرد  

 گويد:چنين می ی این اشرافیت کارگری در دوران امپریالیسمی مشخصهدرباره

در يک سلسله از كشورها به نضج خود رسيده، از حد نضج  طلبی[]=فرصت اپورتونيسم"
ته با سياست بورژوايی در آميخ گذشته و گنديده شده و به عنوان شووينيسم اجتماعی كاملا 

 "است.

ی كارگری و جذب و در واقع توش و توان يک دولت بورژوايی برای ايجاد سنديکاهای گسترده
ی مدنی به جايگاه و سهم اين دولت تحليل كامل بخشی از مبارزات اقتصادی پرولتاريا در جامعه
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 "كند؟رژوازی از مرتدها استفاده میچگونه بو "لنين در  ی جهانی انباشت وابسته است.از زنجيره
 نويسد:می

ی، ي، ماركس و انگلس سخن از بخشی )يعنی اقشار باال 1892تا  1852در طی چهل سال يعنی از "
ی التزايدطور دائمه ( از كارگران در بريتانيا به ميان می آوردند كه ب"آريستوكراسی"رهبران و 

 ور بهمنافع و امتيازات مستعمراتی و انحصارات آن كش یشدند و اين امر به واسطهی میيبورژوا
پيوست. مثل روز روشن است كه انحصارات امپرياليستی قرن بيستم در تعدادی از وقوع می

فته پيشر  كشورهای ديگر ملزم و در پی ايجاد همان پديده نظير بريتانيا هستند. در تمام كشورهای
زی ورژواكارگر و اقشار فوقانی اين طبقه به ب یطبقه گيری و پيوستن رهبرانما شاهد فساد، رشوه

ين شود، كه برای اهايی است كه از طرف بورژوازی داده میصدقه یهستيم و اين كار در نتيجه
د، ی می دهيمقداری به اقشار باال بی یهتأمين كرده، از منافعش ذّر  "های گواراشغل"رهبران 

شوند تحميل ای كه وارد كشور میماندهه كارگران عقبترين كارها را ببدترين دستمزد و شاق
 "كارگر افزايش می دهد. یرا در مقابل اكثريت طبقه "اشرافيت كارگری"كند و امتيازات می

ها با باقی كارگران در اين است كه كمونيست كارگران كمونيستهای فتيم كه يکی از تفاوتگ
همواره يکی از وظايف مهم  ،به همين واسطه ،گيرند ورا در نظر می تمام کارگرانمنافع 

ست. ها بارز كردن تمايز ميان اكثريت جنبش و اقليت رهبران اشرافيت كارگری بوده اكمونيست
 نويسد:گونه میلنين در همان مقاله اين

متوسط و  یيک نوع زندگی خاص طبقه یكارگر كه به وسيله یی اقشار فوقانی طبقهيجدا"
در  ،شدی ديگر تطميع میيهای بورژواو باج سبيل "شغل های گوارا"گشته و با  اپورتونيسم فاسد

به  1918و  1915گيری كرده و بين سالهای در يک مقياس جهانی شروع به شکل 1914پائيز سال 
ه كمونيستها ب اعتنايی به اين واقعيت تاريخی و نکوهشتکامل كاملش رسيد. كائوتسکی با بی

اكر آستان ]انداختن[ در جنبش، برای هزارمين بار، نقش خودش را به عنوان چخاطر شکاف 
 بورژوازی نشان می دهد."



44 
 

يدن ّلبه كشبه مدد قتل و غارت و به ص   ،های بزرگ امپرياليستیبرای همين است كه در قدرت 
 ولبه ق)شود تا بورژوازی از تبديل اين آيد كه موجب میثروت عظيمی به دست می ،هاساير ملت

يد حال با ای به هر نوع حركت سياسی جلوگيری به عمل آورد.اعتراضات فراكارخانه زاده(عظيم
 دهد يا خير؟ای را میديد آيا شرايط اقتصادی ايران به بورژوازی ايران چنين اجازه

ايران در جايگاه هجدهم اقتصاد  ،المللینهادهای بين ابتدا بايد گفت كه طبق آمارهای رسمی  
ی استثمار ، نظريهطور كه در بخش پيشين گفته شدهمان ،از سوی ديگر هانی قرار دارد.ج

ماركس عبارت بود از تفاوت بين ارزش كاری كه برای بازتوليد كار كارگر در طول زمانی معين 
تواند در طول آن زمان انجام دهد. با اين حساب به آن ضروری است با كل كاری كه كارگر می

كار  ،كار الزم و به مابقی آن ،كار كارگر كه برای بازتوليد نيروی كارش الزم استبخشی از 
نرخ استثمار ت از نسبت كار اضافی به كار الزم. اين را گوييم. نرخ استثمار عبارت اساضافی می

ه خود تابعی از پيشرفت ك ،وریگويند كه با نسبت نرخ بهرهو يا نرخ ارزش اضافی می
ميانگين توان گفت كه تقريباا می شود.، محاسبه میتوليد يک كشور است امنظ در تکنولوژيک

