
 1 

 

  

 

  کارگران سراسر جھان 

 !عليه سرمايه متحد شويد

  

  چند مقاله و نقد

  

  

  

  

  

  

 جمشيد کارگر



 2 

                                                 فھرست مطالب

 صفحه    

      4                                            ، طبقۀ کارگر و جنبش شورايی57انق�ب  . 1

  18          يک بررسی موردی: و جنبش اتحاديه گرايی در بن بستستديکاليسم  . 2

  26                                        در بارۀ صنعت نفت و مبارزات کارگران آن . 3

                    35                    "کميتۀ پيگيری ايجاد تشکلھای آزاد کارگری" چند پرسش از . 4

  39 و اخراج مھدی کوھستانی! »مللی در حمايت از کارگران ايراناتحاد بين ال«. 5

  44                                                                     در جواب آقای خدری. 6

  46                                              نگاھی به نوشتۀ اخير يداله خسرو شاھی. 7

8 .ITF 49                                           !!!نبش کارگری ايرانو حمايت از ج  

  52                                       مشکل فھم تناقض؟ يا ذھنيت طبقاتی متناقض؟. 9

  56                                                 !!مازيار رازی و تحليل مارکسيستی. 10

  59                                                        ای مرتضویچھار سؤال از آق . 11

   مصاحبۀ اخير منصور اسانلو و ت�ش مذبوحانۀ رفرميسم راست برای توجيه آن . 12

                                                                                                  60  

  65                   مصاحبه حسن رحمان پناه با نشريه جھان امروزنگاھی به.  13

  72                                                چند کلمه پيرامون نوشتۀ رسام ثابت. 14

رضا مقدم و مبارزه !! وقتی که آدمھا به ھيچ م�ک سياسی پای بند نيستند . 15

  74                                                                                       !!طبقاتی

  78                                                       در حاشيه نوشته حسن وارش . 16

  84                                        يک توضيح کوتاه چند سطری و دو سوال. 17

  

  86                                                                         بربريت مدرن . 18

  91                                            اسم رمز بردگی مطلق در سوئد3فاز  . 19

  95                                                           ع�ج واقعه قبل از وقوع . 20



 3 

يسم راست و چپ وگرايش لغو کار مزدی به مبارزاتبرخورد رفرم . 21  

98                                                                       کارگران شرکت واحد  

107                      »انجمن کارگری جمال چراغ ويسی«چند کلمه با رفقای . 22  

  

109         رده در قرن بيست و يکمنيروی کار صادراتی نام ديگر تجارت ب.   .23  

111                                                           چند سوال از رضا مقدم    . 24  

 

113 »کارگران کجای اين جنبش ايستاده اند «  نگاھی به نوشتۀ عليرضا خباز  .25  

 

119            یسوئد از عضويت در اتحاديۀ سراسرخروج گستردۀ کارگران  . 26  

LO 

 

 سخن با چه کسانی؟ با کارگران جھان؟ يا اتحاديه ھای آلت دست سرمايه عليه  .27
121                                                                                    ؟!کارگران  

  124                                         س�خی بقايای امکانات رفاھی در سوئد . 28

عقب نشينی سران ال او از امضای معاھدۀ ننگين، زير فشار اعتراضات  . 29
  128                                                       کارگران و فعالين جنبش کارگری

  130            )سه م�حظه" (سه جانبه گرايی"نگاھی به مقالۀ طناب پوسيدۀ  . 30

و توصيۀ شرمگينانۀ قانون " کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری" . .31
  133                                                       مداری به کارگران ايران خودرو

 137                                              موج بحران حوزۀ يورو در قبرس  . 32

  141                                       نآ سرمايه داری با و مقابلۀ ضدبيکاری  . 33

پيرامون بيانيۀ مشترک سازمان جھانی کار و وزارت کار ايران در رابطه با  . 34
  143                                                           تشکيل سنديکا ھای کارگری 

  149                                          فيقچند نکته در بارۀ سخنرانی بھمن ش. 35

  153                             بابک پويا و انتقاد سکتاريستی به محمود صالحی. 36

    157                                            "چرا اين مملکت عقب افتاده است ؟."37

        164                   " ..."بر شعار  در مورد مکث رفيق کريم  . 38



 4 

، طبقه کارگر و جنبش شورايی57انق&ب   

 

، روند سرمايه داری شدن جامعه 40با اجرای اص�حات ارضی رژيم شاه طی دھه 
شيوه توليد سرمايه داری در  ايران به سرانجام رسيد و باين ترتيب با غالب شدن 

بعنوان يکی   تناوب طبقاتی،بدنبال شصت سال مبارزات م ايران کارگر  طبقه جامعه،
از دو طبقه اصلی جامعه سزمايه داری ايران، در عرصه جاری مبارزه طبقاتی 

 .ظاھر شد

 را 32 ھنوزعوارض سرکوب کودتای سياه سال 40جنبش کارگری که در طول دھه 
  با خود حمل می کرد، با وجود مواردی از رويارويی تعرضی با دولت بورژوازی،

البته در اين مورد ميتوان به علل و زمينه ھای ديگری نيز .  نبود تعرضی بطور کلی
 دوران 51از سال . اشاره کرد که در اين بحث نمی گنجد و مجالی ديگر می طلبد

نوين عروج جنبش کارگری آغاز شد، بطوريکه اعتصابات کارگری در فاصله 
رش وزارت کار  گزا بطور مثال.  افزايش پيدا کرد   بطور تصاعدی53 تا 51سالھای 

 ھر کارگر ايرانی در  ، حاکی از سه بار شرکت53دولت سرمايه داری شاه در سال 
دامنه اعتصابات کارگری محدود به کارگاه ھا و کارخانه ھای بزرگ . اعتصاب بود

 و کارگاه ھا و مراکز کوچک کار را نيز در بر می گرفت و حتی منحصر به  نبود
 جنبش ھايی مانند خارج از محدوده را شامل می شد، مراکز کار و توليد نيز نبود و

 بی مسکنی، در جھت دست يابی به  يعنی بخش مھمی از مبارزات کارگران عليه
بايد اين را اضافه کرد که در اين دوره بخش ھايی از طبقه  . نوعی سر پناه بود

رخشان  د کارگر مانند معلمان، پرستاران و حتی کارگران صنعت نفت با آن تاريخچه
مبارزاتی، به لحاظ سازمان دھی اعتصابات عليه بورژوازی، در وضعيت کم و بيش 
محتاطانه تر و محافظه کارانه قرار داشتند، که اين امر اوhً بدليل وضع نسبتاً بھتر 

 کارگران ساير عرصه ھای کار و توليد   درمقايسه با  معيشتی کارگران اين قلمروھا
و پيگرد پليسی رژيم شاه در اين قلمرو ھا، بويژه صنعت بود و ثانياً بعلت کنترل 

  .کليدی نفت بود که متمرکزتر و شديد تراز سايرحوزه ھا اعمال می گرديد

سرريز بار بحران سرمايه جھانی و تاثير  تعميق بحران سرمايه داری ايران بعلت 
 آغاز مبارزات طبقه کارگر بر نرخ سود سرمايه ھا در جھت کاھش، پايه ھای مادی

 را در جامعه بوجود آورد، جامعه ای سرمايه داری با رژيم 1357پروسه انق�ب سال 
  .پليسی و سرکوب ھر نوع حرکت اعتراضی ديکتاتوری سلطنتی و فضای اختناق 

اينانق�ب  در آغاز ،57طبقه کارگر، بعنوان اصلی ترين نيروی محرکه تکوين انق�ب 
ضد سرمايه داری   سازماندھی جنبش  ی يعن تشکي�ت مستقل طبقاتی  دارای
در اکثر مراکز کار و توليد بودند  منتخب کارگران  کميته ھای اعتصاب اين لذا  نبود،
در پروسه اعتصابات و .  و سازماندھی اعتصابات را بعھده گرفتند وظيفه تدارک  که

سم آنزمان ھمچون نمود و تج شوراھا در شرايط خاص در مواردی بعد از قيام بھمن،
ً  ضد سرمايه داری طبقه کارگر،   گرايش ماھوی از دل ھمين کميته ھای  بخشا

توسط کارگران در اکثر  با راھبری فعالين ھمين کميته ھا، اعتصاب و يا عموماً 
 شامل راديکال ترين اعتراضات و 58که طی سال  مراکز کار و توليد ايجاد گرديدند،
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اين شورا ھا بستگی به غالب بودن گرايش   درجه راديکاليسم   .ساختار سازمانی بودند
آگاھی طبقاتی توده  نازل بسيار که اين نيز با سطح داشت، آن چپ و يا راست در

 توسط عناصر درون شورا بعنوان   بطور کلی آنان، کارگران و باين علت بی افقی
يعنی بستگی باين داشت که ھر گرايشی چه تعداد  اعمال می گرديد، نمايندھکارگران

بديھی است که در آنزمان فقدان استراتژی و افق لغو کار . نماينده در شورا داشت
  .مزدی عموميت داشت و شامل فعالين چپ شورايی نيز می شد

تا کنون بررسی  ،57در مورد جنبش شورايی کارگران ايران در روند انق�ب مغلوب 
کال غير کارگری آکادميکی و ھمچنين تجزيه و تحليل ھايی از موضع چپ رادي ھايی

در يک مورد اساسی مشترکند و آنھم  برخی تفاوت ھا، که با صورت گرقته است،
عدم بنياد و شالوده مارکسی و طبقاتی درکشان از مقوله شورا ھای کارگری 

ساختار تشکي�تی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگربطور کلی و نگاه  بعنوانتنھا
 57ه جنبش شورايی کارگران در دوران انق�ب بغايت سوسيال دمکراتيکشان به تجرب

 روايت ھا و بررسی ھای مارکسی و طبقاتی در باره  البته. می باشد بطور مشخص،
  .که بنظر من کافی نيست  نيز صورت گرفته است،57جنبش شورايی 

آنھا  ساختار متفاوت  از لحاظ عملکرد وھمچنين57بعلت ناھمگونی جنبش شورايی 
 برای يک باز تعريف و تجزيه و تحليل  ايران، توليد در نقاط مختلفدر مراکز کار و 

نياز به کاری  کامل و جامع از موضع گرايش ضد سرمايه داری کارگری، نسبتاً 
 کارخانجات و محل  آن زمان در گروھی و ھماھنگ توسط فعالين جنبش شورايی

  .می باشد مختلف ايران، ھای کاری

جنبش شورايی و   ه به تجربه ام در مورد روندنوشته با اتکا بخش از در اين
و  57يعنی محل کارم در سال ) شاھپور سابق( در شيميايی رازی تشکيلشورا 

 سعی در بررسی  محل کارم قبل از شيميايی رازی،  نخستين  آبادان ھمچنين پاhيشگاه
ين شورا ھای آنھا ميکنم تا با توضيح و تشريح مضمون و ساختار ا عملکرد و ساختار

تشک�ت و روندی که تا انح�ل و جايگزينی اشان با انجمن ھای اس�می طی 
تنھا  بعنوان شورايی سازمان يابی با  در قياس اين شورا ھا ببينيم اصوhً  کردند،

تا چه ميزان نزديک يا دور و  تشکلمبارزه طبقاتی و ضد سرمايه داری کارگران،
 ًhاين رابطه نگاھی گذرا نيز به عملکرد و ضمناً در  .آن بوده اند مغايربا يااصو 

  .مطالبات چند شورای مطرح در تھران و تبريز می افکنيم

  پاhيشگاه آبادان 

پاhيشگاه آبادان بعنوان يکی از قديمی ترين و کليدی ترين مراکز کارگری ايران در 
آن مجالی ديگر می  که بررسی چرايی   فعاليت چندانی نداشت، ،57مقطع انق�ب 

به ھر حال با آتش سوزی فاجعه بار سينمای رکس آبادان، آتش اعتصاب . بدطل
منتخب کارگران  کميته اعتصابِ  . کارگران پاhيشگاه آبادان نيز شعله ور شد

پاhيشگاه متشکل از کميته ھای واحد ھای مختلف با پ�تفرم مطالبات رفاھی و سياسی 
  .به ھدايت اعتصاب پرداخت

اعتصاب کمتراز عناصر غير چپ  کميته  فعالين چپ درون تعداد اينکه با وجود
بر بستر جنبش اعتراضی و تھاجمی توده کارگران و ت�ش شبانه   بود،اما به ھر حال
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روزی آنان برای بھره برداری از اين بستر، راھبری آنان در اعتصاب تا پايان 
  .جريان اس�می، غالب بود آنبوسيله

بر موج انق�بو  اس�می مسلط اعتصاب توسط جريانشرح جزييات تصميم به پايان  
پان اس�ميستيکه  شروع توليد در حد مصارف داخلی تا رسيدن به اھداف اين جريان

در باره صنعت نفت و ”تحت عنوان  در خلع يد شاه خ�صه ميشد، در مطلبی 
در نشريه کارگر امروز شماره   خودم تنظيم شده، که توسط “مبارزات کارکنان آن

  .، موجود ميباشد و سايت ھای اينترنتی نگاه و سيمای سوسياليسم  1999  مارس62

کارگران شرکت نفت در شرايط انق�بی آنزمان،   سراسری  ناگفته نماند که اعتصابات
در ھمان مراحل اوليه منجر به عقب نشينی کامل رژيم شاه در مقابل خواسته ھای 

ن امر در آن دوران از جانب که اي. سياسی کارگران شد رفاھی و بخشاً 
  .سلطنتيسرمايه داری، راضی شدن به تب از ترس مرگ بود رژيم

با بازگشت کارگران بسر کار امر ايجاد شورای پاhيشگاه که طی اعتصاب نيز 
بعنوان يکی از خواسته ھای کارگران توسط کميته اعتصاب مطرح شده بود، آغاز 

  .گرديد

 و در عين حال   بھم جتمع بزرگی از واحد ھای مرتبطاز آنجايکه پاhيشگاه آبادان م
بود، مجمع عمومی برای انتخاب ھمزمان نمايندگان   از نظر سازماندھی کاری مستقل

شورا ھای کارگاھی و مرکزی در ھر واحد بطور جداگانه تشکيل شد و باين ترتيب 
شگاه شورای مرکزی بر پايه شورا ھای کارگاھی تحت نام شورای کارکنان پاhي

ھمين جا بايد بگويم که جريانات . فعاليت حود را آغاز کرد) کارگران و کارمندان(
سياسی چپ فعال در آن مقطع ھيچ گونه نقشی در شکل گيری و عروج جنبش 

اگر چه بخش قابل م�حظه ای از فعالين جنبش شورايی از  .شورايی کارگران نداشتند
در . ی از اين جريانات چپ می دانستندعضو يک يا خود را سمپات و جمله اينجانب،

فرج دشتيانی دبير شورا و عضو سازمان پيکار و علی عجم  از مورد پاhيشگاه آبادان
   می توان نام برد که از فعالين شورا و اگر اشتباه نکنم عضو گروه سھند در آن زمان،

   سرکوب سراسری جنبش کارگری توسط رژيم شروع آغاز جنگ ايران و عراق و با

اين موضوع يعنی عدم نقش موثر اين . دستگير و اعدام گرديدند  اس�می سرمايه،
از يک طرف بيان گر غير کارگری بودن اين  جريانات چپ درجنبش شورايی،

جريانات و بی ربطی آنھا در عمل نسبت به جنبش کارگری بود و از طرف ديگر 
آن شرايط  اتی کارگران درنشان می داد که جنبش شورايی برآمده از بطن مبارزه طبق

بود و عليرغم نداشتن افق روشن لغو کارمزدی، تجسم عينی و عملی گرايش ضد 
  .بود سرمايه داری توده کارگران

 با    آن  انح�ل و جايگزينی بحث را با شرح عملکرد شورای پاhيشگاه آبادان تا زمان
 ساير شوراھای مرکزی اين شورا مانند.  ادامه می دھم   بطور فشرده انجمن اس�می،

پاhيشگاھا و صنعت نفت که طی دوران کوتاھی نظارت بر صادرات نفتی را نيز بر 
عھده داشتند، ھمزمان با ت�ش در جھت کسب حق عزل و نصب روسا، کنترل خريد 
ھا، سفارشات و نگھداری انبارھای قطعات يدکی که قب� در دست امريکايی ھا بود، 

رگران را به پيش می برد و در ضديت با مديريت که مطالبات و اعتراضات کا
در رابطه با خط امام و  قاطع عمل می کرد اما عمداتاًبه جناح بازرگان تعلق داشتند،
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موضع گيری ھای سياسی در مقابل کليت رژيم اس�می، عمدتاً سکوت اختيار کرده و 
ن گرايش چپ يا موضع راستی می گرفت که اين امر ھميشه عامل کشمکش بين حاملي

و راست درون شورا بود که با شروع جنگ ايران و عراق نيز توازن قوا در شورای 
  . بنفع گرايش راست تغيير کرد مرکزی پاhيشگاه

شوراھای کارگری در پاhيشگاه آبادان و بطور کلی در صنعت نفت عمده ترين  
کيل و فعاليت معضل و مشکل رژيم اس�می سرمايه بود بطوريکه از ھمان ابتدای تش

 دولت   و آنھا سرکوبشان باشکال متناسب با توازن قوا بين طبقه کارگر و بورژوازی
 اين دولت آغاز شد و در ھر مرحله ھمزمان با سرکوب  جديد اس�می سرمايه، توسط

 مختلف در سراسر ايران، اشکال حاد  ھای خونين توده مردم کارگر در عرصه ھای
  .تری بخود می گرفت

 آبادان منتھی شد و ع�وه بر کشته    به انھدام کامل پاhيشگاه يران و عراقجنگ ا
شدن ھزاران کارگر صنعت نفت در تاسيسات نفتی مناطق جنوب در بمباران ھای 
ھوايی، فعالين چپ شوراھای کارگری از جمله شورای مرکزی پاhيشگاه آبادان 

دام گرديدند و ھمچنين توسط رژيم اس�می سرمايه، پاکسازی، زندانی و يا اع
کارگران پاhيشگاه آبادان بخاطر وضعيت اين شھر مرزی يعنی در تيررس مستقيم 

 عراق قرار داشتن، آواره شھر ھای ديگر شدند در عين اينکه  خمپاره و بمباران ھای
بخشاً بطور اقماری مجبور بکار در پاhيشگاه قبل از انھدام کامل آن و ساير تاسيسات 

  .در آبادان و منطقه جنگی بودندشرکت نفت 

 صنعت نفت و از  شورا ھا ی بر زمينه مجموعه اين شرايط و سرکوب شديد رژيم، 
و عمداتاً عملکرد  تھی شدند  جمله شورای مرکزی پاhيشگاه آبادان از محتوای اوليه 
 آنھا تھيه خواربار، سيگار،  تعاونی مصرف را پيش گرفتند يعنی فعاليت عمده

البته در بعضی تاسيسات مانند مسجد سليمان تا مدتھا بعد . بود… اجاق گاز ويخچال، 
  .از سرکوب سزاسری ، شوراھای کارگری حضور فعالی داشتند

 مرکزی،   که ھمزمان با تشکيل شورای باين ترتيب انجمن اس�می پاhيشگاه آبادان
کارکنان اين    توسط عوامل رژيم اس�می ايجاد شده بود، جايگزين شورای مرکزی

  .پاhيشگاه گرديد

  )شاھپور سابق( شيميايی رازی 

   )کارگران، کارمندان(در مجتمع شيميايی رازی روند ايجاد شورای مرکزی کارکنان 

   مجتمعی از چند واحد  اينکه در شيميايی رازی نيز بعلت. مانند پاhيشگاه آبادان بود

ن، مجمع ھای عمومی جھت انتخاب  مجتمعی کوچکتر از پاhيشگاه آبادا  البته بود
ھمزمان نمايندگان شوراھای کارگاھی و مرکزی بطور جداگانه در ھر واحد برگزار 

  .شد

 بقيه نمايندگان  بجز يک عضو سازمان مجاھدين خلق و يک عنصر حزب الھی
به ھمين علت . منتخب شورای مرکزی، ھوادار يا عضو جريانات چپ آن زمان بودند

بود که  د وجود نداشت و نماينده حزب الھی نيز که منتخب واحدی کشمکش در آن زيا
اکثر کارکنان آن نسبت به رژيم اس�می متوھم بودند، عمدتا نقش جاسوس را در 

 مانند   عملکردی مرکزی شيميايی رازی شورای . شورای مرکزی ايفا می کرد
. دامنه تر داشتشورای مرکزی پاhيشگاه و صنعت نفت البته بسيار محدود تر و کم 
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در کنار بررسی کارکرد بورکراسی اداری و در اين راستا عملکرد مديريت و 
و افشای … روسای سابق و از کار برکنار شده از طريق پرونده ھا و اسناد اداری و 

فساد ھای اداری و حتی اخ�قی آنان، يکی از اقدامات آن، انتخاب مديريت بود که 
که با جايگزين .  کرده و تازه از خارج برگشته بودفردی چپ کنفدراسيونی تحصيل

  .شدن شورای مرکزی توسط انجمن اس�می، مجبور باستعفا گرديد

در شيميايی رازی نيز ھمزمان با تشکيل شوراھای کارگاھی و مرکزی کارکنان، 
 که  برخی از کارگران و کارکنان طرفدار دولت جديد اس�می  توسط  انجمن اس�می
وامل رژيم شده بودند، ايجاد شد که متعاقب تثبيت جمھوری اس�می و اوج تبديل به ع

بعد از شروع جنگ، اين انجمن  گيری سرکوب شوراھای کارگری سراسر جامعه 
 کارگاھی شيميايی رازی،  شورای مرکزی و شوراھای دولتی نيز با ملغی کردن 

عتراضات و سرکوب  ا  جاری تا بعنوان ارگان کنترل روند. بجای آنھا مستقر شد
  . کارگران اين مجتمع، نقش خود را ايفا نمايد  مبارزات

بعلت مشترکات اساسی جنبش شورايی در بخش ھای مختلف شرکت نفت، می توان 
از روند جنبش شورايی و عملکرد شوراھا در پاhيشگاه آبادان و شيميايی رازی که 

 جھت شناخت  ه، بعنوان نمونهبطور بسيار فشرده و عمدتاً گزارش گونه در باh آمد 
  .و بررسی جنبش شورايی در کل صنعت نفت استفاده نمود

   

  57نگاھی گذرا به برخی عملکرد ھای چند شورای کارگری در روند انق�ب 

با موضع گيری ھا و اع�ميه ھای  شورا ھای کارگران ايران نه تنھا در صنعت نفت  
 برد اعتراضات مشترک تمامی مشترک از طرف کل کارگران نفت سعی در پيش

داشتند، بلکه اين شورا ھا در ساير مراکز کار و  کارگران را بويژه عليه مديريت 
توليد در شھرھای مختلف نيز در جھت گسترش جنبش به سطح منطقه ای و سراسری 

 مبارزات و اعتراضات مشترک سه کارخانه  .به اقدامات مختلف مبادرت می کردند
ر،توکلی و صدقيانی در تبريز،شورا ھای مشترک ماشين سازی و کبريت سازی ممتا

مصداق اين اقدامات … تراکتور سازی در مبارزه عليه پاک سازی کارگران مبارز و
 13 شورای متحده غرب تھران شامل شوراھای  .در راستای اتحاد شورا ھا می باشند

 30ا ھای کارخانه غرب تھران و کانون شوراھای شرق تھران متشکل از شور

  .کارخانه شرق تھران نيز تبلور عينی اين ت�ش ھا بودند

 خانه کارگر توسط کارگران در بسياری از شھرھا، جھت ھدايت مبارزات  ايجاد 
 کانونی برای تجمع و ھماھنگی فعالين شورا  کارگران بيکار، در عين حال تبديل به

  . بود  ھای کارگری شده

 مبارزه   در ادامه  نباط می شود طبقه کارگرايرانھمان گونه که از مطالب فوق است
تعرضی خويش بر عليه بورژوازی و دولت سرمايه داری، در سطح معينی از رشد 

 براه انداخت 57 بھمن  آگاھی طبقاتی اش، جنبش شورايی خويش را قبل و بعد از قيام
ردن آنھا و در جھت متحد و سراسری ک و در اين راستا شورا ھای خود را ايجاد کرد 

اين را نيز بايد . نيز ت�ش نمود که بطور قابل م�حظه در اين اقدام نيز موفق بود
بگويم که بر خ�ف روايت نادرست و مکتبی رفرميسم راست و چپ از جنبش 

  در زمينه سازماندھی جنبش ، “ارگان قيام”شورايی و تشکي�ت شورا بعنوان 
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عالين شورايی نيز چنين ذھنيت مکتبی و غير شورايی نه تنھا توده کارگر بلکه اکثر ف
  .واقعی از جنبش و ايجاد شوراھا نداشتند

 ھيچ درک روشنی  باين ترتيب کارگران شورا ھای خود را سازمان دادند بدون اينکه 
شورا   .  اين شوراھا قرار بگيرد، داشتنه باشند که بايد فرا روی ازاستراتژی و افقی 

شورا ھايی . ضد سرمايه داری کارگران فرا روييده بودھايی که از درون مبارزات 
يعنی در اوضاع و . که در بطن شرايط اجتماعی و تاريخی معين ، ايجاد شده بود

 ناشی از خيزش سراسری کارگران در جامعه برقرار  احوالی که ھنوز جو انق�بی
  .ناتوان از سرکوب کامل جنبش کارگری بود بود و نتيجتاً بورژوازی 

بنياد و   بعنوان   افق و استرابژی غايب از جنبش شورايی، افق لغو کار مزدیاين
به ھمين علت شوراھای کارگری آنزمان فاقد   . شالوده رابطه اجتماعی سرمايه بود

 ضد سرمايه داری بطور جامع و منسجم بودند، منشور پايه ايی  پ�تفرم و منشوری
امه مبارزه و راه کارھای اين شورا ھا،  آن تعيين کننده و بيانگر برن که بند بند

متناسب با توازن قوای طبقاتی در ھر دوره، در جھت پيش برد جنبش کارگری بسوی 
  .استراتژی لغو کار مزدی باشد

 شوراھای صنعت نفت که از بحث گزارش گونه دو حوزه توليدی آن در اين  سوای 
    اين رابطه می توان ازچننين پ�تفرمی پی برد، در نوشته، می شود به فقدان 

شورای متحده غرب تھران، يعنی بزرگ ترين تشکل شورايی اين دوره طبقه کارگر 
  .نيز نام برد

 کارخانه 13 با مشارکت و اتحاد 58اين شورا ھمان طور که در فوق آمده در سال  
 ھزار کارگر اين کارخانه ھا و واحد ھا 30غرب تھران در ميان استقبال پرشور 

 اين شورا در مھم ترين  در فقدان افق لغو کار مزدی، منشور مطالبات . گرديدتشکيل 
 40بند ھا از ملی شدن کارخانه ھا، حضور شورای کارگران در مديريت کارخانه، 

ساعت کار در ھفته، طرح طبقه بندی مشاغل، تھيه قانون کار با شرکت نمايندگان 
 واضع است  .ھا، فرا تر نمی رفتکارگران، دريافت سود ويژه و افزايش دست مزد 

که بند ھايی از اين منشور مانند ملی شدن کارخانه ھا ھيچ ربطی به طبقه کارگر 
 در تقابل با مبارزات کارگران   راه کارھا ، مکانيزم ھای بورژوازی اين نوع. ندارد

ساير بند ھای منشور نيز برای چنين شورايی که فرا . در شرايط خاص می باشد
شرايطی که   آنھم در   ھزار نفری کارگران متعرض بود،30 از يک اجتماع روييده

 در عين جنبه مطالباتی داشتن، بسيار نازل و غير تعرضی و  در باh شرح داده ام،
  .حتی شکست طلبانه بود ند

ع�وه بر موضع گيری ھای راست بعضی از شورا ھای منطقه ای در قبال رژيم 
تسخير سفارت   اع�ميه ھای حمايتی در ارتباط با اس�می سرمايه مانند صدور

امريکا توسط دانسجويان خط امام و کشاندن کارگران برای تظاھرات حمايتی در 
مقابل سفارت امريکا از جانب اتحاديه شورا ھای سازمان گسترش، شورای متحده 

فق  کانون شورا ھای شرق تھران، اتخاذ چنين سطحی از انتظارات و ا غرب تھران و
 بسيار  مبارزه که در باh شرح داده ام ، بطور بسيار آشکار و روشن از بن بستی

برای بررسی علل و زمينه ھای اين بن . سخت در جنبش کارگری حکايت می کرد
بست عظيم که بعنوان يکی از فعالين جنبش شورايی آنزمان در حوزه کاری ام، می 



 10 

 شورا ھای کارگری  بش شورايی وتوانم بگويم نقشی موثر در تضعيف و شکست جن
قبل و بعد از قيام بھمن    بايد به بررسی وضعيت جنبش کارگری در روزھای داشت،

  . پرداخت57

  57 پر تب و تاب قبل و بعد از قيام بھمن   وضعيت جنبش کارگری در روز ھای

   

بعد از سقوط رژيم شاه و جايگزينی آن توسط رژيم اس�می، بعلت ضديت دولت جديد 
از جناح ارتجاعی   عليه کارگران، ماھيت ضد کارگری تماميت رژيم،  سرمايه

شبه فاشيسم پان اس�ميستی، برای جنبش کارگری آشکار و روشن  ليبرال گرفته تا 
 بورژوازی ضد انق�بی ملبس به جامه انق�ب و شکست  انق�ب با پيروزی. گرديد

  .غلوب شدعامل اصلی انق�ب يعنی طبقه کارگر، انق�بی م

 يکی از آشفته ترين دوره 57جنبش کارگری در روزھای پيش و پس از قيام بھمن 
تاثير مخرب . سياسی می گذراند ھای حيات تاريخی، طبقاتی خود را از لحاظ نظری 

 سوسياليسم روسی و چپ سوسيال خلقی بر اين جنبش  افق پردازی ھا و راه کار ھای
ر تداوم گذشته اردوگاھی، باعث رو آوردن  سال ھای طوhنی، از يک طرف د طی

مجدد تعداد زيادی از عناصر موثر و با تجربه و شماری از کارگران قديمی و با نفوذ 
 ، به راه بردھا و راه کارھای روز حزب توده بود، حزبی که بطور  درون طبقه،

از طرف ديگر  . صف کشيده بود! سياسی و تشکي�تی پشت ضد امپرياليسم خمينی
مار زيادی از فعالين کارگری که با درس آموزی از گذشته سياسی خود در دنباله ش

روی از خط مشی حزب توده، راه خود را بظاھر از آن حزب جدا ساخته بودند، به 
  .محصول ناقص اما تازه نفس ھمان جريان يعنی اکثريت فدايی آويزان شدند

جنبش طبقه امان گرفتار . البته مشکل اساسی جنبش کارگری صرفاً اينھا نبود
نداشتن ھيچ افق و دورنمای   : معض�ت اساسی ديگری نيز بود که عبارت بودند از

 در   راه حل شفاف در مقابل طرح ھای بورژوازی، نداشتن ھيچ روشن طبقاتی 
برابر راه حل ھای طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری و بطور کلی عدم حضور 

 در   اعی آن روزھا، بعنوان يکی از دو طبقه اصلی جامعه در جريانات اجتم مستقل
  .مقابل طبقه ديگر يعنی طبقه مسلط سرمايه دار 

، 57اين گونه بود وضعيت جنبش کارگری در روز ھای پر تب و تاب قيام بھمن  
 وضعيت تعداد زيادی از فعالين کارگری در   اين در نتيجه. سرگردان و متشتت

با وجودی . ھای چِپ مخالف رژيم اس�می کشيده شدندسراسر کشور به طرف نيرو
که اين فعالين معلم، کارگر پرستار و بھيار بيمارستان ھا،توده جوانان دانش آموز و 
دانشجوی درون خانواده ھای کارگری و گروه ھای ديگر ابواب جمعی طبقه کارگر 

جرم اينکه  و به  بودند، از جانب اين جريانات چپ، کارگر به حساب نمی آمدند
 بر پيشانی اشان توسط اين جريانات  کارگر مولد نيستند، داغ تعلق به طبقه متوسط

چپ غير کارگری و غير مارکسی زده می شد و بر اساس اين تلقی نادرست و غير 
واقعی اشان از مقوله کارگر، اين توده عظيم کارگر غير مولد و ابواب جمعی 

ق�ب دمکراتيک خلق، در سازمان ھای کارگران را، بعنوان نيروی ذخيره ان
  .دمکراتيک چپ سوسيال خلقی اشان تا آنجا که می توانستند سازمان دھی می کردند
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باين ترتيب بخش موثری از فعاhن کارگر کمونيست مطابق تحليل ناسيونال چپ 
خلقی مدعی کمونيسم، بجای نيروی جنبش ضد سرمايه داری طبقه خود بودن، تبديل 

کراسی طلبی خلقی می شدند و در ھمين راستا بخش عمده فعاليت عملی به ارتش دم
اشان، تبليغ نام و نشان گروه ھا و سازمان ھای سوسيال خلقی متبوعشان بر در و 

پخش اع�ميه ھای آنھا در افشای اين يا   بود و يا صرف  ديوار شھرھا و روستا ھا
شعار انتقال مالکيت ھمچنين حول . آن جناح رژيم سرمايه داری، می گرديد

 سرمايه داری تبليغ می  خصوصی سرمايه ھای انحصاری بزرگ به دولت اس�می
کردند و يا در باره ضرورت جمھوری دمکراتيک خلق برای مردم سخن رانی راه 
می انداختند و در سازمان ھای دمکراتيک محل کار و زندگی اشان، توده ھا را به 

  …مودند وحمايت از سازمانشان ترغيب می ن

اين بود سرنوشت سياسی بخش وسيعی از نيرو ھای پيش رو و فعال جنبش کارگری 
که باميد گرفتن رھنمود از تشکل ھای کمونيستی آن زمان، به سوی اين گرو ھا و 
سازمان ھا روی آورده بودند، انفصال کامل از نقش خويش به مثابه نيروی سازمان 

و !  سرنوشت سياسی غم انگيزی  ان، و چهده مبارزات ضد سرمايه داری طبقه اش
 برای قلع وقمع سراسری   آماده شدن بورژوازی بدين سان بود که در روز ھای

جنبش کارگری با استفاده از تمامی امکانات و توان اجتماعی و کليه اھرم ھای قدرت 
دولتی، پيش روان و فعاhن سياسی عملی طبقه کارگر يا ھمراه حزب توده و اکثريت 
در جبھه ارتجاع ضد کارگری بورژوازی عليه طبقه خود مستقر بود ند و يا در دام 
دمکراسی طلبی خلقی افتادند و به موضع گيری عليه اين يا آن جناح رژيم اس�می 
سرمايه پرداختند و از سازمان دادن جنبش ضد سرمايه داری توده ھای کارگر ھرچه 

  .بيشتر فاصله گرقتند

سازمان دھی مبارزات ضد سرمايه داری توده  ولفه ھا، ضرورت در کنار ھمه اين م
کارگران در مراکز بزرگ و متوسط صنعتی، تعداد نسبتاً زيادی از فعالين سياسی و 

جنبش بيکاری نيز عرصه ديگری از . چپ جنبش کارگری را با خود درگير کرده بود
يه داری در آن دوره تقابل توده فروشنده نيروی کار با سرمايه داران و دولت سرما

 شرح داده شده در اين بخش از  نيز از تاثير مخرب مولفه ھای اما اين قلمروھا  . بود
 بر ھمه  نوشته، برکنار نبودند، يعنی سردرگمی عميق، بی راه حلی و بی افقی

 سازمان دادن مبارزات ضد سرمايه داری توده کارگران در  راھکارھا و راه بردھای
  .ز سيطره داشتاين قلمروھا ني

 سازمان دھی مبارزات ضد سرمايه داری کارگران در صنايع  بنا به ضرورت 
 و 57 در روزھای قبل از وقوع قيام بھمن  بزرگ و متوسط بود، که جنبش شورايی

فعالين کارگری در  ماه ھای پس از آن ، در اين صنايع براه افتاد، که ت�ش گسترده 
اما . ن مراکز توليدی را در شوراھا به ھمراه داشتراستای متشکل کردن کارگران اي

اين ت�ش ھا از يک سو تحت تاثير فرقه گرايی نيروھای رنگارنگ چپ ناسيوناليستی 
و سوسيال خلقی، سخت آسيب پذير و متشتت بودند و از سوی ديگر ھيچ شباھت و 

شرايط سنخيتی با ملزومات تدارک، تجھيز و سازماندھی جنبش ضد سرمايه داری در 
شوراھايی که از دل کميته ھای اعتصاب و يا ت�ش فعالين . آن زمان را نداشتند

کارگری بر اساس توافق و ھمراھی توده ھای کارگر در مجامع عمومی اشان برپا 
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شد، با وجوديکه در مواردی تا تسخير کارخانه و بدست گرفتن اداره کار وتوليد پيش 
 پاhيشگاه آبادان و شيميايی رازی مبادرت کردند، رفتند وبه اقداماتی مانند شوراھای

اما اين اقدامات در ھيچ موردی از حد يک ت�ش عقيدتی، فرقه ای، بی ھدف، بدون 
  .برنامه و کام� مقطعی و محلی فرا تر نرفت

در کنار موافقت گروه ھا و سازمان ھای چپ مخالف رژيم اس�می با شورا ھا که نه 
بود،   از زاويه مقابله و مخالفتشان با اين رژيم    ی بلکهاز منظر ضد سرمايه دار

رھبران عملی و فعالين جنبش شورايی نيز بعلت فقدان نگاه شفاف کمونيستی به جنبش 
جاری توده ھای طبقه خويش، اين مرحله ازمبارزه طبقاتی را مرحله متشکل شدن 

به ھيچ وجه از شورايی سراسری طبقه کارگر عليه اساس کار مزدی نمی ديدند و 
چنين منظر اجتماعی و طبقاتی به ضرورت ايجاد شوراھا و استراتژی يا دورنمای 

به ھمين دليل تشکيل شورا ھا بعنوان سازمان توده  . مبارزه طبقاتی نگاه نمی کردند
ايی مبارزه ضد سرمايه داری کارگران در جھت لغو کار مزدی در دستوراين فعالين 

گری قرار نگرفت و در ھمين راستا اتحاد شورا ھا در چپ و کمونيست جنبش کار
جھت ايجاد تشکي�ت سراسری ضد سرمايه داری طبقه کارگر اولويت پيدا نکرد، جز 

ھمچنين شوراھا بعنوان . در پاره ای موارد آنھم با مطالبات و انتظاراتی بسيار نازل
 کاپيتاليستی ظرف اعمال قدرت کل طبقه کارگر برای تحميل حد اکثر مطالبات ضد
  .توده کارگران بر سرمايه داران و دولت سرمايه داری بکار گرفته نشدند

از آنجايکه جنبش شورايی کارگران ايران در شرايط روزھای قبل و بعد از قيام 
مانند ھر جنبش شورايی  بھمن، عليرغم کليه ضعف ھا و کمبود ھای اساسی، 

سرمايه داری توده کارگران بود، لذا کارگری ديگر در جھان، تبلورعينی گرايش ضد 
 ظرف جنبش اجتماعی ضد کار مزدی طبقه کارگر نمی توانست عملکردی   جز بمثابه

بنابراين می بايست . در جھت منافع تاريخی طبقاتی کارگران در آن مقطع داشته باشد
تعرضی و مقاومت کارگران ايران در تمامی عرصه ھا  به ظرف سراسری مبارزات 

ی شد و با طرح يک منشور حقوق پايه ای ضد سرمايه داری در مقابل تبديل م
بورژوازی، در جھت ايجاد پيوند و اتحاد بين کارگران نفت، ذوب آھن، آب و برق، 

حول اين منشور ضد کاپيتاليستی، … راه و ساختمان، معلمان، پرستاران، رانندگان و 
ی ميان اعتراض ضد سرمايه ت�ش می ورزيد و ھمچنين می بايست با درک ھم پيوند

داری طبقه کارگر در تمامی عرصه ھای زندگی اجتماعی، عرصه ھايی مانند جنبش 
زنان، مبارزه عليه کار کودک، عليه آلودگی محيط زيست، مبارزه عليه اختناق و 
تعرضات وحشيانه رژيم اس�می به آزادی ھای سياسی، مبارزه عليه فقر، بی 

 ھمه اين جنبش ھارا حول محور جنگ  ی کرد تا، سعی م… مسکنی، فحشا و 
مثال ھای موردی در اين زمينه . سراسری عليه کار مزدی سازمان داده و جلو ببرد

  :بقرار زير ھستند

در آن دوران شورا ھا می توانستند بخش وسيعی از توده ھای کارگر فاقد مسکن را  
ندھی کنند و با نيروی عليه بی مسکنی شھروندان در يک جنبش مسکن رايگان سازما

اين جنبش متحد طبقاتی، صدھاھزار واحد مسکونی را از مالکيت سرمايه داران و 
  .دولت سرمايه داری خارج نموده، بين کارگران بويژه کارگران بی مسکن توزيع کنند
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مبارزه برای خارج نمودن بھداشت، اياب و ذھاب، آموزش، مھد کودک و مراقبت از 
طه پولی يعنی رايگان نمودن آنھا بعنوان حق مسلم کارگران و سالخوردگان از راب

  .بودند شھروندان، عرصه ھای مبارزاتی ديگری در مقابل شوراھای کارگری 

مصادره کارخانه ھا و مراکز توليد از دست سرمايه داران و برنامه ريزی کار و 
نھا به مراکز توليد توسط شوراھا و ھمين طور اشغال مراکز خريد و فروش و تغيير آ

توزيع رايگان مايحتاج عمومی شھروندان، که امکان اين اقدامات در شرايط آن زمان 
  .باشد مھيا بود، می توانست از مھمترين عرصه ھای مبارزاتی جنبش شورايی 

شوراھا می توانستند و می بايست به اين اقدامات در جھت سمت و سوی دادن ضد  
سرمايه،  ان در جبھه مبارزه ھميشگی کار با ھرچه بيشتر کارگر سرمايه داری 

مبادرت می کردند، اما شوراھای کارگری قادر به ايفای اين رسالت تاريخی طبقاتی 
خود نشد ند و بدين سان جنبش کارگری با عدم گشايش چنين جبھه ضد کار مزدی، 

 ھای در سراشيب از دست دادن پتانسيل و قدرت پيکار خود فرو غلتيد و بتدريج زمينه
شکست آن فراھم گرديد و پيش از آنکه فرصتی يابد تا به باز نگری و نقد نظری 
عملی کمبود ھا و ضعف ھای اساسی جنبش خود بپردازد، مورد تھاجم وحشيانه و 

تاکيد بر اين نکته . فاشيستی رژيم اس�می سرمايه قرار گرفت و بشدت سرکوب شد
ری در آن زمان بدان دچار شد يعنی مھم است که سرنوشتی اينگونه که جنبش کارگ

 آنھم در شرايطی که بورژوازی و رژيم  ضعف، فترت، سردرگمی و درماندگی،
جديد اس�می اش ھنوز از آمادگی و تدارک کافی برای سرکوب ھمه جانبه آن 
برخوردار نبود، عمدتاً حاصل سيطره و نفوذ ساليان طوhنی افق پردازی ھا و 

 ايران را بعنوان بخشی از جنبش کارگری  ش کارگریراھکارھايی بود که جنب
  .جھان، از مبارزه مستقل طبقاتی اش در مقابل سرمايه داری مانع شده بود

 فعالين جنبش کارگری از جمله خود من و  آری تمام اعمال و محتوای فکری و ذھنی
نيروھای چپ مدعی طرفدار طبقه کارگر را مسايل و موضوعاتی تشکيل ميداد که 

يچ گونه ربطی به متشکل نمودن شورايی جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر ھ
نداشتند، به اين صورت که مشغله سياسی اين فعالين و نيروھا بيشتر درگيری ھای 
درونی طبقه بورژوازی، دمکراسی طلبی خلقی، مرحله بندی انق�ب، به انق�ب 

ضد انق�ب در  صف بندی انق�ب و  بورژوا دمکراتيک و سوسياليستی، يا
مشغله ھای سياسی اساساً غير . بود… سازماندھی جنبش دمکراتيک توده ھا و

کارگری و حتی در نھايت ضد کارگری که بسان موانعی عظيم بر سر سازمان دادن 
  .جنبش ضد سرمايه داری کارگران با افق لغو کار مزدی بود

  57آموزش از تجربه شکست جنبش کارگری در انق�ب 

   

 آينده است، ھر چند که از اين آموزه مھم بندرت توسط  ند گذشته چراغ راهمی گوي
فعالين کارگری و عناصر و جريانات چپ مدعی تعلق به جنبش کارگری، استفاده شده 

 بدفعات شاھد تکرار اشتباھات و انحرافات  و طنز تلخ تاريخ اينجاست که. است
بوسيله فعالين اين جنبش بوده نظری عملی گذشته در جنبش کارگری جھان و ايران 

  .ايم و متاسفانه ھنوزھم ھستيم
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 را، با نگاه يک کارگر کمونيست 57اگر سير حوادث جنبش کارگری سالھای انق�ب 
می توانيم درس ھای شکست جنبش کارگری  مورد کندوکاو و بررسی قرار دھيم، 

  .سالھای مورد بحث را که بطور خيلی خ�صه در زير آمده، کسب کنيم

ـ از بدو تکوين و استقرار شيوه توليد سرمايه داری، بر اساس آشتی ناپذيری تضاد 1
دو طبقه اصلی اين نظام يعنی طبقه کارگر و طبقه بورژوازی، موضوع ضروری و 

رشد، گسترش و استحکام جنبش طبقاتی خود  مسـله ی اساسی طبقه کارگر پيوسطه 
 سطح از مبارزه طبقاتی بوده و می عليه سرمايه داری در ھر مرحله زمانی و ھر

   باشد و واضع است که سطح مبارزات کارگران نيز ھميشه بستگی به شرايط

اجتماعی و آرايش قوای طبقاتی آنان داشته و دارد و به ھمين دليل موضوع پيکار 
قوای طبقاتی کارگران،  طبقه کارگر در شرايط مختلف اجتماعی و چگونگی آرايش 

مبارزه برای مطالبات نازل تا تدارک برای سرنگونی رژيم سياسی ميتواند از سطح 
اما آنچه در اين اشکال گوناگون و سطوح مختلف مبارزاتی . سرمايه را در بر گيرد

اساسی می باشد، رشد، استحکام و شفافيت مضمون ضد کاپيتاليستی اين مبارزات 
گران بستگی دارد، يعنی است که اين امر مھم نيز مطلقاً به درجه آگاھی طبقاتی کار

آگاھی به ژرفنای استثمار شوندگی و بی حقوقی، آگاھی به ريشه يابی اين ستم کشی و 
  .بی حقوقی در ماھيت سرمايه

چنين آگاھی يا بطور کلی شناخت دقيق از واقعيتی که کارگر در آن زندگی می کند، 
و برای تغيير ھمين نمی تواند مابه ازای عملی جز اين داشته باشد که نيروی محرک ا

کمونيسم در واقع ھمين آگاھی و شناخت ناشی از نقد راديکال کارگری . واقعيت گردد
و کمونست ھا . عينيت رابطه اجتماعی سرمايه برای تغيير بنيادی آن می باشد

، آنان کارگرانی ھستند که به اين آگاھی جھت “سرشت ويژه نيستند”موجوداتی از 
  .وجود پيش تر از توده ھای طبقه خود دست يافته اندتغيير واقعيت و عينيت م

 در غياب کمونيسم و کمونيست ھا به مفھوم فشرده فوق الذکر، و   جنبش کارگری
بدون کاربرد ھميشگی اين شناخت در استحکام و نيرومند کردن مبارزه طبقاتی اش، 

ه باشد اگر جنبش کارگری چنين رويکردی نظری عملی نداشت. بسيار آسيب پذير است
که می تواند به دhيل مختلفی باشد، ھنگام وقوع بحران و بوجود آمدن شرايط انق�بی 
در جامعه، از ھيچ آمادگی و تدارکی برای عرض اندام و پيکار با صف مستقل 

اما در صورت اتخاذ چنان . طبقاتی اش با نظام سرمايه داری، برخوردار نخواھد بود
 آرايی مستقل طبقاتی می گردد که مبارزه عليه رويکردی، جنبشی با آگاھی و صف

استثمار و بی حقوقی سرمايه داری را به پيش خواھد برد و متناسب با آرايش قوای 
موجودش و توازن قوا در جامعه، خواسته ھا و مطالبات برحقش را به بورژوازی 

  .تحميل خواھد نمود

 50ان در نيمه نخست دھه ھمانطور که در اويل ھمين نوشته آمده، جنبش کارگری اير

تقريباً بطور مستمر درگير مبارزه با بورژوازی بود، اما از لحاظ ظرفيت ضد 
پس . سرمايه داری و کموتيستی در وضعی بسيار نامطلوب و ضعيف قرار داشت

اولين و اساسی ترين درسی که کارگران و بويژه فعالين کمونيست کارگری بايد از 
 بياموزند، ضرورت و تعيين کننده بودن 57ق�ب شکست جنبش طبقه خود در ان

  .تقويت ھرچه بيشتر کمونيسم وظرفيت مبارزه ضد سرمايه داری اين جنبش می باشد
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 ظرفيت ضد سرمايه داری جنبش کارگری در گروه متشکل شدن اين  ـ رشد و نمود2
تلقی و نگرش . جنبش حول مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری در ھر دوره است

نيست ھا و فعالين جنبش کارگری تا کنون اين بوده که امکان متشکل شدن طبقه کمو
درون  کارگر در يک جنبش ضد سرمايه داری وجود ندارد و اين رسالت نخبگان 

جنبش کارگری و روشنفکران يا بعبارت ديگر کمونيست ھای مکتبی بيرون از اين 
ران، در تشکي�تی موسوم جنبش است که خارج از قلمرو پيکار جاری طبقاتی کارگ

، اين مبارزه ضد سرمايه داری را به …به حزب کمونيست، حزب طبقه کارگر و يا
 قابليت و ص�حيتشان که محدود به مبارزه برای  پيش ببرند و کارگران براساس

در … مطالبات اقتصادی و رفاھی از قبيل افزايش دستمزد و بھبود شرايط کارو
ميشود، در سنديکا ھا و اتحاديه ھايشان ت�ش و  ی چھارچوب نظام سرمايه دار

فعاليت کنند تا آنزمان که بحرانی فراگير و يا شرايط انق�بی بروز کند و اين طبقه 
کارگر متشکل در سنديکاھا و اتحاديه ھا بمثابه سکوی پرش اين احزاب به راس ھرم 

 رسيدن اين احزاب، تا بعد از بقدرت قدرت سياسی، نقش نھايی خويش را ايفا نمايد 
آنھا البته به نمايندگی سياسی از طرف پرولتاريا، در بھترين حالت مانند تجربه 

با دولتی کردن کل سرمايه اجتماعی و … شوروی سابق، چين، کوبا، کره شمالی و 
 رابطه خريد و فروش نيروی کار و لذا کار مزدی، سرمايه داری دولتی را  حفظ

 اين نظام سرمايه داری   ديکتاتوری پرولتاريا در جھت حفظسوسياليسم ناميده و بنام
انحصاری دولتی، ھرگونه اعتراض ھمين پرولتاريای تحت شديد ترين استثمار و بی 

  .حقوقی را تحت عنوان ضد انق�ب بورژوايی، سرکوب و خفه سازند

اين تفکر که ريشه در سوسيال دمکراسی و کمونيسم بورژوايی روسی دارد، ضربه و 
لطمه بسيار سنگين به جنبش کارگری امان تا حد به قھقرا بردن آن وارد ساخته است، 

 ناکامی و شکست ت�ش برای سازمان يابی ضد سرمايه داری جنبش  بطوريکه
 وحشيانه و سرکوب ھميشگی بورژوازی، بعلت تسلط اين  کارگری، در کنار تھاجم

  .نگرش بر جنبش طبقه امان بوده است

نيسم نقد آگاه، طبقاتی و راديکال طبقه کارگر به عينيت سرمايه داری، و گفتيم که کمو
. بکار گيری اين نقد بعنوان مضمون مبارزه کارگران عليه اساس کار مزدی است

بنابراين کمونيسم جنبش خود جوش در درون طبقه کارگر و بطور قانون مند تاريخاً 
مبارزه مستمر طبقاتی کارگران، اين جنبش است که بر بستر . متعلق به آن می باشد

لذا دومين درس اساسی شکست جنبش . بايد آگاه تر، متشکل تر و نيرومند تر گردد
، خودداری و اجتناب اکيد از ھرگونه حزب و گروه سازی 57کارگری در انق�ب 

خارج از عرصه مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر و معطوف ساختن تمامی 
ی امان به سازمان يابی سراسری اعتراض و پيکار ضد کار اشکال فعاليت مبارزات
  .مزدی کارگران می باشد

شايد گفتن اين موضوع توضيح واضحات باشد که امر متشکل شدن بطور کلی و 
متشکل سدن جنبش ضد سرمايه داری بطور خاص برای کارگران در ھر جغرافيای 

وار و آماج وحشيانه ترين سياسی بويژه در جامعه ايی مانند ايران امری بسيار دش
اما با وجود اين استبداد و . وجنايتکارانه ترين حم�ت و سرکوب بورژوازی می باشد

ديکتاتوری ھار و عريان بورژوازی، ما کارگران نميتوانيم و نبايد از ت�ش پيگير 
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برای سازمان يابی سراسری ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی، با اتکا به نيروی 
ان دست برداريم، زيرا تاريخ جنبش کارگری جھان ثابت کرده است که اقتدار طبقه ام

و قدرت سرمايه داری مطلق نيست و ھرچند ديکتاتوری و توحش بورژوازی بر 
بسياری از راه کارھا و جنبه ھای کار عملی متناظر با طی اين روند تاثير مخرب 

  .يری آن نمی باشد نفس امکان پذ وکند کننده می گذارد اما قادر به نفی

 و قلمرو ھای شغلی و  ـ تلقی نادرست و غلط کارگران از واقعيت ساختار اجتماعی3
اجتماعی متفاوت بخش ھای ديگر طبقه خويش، باعث شده است که مث� ھزاران معلم 
مبارز کمونيست در مراکز آموزشی جامعه، تحت تاثير اين تلقی غلط خود را متعلق 

رند و متقاب�ً توده مليونی کارگران عرصه ھای ديگر نيز به بپندا! به طبقه متوسط
اين نگرش در مورد کارگران بخش ھای . بنگرند! آنان به عنوان آحاد طبقه متوسط

دارو و درمان، پرستاران و برخی حوزه ھای ديگر شغلی و اجتماعی مصداق داشته 
ھم پاشيدگی طبقه بديعی است که اين نوع نگرش و تلقی باعث تجزيه و از . و دارد

 يکی از مولفه ھای موثر شکست جنبش طبقه 57کارگر می گردد که در انق�ب 
بنابراين سومين درس مھم از شکست جنبش طبقاتی امان در مقطع انق�ب . کارگر بود

، ت�ش و فعاليت پيگير برای متحد و يک پارچه کردن ھمه اين بخش ھای مولد و 57
  .جنبش سراسری ضد سرمايه داری می باشدغير مولد طبقه کارگر در يک 

 ـ جنبش کارگری ايران از آغاز پيدايش و تکوين بطور کلی و درپروسه کوتاه 4
 سياست ھای   بطور خاص تحت تاثير و نفوذ وسيع و عميق خط مشی ھا،57انق�ب 

و افق پردازی ھای بورژوا رفرميستی چپ خلقی ناسيوناليستی و سوسيال بورژوايی 
 59 تا 57آنچه که در اين رابطه در مقطع انق�ب در فاصله سالھای . بوده است

شاھدش بوديم، عملکرد اين خط مشی ھا و سياست گذاری ھا در منحرف کردن 
جنبش کارگری از مسير مبارزه ضد سرمايه داری، تجزيه جنبش کارگری و در اين 

ی از ھم راستا محروم کردن طبقه کارگر از نيرو و قدرت طبقاتی بخش عظيم
 کار، دامن زدن توھمات بورژوايی در  زنجيرانش در حوزه ھای ديگرفروش نيروی

بود که تمامی اين مولفه ھا موجب ضعف و آسيب پذيری جنبش … جنبش کارگری و 
کارگری گرديد که اين امر نيز بنوبه خود زمينه ساز شکست و تسليم سريع وتقريباً 

مات و سرکوب فاشيستی رژيم اس�می سرمايه بدون مقاومت اين جنبش در برابر تھاج
  .گرديد

ھمه اين گرايشات که در ماھيت بورژوايی و بيربط بودن به جنبش ضد کارمزدی 
 سوسياليسم و کمونيسم، با  طبقه کارگر با ھم مشترکند، اکنون نيز تحت لوای چپ،

منفرد،  چند نفره حزبی يا گروھی ويا   طرفداری ازطبقه کارگر در سکت ھای ادعای
لذا چھارمين درس اساسی از شکست . به فعاليت ھای گذشته خود ادامه می دھند

 ، درک ضرورت نقد مستمر مارکسی، کارگری و 57جنبش طبقه کارگر در انق�ب 
کمونيستی خط مشی، راه حل ھا و افق پردازی ھای سکتاريستی و سنديکاليستی اين 

مبارزه عملی ضد سرمايه داری طبقه گرايشات ماھيتاً بورژوا رفرميستی بر بستر 
  .امان است

ـ بی حقوقی زنان، بی مسکنی، بيکاری، بی بھداشی، کار کودک، آلودگی محيط 5
در جامعه  … زيست، ديکتاتوری و خفقان و فقدان آزادی ھای سياسی اجتماعی و
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ستم کشی و بی حقوقی  سرمايه داری، ھمه وھمه بعنوان اشکال گوناگون مظالم، 
ه به طبقه کارگر و ابواب جمعی آن درجامعه کنونی تحميل شده اند، ريشه در ھايی ک

نظام بشر ستيز سرمايه داری دارند، به ھمين دليل روشن جنبش ھای موجود عليه آنھا 
، عرصه …مانند جنبش زنان، جنبش عليه کار کودک، جنبش عليه بی مسکنی و 

بنابراين .  می باشند ر مزدیھايی از جبھه مبارزه سراسزی طبقه کارگر عليه کا
 درک ضرورت پيش برد 57پنجمين درس از شکست جنبش کارگری در انق�ب 

. مبارزه در اين عرصه ھا با مضمون اعتراض ضد سرمايه داری طبقه کارگر است

زيرا يکی از عوامل موثر شکست جنبش طبقه امان در آن دوران تفکيک اين عرصه 
يک  . اقعی پيکار ضد سرمايه داری کارگران بودھای گوناگون مبارزه از محور و

مثال موردی در اين باره در جوامع سرمايه داری تحت حاکميت رژيم ھای 
جھت ! ديکتاتوری پليسی مانند ايران، تقدم قايل شدن برای مبارزه و حتی انق�ب

تا بعد از فراھم شدن شرايط . کسب دمکراسی و آزادی ھای سياسی می باشد
به اين اعتبار رسميت يافتن حق تشکل و تحزب، به متشکل و متحزب دمکراتيک و 

  !!کردن کارگران برای مبارزه با سرمايه داری پرداخت

ـ تشديد اخت�فات درونی دولت ھای سرمايه داری بر بستر بحران عميق اقتصادی و 6
اوج گيری تعرضی اعتراضات سراسری توده ھای کارگران، شرايطی را بوجود می 

ه موضوع تسخير قدرت سياسی برای کمونيست ھا و فعالين کارگری عمده می آورد ک
 و   ھيچ ترديدی نيست که طبقه کارگر بايد از ھر فرصتی برای درھم شکستن. گردد

 دولت  اما اگر اين امريعنی سرنگونی. سرنگونی ماشين دولتی بورژوازی استفاده کند
   ر مزدی با افق لغو کار مزدیطبقه کارگراز درون جنبش ضد کا بورژوازی توسط 

 با سرنگونی 57وبا نيروی اين جنبش نباشد، نتيجه ھمان خواھد بود که در انق�ب 
پس ششمين درس . کارگران، شاھد آن بوديم توده  دولت سرمايه داری شاه توسط 

، فعاليت عملی و ت�ش پيگير و 57اساسی شکست جنبش طبقه کارگردر انق�ب 
 جنبش ضد کار   ه طبقه کارگر برای سازمان دادن شورايیمستمردر بطن مبارز

  .مزدی طبقه امان با افق لغو کار مزدی در ھر زمان و ھر شرايطی می باشد

  

23/10/2006  
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  يک بررسی موردی: سنديکاليسم و جنبش اتحاديه گرايی در بن بست

  
يش رفرميستی جنبش سنديکايی و اتحاديه ای به مفھوم امروزی و به عنوان ظرف گرا

درون جنبش طبقه ی کارگر، تاريخا در کشورھای اروپای غربی و شمالی، به دنبال 
و بعد از شکل گيری و عملکرد اجتماعات اوليه ی کارگری به وجود آمد و بسته به 
شرايط اقتصادی و اجتماعی جوامع ديگر و سطح رشد جنبش کارگری شان، با فاصله 

  .ا نيز گسترش يافتھای زمانی متفاوت به آن کشورھ

ايده ی ايجاد اجتماعات اوليه ی کارگری در کشورھای اروپا، به عنوان پيشرفته ترين 
جوامع سرمايه داری صنعتی جھان، بر اساس درک ضرورت اتحاد و تشکل از 

  .جانب کارگران برای کسب حقوق اقتصادی و رفاھی خود بنا شده بود

 ھای کارگری حول صندوق ھای کمک در قرن ھجدھم در انگلستان، اولين جمعيت
مالی و کميته ھای اعتصاب و انجمن ھا و باشگاه ھای غير قانونی؛ در آغاز قرن 
نوزدھم، مجامع کارگری فرانسه در اشکال گروه ھای مقاومت و تعاونی ھا؛ و 
ھمچنين در پايان نيمه ی اول قرن بيستم، انجمن ھای فرھنگی کارگری در آلمان و 

وليه ی کارگری در سوئد و کشورھای ديگر؛ ھمگی اقدامات عملی تشکيل مجامع ا
معينی توسط کارگران بودند، که به منظور تامين اتحاد طبقاتی و تدارک مبارزه ای 
متشکل عليه کارفرمايان و سرمايه داران در جھت احقاق مطالبات بر حق اقتصادی و 

  .رفاھی شان شکل گرفتند

مجامع توسط کارفرمايان و عوامل آنان، به طور علی رغم سرکوب اين اجتماعات و 
عموم و در اکثر کشورھا، اما کارگران برای بھبود شرايط کار و زندگی و لزوم حق 

تا آن زمان، ھنوز خبری از اتحاديه يا جنبش . تشکل به مبارزه ی خويش ادامه دادند
کر مبارزات اتحاديه در سير اشکال فوق الذ. اتحاديه ای به مفھوم کنونی آن نبود

کارگری، به مثابه نوعی توافق ميان کارگران و سرمايه داران، برای حل و فصل 
به اين ترتيب، اساس جنبش اتحاديه ای . مبارزات اجتناب ناپذير طبقاتی به وجود آمد

از ھمان آغاز شکل گيری آن، بر پذيرش مناسبات کار مزدی و تمکين به رابطه ی 
تاريخ جنبش اتحاديه ای، به طور . رگر قرار گرفتاستثماری سرمايه از جانب کا

عينی و واقعی، روند ستيز و توافق کارگران با کارفرمايان بر سر سطح زندگی و 
بر اين بنيان است، که . معيشت کارگر در چھارچوب مناسبات کار مزدی بوده است

 اتحاديه به ظرف و شکل سازماندھی توده ای مناسب طبقه ی کارگر توسط گرايش

  .رفرميستی جنبش کارگری در تمام کشورھای سرمايه داری بدل شد

در نقد اتحاديه و اتحاديه گرايی، گاه به طرزی برجسته بر تمکين و التزام آن به 
اما تداعی جنبش اتحاديه ای به صرف . قانونيت و اقدامات مسالمت آميز تکيه می شود

 نادرست است، زيرا اين جنبش در تمکين و التزام به قانونيت و اقدامات مسالمت آميز
شرايط خاصی ممکن است خارج از چھارچوب قانونيت ـ و حتی به شيوه ای ميليتانت 

مشخصه ی اساسی و محوری سنديکاليسم و اتحاديه گرايی، نه تمکين . ـ نيز عمل کند
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و التزام به قانونيت و اقدامات مسالمت آميز، که ماھيت و مضمون و اھداف 
اشغال کارخانه ھا توسط اتحاديه ی پرونيستی آرژانتين برای . استرفرميستی آن 

، اشغال کارخانه ھا 1964تحميل برخی مطالبات اقتصادی بر کارفرمايان در تابستان 
توسط کارگران در ايتاليا بعد از جنگ جھانی اول، و موارد مشابه ديگری از اين 

 از قانونيت و اقدامات جنس، ھمگی مثال ھايی برای اقدامات ميليتانت و خارج
حتی در دوره و شرايط خاص، در جغرافيای . مسالمت آميز جنبش اتحاديه ای ھستند

اتحاديه ی ("سياسی کشوری مانند لھستان نيز اتحاديه سراسری کارگران 
در برزيل دوره ی اخير ھم، در . ، تا کسب قدرت سياسی پيش رفت")ھمبستگی

  .مجموع شاھد وضعيت مشابھی ھستيم

نبش اتحاديه ای ممکن است حتی شعار سوسياليستی سر داده و مدعی ايجاد نظم ج
شورايی و حاکميت کارگری ھم بشود، اما ھمانگونه که در سير تکوين تاريخی اين 
جنبش ديده ايم، ھيچ يک از نمونه ھای آن در ھيچ زمانی در عمل واقعی خود افقی 

ھای بردگی مزدی را دنبال نکرده فراتر از رفرميسم و تعديل برخی از بی حقوقی 
  .اند

يکی از عملکردھای جنبش اتحاديه ای، چند تکه کردن کليت جنبش طبقه کارگر به 
صنوف و رسته ھای مختلف و ايجاد مانع بر سر راه گسترده ترين اتحاد طبقاتی 

جنبش اتحاديه ای، که آلترناتيو متضاد جنبش . کارگران عليه سرمايه داری بوده است
خود نيز ماھيتا قادر به " مستقل"اليستی کارگران است، حتی در نوع سوسي

سازماندھی مبارزه ی طبقاتی کارگران به عنوان يک جنبش اجتماعی ضد سرمايه 
از ھمين رو و تنھا به عنوان يک . داری در جھت لغو کار مزدی نبوده و نيست

يکا، ضد کمونيست نمونه، خصلت نمای اتحاديه ھای موجود، مشخصا در اروپا و امر
بودن ساختاری و برنامه ای آنھاست، که فضای اين جنبش را بر فعاليت کارگران 
کمونيست ـ آنجا که خواسته اند از اين طريق کارگران را به مبارزه ی ضد سرمايه 

  .داری جلب کنند ـ به شدت تنگ کرده است

بقاتی خود، به مثابه  جنبش اتحاديه ای و تشکي�ت سنديکايی، بنا بر ماھيت سياسی و ط
و در جوامع دموکراسی . ابزار بقای سلطه ی سرمايه داری بر کارگران عمل می کند

. سرمايه داری، پايه ثابت تسلط احزاب سوسيال دموکرات و ليبرال چپ می باشد

جنبش اتحاديه ای و تشکي�ت سنديکايی بر ھمين اساس، بخشی از ساختار مدنی 
تشکيل می دھند، که کارکرد اصلی آن، صرفا متقاعد جامعه ی سرمايه داری را 

کردن کارگران به قبول شرايط کار و زيست و موازين حقوقی نظام سرمايه داری و 
فعاليت در چھارچوب اين نظام با رعايت سقف سود دھی و ملزومات بازتوليد سرمايه 

  .داری است

يکايی و اتحاديه ای در بررسی کشورھايی که جنبش کارگری در آنھا در تشک�ت سند
محدود و محصور می باشد، می بينيم که در چند دھه ی اخير، جنبش اتحاديه ای آن 
کاربرد اوليه در افزايش حقوق و ساير مطالبات اقتصادی و رفاھی کارگران را از 
دست داده است و بيش از پيش به فعاليت در جھت جلوگيری از حرکات حاد 

ح بھانه ھايی چون غير قانونی و قابل تعقيب بودن با طر(اعتراضی طبقه ی کارگر 
اين امر صرف . ، سوق يافته است)فعاليت و اعتصاب خارج از چھارچوب اتحاديه ای
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نظر از تبديل شدن ساختاری جنبش اتحاديه ای به رکنی از ارکان نظام سرمايه داری، 
ان سرمايه اساساً مربوط به شرايط بحران اقتصاد سرمايه داری، می باشد، که جھ

بررسی اين وضعيت بحرانی، که ويژگی آن . داری را در گرداب خود فرو برده است
نسبت به بحران ھای پيشين، مزمن و يا ساختاری بودن آن است و ھمچنين علل مادی 

در اين جا فقط به اين توضيح کوتاه و . بروز آن بحثی مستقل و جداگانه را می طلبد
وسه ی انباشت و خودگستری سرمايه، روندی ذاتا بحران فشرده اکتفا می کنيم، که پر

اين شيوه ی توليد، با اين خصلت بحران آفرين، . زاست که بارھا تجربه شده است
وارد مرحله ای شده است که عامل اصلی ايجاد بحران، يعنی گرايش نزولی نرخ سود 

ه در طول اين که به نوبه ی خود نتيجه ی افزايش بسيار زياد ترکيب ارگانيک سرماي
چند دھه می باشد، ھر چه بيشتر در پروسه ی بازتوليد سرمايه ی جھانی عمل می 
کند، در حالی که مکانيسم ھا و اھرم ھای درونی خنثی سازی فرآيند بروز بحران، بر 
خ�ف گذشته که به وسيله ی آنھا سرمايه خود را جھت آغاز يک دوره ی رونق جديد 

اظر کارايی و ظرفيت عملکرد خود را ھر چه بيشتر از پاhيش می داد، در حال ح
  .دست داده اند

سير تمرکز سرمايه و ادغام بزرگترين انحصارات صنعتی و مالی جھان در دھه ھای 
 قرن بيستم، شتاب زيادی داشته و اين امر روند افزايش متوسط ترکيب 90 و 80

ه سرمايه ی جھانی را ارگانيک سرمايه ی اجتماعی بسياری از کشور ھا و در نتيج
عدم توانايی نرخ سود در چنين شرايطی در انباشت و . شتابناک تر ساخته است

بازتوليد سرمايه، با چنين نرخ باhيی از ترکيب ارگانيک، خود را در شکل بحران 
  .شيوه ی توليد سرمايه داری بروز می دھد

 داری مدت ھاست در ھر حال، تاکيد نوشته ی حاضر بر اين است که نظام سرمايه
بحرانی که در شرايط ضعف و فروماندگی . دچار بحران مزمن يا ساختاری است

جنبش ضد کار مزدی طبقه ی کارگر، به طور مستمر توسط طبقه ی بورژوازی و 
دولت ھای سرمايه داری بر شرايط کار و زندگی روزمره ی مردم کارگر سراسر 

 نيز ھمه جا به مثابه بخشی از جھان سرشکن می گردد و اتحاديه ھای کارگری
نھادھای مدنی اعمال نظم توليدی و اجتماعی سرمايه داری بر کارگران، در تحميل 

  .نمودن بار اين بحران بر کارگران، نقشی فعال ايفا می کنند

اگر به روند پس گرفتن دستاورد ھای مبارزات رفاھی کارگران در کشورھای موسوم 
ورھای اسکانديناوی ـ طی چند سال اخير توجه کنيم، بی به جامعه ی رفاه ـ مانند کش

تفاوتی اتحاديه ھای کارگری به وضعيت کار و معيشت کارگران و ھمکاری آنھا با 
نظام حاکم در مانع شدن از حرکات اعتراضی کارگران و ت�ش آنان برای بھبود 

دگی وضعيت خود و يا جلوگيری از کاھش امکانات رفاھی و بدتر شدن شرايط زن
  .خود را به روشنی متوجه می شويم

اين موقعيت فعلی جنبش اتحاديه ای در کشورھای پيشرفته ی سرمايه داری، که در 
واقعيت امر تفاوتی ماھوی با بنيان ھای کارکرد آن در گذشته ی خود ندارد، بر متن 

بنيان جنبش اتحاديه ای، ھمانطور . بحران ساختاری سرمايه داری قابل توضيح است
که پيش تر ھم توضيح داده شد، بر پذيرش مناسبات کار مزدی و تمکين به رابطه ی 
استثماری سرمايه و ت�ش برای تنظيم قراردادھای کار بين کارفرمايان و کارگران 
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در اين معنا، روشن است که به ھنگام شرايط . در اين چھارچوب معين استوار است
آنجا که منافع سرمايه داری و ملزومات رونق سرمايه داری، جنبش اتحاديه ای تا 

سود آوری بيشتر آن ايجاب می کند، مدافع قدری بھبود شرايط کار، قدری افزايش 
اما در شرايط . می شود... دستمزد، قدری برخورداری بيشتر از امکانات رفاھی و 

بحران اقتصادی سرمايه داری جھانی، که منافع سرمايه داری بر پايه ی استثمار 
تر کارگران و تحميل بار بحران بر گرده ی آنان می چرخد، ت�ش در جھت بيش

متقاعد کردن کارگران برای تحمل اين وضعيت و جلوگيری از مبارزه ی حاد آنان 
اين ھر دو، . عليه سرمايه داری به وظيفه و تکليف جنبش اتحاديه ای بدل می شود

  .پشت و روی يک سکه اند

  

  جنبش اتحاديه ای در سوئد

بحث باh را با بررسی موردی جنبش اتحاديه ای در سوئد، اتحاديه ی سراسری 
، چگونگی شکل گيری و تبديل آن به جزئی از  )(LOکارگران و مزد بگيران سوئد 

ساختار سوسيال دموکراسی و تقابل مستمر با منافع و اميال طبقاتی کارگران دنبال 
  .می کنيم

 اتحاديه ی صنفی يا سنديکا، 24نده از جانب  نماي268، 1898در تاريخ پنجم اوت 
 سازمان محلی، در تئاتر ويکتوريا در شھر استکھلم در 19 سنديکای مستقل، و 13

. نشستی سه روزه، در مورد ايجاد سازمان سراسری کارگران سوئد به توافق رسيدند

در زمان تشکيل اين اتحاديه ی سراسری، شرايط کار کارگران در سوئد سخت، 
 ساعت بود، از بيمه ی بيکاری و 16 تا 14مزدھا پايين، و زمان کار طوhنی بين دست

بيماری خبری نبود، کارگران فقط يک روز در ھفته، يکشنبه ھا تعطيلی داشتند؛ فاقد 
حق رای بودند؛ و حتی قانوناً از حق ايجاد تشکل و جلسات سياسی يا مطالباتی 

شت سال طول کشيد تا ايجاد اتحاديه، در سال بنا به اين شرايط، ھ. برخوردار نبودند
  .، از جانب دولت سرمايه داران پذيرفته شد1906

راه حل متشکل شدن اتحاديه ای کارگران، در واقع راه حلی در تقابل با متشکل شدن 
جنبش کمونيستی و ضد کار مزدی کارگران بود؛ ھرچند که در ظاھر به صورت 

در برابر سوسياليسم توتاليتر بلوک شرق، در دوران آلترناتيو سوسياليسم دموکراتيک 
  .جنگ سرد خود را به نمايش می گذاشت

جنبش اتحاديه گرايی در سوئد، با استراتژی سازش طبقاتی، با سازمان دھی 
بوروکراتيک و از لحاظ _ رفرميستی طبقه ی کارگر در يک ساختار صنفی 
 توانست 1900موکراسی، تا سال ايدئولوژيک و سازمانی وابسته به جريان سوسيال د

 ميليون، و در حال حاضر 1.3 بيش از 1950 ھزار، تا سال ھای دھه ی 45بيش از 
به گفته ی منابع رسمی خود اين اتحاديه، .  ميليون نفر را عضوگيری کند2در حدود 

 درصد کارگران سوئد عضو آن ھستند و تقريبا در تمامی واحدھای کاری و 85
  .ندتوليدی حضور دار

اساس استراتژی اقتصادی گرايش سوسيال دموکراسی با بھره گيری از تئوری 
اقتصادی کينزی، در طی بيش از نيم قرن حاکميت در دولت بورژوايی سوئد، سياست 
دخالت فعال دولت در اقتصاد و گسترش بخش دولتی سرمايه، جھت اجرای يک سری 
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تژی بر اساس سيستم کورپوراتيستی اين استرا.  رفرم و تامين اشتغال کامل بوده است
ـ ھمکاری سه جانبه کارفرما و دولت و اتحاديه ـ و در تقابل با فراتر رفتن مبارزه ی 

سوسيال . اجتناب ناپذير طبقاتی از چھارچوب نظام کار مزدی پراتيک می شد
دموکراسی سوئد به اعتبار ايجاد يک شبکه ی تامين اجتماعی، بر بستر مساعد دوره 

 از جنگ جھانی دوم، قادر به ايجاد جامعه ای گشت که به جامعه ی رفاه ی بعد
موسوم شد؛ جامعه ای که با حفظ مناسبات استثماری، و نتيجتا سقف سودآوری 
سرمايه ی اجتماعی، از باhترين سطح رفاه اجتماعی نسبت به ديگر جوامع رفاھی 

 ھای طوhنی، رکنی ، در تمام سالLOاتحاديه ی سراسری سوئد . برخوردار گشت
از ارکان نظام و دولت سرمايه داری در سوئد بوده و پيوسته نقش مجری سياست 
ھای دولت بورژوازی ـ حتی آنجا که سوسيال دموکراسی در قدرت نبوده ـ را در 

سوسيال دموکراسی، در واقع با در دست داشتن رھبری اين . بازار کار ايفا کرده است
ی را بر جنبش کارگری اعمال می کند، کنترلی که گرايش اتحاديه، کنترل بورژواز

اين گرايش در . رفرميستی درون جنبش طبقه ی کارگر، بنيان مادی آن را  می سازد
جنبش کارگری سوئد، گرايش مسلط است و تاريخا پايه و اساس مادی سوسيال 

  .دموکراسی در جنبش طبقه ی کارگر اين کشور می باشد

ی، که در نظر و عمل بسياری از رھبران و فعالين اين سنت ھای قوی رفرميست
اتحاديه ديده می شود و محدود و محصور ماندن آنان در چھارچوب افق سوسيال 
دموکراسی ـ حتی آنجا که عضو رسمی حزب آن نباشند ـ از ھمين وضعيت ناشی می 

در گذشته، ھر عضو اين اتحاديه به طور اتوماتيک به عضويت رسمی حزب . شود
، که 1987 – 91اما در فاصله ی سال ھای . سوسيال دموکرات نيز در می آمد

مواضع و عملکرد سوسيال دموکراسی در شرايط بحران اقتصادی باعث مشخص تر 
شدن ماھيت طبقاتی بورژوايی آن برای آحاد بيشتری از کارگران عضو اتحاديه ی 

يت اتوماتيک  گرديد، تحت فشار از پايين کارگران، اصل عضوLOسراسری 
  .اعضای اتحاديه در حزب سوسيال دموکرات ملغی شد

در اين دوره، وضعيت اقتصادی سوئد پس از يک دوره ی رونق طوhنی مدت، که 
. مشخصه ی اقتصادی اين کشور پس از جنگ دوم جھانی بود، رو به وخامت گذاشت

ه مکانيسم  و گرايش جناح راست بورژوازی ب70با بروز بحران اقتصادی در دھه ی 
  .بازار در راھبرد اقتصاد، دخالت گری دولت در اقتصاد کام� زير سوال رفت

متعاقب افزايش قيمت نفت و بروز بحران جھانی سرمايه داری در نيمه ی دھه ی 
، بورژوازی سوئد نيز مانند بورژوازی کشورھای ديگر غربی به تکاپو جھت 70

افزايش قيمت نفت البته فقط به . ری افتادمقابله با وضعيت بحرانی اقتصاد سرمايه دا
عنوان يک عامل تشديد بحران عمل می کرد، و دhيل اصلی ديگری در مورد چرايی 
شکل گيری اين بحران وجود داشت، با اين ھمه، عامل افزايش قيمت نفت بھانه ی 
خوبی برای سرمايه داری غرب بود تا با عمده کردن آن، يورش به دستاوردھای 

و اجتماعی کارگران را با ھمکاری اتحاديه ھا ـ در متن تنش ھا و اعتراصات رفاھی 
  .کمتر کارگران ـ آغاز کند

،  )1972 – 1982(در دوره ی حکومت ائت�ف احزاب راست بورژوازی سوئد 
دولت اين کشور در راستای برنامه ی جناح راست بورژوازی بين المللی ـ مشخصا 
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ه سياست رفاھی و دستاورد ھای کارگران زد، تاچريسم ـ دست به حم�تی علي
حم�تی که قطع کامل بيمه برای روز اول بيماری، تغيير مقررات بيمه ی بيکاری و 
بازنشستگی به زيان کارگران و کاھش بودجه ی کمون ھا برای مراقبت از اطفال را 

، با داشتن موضعی پاسيو و با عدم ھمراھی LOاتحاديه سراسری . شامل می شد
شکي�تی با اعتراضات کارگری در اين دوران، در واقع موافق اين سياست ھای ضد ت

  .کارگری عمل می کرد

مبارزات مستقل کارگران سوئد در اين دوران، که ع�وه بر بورژوازی و دولت آنان، 
 و سياست ھای رفرميستی پاسيفيستی اش را نيز تحت فشار LOاتحاديه ی سراسری 
طی : دوره ی نخست.  از نظر زمانی به دو بخش تفکيک کردقرار داد، را می توان

 مورد 250 و در ادامه ی اعتصاب کارگران معادن شمال بود، که بيش از 1970سال 
 155 ھزار کارگر، و مجموعا 25اعتصاب غير قانونی خارج از چھارچوب اتحاديه، 

 1974 – 75سال ھای : دوره ی دوم. ھزار روز کار اعتصابی را در بر می گرفت

 ھزار کارگر 21با " وحشی"را شامل می شد، که تقريبا ھمين تعداد اعتصاب باز ھم 
ھمانگونه که گفته شد، تمامی .  ھزار روز کار را در پرونده ی خود ثبت کرد22و 

اين اعتصابات تحت رھبری مستقل کارگری و علی رغم سياست ھای راست اتحاديه 
  . بودندLOی سراسری 

وسيال دموکرات ھا با وعده ی لغو اقدامات ضد کارگری گذشته ی ، س1982در سال 
اما آنھا عم� . ، در انتخابات برنده شدند)دولت دست راستی(ائت�ف احزاب راست 

جھان سرمايه داری . تصميم به ادامه ی استراتژی اقتصادی سنتی خويش را نداشتند
، خاطره ای بود که " رفاهدولت"در بر پاشنه ی ديگری می چرخيد و . تغيير کرده بود

، بر خ�ف 80در واقع از ھمان آغاز دھه ی . می بايست به فراموشی سپرده می شد
آنچه که ظاھرا گفته می شد، محتوای پ�تفرم راست بورژوازی مبنی بر جايگزينی 
مکانيسم بازار به جای دخالت فعال دولتی در ھدايت اقتصاد، به عنوان استراتژی 

اخت�ف سوسيال دموکراسی با ائت�ف . کراسی پذيرفته شده بودجديد سوسيال دمو
احزاب راست در سوئد، فقط در شيوه ی عملی کردن سياست جديد و سرعت بر 

بدين ترتيب، سياست اقتصادی سوسيال دموکراسی سوئد . بود... چيدن دولت رفاه و 
ا شيوه ای ، عملی کردن ھمان سياست ھای ائت�ف احزاب راست، اما ب80در دھه ی 

 در کنترل اعتراضات LOرياکارانه و با بھره گرفتن از اتحاديه ی سراسری 
کارگران در مقابل سياستی بود، که ھدف اصلی آن بر پايه ی تامين حداکثر سود 

  .سرمايه ی سوئد در عرصه ی رقابت جھانی قرار داشت

 LOاسری کاھش ارزش کرون و ھم زمان انجماد دستمزد ھا به کمک اتحاديه ی سر

، منجر به رونق اقتصادی ای گرديد که به دوران ط�يی 80در طی سال ھای دھه ی 
موسوم شد، دورانی که به علت کاھش مکرر کرون، " رونق ط�يی سرمايه"ھشتاد يا 

نارضايتی وسيع . با پايين آمدن قدرت خريد و سطح زندگی کارگران مشخص می شود
، باعث شکاف بين حزب سوسيال دموکرات و کارگران بر اثر اجرای اين سياست ھا

تحت فشار . پايه ی مادی آن ـ گرايش رفرميستی ـ در جنبش طبقه ی کارگر شد
نارضايتی کارگران، رھبری اتحاديه ناچار به موضع گيری در مقابل حزب سوسيال 

اين اخت�ف نظر که برای اولين بار در تاريخ . دموکرات و سياست ھای آن گرديد
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جنگ رز « پيش آمد، به LOسوسيال دموکراسی و اتحاديه ی سراسری رابطه ی 
  .معروف است» ھا

اما اين يک اخت�ف نظر اساسی نبود و سياست سوسيال دموکراسی مبنی بر تغيير 
در واقع، اخت�ف بر سر . نظام دولت رفاه را از جانب اتحاديه زير سوال نمی برد

 LOاتحاديه ی سراسری . فاه بودروش ھا و نوع تغييرات در جھت محو دولت ر

خواھان روش ھای بود، که بتوانند ملزومات آرام نگه داشتن طبقه ی کارگر و 
جلوگيری از اعتراضات حاد آن در طول پروسه ی بر چيدن دولت رفاه را فراھم 

  .کنند

، نقطه ی پايانی بر دھه ی رونق ھشتاد و سياست 1990بروز مجدد بحران در سال 
اين بحران اقدامات اساسی تری را در . ه ی سوسيال دموکراسی گذاشتھای رياکاران

دستور کار بورژوازی قرار داد، که به طور مشخص با تعرض گسترده تر به معيشت 
، با ھمکاری )راست و چپ(و حقوق کارگران از جانب ھر دو جناح بورژوازی 

  . تعريف می شدLOمستقيم و غير مستقيم اتحاديه ی سراسری 

ه ی رياضت کشی و صرفه جويی دولت با انجماد دستمزد ھا و ممنوعيت برنام
اعتصاب، موارد عمده ای از اقدامات خنثی سازی بحران از طرف سوسيال 

 ارائه 1990در فوريه ی " کريس پاکت"دموکراسی در قدرت بود، که تحت عنوان 
ه معيشت و شد، برنامه ای که بدون ھيچ گونه پرده پوشی، تعرض مستقيم و آشکار ب
تفاوت اين . حقوق کارگران به عنوان مکانيسم خنثی سازی بحران را تداعی می کرد

دوره با گذشته در آن بود، که اين بار سوسيال دموکراسی ناچار به مقابله با کارگران 
به عنوان دولت و از طريق قانون گذاری آشکار عليه آنان بود، زيرا با  تحولی که در 

حرکت *"تحولی که با نارضايتی توده ای کارگران، (  شده بود جنبش کارگری آغاز
hلغو عضويت اتوماتيک، اجبار رھبری اتحاديه ی سراسری به فاصله گرفتن " دا ،

، ديگر سوسيال )معنی می شد... از سياست رھبری حزب سوسيال دموکرات و 
اديه ی دموکراسی دارای آن نفوذ گسترده ی سابق در جنبش طبقه ی کارگر و اتح

 نبود تا بتواند مانند گذشته ـ که می توانست مث� کنترل افزايش دستمزد LOسراسری 
ھا و حتی در مواقعی انجماد دستمزد ھا را از طريق مکانيسم حزبی اتحاديه ای پيش 

  .خود از اين طريق گردد» کريس پاکت«ببرد ـ قادر به اجرای برنامه ی 

، تنھا نتيجه ی نارضايتی گسترده ی 1991يز پيروزی احزاب راست در انتخابات پاي
 و به ويژه 80کارگران از سياست ھای راست حزب سوسيال دموکرات در دھه ی 

 نبود، بلکه ھمچنين حاصل 1990در سال " کريس پاکت"پس از اجرای برنامه ی 
 80فعاليت جھانی ای بود که جناح راست بورژوازی از ھمان سال ھای دھه ی 

  . در اروپای شرقی بود1989و نقطه ی اوج آن پس از تحوhت شروع کرده بود 

با پيروزی ائت�ف احزاب راست بورژوازی در انتخابات و تشکيل دولت توسط آنان، 
صورت گرفته بود، پروسه ی برچيدن قطعی دولت " تغيير سيستم"که تحت پرچم 

ابقه ای يافت و رفاه ـ که سوسيال دموکراسی، خود آن را آغاز کرده بود ـ شتاب بی س
در شرايط بی افقی جنبش کارگری، بورژوازی تعرض وسيع به طبقه ی کارگر را 

  .که سال ھا تدارک آن را ديده بود، به طور وسيع و ھمه جانبه به پيش برد
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با چرخش سوسيال دموکراسی به راست، و به تبع آن جنبش اتحاديه ای وابسته به آن، 
ليل نفوذ دراز مدت سنت ھا و باور ھای سوسيال جنبش طبقه ی کارگر سوئد که به د

دموکراسی در چھارچوب افق و سازمانيابی اتحاديه ای به ميخ کشيده شده بود، نه تنھا 
قادر به مقابله ی راديکال با تھاجم سرمايه داری نگشت، بلکه حتی حفظ دستاوردھای 

" ان دادن منتھای  با نشLOاتحاديه ی سراسری . تاکنونی نيز برايش بسيار مشکل بود

دست دولت بورژوايی برای ايجاد تغييرات hزم در " تفاھم و روحيه ی ھمکاری
جھت رھايی اقتصاد سوئد از بحران ـ به وسيله ی تعرض وسيع و آشکار به حقوق و 

و طبقه ی . دستاورد ھای معيشتی رفاھی تاکنونی کارگران ـ را کام� باز گذاشت
ديدی از تاريخ خود وارد کرد، تاريخی که با بيکار کارگر سوئد را به مرحله ی ج

سازی ھای وسيع، انجماد دستمزد ھا، کاھش افزونتر بيمه ی بيکاری، تنزل مستمر 
  .مشخص می شود... سقف امکانات اجتماعی و 

، ھرچند به اختصار، اين واقعيت را يکبار LOبررسی موردی اتحاديه ی سراسری 
يکاليسم و اتحاديه گرايی در چھارچوب نظم سرمايه ديگر خاطر نشان می کند که سند

و در شرايط بحران ساختاری آن به بن بست رسيده و کاربرد اوليه ی خود را نيز از 
به عبارتی، تاريخ مصرف آن در جنبش کارگری جھان در ھمان . دست داده است

اری  رفاھی نيز تاريخاً سپری شده و از نظر مضمونی و ساخت–محدوده ی اقتصادی 
صرفاً به صورت مانعی در مقابل اعتراضات و مبارزات ضد سرمايه داری طبقه ی 
کارگر و ھمچنين ايجاد تشک�ت توده ای و سراسری راديکال کارگران، با ھدف 

  .الغای کار مزدی، عمل می کند

  2003دسامبر 

 

  :پانوشت

" *hکسيونفرا"اگر بتوان واژۀ (، يک جريان فراکسيونی 1987 – 90" حرکت دا "

 بود، LO، در درون اتحاديه ی سراسری )را برای تشکي�ت اتحاديه ای به کار برد
که با طرح مطالبات مستقل و خارج از ظرفيت اين اتحاديه در آستانه ی عقد 

خصلت غير راديکال و رفرميستی . قراردادھا، قصد به جلو راندن اتحاديه را داشت
رايی تداعی می شد، جواب گوی اوضاع اين حرکت، که با حفظ گرايش اتحاديه گ

 آن 1990جديد نبود و در نتيجه، شتاب تحوhت سياسی و اجتماعی به ويژه از سال 
رھبران و فعالين اين حرکت با تاثير از حرکت گسترده ی . را به بن بست کشانيد

اعتراضی کارگران به دولت سوسيال دموکرات، يک حرکت سياسی و حزبی 
 انداختند و با انشعاب از آن حزب، پای ايجاد حزب ديگری به نام اپوزيسيونی به راه

اما اين حزب ھم سرنوشت بھتری از آن . رفتند") ليست کارگری"  ("آربتارليستان"
 .فراکسيون کارگری نيافت

درج ) دفتر سيزدھم( در نشريۀ نگاه 2003 اين مقاله اولين بار اواخر سال :توضيح
  .گرديده است
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ى صنعت نفت و مبارزات كاركنان آن درباره  

  ى شصت و دو، مارس ، سال نھم، شماره»كارگر امروز«ى  اين نوشته قب� در نشريه

درج » به مناسبت بيستمين سال اعتصابات كارگران نفت جنوب«، تحت عنوان 1999

اى از يك مطلب كوتاه  ودن خ�صهاينك با اندكى تغييرات نوشتارى و افز. گرديد

كه اين _ » )شاھپور سابق(شوراھاى پاhيشگاه آبادان و شيميايى رازى «ى  درباره

 ھمچنين اين مقاله. چاپ شد » كارگر امروز«ى  مطلب نيز جداگانه در ھمان شماره

   . نيز درج گرديده است ادبيات كارگرى ، بخش»نگاه«در سايت 

* * *  

ھاى مخالفت در صنعت نفت   اعتراضى مردم ايران، زمزمه نبشھم زمان با آغاز ج

 روى شاغل در شركت  عناصر چپ و پيش. در اوايل سال پنجاه و ھفت شروع شد

نفت، جھت سازمان دھى حركات اعتراضى آتى كاركنان، اقدام به تشكيل جلسات 

ه ھاى اصلى كه به تدريج رھبرى اعتصابات صنعت نفت را ب نطفه. مخفى نمودند

  . تاسيساتى بسته شد دست گرفت، در دو بخش

ى رى،   و خطوط لوله كه شامل پاhيشگاه تھران، مركز پخش: تاسيسات نفتى رى: يکم

 رو با تشكيل جلسات پى  در اين تاسيسات، عناصر پيش. مركز انبارھا و ادارات بود

شدن، سعى ھا و مھندسين، جھت متحد  در پى و فراخوان به تمامى كارگران، تكنيسين

ى اعتصاب  ى آن تشكيل كميته نمودند، كه نتيجه در ممانعت از پراكندگى كاركنان مى

 انق�بى سراسرى  ھاى شغلى و ھم چنين بر بستر جنبش با شركت نمايندگان تمام گروه

يكى . ھاى صنفى و رفاھى به مطالبات سياسى بود ھاى مردم، تبديل سريع خواست توده

توان گفت امتيازات تاسيسات نفتى رى و تھران، جوان بودن ھا و شايد ب از ويژگى

چون تاسيسات نفتى در تھران از نظر زمان بھره ( عظيمى از پرسنل آن بود  بخش

 تحصيل  اى كه بين بخش و ھمين طور رابطه) تر از جنوب بود بردارى، خيلى جوان

جھاتى مغاير با در (با كارگران به خاطر نظام كارى ) ھا مھندسين و تكنسين(كرده 

تر   سياسى سريع  جوشش به اين دhيل، در اين بخش. وجود داشت) سيستم كارى قديم

از جاھاى ديگر صنعت نفت به وجود آمد و توانست رھبرى اعتصابات سراسرى 

  .صنعت نفت را به دست گيرد

ھاى اعتراضى در شركت ملى حفارى اھواز  اولين حركت: تاسيسات نفتى جنوب: دوم
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ھا بود، زيرا اگر مث�  تر از ساير بخش  حساس رژيم شاه نسبت به اين بخش. شدشروع 