و انگلستان است. از سوی  امريکاحدود دو برابر كشورهايی چون در چيزی  ايراننرخ استثمار در 
ی هجدهم در اگر جايگاه ايران در توليد ناخالص ملی را طبق آمارهای رسمی يعنی رتبه ،ديگر

توان از جايگاه ايران در اقتصاد جهانی برآوردهای ذهنی به عمل آورد كه به هيچ نظر آوريم، می
ايران از توان گفت می ،با اين وجود ،اما های بيشتری هستند.وجه دقيق نيستند و نيازمند پژوهش

ی انباشت جهانی به هيچ عنوان در جايگاهی نيست كه بتواند از نظر جايگاه خود در زنجيره
بخش قابل توجهی از مبارزات  ،همانند انگلستان ،طريق ايجاد اقشاری از اشرافيت كارگری

ی مدنی جذب و تحليل كند. اين مسئله فقط ی كارگر را در چارچوب جامعهاقتصادی طبقه
د كرد كه جايگاه ايران در نظم جهانی دستخوش تغييراتی شود و ايران بتواند زمانی تغيير خواه

م مدعيات جناح چپ رغعلی ،وجهی افزايش دهد. بنابراينقدرت خود را تا سطح بسيار قابل ت
های آينده با هر نقشی در اگر هزار بار هم رژيم چنج اتفاق بيافتد تمام رژيم ،طلبانسرنگونی
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های امپرياليستی داشته باشند، قادر قدرت ياليستی و با هر نسبتی كه باامپر  هایبندیجناح
همچون نگاران و ... ی زنان، روزنامهنخواهند بود اعتراضات اقتصادی كارگران را در كنار مسئله

ی جهانی انباشت به آنان به كار گيرند. چرا كه جايگاهشان در زنجيرهی جامعه برندهموتور پيش
 ی را نخواهد داد.اچنين اجازه

مايی در ايران را خصلت ی سنديکاواكنش دولت به تجربهتوانيم از همين رهگذر است كه می ن 
 اندهای كارگری كه در چند سال گذشته سركوب شدهكنيم. جالب است كه بسياری از تشکل

ها تیهای قانونی بودند كه با مجوز دولتشکل (ملو، بافق و ...دّره، چادرمثل معدن طلی آق)
ئله مس .های كارگری نيستكردند. مسئله اينجا بر سر قانونی يا غير قانونی بودن تشکلكار می

گری ر ی كادارای بدنه بر سر اين است كه هر نوع تشکيلت كارگری كه در ايران واقعاا  دقيقاا 
های كند، برای دولت كنونی و احتماال دولت ی كارگر را پيگيریمعيشت طبقه باشد و واقعاا 

 يعنی ،ی سنديکايی موفق كارگران. دولت ايران مجبور است دو تجربهآينده قابل تحمل نيست
 و گيری هر نوع آلترناتيوتپه و سنديکای اتوبوسرانی را به شدت سركوب كند تا از شکلهفت
های ديگر ممانعت به عمل های كارگران و سرمشق شدن آن برای كارگران بخشتشکل َبديل

های رتآورد. به اين معنا مبارزات اقتصادی كارگران در ايران خيلی زودتر از كشورهايی كه قد
بر خلف نظر آقای  ،و گيردمیی امپرياليستی هستند، خصلت سياسی به خود تثبيت شده

د ريا بايرولتاسياسی هستند و پ بلکه عميقاا  ،ای نيستندين اعتراضات فراكارخانهنه تنها ا ،زادهعظيم
های را از طريق سازماندهی بخش اين اعتراضات سياسی متناظر باحزب تکوين دير يا زود 

 پيشتازش در دستور كار خود قرار دهد.
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 جان رضا شهابی در خطر است!

است. مدت ديگری را تجربه كردهطوالنیرضا شهابی پيش از اين نيز اعتصاب غذای 
های قانونی  نيروهای امنيتی تا به امروز نيز آسيبمدت، شکنجه و بیهای طوالنیمحکوميت

 است.جسمانی بسياری را به او تحميل كرده

 است، نيروهای امنيتی و قضايی كشور بايد بدانند كه آنچه اين روزها در حال وقوع ،در نهايت
های تمام آسيب ،بنابراين .ی كارگرذره كشتن  يک پيشتاز مخلص  طبقهچيزی نيست جز ذره

ه بوده و در صورت پايان ندادن بمتوجه آنها  احتمالی به پيکر اين كارگر شريف مستقيماا 
شان حّق مطالبات بر رد ب  م كارگران را برای پيشها عز اين سركوب ،شهابیقانونی غير محکوميت 

 و بر تراكم صفوف انقلبيون خواهد افزود. كردبيشتر خواهد 

 ی كارگرتشکيلتی طبقهـبرقرار باد استقلل سياسی

 رضا شهابی زنده باد

 زنده باد انقلب اجتماعی كارگران

 روزبه راسخ

 1396شهريور ، 2۰1۷سپتامبر 



 



 