شد، ولى  كردند، فقط مصرف داخلى دچار وقفه مى كاركنان تھران اعتصاب مى

اعتصاب در جنوب به غير از توقف مصرف داخلى، صادرات نفتى يعنى تنھا و عمده 

به ھمين دليل، تمام مراكز . كرد ترين منبع اقتصادى رژيم را به طور كامل متوقف مى

در آن مقطع مورد _ ترين واحدھا  ترين تا بزرگ از كوچك_ صنعت نفت جنوب 

 در تاسيسات نفت اين منطقه   قواى نظامى حكومت شاه قرار گرفت و ارتش يورش

  .مستقر شد، كه اين امر باعث تشديد تضاد موجود گرديد

 ھم  ت رفاھى كه تا آن زمان تصورشرژيم شاه با پاسخ موافق به تمامى مطالبا

رفت، سعى در جلوگيرى از آغاز اعتصاب در اين تاسيسات نمود كه در شرايط  نمى

  .سياسى آن زمان، ت�شى مذبوحانه بود

ى اعتصاب تاسيسات نفتى اھواز، كه به رھبرى سه نفر از مھندسين حفارى به  كميته

، ابتدا با مخالفت كارگران روبرو ھاى درويشى، حياتى و ذاكرى سريعا شكل گرفت نام

اخراج كاركنان : مانند. ى اعتصاب، سياسى بود  كميته ھاى مشخص شد؛ زيرا خواسته

، در حالى كه مطالبات كارگران عمدتا صنفى …و كارگران خارجى از صنعت نفت و

ى   رو، كه كميته اما به علت درك اين موضوع توسط كارگران پيش. و رفاھى بود

كرد و يا حداقل مطالبات آنان را  ھاى آنان نيز حركت مى  جھت خواستهاعتصاب در

ى  ھم مد نظر داشت و در اين راستا تفھيم آن به كارگران، مخالفت كارگران با كميته

  .اعتصاب خيلى زود بر طرف گرديد

با ) ى صنعت نفت  ھيات مديره رئيس(در رابطه با اخراج كاركنان خارجى، انصارى 

ھاى مختلف، كاركنان را تقريبا قانع كرد كه به سر  ى به اھواز و نشستآمدن پى در پ

به اين ترتيب كه تمام كاركنان خارجى را به تھران فرا . كارھاى خود برگردند

 كردند، دست مزدھا نيز تا سقف دو برابر  خواندند، روساى مراكز مختلف را تعويض

 جزايرى   تا شبى كه مھندس…ھا دست و دلباز شدند و  داده شد، تعاونى افزايش

، در اتومبيل خود ترور شدند و روند  اش سرپرست مناطق نفتى و ھمكار آمريكايى

  .ى جديدى گرديد  سياسى صنعت نفت وارد مرحله جنبش

ترين مراكز كارگرى ايران  ترين و حساس پاhيشگاه آبادان، كه به عنوان يكى از قديمى

 آبادان به   سوزى سينماى ركس ى آتش ا واقعهدر آن مقطع فعاليت چندانى نداشت، ب



 28 

ھاى اعتصاب واحدھاى مختلف با اتحاد و ھماھنگى، تشكل  كميته. اعتصاب كشيده شد

 رو و چپ در جھت ارتقاى مطالبات رفاھى به  عناصر پيش. ترى را ايجاد كردند قوى

ر درون كردند كه با توجه به تعداد كم اين عناصر د  شبانه روزى مى سياسى، ت�ش

  .طلبيد ھا نيروى زيادى مى ھاى اعتصاب، قانع كردن افراد ديگر در كميته كميته

 و   رھبرى اس�مى انق�ب، در رابطه با اين جنب و جوش عناصر حول و حوش

) سوخت(ھا و فرا رسيدن فصل سرما و كمبود مواد نفتى  ى خواسته تعميق ھر روزه

 مستقر در تاسيسات  م نيروھاى ارتشدر شھرھا و ھم چنين به علت درگيرى مداو

ى فعالين، بر آن شدند كه ھياتى را به  صنعت نفت با اعتصابيون و دستگيرى روزمره

كه _ ى مشتركى، خواھان راه اندازى بخشى از تاسيسات  اھواز بفرستند تا در جلسه

  سرپرستى اين ھيات با مھندس. بشوند_ كرد  مواد سوختى داخلى را تامين مى

ى اعتصاب به طور مشروط پذيرفت كه   از چند جلسه، كميته پس. ان بودبازرگ

مصرف داخلى را تامين كرده، ولى از صادرات نفتى تا رسيدن به اھداف انق�ب 

به اين ترتيب، كاركنان به سر كارھاى خود بازگشتند و از ھمين زمان . ممانعت نمايد

ى اعتصاب  ھاى كميته  خواستهكه در ضمن يكى از_ ى تشكيل شوراھا  بود كه زمزمه

  .آغاز گشت_ نيز بود 

  .در بعضى از واحدھاى صنعتى، دو تشكل شورايى جداگانه ايجاد گرديد

و ) ثابت(كارگران رسمى . شوراى كارگران كه متشكل از دو گروه شغلى بود: کم1

  ؛)اى موقت و پروژه(كارگران غير رسمى 

رونى كار خود را آغاز نمود، ولى به شوراى كارمندان كه ابتدا با درگيرى د: دوم

  تدريج انسجام يافته و شروع به فعاليت كرد؛

شان به   روترين افراد در شوراھا عناصر چپ بودند، كه به علت وابستگى پيش

ى عملى واحد و منسجم در مورد  ھاى سياسى متفاوت چپ و فقدان يك برنامه گروه

 و اوضاع سياسى و اجتماعى آن  شرايط فنى تاسيسات فعاليت شورايى، بر اساس

ھاى سياسى راديكال شوراھاى تاسيسات در ابتداى فعاليت  زمان، بعضى از خواسته

  .شد ھا روبرو مى با ترديد آن

موضوعى . اين امور مصادف با بيست و دو بھمن و حاكميت جمھورى اس�مى بود

زوم خروج شد، ل  بحث مى كه با شروع فعاليت شوراھاى تاسيسات نفت در موردش
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از تاسيسات بود كه در روزھاى آخر _ يعنى نيروھاى ھمافر  _  بخشى از ارتش

انق�ب، نقشى مثبت و تسريح كننده در برپايى قيام بيست و دو بھمن بازى كردند؛ اما 

 رو شده   از مدتى بعضا تبديل به عناصر سركوب و دستگيرى عناصر چپ و پيش پس

  .بودند

سعى در گرفتن _ يعنى عمدتا افراد سياسى چپ _ وراھا ترين عناصر درون ش فعال

اختياراتى از قبيل عزل و نصب روساى ادارات، كنترل خريدھا، سفارشات و نگه 

اولين . كردند ھا بود، مى دارى انبارھاى قطعات يدكى كه قب� در دست آمريكايى

مى، در ھا بين شوراى مركزى صنعت نفت و رژيم جديد اس� درگيرى در اين زمينه

ھاى حفارى بود كه على رغم ھمكارى خوب شوراھاى   مته ھاى الماس مورد تيغه

ى  كه در آن زمان فرمانده(صنعت نفت و شوراى بنادر خرمشھر و آبادان، احمد مدنى 

ھا را از انبارھا خارج  موفق شد مته) نيروى دريايى و استاندار منتصب خوزستان بود

گفت، كه اين  او مى. ھاى آمريكايى بفرستد راى شركتكرده، با زور اسلحه به دوبى ب

  !ھا غصبى ھستند مته

 و نيروھاى موسوم به خلق عرب، تشنج در تاسيسات نفت   از درگيرى بين ارتش پس

  .باh گرفت

ھاى تقريبا  ى مسئولين صنعت نفت، درگيرى حضور عناصر لمپن حزب الھى در رده

ى كردستان،  رات جنگ سركوب گرانهمداوم در تمام تاسيسات صنعت نفت، تاثي

دستگيرى تمامى رھبران اعتصاب و شوراھاى تاسيسات نفت رى و ساير مسايل 

به ھر حال، . داد كوچك و بزرگ ديگر، سيماى صنعت نفت را در آن مقطع تشكيل مى

ى شوراھا در صنعت نفت به مشكل بزرگى براى حاكميت ارتجاعى و ضد  مساله

مايه تبديل شده بود، تا آن جا كه قرار بود وزارت نفت از كارگرى رژيم اس�مى سر

در زمان شاه، صنعت نفت، وزارت خانه نبود، براى اين . تھران به اھواز منتقل گردد

  .كه زير نظر دولت نباشد و به اين ترتيب مستقيما زير نظر شاه عمل كند

ن استاندار به عنوا(و عنصرى مانند غرضى ) ى اھواز امام جمعه(با حضور جنتى 

شوراھاى . جو سياسى و اجتماعى حاكم بر صنعت نفت جنوب تغيير كرد) خوزستان

مركزى كاركنان صنعت نفت در جنوب، كه حتا در مقطع كوتاھى نظارت بر 

و دو . ھا قرار گرفت صادرات نفتى را ھم بر عھده داشت، مورد شديدترين سركوب
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ى  با توطئه_  حياتى و درويشى يعنى_ نفر از سه تن رھبران اوليه و اصلى آن 

_ ى كمى نفر سوم  غرضى در يك متينگ ق�بى در اھواز كشته شدند و به فاصله

  .نيز دستگير، زندانى و ب�فاصله اعدام گرديد_ ذاكرى 

در تمام مسايل ) به عنوان استاندار(غرضى .  ايجاد شده بود جو رعب و ھراس

ھاى سريع و گماشتن عناصر بى  بو عزل و نص. صنعت نفت دخالت مستقيم داشت

  ھاى كليدى، روند جنبش سواد و بى تجربه، ولى وابسته به رژيم اس�مى در پست

  .شورايى را از ھم گسست

 آغاز جنگ  و سپس» انق�ب فرھنگى«ھا در جريان به اصط�ح  سركوب دانشگاه

واز، تاسيسات ايران و عراق، كه به انھدام كامل پاhيشگاه آبادان، تاسيسات نفتى اھ

ى   و اسكله ھاى حفارى و اكتشافى در خليج فارس ى خارك، اسكله صادراتى جزيره

ى بندر امام خمينى  آبادان و خرمشھر منتھى شد و ھم چنين بمباران تقريبا ھر روزه

ھاى ارسال نفت به تھران كه صرف نظر از به ھدر  و تلمبه خانه) بندر شاھپور سابق(

 سرمايه، منجر به كشته شدن ھزاران نفر از كاركنان صنعت نفت رفتن ميلياردھا دhر

ى سياسى اجتماعى مناسبى براى  به ھنگام كار در تاسيسات گرديد، در مجموع زمينه

 صنعت نفت  رژيم اس�مى سرمايه فراھم آورد، تا با استفاده از آن و در شرايط خاص

روى شوراھاى تاسيسات   در دوران جنگ تخريبى، به دستگيرى فعالين چپ و پيش

در اين رابطه تعدادى از فعالين چپ شوراھا، توسط حكومت جنايت . نفت اقدام كند

پاك سازى دائم از ( و اخراج از كار  كار و ضد كارگرى اس�مى اعدام و بقيه به حبس

به اين ترتيب شوراھاى صنعت نفت از محتواى واقعى . محكوم شدند) كارھاى دولتى

  .ان كامل گرديدش خالى و سركوب

يعنى شوراھايى با نمايندگان انتصابى از طرف _ ى شوراھاى جايگزين  فعاليت عمده

ى خواربار، سيگار،  در اين مقطع حداقل در صنعت نفت، تھيه_ حاكميت اس�مى 

در بعضى از اين گونه شوراھا، رشوه خوارى و قدرت طلبى . يخچال و اجاق گاز بود

ھاى پاك  ھاى اس�مى و ھيات  از تشكيل انجمن بود كه پسبه قدرى زياد و عميق شده 

سازى، اين مسايل آن چنان باعث آبروريزى افراد انتصابى حاكميت در شوراھا 

گرديد كه مجبور به افشاى آنان شدند و تعدادى از مسئولين اين شوراھا به اين طرف 

در بعضى . تر جلوگيرى شود و آن طرف منتقل گرديدند، تا از آبروريزى بيش
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ھاى ھمگانى، شوراھاى  ھا بعد از سركوب تاسيسات مانند مسجد سليمان، تا مدت

ھاى اس�مى  اما در اغلب تاسيسات صنعت نفت، انجمن. واقعى حضور فعالى داشتند

  .جايگزين شوراھا گرديدند

ھاى شوراھاى پاhيشگاه آبادان و  در اين جا hزم است به طور خ�صه به ويژگى

شوراھاى اين دو مجتمع توليدى . ، پرداخته شود)شاھپور سابق(زى شيميايى را

متشكل از واحدھاى مختلف، به علت گستردگى محيط كارى، متشكل از شوراھاى 

ھا اين بود كه شوراھاى مركزى  كارگاھى و شوراى مركزى بودند و ويژگى آن

) ان و كارگرانكارمند(پاhيشگاه آبادان و شيميايى رازى، به عنوان شوراى كاركنان 

ھاى  ويژگى ديگر اين بود كه ھم زمان با تشكيل اين شوراھا، انجمن. تشكيل گرديد

اس�مى پاhيشگاه و شيميايى نيز متشكل از عناصر حزب الھى شاغل به وجود آمدند 

كه تعدادى از عناصر آن در شوراھاى منتخب كاركنان به عنوان نماينده شركت 

مھورى اس�مى و اوج گيرى سركوب شوراھاى واقعى، داشتند، كه متعاقب تثبيت ج

ھاى اس�مى از كانال ھمين عناصر توانستند شوراھاى پاhيشگاه آبادان و  انجمن

ى ابزار قدرت و  ھاى اس�مى را به مثابه شيميايى رازى را ملغى و به جاى آن انجمن

  .سركوب مديريت انتصابى دولت اس�مى سرمايه، مستقر سازند

ى استقرار شوراھاى اس�مى دولتى به جاى شوراھاى مستقل  د با پروسهاين رون

به علت ويژگى فوق الذكر محيط . كارگرى در مراكز توليدى ديگر ايران، متفاوت بود

ھاى عمومى براى انتخاب ھم زمان  كار در پاhيشگاه آبادان و شيميايى رازى، مجمع

. شد حد به طور جداگانه تشكيل مىنمايندگان شوراھاى كارگاھى و مركزى، در ھر وا

اكثريت نمايندگان شوراى مركزى شيميايى رازى را افراد ھوادار و عضو جريانات 

ى فردى از اعضاى مجاھدين خلق و يك  دادند، به اضافه چپ آن زمان تشكيل مى

ى بعد از انق�ب كه از طرف واحدى انتخاب  عنصر فرصت طلب و حزب الھى شده

ى اس�مى  يت كاركنان آن افراد متوھم به حاكميت تازه استقرار يافتهشده بود، كه اكثر

  .و يا حزب الھى بودند

از اقدامات شوراى مركزى شيميايى رازى بعد از تشكيل، انتخاب مديريت بود كه 

 و تحصيل كرده و چپ برخاسته از سنت كنفدراسيون و تازه از  فردى متخصص

در شوراى . ن اس�مى مجبور به استعفا گرديدخارج بازگشته بود، كه با تثبيت انجم
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كاركنان پاhيشگاه آبادان نيز فردى چپ و عضو سازمان پيكار، به نام فرج هللا 

دشتيانى، به علت محبوبيتى كه بين كارگران در رابطه با دفاع از حقوق خود و 

ب  در دوران رژيم شاه داشت، به عنوان دبير شوراى مركزى انتخا ھمكاران كارگرش

  .شد

 بعد از استقرار حكومت اس�مى، كانديد  فرج هللا دشتيانى كه در اولين انتخابات مجلس

سازمان پيكار بود، در سال شصت و دو بعد از مدتى زندگى مخفى، دستگير و بعد از 

  . گرامى باد يادش. مدت كوتاھى اعدام شد

* * *  

  ى تاسيسات صنعت نفت ايران اط&عاتى درباره

 عمده تقسيم شده و يا با در نظر گرفتن ايجاد  ت ايران به سه بخششركت ملى نف

تر باشد گفته شود،  تغييرات در ساختار آن توسط رژيم اس�مى سرمايه، شايد دقيق

  .تقسيم شده بود

تحقيق، زمين شناسى، : شد ھا مى اكتشاف و توليد و حفارى، كه شامل اين بخش: يکم

ھاى نفت،   چاه اى نفت جديد، نگه دارى و سرويسھ ھاى نفتى، حفر چاه شناسايى حوزه

ى آن در مناطق اھواز،  كه دفتر مركزى آن در تھران و اھواز مستقر و فعاليت عمده

  . بود ھاى دريايى خليج فارس گچساران، آغاجارى و حوزه

ى ششصد و سی ھزار بشكه  شامل پاhيشگاه آبادان با ضرفيت روزانه:  پاhيش: دوم

  ).ب در جريان جنگ ايران و عراققبل از تخري(

ى دويست ھزار بشكه،  ى يک و دو تھران با ظرفيت روزانه ھاى شماره پاhيشگاه

ى بيست ھزار بشكه و پاhيشگاه شيراز با  پاhيشگاه كرمانشاه با ظرفيت روزانه

قابل ذكر است كه پاhيشگاه بزرگ اصفھان با . ى چھل ھزار بشكه ظرفيت روزانه

ى ھشتاد  ى دويست ھزار بشكه و پاhيشگاه تبريز با ظرفيت روزانه هظرفيت روزان

  .ھزار بشكه، بعد از انق�ب پنجاه و ھفت راه اندازى شدند

ى توليد و تصفيه   نيز جديدا به اين شبكه ضمنا پاhيشگاه در دست احداث بندرعباس

  .اضافه شده و ساختمان پاhيشگاه بزرگ اراك ھم در حال اتمام است

گرديد و  ، تامين مى)نفت شاه سابق(ھاى نفت شھر   خام پاhيشگاه كرمانشاه از چاهنفت

ھاى تھران، اصفھان و تبريز در حال حاضر از جنوب كشور تامين  نفت خام پاhيشگاه
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در ضمن پرسنل شركت نفت در مقطع انق�ب پنجاه و ھفت به طور كلى . شود مى

  . فعال بود  پاhيش عداد آن در بخشترين ت شصت و ھفت ھزار نفر بود، كه بيش

ھاى نفتى بين  كه توزيع توليدات و فرآورده:  و خطوط لوله و مخابرات پخش: سوم

ى  به اين ترتيب كه محصوhت تصفيه شده. شھرھا و روستاھا را بر عھده داشت

 مانند شھر رى در نزديكى تھران و شھرھاى  ى پخش پاhيشگاه را به مراكز عمده

فھان، اھواز، تبريز، مشھد، ھمدان و غيره ارسال و از آن مراكز از طريق اراك، اص

قسمت . رساند خط لوله و يا توسط تانكرھاى نفتى به شھرھا و روستاھاى كشور مى

ى مخابراتى كشور  ى جدا و كام� مستقل از شبكه ، كه يك شبكه مخابرات اين بخش

راتى شركت نفت را به عھده ھاى مخاب ى نصب و نگه دارى ايستگاه بود، وظيفه

  .داشت

 خطوط لوله و مخابرات، شامل نه مركز عمده بود، كه ھر مركز چندين تلمبه  بخش

اين مراكز عبارت بودند از اھواز، كوه دشت، اراك، رى، . خانه را زير نظر داشت

مراكز عمده، اھواز و كوه دشت و . كرمانشاه، تبريز، اصفھان، شيراز و شاھرود

ھاى  از اين مراكز عمده، نفت خام از چاه. شدند د كه مراكز جنوب ناميده مىاراك بودن

ھاى تھران و تبريز و ھم چنين مواد تصفيه شده به مراكز اصلى  اھواز به پاhيشگاه

كادرھاى فنى مراكز نه گانه بخشا در منازل سازمانى اسكان . گرديد  ارسال مى پخش

  .داده شده بودند

ى شركت نفت، در تھران داراى دفتر مركزى   تشكيل دھنده ھر يك از اين سه بخش

  .بودند كه روساى كل تحقيق، برنامه ريزى و خدمات فنى در آن جا متمركز بودند

، دو انبار بسيار بزرگ در شھر )شركت نفت(ى عظيم  براى تامين قطعات اين شبكه

تاسيسات ھاى مختلف و متنوع  رى و اھواز مستقر بود كه قطعات يدكى دستگاه

صنعت نفت را از طريق دفتر مركزى خريد در لندن و اين اواخر در زوريخ تھيه و 

  .نمود خريدارى كرده و به ايران ارسال مى

ى پنجاه به شركت  شركت ملى پتروشيمى ايران، كه ھنوز صنعت جوانى بود، در دھه

  .ملى نفت واگذار شد و يا به عبارت ديگر در آن ادغام گرديد

ات مسئوhن وقت، قرار بود كه در كنار ھر پاhيشگاه نفت، يك تاسيسات طبق تصميم

 از پاhيشگاه جنب آن  بزرگ پتروشيمى نيز احداث شود تا مواد خام مورد نيازش
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 قديمى شركت نفت، بخشا، و كادرھاى فنى و غير  نيروھاى متخصص. تامين گردد

  .دادند  تشكيل مىفنى تازه استخدام شده، كاركنان شركت ملى پتروشيمى را

ى آن توضيح داده شد، شامل چھارده تلمبه  ى جنوب، كه قب� درباره مراكز خطوط لوله

ھا در اھواز، كوه دشت و اراك واقع بود و حدود دويست ھزار  خانه بود كه مراكز آن

در ھر كدام . فرستاد بشكه محصوhت تصفيه شده را از پاhيشگاه آبادان به تھران مى

مبه خانه ھا، پنج تا ھشت نفر آمريكايى مستقر بودند كه در صورت بروز از اين تل

قطعات يدكى اصلى فقط در اختيار . كردند اشكاhت فنى به كاركنان ايرانى كمك مى

پرسنل آمريكايى بود، كه اين موضوع يك عامل درگيرى مداوم بين كاركنان ايرانى و 

  .پرسنل آمريكايى بود

                                                                                     2002نھم ژانويه 
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 »  پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگریۀکميت«چند پرسش از 

  
  مقدمه

در ادامه ی برنامه ھا و کوشش ھای خود » اتحاد سوسياليستھا«مسئولين اتاق پالتاک 
و جلب حمايت از ت�ش دست اندرکارانش، جلسه » یکميته ی پيگير«برای معرفی 

خانم مريم . ای را به سخنرانی دو تن از اعضای کميته ی مذکور اختصاص داده بود
محسنی و آقای کاظم فرج اللھی با شرکت در اين جلسه ابتدا به شرح فعاليت ھای 

اسخ به تاکنونی کميته و مشک�ت جاری آن پرداختند و سپس آمادگی خويش را برای پ
من به عنوان يکی از حاضران در آن نشست پالتاکی، . سواhت حاضران اع�م داشتند

پرسش ھايی را با اين دوستان در ميان نھادم اما به ھر دليل ھيچ پاسخی در قبال 
تصور من اين است که سواhت مذکور نه فقط . ھيچکدام از سواhت دريافت نکردم
عالين جنبش کارگری به طور جدی موضوعيت برای من، بلکه برای بسياری از ف

به بيان ديگر کميته ی پيگيری و حاميان و مدافعان آن بخواھند يا نخواھند با . دارند
من بر ھمين اساس و به . اين نوع پرسش ھای واقعی درون جنبش کارگری مواجھند

ير اميد دريافت پاسخ روشن دست اندرکاران کار کميته، ھمان سواhت را به شرح ز
  .در اينجا طرح می کنم

 بر اساس توافق رژيم اس�می و سازمان جھانی کار، تشکلھای دولتی موجود به – 1
شما درست از ھمين دو نھاد . عنوان تشکلھای کارگری به رسميت شناخته شده اند
فلسفه ی اين کار چيست؟ آيا . خواستار رفع موانع آزادی تشکل ھای کارگری شده ايد

باوريد که رژيم اس�می دست به چنين کاری می زند؟ اگر آری، به چه واقعا بر اين 
دليل؟ اگر نه، اين اقدام را که باعث توھم آفرينی در ميان توده ی کارگر ايران می 

  گردد، چگونه توضيح می دھيد؟ 

 جعفر عظيم زاده عضو کميته پيگيری مدعی شده است که ھدف از نگارش – 2
 25کارگران ايران، ! کارگران در مقابل ھمديگر است طومار، قرار دادن رژيم و 

سال تمام است که در کارخانه ھا، شھرھا، روستاھا، در خيابان ھا و در ھمه جا با 
کارگران شمال در ھمين سال گذشته بيش . سرمايه داران و رژيم در جنگ و ستيزند

. ته اند کارخانه را برای مدتی مصادره و صاحبان آنھا را گروگان گرف35از 

کارگران در پاره ای موارد، شھرھا را برای يک روز يا حتی روزھا ميدان اعتراض 
مراکز دولتی را تصرف کرده اند و . مسجد و قرآن به آتش کشيده اند. خود ساخته اند

آيا اين ادعا که از طريق ارسال اين طومار بايد کارگران و دولت يا نھادھای ... 
ھم قرار داد، نوعی شوخی بی مزه با کارگران، نوعی بی سرمايه داری را در مقابل 

اعتنايی و بی حرمتی به مبارزات توده ھای کارگر، و به طور واقعی تر حرکتی 
  ن مبارزات نيست؟آآگاھانه يا عامدانه برای منحرف نمودن 

 تاريخ جنبش کارگری دنيا و جنبش کارگری ايران، ھمه جا گواه است که – 3
 طبقه ی ۀه اند و سپس واقعيت اين تشکل را با قدرت مبارزکارگران متشکل شد

حال . شما راه ديگری پيش گرفته ايد. خويش بر بورژوازی و دولت تحميل کرده اند
وقتی که رژيم اس�می به شما پاسخ منفی می دھد يا اساسا به طومار شما ھيچ وقعی 
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تد رژيم در مقابل خواست نگذارد قرار است چه کنيد؟ آيا پاسخ منفی يا بی اعتنايی مم
شما نقطه ی پايانی بر حرکت شما نيست؟ اگر به رژيم اميد نبسته ايد، اگر به توافق 
 ۀبورژوازی متوھم نيستيد، پس از دريافت جواب مخالف يا عدم دريافت جواب، برنام
کارتان چيست؟ اگر به گرفتن پاسخ منفی يقيين داريد و اگر قرار است در عين گرفتن 

 برای متشکل شدن کارگران کار کنيد، چرا سرگرم طومار نويسی اً نفی واقعجواب م
شده ايد و چرا عم� و بدون مراجعه به دولت دست به کار سازمان دادن کارگران 

  نشده و نمی شويد؟

 شما رفع موانع آزادی تشکل کارگران را از دولتی که در نخستين دقايق تولدش – 4
اما در . يده ا کارگری بوده است، خواستار شدتا امروز کارش سرکوب ھر حرکت

. مورد ھدف اساسی متشکل شدن کارگران ھيچ حرف مشخصی بر زبان نياورده ايد

 ۀقرار است ظرفی برای مبارز! ممکن است بگوييد که ھدفتان مشخص است 
 کارگران ۀظرف مبارز. اما اين ھم ھيچ حرف مشخصی نيست. کارگران ساخته شود

قعی ظرف اعمال قدرت کارگران بر بورژوازی و دولت بورژوازی بايد به طور وا
اگر کارگران قرار است قدرت خود را عليه بورژوازی اعمال کنند، نمی توانند . باشد
خوردگان مبارزات قانونی، اعتصاب قانونی، قراردادھای قانونی و مانند اينھا  سوگند
عی کارگری به عنوان ظرف در اين مورد چه فکر می کنيد و اگر تشکل واق. باشند

متناظر با اعمال قدرت کارگران نمی تواند حاصل يک قرارداد و توافق قانونی ميان 
کارگران و سرمايه داران باشد، آيا کميته ی شما اھل ت�ش برای ايجاد تشکلی خارج 
از مدار قانونيت و قانونساhری بورژوازی ھست؟ اگر ھست رد پای آن را در کجای 

  کنونی خويش می دھيد؟فعاليت تا

 اتحاديه ھای کارگری، حتی اتحاديه ھايی که تا ھمين ۀ در شرايط موجود دنيا کلي– 5
کارگران يک مملکت را می گرفته اند ھمراه  % 95سال پيش، حق عضويت دو، سه 

و ھمدوش طبقه ی سرمايه دار برای فشار ھر چه بيشتر بر زندگی کارگران به نفع 
د، با تمامی تعرضات بورژوازی عليه کارگران ھم دلی نشان می سود سرمايه ھا ھستن

 اين اتحاديه ھا ھم به ظاھر و بر روی کاغذ از دولت و احزاب سياسی ۀھم... دھند و 
اما اين استق�ل از دولت و احزاب، حتی سر سوزنی به اينکه . جامعه استق�ل دارند

به اين . نکرده و نمی کند کارگران عليه سرمايه داران باشند کمک ۀظرف مبارز
 بحث راه آترتيب مولفه ھايی که شما و ھمراھان داخلی و خارجی تان خيلی حول 

تشکل کارگری برای اينکه به طور واقعی . انداخته ايد، مولفه ھايی عميقا بی اعتبارند
چنين ظرفيتی داشته باشد بايد پتانسيل و برنامه و افق و راھکار و راھبرد ضد 

شما نشان داده ايد که با ھر گونه بحث اين نوع تشکلھا . ی داشته باشدسرمايه دار
مخالفيد، در اين صورت چگونه با اين تشکل سازی خود می خواھيد به پيشبرد 

  !!مبارزات کارگران و تحميل مطالبات آنان بر سرمايه داران يا دولت کمک کنيد؟

ش موثر افراد ذی نفوذ  تشکل کارگری از پايين، توسط خود کارگران و با ت�– 6
مورد اعتماد و حمايت توده ھای کارگر بر پا می شود، در غير اين صورت يعنی 
جمع شدن چند نفر دور ھم و اع�م اينکه می خواھند تشکل کارگری بر پا کنند يک 

به نظر . حرکت کام� پيشينه دار و شناخته شده ی سکتی از باhی سر کارگران است
ممکن است .  پيگيری ھم چيزی فراتر از اين نوع سکت ھا نيستمی رسد که کميته ی
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 از اين امر مطلقاً .  يا چند ھزار کارگر را جمع کرده است4000بگوييد امضای 
درونی بودن کميته در ميان کارگران و از اينکه افرادش عناصر مورد اعتماد و 

د را پای ھر کارگری حاضر است امضای خو. حمايت کارگران باشد خبر نمی دھد
شما باhی سر کارگران نبودن کميته يا سکت نبودن . طومار حق آزادی تشکل بگذارد

  يا ائت�ف سکت ھا نبودن آن را چگونه توضيح می دھيد؟

 نفر آدم مدعی تعلق به جنبش 40  -   30پيگيری با اينکه در مجموع از ۀ  کميت– 7
ئن موجود، طيفی از ديدگاه مشاھدات و قراۀ کارگری تشکيل می شود، اما بنا بر ھم

 اينھا ۀتا آنجا که مشاھده می شود، ھم. ھا و سمت و سو ھای متناقض در آن جمعند
. اينکه تشکل مورد نظر مستقل از دولت باشد. فقط در دو مورد با ھم وحدت دارند

 اول قب� صحبت شد، ۀ بی خاصيت بودن مولفۀدربار. اينکه کارگران حق تشکل دارند
نی اينکه آزادی تشکل حق کارگران است، حتی بدترين دشمنان کارگران دومی ھم يع

ھم ممکن است با ديد و دريافت خود و بر اساس نوع تعريف خود از تشکل کارگری 
.  معتبری برای وحدت ميان عناصر کميته نيستۀچنين چيزی بگويند، بنا بر اين مولف

اصر کميته برای پيشبرد  اينھا توضيح دھيد که وحدت واقعی عنۀبا توجه به ھم
  کارھايشان در کجا قرار دارد؟

 در ارتباط با سوال پيش، کام� روشن است که در درون کميته، نظرگاه ھای – 8
ناسيوناليست ھايی که . متفاوتی ولو در درون يک وحدت کام� رفرميستی وجود دارد

ده تر صنعت ھر نوع افزايش حق و حقوق کارگری را به رشد بسيار عالی تر و گستر
و در واقع دردشان نه معيشت )  آوای کارۀنشري(سرمايه داری موکول می کنند 
 صنعتی است، کسانی که حداقل در حرف اين ۀکارگران که کمبود انباشت سرماي

کسانی که از مجمع عمومی حرف می زنند، کسانی که در . چيزھا را تاييد نمی کنند
ند و چيز ھای ديگر، سوال اين است که اينان  خود، سنديکا را بی بديل می دانۀنوشت

چگونه می خواھند متحد و ھمراه برای سازمانيابی جنبش کارگری ت�ش و مبارزه 
  کنند؟

 دستمزد و ۀ بحث و گفتگوی رژيم پيرامون مسالۀ حيات کميته، دورۀ دور– 9
 پيگيری که ۀکميت. مبارزات کارگران عليه تصميمات ضد کارگری دولت بوده است

ود را مظھر ت�ش برای سازمان دادن جنبش کارگری معرفی کرده است تا مدتھا خ
  چرا؟. ھيچ ک�می در اين مورد به زبان نياورد

 سال اخير، 2 درون کميته بعضا ھمان کسانی ھستند که در طول ۀ نيروی موتلف– 10
ھيات موسسين سنديکا را در مقابل شوراھای کارگران شھرھا، قطعنامه ی 

 ماده 21نامه ی ع خردادی اول ماه مه سال گذشته را در تقابل با قط2انه و سازشکار
اينان بسيار آگاھانه و برنامه ريزی شده . ای شوراھای کارگران شھرھا پيش کشيده اند

نسبت به دستگيری و زندانی شدن فعالين کارگری در سقز سکوت کردند و به ھر 
. ت سرمايه داری عليه کارگران دارند تاريکی به لحاظ ھمسويی با دولۀحال کارنام

 ًhاينان چگونه می خواھند مبارزان ميدان سازمانيابی کارگران برای پيشبرد او 
 ديگرانی که ميان خود و اينان فرق می گذارند، چگونه می مبارزاتشان باشند و ثانياً 

  خواھند با ھم برای سازمانيابی جنبش کارگری ت�ش کنند؟
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جودشان از موقعيت کنونی جنبش کارگری جھانی درد می کشد  آنانکه سراسر و– 11
بر اين باور جدی اند که موقعيت رقت بار کنونی در عين حال که محصول سرکوب و 
توحش بورژوازی است، اما فشار راه حلھای بورژوايی در درون جنبش کارگری در 

ه دنبال نخود به وجود آوردن و تحميل آن سھم عميق داشته است، فرستادن کارگران ب
سياه، دنبال جنبش اتحاديه ای، دنبال حل و فصل مسائل خويش در چھارچوب پذيرش 

 کار مزدی، جدال ناسيوناليستی با امپرياليسم، دموکراسی طلبی خلقی و امثال ۀسلط
ھمه چيز گواه است که .  اين راه حلھا و افق سازيھای مخرب بوده استۀاينھا از جمل

آيا در اين  زمينه، ھيچ تعمق آگاھانه .  ھمين راه حلھاستۀه دھند پيگيری ھم ادامۀکميت
و مسئوhنه ای نموده ايد؟ در حال حاضر در ميان فعالين راديکال جنبش کارگری در 

اين . داخل و خارج ما شاھد جنب و جوشی برای برگرداندن مسير ياد شده ھستيم
رای جنبش کارگری مخرب فعالين راھکار ھا و راه حلھای کميته و مانند آن را ب

  نظر و توضيحتان چيست؟. ارزيابی می کنند
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 !»اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران« 

  و اخراج مھدی کوھستانی

 . در شھر ھر آنچه ھست گيرند       گر حکم شود که مست گيرند

 بين المللی در اتحاد« شرکت سھامی سنديکاليست ھای ايرانی خارج کشور موسوم به 

اخيراً يکی از شرکای ديرينه صاحب نفوذ و مھره مشکل ! »حمايت از کارگران ايران

طنز ماجرا اين است که طبق گفتۀ . گشای خود، مھدی کوھستانی را اخراج کرده است

رسيده است اما اوhً » اتحاد«  به تصويب 2006خودشان حکم اخراج اين فرد، سال 

و اخراجی در ھمه اين مدت ھمکار و يار غار بوده است و معلوم نيست چرا اين عض

شايد که مشکل    !!به مھدی کوھستانی اب�غ می گردد ثانياً چرا اين حکم امروز 

  !!تأخير پستی در کار بوده است

با وجود لحن بسيار غير صريح و عميقاً فرصت طلبانه و کاسبکارانه اط�عيۀ  

اط�عيه و  قعی اخراج مھدی، آنچه که از فحوای اتحاد بين المللی در ارائۀ دليل وا

متن ضميمۀ آن به عقل آدميزاد می رسد اين است که او با سوليداريتی سنتر ارتباط 

اين اتھام تا جائی که به شريک و يار غار ديرين اين جماعت بر می گردد . داشته است

اسی اين است مسأله اس. تا اين جا اص�ً جای حرفی نيست. به طور قطع صحت دارد

کيفرخواست . که ماجرا به اين جا ختم نمی شود، بلکه از اينجا آغاز می گردد

سنديکاليست ھا از اساس ق�بی است، نه به اين معنی که برگ اتھام مھدی کوھستانی 

ايراد دارد بلکه دقيقاً به اين معنا که اوhً حتی ھمين برگ به صورت بسيار وحشتناکی 

ليه جرائم اصلی و واقعی متھم ازمتن اط�عيه حذف گرديده دستکاری شده است و ک

است، ثانياً صادر کنندگان اط�عيه از باh تا پايين در کليه بندھای کيفرخواست با 

مھدی کوھستانی نه فقط شريکند که بار اتھام و مجرميت آنھا حتی از او نيز سنگين 
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ر پيش روی توده ھای اجازه دھيد مسأله را به صورت صريح و عريان د. تر است

  . طبقه کارگر ايران باز کنيم

شخصی به نام مھدی کوھستانی يک سنديکاليست کار کشته ايرانی و کارمند ھيأت 

او در طول چند سال اخير وظيفه خود می ديده است که . رئيسه اتحاديه کار کاناد است

ادھای در چارچوب سياست ھای طراحی شده اتحاديه ھای کارگری جھانی يعنی نھ

ضد کارگری مزدور سرمايه جھانی برای ساختن سنديکاھای راست رفرميستی منحل 

نقش مھدی کوھستانی . در مصالح و ملزومات بقای سرمايه، در ايران فعاليت نمايد

لذا کل . دقيقاً اين بوده است و او در طول اين چند سال در اين راستا ت�ش کرده است

 با مجامع و نھادھای ضد کارگری سرمايه جھانی ارتباطاتی را که مھدی کوھستانی

اھداف اساسی مجامع . از جمله سوليداريتی سنتر داشته است، از اين منظر بايد ديد

 سوليداريتی سنتر و محتوای رسالت اتحاديه ھای کارگری  جھانی سرمايه داری مانند

 که ھدف اين بوده و اين است. مزدور سرمايه بين المللی مثل روز روش است

رويکرد راست سنديکاليستی در جنبش کارگری ايران مورد حمايت قرار گيرد، 

اين . سنديکاليسم راست سرمايه پرست نقش مسلط را در جنبش کارگری احراز کند

رويکرد ضد کمونيستی در وھله اول ھر نوع جھت گيری و حرکت راديکال ضد 

 مرحله بعد کل جنبش سرمايه داری درون جنبش کارگری را قلع و قمع کند و در

کارگری ايران را وثيقه تسويه حسابھای درونی ميان بخشھای مختلف بورژوازی 

جھانی يا به طور مشخص بورژوازی درندۀ امريکا و دولت ھار و جنايتکار سرمايه 

اينھا اھداف مشخص دولت ھای سرمايه داری، مجامع بين . داری ايران قرار دھد

آقای مھدی . ی کارگری سرمايه ساhر بوده استالمللی سرمايه و اتحاديه ھا

کوھستانی در اين چارچوب کار کرده است و برای پيشبرد اين اھداف با مجامع 

  .جھانی سرمايه ارتباط داشته است

اتحاد بين المللی در «با توجه به توضيحات باh ساختار اط�عيۀ جريان موسوم به 

تانی از اساس مجعول، فريبکارانه و از عليه مھدی کوھس! »حمايت از کارگران ايران
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در اينجا صرفاً ارتباط کوھستانی با سوليداريتی سنتر . ھمه لحاظ دروغ پردازانه است

عمده شده است آنھم بطورغيرمستقيم و غير شفاف، در حالی که جرم پايه ای و بنيادی 

رميسم وی يعنی اجرای دسيسه ھای برنامه ريزی شده سرمايه جھانی برای تقويت رف

راست سنديکاليستی، برای مسلط ساختن اين رفرميسم سرمايه پرست بر جنبش 

کارگری، برای از ميان برداشتن ھر رويکرد ضد سرمايه داری طبقه کارگر و برای 

تبديل جنبش کارگری ايران به وسيله تسويه حساب درونی بخش ھای رقيب و ھار و 

اط�عيه بر روی اين . رفته شده استکارگرکش سرمايه بين المللی، به کلی نايده گ

بخش به کلی خط کشيده است و به اين ترتيب بزرگترين عوامفريبی را عليه جنبش 

  . کارگری ايران مرتکب گرديده است

چرا صادر . پس از اين توضيحات نوبت طرح سؤال اصلی و اساسی ما فرا می رسد

ی کوھستانی کليه جرائم کنندگان اط�عيۀ مذکور يا صادر کنندگان حکم اخراج مھد

وی را به ديده اغماض گرفته اند و فقط به طرح ارتباط او با سوليداريتی سنتر آنھم به 

چرا آنان در مقابل کل مأموريت و ايفای نقش ! شکل فوق الذکر، بسنده کرده اند؟

کوھستانی عليۀ جنبش کارگری و عليۀ رويکرد ضد سرمايه داری اين جنبش، سکوت 

چرا !  محتوای اط�عيۀ خويش ساخته اند؟ ما ارتباط وی با نھاد مذکور رانموده اند ا

آنان کل برنامه ريزی سرمايه جھانی برای انح�ل کامل جنبش کارگری ايران در 

رفرميسم منحط سنديکاليستی آلت دست بورژوازی را اص�ً جرم و اشتباه تلقی نکرده 

مث�ً گرفتن امکانات برای کمک به و نمی کنند اما ارتباط با سوليداريتی سنتر و 

 ضد کارگری و ضد کمونيستی را محل  اجرای اين سياست ھا و برنامه ريزی ھای

  !ايراد می دانند؟

اين ھا سؤاhت اساسی است که در پيش روی صادر کنندگان حکم اخراج مھدی 

کوھستانی قرار دارد و آن ھا موظفند که به طبقه کارگر ايران به صورت شفاف و 

اينکه آنان چه خواھند گفت بايد منتظر ماند اما پاسخ تمامی اين . دقيق پاسخ دھند

سؤاhت برای ما و برای ھر کارگر آگاه ضد سرمايه داری در ھر کجای دنيا به ويژه 
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پاسخ اين است که کليه اين دار و دسته ھا، تمامی محافل . ايران بسيار روشن است

ادر کنندگان حکم اخراج مھدی کوھستانی ھمه سنديکاليستی راست و چپ و تمامی ص

و ھمه حتی بيش از شخص کوھستانی در تمامی اين توطئه ھا عليۀ طبقه کارگر ايران 

اين ھا در تمامی طول چند سال اخير عين . و به نفع سرمايه جھانی شريک ھستند

ا با ھمان کارھائی را انجام داده اند که مھدی کوھستانی برای کمک به پيشبرد آن ھ

ھمه اين ھا بدون ھيچ کم . سوليداريتی سنتربرای دريافت امکانات، ارتباط داشته است

و کاست مجريان مستقيم سياست ھا و اھداف پليد ضد کارگری سرمايه جھانی عليۀ 

ھمه اين ھا برای سنديکاسازی مورد نظر سرمايه بين . جنبش کارگری ايران بوده اند

اتحاديه ھای کارگری مزدور سرمايه داری به ھر المللی و نسخه پيجی شده توسط 

ھمۀ آن ھا برای قلع و قمع رويکرد ضد سرمايه . نوع ت�ش و توطئه دست می زده اند

ھمين ھا . داری درون جنبش کارگری ايران حاضر به ارتکاب ھر جنايتی بوده اند

ه و به طور بوده اند که فعالين کارگری ايران و کردستان را ملعبه دست خود قرار داد

. مستمر آنان را وادار ساخته اند تا نامۀ فدايت شوم برای آقای گای رايدر ارسال دارند

ھمۀ اين ھا بوده اند که آکسيون ھای مسخره و سراسر دروغ چند نفری فرقه ھای 

خود در خارج کشور را، به عنوان حمايت عظيم و سراسری اتحاديه ھای کارگری 

ھمۀ اين ھا به . ان به خورد کارگران ايران داده اندجھانی از جنبش کارگری اير

اندازه ھم و به صورت متحد و ھمدست در جھت مت�شی نمودن کميته ھماھنگی برای 

ھمۀ اين ھا، مشتی عناصر فرقه گرای . ايجاد تشکل کارگری ت�ش کرده اند

ايه سنديکاليست و رفرميست درون اين کميته را، مأمور حمله عليه رويکرد ضد سرم

آری تمامی اين ھا به اندازه ھم و يکی . داری و از ھم پاشاندن کميته ھماھنگی ساختند

از ديگری بيشتر در تمامی اين ترفندھا و برنامه ريزی ضد کارگری سرمايه جھانی 

طيف وسيعی در . مھدی کوھستانی اص�ً تنھا نبوده و نيست. انجام وظيفه کرده اند

اين فقط مھدی کوھستانی نيست . شارکت مستقيم داشته انداجرای برنامه ھای ياد شده م

کل . که بايد از شرکت سھامی سنديکاليستی موسوم به اتحاد بين المللی اخراج گردد

اين شرکت سھامی و کل سنديکاليست ھا و فرقه ھای متحجر سنديکاليست و کل 
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داف توطئه گران عليه رويکرد ضد سرمايه داری و کل مجريان سياست ھا و اھ

سرمايه جھانی عليه جنبش کارگری ايرانند که بايد توسط توده ھای طبقه کارگر مورد 

. يک نکتۀ hزم ديگر را نيز به اين نوشته کوتاه اضافه کنيم. بازخواست قرار گيرند

باhتر بر نقش و رويکرد و اھداف و توطئه گری دار و دسته ھای سنديکاليستی 

ديه ھای کارگری سرسپرده نظام بردگی مزدی آويخته به سرمايه جھانی و اتحا

توضيحات ما شايد اين ابھام را در ذھن شماری از خوانندگان . صريحاً انگشت نھاديم

و ! »اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران« پديد آرد که راستی راستی نکند 

گری مشتی سنديکاليست و رفرميست راست و چپ، در اين يا آن گوشه جنبش کار

و با اعتبار داشتن چنين جای پائی می خواسته اند اھداف سياه ! ايران جای پائی دارند؟

اجازه دھيد بسيار صريح اع�م کنيم که چنين !! ضد کارگری باh را جامه عمل پوشند

تصوری در مورد اين محافل و موجودات، نه خيالبافی معمولی بلکه ماليخوليای حاد 

ن ھا محافل راست سنديکاليستی از نوع اتحاد بين المللی ميليو. خيال پردازی است

مورد بحث اين نوشته و ھزاران سنديکاليست راست از نوع اعضای باقی و مستعفی 

و تازه استعفا دادۀ آن می آيند و توطئه می کنند و ترفند می بافند و علم و کتل 

نند و سرانجام از ميان سنديکاليسم مورد نظر سرمايه جھانی را اينجا و آنجا بلند می ک

می روند، اما ھيچ کارگری در ھيچ کجای ايران ھيچ تره ای برای ھيچ يک از 

ما از رويکرد و سرشت کار اين جماعت پرده بر می . کارھای اينان خرد نمی کند

داريم نه به اين خاطر که در معادhت واقعی مبارزه طبقاتی ھيچ وجودی دارند، بلکه 

که سنديکاليسم و برنامه ريزی سرمايه جھانی و اتحاديه ھای صرفاً به اين خاطر 

کارگری آلت دست نظام بردگی مزدی ھميشه و ھمه جا برای جنبش کارگری جھانی 

تا آن جا که به دکان ھا و . و از جمله جنبش کارگری ايران يک خطر جدی ھستند

ھمان بيت دکانداران باh مربوط می شود می توانيم حرف خود را در مصرع دوم 

   »عرض خود می برند و زحمت ما می دارند« : شعر معروف خ�صه کنيم که

  2008 دسامبر         
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 در جواب آقای علی خدری
 

 نقدی که بر فراخوان فعالين جنبش لغو کار مزدی نوشته ايد، نقدی کام�ً راست، 
بی بر فعالين جنبش لغو کار مزدی ھيچ سخن عجي. رفرميستی و سنديکاليستی است

آنان از ھمزنجيران طبقاتی خود درخواست کرده اند که با توسل به . زبان نرانده اند
قدرت عظيم طبقاتی خويش به ياری    فعالين جنبش ضد سرمايه داری دستگير شده 

شما می گوـيد که يک فعال کارگری بايد تنھا مطالبه ای . در اول ماه مه سقز بشتابند
!  در ميان گذارد که بطور بالبداھه و فوری قابل تحقق باشدرا با توده وسيع طبقه خود

 روی اين حساب تبليغ بکارگيری س�ح اعتصاب؛ تبليغ اتحاد و يکپارچگی و اعمال 
قدرت متحد طبقاتی، تبليغ سرنگونی دولت بورژوازی، تبليغ مصادره کارگاھھا و 

غ مطالبات جاری اعمال کنترل کارگری، مھمتراز ھمه تبليغ سوسياليسم، حتی تبلي
مطابق  اين استدhل، توده ھای کارگرحتی !! کارگری تمامی، چپ روی افراطی است

مطالبات روز خود را به جرم اينکه قدرت تحميل فوری آن را بر سرمايه داران و 
آيا فکر نمی کنيد بدون اينکه . دولت سرمايه داری ندارند، اص�ً نبايد مطرح نمايند

 موضوعاتی قرار گرفته ايد که خودتان ھم نمی توايند بدان بخواھيد در مسير طرح
.                                         و اميد ما اين است که پای بند نباشيد! پای بند باشيد؟

                              

شما واقعی بودن و . فعالين لغو کار مزدی در خارج از مدار واقعيتھا زندگی نمی کنند
معنای زمينی بودن در غلطيدن به قبول بی چون . مينی بودن را بسيار بد می فھميدز

بحث بر سر تغيير اين واقعيت است و برای . و چرای واقعيت سياه موجود نيست
تغيير دادن بايد ھميشه افق تغيير و راھبردھا  و راھکارھای تغيير دادن را با توده 

 آنان به موضوعات روز مبارزه تبديل ھمزنجير خود طرح کرد و ھمدوش و ھمرزم
چرا بايد رضا . در ک�م شما ھيچ اثری از فھم آموزشھای مارکس وجود ندارد. نمود

روستاھا مبارزات کارگران نفت را پلکان عروج خويش به دولت قوام کنند اما فعالين 
اد ضد سرمايه داری حق ندارند از کارگران نفت برای آزادی رفقای در بندشان استمد

آيا اين حرف شما سخن يک انسان مخالف موجوديت سرمايه داری و دست . نمايند
چرا نبايد نوع . معلوم است که مطلقاً چنين نيست. اندر کار تغيير عينيت حاضر است

حرفھای فعالين جنبش لغو کار مزدی، اين حرف  که کارگران بايد به قدرت طبقاتی 
 نفت را ببندند، می توانند ھمه مراکز کار و توليد خود اتکاء کنند، اينکه می توانند شير
از . ، زمزمه و ذھنيت روز کارگران شود------- را در خاموشی کامل فرو برند و 

اين کار چه کسانی زيان می بينند و شما در کجا نشسته ايد؟ در طول چند سال اخير 
ه شکست صدھا و شايد ھزاران اعتراض و اعتصاب کارگری بدون ھيچ نتيجه ای ب

چرا؟ زيرا که اين اعتصابات با حمايت کارگر نفت و برق و آب و . منتھی شده است
چرا . کارگر آموزشی و بخش درمان  ذوب آھن و جاھای ديگر مواجه نگرديده است

فعالين کارگری حق ندارند از کارگران نفت و مراکز ديگر کار و توليد بخواھند تا از 
ت کنند؟                                                       اين اعتصابات و اعتراضات حماي
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. م�ک زمينی بودن و نبودن يک حرف، مجرد عملی بودن و نبودن فوری آن نيست

آنچه می تواند محقق گردد و ظرفيت تحقق آن در کارگران ھر چند اندک وجود دارد، 
کارگران امروز و . پيش روی توده ھای کارگر قرار گيردبايد بسان يک راه حل در 

بطور بالفعل دست به کار استقرار سوسياليسم واقعی کارگری نيستند اما بايد 
سوسياليسم را بصورت يک برنامه شفاف و ملموس و زمينی و مادی مطرح کرد و 

                   .                              کوشيد تا موضوع روز مبارزه کارگران شود

     

شما بسيار نادرست به تمسخر مطرح کرده ايد که اگر  فعالين جنبش لغو کار مزدی 
توان بسيج فوری کارگران نفت،  بنادر، ذوب آھن،  آب و برق و جاھای ديگر را دارند 

!   تن،  و نه برای  نجات ھمه طبقه کارگر دست به کار نمی شوند؟5چرا برای نجات 

لغو کار مزدی بھترين طريق توسل کارگران به اعمال قدرت متحد طبقاتی عليه فعالين 
درست ھمانسان که . آنھا حق دارند چنين کنند. بورژوازی را با آنان در ميان گذاشته اند

سنديکاليستھای راست حق دارند از کارگران بخواھند که توسل به قدرت طبقاتی را به 
. د کار مزدی را در بات�ق سنديکاليسم دفن کنندبايگانی تاريخ بسپارند و جنبش ض

 کاری که آنان می کنند و شما نيز در اين
.                             نقد با کمال تأسف با آنھا ھمراه و ھم جھت شده ايد  

ھر چند آرزويم . شما نير حق داريد که با آنھا ھمصدا باشيد. آنان حق دارند چنين کنند
اما فعالين ضد کار مزدی نيز حق دارند حرف جنبش خويش . ذر باشداين است که زودگ

آنان حق دارند عليه آنچه از سوی سنديکاليستھا و سوسيال رفرميستھا عليه . را بزنند
جنبش کارگری رفته است فرياد بکشند  و از کارگران بخواھند که به قدرت ضد 

توده . ما نيز حق داريم. اريدآنان و شما حق د. سرمايه داری جنبش خود اتکاء نمايند
در ميان . ھای کارگر در اين ميان خودشان راه درست جنبش خود را پيدا خواھند کرد

حرفی که . حرفھای نادرست شما يک حرف بسيار نادرست ديگر ھم وجود دارد
شما . راستش بسيار خطرناک است و از شمای رفيق عزيز انتظار طرح آن را نداشتم

ل سالھای زندان دستگيرشدگان سقز مديون وساطت گای رايدر و سران گفته ايد که تقلي
آن را اھانتی بزرگ . من از شنيدن اين حرف احساس بسيار بدی  دارم. اتحاديه ھاست

تصور من اين است که اين جنبش کارگری ايران است که دولت . به طبقه ام می دانم
 و پيش و پس آن 84نی سال  به عقب نشي60اس�می بورژوازی را از اوج قدرت سال 

شما از مبارزه طبقاتی درک روشنی . شما کارگران را نمی شناسيد. فرو رانده است
ری بسيار بھا می دھيد شما به سنديکاليسم و اتحاديه گراـی و رفرميسم ضد کارگ. نداريد

.   و اين عيب بزرگی است  

 

6 .12 .2005  
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 نگاھی به نوشتۀ اخير يدهللا خسروشاھی

جنبش کارگری ايران، معض�ت و «  تحت عنوان  ھیمطلبی را از يداله خسرو شا 
که گويا متن سخن پراکنی اخير ايشان می باشد، در سايت افق روشن » چشم انداز آتی

رويت کردم که در اين نوشتۀ کوتاه، مورد بحث يا نقد من نمی باشد زيرا تکرار ھمان 
ه گرا، با حرف ھای ھميشگی يک سنديکاليست خالص قديمی و تازگی ھا بسيار فرق

  ھمان شيوه ھای خاص شناخته شده خود او می باشد، مطلبی با محتوائی سطحی که

 را نه  ريشۀ اصلی تمامی نارسايی ھا و بدبختی ھا و مصائب توده ھای کارگر ايران
مطلبی سرتا پا . در نظام سرمايه داری، بلکه در اين يا آن سياست دولتمردان می بيند

رد تا بنياد موجوديت سرمايه داری و رابطه خريد و فروش  ت�ش دا توھم انگيز که
 تودۀ وسيع کارگر را به   نيروی کار را منزه جلوه دھد و گرسنگی و فقر و ف�کت

 که اخت�فات راه حلھا و راھبردھای   مطلبی بی مايه .نوع رژيم حاکم منتسب کند
رد ضد سرمايه ماھيتاً متفاوت موجود در جنبش کارگری، حتی اخت�ف ميان رويک

داری و برای محو سرمايه داری، با گرايش رفرميست ھای راست سنديکاليست نوع 
خودش را، تا حد اخت�ف نظر در مورد نوع و ساختار تشکل ھای کارگری يا از آن 

اين . ھم بی معنی تر به شيوه تلفيق بين کار قانونی و کار فراقانونی تقليل می دھد
 برای استتار سرشت عميقاً کاپيتاليستی  شيانه ای ت�ش نا آخری ظاھراً فقط

 سنديکاسازی مطابق نظم بردگی  قانونگرايانه خود اوست که در تمامی عمرش سوای
اين وارونه نمائی برای پوشش دادن به آن . مزدی به ھيچ چيز ديگر باور نداشته است

ه از دوست سنديکاليسم قانوگرای سرمايه پسند و سرمايه مسلک، hبد درسی است ک
ھمان دوستش که فع�ً يداله برای مبارزه با . ياد گرفته است" !! ديالکتيسين اش"

که " !! ديالکتيسينی. "گرايش ضد سرمايه داری، با او و نوع او وحدت کرده است
 در بحث و صحبت و عم�ً نيز، 57يادم می آيد در يکی دو سال بعد از انق�ب سال 

    " !!زن تابعی از متغير مرد است  "  شت کهعقيده دا!! بطور ديالکتيکی

حرفھای مشابه متن سخن پراکنی جناب يداله ھر کجا که hزم بوده و موضوعيتی  
داشته است به کرات از طرف فعالين لغو کار مزدی بطور جامع پاسخ گرفته است و 

 موضوعی که باعث شد به نوشتن اين مختصر بپردازم،. نياز به پاسخ مجدد ندارند

  تکرار برخورد بغايت تحريف آميز، کينه توزانه و چندش آور عباراتی است که يداله

و امثال ايشان خود را مجاز می دانند تا با زير پا گذاشتن کليۀ معيارھای اخ�ق 
  . انسانی آن ھا را مثل آدامس بجوند و تکرار نمايند

  : او نوشته است  

 سرپوش گذاشتن بر  که برای» و کار مزدیلغ«در ابتدا بايد ياد آور شوم که گروه "
بی عملی مطلق خود ھر گونه سازمان يابی کارگران را در مراکز کاری نفی می کند، 

مث&ً کوچکتر ( چرا که که اين جمع بسيار کوچک . در اين جا مورد توجه من نيست
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با نسخه پيچی و دعا نويسی، سه سالی است اين   )از گروه منحط ھفت تنان خودش
باشد، اما » تشکل ضد سرمايه ذاری«نين فتوا صادر کرده که تشکل کارگری بايد چ

در پيچ و خم ھا و مقاطع حساس درون جامعه، فارغ از وقوع مبارزات راديکال، به 
کوه پايه ھا روی آورده اند تا ھوای تازه استنشاق نمايند لذا من به فعاليت جمع ھايی 

ری کارگران نقش داشته و در اين راه ھستی در کوران مبارزۀ جا. می پردازم که
خود را خالصانه در راه رسيدن کارگران به يک زندگی انسانی در معرض خطر 

  "قرار داده اند 

 روی   تمام تمرکز کار و بحث فعالين ضد سرمايه داری و جنبش لغو کار مزدی 
قرار داشته و سازمان يابی توده ھای کارگر در مراکز کار و توليد عليۀ سرمايه داری 

    تنھا رويکردی است که حزب سازی و فرقه آفرينی از ھر نوع دارد و به اين اعتبار

 در باhی سر کارگران را، با قاطعيت  و از جمله نوع سنديکاليسم منحط فرقه ای يداله
و سازمان يابی ضد سرمايه داری کارگران در بستر مبارزات . نقد و طرد می کند
 جنبش کارگری را جنبشی ضد سرمايه  . کار خود قرار می دھدجاری آنان را اساس

داری می بيند و برای سازمانيابی ھمين جنبش، برای آگاه کردن و نيرومند ساختن و 
در عمل راديکال ترين حرکت . افق دارتر شدن آن، ھمه توان خود را به کار می گيرد

 و بھای  داده و می دھدھا مانند يخچال سازی خرم آباد و جاھای ديگر را سازمان 
.  شکنجه و ھر مجازات ديگری پرداخت کرده است و می کند آنرا با تحمل زندان،

 تنھا رويکردی است که مبارزه  گرايش ضد سرمايه داری و جنبش لغو کار مزدی
عليۀ رژيم سياسی را از مبارزه ضد سرمايه داری جدا نمی کند بلکه آنرا در پيوند 

به ھمين خاطر است که . د سرمايه داری طبقۀ کارگر می داندارگانيک با مبارزۀ ض
رويکرد ضد سرمايه داری وجنبش لغو کار مزدی، آب در آشيانه عنکبوتی تمامی 
اربابان احزاب فرقه ای و سنديکاليست ھای نوع يداله ريخته است و بر سر ھمين 

ھنگی نيز مسايل است که در حال حاضر با عناصری از نوع يداله در کميتۀ ھم آ
تمامی ادبيات گرايش ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی شاھد اين مدعا . درگير است

بطور نمونه مطلب دو رويکرد اخير محسن حکيمی و نوشته ھای ديگر رفقای . ھستند
  .اين گرايش در ايران و نوشته ھای فراوان ديگر

 دروغ ھای رويکرد ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی جنبش کارگری بر خ�ف 
کام�ً کينه توزانه ای که يداله به ھم می باقد، نه مولود سالھای اخير که ھمزاد خود 

سابقۀ تاريخی اين رويکرد را بايد در کمون پاريس، . جنبش کارگری است
انترناسيونال اول، انق�ب اکتبر و در ھر حرکت راديکال کارگری عليه اساس کار 

 گونه که پيشينه يداله و ھفت تنان ھمراھش را درست به ھمان. مزدی جستجو نمود
بايد در رفرميسم راست منحط سنديکاليستی و در کارنامه بند بازيھای زشت 

  . سنديکاليسم ارتجاعی برای خدمت به ماندگاری نظام بردگی مزدی کندوکاو کرد
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م  است که در مورد جمله باhی يداله می توان به قل اينھا چکيده ای نکات فراوانی 
آورد اما من می خواھم از يداله سوال کنم که بعد از آن ھمه انحرافات سياسی سابق از 
سنديکاليسم زمان شاھی بگير تا اکثزيتی بعد از زمان شاھی، تا نوع اسانلو و مددی 

 و تحريف آميز و توده ای و اکثريتی   اين گونه حرف ھای دروغ حسينيه ساز، آيا از
 که تو در خدمت آنھا ھستی عمراً ھيچ بھائی برای  آدمھائیوار خسته نشده ای؟ اغلب 

 سنديکاليستی ات کم تاوان  اما تو برای ھمين کارھای. کارھايشان پرداخت نکرده اند
 چرا در اين دوران پيری اين تتمۀ حرمت سياسی را ھم که در خارج کشور   .نداده ای

بش لغو کار مزدی براستی اگر فعالين جن! کسب کرده بودی اين چنين بر باد ميدھی
بقول تو بسيار کوچک واندک ھستند، پس اين ھمه وحشت تو و ھمراھانت از کجا 
سرچشمه می گيرد؟ من و تو ھردو، از سالھا قبل و به طور کامل با ماھيت و 

 فعال ترينشان در ضديت و لجن پراکنی  .شخصيت اين ھمنشينان کنونی تو آشنا ھستيم
ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی است که می خواھد خودی بر عليۀ فعالين گرايش 

سؤال من اين است که راستی راستی وحشت شما از چيست که در ھر . نشان دھد
 دروغ عليه فعاليين ضد سرمايه  نوشته سطحی و بی مايه بطور رياکارانه صدھا

دانم داری و جنبش لغو کار مزدی سر ھم بندی می کنيد؟ اگر خودت نميدانی من می 
 چه عواملی تو را بسوی وحدت و اتحاد عمل  دليل اين کار چيست؟ من کام�ً ميدانم

من می دانم که چرا با کسانی که . بر عليۀ گرايش ضد سرمايه داری سوق داده است
پيش از اين با آنان ھيچ تفاھم و توافقی نداشتی و حتی مانند من چشم ديدن بعضی از 

برای من روشن است که . اين چنين به وحدت رسيده ای نداشتی،  آنان را ھم اص�ً 
 ھفت تنان مروج سازش و اجماع کارگران با بورژوازی، تا اين حد نزديک   با چرا

از جمله پای .  نوشته مبتذلی از جانب آنان را امضا می گذاری می شوی که پای ھر
 و اکثريتی ھا و نوشته ای که با وقاحتی بيشتر و شنيع تر از دار و دسته توده ای ھا

 فعالين ضد سرمايه داری و جنبش لغو کار مزدی را در کنار  ھمه عمال بورژوازی،
دليل ھمه اينھا اين است که شما در سنديکاليست . جمھوری اس�می قرار داده بود

يودن و پرستش نظام سرمايه داری و در ضديت با ھر حرکت ضد سرمايه داری با 
فع شما با سرسپردگان رابطۀ اجتماعی سرمايه در ايران آنچنان منا. ھم وحدت داريد

 ظاھراً مستقل از دولت اما منحل در نظام سرمايه داری ، به  يعنی سنديکاليست ھای
ھم آميخته شده است که از ھيچ برنامه ريزی مشترکی با ھفت تنان در کار ترور 

  .يد ابايی ندار شخصيت فعالين ضد سرمايه داری و جنبش لغو کار مزدی

اما يداله تاريخ مصرف سياسی شما در به انحراف کشاندن جنبش کارگری و انح�ل  
اين راھی را که در امتداد .  به پايان رسيده است  آن در چھارچوب نظام سرمايه داری

اين را بدان که آخر و عاقبت ضديت با . گذشته ات ادامه می دھی به ترکستان است 
گر باhخره و در نھايت افتادن در بات�ق ھمراھی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کار

مستقيم با دولتھای بورژوازی از ھر نوع منجمله نوع اس�می و مانند سابق ھمپالکی 
اين را به عنوان يک دوست به تو . شدن با توده ای ھا و اکثريتی ھا و نوع آنھاست

 2007ر دسامب  16          .می گويم، می خواھی سخنم را بپذير يا برنج
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ITF  و حمايت از جنبش کارگری ايران!!!   

نماينده "خبرگذاری ھما در تاريخ ھفتم مھرماه سال جاری طی اط�عيه ای با عنوان 
ای از آی تی اف جھانی برای پی گيری آزادی آقای اسانلو و مد دی به ايران می 

در ساعت ، از ورود آقای حنيفا رستنتينی رئيس اتحاديه کشتيرانی اندونزی "آيند
آقای حنيفا رستنتيسی د ر .  صبح به وقت تھران به فرود گاه مھرآباد خبر داد 30،5

ميباشد و ميھمان ) کنفدراسيون بين المللی حمل و نقل(اين سفر نمايندۀ رسمی آ تی اف 
اين شخص ماموريت دارد که با اسانلو و مد . سنديکای شرکت واحد تھران خواھد بود

�قات کند و ھمچنين طی د يداری با اعضا و فعالين سنديکای  در زندان اوين م دی
و در م�قات با وزير کار   شرکت واحد در جريان جزئيات مشک�تشان قرار گيرد 

 آزادی کار سنديکايی و استق�ل آن در ايران   و مشاورين وی نيز، خواستار رژيم
 از  با يک نامه رسمیضمناً آی تی اف نيز . گردد و اسانلو و مد دی را آزاد نمايد

مقامات رژيم خواسته است که با اين شخص ھمکاری ھای hزم را به عمل آورند که 
 را بطه وزارت خارجه اندونزی و سفارت اين کشور ھم پشت کار ھستند و  در اين

  .گويا رژيم ھم پذيرفته است که برای ماموريت آقای حنيفا مشکلی ايجاد نکند

رکت جھانی اعتراضی عليه دستگيری اسانلو و مد دی  اط�عيه از يک ح ھمچنين
خبر می دھد که قرار است از طرف سازمان ھای حمل و نقل و باصط�ح کارگری 

    ...نظير آی تی اف، آی تی يو سی، سی ال سی کانادا، ث ژ ث فرانسه و 

به اين ترتيب که رانندگان حمل و نقل اتوبوسی يا راه آھن شھری با . صورت گيرد
يدن تی شرت ھای که عکس اين دو فعال سنديکايی در بند و آرم سنديکای واحد پوش

روی آنھا چاپ شده، در اين روز يا ساعا تی از اين روز، نسبت به ادامه اسارت اين 
 ھمچنين روسای اتحاديه ھای کارگری  .دو فعال کارگری سنديکاليست اعتراض کنند
ار م�قات با احمدی نژاد جھت اع�م آمريکا، انگليس و فرانسه نيز مصراً خواست

اعتراض خود به اين دستگيری ھا و نيزوجود محدوديت در مسير تشکل ھای مستقل 
  )تشک�تی از نوع سنديکای شرکت واحد با ھمان مضمون سنديکاليستی(کارگری 

  . شده اند

ته يا در اين خبر که ھنوز در جايی نديده و از طريقی نشنيده ام که اص�ً بوقوع پيوس
 دو فعال سنديکاليست دستگير و  .خير، ھيچ نکته غيرطبيعی موجود نمی باشد

زندانی شده اند و اتحاديه ھای سنديکاليست جھانی جھت آزادی آنان به سبک وسياق 
 سبک و سياقی که اعتراض جھانی عليه دستگيری و  به. خويش به تکا پو افتاده اند

ش خودشان را در ملبس کردن رانندگان  ھم گراي زندانی شدن دو فعال کارگری
اتوبوس و راه آھن شھری به تی شرت ھايی مزين به عکس آنان در ساعاتی از روز 
کار و يا م�قات با وزير کار جمھوری اس�می سرمايه و مشاورين وی جھت 

  !!واقعاً عجب اعتراض بين المللی!! تقاضای آزادی آنان می داند
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و در !! نم اين اشکال اعتراضات باصط�ح جھانیبه ھر حال من ھم آرزو می ک 
واقع بورکراتيک و در سطح دولت با دولت نتيجه بخش باشد و اسانلو و مددی را از 

  . بند جمھوری اس�می سرمايه برھاند 

 جھت  ھمانطور که گفتم در تمام اين موضع گيری ھا و عمليات برنامه ريزی شده
 از طرف اتحاديه ھای کارگری سرمايه گرا سنديکاليست سه جانبهآزادی دو فعال 

  . وجود ندارد  ساhر ھيچ چيز عجيب و غير عادی

اما با وجودی که در مورد جنبش اتحاديه گرايی و گرايش آن يعنی سنديکاليسم  
مطالب بسيار و فراوان گفته و نوشته شده است و عم�ً اين گرايش در پروسۀ فعاليت 

ه که کدامين گرايش بورژوايی را در جنبش کارگری خود تاريخاً بوضوع نشان داد  
برای به سازش کشاندن مبارزۀ طبقاتی ضد سرمايه داری آن نمايندگی می کند، اين 

 فعالين کارگری مدعی  اط�عيه نيز می تواند برای توده کارگران ايران و بعضی از
يه ھا قابل تعلق به گرايش ضد سرمايه داری ولی متوھم به ماھيت و نقش اين اتحاد

 عملی تاريخی  توجه و آموزنده بوده و بعنوان سندی در امتداد ھزاران سند و شواھد
 نشاندھنده ماھيت بورژوايی و ضد کارگری اين اتحاديه ھای باصط�ح  ديگر

  .کارگری باشد

مدعی  ھای چند نفری سکتاريستی ر و گروه ھا وحزبدراينجا مخاطب من عناص
 بودن، نمی باشد زيرا تمامی موضع گيری ھايشان در کمونيست وضد سرمايه داری

رابطه با جنبش کارگری بويژه توافق و ھمراھی کامل آنھا با رفرميست راست 
 بی ربطی اشان را به گرايش ضد سرمايه داری  سنديکاليستی درون جنبش، تا ريخاً 

 بر تکليف آنھا روشن است، چرا که. و لغو کار مزدی طبقۀ کارگر ثابت کرده است
اساس گرايش غير کارگری و بورژوايی اشان سنديکاليسم سازمان يافته در سنديکا و 
اتحاديه کارگری، اھرم پيشبرد سياست ھا و راھکارھای آنھا در جنبش طبقۀ 

  .  بوده و ھست  تصرف آن و يا کارگردر جھت سھيم شدن در قدرت سياسی 

از اين اتحاديه ھا ندارند و  کارگران ايران که عموماً شناخت عميقی  مخاطب من 
 ضد سرمايه داری متوھم به اين اتحاديه ھا می  ھمچنين برخی از فعالين کارگری

  .باشد 

کارگران و اين فعالين کارگری که مدعی مرز بندی قاطع با سنديکاليسم و سکتاريسم 
ھستند بايد از خود سوال کنند چرا با وجودی که در حال حاظر تعداد قابل توجه ای 

در نقاط   شاغل و فعال در بخش ھای مختلف کار و توليد از فعالين کارگری 
 ايران در بند و زندان رژيم اس�می سرمايه ھسنتد و چند تنی از آنان نيز به  مختلف 

حبس ھای تعليقی مشروط محکوم گشته اند ،اين مامور اتحاديه جھانی آی تی اف با 
ا روی آزادی دو فعال سنديکايی متمرکز سفر به ايران فقط قصد دارد ت�ش خود ر



 51 

و در ! کند؟ آنھم با سفارشات وحمايت ھای رسمی وزارتی و سفارتی دولت اندونزی
بستر اين ت�ش بورکراتيک حتی اشاره ای به اين فعالين کارگری قلمرو ھای 
کوناگون کار و توليد گرفتار در زندان ھای رژيم اس�می سرمايه نکرده است؟ 

اين مامور و اتحاديۀ متبوعش به ھيچ وجه در پی :  و روشن استپاسخ مشخص 
 بخشی از ھمين   حمايت از جنبش طبقاتی کارگران ايران نبوده و نيستند بويژه که

 در بند متعلق به گرايش ضد سرمايه داری طبقۀ کارگرھستند و بر بستر  فعالين
در  ه پيشبرد آن،درعين ھمراھی آگاھانه و کمک ب مبارزه طبقاتی جاری کارگران

صدد تدارک پيش زمينه ھای ايجاد تشکل سراسری ضد سرمايه داری طبقۀ کارگر 
کارگرا نند و واضح است که رسالت امثال اتحاديۀ آی تی اف  با اتکا به نيروی خود 

    و تضمين ماند گاری آن، ھا در رابطه با دفاع از نظام ضد بشری سرمايه داری

از رشد و باليدن و سازمان يافتن اين گرايش اصلی و دقيقاً سرکوب و مانع شدن 
 که در شرايط  .طبقاتی جنبش کارگری در شرايط مختلف، از طرق گوناگون ميباشد

کنونی جنبش کارگری ايران تقويت گرايش سنديکاليستی و کمک ھای ھمه جانبه به 
  .ر دارددر الويت قرا حاملين اين گرايش در جنبش طبقۀ کارگر ايران، برای آنان 

پافشاری روسای اتحاديه ھای باصط�ح کارگری و در واقع امپرياليستی آمريکا، 
انگليس و فرانسه برای م�قات با احمدی نژاد رئيس جمھور ايران نيز، جھت اع�م 
اعتراض خود به دستگيری اسانلو و مد دی و ھم به محدوديت موجود دولتی در راه 

کا ھايی از نوع سنديکای شرکت واحد با ھمان ايجاد تشکل ھای مستقل، يعنی سندي
  از ھمين مننظر قابل توضيح می باشسنديکاليستی،  برنامه و راھکارھای 

   7/10/2007  
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  مشکل فھم تناقض؟ يا ذھنيت طبقاتی متناقض؟
 

من . نوشته است! »نقدی« ايشان » نقد« محمود بيگی مجدداً بر نقد ناصر پايدار به 
بايد بگويم در جای خود کم نظير و . ح نقد طوhنی را يک بار مرور کردماين باصط�

خصلت نما ازاين لحاظ که تمامی روحيات، شخصيت و منش يک . خصلت نماست
آکادميسين بسيار توخالی و پرمدعای  خارج از مدار مبارزه طبقاتی کارگران و سنگر 

من  قصد بررسی تمام . گرفته پشت حرفھای مارکس را يکجا در خود منعکس می کند
اين نوشته را ندارم و صرف وقت پيرامون اين کار را به ھيچوجه hزم يا حتی جايز 

به عنوان يک کارگر کمونيست فعال در جنبش ضد سرمايه داری طبقه . نمی بينم
کارگر و با تجربه ساليان دراز فعاليت سياسی خويش، می دانم که ھيچ کارگری در 

مثال محمود بيگی را می شناسد، نه اگر ھم تصادفاً بشناسد، ھيچ ھيچ کجای دنيا نه ا
رغبتی به خواندن نوشته او نشان می دھد و باhخره اگر ھم از سر کنجکاوی بخواھد 

به ھمين دليل . اين کار را بکند، حتی کلمه ای ھم از حرفھای او سر در نخواھد آورد
ط می خواھم در اين رابطه به من فق. ھيچ ضرورتی به بررسی تمام نوشته او نيست

  .چند نکته اشاره کنم

» کار اجتماعاً hزم« محمود بخش نخست نوشته اش را به توضيح معنا و مفھوم . 1

او مدعی شده است که کار اجتماعاً hزم مفھومی صرفاً مربوط . اختصاص داده است 
وجود نداشته به جامعه سرمايه داری است و در اقتصاد کاhئی ماقبل سرمايه داری 

او با نقل قولھای  تحريف آميز و بی پايه خود کوشيده است تا اين حرف بی . است
شيوه توليد سرمايه داری بر اساس سطح معينی از . اساس را به مارکس ھم نسبت دھد

دوران بسيار طوhنی در . تکامل و بسط و گسترش اقتصاد کاhئی به وجود آمده است
در اين دوران فراورده ھای کار آدمھا به . ا کاh بوده استتاريخ، محصول کار انسانھ

بر پايه رشد اقتصاد کاhئی بوده است که . صورت کاh با ھم مبادله می شده است
اشکال مختلف معادل به عنوان مکانيسم ھای ضروری مبادله، موضوعيت يافته و 

گر و پس از مدتھا زمانی گوسفند، زمانی کاhئی دي. مورد پذيرش قرار می گرفته اند
مدت زمان زيادی طول کشيده تا پول اين نقش را . ط� نقش معادل را ايفاء کرده است

گسترش مستمر اقتصاد کاhئی ماقبل سرمايه داری در تداوم خود  . به عھده گرفته است
اشکالی از سرمايه مانند سرمايه ربائی و تجاری ماقبل سرمايه داری را پديد آورده 

امی اين دوران بخشی از محصول کار دھقانان و پيشه وران و ک�ً توليد در تم. است
اين بخش محصول . کنندگان توسط خود آنھا يا توسط تجار با ھم مبادله می شده است

کار، کاh بوده است و اين محصوhت غير از ارزش مصرفی، ارزش مبادله ای را 
ش مبادله خود با ھم داد و ستد نيز با خود حمل می کرده اند و درست به اعتبار ارز

 نھفته در کاhھا زمان کار اجتماعاً hزماين ارزش مبادله در واقع ھمان . می شده اند
اساساً مفھوم کاh منعکس کننده ارزش مبادله ای نھفته در آن است و اين . بوده است

 مسأله آيا واقعاً فھم اين. ارزش مبادله ای چيزی جز زمان کار اجتماعاً hزم نيست
دشوار است؟ مگر بخش قابل توجھی از جلد اول کتاب کاپيتال به بررسی ھمين 

چرا محمود بايد با آن ھمه ادعا و فضل فروشی، . موضوع اختصاص ندارد
  !  را نفھمد؟2+2 4 =موضوعی به اين سادگی در سطح  
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ز محمود نوشته است که مارکس کاh را سلول جامعه سرمايه داری خوانده است و ا
اين حرف درست نتيجه گرفته است که پس کار اجتماعاً hزم فقط مختص جامعه 

شيوه توليد سرمايه داری بر سطح معينی از انکشاف وگسترش !! سرمايه داری است
 از اقتصاد کاhئی پيشين متمايز با کاR شدن نيروی کاراقتصاد کاhئی متکی است و 

تيجه سر تا پا نادرست، گمراه کننده و چرا بايد از اين حرف درست اين ن. می شود
بدون معنی را گرفت که پس کار اجتماعاً hزم در جامعه سرمايه داری پيدا شده  و در 

معلوم است که در جامعه ! اقتصاد کاhئی پيش از سرمايه داری  وجود نداشته است؟
ايه فقط در جامعه سرم. موجود نه فقط محصول کار بلکه نيروی کارتماماً کاhست

داری است که اقتصاد کاhئی می تواند به اقتصاد مسلط تبديل شود، ھمه اينھا توضيح 
واضحات است اما ھيچکدام ار اينھا معنايش اين نيست که پس قبل از سرمايه داری 

و اگر قبول کنيم که کاh بوده است سطح معينی کاh نبوده است محصول کار بشر در 
ارزش مبادله کاhھا ھم در . ا ھم داد و ستد می شده اندپس بر پايه ارزش مبادله ای ب

آيا فھم اين قضيه واقعاً دشوار .  در آنھاستزمان کار اجتماعاً hزم نھفتهواقع ھمان 
به عنوان يک کارگر دارای پيشينه  کار سياسی تأکيد می کنم که ھمين !. است؟

اشته اند بارھا در موضوعات را با کارگرانی که سواد خواندن و نوشتن درستی ند
چرا محمود و . ميان گذاشته ام و آنان بسيار ساده تر از محمود آنھا را درک کرده اند

محمودھا در فھم اين مسائل و در فھم ھر حرف مارکس دچار اشکال اساسی و hينحل 
برای اينکه قالبھای فکری و ذھنی طبقات . جوابش برای من روشن است. ھستند

م آموزشھای مارکس را ندارد و آن را نه درک، بلکه تخريب غيرکارگری ظرفيت فھ
 . می کند و واقعاً فاسد می سازد

پايدار در کتاب سوسياليسم، سياست و مدنيت و برخی مقاhت ديگر به تفصيل . 2
توضيح داده است که در سوسياليسم، اين شوراھای کارگری متشکل از ھمه آحاد 

د شود و چه توليد نشود و سرنوشت محصول کار کارگران ھستند که پيرامون چه تولي
او تشريح کرده . و توليد يا نحوه توزيع آنھا چگونه باشد و مانند اينھا تصميم می گيرند

. است که در سوسياليسم کار داوطلبانه می شود و بشريت از قيد کار رھا می گردد

ر در درون پايدار در بطن ھمين مباحث گفته است که آحاد توده ھای وسيع کارگ
شوراھای سراسری خويش با دخالت ھر چه آزادتر، ھر چه نافذتر، ھر چه آگاھتر و 
ھر چه خ�ق تر پيرامون ميزان و نوع  کاری که اجتماعاً برای معيشت و رفاه آنھا 

اينھا . نياز است، تصميم می گيرند و در ھمين راستا کار توسط آنھا  تعريف می گردد
محمود . لغو کار مزدی و از جمله پايدار گفته اند و می گويندنکاتی ھستند که فعالين 

بيگی بدون ھيچ نگاھی به اين مسائل، معترض است که پايدارمی گويد در سوسياليسم 
محمود قادر به درک اين مسأله نيست که در !  ھم کار اجتماعاً hزم   از  وجود دارد؟

 آزاد و نافذ شورائی ھمه آحادشان اينجا توده ھای وسيع کارگرند که با دخالت خ�ق و
پيرامون اينکه چه توليد کنند و چه توليد نکنند و چه ميزان توليد کنند و مانند اينھا 

کار اجتماعاً hزم در اينجا يعنی آنچه که اين شوراھای سراسری . تصميم می گيرند
ل جامعه متشکل از ھمه آحاد آگاه بر پايه درک آگاھانه نيازھای اجتماعی و رفاھی ک

از محمود می پرسم که آيا واقعاً فھم اين قضيه . تعيين می کنند و به اجراء می گذارند
  ! سخت است؟
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ناصر پايدار گفته است که در شرائط فعلی تاريخ در بخش وسيعی از جھان، . 2
پرولتاريای پيروزمند در انق�ب، نيازی به فازبندی سوسياليسم و کمونيسم ندارد، 

ه با سازمان دادن جنبش شورائی ضد کار مزدی خود، ماشين  دولتی طبقه کارگری ک
بورژوازی را در ھم شکسته است و شوراھای سوسياليستی برنامه ريزی کار و توليد 
اجتماعی خود را مستقر ساخته است، می تواند و امکان آن را دارد که در سريعترين 

به اندازه نيازشان از امکانات ھمگان می توانند . زمان کار را داوطلبانه اع�م کند
رفاھی و معيشتی و ھمه چيز برخوردار باشند و بشريت می تواند حتی از قيد کار 

اين حرف مدعی می شود که پس ناصر پايدار ! محمود بيگی در نقد.  رھا گردد
او می گويد !! استدhل او ھم بسيار محکم  است!!! اروکمونيستھا را قبول دارد

و اع�م اينکه پرولتاريا در .  ديکتاتوری پرولتاريا را قبول ندارنداروکمونيستھا ھم
بخشی از جھان می تواند در صورت پيروزی جنبش شورائی سراسری سوسياليستی 
ضد کار مزدی خود و ساقط نمودن دولت بورژوازی، کمونيسم را در دستور کار 

نسانی می تواند به به راستی کدام عقل ا!!! خود قرار دھد، ھمان ارو کمونيسم است
خود اجازه دھد که چنين مقوhتی به ھم ببافد و چنين استنتاجاتی از حرفھا به عمل 

کسانی که سايه فعالين ضد سرمايه داری را با تير می زنند، !!! آورد؟ واقعاً نمی دانم
بايد ھم اروکمونيستھای ھمسلک و ھم سنخ خود را مبارزان عليه سرمايه داری و 

محمود می گويد که پايدار حزب را ھم . مايه داری به حساب بياورندبرای محو سر
فعالين جنبش لغو کار !!! نفی کرده است و اروکمونيستھا ھم ھمين کار را می کنند

مزدی و از جمله ناصر پايدار موجوديت سکتھای سياسی ميراث دار جنبشھای خلقی 
و کارگر آويخته اند تا از و غيرکارگری را که ھمسان محمود خود را به نام مارکس 

اين طريق جنبش کارگری را از سنگر پيکار ضد سرمايه داری و برای لغو کار 
فعالين لغو کارمزدی از . مزدی خارج سازند، با قاطعيت نفی کرده و می کنند

سازمانيابی سراسری ضد کار مزدی و برای محو سرمايه داری طبقه کارگر سخن 
ن طبقه کارگر در اين راستا مبارزه می کنند، محمود می گويند و برای متشکل نمود

سکتھای نيم وجبی خارج از مدار پيکار طبقه کارگر عليه سرمايه داری را، حزب 
کمونيست کارگران می داند و درست از اين منظر است که سازمانيابی ضد کار 

قای ، خير آ. مزدی  و برای محو کار مزدی طبقه کارگر را، نفی حزب تلقی می کند
محمود بيگی فعالين لغو کار مزدی ضرورت حزب کمونيست کارگران را نفی 
نميکنند، اما درک  آنان از پروسه تحزب کمونيستی طبقه کارگر، اساساً و ماھيتاً با 

  .درک سکتاريستی شما متفاوت می باشد

فعالين لغو کار مزدی به ميزان زيادی  در مورد اساس ضد سرمايه داری بودن . 3
آنھا به اندازه کافی توضيح داده اند که چرا ستيز با .  کارگری بحث کرده اندجنبش

جنبشی که بايد ببالد، رشد . سرمايه يک جنبش درونی و ذاتی در طبقه کارگر است
فعالين لغو کار مزدی ھمچنين مشروح نوشته .  کند،  سازمان يابد و به پيروزی رسد

دن و نبودنش در جنبش کارگری نيست، و گفته اند که معضل چپ فرقه گرا فقط بو
بلکه اساساً به جنبش ضد سرمايه داری و به کمونيسم طبقه کارگر تعلق ندارد و 

محمود . اصوhً دست اندر کار حتی کمک به سازمانيابی اين جنبش نيز نمی باشد
او از يک طرف جنبش کارگری را دشت لم . بيگی قادر به درک اين مباحث نيست
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د که رويش ھر سنبل در آن به بارش مداوم افاده فروشی و فضل نمائی يزرعی می دان
امثال وی محتاج است و از سوی ديگر می گويد که خودش نيز معتقد  است که 

  !!!پيشروان بايد در  درون طبقه باشند

محمود مدعی است که پايدار در نقد مدافعان سوسياليسم گفته است که آنان بايد . 4
 پايدار با مدافعان سوسياليسم در کمال صميميت و رفاقت اين بوده سخن. محاکمه شوند

است که اگر مارکس زنده می شد و می ديد که شما اين گونه حرفھای او را تحريف 
آيا به راستی . می کنيد، شايد متقاضی تشکيل محکمه ای برای احقاق حق خود می شد

ای اخ�قی و انسانی اينگونه برخورد کردن به حرف ديگران نقض تمامی ارزشھ
  نيست؟

محمود در نوشته خود زير فشار استيصال و درماندگی مفرط نظری، عليرغم . 5
در مراودات انسانی، به کرات متوسل به فحش و فحش ! و ادب! اعتقادش به عشق
ھمه جا زينت بخش نقد ... و پاhندوز و !! لومپنکلماتی مانند . کاری شده است

به نظر من پاhندوز بودن عيب نيست، !! وستباصط�ح مستدل و محکم ا
دروغگويی؛ عوامفريبی، تناقض بافتن در جھت ارضای منيت خود، تحريف ھمه 

  .حرفھا و نظائر اينھاست، که عيوب بسيار بزرگی به حساب می آيند

تمامی محتوای نوشته محمود از سياق نکاتی است که گفتم و درست به ھمين دليل . 6
  .بحث در باره آنھا را به ھيچ وجه hزم نمی بينممن صرف وقت برای 

درخاتمه با در نظر گرفتن ھم نسل بودنمان با آقای محمود بيگی و نتيجتاً شناخت 
کلی از گذشته يکديگر در ارتباط  با جنبش طبقه کارگرايران، می خواھم  پرسشی را 

ون وار خطرات در ره منزل جانان مجن:  او گفته است که. با محمود در ميان گذارم
اگر منظور او از اين حرف، عشق گدازان به لفظ . بسيار سنگينی را تحمل کرده است

بازيھا و واژه پردازيھای ميترائی آريايی خويش است، من حرفی ندارم، اما اگر 
منظورش از منزل جانان احياناً مبارزه طبقاتی است، لطفاً اندکی از کارنامه فعاليتھای 

و مخصوصاً مخاطرات مھمی را که تحمل کرده است، برای ما خود در اين عرصه 
  !!!ھم توضيح دھد

22/6/2006  
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!!مازيار رازی و تحليل مارکسيستی  

 
کارگر ايرانی مازيار رازی را نمی شناسد و حرف و نقل و فاضل نماـی او برای ھيچ 

ن يک از ھمين روی بعنوا. کارگری در ھيچ کجای دنيا واجد ھيچ اعتباری نيست
کارگر و يک فعال جنبش ضد کار مزدی ھيچ نيازی به نوشتن ھيچ سطری برای رفع 
خطرتوھم آفرينی ھای بورژواـی او در جنبش کارگری ھيچ نقطه ای از جھان نمی 

نوشتن اين سطور مطلقاً ناشی از دغدغه تأثيرگداری مخرب حرفھای او بر ھيچ . بينم
 اين چند سطر مختصر می نمايد فقط يک آنچه مرا وادار به نگارش. کارگری نيست

می خواھم به تمامی آحاد طبقه خود، به کليه ھمزنجيرانم در ھمه دنيا . چيز است
بگويم که امثال مازيار رازی در تمامی عمرشان به دروغ  از مارکس و آشناـی  با 
آموزشھای مارکس سخن رانده اند، بدون ايکه حتی يک حرف از مارکس را فھيمده 

گواه بسيار صادق » ريشه ھای نظريه لغو کار مزدی« مقاله اخير وی زير نام . دباشن
!!! او و امثال او از مارکس سخن گفته و به مارکس رجوع کرده اند. اين مدعاست

صرفاً با اين ھدف که آموزشھای اين رھبر آگاه جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو 
 اھداف و انتطارات طبقه بورژوازی دفن کار مزدی کارگران دنيا را در مرداب سياه

آنان از مارکس حرف زده اند تا خطر شعله ور شدن نقد مارکسی شيوه توليد . کنند
سرمايه داری و شعله وری اين نقد در جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار 

.         مزدی کارگران را از سر طبقه بورژوازی رفع نمايند  

ھنوز نمی داند و نمی ! »مارکسيست بودن«يک عمر ادعای مازيار رازی به دنبال 
خواھد بداند که کار مزدوری يا  رابطه خريد و فروش نيروی کار، شالوده و اساس 

او اين الفبای حرف . شيوه توليد سرمايه داری و کل ھستی نظام کاپيتاليستی است
     :                                    مارکس را نفھھيده است که

لذا می بايستی . پول و کاh نه از ابتدا سرمايه ھستند و نه وساـل توليد و معيشت« 
. بصورت سرمايه در آيند ولی خود اين تبديل فقط تحت شراـط معينی امکان پذير است

دارندگان دو نوع کاhی بسيار . آن شراـط را می توان به قرار زيرين خ�صه نمود
يعنی از . يکديگر قرار داشته باشند و با ھم تماس بگيرندمختلف می بايست در مقابل 

يکسوی دارندگان پول و وساـل توليد و معيشت که به منظور بارور ساختن مبلغ 
ارزش دار خود، نيروی کار متعلق به غير را خريدارند و از سوی ديگر کارگرانی 

زاد به اين دو کارگران آ. آزاد که فروشنده نيروی کار خويش و لذا فروشنده کارند
مفھوم است که نه خود مانند بندگان و سرفھا و غيره مستقيماً جزـی از وساـل توليد 
باشند، و نه آنکه مانند دھقانان مستقل و امثال آنان، وساـل توليدی از آن خود داشته 
باشند يا به عبارت ديگر تا سرحد امکان، از ھر چه رنگ تعلق می پذيرد آزاد و از 

.                                                                  قيد و مجرد باشندآن حيت بی   

با اين قطب بندی در بازار کاh شرايط اساسی توليد سرمايه داری وجود يافته 
» .....است  

)812کاپيتال جلد اول، ترجمه اسکندری، ص (  
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به يک رابطه اجتماعی را نمی مازيار رازی شيوه توليد سرمايه داری و سرمايه به مثا
شناسد، آناتومی مارکسی اين شيوه توليد را درک نمی کند، معنای کار مزدی را نمی  

درک او از سرمايه داری ھيچگونه تشابھی با کالبدشکافی مارکس از اين نظام . فھمد
ھمين چندی پيش، يکی از شاگردان وی در مقاله ای که آنھم در نقد جنبش لغو . ندارد
کار مزدی را، پرداخت پولی و نه جنسی دستمزد تفسير !! ر مزدی نگاشته شده بودکا

خود آقای رازی ھم در درک کار مزدی ھيچ چيز فراتر از شاگرد !!!! کرده بود
.                                                                                          خويش ندارد

                        

رابطه خريد و فروش نيروی کار يا کار مزدوری درونمايه اصلی و واقعی شيوه 
. در درون اين رابطه است که اضافه ارزش توليد می گردد. توليد سرمايه داری است

در اينجاست که سرمايه  در بھترين حالت بھای نيروی کار کارگر را می پردازد، اما 
سرمايه بخش اعظم کار کارگر !! ارگر را پرداخته استوانمود می کند که بھای کار ک

را بصورت کار اضافی تصرف می کند و اين کار اضافی را که ھمان ارزش اضافی 
.                                             است به سرمايه و باز ھم سرمايه مبدل می سازد

     

گر از کل ھستی اجتماعی در درون رابطه خريد و فروش نيروی کار است که کار
خود ساقط می شود، از ھر نوع دخالت در سرنوشت کار و محصول کار خود خلع يد 
می شود، آنچه او آفريده است در ھيأت يک نيروی مادی مسلط ماوراء ھستی او يعنی 

.                    سرمايه ابراز وجود می کند و بر او و بر جھان موجود حکم می راند

                                                                                   

مازيار رازی اينھا را نمی فھمد و از آناتومی مارکسی شيوه توليد سرمايه داری 
 ک�می درک نمی نمايد، 

او عامدانه ھر سخن . مشکل آقای رازی اما فقط عدم درک آموزشھای مارکس نيست
و گفتگوی مارکس در باره » نقد برنامه گوتا« آنچه رازی از. ندمارکس را جعل می ک

.                                                   hسال نقل کرده است ھمه کذب محض است

                                                               

:حرف hسال اين بود که  

ايد نظام مزدی را ھمراه با قانون آھنين مزد رفع حزب سوسيال دموکرات آلمان ب«
!!» کند  

روايت hسال از نظام مزدی عين روايت آقای مازيار رازی بود و درست به ھمين 
:مارکس نوشت که. دليل مارکس با تمام تندی و حدت hزم بر وی و حرف او شوريد  

ين اش را را نيز ھنگامی که من کار مزدوری را مرتفع می سازم، پس طبيعتاً قوان« 
مرتفع می سازم، خواه آھنين باشند و خواه پنبه ای، ولی حمله hسال به کار مزدوری 
تنھا بر پاشنه در اين به اصط�ح قانون می چرخد و لذا برای اينکه ثابت شود که فرقه 
hسال پيروز گشته است بايد نظام مزدوری را با قانون آھنين مزد مرتفع ساخت و نه 

)                                 مارکس، نقد برنامه گوتا      (»بدون آن  

مارکس در ادامه ھمين مطلب با آوردن توضيحاتی که ھر عبارت آن حاوی عميق 
ترين سرزنشھا به امثال مازيار رازی است با لحنی بسيار تمسخر آميز می گويد که 



 58 

ين مزد، به اين می ماند که در فرمولبندی hسال داـر بر رفع نظام مزدی با قانون آھن
: ميان بردگانی که به راز بردگی پی برده اند و به شورش برخاسته اند، کسی بنويسد

بردگی بايد مرتفع گردد زيرا تغذيه بردگان در اين «    

»                                                   نظام از يک حد نازل معين فراتر نمی رود

                                      

می بينيم که آقای رازی نه فقط روايت مارکسی از کار مزدی را اص�ً درک نمی 
کند، بلکه ھر سخن مارکس را نيز به صرف اينکه مصلحت کار خودش و طبقه اش 

.           يعنی طبقه بورژوازی باشد به بدترين و زشت ترين شکلی تحريف می نمايد

                                                                       

درک آقای رازی از سرمايه داری بخشی از درک رايج طيف تروتسکيسم از سرمايه 
درکی که مث�ً اردوگاه سابق شوروی را اص�ً سرمايه داری نمی دانست . داری است

سرمايه ھا جای خود را به و ھنوز ھم نمی داند، تنھا به اين دليل که مالکيت انفرادی 
معضل اساسی رازی و ھمانندانش در . مالکيت دولت بر کل سرمايه اجتماعی داده بود

آنجا نيز ھمين بود که سرمايه داری را نه با کار مزدی بلکه با شکل حقوقی مالکيت و 
    !!!                                      رقابت سرمايه ھای منفرد با ھم می شناختند

مازيار رازی را ھيچ کارگری نمی شناسد اما طرز فکر او توسط طيف طبقاتی 
.  متبوعش ممکن است اينجا و آنجا در گوشه ای از جھان در ميان کارگران نفوذ يابد

نگاه اين طيف به سرمايه داری و نگاه  آنان به سوسياليسم نگاھی اساسا بورژواـی و 
.         ماندگار سازی نظام سرمايه داری استضد علمی و نتيجتا ابزاری در خدمت 

                                                                                                

زيرا که اين جنبش تنھا  جنبشی است . مازيار رازی دشمن جنبش لغو کار مزدی است
ی محو تماميت نظام سرمايه داری که طبقه کارگر را عليه اساس سرمايه داری و برا

رازی که يک سنديکاليست راست است و از تحليل مارکسی . متشکل می سازد
سرمايه داری، از روايت مارکسی کار مزدی و از معنا و مفھوم لغو کار مزدی ھيچ 

قلمداد !! نمی داند، بسيار طبيعی است که جنبش لغو کار مزدی را سنديکاليسم چپ 
ارزه عليه گرايشاتی از نوع آنچه که رازی خود را متعلق به آنھا می مب!!!!!!  نمايد

 داند، بخش hينفکی از مبازه برای نابودی نھاـی 
. بردگی مزدی و استقرار جامعه کمونيستی است  

25. 11. 2005                                                                 
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 چھار سوال از آقای مرتضوی
 

لطفاً برای خوانندگان نوشته خود توضيح دھيد که چرا و به چه دليل . 1
 بورژواـی خواندن و ضد مارکسی خواندن يک نظريه بورژواـی و ضد 

!!!                            مارکسی فحش است؟؟؟  

 کرده ايد که کريه ترين و زشت ترين شما نوشته خود را در سايتی درج. 2 
طومار فحش و فحش کاريھا عليه فعالين جنبش ضد سرمايه داری در آن درج 

از چه زمانی شما مدافع اخ�ق و. شده و مرتباً تجديد چاپ می شود  

!!!                              عفت قلم و مخالف فحش کاری شده ايد؟؟؟؟  

خوانده ايد و بازنشسته بودن را مترادف با بی شما مرا کارگر بازنشسته . 3
وھنوز با تمامی شدت توسط . اوhً من بازنشسته نيستم. ھويتی قلمداد کرده ايد

ثانياً . سرمايه جھانی استثمار می شوم، از اين بابت نگرانی نداشته باشيد
بازنشسته بودن مترادف بی ھويت بودن نيست، اين سخن شما از عمق يک 

ثالثاً من در ھر سن و سالی که . تی ضد انسانی سرچشمه می گيردفرھنگ طبقا
 باشم در عرصه مبارزه عليه سرمايه داری و برای لغو کار مزدی 

.             بيش از حد پر شور و پر انرژی ھستم  

و باhخره به اين سؤال جواب دھيد که آيا اين حرفھای شما فحش و فضيحت . 4
گ و مئنيت انسانی است يا بورژواـی خواندن و ضد و اھانت و به دور از فرھن

مارکسی خواندن يک نظريه بورژواـی و ضد مارکسی؟؟                             
                                                            

27.11.2005 
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 مصاحبۀ اخير منصور اسانلو 

  است برای توجيه آنو ت&ش مذبوحانۀ رفرميسم ر 

روزنامۀ نوروز وابسته به بخشی از ارتجاع بورژوازی ايران مصاحبه ای از 

اسانلو در اين .  اسفند خود درج کرده است22منصور اسانلو را در شماره روز 

مصاحبه ضمن ستايش اين بخش از بورژوازی ايران از ھمه کارگران خواسته است 

يه داری، به کانديداھای باند دوم خرداد رأی که با شرکت در انتخابات دولت سرما

  : اسانلو بسيار صريح تأکيد کرده است که. دھند

در زمينه ی  سياسی ھایفضا سازاز اينجانب كام& به صورت مستقل و به دور « 

ام كه تنھا راه حفظ  ام و به اين نتيجه رسيده  كردهیانتخابات مطالعه و بررس

 و پيشرفت است در راي ی كه ھمان استق&ل، آزاد انق&ب عظيم ايرانیدستاوردھا

  »  به دست خواھد آمدیبه ياران خاتم

اسانلو گفته است که دار و دسته دوم خرداد، زمانی که نقش مسلط را در دولت و 

پارلمان داشته اند با ايشان و ھم فکران او ھمکاری بسيار نزديک داشته اند و در کار 

ما در دولت « . مک ھای بسيار زيادی به او نموده اند ک  برپائی سنديکای شرکت واحد

 ILO و نمايندگان یاص&حات توانستيم براساس توافق وزير كار دولت خاتم

 كنيم و ی راه اندازی قانون به طور كام&ً 1384 اتوبوس رانان را در سال یسنديكا

  »نيز با وزير وقت و مسئوRن داشته باشيمئی حتي ديدارھا

در اين مصاحبه براساس مواضع سنديکاليستی رفرميستی ايشان در سخنان اسانلو 

ارتباط با انتخابات رژيم اس�می سرمايه بوده است که به ھيچ وجه تازگی ندارند و 

نبايد باعث شگفتی گردند، ايشان بارھا اعتقادش را به فعاليت قانونی در چارچوب 

ايران را  ولت سرمايه داری  بدفعات پايبنديش به نظام و د .رژيم بيان داشته است
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 با   رفرميسم از لحاظ عملی نيز فعاليت ھايش در چارچوب. متذکر گرديده است

، سازمان جھانی کار )اص�ح طلبان(گرايش ائت�ف با بخشی از بورژوازی ايران 

  . سرمايه و اتحاديه ھای کارگری ابزار کار سرمايۀ بين المللی بوده است

ان جھانی کار، اتحاديه ھای ضد کارگری تحميل شده بر حمايت ھای تاکنونی سازم

طبقه کارگر دنيا، محافل مختلف سرمايه داری جھانی و باhخره دار و دسته دوم 

خرداد از اسانلو نيز دقيقاً با توجه به ھمين رويکرد و ھمين مضمون فعاليت ھايش 

  . بوده است 

انلو، اعتصاب کارگران  اس بر اساس سياست سه جانبه گرايی متناظر بر مواضع

واحد نيز نه تنھا خواست ايشان و رفرميست ھای راست سنديکاليستی نبود بلکه ايشان 

  .مخالف بودند  و يارانش با آن 

اين اعتصاب ضرورت مبارزۀ طبقاتی ضد سرمايه داری توده ھای کارگر راننده 

مانند تمامی . برای تحميل مطالبات برحق اشان بر نظام جنايتکار سرمايه داری بود

اعتصاباتی که در حوزه ھای مختلف کار و توليد در ايران جريان داشته و ھم اکنون 

تمام ت�ش رفرميسم راست سنديکاليستی و شخص اسانلو و يارانش . نيز جريان دارد

اين بود که اين اعتصاب پرشور را وسيلۀ متقاعد ساختن بورژوازی به  در آن ايام 

مواضع اسانلو چنين بوده و در حال حاضر . ن سنديکا کنندپذيرش و برسميت شناخت

  .نيز چنين است و ھيچ گونه تغييری در آن بوجود نيامده است

بديھی است که حتی رفرميسم راست سنديکاليستی ھم در ايران و جوامع مشابۀ آن از  

جانب بورژوازی و دولتش پذيرفته نمی شود و از ھمين روست که اسانلو برغم تعلق 

ه طيف رفرميسم راست سنديکاليستی و تمام نکاتی که در مورد رويکرد ايشان ب

برشمردم در سال ھای اخير مورد پيگرد دولت بورژوازی و در معرض زندان و 

اص�ح طلبان «ناگفته نماند که جناح . شکنجه و جنايات اين رژيم بوده است
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ر حد يک وسيله برای يا خارج از حاکميت نيز رفرميسم راست را صرفاً د» حکومتی

رقابت با حريفان در مجادhت درونی خود می خواھند و زمانيکه ھمين مطالبات نازل 

معيشتی از جانب رفرميست ھای راست سنديکاليست مطرح شود با آن ھمان برخورد 

  . را خواھند کرد که ھم اکنون بخش مسلط و حاکم بورژوازی می کند

فرميسم چپ و راست از اسانلو بارھا در نوشته در بارۀ علل حمايت بی قيد و شرط ر

 و در مورد  توضيع داده شده است ھای فعالين ضد سرمايه داری جنبش طبقۀ کارگر 

علت وحدت اساسی اين طيف با اسانلو و فقدان ھر نوع حساسيت آنان در مورد تعلق 

 چپ اسانلو به بخشی از رژيم بطور مبسوط بحث شده است، بويژه در مورد رفرميسم

که يکی از مشخصه ھای اساسی اش رژيم ستيزی فاقد ھر گونه بار طبقاتی و 

  .سوسياليستی و کارگری می باشد

از آنجايکه اسانلو با تمام اين رويکرد و تعلق سياسی و اجتماعی اش، شريک مستقيم 

بورژوازی نبوده و نيست و در حال حاضر بعنوان يک کارگر مورد شکنجه و آزار 

ار اس�می سرمايه قرار دارد، وظيفۀ ھر کارگر و ھر انسان معترض به دولت جنايتک

توحش سرمايه داری است که عليۀ اسارت و شکنجۀ و آزار ايشان با تمام قوا 

  .اعتراض کند 

نکات بسيار فشردۀ باh توضيح واضحات است و بارھا در گفته ھا و نوشته ھا فعالين 

مسئلۀ اصلی اين نوشته چيز .  شده استضد سرمايه داری بطور مقصل تر شرح داده

  :ديگری است که بطور خ�صه به آن می پردازم

 اسانلو اط�عيه ای صادر نموده اند و در آن نوشته  عده ای در رابطه با اين مصاحبۀ

 است و مصاحبه درون زندان  اند که آقای اسانلو اين مصاحبه را در زندان انجام داده

ھا آدمھای عجيب و غريبی ھستند و دفاع از سنديکاليسم راستش اين. بی اعتبار است

راست و ضديت با ھر عمل ضد سرمايه داری و ضد کار مزدی آنان را به روزی 
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. انداخته است که حاضرند ھر پرنسيپ و م�ک معتبر انسانی را ھم زير پای بگذارند

ر واقعی تر و تعبيراتی که ھر کدام از ديگری غي. حرف اين آدم تعبيرات مختلفی دارد

  . بی معنی تر است

برداشت نخست از حرف اين جماعت سنديکاليست راست اين است که شايد اسانلو اين 

ھمان گونه که در اين نوشته بصورت کوتاه توضيح دادم . مصاحبه را انجام نداده است

او يک سنديکاليست . اسانلو ھمواره به اين باورھا و تعلقات سياسی اذعان داشته است

فرق اسانلو . است رفرميست است و با طيف دوم خرداد نيز ھيچ گونه اخت�فی نداردر

با سنديکاليست ھای راست خارج کشوری مدافع او اين است که بويژه در قياس با 

جماعت نگارنده اط�عيه باh آدم واقعاً صادق تری است و بطور صريح تعلقات 

ران خارج کشوری اسانلو بر عکس طرفدا. اجتماعی و سياسی خود را بيان می کند

 خود  خود ايشان آدم ھای بسيار ناصادقی ھستند و در تمامی عمرشان واقعيت سياسی

از اين که بگذريم مصاحبۀ اسانلو به نفع دار و دستۀ مسلط . را وارونه جلوه داده اند

بلعکس او حد اقل به زعم خودش شھامت نشان داده که دوم . رژيم نبوده است

 بودن خود را به رغم ناخوشايندی جناح مسلط رقيب دوم خردادی ھا از خرادادی

بنابراين ت�ش سنديکاليست ھا برای غير واقعی جلوه . درون زندان اع�م کرده است

  .دادن مصاحبۀ اسانلو بسيار مذبوحانه است

دومين برداشت از حرف سنديکاليست ھای راست اگر خيلی خوشبين باشيم اين است 

 به ستايش از دولت بورژوازی يا بخشی از آن می کند  ک زندانی شروعکه وقتی ي

بايد اساس را بر مجبور بودن او گذاشت و به ھمين دليل نه او بلکه رژيم را محکوم 

در اين تعبير نيمی از حقيقت نھفته است اما نيمی از حقيقت که برای پوشاندن . کرد

  .دروغ به کار گرفته می شود

اين گونه موارد بايد تمام اعتراض و محکوم کردن ھا بايد متوجۀ معلوم است که در 

دولت سرکوب گر بورژوازی باشد اما اين به ھيچ وجه به اين معنی نيست که سازش 
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ھر چند باز ھم تکرار می کنم که در مورد . و تسليم افراد مورد ستايش قرار گيرد

که اين مصاحبه را اجباراً و  ضرورتی ندارد  اسانلو بنا به تمام دhيلی که برشمردم

ايشان .  سازش و تسليم ارزيابی گردد باشد و اين قضيه نبايد از نوع بزور انجام داده 

ھرچه در اين مصاحبه بر زبان رانده است متناظر بر مواضع و تعلقات سياسی و 

  . اجتماعی اش بعنوان يک سنديکاليست راست می باشد

دگان اط�عيه يا ھمان محفل خارج کشوری سومين برداشت اين است که صادر کنن

سنديکاليست ھای راست در گفته ھای خود در اط�عيۀ مورد بحث، ھر پرنسيپی را 

. زير پا گذاشته و ھمه معيارھای معتبر رايج ميان فعالين کارگری را لوث کرده اند

د منظورم دقيقاً اين است که اين آقايان از شدت عشق به سنديکاليسم حاضر شده ان

 بورژوازی ايران يعنی دار و  راست ترين شکل سازش اسانلو با بخشی از ارتجاع

دستۀ اص�ح طلبان را ھم مورد چشم پوشی قرار دھند و ارتجاعی و ضد کارگری 

       .بودن سازش با رژيم را به صرف زندانی بودن ايشان توجيه کنند

 2008 مارش 23     
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   پناه با نشريه جھان امروزنگاھی به مصاحبه حسن رحمان

 بطور کلی  حسن رحمان پناه با روزنامه حزب خود مصاحبه ای انجام داده است که
بيانگر درک جريانات و احزاب چپ تاکنونی از سوسياليسم می باشد، لذا نگاھی به آن 

  . می افکنيم

ان سياليستی در کردست سو قرار داده است که گرايش بر اين اساساو مصاحبه اش را
   بخش اول گفتگو در.وجودی متمايز و پر تحرک تر از ھمه مناطق ديگر ايران دارد

نخست . می کشد در اين استدhل دو مسأله را پيش وی. دليل اين امر را توضيح دھد
اينکه محتوای مبارزه گرايش سوسياليستی با گرايشات رفرميستی متفاوت است و دوم 

 بر اساس بخش اول استدhل، .کومله وجود دارداينکه در کردستان جريانی به نام 
محتوای گرايش سوسياليستی در کردستان با محتوای اين گرايش در ساير نقاط ايران 

 زيرا که فرق اين گرايش با رفرميسم در کردستان توانسته است آن !!و دنيا فرق دارد
ا نتوانسته است را بسيار تحرک بخشد، در حالی که اين فرق در ساير نقاط ايران و دني

بخش دوم استدhل مشخصاً اين معنی  را می دھد  که نفوذ !! چنين نقشی را ايفاء کند
 شايد خواننده .اين سوسياليسم در کردستان به علت موجوديت کومله در آنجا  می باشد

نوعی بی تصور کند که عضو کميته مرکزی کومله و حزب در طرح اين نکته دچار 
 رحمان پناه  به طور واقعی از نوع . گونه نيست اما اين، استهشد دقتی  نوشتاری 

ھمان سوسياليسمی که در طول قرن بيستم در . معينی سوسياليسم صحبت می کند
سراسر دنيا، جنبش کارگری جھانی را در جنبشھای ناسيوناليستی، دموکراسی طلبانه، 

 خودش مشخصات  پناهرحمان .امپرياليسم ستيزی خلقی و امثال اينھا منحل کرده است
 در جنبش ھای مختلف مث�ً افق مشخص« : را توضيح داده استاين سوسياليسم 

 دارد،  به توده ھای تھيدست تکيه می کند،  ....جوانان، زنان، کارگران، توده ای و
  مجمع عمومی کارگران برای.انق�بی است  رفرم  درعين موافقت باافق جھانی دارد،

می ن   قابل تحقق مبارزهبدون  رااد تشکل کارگری و توده ایايج ،ارزش قائل است
، ميان کارگر زن  کارگران بلکه طبقه کارگر است از فعاليتش نه يک بخشحوزه. بيند

  ) نقل به مضمون( »  و مرد ھم تفاوت قائل نيست

 حسن حتی در ھمين مصاحبه يعنی در حرف ھم تھی   توصيف شده توسطسوسياليسم
رمايه داری و متشکل شدن کارگران عليه بردگی مزدی می باشد، از مضمون  ضد س

اين سوسياليسم اساساً روند جنبش توده ھای کارگر عليه سرمايه داری نيست بلکه در 
خواستار تجزيه جنبش کارگری به !! باhی سرکارگران  به قدرت آنان اتکاء می کند

رسخت جنبه دموکراتيک و مدافع س» توده ای« ، »ملی« مبارزات زنان، جوانان، 
سوسياليسم حسن بر  آن است که اول طبقه کارگر را .. ھر کدام از  اين جنبش ھا است

در اين جنبش ھا تکه تکه کند، ھر تکه را با دموکراسی طلبی و انتظارات اقشار 
غيرکارگری پيوند دھد و سپس در گستره اين  جنبش ھای دموکراتيک افق سراسری 

به کارگر بودن زنان و مردان نيز معترض نيست، خواھان . و روشن ارائه نمايد



 66 

 کار حسن باور به اين سوسياليسم نيست، اساسی اِشکال !! حقوق برابر آنھاست
معضل اصلی اينجاست که ايشان اين سوسياليسم را به تمامی کارگران کردستان نيز 

ليسم با اين نسبت می دھند و مشکل باز ھم پيچيده تر اين است که وی وجود سوسيا
محتوا را دليل تحرک بيشتر گرايش سوسياليستی در کردستان در مقايسه با ساير نقاط 

! به بيان ديگر اين نوع سوسياليسم قدرت توده گير شدن زيادی دارد. ايران می بيند

شايد به ھمين دليل ھم ھست که حسن در بخش آخر مصاحبه اش در اشاره به فعالين 
بيدادگاھھای دولت بورژوازی، ھر کسی را که متولد کارگری احضار شده به 

اين کار با . کردستان نيست، از ليست کارگران تحت تعقيب رژيم حذف نموده  است
صغری، کبراھای بحث او در باره ويژگيھای گرايش سوسياليستی، پر تحرکی بيشتر 
گرايش سوسياليستی در کردستان، ربط مستقيم اين پر تحرکی به تفاوت ميان 
سوسياليسم و رفرميسم در اين منطقه و به ويژه و مھمتر از ھمه اينکه تمام اين 

. ، کام�ً در انسجام قرار می گيرد!خصوصيات ممتاز به يمن وجود کومله می باشد

وقتی که گرايش سوسياليستی در ساير نقاط ايران با معيارھای حسن جور در نمی آيد، 
ان فعال نمی باشد، اص�ً چه دليلی دارد که وقتی که اين گرايش در ساير نقاط اير

جنبش کارگری اين نقاط  ديگر، فعال گرايش سوسياليستی داشته باشد و وقتی که 
چنين است پس چرا نام آنان و  اين جا مشخصاً نام محسن حکيمی از ليست عناصر 

رحمان پناه در ھمين مصاحبه کوتاه در . تحت پيگرد رژيم اس�می حذف نشود؟؟
ف و معرفی سوسياليسم و جنبش سوسياليستی مورد نظر خويش کام� سنگ توصي

سوسياليسم حزب ايشان در آنجا که به جنبش کارگری مربوط می . تمام می گذارد
شود، غير از مطالبه حق و حقوق صنفی، آزاديھای سياسی، کسب حق ايجاد  

ونی و علنی، ھيچ تشکي�ت از بورژوازی و نظائر اينھا، آن ھم در چھارچوب کار قان  

او ! شايد که بقيه کارھا بر دوش غير کارگران باشد. نکته ديگری به چشم نمی خورد
:می گويد  

در . مبارزه برای بھبود شرايط کار و زندگی امری روزانه و تعطيل ناپذير است "
فضای ديکتاتوری و خفقان که امکان فعاليت احزاب سياسی و تشکل و نھادھای آزاد 

مردمی وجود ندارد، نشريات و مطبوعات و رسانه ھا زير سانسور قرار کارگری و 
دارند و متشکل شدن آزادانه مردم و ابراز نظر علنی خارج از سانسور با سد و موانع 
حکومتی روبرو است، جنبش ھای اعتراضی و اجتماعی ھرچند کار و فعاليتشان 

ده بودن روند مبارزه طبقاتی بسيار دشوار و بعضاً غير ممکن می گردد اما به يمن زن
که شالوده حرکت جامعه بر آن بنا شده است، نمی توانند مدتی طوhنی در سکون 
باشند، بلکه دوباره به ميدان می آيند و رودررويی، گاه نھان و گاه آشکار با نظام 

کار علنی و قانونی شکل . حاکم و دولت حامی آن در شکل خفا و علنی جريان می يابد
ز مبارزه و خود سازماندھی آگاھانه طبقه کارگر و سنگری است که اين طبقه مھمی ا

برای دفاع از خود در مقابل تھاجم بی وقفه سرمايه داران به سطح معيشت و گذران 
روزانه اش برپا می کنند و دولت حامی آن را ناچار می کند که با قواعد آن تن در 

ت يک حزب سياسی را گرفت، اما نمی با سرکوب و خفقان می توان جلو فعالي. دھد
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توان کارگر را از مبارزه برای خواست ھای روزانه اش باز داشت و پيگری اين 
  " خواست ھا است که در چھار چوب علنی و قانونی می تواند جريان يابد

از تحرک بيشتر گرايش سوسياليستی در کردستان در » حکا« عضو کميته مرکزی 
از کرده بود و نکات فوق طبيعتاً بيان خصوصياتی است که مقايسه با ساير جاھا آغ

اين . اين جنبش سوسياليستی پرتحرک را از سوسياليسم نقاط ديگر متمايز می کند
نکات در ھمان حال پای بندی عميق رحمان پناه به سوسياليسم و انترناسيوناليسم را 

 قانون کار جمھوری مورد تأکيد قرار می ھد، او واقعاً به مبارزه برای تغيير در
مدرک بسيار موثق سوسياليست ( اس�می و اص�ح ساختار حکومتی ايمان دارد 

بدون اتحاد ! و سپس اينکه تحقق اين ھدف بزرگ سوسياليستی را» !بودن ايشان
گواه . ( سراسری کارگران کردستان با کارگران کل ايران غير ممکن تلقی می نمايد

البته او سوای جنبش کارگری و سوسياليستی !) يشانبارز انترناسيوناليست بودن ا
جنبش ديگری را ھم در کردستان و ايران در نظر دارد و برای ايفای نقش مؤثر در 

اين جنبش از کارگران . نام اين يکی، جنبش انق�بی است. رھبری آن ت�ش می کند
قوط نمی کند، تشکيل نمی شود و به دنيای مبارزه اقتصادی و معيشتی و مانند اينھا س

از آhيشھای سوسياليستی ھم منزه است، به خلق کبير و قھرمان و مرزبان مام ميھن 
  :او می نويسد. اتکاء دارد و بسيار انق�بی ھست

ما بارھا گفته ايم که جنبش انق�بی کردستان به تنھايی قادر به سرنگونی رژيم "  
تان ھم به تنھايی قادر به واقعيت اين است که جنبش کارگری کردس. اس�می نيست

تغيير در قانون کار ايران نيست، ھمانگونه که جنبش زنان در آذربايجان يا تھران ھم 
تغيير در ساختار حکومتی و . به تنھايی قادر به لغو آپارتايد جنسی عليه زنان نيست

قوانين بنيادی و نھايتاً ساقط کردن حاکميت اس�می امری فرامحلی و سرتاسری 
   " است

  

حسن رحمان پناه تا آنجا که روايت سوسياليسم خود را طرح می کند انسانی با صداقت 
سوسياليسم او و حزب او واقعاً ھمين است، اما رحمان پناه محق نيست روايت . است

انجام اين . خويش را به گرايش سوسياليستی درون جنبش کارگری کردستان تعميم دھد
مان پناه که اوhً بر تحرک ويژه گرايش سوسياليستی کار در کنار اقدام بعدی حسن رح

در کردستان در قياس با جاھای ديگر تأکيد دارد و ثانياً اين تحرک افزونتر را مديون 
دھه و نيم کار سازمان گرانه و آگاھی  نفوذ اجتماعی و گسترده کومله و بيش از سه"

اينکه . ذھان القاء می کندمی پندارد،  يک وارونه پردازی را در ھمه ا..." بخش آن و
اساساً ھر چه در طبقه کارگر و جنبش کارگری کردستان جريان دارد به تمام و کمال 

اين حزب رحمان . سوسياليسم آنھا سوسياليسم حسن رحمان پناه است!! کومله ای است
پناه است که قطب تحوhت اجتماعی منطقه است و جنب و جوش جاری درون طبقه 



 68 

او به صراحت . اين مطلقاً تھمتی به ايشان نيست.  جوش کومله استکارگر ھم جنب و
  : نه يکبار بلکه چند بار در ھمين نوشته بسيار کوتاه تصريح کرده است که

اين شکل از مبارزه بمعنای شرکت تشکي�ت ما در مبارزات اقتصادی، اجتماعی و  "
اينکه فعالين اين سياسی در دل کشمکش ھای جاری و روزانه در جامعه است، بدون 

عرصه از مبارزه ھيچگونه رابطه تشکي�تی با کومه له داشته باشند و اگر رابط ای 
مبارزه علنی و قانونی توسط کسانی ھدايت . ھم وجود دارد رابطه سياسی و معنويست

و پيش برده ميشود که در اين عرصه مھارت کسب کرده و از چند وچون و پيچ وخم 
اين افراد چھره ھای سرشناس و .  صاحب تجربه ھستندھای اين عرصه اگاه و

آنھا عضو تشکي�ت کومه له در . خوشنام و قابل اعتماد در ميان مردم می باشند
   "کردستان نيستند، اما بسياری از آنان در پراتيک خود را ھمسو با کومه له می دانند

خود اجازه می اين پاراگراف روشن است، رحمان پناه و حزبش به » حزبی« ترجمه 
دھند که تمامی تحرکات جاری درون جنبش کارگری کردستان را به يمن وجود 
تشکي�ت خويش اع�م کنند و به ھواداران خود  قول دھند که چنين است اما برخی 
م�حظات حزبی حکم می کند که اين ادعا را عجالتاً به شيوه دوفاکتو اع�م کنند، اين 

صه ھا رھا خواھد ساخت، مث�ً اينکه ايشان ادعا خواھند کار آنان را از بسياری مخم
در ھمان حال ! کرد که ھيچ مشکل امنيتی برای کسی بويژه در منطقه ايجاد نکرده اند

که حزب خود را ھم به عنوان قطب ھمه تحوhت و تغييرات در آنجا به ھمه شناسانده 
ند و او را به خاطر طرح است، و ھر گاه فعالين کارگری کردستان در مقابل وی بايست

اين ادعای نادرست مورد انتقاد قرار دھند باز ھم پاسخ قانع کننده را از کيف حزب 
بقول معروف در . خود بيرون خواھد کشيد که نه، آب بندی hزم را انجام داده است

اين رابطه با يک تير دو نشان زده است، بطوريکه ھيچ اتھامی ھم به دامن کبريای 
  !!     زب نخواھد چسبيدايشان و ح

در اين ميان مھم اين است که فعال عرصه فعاليت ":  رحمان پناه ادامه می دھد که
علنی و قانونی چگونه اقدامات دشمنی را خنثی و توده ھای معترض را متحد و راه 

 بعنوان کومه له و حزب کمونيست ايران  وظيفه ما ھم. پيروزی را نشان می دھد
دن اين مسير برای فعالين اين عرصه بدون چشم داشت تشکي�تی کمک به ھموار کر

در بطن جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و جنبش توده ای . و حزبی است
 تقويت و گسترش خواھد يافت و اولويت  جريان راديکال و انق�بی از جمله کومه له

ست و ھشيارانه برای ما تقويت و کمک به اتخاذ استراتژی روشن و سبک کار در
با توجه به نفوذ اجتماعی کومه له درکردستان اين امر ممکن و امکان پيشروی . است

  "در اين عرصه وسيعاً وجود دارد

اول اينکه کومله و حزب کمونيست طرفدار بسيار . اين عبارت حاوی چند حکم است
کل فرھنگ برای يافتن ترجمان واقعی اين حرف بايد به . جدی  مبارزه قانونی ھستند
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کومله تا کنون خود را بعنوان يک . و ساختار وجودی حزب رحمان پناه رجوع کرد
جريان متکی به مبارزه قانونی معرفی ننموده است، از اين روی اصرار مؤکد عضو 
کميته مرکزی آن بر اھميت اين شکل مبارزه معنايش می تواند اين باشد که حزب و 

ی بند ھستند اما کارگران که جز مبارزه برای کومله به سنت مبارزه ضد رژيمی پا
مسائل اوليه معيشتی لياقت ديگری ندارند، بروند و مبارزه قانونی کنند، دوم اينکه 
درست است که کارگران لياقت بيش از اين ندارند اما به ھر حال وجود جنبش آنھا 

غيير برای سرنگونی مورد نياز حزب است، پس آنان در عين حال مبارزه برای ت
دولت را از ياد نبرند، سوم اينکه در ھر حال اين حزب آقای رحمان پناه است که بايد 

کارگران برای به قدرت رساندن حزب يا به قول . نقطه آغاز و پايان تمامی وقايع باشد
خود رحمان پناه ايجاد شرائطی که جای پائی در قدرت پيدا شود، ھم مبارزه قانونی 

h زم پشت سر حزب، سرنگون طلب شوند و ھم اينکه در اين ميان کنند و ھم در موقع
يادشان باشد  خودشان به عنوان کارگران در فکر مبارزه ضد سرمايه داری و برای 

  .   محو سرمايه داری نباشند

رحمان پناه در مورد  رابطه ميان حزب خود و کارگران کردستان، به توصيف جالب 
حزب « اعتراف می کند که پديده ای به نام او ظاھراً . ديگری ھم می پردازد

ھيچ چشمداشت تشکي�تی و حزبی از طبقه کارگر ندارد، اگر ايشان » کمونيست ايران
به اين گفته خود پای بند باشد معنايش اين است که اص�ً قصد متشکل نمودن توده 
ش ھای کارگر را ندارد، بلکه به عنوان يک جريان فرا طبقاتی می خواھد در جنب

و باhخره کارگری، خط راديکال !! ھای اجتماعی مانند جوانان، زنان، جنبش توده ای
را تقويت کند و از آنجا که کومله دارای نفوذ اجتماعی مھمی در کردستان است از 

کافی است اين عبارت آخر رحمان پناه در کنار گفته !! عھده اين کار ھم بر می آيد
ی سوسياليسم حزب ايشان و گرايش سوسياليستی که ھای قبلی او قرار گيرد تا معنا

منتھی يک اِشکال مھم کار اين است که . وی نمايندگی می کند بسيار روشن تر شود
رحمان پناه در اوايل ھمين مصاحبه کوتاه با ت�ش زياد کوشيده است ثابت نمايد که 

رکت اص�ً کل جنب و جوش درون طبقه کارگر در کردستان ناشی از وجود پر ب
  !!حزب اوست

آخرين بخش مصاحبه حسن به ادامه محاکمه فعالين کارگری در بيدادگاه سقز مربوط 
در اين قسمت او تحليل بسيار عميق و استثنائی از رژيم جمھوری اس�می به . است

اين رژيم اص�ً خواھان ادامه محاکمه فعالين کارگری نيست، بلکه !! دست می دھد
به !! ده است و محاکمه اين فعالين روی دستش مانده استدچار بدبختی وحشتناکی ش

دليل اين امر ھم از !! گونه ای که نمی تواند خود را از شر اين ب�ی مھلک نجات دھد
!! ديد آقای رحمان پناه بسيار روشن است، در اين رژيم باندھای فراقانونی وجود دارد

شايد فھم نگارش بسيار !! کننديعنی باندھائی که قوانين دولت اس�می را رعايت نمی 
سطح باh و اديبانه حسن برای برخی ھا مشکل باشد، در نتيجه من سعی می کنم آن را 
ساده کنم، او می گويد اگر قانون رژيم اس�می سرمايه اجرا می شد، اين محاکمه 
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روی دست رژيم نمی ماند و خيلی زود فعالين تحت تعقيب آزاد می شدند ولی وجود 
حسن !!  فراقانونی اين کار را برای اين رژيم بدبخت  دشوار ساخته استباندھای

رحمان پناه دليل ديگری را نيز در اين رابطه مورد تأکيد قرار می دھد، فشار دولتھای 
سرمايه داری بر دولت اس�می، اين رژيم را به وضعيت اسفباری انداخته است که 

 راستی که چه خوب می شد اگر به!! آشفته وار دست به اين محاکمات می زند
جمھوری اس�می از باندھای فراقانونی تصفيه می گرديد و چه خوبتر می شد اگر 
دولت ھای ديگر دنيا اين قدر به اين رژيم فشار می آوردند که واقعاً زير ھمين فشارھا 

اما با ھمه اينھا بيانات !! از نوع آنچه امريکا در عراق انجام داد!! سرنگون می شد
بايد چشم انتظار تصفيه باندھای فراقانونی بود؟  بايد .  حسن برای ھمه گيج کننده است

توسل به دولتھای خارجی  کرد تا رژيم را سرنگون کنند؟  يا بايد نگران بود که فشار 
دولتھای خارجی اين رژيم را آنچنان آشفته و سراسيمه سازد که ھمه را به محاکمه 

ميک؟َ؟  ظاھراً بايد به ھر دو راه حل مھم ياد شده دل بست بکشاند و نابود کند؟  کدا
. زيرا رحمان پناه اصرار مکرر و مؤکد بر اھميت مبارزه قانونی طبقه کارگر دارد

دولتھا نيز اگر مث�ً  بيست ميليون عراقی را نابود ساخته است اما برای ج�ل  فشار
 برای کارگران کردستان مکتوم در اينجا اما يک نکته مھم .طالبانی ھا بد نبوده است

« می ماند، به راستی صاحب اين تحليل آقای حسن رحمان پناه عضو کميته مرکزی 

يا آقای اکبر گنجی بنيانگذار جنبش دوم خرداد يا » حزب کمونيست ايران« و » کومله
  کدام يک؟؟؟!  باhخره آقای مصطفی ھجری ليدر حزب دموکرات کردستان است؟

. ن سوای سؤال فوق حرفھای ديگری ھم با آقای رحمان پناه دارندکارگران کردستا

اينکه او، حزبشان، حزب منشعب از حزب سابقشان، حزب منشعب از حزب ماقبل 
سابقشان و ساير نوه ھا، نبيره ھا و نتيجه ھای حزب اسبق وی بايد از تق� برای منحل 

جنبش ملی، جنبش نمودن جنبش کارگری کردستان در سکت بازی، سنديکا سازی، 
انق�بی خلق، رژيم ستيزی فراطبقاتی و ناسيوناليستی، دموکراسی خواھی و 
سکوhريسم طلبی کاپيتاليستی و دل بستن به مجادhت درون بورژوازی بين المللی، 
دست بردارند زيرا کارگران کردستان از اينکه سالھای مديد به پيشمرگ جنبش 

سرنوشت ملی تبديل شده اند، عاصی ھستند و ناسيوناليستی و خلقی و حق تعيين 
آنان عزم جزم کرده اند تا دست در دست ھمه کارگران .  خواستار تداوم آن نمی باشند

ايران و جھان برای نابودی سرمايه داری و عليه کليه اشکال تسلط سرمايه بر زندگی 
ان در درجه بندی افت و اعت�ی جنبش طبقاتی آن. اجتماعی خويش پيکار نمايند

سنندج، تبريز، سقز، مشھد، تھران، کرمان، اھواز ، رشت، بوشھر، اصفھان، مريوان 
اين کار به درد آقای رحمان پناه می خورد . ھم مطلقاً حرف و معضل آنھا نيست... و

که در آرزوی وصله و پينه کردن ھر جنب و جوش طبقاتی کارگران به حزب خود و 
 کار رقابت با احزاب برادر تنی و ناتنی خويش در ت�ش يافتن دستمايه سياسی در

جنبش کارگری کردستان بخش hيتجزائی از جنبش کارگری جھانی است، . است
سوسياليسم واقعی و راستين کارگران از نوع و جنس سوسياليسم رحمان پناه نمی 

اين سوسياليسم در جنبش ضد سرمايه داری توده ھای طبقه کارگر تبلور و . باشد
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تشکل اين سوسياليسم بر خ�ف پندارھای حسن مطلقاً ماوراء جنبش . ی يابدتجلی م
جاری کارگران و در تدارک سوار شدن بر موج مبارزات توده ھای کارگر و تسخير 

  . قدرت زير نام دروغين سوسياليسم و کارگر نمی باشد

   20/ 11/ 2006  
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وشته رسام ثابت   چند کلمه پيرامون ن  
 

. رسام ثابت بر نقد من بر مازيار رازی موسوم به مھدی رياضی يا م  

.نوشته است!! ، نقدی......رازی و يا   

حرفھای رسام در اين باصط�ح نقد، تکرار حرفھايی است که طی صد سال اخير از 
سوی گرايشات مختلف طيف سوسياليسم بورژوايی از نوع روسی، چينی، 

. ماَئوئيسم، اروکمونيسم و امثال اينھا ميليونھا بار تکرار شده استتروتسکيسم، 

حرفھای رسام ثابت شامل تمامی  ترجيع بندھا و مفصلبنديھای     مشترک گفته ھای 
آنچه که نمايندگان اين طيف گسترده سوسيال . نمايند گان اين طيف ھا می باشد

يا رسام ثابت ھا و امثال آنان بورژوايی گفته اند و اکنون توسط مازيار رازی ھا، 
تکرار ميشود، درست ھمان چيزی است که در تحميل شرايط و وضعيت وحشتناک 

اين تحليلھا،  . و اسفبار کنونی بر جنبش کارگری جھانی سھم عمده ای داشته است
راه حلھا و نظرات را ھمۀ فعالين راديکال کارگری می شناسند و می دانند و آثار 

ش کارگری تا اين زمان با گوشت و پوست خود لمس کرده و می مخرب آن را جنب
سرنوشت طبقۀ کارگر در اردوگاه شوروی، چين، ويتنام و بالکان و آنچه که . کند

امروز بر حنبش کارگری بين المللی می گذرد، گواه  روشن و تحربۀ عملی نتايج 
اگر بورژوازی با . تافتادن جنبش کارگران بدنبال اين راه حلھا و رھنمود ھا بوده اس

زراد خانه ھای نظامی خود طبقۀ کارگر را از مبارزه عليه سرمايه داری  باز داشته 
است، اينان ھمان کار را با اشاعه نظرات سوسيال بورژواـی و رفرميستی، بعضاً 

طبقۀ . رازی ھا بر می گردد غيرميليتانت، انجام داده اند. ميليتانت و تا آنجا که به م
ن المللی تا آنجا که تحت تاثير اين حرف ھا بوده است، که  در دوران معينی کارگر بي

اتحاديه ساخته . از تاريخ ھم وسيعا تحت تاثير بوده، به ھر کاری  دست زده است
است، جنبش اتحاديه ای راه انداخته است، اتحاديه ھای چند ميليون کارگری تشکيل 

لت ھايی را روی کار آورده است، داده است، دولت ھايی را سرنگون کرده و دو
فقط يک کار، آن ھم کار اصلی و تاريخی اش !! انق�ب پشت سر انق�ب کرده است

اينکه در عرصۀ مبارزۀ ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی، . را نکرده است
مطالبات روزمره خود را از موضع ضد سرمايه داری . خود را سازمان نداده است

سرنوشت محصول کار و توليدش را از ديدی مارکسی و طبقاتی . مطرح نکرده است
و ضد سرمايه داری و ضد کار مزدی موضوع پيکلر روزمره خود با نظام سرمايه 

سرنگونی طلبی را از موضع ضد سرمايه داری دنبال نکرده . داری قرار نداده است
ی با زرادخانه آنچه کارگران دنيا نکرده اند ھمان چيزھاـی است که بورژواز. است

ھای نظامی اش يعنی سرکوب فيزيکی و گرايشات سوسيال بورژواـی و افرادی 
رازی يا رسام ثابت و امثال آنان با حرفھا و موعظه ھا و . مانند مھدی رياضی يا م

 نظراتشان يعنی تحميق و انحراف فکری کارگران، جنبش کارگری را از آن دور و 
.منع کرده اند  

داری و برای لغو کار مزدی يا کمونيسم واقعی و مارکسی طبقه جنبش ضد سرمايه 
کارگر جنبشی در جھت تحقق گسست کارگران دنيا از راھبردھا و راه حل تراشی 
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ھای کام�ً بورژواـی تحميل شده از سوی طيف سوسيال رفرميسم، اين  مروجان 
 فرھنگ و سياست بورژوازی

 نقد آنچه که بر جنبش کارگری در فعالين اين جنبش طی  سالھای اخير در. است
طول اين صد سال رفته است، در کليه عرصه ھا و سطوح گفته اند و نوشته اند و 

کوشيده اند تا راه حلھای کنکرت مارکسی و کمونيستی را به جای راه حلھای 
سوسيال رفرميستی و سوسيال بورژواـی موضوع مبارزه طبقاتی کارگران کنند، بنا 

ينجا نيازی به تکرار آنھا و نوشتن بيشتر در نقد نوشته رسام ثابت بر اين من در ا
تمامی مقاhت و گفته ھا و ت�ش عملی فعالين جنبش ضد سرمايه داری و . نمی بينم

.برای لغو کار مزدی نقد واقعی، شفاف و عينی اين نوع حرفھا است  
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  !! ياسی پای بند نيستندوقتی که آدمھا به ھيچ م&ک س

  !!رضا مقدم و مبارزه طبقاتی

  
مطالبی به ھم !! »ارزيابی از کميته ھماھنگی« رضا مقدم در نوشته ای تحت عنوان 

بافته است که نقطه آغاز تا پايان آن، بر خ�ف تيتر دروغينی که برايش انتخاب کرده 
حريف آميز در جدال است، سوای مشتی فحاشی، تھمت، دروغ و توسل به شيوه ھای ت

تمام . عليه فعالين جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ھيچ چيز ديگری نيست
حرفھای رضا مقدم با تمامی طول و تفصيلش در اين نوشته را، می توان در چند 

  .عبارت جمعبندی کرد

!! »احزاب کمونيست و سوسياليست« فعالين جنبش لغو کار مزدی :  او می گويد که

ساسی سازمانيابی طبقه کارگر ايران تلقی نموده اند و در صف مخالفان اين را مانع ا
اين فعالين با انتقاد از اتحاديه ھای کارگری بين المللی به « !! »احزاب قرار گرفته اند

اينان از مبارزات کارگران شرکت « !! »جنبش کارگری آسيب اساسی می رسانند
  »  نقل به مضمون« !! »گران نيستند واحد دفاع نکرده اند و حامی مبارزت کار

  

از ابتدا تا انتھای نوشته رضا ھمين چند جمله برای برجسته و القا کردن آنھا، به 
کرات تکرار شده  است و خواننده حرفھای وی به راحتی تشخيص می دھد که تيتر 

 در پاسخ رضا. مطلب و ضمائم، ھمگی صغری و کبرای  عبارات فوق الذکر ميباشند

بر خ�ف حالت بسيار ھيستريک و خصمانه ای که او . ه چند سطر اکتفاء می کنممن ب
من بسيار  در مقابل فعالين جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر اتخاذ کرده است،

اين کار را انجام . می گذارم دلسوزانه و ار سر دوستی اين نکات را با وی در ميان
رضا ھا را به ھر حال در موجوديت نظام می دھم زيرا ريشه انحرافات سياسی امثال 

ھر چه ھستند و ھر تيشه ای که به ريشه جنبش . می بينم بشرستيز سرمايه داری
سرمايه ستيز طبقه کارگر زده و می زنند و ھر خدمت ناخواسته ای که به سرمايه 
داری جھانی می کنند، به ھر حال ناشی از  نظام سرمايه داری است که حتی به امثال 

چنين وضعيت  سياسی و آشفته ذھنی دچار می  و آنان را به ا ھم  رحم نمی کندرض
  .سازد

  

احزاب سوسياليست و کمونيست را سد راه « رضا می گويد که فعالين لغو کار مزدی 
  !!»سازمانيابی طبقه کارگر دانسته اند پس آنھا ضد احزاب سوسياليست و کمونيستند

 احزاب چپ تاريخ ايران را حزب کمونيست و  فعالين لغو کار مزدی ھيچکدام از
حزب « نخستين جريان موسوم به . سوسياليست طبقه کارگر ندانسته و نمی دانند

حزبی خواستار ادغام طبقه کارگر ايران در امپرياليسم ستيزی !! »کمونيست ايران
پايه ھای صنعت مستقل ملی و رشد آزاد سرمايه داری، « ناسيوناليستی، استقرار

مت خلق، بسيج کارگران در عرصه مبارزات سنديکاليستی و تبعيت آنھا از حکو
دفاع رضا از اين سياست ھا دفاع از منافع يک بخش . سياست ھای فوق می شد



 75 

بورژوازی و مبين عشق او به منحل شدن در مجادhت ميان بخشھای مختلف 
ع رضا گيرم بورژوازی به نفع يک بخش و عليه طبقه کارگر بين المللی است، دفا

  .ناخواسته دفاع از بورژوازی عليه کمونيسم است

حزب دومی که زير نام چپ در تاريخ ايران ظاھر شده است و وجود کثيف خود را 
« بر جنبش کارگری ايران تحميل نموده است حزب ضد کارگر و ضد کمونيست 

 فعالين حمله ھيستريک رضا مفدم به فعالين ضد کار مزدی که گويا اين. است» توده
تاريخ ايران حمله کرده اند، بخواھد يا » احزاب سوسياليست و کمونيست « به 

رسيدن رضا به اين . نخواھد، بفھمد يا نفھمد، دفاع سرسختانه از اين حزب کثيف است
  . مرحله از نظر سياسی، ھميشه قابل پيش بينی بوده است

  

، حزبی است که رضا جريان ديگری که خود را حزب کمونيست ايران ناميده است
خود رضا چند سال بعد اع�م داشته است که اين . مقدم ھم زمانی عضو آن بوده است

حزب ظرف ابراز وجود ناسيوناليسم کرد است و وجود آن برای سازمانيابی طبقاتی 
حزب بعدی که در اين فحشنامه مورد حمايت رضا است علی . کارگران مضر است

باشد که من ھم متاسفانه » حزب کمونيست کارگری« ه اhصول بايد جريان موسوم ب
رضا  ھنگام خروج از اين حزب نيز آن را پروژه ای . مدت کوتاھی عضو آن بودم

  .شکست خورده و مضر به حال طبقه کارگر اع�م کرده است

  

فعالين لغو کار مزدی در نقد جريانات چپ ھمواره به صورت بسيار شفاف و مستند 
آنان به ايراد و انتقاد از اين . دھا و راه حلھا را آماج انتقاد گرفته اندديدگاھھا، راھبر

گروه و آن گروه، اين محفل و آن محفل، اين سکت و آن سکت از جمله سکت حقير 
امروزی رضا مقدم نپرداخته اند، فعالين لغو کارمزدی به ھيچ جريانی حمله نکرده 

ت ھا، افقھا و راھبردھای مضر به حال آنان سياس. اند، بد ھيچ گروھی را نگفته اند
. جنبش ضد سرمايه داری و سوسياليستی طبقه کارگر را مورد انتقاد قرار داده اند

فعالين لغو کار مزدی، رفرميسم راست منحط سنديکاليستی را به عنوان ظرف انح�ل 
ران برای کارگ. جنبش کارگری در بات�ق مناقع سرمايه داری جھانی به نقد کشيده اند

مستدل و با اتکاء به ماترياليسم انق�بی مارکس توضيح داده اند که جمھوری خلق؛ 
صنعت مستقل ملی، امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی؛ حق تعيين سرنوشت ملی، 
دموکراسی طلبی خلقی، خودمختاری خواھی و امثال اينھا مسائل طبقات و جنبشھای 

ر جنبش کارگری صدمه ای سنگين بر غيرکارگری بوده و ھستند و تحميل آنھا ب
فعالين لغو کار مزدی در اين . جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر وارد ساخته است

راستا درخشان ترين ادبيات کمونيستی و مارکسی و کارگری را به طبقه کارگر 
مطالبی که امثال رضا با ذھنيت سکتاريستی رفرميستی خويش، . عرضه کرده اند
  .ه درک آن نشده و نمی شودھيچگاه قادر ب

  

رضا مقدم به فعالين لغو کار مزدی حمله می کند که چرا اتحاديه ھای بين المللی را 
اتحاديه ھای کارگری جھانی مورد دفاع رضا مقدم دقيقاً ھمان اتحاديه . نقد می کنند

ھائی ھستند که در طول قرن گذشته جنبش کارگری را کام�ً در مرداب تسليم و 



 76 

ابزار دست پنتاگون و سيا  در مواردی. به ماندگاری سرمايه داری فرو برده اندتمکين 
و بورژوازی جنايتکار امريکا در سازمان دادن سياھترين و ضد بشرترين کودتاھا 

در مجادله ميان دو قطب متخاصم دنيای . عليه کارگران و مردم فرودست دنيا بوده اند
ی را به ابزار دست يک قطب عليه قطب سرمايه داری ھمواره جنبش کارگری جھان

ديگر مبدل کرده اند، عليه کمونيستھا و فعالين ضد سرمايه داری طبقه کارگر به ھر 
حمايت رضا . جنايتی متوسل شده اند و از ھيچ خدمتی به بورژوازی دريغ نوريده اند

  بيش از اندازه مايه تاسف و اشمتزاز است مقدم از اين اتحاديه ھا

  

او به فعالين ضد سرمايه داری . دنبال می کند»  گوبلز« دروغ را به شيوه رضا مقدم 
دفاع فعالين . تھمت می زند که گويا از مبارزات کارگران شرکت واحد دفاع نکرده اند

لغو کار مزدی و ضد سرمايه داری از مبارزات کارگران واحد سند بسيار ارزنده ای 
. عقل آنھا توسط سرمايه قفل شده باشدبرای آموزش امثال رضاھا است ھر چند که 

فعالين لغو کارمزدی از مبارزات کارگران بسيار گسترده و قاطعانه حمايت کردند و 
  . در ھمان حال رفرميسم راست سنديکاليستی غالب بر آن را مورد  انتقاد قرار دادند

  

ش رضا مقدم می گويد که فعالين لغو کار مزدی نقش ديکتاتوری و سرکوب  و توح
اين !! رژيم ھا در جلوگيری از سازمانيابی جنبش کارگری را کمرنگ کرده اند

ما ھمه جا از ديکتاتوری ھار بورژوازی به عنوان . بزرگترين دروغ و افتراء است
يک مانع اساسی اين سازمانيابی به تفصيل حرف زده ايم و ھمزمان نقش رفرميسم 

ما .  اين گذر را نيز افشاء کرده ايمچپ فرقه گرا و رفرميسم راست سنديکاليستی در
در مقاhت متعدد و مشروح توضيح داده ايم که رژيم ستيزی فراطبقاتی نه راھبرد 

جنبش کارگری بايد . طبقاتی جنبش کارگری که راھکار اپوزيسونھای بورژوائی است
  .مبارزه عليه دولت بورژوازی را بر بستر مبارزه عليه اساس سرمايه داری پی گيرد

  

رضا مقدم در دفاع ناشيانه از رفرميسم منحط راست سنديکاليستی و رفرميسم چپ 
فرقه گرا می گويد که عدم موفقيت طبقه کارگر ايران در سازمانيابی جنبش خويش 

او رفرميسم راست و چپ را احزاب . ھيچ ربطی به رفرميسم راست و چپ ندارد
يه ھای کام�ً دستيار سرمايه اتحاد!! کمونيست و سوسياليست طبقه کارگر می داند

جھانی و عليه جنبش ضد سرمايه داری کارگران را ظرف تشکل طبقاتی کارگران 
او مدافع سرسخت  ضد کمونيست ترين اتحاديه ھاست و در ھمين . جلوه می دھد

راستا به ما خرده می گيرد که چرا رفرميسم چپ فرقه گرا و رفرميسم راست اتحاديه 
رضا و رضاھا بايد به يک . يابی جنبش کارگری مضر می دانيمای را برای سازمان
اين سؤال که اگر مانع سازمانيابی ضد سرمايه داری طبقه کارگر . سؤال پاسخ دھند

فقط ديکتاتوری است، پس چرا در کل ممالک اروپای غربی و شمالی، کانادا، امريکا 
ود دارد، تا امروز و جاھای ديگری که دموکراسی مطلوب و ايدآل امثال رضاھا وج

!! ھيچ جنبش کارگری ضد سرمايه داری و کمونيستی نيرومندی شکل نگرفته است

حرص و جوش ھيستريک رضا برای استتار نقش رفرميسم راست و چپ در 
جلوگيری از سازمانيابی ضد کار مزدی کارگران دنيا مستقل از اينکه ايشان بخواھد 
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او نمی تواند اين نقش ضد . نی تمام خواھد شديا نخواھد کام�ً به نفع بورژوازی جھا
کمونيستی و ضد کارگری را با دروغپردازی و افتراء  پيرامون بی توجھی فعالين 

  .ضد کار مزدی به نقش مخرب ديکتاتوری در متشکل شدن کارگران استتار کند

  

ن لغو فعالي. در پايان يادآوری نکته ديگری را ھم به رضا و امثال ايشان hزم می دانم
کار مزدی در ھمه زمينه ھای مربوط به جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر و ک�ً 

رضا اگر حرفی دارد و اگر فھم سياسی او . مبارزه طبقاتی کارگران مطلب نوشته اند
اگر او چنين نمايد به طور قطع . اقتضاء می کند می تواند با اين مسائل برخورد کند

مسأله اساسی اين است که رضا به جای اين کار بسيار .  شدبا استقبال ما مواجه خواھد
او قادر به ھيچ نقدی بر نظرات فعالين ضد سرمايه داری . ناشيانه به کاھدان زده است
hجرم راه دشمنی با جنبش ضد سرمايه داری را اين ديده . برای لغو کار مزدی نيست

رضا !! زه با ديکتاتوری کنداست که فعالين اين جنبش را متھم به کمرنگ نمودن مبار
ھنگام طرح اين حرفھا ميداند که دروغ می گويد  زيرا از آنچه  که فعالين ضد 
سرمايه داری و برای لغو کارمزدی در مبارزه عليه ديکتاتوری و جنايات دولت ھای 
سرمايه داری تحمل نموده اند، با اط�ع  است و ھمچنين اين را نيز ميداند که اکثر 

 ھميشه فقط  ليدر و ژنرال بودن در احزاب و سازمانھای چپ سکتاريستی  کسانی که
مورد دفاع  ايشان، مھمترين مسله اشان بوده و ھست، تحمل يک لحظه آن را نداشته  

  . و نخواھند داشت

  

 به باور من تمام ھم و غم رضا از اين گونه برخورد غير سياسی و تحريف آميز با 
باز بينی و تصيحح «اری  جنبش کارگری تحت لوای فعالين گرايش ضد سرمايه د

مشخصا ايجاد تفرقه در کميته ھمآھنگی در !!  »نکات حياتی در کميته ھم آھنگی
اين ت�ش مخرب رضا ناشی از . ايران و در اين راستا از ھم پاشاندن  آن  است

ضديت سياسی ايشان  با گرايش ضد سرمايه داری  و کمونيستی جنبش کارگری می 
اشد که اين نيز ريشه در گرايش ژرف سکتاريستی  و رفرميستی رضا دارد که ھيچ ب

رفرميسم چب نبوده  و  وقت حتی بفکر گسست از اين سکتاريسم و   

.متاسفانه اين گونه به نظر می رسد که ھيچگاه  نخواھد بود  
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 در حاشيه نوشته حسن وارش
 

مطالبی » چيست و فرقه گرائی کدام استفرقه « حسن وارش در مقاله خود تحت نام 

را به درستی مطرح کرده اند، اما ھمزمان مطالبی را  با تساھل از قلم فرو انداخته 

ھدف من مسلماً کاستن از ارزش نوشته ايشان نيست بلکه جبران پاره ای کاستی . اند

د من از اينکه دوستانی چون وی با کميته ھماھنگی برای ايجا. ھای مھم آن است

تشکل ضد سرمايه داری طبقه کارگر ابراز ھمراھی می کنند، بسيار شادمانم و 

مقاله رفيق حسن در بيان خصوصيات فرقه ھا راه . صميمانه به او تبريک می گويم

درستی رفته است، کمبود اساسی نوشته وی بی توجھی به يافتن ريشه ھای فرقه 

ادن اين ريشه يابی نادرست به گرائی، تبيين نادرست ريشه ھا و به نوعی نسبت د

در اين رابطه من از ورود به ھر نوع بحث مبسوط آگاھانه چشم . مارکس می باشد

.                    می پوشم و تنھا به چند نکته کوتاه زير بسنده می  کنم  

فعالين جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی، در طول سال ھای اخير . 1 

ش در نوشته ھای مختلف سعی کرده اند  تا کمتر به نفس فرقه گرائی و و از مدتھا پي

آنان مکرراً◌ً . بيشتر بر ريشه ھای واقعی طبقاتی و اجتماعی آن، انگشت گذارند

توضيح داده اند که فرقه ھای موجود، بقايای در حال انقراض جنبش ھای خلقی و 

ئی بر متن شرائط ناسيوناليستی و سوسيال بورژوائی ھستند که در دوره ھا

امپرياليستی توليد سرمايه داری، و با حمايت اردوگاه سرمايه داری دولتی، زير اسم و 

جنبش ھائی که اتوپی ھا و . رسم کمونيسم در جوامع مختلف دنيا، سر در آوردند

انتظارات بخش ھائی از بورژوازی کشورھا را نمايندگی می کردند، با روايتی 

رياليستی سرمايه داری از ضديت با امپرياليسم حرف می بورژوائی از شرائط امپ

در عين حال که مدعی سوسياليسم . خواستار سرمايه داری مستقل و ملی بودند. زدند

جمھوری دموکراتيک خلق می خواستند و بر آن بودند که از . وکمونيسم نيز بودند

ياليسمی که سوس. مسير اين جمھوری  و آن سرمايه داری به سوسياليسم گذر کنند

اينھا، اين نيروھا يا جنبش ھا ھيچ ربطی به جنبش . ھمان سرمايه داری دولتی بود

کارگری نداشتند اما برای تحقق انتظاراتشان ھيچ راھی ھم جز توسل به طبقه کارگر 
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. و سوار شدن بر موج مبارزات توده ھای اين طبقه در پيش روی خود نمی ديدند

فھا در ھمه شئون نيازمند اردوگاه سرمايه داری دولتی اينان برای رسيدن به اين ھد

.                                                  بودند، ھمچنانکه اردوگاه به اينان نياز داشت

                        

خط مشی اين نيروھا ت�ش برای اعمال اتوريته بر جنبش کارگری با ھدف تبديل اين 

يشبرد کار خويش بود و در ھمين راستا محتاج فرقه سازی بودند، جنبش به ابزار پ

حزب سازی موجود آنان ميراث . پديده ای که نام حزب را بر آن اط�ق می کردند

.                          فرسوده ھمان فرقه بازيھا است  

در جاھائی . اين جنبش ھا در طول تاريخ دچار تحوhت اجباری و اضطراری شدند

!!! »کمونيسم«نند ويتنام و چين و کوبا به قدرت رسيدند و حاصل پيروزی آنان ما

در بسياری جاھا به قالب اپوزيسون . روز کوبا و چين و ويتنام و نوع اينھا است

ارتجاعی و ضد کارگری درون يا حاشيه دولتھای بورژوازی در آمدند و بخشھائی از 

يا در واقع ھمان کمونيسم » کمونيسم«به آنھا با شعار سمت گيری کارگری و وفاداری 

بورژوائی با دستکاری برخی باورھا و تحليلھا و دادن يک آب و رنگ کارگری و 

به آنھا در نقش اپوزيسون راديکال سرنگونی طلب به حيات سياسی خود !! مارکسی

فرقه ھای موجود ھمين بخش از وارثان آن جنبش ھا را .  ادامه داده اند و می دھند

.                                      يل می دھندتشک  

طبقه کارگر ايران بايد زمينه طبقاتی و ريشه حيات اجتماعی اين فرقه ھا را خوب .  2

بشناسد و از اين روی کاوش زمينه ھای باh برای جنبش ضد سرمايه داری اين طبقه 

رت در سيطره  نيروھای تاريخ مبارزات کارگران ايران تاريخ اسا. بسياراھميت دارد

طبقاتی و اجتماعی ياد شده نيز ھست و آنچه در اين گذر بر سر جنبش کارگری رفته 

« مقاله رفيق . است در وضعيت موجود وی به گونه ای بسيار جدی مؤثر بوده است

نه فقط اين کار را انجام نداده است و نه تنھا اين زمينه ھا و ريشه ھا را » وارش 

بسيار بدتر فرقه بازی را يک پديده ذاتی درون جنبش کارگری ھم نديده است که 
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:                                                               اومی نويسد که! قلمداد نموده است

                                                  

 از طيف ھا و مانيفست مارکس فرض را بر اين می گدارد که طبقه کارگر«  

گروھھای مختلف تشکيل می شود و کمونيستھا تنھا يک گروه در ميان گروھھای ديگر 

طبقه ھستند، لذا در اينجا می توان نتيجه گرفت که از نظر مارکس تنوع در ذات 

او تنوع را در طبقه کارگر مفروض می گيرد و خود اين . موجوديت طبقه کارگر است

مشروعيت دادن به تنوع به معنای ايجاد رابطه فرض و به رسميت شنانختن و 

ديالکتيکی مدارا و مبارزه توسط کمونيستھا با اين گروھھای کارگری ديگر است ولی 

در عين حال مارکس به ھيچوجه حاضر نمی شود با فرقه ھا و فرقه گراھا صرفاً به 

»    کنداين دليل که در درون جنبش کارگری حضور داشتند و کارگری بودند مماشات 

                                                           

تنوع در درون طبقه کارگر، امری »  وارش« وجود گرايشات مختلف يا بقول رفيقمان 

اما اينکه اين تنوع و وجود گرايشات مختلف به معنای . بديھی و توضيح واضحات است

.   کارگر است حرف نادرستی استذاتی بودن فرقه گرائی در اصل موجوديت طبقه

بحث  بر سر . ھدف من مطلقاً برائت طبقه کارگر از فرقه بازی نيست. ھيچ اشتباه نشود

جوھر ک�م اين است که طبقه کارگر بعنوان توده وسيع فروشنده . مسأله ديگری است

 نيروی کار، بعنوان طبقه ای آماج وحشتناکترين شکل استثمار و ستمکشی سرمايه و به

عنوان طبقه ای  محروم از ھر نوع دخالتگری آزاد در سرنوشت کار و توليد و زندگی 

ذات « نسبت دادن فرقه بازی به .  اجتماعی خويش نفعی در فرقه بازی ندارد

يا حتی نسبت دادن تنوع به مقوله !! اين يا آن بخش از طبقه کارگر!! »موجوديت

معنای قبول يک پايه مادی منفعت برای طبقه به »  ذات و موجوديت « مبھمی به نام 

بناگزير بايد » وارش« اين سکتاريسم و فرقه گرائی است و در اين صورت رفيق  

بپذيرد که بخشی از طبقه کارگر اساساً منافعی متمايز و متضاد با کل طبقه کارگر 

که در اين صورت ھيچ معلوم نيست که چرا اين بخش اص�ً  باز ھم بخشی از !! دارد

اما ببينيم که واقعيت چيست و چرا بی توجھی به ھمين واقعيت رفيق . بقه کارگر استط
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طبقه کارگر طبقه ای در جامعه . ما را به سمت چنين تحليل نادرستی سوق داده است

جامعه ای که به گفته مارکس افکار و فرھنگ و عقايد و ارزشھای . سرمايه داری است

ر آن را ھمان انديشه ھا و باورھا و در يک ک�م حقوقی و اجتماعی و اخ�قی مسلط ب

ايدئولوژی طبقه مسلط يا به بيان ديگر انديشه ھا، عقايد و ارزشھای فرا روئيده از 

در اين جامعه حتی توده ھای . ملزومات رابطه خريد و فروش نيروی کار تعيين می کند

ر و بيحقوقی کارگر نيز در ھمان حال که به حکم شرائط کار و زندگی و استثما

وحشتناک خود مستمراً با نظام سرمايه داری در جنگ بسر می برند، بگونه ای بسيار 

شيارھای . جدی در زير فشار ھمين انديشه ھا و باورھا و فرھنگ و سنن قرار دارند

سخت »  مه آلودگيھا و تبخيرات« مغز و ذھن اينان نيز باز ھم به گفته مارکس از ھمين

نيز ممکن است وسيعاً يا محدود با سر بورژوازی به دنيا نگاه کنند و اينان . آلوده است

اگر بناست فرقه گرائی در درون جنبش کارگری مورد بحث قرار . بدبختانه می کنند

گيرد، سرچشمه آن را بايد در اينجا و در تسلط انديشه ھا، راه حلھا و راھبردھای 

مدعی شود که باhخره بخشی » رشوا« در اينجا شايد رفيق . بورژوازی جستجو نمود

از کارگران ھم به دليل دل بستن به اين يا آن رفرم کاپيتاليستی از پايه ھای مادی معينی 

. برای فرقه گرائی در مقابل بخشھای ديگر برخوردار ھستند و اين را نبايد انکار کرد

مانھای من اص�ً منکر توھم کارگران به عوارض برخی رفرمھا که در ز! بسيار خوب

اما حتی در اين صورت نيز نسبت دادن فرقه گرائی به . سابق اتفاق افتاده است نيستم

به بيان ديگر توھم کارگران . ذات موجوديت بخشی از طبقه کارگر کام�ً نادرست است

.                          به بورژوازی نمی تواند به ذات و ماھيت طبقاتی آنھا حواله شود 

                                                                                     

فرقه !! ھمانگونه که باhتر اشاره شد رفيق مان وارش تفسير خود از درونی بودن. 3

اين استناد کام�ً  ً . بازی در جنبش کارگری را به مارکس نيز نسبت داده است

خن مارکس که کمونيستھا منافعی  جدا از ساير از اين س. غيرمنصفانه و نادرست است

اجزاء طبقه کارگر ندارند و ساير عباراتی که مارکس در اين راستا گفته است، ھمچينن 

از تأکيد و تصريح کام�ً درست مارکس بر وجود تنوع  و گرايشات مختلف در طبقه 
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ئی را يک پديده کارگر، به ھيچوجه نمی توان اين نتيجه را گرفت که گويا او فرقه گرا

.        درونی  يا به قول رفيقمان جزء ذات موجوديت جنبش کارگری می  دانسته است

                                    

 

آميختن سنديکاليسم و فرقه گرائی با ھم و ت�ش برای تبديل فرقه گرائی به نامی . 4

کارگری کار چندان درستی برای ھمه راه حلھا و افق سازيھای بورژوائی درون جنبش 

» وارش« اين مسأله باز ھم نادرست تر می شود زمانی که رفيق . به نظر نمی رسد

يک دليل فرقه بودن اتحاديه ھای کارگری را نيز موفق نبودن آنھا در سازمان دادن کل 

بسياری از اتحاديه ھا متأسفانه و بدبختانه در ! توده ھای طبقه کارگر دانسته است

اتحاديه سراسری . ن ميزان توده ھای کارگر را در درون خود سازمان داده اندوسيعتري

از . کارگران را به عضويت خود در آورده بود % 96کارگران سوئد سالھا بيش از 

اين گذشته جنبش اتحاديه ای را بايد در ارتباط با سوسيال دموکراسی مورد بحث قرار 

ی کارگر اروپا به راھبرد ارتجاعی سوسيال داد و معضل توھم سالھای طوhنی توده ھا

.                                دموکراسی را نمی توان با فرقه بازی اين گرايش توضيح داد

                                                                                    

به چشم » وارش«  نوشته رفيقاشکال اساسی ديگری ھم که در ھمان نگاه اول در . 5

فعالين جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار . می خورد نحوه تبيين مکتبی اوست

اما آنان به . ارکس از ھمه جريانات ديگر قاطع ترندمزدی در پای بندی به آموزشھای م

اين دليل که مارکس گفته است و به خاطر اينکه مارکس نوشته است فعال جنبش ضد 

سرمايه ستيزی و مبارزه با فرقه . سرمايه داری و مخالف جدی فرقه گرائی نشده اند

ضد کار مزدی گرائی عين زندگی آنھا و جزء hيتجرائی از مبارزه اجتناب ناپذير 

آنان مارکس را پيغمبر خود  نمی دانند، بلکه او را رھبری آگاه در ميان خود . آنھاست

به ھمين دليل آنان اساس بحث را اينجا قرار نداده .  و ھمرزم و ھمزبان خود می بينند

              ---- چون مارکس چنين استدhل کرده است و. اند که چون مارکس گفته است
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او در طول بحث اصرار دارد که مخالفت خود با . نوشته دوستمان وارش اينگونه نيست

 فرقه گرائی را به شيوه ای مکتبی و عمدتاً از طريق رجوع به مارکس

. حقانيت بخشد  

 نوعی مدعی شده است که آخرين مطلب اينکه رفيق وارش اگر چه نه شفاف اما به. 6

او در يک جا با آوردن . در حال حاضر ھمه جريانات را بدون استثناء فرقه می داند

ھمه گروھھا و حزب ھا به درستی ابھام مخلوط نمودن فعالين جنبش لغو کار مزدی با 

گروھھا را رفع کرده است اما متعاقب ان با به کار گرفتن واژه جريانات، اين ابھام را 

اگر منظور او اين باشد اين تذکر را hزم می دانم که بگويم ايکاش .  زده استدامن

 سال اخير 14 ، 13رفيق وارش می دانست که فعالين جنبش لغو کار مزدی در طول 

در مبارزه عليه فرقه گرائی و سنديکاليسم و  برای ھر گام پيش روی بسوی آنچه که او 

ی داند، چه رنجھا کشيده اند و چه ناسزاھا و امروز خوشبختانه خود را جانبدار آن م

.                           تھمت ھا را از جانب فرقه گرايان و سنديکاليستھا متحمل شده اند

                                                                 

11. 1. 2006 
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  يک توضيح کوتاه چند سطری و دو سوال

  

  »  فوريه و معمای مخالفت فعالين لغو کار مزدی15« 
  

عنوان مطلبی است که در روزھای اخير از سوی رضا مقدم در برخی سايتھا 
زی به  بحث تحليلی و سياسی در را بطه با اين من ھيچ نيا. انتشار يافته است

نوشته و نوشته ھايی از اين نوع نمی بينم، چون بر اين باورم که ماھيت  ضد 
 فوريه، مأموريت 15کارگری و ضد کمونيستی اتحاديه ھای   فراخوان دھنده 

تاريخی اين اتحاديه ھا از سوی سرمايه جھانی برای محو جنبش ضد کار مزدی 
 15دنيا، واقعيت عوامفريبانه و کام� فرمايشی و دروغ فراخوان  کارگران 

 کارگر را ھم به حمايت از کارگران شرکت 100فوريه که در تمامی دنيا حتی 
واحد بسيج نکرد و بسيار مسائل ديگر از اين گونه جواب واقعی رضا و رضاھا 

م  ضد نوشته رضا در عين حال بيانگر سقوط  به  سنديکاليس. بوده و ھست
او به کارگران می گويد که جنبش ضد کار مزدی و برای . کمونيستی نيز ھست

  لغو کار مزدی دروغ است و تسليم در مقابل سرمايه و پناه بردن به سنديکاليسم

او منکر وجود جنبش ضد سرمايه داری است و !! تنھا راه زندگی کارگران است
او به ! آدرس آن در کجاست؟با مسخره گرفتن اين جنبش از ما می پرسد  که 

در مقابل   وسيله و ابزار پيشبرد سياست ھای   بخشی از سرمايه جھانی بودن
بخش ديگر، افتخار می کند و به طبقه کارگر دنيا توصيه می نمايد که پيوسته 
. آلت دست يک بخش از بورژوازی در رقابت با بخش ديگر بورژوازی باشند 

ن نوشته غيرسياسی به اوج رسانده است، وقتی رضا ضد کمونيسم خود را در اي
که انصراف از سازماندھی جنبش لغو کار مزدی و بازيچه دست بخشھای 
 .مختلف سرمايه جھانی بودن را سرنوشت محتوم  کارگران جھان تلقی می کند

 فعالين گرايش لغو کار مزدی پاسخ رضا را در مبارزه  کمونيستی  طبقه کارگر 
ھر لحظه مبارزه . ی محو سرمايه داری دنبال خواھند کردجھانی با استراتژ

 و امثال ايشان   طبقاتی کارگران دنيا عليه نظام بردگی مزدی پاسخ عملی  رضا
  : سؤال از رضا دارم2با ھمه اينھا . نيز ھست

چند کارگر به فرمان !! » فوريه15بزرگ و تاريخی « در روز بقول خودت . 1
چون ميدانم . د کرنش و ستايش جنابعالی بسيج شدنداين اتحاديه ھای مقدس مور

بودن اين روز، ممکن است » بزرگ و تاريخی«که بعلت خيال بافی  در مورد 
تعداد کارگران شرکت کننده را نير بطور تخيلی، خيلی خيلی  زياد برآورد کنی، 

شمار آنان در سرتاسر دنيای سرمايه داری به :  خودم  تعداد واقعی را می گويم
  .اين يعنی حمايت کاغذی و اقدام سترون و بی نتيجه.  نفر نرسيد100

فعالين لغو کار مزدی به رغم افشاء گری وسيع کمونيستی عليه ماھيت و . 2
واقعيت کار اتحاديه ھا و ھمچنين توضيح مستدل در مورد کاغذی يعنی 

ان دروغ بودن جانبداری اينھا از کارگر بوروکراتيک و فرمايشی و در نتيجه
شرکت واحد، در بيشتر کشورھای محل سکونت خود به عنوان فعالين لغو کار 
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مزدی و نه به عنوان عناصر سنديکاليست سرمايه جھانی، برای اعتراض در 
لطفاً بگوئيد که . مقابل سفارت دولت سرمايه داری اس�می ايران حضور يافتند

لغو کار مزدی نه کجا بوديد؟ فعالين )  فرقه ای(شما و روسای سابق حزبی 
امروز که ھميشه و در ھمه شرائط در صف مقدم تظاھرات ھا و مبارزات بوده 

جنابعالی و ساير ھم فرقه ای ھا، در چند اعتصاب و اعتراض کارگری . اند
  شرکت کرده ايد؟ 

                                                                                         

 17 . 3 . 2006            
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 بربريت مدرن
 

برده مزدی  بيان واقعی و فشردۀ وضعيت و جايگاه طبقاتی کارگران جھان در رابطۀ 
اجتماعی سرمايه می باشد،  پسوند مزدی ھمچنين می تواند به عنوان وجه تمايز 

ن برده در دوران باستان در تاريخی، اقتصادی، سياسی طبقۀ کارگر با توليد کنندگا
اما در ھمين دوران و در اين فاز از انکشاف سرمايه  در اکثر .  نظر گرفته شود

جوامع سرمايه داری از جمله در کشور سوئد با گروھی از کارگران برمی خوريم که 
،  با طبقات توليد کننده و ... صرفنظر از تفاوت ھای ماھوی تاريخی، اجتماعی و

دۀ اعصار پيشا سرمايه داری ،  وضعيت  و شرايط کارشان   مشابه با استثمار شون
اينان که در سوئد تعدادشان  در حال افزايش است، . بردگان دوران باستان می باشد

کارگرانی ھستند  که بعد از ساقط شدن از کار، مدت کوتاھی   بيمۀ بيکاری دريافت 
استثمار شدن نيافتند، جھت تداوم می کنند، اگر در اين مدت محدود محل کاری برای 

 درصد دستمزد زمان اشتغال شان می باشد،  توسط دولت 65دريافت بيِمۀ بيکاری که 
سرمايه داری مجبور می شوند تا  بدون دريافت دستمزد تحت نام ھای ديگری مانند 

،   برای صاحبان سرمايه کار و ... و " حمايت شغلی"، "کمک کاری"، "پراکتيک"
. نندتوليد ک  

 

صاحبان برده در دوران باستان بدون الزام به پرداخت بھای نيروی کار بردگان خود، 
 برای بازتوليد نيروی کار آنان، سرپناھی، پوشاکی و مواد غذايی اندکی در 

گروه کارگران مورد بحث  در دوران کنونی ھمين وضعيت  . اختيارشان می گذاشتند
احبان سرمايه ملزم به پرداخت بھای نيروی به اين صورت که ص. مشابه را دارند

کارشان نمی باشند و کارگران بطور مجانی برای آنان ارزش اضافی توليد می کنند و 
 درصد حقوق زمان اشتغال شان می 65مجبورند با ھمان بيمۀ بيکاری که در سوئد 

ۀ مبلغ پولی که در سوئد  کفاف کرايۀ خانه ايی کوچک  و تھي. باشد، گذران کنند
.   غذايی معمولی و سالی يکی دوبار خريد پوشاک ضروری  ارزان  را می دھد

شماری از اين کارگران در سوئد که بخش اعظم اين گروه را تشکيل می دھند، بعد از 
 در 3 سال بيکاری در صورت نيافتن کار طی مدت مزبور،  تحت عنوان فاز 2

ع�وه بر اين بابت ھر نفرشان اختيار کارفرمايان برای بيگاری قرار می گيرند، 
 کرون نيز به کار فرمای مربوطه پرداخت می گردد که مزيتی برای 5000ماھانه 

صاحبان سرمايه اين کشور در دوران معاصر نسبت به برده داران دوران باستان می 
شايد گفته شود يک تفاوت مھم بين اين گروه کارگران با بردگان وجود دارد و . باشد

ت که برده داران در دوران باستان حق کشتن بردگانشان را داشتند اما آن اين اس
. صاحبان سرمايه در مورد کارگران مجانی خودشان از چنين حقی برخوردار نيستند 

اوhً ھيچ قانون مدونی در اين رابطه، يعنی دادن . اين تفاوت از چند لحاظ وجود دارد
ون کار سرمايه وجود ندارد،  ثانياً نحوه حق و اختيار حيات کارگر به کارفرما در قان

و چگونگی برخورداری از اين حق برای طبقۀ مسلط دوران کنونی با طبقۀ برده دار 
باستانی متفاوت است، به اين ترتيب که برای توليد حداکثر ارزش اضافی توسط 
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 کارگران و در اين راستا  کسب بيشترين سود ممکن، بطور غير مستقيم و نانوشته  و

در پرتوی مجاز بودن کارفرما در افزايش مرگ بار سرعت و شدت و شتاب کار از 
طرق مختلف از جمله از راه ھای تکنيکی و ھمچنين عدم  تدارک و تھيۀ  وسايل و 
تجھيزات hزم و کافی ايمنی و به اين ترتيب نا ايمن و مرگ آور ساختن بلقوه و حتی 

وران معاصر نيز غيرمستقيم  از چنين  حق و بالفعل محيط کار و توليد،  کارفرمای د
بی آنکه در صورت بروز سوانج کاری منجر به مرگ . اختياری  برخوردار است

کارگران، از او به عنوان عامل اصلی کشتار کارگران در ھنگام کار و توليد ارزش 
. اضافی، نامی برده شود  

 

با تکنولوژی بسيار  ھر ساله کارگران بيشماری در کارخانه ھای بزرگ صنعتی 
پيشرفته  بر اثر سکته مغزی و يا قلبی جان می بازند و حتی در مواردی بعلت 

تمامی  اين وقايع فاجعه بار  ناشی از .  استرس ماورای تحمل خود کشی می کنند
شدت کار و سرعت و شتاب بيش از حد تحمل فيزيکی انسان در اين حوزه ھای 

 و ميزان توليد می باشد، ھمچنين  ساليانۀ توليدی صنعتی در جھت افزايش حجم
ھزاران کارگر شاغل در معادن و محل ھای کاری و توليدی بعلت عدم وجود وسايل 

و تجھيزات حفاظتی و ايمنی نيز مصدوم و کشته می شوند  زيرا سرمايه داران 
صاحب اين حوزه ھای کاری و توليدی در جھت الزامات  سود آوری مطلوب سرمايۀ 

ی اشان که ھدف اصلی و نھايی شيوۀ توليد سرمايه داری می باشد، در کنار  توليد
ساير راه کار ھای ضد انسانی مانند راه کار فوق الذکر يعنی باh يردن سرعت و 

شتاب کار، حداکثر صرفه جويی در ھزينۀ توليد را به شيوه ھای مختلف اعمال می 
يی برای آنان،  عدم تدارک و تھيۀ کنند  که يکی از عمده ترين شيوه ھای   صرفه جو

وسايل و تجھيزات ايمنی  ضروری و کافی جھت امن سازی شرايط و محيط کار و 
. توليد بوده و می باشد  

 

بعد از وقوع  حادثۀ کاری که منجر به ) بردگان مزدی( در مورد کارگران شاغل 
ی و پيگيری مرگ آنان می گردد، توسط نھاد ھای دولتی  مربوطه بطور فرمال بررس

برای مشخص کردن علل حادثه صورت می گيرد که در غالب موارد علت اصلی 
سانحه را بی احتياطی کارگر يا کارگران قربانی اع�م می کنند و در اندک مواردی 

که  بر اثر اعتراض و افشا گری و مبارزۀ کارگران محل حادثه، يا پيگيری 
رما نيز به ميان کشيده می شود، با جريمه بازماندگان بردگان مزدی قربانی، پای کارف

. و پرداخت غرامتی اندک به خانواده ھای قربانيان سر و ته قضيه را به ھم می آورند

در سوئد اگر وقوع حادثۀ کاری منجر ) بردگان مدرن( اما در مورد کارگران مجانی 
 در به مرگ آنان گردد، بنظر نمی رسد ھمين روند فرمال توسط نھاد ھای دولتی

موردشان طی شود زيرا آنان کارگر مزدی محسوب نمی شوند  و براساس قرارداد 
جمعی کار استخدام نشده اند، لذا تحت پوشش قانون و مقررات کاری سرمايه ھم نمی 

. باشند  
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در ادامۀ  مطلب بر اساس اظھارات  مسئولين بوروکرات ادارۀ محيط کار سوئد در 
، بيشتر مشخص می شود که  تفاوت  بين حق برده رابطه با اين گروه از کارگران

داران باستان در مورد کشتار بردگان  و عدم حق و اختيار سرمايه داران معاصر در 
 مصدوم کردن و کشتار کارگران  در واقعيت  تفاوت بين  صريح و مستقيم و احياناً 

تان و غير مکتوب بودن اين حق و اختيار بعنوان يک قانون برای  برده داران باس
مستقيم  و نامکتوب و صرفاً مبتنی بر الزامات حداکثر سود آوری سرمايه، برای 

.  سرمايه داران معاصر است  

 

 تا کنون 1994از سال ) اس وی تی(براساس آمار ارائه شده توسط تلويز يون سوئد 
تعداد سوانح و تصادفات منجر به قطع عضو و از کارافتادگی بين کارگران مشمول 

.   درصد افزايش  يافته است67نامه ھای ادارۀ کار يعنی کارگران مجانی ، بر

تلويزيون مذکور با نمايندگان اتحاديه ھای مختلف که  شاھد انجام کار ھای خطرناک 
  بوده اند، در اين رابطه صحبت 3توسط  اين کارگران   بطور مثال کارگران  فاز 

 کارگران فاقد وسايل ضروری ايمنی و اين: " شاھدان مزبور می گويند. کرده است
".بعضاً فاقد دانش کافی نسبت به کار خود بوده و ھستند  

 به علت اين که ادارۀ کار با محل ھای کاری کارگران مزبور،  قرارداد جمعی کار 
ندارد،  اتحاديه ھای مربوطه نيز با استناد به اين موضوع عدم مسئوليت خود را 

بار توجيه می کنند و خيلی راحت اظھارمی دارند که آن نسبت به اين معضل فاجعه 
. ھا اقدامی در اين رابطه مطابق قانون کار نمی توانند انجام دھند  

 

شکايات ارسالی به ادارۀ محيط کار نشان می دھد که اکثر کارگران مجانی وادار به 
ن انجام کارھای شاق و پرخطر می شوند مانند کار در جنگل  که  بريدن درختا

در يکی از اين  شکايات کتبی، کارگری . جنگلی با اره ھای موتوری می باشد
ھنگامی  که در جنگل مشغول اره کردن شاخ و برگ درختان : مصدوم شرح می دھد

قطع شده بوده است، کنترل ارۀ موتوری از دستش خارج ميگردد و موتور بروی 
ی گردد بطوری که در پايش می افتد و باعث زخم عميق و بزرگی در پای چپش م

در  چند شکايت به ادارۀ مذکور،  مواردی از . حال حاظر  قادر به ادامۀ  کار نيست
.قطع عضو نيز گزارش شده است  

 

 به اعتراف يکی از نمايندگان ايمنی در يکی از اتحاديه ھا، اغلب مواقع اين کارگران 
لباس  و کفش ھای ھنگام کار در اين حوزه ھای کاری فاقد وسايل ايمنی مانند 

آنان ھنگام کار ملبس به شلواری جين و تی شرت . مخصوص اين نوع کارھا بوده اند
بديھی است که کار با ارۀ موتوری بدون لباس .  بوده اند و کفش معمولی بپا داشته اند

و کفش ايمنی بسيار خطرناک است زيرا اگر کارگر برای لحظه ايی کنترل ارۀ 
د، اين امر می تواند  منجر به اره شدن و قطع  ھر دو پا ی موتوری را از دست بدھ
.او و يا شصت پايش گردد  

فرد ديگری که در ھمين اتحاديه مسئوليت محيط کار را بعھده دارد، ضمن تائيد اين 
و می !! مشکل است که اين سوانح را با آمار ثابت کرد: "گونه سوانح کاری می گويد
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گويا ". جھت  نظارت براين گروه  کارگران ھستيمما فاقد سيستم مرکزی "افزايد 
عينيت وقايع فاجعه باری از اين دست کافی نمی باشد و بايد اين حوادث از مجرای 

!!.بوروکراسی بورژوايی بگذرند تا واقعيتشان ثابت شود  

که اين کارگران زن و ) يعنی صاحبان سرمايه (کسانی "ھمين فرد ادامه می دھد که 
می پذيرند از نظر قانونی کارفرمای اين ) بيگاری(ار گيری مجانی  مرد را جھت بک

کارگران  محسوب نمی شوند لذا مسئوليت ھای قانونی کارفرمايی را در قبال اين 
اين در حالی است که اين برده داران مدرن و معاصر "  کارگران به عھده ندارند

 شده اند ع�وه بر بھره کشی 3ھمانطور که فوقاً ذکر شد،  بابت  بخشی  که وارد فاز 
 کرون در ماه نيز  برای پذيرش ھر نفرشان 5000مجانی از نيروی کار شان، 

عمق فاجعه آنقدر زياد است که مسئول محيط کار در اتحاديۀ . دريافت می کنند
که تحت عنوان ھای ) کارگران مجانی(نيزدر بارۀ اين افراد )  ال او( سراسری سوئد 
بکار بدون " پوشش کاری"، يا "حمايت شغلی"، " دستمزدیکمک"عوامفريبانۀ 

وقتی آنان دچار سوانح کاری می شوند : "دستمزد گماشته می شوند،  می گويد
آنان " و می افزايد ". وضعيت حقوقی اشان بسيار بد تر از کارگران مزدی می باشد

چار حادته به عنوان بازديد کنندگان محل ھای کاری حساب می شوند که اگر مث�ً د
ايی ھنگام بازديد از يک محل کار  شوند، بايد ادعای خود را در مورد غرامت و 

در ھمين رابطه توسط ھمين فرد ". غيره،  مطابق قانون جرايم جنايی پيش ببرند
اداره کار محل " انتقادات بظاھر شديدی  به ادارۀ کار ھم شده است مبنی بر اين که 

 اين کارگران مجانی را برای بيگاری به آنجا ھا بفرستد، ھای کاری را قبل از اين که 
دولت ھم به اين امر بی  اعتنا می باشد زيرا  اتحاديه "و يا اين که " بايد  ارزيابی کند

ھای مربوطه را به تائيد حوزه ھای کاری که قرار است کارگر مجانی به آن حوزه ھا 
را بايد " کارگری"به اصط�ح گويا اتحاديه ھای ". اعزام شود، مقيد نکرده است

دولت سرمايه داری ضد کارگری  سوئد وادار کند که به معض�ت فاجعه بار ناشی از 
!! موقعيت بردگی مطلق  اين بخش از کارگران  کشور توجه  کند  

 

خوشبختانه در گزارشات تا کنونی خبری از سانحۀ منجر به مرگ ديده نشده است اما 
جيران ما در اين گروه  از کارگران يا بعبارت واقعی تر اگر به فرض  يکی از ھمزن

بردگان مطلق دوران معاصر، به علت فقدان وسايل ايمنی کافی و اط�عات hزم 
کاری دچار سانحه شود و بميرد، سرمايه دار يا سرمايه داران مالک آن حوزۀ کاری 

 گيرند؟ بنا به و نھاد ھای مربوطۀ  دولتی   مورد باز خواست  و مجازات  قرار می
لذا می بينيم که بطور . تمام دhيل و شواھد فوق الذکر پاسخ اين سوال منفی می باشد

غير مستقيم و براساس الزامات انباشت سرمايه و از مجرای قوانين ضد کارگری 
نظام مبتنی بر رابطۀ خريد و فروش نيروی کار، صاحبان سرمايه يا کارفرمايان و 

 از ھمان حق يعنی قربانی کردن کارگران  در آستانه توليد دولت سرمايه داری نيز
 حداکثر ارزش اضافی و 

.کسب سود ھرچه بيشتر، برخوردارند  
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 درصد جمعيت کرۀ ارض دو راه بيشتر وجود ندارد 98برای طبقۀ کارگر جھان يعنی 
يا تسليم در مقابل تشديد روز افزون بربريت مدرن سرمايه داری که نتيجۀ محتوم آن 
نابودی جھان و بشريت می باشد و يا پيکار متشکل شورايی ضد سرمايه داری با افق 

 لغو کار مزدی که ماحصل نھايی آن محو رابطۀ خريد و فروش نيروی کار و 
استقرار سازمان شورايی کار و توليد و مدنيت سوسياليستی و بدين سان  رھايی  تودۀ 

  انسانی  سرمايه داری  کارگران و بشريت از جھنم بربريت نظام ضد 

 خواھد بود

 

2012فوريۀ   
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  اسم رمز بردگی مطلق در سوئد3فاز 
 
تشديد تھاجم مستمر سرمايه به کار و معيشت تودھای کارگردر کشور ھای سرمايه 

ھای مشابھی صورت داری  بر بستر بحران جاری بطور کلی در اشکال و با روش 
می گيرد اما در بعضی از کشور ھای اروپايی  برخی از اين روش ھای تھاجم   

سوئد از جمله چند کشور اروپای شمالی می باشد که دولت .  ويژگی ھايی دارند
سرمايه داری  آن موفق شده است با انواع سياست گذاری ھای اقتصادی   در جھت 

روی کا ر توده ھای کارگر کشور، فشار موج سرشکن کردن بار بحران بربھای ني
بحران را بر سرمايه اجتماعی آن  بسيار کاھش دھد و در اين راستا نرخ سود سرمايه 

بطور مثال دولت سوئد با پمپاژ بيش از . ھا را از سقوط  در ورطۀ بحران برھاند
سود  ميليارد کرون درشرکت ھايی که زير بار فشار بحران قادر به حصول نرخ 100

در آستانۀ ورشکستگی قرار داشتند، آن » ساب« ھای مطلوب نبودند يا مانند کنسرن 
بديھی است که اين مبلغ صد و چند ميليارد کرونی از قبل بودجۀ .  ھا را نجات داد

 99بودجه ايی که به نوبۀ خود . تقريباً يک تريليون کرونی  دولتی تامين شده است

 و غيرمستقيم توده ھای کارگر تامين گشته است و درصد آن از ماليات ھای مستقيم
 بقيۀ آن نيز تحت عناوين مختلف از معيشت طبقۀ کارگر

.  بيرون کشيده شده است  

اعمال  اين سياست ھای مقابله با فشار بحران، ھمزمان با  بيکار سازی ھای وسيع و 
ی، کاھش و حذف گستردۀ امکانات اجتماعی مردم کارگر در قلمرو ھای آموزش

به بھانۀ واھی صرفه جويی در ھزينه ھای ... بھداشت و درمان، بيمارستان ھا و 
در کنار تمام اين اقدامات ضد کارگری اکنون  . دولت، صورت گرفته و می گيرد

دولت سرمايه داری سوئد مبادرت به ايجاد ارتش  نيروی کار مجانی نيز نموده است 
 که تا ھمين لحظه تعداد 

.کارگر مجانی رسيده است 20000آنان به   

 

 به اجرا گذاشته شده 2009مطابق قانون اخير دولت سرمايه داری سوئد که از بھار 
است، کارگران اخراجی از حوزه ھای کار و توليد سرمايه در سوئد اگر در ايام 

 روز يعنی کمتر از يک سال و نيم موفق به يافتن محلی برای 450بيکاری طی 
ھت توليد اضافه ارزش و در اين راستا استثمار گشتن نشدند، فروش نيروی کارشان ج

 می گردند که از اين زمان آنان بايد در محل ھايی 3وارد مرحله ايی موسوم به فاز 
که ادارۀ کار سرمايه تعيين می کند، بطور مجانی مشغول کار يا در واقع بيگاری 

دستمزد دوران اشتغالشان  درصد 65شوند تا کماکان ھمان ميزان بيمۀ بيکاری را که 
طنز تلخ يا به عبارت ديگر جنبۀ جنايت آميز قضيه اين است . می باشد، دريافت کنند

که دولت سرمايه از طريق ادارۀ کار خود بابت ھر کارگر مجانی به کار فرما و 
 کرون نيز پرداخت می کند که با عدم احتساب تعطي�ات 225شرکت مربوطه روزانه 

  کرون 5000ھفتگی در ماه 

.می گردد  



 92 

 

شماری از اين گونه کارگران در اين شھر و آن شھر سوئد بصورت پراکنده و فردی 
واکنش اعتراضی نسبت به اين پديدۀ بردگی مطلق نموده اند که با گزارش آنان توسط 
کار فرمايان  به  پليس سرمايه، توسط اين نھاد سرکوب از طريق قطع ھمين مبلغ 

  اشان، مجازات ناچيز بيمۀ بيکاری

.شده اند  

مصاحبۀ يکی از اين کارگران سرکوب شده توسط پليس سرمايه با يک روزنامۀ 
استانی، باعث انعکاس کم دامنۀ اين خبر در چند روزنامه و اخبار کانال ھای 

بدنبال آن اتحاديۀ مربوطه مجبور به واکنشی به اصط�ح . تلويزيونی سوئد گرديد
اتحاديه ايی که ھمراه . ل بيِمۀ بيکاری کارگر مزبور گرديداعتراضی نسبت به قطع پو

ساير اتحاديه ھای قلمرو ھای ديگر کاری نه تنھا با اين قانون بغايت ضد انسانی و 
  مخالفتی نشان نداده اند بلکه در روند تصويب 3ضد کارگری دولت سرمايه يعنی فاز 

ه داری سوئدو اجرای آن بطور ضمنی ھمراه  و ھمداستان دولت سرماي  

.بوده و ھستند و تا کنون حتی انتقادی نيز به آن نکرده اند  

 

   3بخش قابل توجھی از اين کارگران با ابراز نظرات و انتقادات شديد نسبت به فاز 

، به اين کار " مستقل" در نشريات اينترنتی چپ  به اصط�ح   

.مجانی و اجباری اعتراض  کرده و می کنند  

 صفحۀ خود را به 450» کارگران« يک نشريه ای اينترنتی بنام  در ھمين رابطه 
 نفر از اين گونه کارگران و ھمچنين 1000انعکاس انتقاد و اعتراض نوشتاری حدود 

 برخی کارگران شاغل در حوزه ھای مختلف 
.کار وتوليد اختصاص داده است  

 

اين . باشد اظھارات يک کارگر معلم زن در اين رابطه بيا نگر عمق فاجعه می 
کارگر که معلم دبستانی در جنوب شھر استکھلم است و نمايندۀ کارگران معلم اين 
مدرسه در اتحاديۀ مربوطه نيز می باشد، با نام مستعار لتا اين گونه آغاز سخن می 

يک پديدۀ جديد وارد بازار کار سوئد شده است و آن کار مجانی می باشد که : " کند
ن به اصط�ح راه کار رفع بيکاری برنامه ريزی و ھدايت توسط ادارۀ کار به عنوا

وقتی . مانند جنگل در شب، ھمه چيز در سکوت و نھان بوقوع پيوسته است. می گردد
که من از رئيس خودم در مورد کارگرانی که به تازگی در مدرسه امان مشغول کار 

می کنند؟ پاسخ شده اند سوال کردم که اينان بر اساس کدامين برنامه اين جا کار 
تنھا  تا ثيری که اين پاسخ  نامشخص روی من داشت اين بود . کنکرتی دريافت نکردم

."که نبايد در اين باره زياد سوال کرد  

 

به گفتۀ لنا در مدرسۀ محل کار او بيش از يک سوم نيروی کار، کارگران مجانی فاز 
 و يا غرامت  می باشند که تا سه سال بدون ھيچ گونه حق مرخصی ساhنه 3

مرخصی و حتی ھيچ قرارداد دستجمعی سرمايه دارانه، بايد ما نند کارگران شاغل 
.مزد بگير و برخوردار از اين حقوق، کار کنند  
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 او سرشار از آميزه ايی از خشم و 3جو کاری بين ھمکاران فاز : "لنا می افزايد
امنۀ  وسيع استفاده از آنان طی نامه ھای داخلی به مديريت مدرسه، د. حيرت می باشد

آنان اين سوال را نيز مطرح کرده اند که .  کارگر معلم مجانی را زير سوال برده اند
چرا آگر مدرسه به کار آنان نياز دارد بعد از طی دوران پراتيک  و کار آزمايشی و 

 کسب اطمينان مديريت از 
"کيفيت کار آنان،  بطور رسمی در مدرسه استخدام نمی شوند؟   

 

در سوئد چيزی در سکوت و مخفيانه بوقوع پيوسته : لنا در پايان سخنا نش می گويد
ايراد و انتقاد  از جا نب کارگران به مديريت مانند سابق با احساس امنيت شغلی . است

در مورد اين معضل مشخص يعنی نيروی کار مجانی حتی . نمی تواند صورت گيرد
گان کارگران عضو آن ھا نيز بايد مانند من با نام اعضای ردۀ پايين اتحاديه ھا و نمايند

مستعار نظر انتقادی خود را ابراز کنند زيرا  خطر از دست دادن کار مبتنی بر 
 قرارداد دست جمعی و اخراج توسط مديزيت با تائيد و ھمدستی اتحاديه،  آنان را 

.تھديد می کند  

 

، کارفرمايان و »hس«تی مانند به اين ترتيب اگر در زمان ھايی نه چندان دور مقررا
صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری را در اخراج کارگران محدود می کرد و اين 

امر را موکول به کاھش کار در حوزه ھای کار و توليد می نمود، امروزه اين 
مقررات فقط روی کاغد موجوديت دارند و  دولت سرمايه داری و صاحبان سرمايه  

بدون ھيچ مانع و . ن نياز به ھيچ دليلی از قبيل کاھش کار ندارنددر اخراج کارگرا
مزدور سرمايه ھر تعداد " کارگری" رادعی و با ھمکاری مستقيم اتحاديه ھای 

کارگران را که بخواھند اخراج کرده و کار  ھرچند نفر آنان را بر گرده ھمزنجيران 
کارگران بيکار توسط دولت اين  سال اکثريت اين 2شاغل  آنان بار می کنند تا بعد از 

  5000صاحبان  سرمايه، بطور مجانی با تقديم 

 کرون در ماه بابت ھريک از آنان، از قبل ماليات ھای اخذ شده طبقۀ
.کارگر،  در اختيارشان گذاشته شود  

 

 چنين به نظر ميرسد که سرمايه و ھيبت آدميزادۀ آن يعنی سرمايه داران در ھيچ 
که اين امر به علت . يط قدرت و استي�ی مطلق قرار نداشته استدوران در چنين شرا

ضعف و فرو ماندگی و بی افقی طبقۀ کارگر و جنبش آن می باشد که در ھيچ دوره 
 ای تا  اين حد از ر يل مبارزۀ  ضد سرمايه 

داری خارج نشده بود و اين چنين در اسارت رفرميسم منحط سنديکاليستی قرار 
 نداشت

 

ه درب جنبش کارگری بر اين پاشنه می چرخد، سرمايه و سرمايه داران تا زمانی ک
ھمچنان به پيش خواھند تاخت و  برای بقا و حفظ رابطۀ توليد اضافه ارزش و تداوم 
انباشت سرمايه بويژه بر بستر بحران ساختاری جاری، دست به ھر جنايتی در يورش 
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د زد و ھيچ بعيد نيست که در به معيشت و شرايط کار و زندگی بردگان مزدی خواھن
  اکثريت کارگران حوزه ھای 3آيندۀ نزد يکی،  در روند  تداوم پروژه ھايی مانند فاز 

  درصد دستمزد سابق به65کار و توليد در سوئد با دستمزدی معادل 

. بردگی مزدی گرفته شوند  

 

جز سازمان  تودۀ ميلياردی کارگران جھان و در اين جا طبقۀ کارگر سوئد ھيچ راھی 
زيرا فقط و فقط  با . يابی شورايی و ضد سرمايه داری با افق لغو کارمزدی ندارد

اعمال قدرت متحد و متشکل سراسری حول مطالبات پايه ايی عليه اساس سرمايه،  
 قادر به مقابله و دفع تھاجمات ھار 

 طبقۀ سرمايه دار و دولت آن ھا خواھد بود

     

2010دسامبر   
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  ع&ج واقعه قبل از وقوع

دو سال پيش نخست وزير دولت سرمايه داری سوئد در مصاحبه با رسانه ھای اين 

لزوم افزايش سن باز " پيشنھاد"کشور طی سخنانی ظاھراً غيررسمی  به شکل 

متعاقب آن برای سنجش ميزان .  سالگی مطرح کرد70نشستگی کارگران را تا 

گر به اين بخش از سخنان وی، نظر سنجی ھايی در واکنش اعتراضی توده ھای کار

در اين . اشکال مصاحبه با مردم کارگر و طرق ديگر از جانب رسانه ھا به  عمل آمد

نظر خواھی ھا ااکثريت کارگران مخالفت خود را با افزايش سن باز نشستگی آن ھم 

ا و کانال ھمزمان بحث ھايی مھندسی شده در روزنامه ھ.  سالگی ابراز کردند70تا 

ھای تلويزيونی برای جا انداختن اين طرح ضد کارگری در اذھان کارگران  به راه 

دليل اصلی ارائه شده توسط نخست وزير و مدافعين  افزايش سن باز نشستگی  . افتاد

در  دولت اين است که زندگی انسان ھا که منظور توده ھای کارگر می باشد طوhنی 

باh رفته است لذا انسان ھا بايد بيشتر و طوhنی تر نيز شده است و متوسط طول عمر 

کار کنند و ارزش اضافی توليد نمايند تا مستمری باز نشستگی برای ھمۀ آنھا که بعد 

  از بازنشسته شدن چند سالی زنده می مانند کافی باشد

ھمزمان و شايد چند روزی بعد از صحبت ھای نخست وزير که جھت آماده سازی 

مطرح شد،  " نظر شخصی"و " پيشنھاد"م به طور عوامفريبانه به شکل اذھان مرد

 از جانب دولت ماموريت يافت تا پيش شرط 2011شورای وزيران در ماه آوريل 

ھای طرح اين قانون ضد کارگری و غير انسانی  يعنی کار کردن و استثمار شدن تا 

تايج اين بررسی و و ن. آستانۀ مرگ را برای توده ھای کارگر سوئد بررسی کنند

  .پيشنھاد ھای مترتب بر آن را  به دولت ارئه نمايند

  . آوريل اين طرح  به دولت  ارائه گرديد9  بعد از ظھر امروز سه شنبه 

 سال کنونی به 65 سن قانونی باز نشستگی از 2019طبق مفاد طرح  مزبور تا سال 

 68 تا 2038و در سال  سال 67 به 2022سپس تا سال .  سال افزايش خواھد يافت66

  .سال باh خواھد رفت
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ناگفته نماند که سوای تعدادی از کشورھای اروپايی که که اخيراً برای مقابله با بحران 

اقتصاديشان سن باز نشستگی کارگران را افزايش داده اند، سوئد  باhترين سن باز 

ال حاضر در در ح. نشستگی را نسبت به اکثر کشور ھای اروپايی داشته  و  دارد

سوئد کارگرانی که بنا به دhيل مختلف و عمده ترينشان نازل بودن مستمری دوران 

 سالگی 67 سالگی باشند،  می توانند تا 65باز نشستگی خواھان کار کردن بعد از 

 کارگر فقط يک کارگر به اين کار دست می زند  9اما طبق آمار دولتی از . کار کنند

سالگی يا در سنين پايين تر بعلت عدم توان کار که به نوبۀ  65 نفر ديگر يا در 8و 

  . خود ناشی از فرسودگی يک عمر کار شاق است،  باز نشسته می شوند

با اجرايی شدن قانون افزايشن سن بازنشستگی بناست مرزسنی برای ادامه کار 

مستمری دوران باز نشستگی کارگران در سوئد .  برسد70 به 67کارگران از 

 درصد دستمزد دوران 65 سال کار کرده باشند 40 به اينکه کارگران حدود مشروط

 درصدی است يعنی مبلغی بخور و نمير طی زمان 32اشتغال بعد از کسر ماليات 

ھمان طور که گفته شد دولتمردان برای توجيه سياست ضد . کوتاه منتھی به مرگ

ت پول پس انداز شدۀ کارگری خود به دروغ و تحريف متوسل می شوند و عدم کفاي

کارگران در صندوق باز نشستگی برای پرداخت مستمری ايام بازنشستگی را به 

آنان باژگونه پردازی خود . عنوان علت اصلی پيش کشيدن اين طرح قلمداد می کنند

را با اين نيز تکميل می کنند که گويا طول عمر بيشتر کارگران در قياس با سال ھای 

  . ساخته است که دست به کار افزايش سن بازنشستگی شودپيش، دولت را مجبور 

سيستم باز نشستگی کشورھای مختلف به رغم برخی تفاوت ھای ناشی از ميزان فشار 

پول ھای موجود در صندق . مبارزات کارگران در مجموع مشابھت ھائی با ھم دارد

 که سر به اين پول ھا. بازنشستگی حاصل کسر ماھانۀ مبلغی از دستمزد کارگر است

ميليارد ھا دhر می زند سوای اينکه در صورت لزوم  توسط دولت  به شريان بخش 

ھای مختلف سرمايۀ اجتماعی برای نجات آنھا از بحران  تزريق می شود، مانند مورد 

قبرس، عمدتاً در قلمرو ھای مختلف و پرسود سرمايه گذاری می گردد که به اين 

به بيان . رساله ميزان آن باh و باhتر می رودترتيب با کسب سود ھای ھنگفت ھ
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سن افراد يا جمعيت باز نشستگان حتی به تعداد چند برابر جمعيت  روند افزايش ديگر

کنونی ھيچ ميزان کسری در کوه پول ھای انباشت شدۀ صندوق باز نشستگی ايجاد 

 انسانی علت يا علل اصلی و واقعی اين گونه تھاجمات وحشيانه و غير.نخواھد کرد

دولت ھا  به زندگی و شرايط کار ی توده ھای کارگر را بايد در جای ديگر کندو کاو 

  . نمود

  

سرمايه داری سوئد در قياس با ساير کشورھائی اروپائی به لحاظ تحمل فشار بحران 

بورژوازی خوب می داند که اين . ھا در چند سال اخير وضع بھتری داشته است

دولت سرمايه از ھمين روی به . ن بحران در راه استزمان گذشتنی است و طوفا

فکر ع�ج واقعه قبل از وقوع می افتد و ھمه راھکارھای hزم برای چالش بحران را 

سرمايه . افزايش سن بازنشستگی کارگران يکی از اين راھکارھاست. جستجو می کند

ربه و حداکثر داران و دولت آن ھا با اين کار نيروی کار دارای ساليان طوhنی تج

بارآوری را برای سال ھای بيشتر زير مھميز استثمار می گيرند، حجم اضافه ارزش 

از استخدام کارگران جديد سر باز . ساhنه ناشی از استثمار کارگران را باh می برند

  . می زنند و باhخره از ھمه اين راھھا برای مقابله مؤثرتر با بحران تدارک می بينند

توھم کارگران . سوئد بدبختانه در حصار جنبش اتحاديه ای محصور استطبقه کارگر 

درصد کارگرانی که حتی چشم به راه . به سوسيال دموکراسی ھنوز ھم باhست

جنبش کارگری اين کشور به ھمه اين . معجزه احزاب راست ھستند ھيچ کم نيست

سرمايه . ی باشددhئل قادر به مقاومت جدی در برابر اين تھاجم بورژوازی نيز نم

داران و دولتشان به احتمال زياد اين تعرض را نيز مثل ھمه تعرضات ديگر با 

   . موفقيت پيش خواھند برد

  2013 آوريل 9
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 برخورد رفرميسم راست و چپ وگرايش لغو کار مزدی
به مبارزات کارگران شرکت واحد   

                                  
برخورد رفرميسم راست و چپ يعنی گرايش سنديکاليستی و چپ سکتاريستی غير 

کارگری به حرکات اعتراضی مطالباتی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد که در دو 
. ر اساس يکسان بود به اعتصاب کوتاه مدت منتھی شد، د84نوبت، ماه دی و بھمن 

تمام ت�ش عناصر اين دو گرايش بورژوايی موجود در جنبش کارگری در تمام 
اشان اين بوده که از يک طرف نقش سنديکای  ھای کتبی و شفاھی موضع گيری

کارگران شرکت واحد را در حرکت اعتراضی اخير تعيين کننده نشان دھند و از 
شرکت واحد در اين حرکت، بويژه تحميل طرف ديگر نقش و پتانسيل توده کارگران 

دارند پذيرش حربه اعتصاب به ھيت مديره سنديکا را پوشيده نگاه .  

 

 حرکت 1200برآمد حرکت کارگران شرکت واحد برای گرفتن حق و حقوقشان مانند 

و اعتصاب کارگری در يک سال گذشته، کام� خود انگيخته بود و اصوh با ھيچ 
ھا در  ھا و سکتاريست چيزی که سنديکاليست. ره ھمراه نبوددرک سنديکاليستی و غي

و در ھمين راستا در بعضی از نوشته . کنند نوشته ھايشان مرتب روی آن تاکيد می
اند، آنان را به صفت  ھايشان درباره حرکت اخير، ھرجا از کارگران نام برده

کارگران سنديکاليست شرکت واحد"اند  سنديکاليست متصف کرده "!!  

 

ھايشان  اينان در ھمان حال بطور سيستماتيک در مصاحبه ھا و نوشته ھا و سخنرانی
کوشيدند تا زير نام تفاوت ميان سنديکا و سنديکاليسم دقيقا سنديکاليسم را ترويج نموده 

گرايش رفرميستی راست و چپ نقش واقعاً . و کارآيی آن را به کارگران بقبوhنند
گيرد و بر آن  ازگشايی شده اين شرکت را ناديده میمحدود کننده سنديکای تازه ب

سرپوش می گذارد، نقشی که مبتنی بر مضمون و ماھيت نظری و راھکارھای 
باشد ـ عليرغم استق�ل ظاھری آنھا  رفرميستی يا سنديکاليستی اين گونه تشک�ت می

داری از دولت سرمايه .  

 

اضات کارگران اين شرکت، نقش محدود کننده سنديکای شرکت واحد در روند اعتر
نگاری و مذاکره با  مورد اول يک دوره نامه. خود را در دو مورد بوضوع نشان داد

مسئولين دولتی و شرکت، جھت طرح مطالبات کارگران بود، آنھم نه بعنوان 
ضرورت تاکتيکی بلکه ھمچون راه کار و شيوه گرفتن حق و حقوق که در رابطه با 

مورد دوم به سازش . ای نداشته و ندارد زايی ھيچ نتيجه توھمرژيم اس�می سرمايه جز 
کشاندن غير ضروری اعتصاب اول با اعتماد به وعده و وعيد مسولين دولتی و 

شرکت واحد بود، آنھم در شرايط آمادگی و پتانسيل کافی اکثريت کارگران برای ادامه 
 سرکوب، که اعتصاب و عقب نشينی دولت سرمايه جھت خريدن وقت برای تدارک

  .در عمل ھمين گونه ھم شد
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از آنجاييکه گرايش رفرميسم راست يعنی سنديکاليسم، اصوhً معتقد به مبارزه صرفاً 
اقتصادی در چارچوب نظام سرمايه داريست، موضع گيری و برخوردشان به 

مبارزات اخير کارگران شرکت واحد منطبق با استراتژی اشان يعنی محبوس کردن 
ری درنظام سرمايه و جلوگيری از رشد و توسعه گرايش ذاتی ضد جنبش کارگ

  .سرمايه داری جنبش طبقه کارگر می باشد

 

ھا و گروھای  گرايش رفرميسم چپ در جنبش کارگری ايران که در احزاب و سازمان
سکتی و فرقه گرای مدعی کارگری و کمونيستی بودن، ماديت دارد، کار عمده اش 

 مبارزات کارگران واحد، جز جار و جنجال پيرامون در مراحل مختلف پروسه
ای راجع به دستاوردھای  آنچنان مبالغه. بزرگ جلوه دادن فتوحات کارگران واحد نبود

تمام . اند ھايشان راه انداختند، که گويی دچار خيال بافی شده عظيم اعتصاب در نوشته
ھای   سنديکا با برنامهاين کارھا را با ھدف برجسته و تعيين کننده نشان دادن نقش

اط�عيه ھا و مقاhت آنان در اين دوران . اش در اين حرکت، انجام دادند سنديکاليستی
در باره حرکت اعتراضی کارگران واحد، گويای سياست رفرميستی سکتاريستی 

  .اشان می باشد
 

گرايش رفرميسم چپ در جنبش کارگری، حامل ائت�فی از گرايشات پوپوليستی، 
باشد، که  ل دمکراتيک و ناسيونال خلقی غيرکارگری و نتيجتاً بورژوايی میسوسيا

خارج از قدرت سياسی بوده و در جھت کسب قدرت سياسی و يا حداقل شريک شدن 
ھای اين گرايش نيز در اساس مانند  موضع گيری. کند در حاکميت سياسی مبارزه می

ارگری در چھارچوب نظام سنديکاليستھاست يعنی در راستای محدود کردن جنبش ک
ای از مبارزه طبقاتی، که بقول خودشان اعت�ی انق�بی بوجود  است، تا در مرحله

آمد، با سوار شدن بر موج سراسری اعتراضات و اعتصابات کارگری محصور در 
ھا به نمايندگی سياسی طبقه کارگر به قدرت دست يابند و در  سنديکاھا و اتحاديه
اد به فاز بندی تاريخاً غيرضروری و از نظر تئوريک نادرست، بھترين حالت با استن

در اين زمان، به نام فاز اول سوسياليستی با حفظ رابطه خريد و فروش نيروی کار، 
ای که چندين بار در تاريخ معاصر  داری دولتی بپردازند، پديده به سازماندھی سرمايه

ر در دورانی متفاوت با زمانی بگذريم که در حال حاض. پيش آمده و تْجربه شده است
که شرايط برای اين جنبش ھای چپ بورژوايی مساعد بود، ھستيم و می توان گفت 
ھيچگونه شانسی برای احزاب حامل اين گرايش وجود ندارد که با نام کارگر و 

اين تفاوت دورانی ھم . کمونيسم مانند سابق در يک سر بزنگاه تاريخی بقدرت برسند
داری و ھم از نظر سياسی در جنبش طبقه کارگر   در نظام سرمايهاز نظر ساختاری

طلبد قابل بررسی می باشد که توضيح و بررسی آن مجالی ديگر می .  

 

رفرميسم راست و چپ در جنبش کارگری برای پيشبرد برنامه سياسی و راھکارھای 
رايش عملی خود در اين جنبش در تقابل با گرايش طبقاتی تاريخی کارگران يعنی گ

داری، به ھرروش ضد کمونيستی برای جلوگيری از گسترش گرايش  ضدسرمايه
در زمينه نظری، از . شود داری در جنبش طبقه کارگر، متوسل می ضدسرمايه
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برخورد غير سياسی گرفته تا تحريف مواضع گرايش ضد سرمايه، از تفسيرھای 
يدگاه مارکس در نادرست از آموزش ھای مارکس تا تحريف و تفسير غيرتاريخی د

، تمامی شيوه ھای مورد استفاده اين گرايش ...باره اتحاديه ھای زمان خود و
  .بورژوايی در جنبش کارگری ھستند

 

نقد طبقاتی رفرميسم راست و چپ بعنوان گرايش بورژوايی در جنبش طبقه کارگر، 
ھگرانه با نگاھی مارکسی بر متن پراتيک و مبارزات کارگران، بخش hينفک کار آگا

بنابراين در . باشد داری و لغو کار مزدی در جنبش طبقه کارگر می گرايش ضدسرمايه
اين راستا، بر اساس اط�عات و خبرھای دريافتی از ايران درباره حرکت اعتراضی 
کارگران شرکت واحد، تا حد توان به تشريح و تحليل حرکت و مبارزه اين کارگران 

آنان، سعی در توضيح عملکرد گرايش سنديکاليستی می پردازيم و بر بستر مبارزه 
  .درون آن می نماييم

 

ھای  با شرح کوتاھی از روند شکل گيری اعتصاب کارگران، پروسه طرح خواسته
1:[کارگران و نوع مقابله و مقاومت بورژوازی در برابر آن آغاز می کنيم ]  

 

تحرکشان برای تحقق  آغاز طرح مطالبات کارگران شرکت واحد و83اسفند ماه سال 
اين مرحله از حرکت کارگران که در اشکال آرام نامه نگاری و مذاکره با . آنھا بود

 جنبه عملی 84گرفت، در فروردين  مسئولين شرکت توسط سنديکايشان صورت می
طی اين پروسه که حاصلی جز وعده و وعيد صرف از طرف مسئولين . پيدا کرد

تواند دولت  يجه رسيدند که تنھا مبارزه عملی میشرکت نداشت، کارگران به اين نت
لذا در تجمع خويش در ميدان . ھايشان نمايد سرمايه را متوجه جدی بودن خواسته

آزادی پس از سخنرانی چند تن از کارگران، اع�م می کنند برای رسيدن به مطالبات 
 از مسئولين شرکت برای جلوگيری.  فروردين اعتصاب خواھند کرد16خود، روز 

بخشی از کارگران بعلت . اعتصاب، نشستی را با نمايندگان کارگران پيشنھاد نمودند
نگرش سنديکاليستی و گروھی بدليل ناآگاھی و توھم، موافق اين راھکار يعنی نشست 

از سويی ديگر توسط خانه کارگر اين ارگان سرکوب . و مذاکره با مسئولين شدند
سنديکای واحد صورت گرفت که باعث سرمايه، يورشی به نشست ھئيت موسس 

زخمی شدن کارگران حاضر در محل سنديکا، از جمله منصور اسانلو دبير سنديکا 
ھای مختلفی که در اداره کار و ديگر ادارات دولتی و منطقه يي�قی  نشست. گرديد

تھران با نمايندگان سنديکا برگزار شد، طبق گزارش خود ھئيت مديره سنديکا، 
طبق ھمين . سايش نيروی کار و ايجاد تفرقه ميان کارگران نداشتحاصلی جز فر

گزارش، راھکار اعتصاب بارھا از طرف بخشی از کارگران در نشست ھای سنديکا 
ھای مختلفی از طرف حاملين گرايش سنديکاليستی دريافت  پيشنھاد شده بود، که پاسخ

نکه اگر نصف بع�وه کرده بود، از اين قبيل که اعتصاب آخرين حربه است و يا اي
در ضمن در . يک با اعتصاب موافق باشند، در ھر مقطعی می توان به آن اقدام نمود

گزارش ھئيت مديره سنديکا از اعتصاب، به عنوان راھکاری برای اخذ مطالبات در 
  .روز ھای آينده ياد شده بود
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ساند، يک چنين تلقی از اعتصاب که در روند مبارزه ضرورت خود را باثبات ر
باعث شد تا نسبت به اقدامات تدارکاتی جھت آمادگی سازماندھی آن کم توجھی شود و 
نتيجتاً نسبت به رويکردھای ديگر مانند نشست و مذاکره با مسئولين، از انسجام و 

ناگفته نماند که . پذير گردد تشکل hزم برخوردار نباشد، و به ھمين علت بسيار ضربه
ای جھت  شمن طبقاتی در شرايطی می تواند بعنوان وسيلهمذاکره و نشست نيز با د

پيشبرد مبارزه بکار رود، اما آنجا که بسان تنھا راه تحقق مطالبات کارگری قلمداد 
شود و فرارفت از آن به اعتصاب، به خاطر زير سوال بردن چھارچوب سرمايه،  می

شبرد مبارزاتشان می نفی می گردد، در واقع تبديل به سدی در مقابل کارگران برای پي
چنين نگرشی که ھمان سنديکاليسم می باشد، تشکي�ت کارگری را با ھر نامی . شود

  .به مانعی در مقابل مبارزه طبقاتی کار عليه سرمايه تبديل می کند
 

در ادامه حرکت اعتراضی، کارگران شرکت واحد تصميم به اعتصاب در دی ماه 
 از مذاکره و نشست برای منصرف کردن از آن جاييکه عوامل سرمايه. گرفتند

ای نگرفته بودند، دفتر سنديکا در ميدان حسن آباد را  کارگران از اعتصاب نتيجه
متعاقب آن کارگران با . بستند واکثر افراد ھئيت مديره را دستگير و زندانی نمودند

ا ب. اش شدند تجمع در مقابل سنديکا خواستار باز گشايی آن و آزادی ھئيت مديره
وجودی که تجمع اعتراضی کارگران توسط نيروھای انتظامی محاصره بود، آنان از 

ای  سپس با صدور اع�ميه. ساعت ده تا يک ونيم بعدازظھر به تجمع خود ادامه دادند
باين ترتيب توده کارگر که از ماه ھا قبل نيز . يکشنبه را روز اعتصاب اع�م کردند
شب . بود، در اين روز يعنی يکشنبه اعتصاب نموداع�م آمادگی برای اعتصاب کرده 

کارگران برای آزدی . ھمان روز ھئيت مديره سنديکا بجز منصور اسانلو آزاد شدند
  .اسانلو و باز گشايی سنديکا و گرفتن مطالبات ديگر خود، به فعاليت ادامه دادند

 

لين دولت برای چون اين بار نيز مانند گذشته، مذاکرات ھئيت مديره سنديکا با مسئو
آزادی اسانلو و ديگر مطالبات نتيجه ای نداشت، مجدداً زمزمه اعتصاب ميان 

کارگران آغاز گرديد، بطوری که بخشی از کارگران به ھئيت مديره فشار می آوردند 
ھمزمان با اين جنب جوش، تجمع اعتراضی . تا زمان اعتصاب را اع�م کنند

خابات تعاونی مصرف شرکت از طرف مدير کارگران واحد در اعتراض به لغو انت
در واکنش به اين تجمع، شھردار تھران در دو نوبت از . تعاونی، صورت گرفت

کارگران شيفت صبح و بعدازظھر جھت مذاکره دعوت بعمل آورد، اين امر برخ�ف 
دفعات قبل بود، که عمداتاً مذاکرت و نشست ھا با حضور ھئيت مديره سنديکا 

بھر حال در اين گرد ھمايی کارگران شيفت بعدازظھر در . صورت می گرفت
استاديوم آزادی، بعد از سخنرانی قاليباف شھردار تھران، يکی از اعضای ھئيت 
مديره سنديکا را بر دوش گرفته به نزديکی ميکروفن بردند تا ايشان از طرف آنان 

مديره از خواسته ھای برحقشان را يک بار ديگر مطرح کند، اما اين عضو ھئيت 
در پايان مراسم کارگران مطالبات خود را که در صدر . صحبت کردن خودداری کرد

  .آنھا آزادی اسانلو قرارداشت در قالب شعارھايی بگوش مسئولين رساندند
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عوامل سرمايه و مسئولين شرکت کام� درک کرده بودند که اين توده کارگر شرکت 
ار خويش در تحقق مطالباتش جدی و پيگير واحد است که بنا به شرايط کار و استثم

ھای  ھايش خودداری کند، توده ھست و آنجا که به ھر بھانه ای سنديکا از بيان خواسته
بدنبال اعتصاب و تحصنی که داشتند، فرايند . کارگر خود آنھا را مطرح می سازد

ھای  داری توده ھای کارگر واحد بر راه حل غلبه خودانگيختگی ضدسرمايه
کاليستی، برای بورژوازی آشکار شده بودسندي .  

 

کارگران شرکت واحد با عدم تبعيت از خط مشی سنديکاليستی، بعلت پی بردن به 
سترون و بی نتيجه بودن مذاکرات و فريبکاريھای عوامل سرمايه در اين رابطه، 

بعد از جلسات . راھکار درست خود را برگزيدند، يعنی تصميم به اعتصاب گرفتند
 ھئيت مديره سنديکا، بخشی از ھئيت مديره که مخالف اعتصاب بود سرانجام با مکرر

اعتصاب موافقت کرد و اين دقيقاً بخاطر تاثير برخورد توده کارگران در استاديوم 
باين ترتيب اگر بخشی از ھئيت مديره توانست مخالفين اعتصاب . آزادی بر آنان بود

ند، با اتکا به نيروی توده کارگران بود که در در ھئيت مديره را در اين رابطه قانع ک
استاديوم آزادی در قالب شعار، نظر قطعی خود را بيان کرده بود، که آن اع�م 

  .اعتصاب برای اخذ مطالباتشان بود
 

 مانده بود، عوامل بورژوازی با 84 بھمن 8طی دو روزی که به زمان اعتصاب در 
ھا در   به پارکينگ چيتگر، مانور اتوبوسخروج تعداد زيادی از اتوبوس ھای شرکت

شب قبل از اعتصاب به رانندگی نيروھای مزدور بسيجی و پاسدار، دستگيری وسيع 
ھای کارگران فعال در اعتصاب برای گرفتن آنان،  کارگران، يورش وحشيانه به خانه

که تا دستگيری ھمسر و فرزندان دو تن از اعضای ھئيت مديره نيز کشيده شد، 
با اين . اب کارگران واحد را در ساعات آغازين آن، ددمنشانه سرکوب کردنداعتص

وجود در بعضی از مناطق واحد، کارگران در برابر نيروھای انتظامی، که بزور 
کردند، ايستادگی و مقاومت کردند، از  ھا می کارگران را وادار به رانندگی اتوبوس

بل سرکوب نيروھای انتظامی تا جمله در منطقه يک شرکت واحد، کارگران در مقا
.  ايستادگی نمودند که با دستگيری کارگران راننده، مقاومت آنان پايان يافت10ساعت 

ھای کارگران، تعداد زيادی از کارگران آزاد شدند  به ھر حال با اعتراضات خانواده
در ضمن تا آن مقطع . ولی به چند صد نفر از آنان اجازه بازگشت به کار داده نشد

  .زمانی چند تن از اعضای ھئيت مديره ھمچنان در زندان بسر می بردند
 

در روند مبارزات کارگران اتوبوس رانی تھران و حومه شرکت واحد، می توان 
عملکرد دو گرايش اساساً متفاوت را برای رسيدن به مطالبات جاری کارگران 

گرايش . مايه داریگرايش سنديکاليستی و گرايش خود انگيخته ضد سر. مشاھده کرد
سنديکاليستی که عمداتاً توسط ھئيت مديره سنديکا و بخشی از اعضای آن نمايندگی 

می شد، بر اين باور بود که از طريق مذاکره و گفتگو می توان به خواست ھا رسيد و 
اين را تنھا راھکار می دانست که نمود آن را در برنامه ھای آموزشی کارگران در 
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وان ديد، که بيشتر حول قانون کار، قوانين مربوط به شورای اس�می سنديکا نيز می ت
تمام سعی و کوشش اين گرايش رفرميستی در جھت تحميل اين . می باشد... کار و 

باور به کارگران بوده و است، که مبارزه آنان صرفاً اقتصادی می باشد و بنابراين 
در ھمين . گری جدا نگھداردداری جنبش کار ھای ضدسرمايه خود را بايد از گرايش

رابطه سنديکا را با ساختار خاص آن، تنھا تشکي�ت مناسب برای رسيدن به اھدافش 
  .می دانست و می داند

 

گرايش ديگر که عمدتاً توده ھای کارگر بطور خود انگيخته حامل آن بودند، گرايش 
داری  رمايهنامنسجم، ھم از نظرديدگاه و آگاھی و ھم از لحاظ بی سازمانی، ضدس

باشد که از ژرفنای زندگی مشقت بار و شرايط رنج آور کار و استثمار آنان نشأت  می
اشان تواماً  اش پی برده و می برد که مبارزه توده کارگر در عمل اعتراضی. گيرد می

  .اقتصادی، سياسی می باشد
 

باصط�ح در اين قسمت از نوشته، به محتوا و ھدف حمايت اتحاديه ھای بين المللی 
ھای گرايش لغو  ھا و راه حل کارگری از مبارزات کارگران واحد و ھمچنين تحليل

  :کار مزدی در مورد اين مبارزات می پردازيم
 

المللی کارگری از مبارزات کارگران شرکت واحد و  ھای بين ھای اتحاديه حمايت .1
ھا اھداف آنھا از اين حمايت :  

 

جھانی مانند ای ال او و آی سی اف تی يو از ھای کارگری  ھای اتحاديه حمايت
مبارزات کارگرن شرکت واحد، محتوايی کام�ً اتحاديه گرايی داشت و با ھدف دفاع 
از راھکارھای سنديکاليستی برای رسيدن به مطالبات از طريق مذاکره بود، روشی 

ان بعنو. ای به آن وارد نسازد که چھارچوب نظام سرمايه را رعايت کرده و خدشه
ھای سنديکا و اتحاديه آی سی اف تی يو از آزادی تشکل کارگری  مثال در اط�عيه

دفاع نشده است، زيرا حرکت حمايتی اتحاديه ھای جھانی در اين موارد صرفاً تقويت 
اش  يک گرايش است و آن تريديونيونيسم و سنديکاليسم می باشد، گرايشی که مبارزه

اش مذاکره و چانه زنی، با در نظر داشتن   عملیمحدود به چارچوب سرمايه و راه حل
به ھمين علت است که گرايش رفرميسم راست و چپ در . ملزومات نظم سرمايه است

اش، حمايتھای کاغذی، بورکراتيک و  راستای سياست سنديکاليستی و اتحاديه گرايی
و و مانند آی ال ا! المللی باصط�ح کارگری ھا و نھاد ھای بين بی حاصل سازمان
ھای آزاد کارگری، از حرکت کارگران شرکت واحد و سنديکای  کنفدراسيون اتحاديه

آنان را، تا حد حمايت تاريخی کارگران جھان از جنبش کارگری ايران قلمداد کرده و 
  !!می کند

 

ھای گرايش لغو کار مزدی در مورد مبارزات و اعتصاب  ھا و راه حل تحليل .2
  :کارگران شرکت واحد
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ترين  لين گرايش لغو کار مزدی با استناد به مدت مديدی که کارگران واحد نازلفعا
داری  ميزان بھبود در وضعيت معيشتی خويش را با مسالمت از دولت سرمايه

درخواست کرده و ھيچ پاسخ مثبتی دريافت نکرده بودند، و ھمچنين بر اساس تجربه 
به و حق طبقاتی کارگران خيزش خود کارگران، مستدل کردند که تحقق ھر مطال

بدون اعمال قدرت مادی طبقاتی ممکن نيست، چرا که مذاکره و گفتگو جھت اخذ 
ای در بر نداشت، بلکه منجر به دستگيری و  ھای برحقشان، نه تنھا نتيجه خواست

. زندانی شدن شماری از ھمکاران و فعالين آنان توسط رژيم جنايتکار سرمايه گرديد

اب در دی ماه، باعث جدی تلقی شدن مطالباتشان از سوی دولت اما اقدام به اعتص
  .سرمايه داری شد و ھمين طور سبب آزادی بيشتر ھمکارانشان نيز از زندان گرديد

 

در مورد درخواست کارگران واحد مبنی برايجاد سنديکا که در اعتصابشان نيز برآن 
ع طبقه کارگر با طبقه تاکيد داشتند، بر اساس آشتی ناپذير بودن قانونمند مناف

دار و مبارزه طبقاتی مستمر بين اين دو طبقه اصلی و نتيجتاً فقدان ھر گونه  سرمايه
پذير کردن اين تضاد منافع  آميز و قانونی و حقوقی و مدنی برای آشتی راه حل مسالمت

داری صرفآ  طبقاتی و اينکه عملکرد ھر نوع قانونيت و قرارداديت در جوامع سرمايه
باشد، فعالين گرايش لغو کار مزدی با  ھت حفظ و خود گستری سرمايه میدر ج

توضيح پيرامون درک کارگران واحد از سنديکا بعنوان تشکل متحد کننده اشان در 
اعمال قدرت جمعی آنان در پيشبرد مبارزات طبقاتی اشان، به مشخص کردن تعارض 

 سنديکا در دنيای واقعی و بسيار فاحش اين درک راديکال از سنديکا با ماھيت خود
زيرا ظرفی که کارگران واحد در پی آن بوده و . عرف جھان موجود، پرداختند

ھستند، که می تواند به ھر نامی از جمله سنديکا ناميده شود، با سنديکا به مفھوم رايج 
سنديکا به اين اعتبار نھادی . اش، از زمين تا آسمان تفاوت دارد و متعارف تاکنونی

و مستحيل در ساختار نظم انسان ستيز سرمايه و سازمانی از دستگاه عريض و منحل 
و بھمين ترتيب نه تنھا بستر . داری است طويل قانون پردازی ضد کارگری سرمايه

داری که پلکان عروج يک دارو دسته اِليت زير نام  بسيج سازماندھی قوا عليه سرمايه
ان برای به سازش کشاندن جنبش ضد دار کارگران به عرصه چون و چرا با سرمايه

داری کارگران و دفن کامل اين جنبش در گورستان تسليم به بردگی مزدی  سرمايه
ھمچنين با استناد به تجربه تاريخی ماھيت بورژوايی و نقش اتحاديه ھای . است

اشان، به تشريح  ھای کارگری کشورھای غربی و ديگر جوامع در رابطه با جنبش
ھا از حرکت کارگران شرکت واحد و يا محکوميت  ن اتحاديهاھداف حمايت اي

دستگيری فعالين و اعضا ھئيت مديره سنديکا واحد و فعالين کارگری دستگير شده در 
اھدافی که نه فقط ربطی به حمايت .  سقز، پرداختند2004اول ماه مه 

تجسم انترناسيوناليستی کارگری از مطالبات و مبارزات کارگران ندارد که صرفآ 
ھا برای متوھم نمودن کارگران جھان و بھره گيری از اين توھم در  ت�ش اين اتحاديه

ھای مختلف بورژوايی بوده و می باشد کار بند بازی اپورتونيستی ميان بخش .  

 

با نگاھی به سير حوادث ماھھای اخير مبارزات کارگران واحد، می توان دو مرحله 
را از ھم تفکيک کرد، مرحله سنديکاليستی که در حل و راھکار  متفاوت از نظر راه



 105 

ھايی مانند افزايش دستمزد، اجرای  چھارچوب قانون و قانونمداری برای خواسته
طرح طبقه بندی مشاغل و احيای سنديکا صورت گرفت و در اشکال برگذاری نشست 

 سنديکاليستی يعنی ای پيش رفت و مرحله غير و مذاکره بدون اخذ ھيچ گونه نتيجه

ھا  قانونی چراغ اتوبوس خودجوش و خودانگيخته با اقداماتی نظير روشن کردن غير
در روز، عدم مطالبه باز ھم غيرقانونی بليط از مسافران و نھايتاً اقدام به اعتصاب که 

قانونی می باشد آنھم در جمھوری اس�می سرمايه حرام يعنی غير .  

 

د بدرستی خاطر نشان کردند که از فعالين گرايش لغو کار مزدی به کارگران واح
آوری به راھکارھای  مقطع گسست اين کارگران از راھکارھای سنديکاليستی و روی

قانونی و راديکال، نه تنھا مطالباتشان از طرف دولت بورژوازی جدی گرفته  فرا
  .شد،ھمچنين به آزادی تعداد زيادی از فعالين دستگير شده آنان انجاميد

 

گرايانه و   حرکت پيشرونده کارگران از نوع اقدامات اتحاديهدراين مرحله ھر
سنديکايی نبود زيرا کارگران واحد يعنی توده راننده به صورت خود جوش و 

خودانگيخته عليه دستگيری رفقايشان تظاھرات نمودند، اقدامی که توسط سنديکاھا و 
ليه آن تبليغ شرمانه ع داری محکوم و بی ھای موجود در دنيای سرمايه اتحاديه
در بستر تظاھرات خودجوش مبتنی بر ارادٔه آزاد آحاد توده خويش، تصميم . گردد می

به سازماندھی اعتصاب گرفتند و فردای آن روز اعتصاب نمودند، اقدامی که از 
ھای موجود نه تنھا محکوم بلکه باز ھم با بيشرمی تمام، ھم صدا با  طرف اتحاديه

آنان در تمامی ابتکارات و . ی قلمداد می شودسرمايه جھانی، اعتصاب وحش
. ھای خود در اين مرحله بدون آنکه شورايی داشته باشند، شورايی عمل کردند خيزش

ايی  اشان غيرسنديکايی و غيراتحاديه در حاليکه از سنديکا سخن می گفتند، مبارزه
ز پشت پا در حالی که از رجوع به قانونيت سرمايه آغاز نمودند، ھيچ راھی ج. بود

در تمام لحظات اين مبارزه خود را نيازمند حمايت کل . زدن به اين قانون نيافتند
کارگران ايران و دنيا احساس کردند، زيرا اين حمايت يکی از مبرم ترين نيازھای 

با وجودی که کارگران واحد از بکار . باشد پيشبرد مبارزه طبقاتی اشان بوده و می
ز و ضد کار مزدی اجتناب کردند، اما جبر پيشبرد مبارزه بردن شعارھای سرمايه ستي

اين واقعيات نشان . طبقاتی، آنان را به عرصه مصاف مستقيم با سرمايه سوق داد
زيرا جنبش . دھد که توده کارگران شرکت واحد، سنديکاليست و اتحاديه گرا نيستند می

. گورستان آن استای نه بستر تعرض عليه سرمايه، بلکه بن بست کور و  اتحاديه

کنند با سنديکايی که آنان  ھا در ميان آنان تبليغ می سنديکايی که سنديکاليست
کنند که سنديکاليست  آنھا بعضا يا شايد ھمگی ادعا می. خواھند، تفاوت اساسی دارد می

ورزند که حساب سنديکای مورد نظرشان از سنديکاليست  نيستند و گاه اصرار می
 حال که بحث بر سر الفاظ نيست، اينکه آنان چه می گويند و در عين. بودن جداست

در اين ميان اين . چه می خواھند، از راه حلھا و راھبرد ھايشان کام� ً آشکار است
امر مسلم است که آنچه کارگران شرکت واحد می خواھند نه اتحاديه، نه سنديکاليسم 

ساب سنديکا از سنديکاليسم، در پوشش سنديکا، نه سنديکاليسم زير نام رمز جدايی ح
تشکلی که بدون رجوع به قانون و . داری است بلکه يک تشکل سراسری ضدسرمايه
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تشکلی که . داری و با نيروی متحد طبقاتی خود کارگران ايجاد شود قانونيت سرمايه
کل طبقه کارگر از راننده، نفتگر، معلم، پرستار، کارگر برق و آب، hستيک و 

ھای ديگر اين طبقه را عليه  ی، ذوب آھن، نساجی و ھمه تودهاتومبيل، کشاورز
  .موجوديت سرمايه داری در بر گيرد

 

با سپاس از بھرام دزکی به خاطر زحماتشان، در اين مقاله اط&عات بسيار مفيد . 1 
گيری اعتصاب کارگران شرکت واحد مورد استفاده  مقاRت ايشان در مورد روند شکل

رفته  استو مبنای بحث قرار گ  
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»انجمن کارگری جمال چراغ ويسی«چند کلمه با رفقای   

 

 گره به باد مزن اگر چه بر مراد وزد
. جمال چراغ ويسی محبوب ھمه کارگران کمونيست است. برای ھمه شما احترام قائلم

رزمان او شما نيز ھم. او در مسير مبارزه عليه نظام سرمايه داری جان باخته است
بوده و ھستيد و در تمامی عمرتان ھمسان ھمه کارگران آگاه ديگر آماج خشم و کين و 

در ھيچيک از اين مسائل جای ھيچ . تعرض دولت سرمايه داری قرار داشته ايد
آنچه امروز موجب ترديد من و بسياری ديگر از فعالين کمونيست . ترديدی نيست

ما در گزينش راه خويش ميان جنبش ضد است تزلزل و ترديد يا عدم قاطعيت ش
سرمايه داری طبقه کارگر در يکسو و فرقه ھای فرسوده و ورشکسته سوسيال 

برخی از شما نظير مظفر ف�حی بسيار بيشتر از آنچه . بورژوائی از سوی ديگر است
ھمراه فعالين ضد سرمايه داری، ھمراه محمود صالحی و محسن حکيمی باشد، مدافع 

سنديکاليستھای راست يا ناسيوناليستھای ھوادار دوم خرداد در کميته و پشتيبان 
او به کرات در اين پالتاک و آن پالتاک ستايشگر اين کميته بود . پيگيری بوده و ھست

و در يکی از اين پالتاکھا کار را به جائی رساند که حتی يکی از حاضران به درستی 
: خطاب به وی گفت  

» تو را می ديد مسلماً تو را سرزنش می کردا گر جمال زنده بود و«   

مظفر البته بعدھا زير فشار واقعيتھا مجبور شد موضع خود را کمی تعديل کند اما او 
در آغاز نه فقط مدافع سرسخت گرايش راست درون جنبش کارگری بود که حتی 
 ازنثار ھيچ تھمتی به منتقدين کميته پيگيری و فعالين واقعی جنبش ضد 

.داری اباء نمی نمودسرمايه   

او عضو فعال فرقه . اما از مظفر ف�حی  بدتر وضعيت رفيق مان علی خدری است
ماھيت ضد کارگری و ضد . است» اتحاد سوسياليستی کارگری« موسوم به 

سوسياليستی سرکردگان اين فرقه امروز بر ھمه فعالين راستين جنبش ضد سرمايه 
پيشينه کار زعمای اين فرقه معلوم عام و . تداری طبقه کارگر ايران مشخص شده اس

ايرج آذرين مروج نقد ليبرالی نئوليبراليسم است، او مبلغ اين نقد در ميان . خاص است
 چپ ايران است  که بدبختانه بر روی گروھھای سرگردان 

.سياسی تأثير ھم داشته است  

 سال 2در طول فرقه اتحاد سوسياليستی و سران اين فرقه رضا مقدم و ايرج آذرين 
اخير قدم به قدم عليه جنبش ضد سرمايه داری کارگران و ت�ش فعالين اين جنبش در 

نوشته يوسف دانش و حيدر کريم در اين زمينه . ايران و خارج ايران توطئه کرده اند
تھمتھا و افترائات زشت اين فرقه عليه محسن حکيمی موجی . بيش از حد گويا است

مه کارگران آگاه ايران دامن زده از تنفر را در ميان ھ  

.است  
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علی خدری نمی د اند ھم مدعی ھمراھی با محمود صالحی در کميته پيگيری باشد و 
ھم در توطئه ھای مکرر فرقه اتحاد سوسياليستی عليه کميته پيگيری و يکی از 

اين کار در عرف سياسی به نشستن . مؤثرترين اعضايش شريک باشد  

.رتونيسم معروف استميان دو صندلی و اپو  

علی خدری و مظفر ف�حی و انجمن جمال چراغ ويسی بايد تکليف خود را در اين 
آرزوی ما اين . گذر برای ھمگان و برای ھمه کارگران آگاه و کمونيست روشن سازند

 است که علی خدری بيش از اين وسيله پيشبرد سياستھای امثال
.  ايه داری طبقه کارگر نشودرضا مقدم و ايرج آذرين عليه جنبش ضد سرم  

  

. 
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 نيروی کار صادراتی نام ديگر تجارت برده در قرن بيست و يکم 
 

تجارت برده  در قرون اوليۀ انکشاف سرمايه در اروپا و آمريکا در کنار ساير مولفه 
طی سه . اسی به عنوان يک نيروی محرکه دوران انباشت بدوی عمل می کردھای اس

 ميليون مرد، زن و کودک  ساکن 15قرن که اوج آن پايان قرن ھجدھم بود  حدود 
 ميليون نفر آنان در 3آفريقا   سوای مناطق ديگر چھان به بردگی گرفته شدند که 

 يا در زندان ھا ی قرون سياھچال ھای تعبيه شده درون کشتی ھا جان باختند و
اگر در آن دوران به بردگی گرفتن مردم مستعمرات به ويژه . وسطايی سرمايه  مردند

امروزه در قرن . آفريقا، با قھر و زور اسلحه و راه انداختن حمام خون انجام می شد،
بيست و يکم  باز ھم ملزومات انباشت و سودآوری بيشتر سرمايه، سرمايه داران و 

مايه داری را ملزم می سازد که ھمين کار را به اشکال و روش ھای دولت سر
  ..ديگری  انجام دھند

مطابق گزارشی که در يکی از  روزنامه ھای يوميه و کثير اhنتشار سوئد بنام داگ 
کارگران مھمان يا در واقع مھاجر با قول کار به سوئد "ب�دت  انعکاس يافته است 

اين موضوع ". يط برده وار مجبور به کار می گردندکشانده می شوند سپس تحت شرا
آنقدر غير انسانی است که حتی رسانه ھای سرمايه ھم برای توجيه اين نظام، در 
ادامۀ گزارش خود آورده اند که پشت اين قضيه شبکۀ خ�ف کاران و جنايت کاران 

  .قرار د ارد

 آسيای حنوب روش معمول برای فريب و جذب  کارگران بيکار جوامع آسيايی،
اين گونه است که يک شرکت اجاره دھندۀ کارگر، نياز به ...  شرقی، آفريقايی و 

نيروی کار را آگھی می کند و قول دستمزد در سطح و ميزان بھای نيروی کار در 
سپس  در  سوئد . سوئد و غذا و خانۀ مجانی جھت سکونت در اين کشور را می دھد

تا با  دستمزدی بسيار  کمتر از . يه داده می شونداين کارگران به شرکت ديگری کرا
دستمزد کارگران  سوئد در حوزه ھای کار و توليد مورد استثمار وحشيانه قرار 

به دفعات پيش آمده است که ھمين بھای  بسيار نازل نيروی کار کارگران  به .  گيرند
نی خبری ھمچنين ھيچ گاه  از محل سکونت و غذای مجا. آنان پرداخت نشده است

کارگرانی که موفق به دريافت دستمزد نازل خود می گردند مجبورند تمام . نبوده است
آن را  صرف کرايۀ محل مسکونی دسته جمعی و خريد حداقل مواد غذايی کنند و در 

  . پايان کار نيز بدون ھيچ پولی با ھزار بدبختی و مصيبت به کشور زادگاه برگردند

مده است که يکی از نھاد ھای دولتی سرمايه بنام انستيتوی  گند قضيه تا آنچا باh آ
( از طرف نھاد ھمکاری ھای بين المللی ) آی اس دی پی( امنيت و توسعۀ سياسی  

ماموريت يافته است تا تجارت انسان ھای کارگر  تحت نام صدور نيروی کار ) سيدا
دی داگ ب�دت يکی از نويسندگان گزارش مزبور به روزنامۀ سوئ. را بررسی کند

سوئد فاقد آمادگی برای برخورد عليۀ مشکل صادرات تجاری انسان می : "می گويد
زيرا  دولت سرمايه داری سوئد  خودش . اين حرف البته دروغ محض است ". باشد

 که گزارش آن  در ھمين سايت و سايت ھای کارگری 3تحت برنامه ای بنام فاز 
 کارگران بيکار جامعه به صورت نيروی ديگر درج شده است، مشغول سازماندھی
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 نفر را به 20000طرحی که تا کنون بيش از . کار مجانی برای سرمايه داران است
. بيگاری در حوزه ھای کار و توليد با ھمان غرامت نازل ايام بيکاری واداشته است

 نيروی کار مجانی که حتی از حق مرخصی يا غرامت روزھای مرخصی و 20000
دولت سوئد اين کارگران را به .  کارگران شاغل نيز برخوردار نيستندساير حقوق

سرمايه داران نه فقط ھيچ . طور رايگان در اختيار سرمايه داران قرار داده است
مزدی به اين جمعيت عظيم پرداخت نمی کنند که در قبال ھر کارگر برای ھر ماه 

  !!! کرون نيز  پاداش دريافت می دارند5000

 گزارش باh آمده است که چون  پليس شکايات کمی در اين مورد دريافت  در ادامۀ
کرده است لذا ھنوز ھيچ حکم مجرميت و محکوميتی در رابطه با تجارت انسان و 

گزارش تاکيد !! فروش آن ھا به صورت نيروی کار عليه ھيچ کس صادر نشده است
به عبارتی . افته استمی کند که تجارت نيروی کار از شروع بحران مالی افزايش ي
 سال و نيم گذشته 2قبل از اوج گيری بحران سرمايه نيز وجود داشته است اما از 

گزارش می افزايد که سوئد به ھمراه انگلستان، فن�ند، ايتاليا . بيشتر شده است
طبق يک بررسی که توسط . بيشترين ميزان مشکل نيروی کار صادراتی را دارند

 کارگر با بھای 250ته است فقط در بھار گذشته، حدود ادارۀ مھاجرت صورت گرف
شبه رايگان توسط باندھای فروش نيروی کار وارد سوئد شده و در اختيار سرمايه 

  . داران قرار گرفته است

2010دسامبر   

نشريۀ اينترنتی ال او: منبع  
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 چند سوال از رضا مقدم

 
  فوريه و معمای مخالفت فعالين 15 در رابطه با نوشته رضا مقدم تحت عنوان

لغو کار مزدی طرح چند سوال از ايشان مناسب تر از پاسخی تحليلی سياسی 
ميباشد چرا که باندازه کافی آنگونه بحث ھا از جانب فعالين گرايش لغو کار 
مزدی ارائه شده است و تکرار ان hزم نيست مضاف بر اينکه نحوه طرح 

)  مانند ھميشه سطحی و غير مارکسی( نه ای ميباشدمسايل در نوشته ايشان بگو

 که  لزوم جوابی در چنين سطحی را منتفی 
و اما سواhت. ميکند  

 

ــ  از انجاييکه باصط�ح نقد رضا به موضع گيری فعالين لغو کار مزدی 1
نسبت به فراخوان اتحاديه ھا بعد از پانزده فوريه نوشته شده سوال من اين است 

ن روز چه اتفاق شگفت و با شکوھی رخ داد که تو آنرا روز که رضا در اي
در سوئد در استکھلم مقابل سفارت جمھوری اس�می . بزرگ و تاريخی می نامی
در نروژ  بيست و دو سه نفر آمدند که آن ھم از گروه . در اين روز خبری نبود

 بيست در ھامبورگ آلمان صد و. در تورنتو  کانادا خبری نبود. ھای چپ بودند
البته حمايت ھای کتبی . در ھلند ھم خبری نشد. نفر باز ھم از گروه ھای چپ

اتحاديه ھای فراخوان دھنده     برقرار بود اميدوارم حاh معنی حمايت کاغذی و 
. بوروکراتيک را که جايی در نوشته ات سوال کرده بودی يعنی چه فھميده باشی

غو کار مزدی از اين روز تاريخی و تمام اين گزارش ھا توسط رفقای  گرايش ل
 بزرگ داده شد

 

 

 ــ من فعالين لغو کار مزدی را که در نوشته ات نام آنان را ذکرکرده ای  که 2
اينان . نمی دانم چه لزومی داشت، می شناسم چون خودم يکی از آنان ھستم 

برخ�ف اتھام تو در ھر تظاھرات کارگری و بر عليه جمھوری اس�می در 
  فوريه  حضور داشته15محل اقامثشان از جمله ھمين کشور 

.اند   

ھرچند از شان ژنرال ھای سابق حزبی که ھنوز ھم  خود را ژنرال بی  حزب 
می دانند بدور است که در اين گونه تظاھرات شرکت کنند اما  سوال من اين 

 است توتاکنون درچند  تظاھرات از جمله در مقابل  سفارت ايران 
.ای شرکت کرده   

 

 ــ نوشته ای که از اواسط دھه شصت بحث راجع به ماھيت و سياست اتحاديه 3
ھا شروع شده و اکنون خاتمه يافته  بسيار بسيار  قبل از آنزمان مارکس و 

کمونيست ھای ھمزمان ايشان با رفتن پای سازمان دادن انترناسيونال اول با دو 
زی سکتاريستی  و اتحاديه پديده در جنبش کارگری مرز بندی کردند حزب سا
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ھای کارگری چون اگر يادت باشد در ھمان زمان مارکس نوشت اتحاديه ھای 
کارگری با تمام فعاليتشان در مورد افزايش دستمزد و شرايط کار اگر به جنبش 
ضد سرمايه داری طبقه کارگر نپيوندند از جنبش سياسی اجتماعی طبقه کارگر 

نجاه ساله جدايی اتحاديه ھا از مبارزه ضد سرمايه اين روند صدو  پ. جدا ميافتند
داری کارگران به علت ماھيت رفرميستی اشان از بدو پيدايش غير ازآنکه آنھا 
را به يکی از موانع اصلی    انکشاف و گسترش جنبش ضد سرمايه داری 

کارگران تبديل کرده مدتھا قبل از اواسط دھه شصت آنھارا از اھداف اوليه اشان 
وره مارکس نيز جدا کرده و به نھادی منحل در نظام سرمايه مبدل نموده در د

مباحثی را که تو نقطه . است يعنی رکنی از ارکان  سرمايه در جنبش کارگری
عزيمت آنرا اواسط دھه شصت ميدانی حول اين نظر مبتنی بر واقعيت اتحاديه 

نی گرايش اتحاديه ھا در اروپا امريکا و ساير نقاط جھان و نظريه مخالف آن يع
سوال من اين است که تو بدون . گرايی قايل به ظرفيت کارگری برای آنھا بود

 اما و اگر و سفسطه گويی متعلق به کدام نظريه و گرايش
 ھستی 

 

 ــ بطور مسخره گونه ای سوال کرده ای که تظاھرات غير بوروکراتيک يعنی 4
 ضد سرمايه داری چه و از ما آدرس اينگونه تظاھرات و يا ھمبستگی

رضا واقعا چشمانت را بسته ای و اعتصابات و . انترناسيوناليستی را خواسته ای
تظاھرات کارگران را در اروپا و کشور ھای ديگر نميبينی که خارج از 

چھارچوب بوروکراتيک اتحاديه ھا رخ داده و ھم اکنون   اينجا و آنجاھم جريان 
دارد سعی در متوقف کردن آن و يا تھی دارد و اتفاقا ھر جا اتحاديه وجود 

در اينجا . کردنش از بار ضد سرمايه داری يعنی به سازش کشاندن آن دارند
سوالم اين است آدرس اينگونه جنبش ھا را برای چه می خواھی نکند تصميم 
داری به خودت و ژنرال ھای سابق حزبی زحمت دھی و به ميان آنھا برويد و 

توع  حزب منصور حکمت و تبليغ ايجاد احزاب از   

.به تبع ان مقدمتا تشکيل سنديکا و اتحاديه را انجام دھيد  

 

 ــ   ـطی اين دو دھه که من ھم  شانزده سالش را در خارج بوده و ھستم  شما 5
فعالين محترم کارگری درون احزاب  و گرو ھای چپ غير کارگری و بخشا در 

از طريق اين اتحاديه ھای کام� جمع ھای سنديکاليستی از نوع حزب توده ای 
سرمايه دارانه و حتی مانند ال او سوئد ا نحصار و کارتل چه حمايت کار سازی 

 از طبقه کارگر ايران جلب کرده ايد که در
.  حال حاظر حتی امکان ايجاد يک سنديکا مورد نظر شما را نيز ندارد  

 

2006مارش   
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  نگاھی به نوشتۀ عليرضا خباز

  »ی اين جنبش ايستاده انداکارگران کج«

عليرضا خباز يکی از اعضای کميتۀ ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای 

، نظرش "کارگران، کحای اين جنبش ايستاده اند "کارگر طی نوشته ايی تحت عنوان 

را البته نه چندان صريح و شفاف درمورد جايگاه کارگران در جنبش اعتراضی 

  . جاری بيان کرده است

 

ز مطلبش را با آوردن ديالوگی که با چند کارگر ھمکار خود در زمينۀ تظاھرات خبا

اخير داشته آغاز می کند و ب�فاصله بعد از اتمام آن توضيح می دھد که قصد تعميم 

ممکن است برای خوانندۀ . نظرات بيان شدۀ آنان به کل طبقۀ کارگر را نداشته است

از آوردن اين ديالوگ چيست؟ ھمانطور که مطلب اين سوال پيش آيد که  پس منظور 

قابل توجه است که کارگران طرف گفتگوی . برای من نيز اين سوال پيش آمده است

ايشان، در مجموع حرف ھايی در رد و يا مث�ً ارتجاعی دانستن خيزش توده ای 

ن جاری بر زبان نياورده اند و حتی يکی از آنان تاکيد داشته است که نبايد نسبت به اي

جنبش بی تفاوت بود و بايد در آن شرکت کرد و ديگری افسوس خورده که چرا نمی 

در اين ميان ظاھراً کارگری ھم گفته است که اين جنبش به . توانند در آن شرکت کنند

ما مربوط نيست و عليرضا خباز که خود چنين عقيده ای داشته است با شنيدن اين 

ی صدور حکم و چيدن صغری و کبراھای سخن از زبان کارگر مذکور حجت را برا

  . استدhل، مناسب و کافی دانسته است

  

 خباز مطلبش را عمدتاً با افشا گری در مورد دارو دستۀ موسوم به اص�ح طلبان در 

اين افشاگری ھا اما بسيار سطحی و . رابطه با طبقۀ کارگر و مطالباتش ادامۀ می دھد

او به جای اينکه کارنامه جنايات . ن استسرشار از توھم خود او به اص�ح طلبا

اص�ح طلبان را رو کند، به جای اينکه ماھيت اخت�ف باندھای قدرت سرمايه را بيان 

دارد و به جای ھمه اين کارھای صرفاً به اين بسنده می کند که آن ھا تا حاh خيری به 
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بودنشان حال کارگران نداشته اند، انگار که کل معضل آن ھا در ھمين بی خير

طی مناظرۀ « و گويا معضل و مشکل اساسی اين است که موسوی . خ�صه می شود

انتخاباتيش در تلويزيون چند بار از حق و حقوق کارگران صخبت کرده است اما از 

قراردادھای موقت کار و افزايش دستمزد کارگران سخنی نگفته است و يا  خواھان 

و اگر مث�ً عکس اين ھا رخ می داد » ...  و آزادی فعالين کارگری زندانی نشده است

مسئله فرق می کرد و نتيجتاً موضع گيری خباز نسبت به تظاھرات جاری  نيز که به 

زعم ايشان کام�ً تحت رھبری  اص�ح طلبان قرار دارد، نوع ديگری بود و لذا 

جايز » ھژمونی  جنبش سبز بر آن« شرکت کارگران در اين تظاھرات را عليرغم 

در بخش آخر اين افشا گريھا، با پاسخگو کردن جناحی از دولت ھار و .  می دانست

درندۀ سرمايه داری يعنی اص�ح طلبان در مقابل سواhت اساسی کارگران، اين توھم 

را دامن می زند که گويا اين جناح که تمامی سرانش جزء بنيان گذاران جمھوری 

ح مسلط در قدرت، ظرفيت پاسخگويی در اس�می سرمايه ھستند، در مقايسه با جنا

علت عجز خباز از افشای درست و قاطع !! مقابل سواhت اساسی کارگران را دارد 

جناح موسوم به اص�ح طلبان حکومتی اساساً به علت توھمات متراکم خود او به اين 

  . جناح سياسی سرمايه داری ايران می باشد

  

که به ظاھر شکل افشاگری جناح اص�ح طلبان اما بيبنيم منظور خباز از بيان آنجه 

حکومتی را به خود گرفته چيست؟ و چه نتيجه ايی می خواھد به نام کارگران از آن 

  .بگيرد

  

از کل نوشتۀ خباز کام�ً آشکار است که او خيزش توده ايی را که با اعتراض به تقلب 

ی جناح اص�ح در انتخابات شروع شد، جنبشی کام�ً متحد و متشکل تحت ھژمون

طلب دولت سرمايه داری موسوم به جنبش سبز می داند که توانسته است تمام 

مطالبات مردم متشکل در خود را به مطالبۀ تجديد انتحابات محدود کند و از آنجايی 

که اين جناح پاسخ گوی سواhت اساسی يعنی مطالبات کارگران نمی باشد، لذا ايشان 
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را در آن جايز نمی داند ھرچند به نظر می رسد در به طور ضمنی شرکت کارگران 

مورد ضرورت عدم شرکت کارگران در تظاھرات خيابانی مطمئن نمی باشد زيرا در 

اين جنبش بدون حضور طبقۀ کارگر و " دو سطر آخر نوشته اش يادآوری می کند که 

ر حذف مطالبات کارگران تبديل به ابزار سھم خواھی جريانات درون حکومتی و د

  " .بھترين حالت افتادن در دامان سرمايه داری ليبرال خواھد شد 

  

درک و تصوير خباز از جنبش جاری کام�ً غيرواقعی و نادرست است آن ھم بعد 

آنچه از مدت ھا که از حريان اين تظاھرات می گذرد و کام�ً مشخص شده است که 

بوده است، اص�ح طلبان روی داد و کماکان روی می دھد، مطلقاً مخلوق انتخابات ن

نبودند که ميليون ھا انسان معترض را به خيابان ھا کشيدند، زمينه ھا، علل و عوامل 

 سال بر ھم انباشته شده بود به طغيان 30اقتصادی و سياسی و اجتماعی که در طول 

بی حقوقی مطلق، گرسنگی، تحقير، نااميدی، بيکاری، . اين اعتراضات انجاميد

نه، فشار و خفقان بود که ميليون ھا انسان کارگر و فرودست را استثمار وحشيا

واداشت تا از ھر فرصتی و از جمله مضحکه ای به نام انتخابات و تقلب در آن برای 

  . طغيان خشم خود دستاويز سازند

  

در اين تظاھرات خيابانی سوای اقشار غيرکارگری ازجمله بخش ھايی از 

ر جريان آن وجود دارند و اھداف و مطالبات بورژوازی و خرده بورژوازی که د

جناح ارتجاعی اص�ح طلبان را نمايندگی می کنند، اکثريت توده ھای شرکت کننده 

در پروسۀ اين جدال خيابانی، بخش ھای مختلف کارگری و ابواب جمعی طبقۀ کارگر 

  . می باشند

اين دو ماه اقشاری از ابواب جمعی طبقه کارگر که بيشترين حضور را در حوادث 

داشته اند، اکثراً دانش آموزان، دانشجويان و جوانان دختر و پسر خانواده ھای 

کارگری ھستند که در کنار تمامی بی حقوقی ھای سياسی و اجتماعی، محروميت از 

تمامی آزادی ھا، تحمل ھمه اشکال تبعيض و فشار حقارت ھا و توھين ھا، درد 
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 تشديد روزافزون استثمار پدران و مادرانشان نداری و فقر و بدبختی ھای ناشی از

بيکاری، نااميدی، تاريکی مرگبار افق . توسط سرمايه، شامل حال آنان نيز می شود

زيست آتی، محکوم بودن به بيکاری و گرسنگی در آينده نزديک و ھمه دردھا و رنج 

ضات اينان در طغيان موج اعترا. ھای ديگر، زندگی آنان را در خود پيجيده است

جاری درون محله ھا و خيابان ھا و مراکز اجتماع و راه پيمائی ھا نقش فعال دارند و 

در سازمان دادن اعتراضات و کشاندن جمعيت به ميدان ھا بيشترين رل را بازی 

در کنار اين گروه ھا حضور بخش ھای ديگری از طبقه کارگر، از جمله . نموده اند

بيکاران نيروی .  به نوبه خود چشمگير بوده استمعلمان، پرستاران و رانندگان نيز

قابل توجھی از معترضين را تشکيل می دھند، کارگران راننده تاکسی عم�ً ساعات 

کار خود در خيابان ھای شھرھا را به ھمراھی و ھماھنگی و ھمرزمی با توده ھای 

است که  واقعيت اين اما. شرکت کننده در جنگ و ستيزھای خيابانی تبديل کرده اند

توده ھای کارگر در شرائط کنونی، ھم در درون کارخانه ھا و ھم در اين اعتراضات 

در کارخانه حول مطالبات . دچار توھم زياد به راه حل ھای بورژوائی می باشند

اقتصادی و معيشتی مبارزه می کنند و در خيابان ھا عليه ديکتاتوری و خفقان و سلب 

گر بی حقوقی ھای ناشی از موجوديت سرمايه داری آزادی ھا و سنگسار و اشکال دي

اما در ھيچ کدام از اين دو عرصه با راه حل ھای آگاھانه خود، با . فرياد می کشند

در ھمه . تشکل مستقل خود و با دورنمای شفاف ضد سرمايه داری خود نبرد نمی کنند

ھمات متراکم خود جا خواسته ھای خود را فرياد می زنند اما بدبختانه ھمه جا اسير تو

ھمه جا عليه آنچه سرمايه بر آنان تحميل کرده . به راه حل ھای بورژوازی می باشند

است و عليه مصائب سرمايه داری مبارزه می کنند اما اين مبارزه را با سر آگاه و 

  .بيدار خود و با اتکاء به قدرت سازمان يافته مستقل طبقاتی خود پيش نمی برند

  

 از رويداد ھای سياسی جاری جامعه ندارد زيرا نگاه او به جنبش  خباز چنين درکی

ھا از جمله جنبش طبقۀ کارگر بر بنياد ھای نظری و رويکردی رفرميسم راست 

يک نکته بسيار اساسی در نوشتۀ خباز سنديکاليستی استوار است و بر ھمين اساس 
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ش فرياد اين باور ھمه حرف ھاي. درک ايشان از نوع نگاه کارگران به جنبش ھا است

شوم رفرميستی است که گويا کار کارگران اين است که بنشينند و چشم به آسمان 

دوزند تا اين يا آن حزب بورژوازی سخنی از مطالبات کارگران بر زبان آورند و 

به زعم او اين خود . آنان ھم دنبال اين احزاب و گروه ھای سرمايه دار به راه افتند

بايد جنبش ھا راه اندازند، تسخير کنند، مطالبات خود را بر آن کارگران نيستند که 

اين نگاه رفرميستی به . تحميل نمايند، پرچم خود را بر فراز آن به اھتزاز در آورند 

جنبش کارگری قرنی و شايد بيشتر است که بختک وار بر جنبش کارگری دنيا چنگ 

 سرنوشت زندگی آنان به سياست و اين نگاه به کارگران القاء می کند که. انداخته است

. رويکرد اين يا آن حزب بورژوازی زير اين يا آن نام راست و چپ گره خورده است

سراسر تاريخ قرن بيستم جنبش کارگری اروپا شاھد مثال اين ماجرای سياه است و 

 .رفرميسم راست سنديکاليستی در جامعه ما ھم ھمين ت�ش را دارد

 

ی از يک مطلب کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری در خاتمه با آوردن بخش

در رابطه با جنبش جاری، خطوط اصلی مواضع و رويکرد فعالين گرايش ضد 

سرمايه داری و جنبش لغو کار مزدی در مورد خيزش ھای جاری توده ايی در ايران 

  .و جای گاه طبقۀ کارگر در اين عرصه از مبارزه طبقاتی را يادآوری می کنم

  

بديھی است ايستاده ايم و چه کار بايد بکنيم؟  ما کارگران در کجای اين اوضاع  "*

که جنگ بين دو جناح طبقه سرمايه دار و نمايندگان سياسی آن ھا برای گرفتن سھم 

بيشتری از قدرت نه تنھا جنگ ما نيست بلکه دقيقا برای تشديد استثمار و سرکوب 

ز اين نکته درست به ھيچ وجه نبايد بی تفاوتی اما ا. بيش از پيش ما صورت می گيرد

ما می توانيم و بايد اين وضعيت را به . ما را نسبت به اوضاع پيش آمده نتيجه گرفت

عرصه ديگری برای مبارزه در جھت تحقق مطالبات ضدسرمايه داری خود تبديل 

 و عرصه ھای اصلی تاکنونی اعتراض ما يکی عرصه مبارزه با بيکارسازی ھا. کنيم

کارخانه ھا تصرف تعويق دستمزدھا بوده، که راھکار پيشنھادی ما برای مقابله با آن 
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و به طورکلی مراکز کار و توليد درمعرض تعطيل است، و ديگری اعتراض و 

مقاومت در برابر شکل ھای مختلف تشديد استثمار و سرکوب، که در اين مورد نيز 

با توجه به اوضاع پيش آمده، ما ضمن اکنون و . استاعتصاب راھکار پيشنھادی ما 

 دو راھکار فوق به ويژه در شرايط کنونی، راھکار سراسری کردنتأکيد بر لزوم 

حضور فعال و ديگری را نيز در کنار راھکارھای فوق پيشنھاد می کنيم و آن 

 است، سازمانيافته در تظاھرات خيابانی با پرچم مطالبات ضدسرمايه داری کارگران

 مستقل از اين - ما . آمده است» نشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايرانم« که در 

که کدام جناح طبقه سرمايه دار بر ديگری پيروز می شود و با پرھيز از تبديل شدن 

 می توانيم و بايد با تشکيل شوراھای ضدسرمايه - به سياھی لشکر اين يا آن جناح 

اين شوراھا برای ايجاد شورای داری خود در محل ھای کار و زندگی و پيوند 

سراسری طبقه کارگر ايران سه راھکار فوق را به گونه ای سنجيده و ھوشيارانه باھم 

تلفيق کنيم تا از حالت ضعف و ناتوانی و انفعال کنونی و بستر به قدرت رساندن يک 

بخش از طبقه سرمايه دار در مقابل بخش ديگر بيرون آمده و مطالبات خود را 

انه بر کل طبقه سرمايه دار و دولت آن تحميل کنيم و بدين سان راه را برای قدرتمند

  . "مراحل بعدی برچيدن تمامی بساط نظام بردگی مزدی ھموار سازيم

  

با پرچم مطالبات ضدسرمايه داری خود در تظاھرات خيابانی " به نقل از مقالۀ * 

   " شرکت کنيم

  

 2010فوريه 
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  LOئد از عضويت در اتحاديۀ سراسری  خروج گستردۀ کارگران سو

  
طی سال ھای اخير ھزاران کارگر عضو اتحاديه ھای کارگری سوئد  متشکله در 

بديھی .   از عضويت اين اتحاديه ھا خارج گشتندLOاتحاديه سراسری کارگران سوئد 
است که علت اين گونه فروريزی گستردۀ اعضای اتحاديه ھای وابسته به اتحاديۀ 

 به علت فروريزی توھم توده ھای کارگر نسبت به ماھيت سرمايه LOسراسری 
نھادی که بنام اتحاديۀ کارگری در . دارانه و ضد کارگری اتحاديۀ مزبور بوده است

جنبش کارگری رسالتی جز کنترل و سرکوب ھرگونه حرکت و مبارزۀ ضد سرمايه 
عظيم در سرمايه داری طبقۀ کارگر را ندارد و در عين حال  و در واقع کنسرنی 

گذاری و مشارکت در مالکيت و برنامه ريزی کار و توليد انحصارات عظيم صنعتی 
  .و مالی می باشد

 اعضای اتحاديه ھای کارگری سوئد طی سالھای اخير و به خصوص از سال گذشته 
که دولت و کارفرمايان سوئد به بھانه حل بحران اقتصادی تعرض وسيع و ھمه جانبه 

ر و سطح معيشت آنان آغاز کرده اند، به طور عينی شاھد ھمکاری و ای را به کا
ھمراھی سران خيانتکار اين اتحاديه ھا با کارفرمايان در مورد پيشبرد طرحھای ضد 

در اين مدت توده ھای کارگر سوئد در مراکز مختلف کار و توليد . کارگری بوده اند
ھش دستمزدھای خود رضايت دھند، نه تنھا مجبور شده اند برای حفظ اشتغالشان به کا

در ھيچ کدام از اين . بلکه شاھد اخراج ده ھا ھزار تن از ھمزنجيرانشان نيز بوده اند
موارد اتحاديه ھای سرمايه ساhر در سوئد نه تنھا ھيچ حرکت اعتراضی را جھت 
عقب راندن اين تعرضات صاحبان سرمايه به سطح معيشت توده ھای کارگر سازمان 

 بلکه خودشان  پيشنھاد کنندۀ کاھش دستمزد کارگران چند حوزۀ کار و توليد ٫ندنداده ا
به بھانۀ حفظ کار آنان، بوده اند و در اجرای آن و ساير طرح ھای ضد کارگری 

  . کام�ً با صاحبان سرمايه ھمراھی و ھمکاری کرده اند

  

 مستمر  به خاطر عملکردLO روند برطرف شدن توھم کارگران  نسبت به ماھيت 
ضد کارگری ا ش، و در اين راستا خارج شدن آنان از عضويت آن ھمچنان ادامه 

  بيش از LOطی سال گذشته چھار اتحاديۀ صنعتی متشکلۀ در بطوريکه . دارد
اين تعداد در حدود سه چھارم .  نفر از اعضای کارگر خود را از دست دادند30000

  .  می باشدLOکل فروريزی اعضای 

GSدرصد  از اعضايش کاسته  شده است9 ,6 جنگل ، چوب وگرافيک  اتحاديۀ  .

 نفر از کارگران بازنشستۀ عضو، بعد از افزايش حق عضويت اتحاديۀ 2900
. اين تعداد  تقريباً نيمی از اعضا را تشکيل می دادند.  مزبور از آن خارج گرديدند

ن بحران جاری  مابقی کناره گيری ھای کارگران از عضويت اتحاديه ھا در جريا
 IF-Metall  21000اقتصادی صنايع  صورت گرفته است بطور مثال اتحاديۀ فلز 

نفر از اعضايش را از دست داده است، که اين امر اساساً به علت موضع گيری ھای 
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بغايت ضد کارگری اين اتحاديه  در قبال سرشکنی بار بحران بر گردۀ کارگران 
  عضوش بوده است

ه دار و مسئولين مزدور اتحاديه ھای مزبور و از جمله اتحاديۀ صدر نشينان سرماي
 در مورد علت خارج شدن گستردۀ تودۀ کارگران از عضويت اتحاديه LOسراسری 

ھای متبوعشان به توجيھات ياوه سرانه ايی پرداخته و می پردازند تا به اين وسيلۀ 
  .  علت واقعی اين امر را پنھان کنند

ئد از اتحاديه ھای سرمايه سا;ر اين کشور اگر در گام خارج شدن کارگران سو
بعدی به اقدام کارگران برای سازماندھی شورايی و ضد سرمايه داری اشان منجر 
می شد، می توانست به عنوان گام نخست تشکل يابی ضد سرمايه داری طبقۀ کارگر 

يت کارگران با وجودی که اکثر. اما در حال حاظر اين گونه نيست. سوئد تلقی گردد
اين کشور ھيج گونه توھمی نسبت به عملکرد  ضد کارگری اين اتحاديه ھا ندارند 
اما  علل اصلی اين امر را  در وابستگی و مزدوری سران و صدرنشينان اين 

 به  کارفرمايان و دولت سرمايه داری   وساختار LOاتحاديه ھا و ازجمله 
علت دوم  را به نوبۀ خود عامل بقای اين بوروکراتيک  اتحاديه ھا می دانند که اين 

گونه رھبران و صدر نشينان در راس اتحاديه  و ھمچنين سدی در مقابل دخالتگری 
به يک ک?م . تودۀ کارگر در فعاليت ھا و تصميم گيری ھای اتحاديه تلقی می کنند

ل ماھيت رفرميستی  سنديکاليستی اين اتحاديه ھا را به عنوان عامل اصلی زير سوا
نبرده ونمی برند و متاسفانه ھنوز نسبت به اين گرايش منحط  سرمايه دارانۀ درون 

  . جنبش کارگری دچار توھم ھستند

به ھر حال جدا شدن مستمر کارگران سوئد ازاتحاديه ھا را بايد به فال نيک گرفت 
زيرا مبارزۀ طبقاتی و ضد سرمايه داری برای  طبقۀ کارگر سوئد نيز مانند ساير 

زنجيرانش در سراسر جھان سرمايه داری جبر و ضرورت کار و زندگيش می ھم
باشد و در ھمين فرآيند راھی جز سازماندھی خود ندارد که با در نظر گرفتن رھايی 
بخش عظيم توده ھايش از تنگنای  حصار اتحاديه ھا و با استفاده از تجارب کسب 

ای آنان در ايجاد تشکي?ت شده از سيطرۀ جنبش رفرميستی سنديکاليستی، راه بر
بديھی است که در اين رابطه . واقعی با اتکا به نيروی خودشان ھموار تر خواھد بود

  .   نقش فعالين ضد سرمايه داری طبقۀ کارگر سوئد تعيين کننده می باشد

  2010ژانويۀ 

  LOنشريۀ اينترنتی  : منبع ارقام
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  سخن با چه کسانی؟ با کارگران جھان؟ 

  ؟!ه ھای آلت دست سرمايه عليه کارگرانيا اتحادي

 مرداد روز ھمبستگی 18به مناسبت بتازگی سروده ای از م شاھد تحت عنوان 
 سايت کميته در"ما با شما سخن خواھيم گفت"ايران اتحاديه ھا با گارگران 
  . ھماھنگی درج گرديده است

سبتی که سروده جنبه انترناسيوناليستی مضمون اين شعر کارگری در ارتباط با منا
کنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای آزاد )  آگوست9( مرداد 18شده است، يعنی فراخوان 

  ،)ITF(و فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل ) ITUC(کارگری 

بعنوان روز باصط�ح مبارزه جھانی برای آزادی محمود صالحی و منصور  
جز دامن زدن و تشديد توھم در حاوی آنچنان تناقضی می باشد که کارکردی !! اسانلو

اذھان مخاطبين کارگر در ايران، نسبت به ماھيت بورژوايی و ضد کارگری اين 
   .اتحاديه ھا ندارد

اين فراخوان در رابطه با ماھيت ضد  رفيق فرھاد رحيمی در باره علل و اھداف 
 15ن که در واقع تکرار نمايش کمدی فراخوا اتحاديه ھای فراخوان دھنده  کارگری 

بزبان ساده و روشن در نقد و افشای آن از ديدگاه گرايش  فوريه آنھا بود، مقاله کاملی 
دستگيری فعالين کارگری، ترفندھا، " ضد سرمايه داری جنبش کارگری با عنوان 

 سيمای ، که در سايت ھای کارگر پيشروستنوشته ا" امبارزات و راھکارھ
ھمچنين در مورد ماھيت اين تشک�ت . شد ميباموجود...  افق روشن و  ،سوسياليسم

بورژوايی و در واقع اھرم ھای نظام سرمايه داری در جنبش کارگری، از سازمان 
، تا کنون باندازه ... جھانی کار گرفته تا کنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری و 

 کافی مقاله و مطلب از جانب فعالين کارگری گرايش ضد سرمايه داری نوشته شده

است و در اين راستا ماھيت و عملکرد طبقاتی و سياسی آنھا تاريخاً بطور مشروح 
نمی  بنابراين در اينجا نيازی به تکرار اين مسايل و موضوعات  . بازگو گرديده است

   .باشد

از جانب احتماhً عضوی از کميته ! اما از آنجايکه اين سروده با چنين عنوانی
درج شده، بعنوان يکی از فعالين گرايش ضد سرمايه ھماھنگی در سايت اين گرايش 

داری جنبش کارگری، وظيفه خود می دانم که نکاتی را بطور فشرده با دوست عزيز 
   . م شاھد و دوستان فعال کارگری ديگر در ميان بگذارم

   ما فعالين گرايش ضد سرمايه داری که اجباراً در اين گونه کشورھای غربی از 

 گرقته تا کشورھای اروپای غربی و شمالی ساکن ھستيم و در اين آمريکا و کانادا
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 سرمايه استثمار می شويم، بسيار خوب و از نزديک با ماھيت  نقاط جھان توسط
بورکراتيک و عملکرد ضد کارگری اين نھاد ھا که اغلب آنھا تبديل به کنسرن ھای 

  .سرمايه داری شده اند، آشنا ھستيم

حت سلطه سرمايه که دارای اين گونه اتحاديه ھا ھستند، ما در اين سرزمين ھای ت
شاھد کاھش مستمر کارگرانشان از عضويت اين اتحاديه ھای سرمايه ساhر می 

کارگرانی که اکثر آنان دارای دانش طبقاتی سياسی کافی نيستند و در روند کار . باشيم
   .ده اندو زندگی اشان به ماھيت اين تشک�ت ارتجاعی و ضد کارگری پی بر

   ) آگوست9( مرداد 18فراخوان 

اتحاديه ھای فوق الذکر که )  آگوست9( مرداد 18فراخوان نمايشی و سترون   
موضوع محوری اين بحث کوتاه می باشد، ھمانطور که رفيقمان فرھاد رحيمی در 

 کشور بوده است که با حسابی کام�ً عينی مجموعاً در تمام 30نوشته اش آورده، در 
 نفر را جھت تظاھرات مقابل سفارت ھای جمھوری  400 تا 300 کشور 30اين 

اس�می ايران و تسليم نامه ای محترمانه به سفارت مزبور در اعتراض به دستگيری 
  . محمود صالحی و منصور اسانلو گرد آورد

 و در تعدادی از کشورھا 100 تا 50 اين افراد که در کانادا و ھر کشور اروپايی
نفر بودند، متشکل از روسای اتحاديه ھای فراخوان دھنده و بخشاً 100ازاندکی بيش 

اعضا و ھوا داران سازمان ھا و گروه ھای چپ فرقه گرای بی ربط به طبقه کارگر و 
گرايش ضد سرمايه داری جنبش کارگری بودند و با اطمينان به شما دوست عزيز م 

 کشور سرمايه 30ده کارگران اين شاھد بايد بگويم متاسفانه اکثريت قريب باتفاق تو
 متناظر با ماھيت بورژوايی اتحاديه ھای فراخوان  داری بعلت ساختار بورکراتيک

اين را نيز بايد اضافه کنم که اين . دھنده، اص�ً از موضوع فراخوان با خبر نبودند
ای توده کارگر که شما با آنان در سروده صميمانه و کارگری اتان از کانال اتحاديه ھ

سرمايه ساhر سخن گفته ايد، در مورد جنبش کارگری ايران اط�عات چندانی ندارند 
و اين واقعيت دردناک را ما ساکنين اين کشورھا که افرادی از طبقه کارگرشان 

  . ھستيم، به تحقيق و بطور عينی پی برده و می دانيم

يوناليستی جنبش بين در تشريح علل تاريخی سياسی اين پراکندگی و عدم پيوند انترناس
اتحاديه گرايی و  المللی کارگری که تاريخاً يکی از عوامل عمده آن دقيقاً ھمين تسلط 

سنديکاليسم در جنبش کارگری جھانی بوده است، مقاله و مطلب فراوان نوشته شده 
است واز آنجايکه تشريح آنھا در اين نوشته نمی گنجد، رفقا را به خواندن آن مطالب 

   .دھمرجوع می 
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شرکت اعضا و ھواداران جريانات چپ غير کارگری در اين گونه فراخوان ھا و 
ھمچنين جار و جنجالی که سکت ھای چند نفره متبوع آنان در بزرگ نمايی اين 
فراخوان ھای سترون و بی حاصل که وقوع آنھا و اھدافشان در مقاله فرھاد رحيمی 

ی از گرايش سوسيال بورژوايی آنان می کام�ً توضيح داده شده است، به ھر حال ناش
گرايشی که جز در حرف، عم�ً و در پراتيک حقير سياسی اشان، ربطی به . باشد

مبارزه طبقاتی توده کارگر و گرايش ضد سرمايه داری با افق لغو کار مزدی 
اما سوال من از شما رفيق م شاھد عزيز اين است که شما و . کارگران نداشته و ندارند

ی که خود را فعال کارگری گرايش ضد سرمايه داری جنبش طبقه امان می د رفقاي
انيد و در ھمان حال باور ھم داريد که فعاليت و مبارزه در جھت خود آگاھی و 
گسترش و سازماندھی سراسری ضد سرمايه داری طبقه کارگر، بدون مرز بندی 

 سکتاريسم و فرقه گرايی قاطع طبقاتی با اتحاديه گرايی و سنديکاليسم از يک سوی و 
که اگر بطور نظری و  از سوی ديگر، امکان پذير نيست و حامل تناقضی می باشد 

نشود، در پروسه عينی فعاليت و مبارزه  عملی با آن برخورد نقادانه در جھت طردش 
در جنبش کارگری به نفع گرايش سنديکاليسم و سکتاريسم حل خواھد شد، آری سوال 

گونه بمناسبت اين فراخوان مقطعی کام�ً نمايشی و ناشی از من اين است که چ
 اتحاديه ھای   بورژوازی آمريکا و غرب با بورژوازی ايران، از طرف کشمکش

در سروده اتان آنرا تا حد گامی در جھت ھمبستگی  ماھيتاًً◌ سرمايه دارانه، 
ل انتزاعی ناشی از انترناسيوناليستی ارتقا داده ايد و در اين زمينه دچار آن چنان تخي

شده ايد که حس کرده ايد از کانال اين اتحاديه   نسبت به ماھيت اين تشک�ت  توھم
! ھای اسباب دست بورژوازی امپرياليستی، با توده کارگران جھان سخن می گوييد

يعنی اين موانع اصلی ھمبستگی کارگران جھان را در تخيل اتان به بلند گويی جھت 
ت دھشتبار مادی و اجتماعی کارگران ايران، برای کارگران شرح مشک�ت و معض�

جھان تبديل کرده ايد و باين ترتيب گيرم ناخواسته به توھم خوانندگان کارگر بی 
 از نقش بورژوايی و ضد کارگری اين اتحاديه ھا دامن زده ايد و زمينه را  اط�ع

ه سھم خود ھموار برای گرايش اتحاديه گرايی و سنديکاليسم در جنبش کارگری ب
  .کرده ايد

شعر خوب کارگری شما با بار عاطفی انسانی مضمون آن می توانست با عنوانی  
 داشته باشد و  ، کارکردی ديگر گونه"ما با کارگران جھان سخن خواھيم گفت"مث�ً 

به سھم خود در تقويت احساس انترناسيوناليستی مخاطب کارگر خود موثر واقع شود، 
يز اساساً به نقد اتحاديه گرايی و سنديکاليسم از ديدگاه جنبشی گرايش ضد که اين امر ن

نسبت   و به اين اعتبار توھم زدايی کامل از درک خويش  سرمايه داری از جانب شما
  . داشته ودارد به اين اتحاديه ھای باصط�ح کارگری، بستگی 

             2007 آگوست 21      

         



 124 

 نات رفاھی در سوئدس&خی بقايای امکا

 دولت وقت سوسيال دمکرات را مجبور 90موج بحران سرمايه داری سوئد در دھۀ 

. ساخت تا دست به کار چاره گری برای خروج از مھلکه اقتصادی روز گردد

بيکارسازی وسيع کارگران، س�خی بخش اعظم امکانات اجتماعی و رفاھی و قلع و 

گری در قلمرو ھای مختلف درمان و آموزش قمع دستاوردھای تا آن روز جنبش کار

مجموعۀ راه حل ھای « اقداماتی که در آن زمان نام . از جملۀ اين چاره گری ھا بود

به اين ترتيب طبقه کارگر سوئد که چند سالی در گرد و . را احراز کرد» بحران 

 خاک توھم پردازی ھای اتحاديه کارگری آثار اندک مبارزات ساليان درازش را به

حساب دروازه باز اص�ح پذيری و جامعه رفاه سرمايه داری نھاده بود، بسيار 

کورمال کورمال چشم باز کرد و سعی نمود تا به شيوه نسل ھای قبلی خود واقعيت 

توده ھای کارگر . سياه و کارگرکش سرمايه داری را مقداری محسوس تر لمس کند

.  تحمل ھمه مصائب پرداخت کردندسوئد در آن ايام ھزينه گزاف بحران را به بھای

رويداد شومی که علی اhصول بايد چشم و گوش آنان را ھر چه بيشتر به واقعيت 

درنده خوئی و توحش نظام سرمايه داری باز و بازتر می ساخت، اما ديوانساhری 

اتحاديه ای و سوسيال دموکراسی با تمامی قوا برای بستن سد بر مسير ھر نوع 

آن ھا کوشيدند تا به کارگران القاء کنند که قبول . ی کارگران بسيج شدندبيداری و آگاھ

ھمه چيز شما از سرمايه داری . تحمل اين بار تقدير بی چون و چرای تاريخ است

حفظ سرمايه داری حفظ ھستی ! شما ھستيد تا زمانی که سرمايه داری ھست. است

و اين کار ! اری دفاع کنيدبرای حفظ ھستی خود بايد از ھستی سرمايه د! شما است

طبقه کارگر . نيازمند فداکاری و ايثار و گذشت از امکانات زندگی و مانند اين ھا است

سوئد زير فشار اين القائات به ھمه چيز تن داد، ھمۀ خواست ھای سرمايه داری را 

اجابت کرد، به تمامی س�خی ھا گردن نھاد، از ھمۀ دستاوردھای مبارزات اس�ف 

طبقه کارگر به ھمه اين مصائب تمکين کرد و در . ی و جھانی خود چشم پوشيداروپائ

توھم پردازی ھای سران اتحاديه ھا به خويش وعده داد که شايد وضع  غرقاب 



 125 

!! سرمايه بھتر گردد و شايد از قبل افزايش سود سرمايه ھا زندگی او نيز بھبود يابد

ی شد، به جای پيکار عليه ھمه چيز به صورت معکوس در ذھن خواب او جاساز

دست رد زدن بر  سرمايه داری، به جای سازمانيابی جنبش ضد کار مزدی، به جای 

سينه سران اتحاديه ھا و دولتمردان سوسيال دموکرات سرمايه، به جای تعرض به 

شيرازه حيات نظام سرمايه داری، بقای ھستی و رفاه خود را به سود سرمايه پيوند 

    !!زد

خت و کارگران عقب نشستند، بحران سرمايه داری بسان مارھای خونخوار سرمايه تا

ھر لحظه و ھر گام، زندگی آن ھا را بيشتر و بيشتر بلعيد تا به » ضحاک« افسانه 

سرمايه جان بخشد، کارگران در تمامی دھه آخر قرن بيستم و کل دھه آغاز قرن 

. رفت پرشتاب تر می شدآن چنان باختنی که ھر چه پيش می . بيست و يک باختند

قطار باخت و زيان و سقوط زندگی کارگران به طور بی مھار پيش تاخت تا اينکه 

موج بعدی بحران با قدرت و ص�بت تاريخاً کم نظير يا در واقع بی نظير خود آغاز 

 فرا رسيد و خزان ھمه سويه تمامی دار و ندار باقی مانده 2008پائيز سال . شد

خزان اکنون با سرکشی بی عنان و بدون ھيچ چشم انداز . ته شدکارگران از سر گرف

مھار، به پيش می تازد و ھر روز انبوھی از آنچه را تا حال باقی مانده است به زير 

بودجه پردازی اخير دولت ائت�فی احزاب راست سرمايه در واقع تير . می ريزد

سرمايه داران و . دخ�صی است که به آخرين بخش اين بازمانده ھای شليک می شو

دولت آن ھا تصميم گرفته اند تا ھمه چيز را، تا کل دار و ندار معيشتی تود ھای 

کارگر را، تا بيشترين شمار مدرسه و بيمارستان و امکانات سالمندان و جوانان و مھد 

بودجۀ بھار سال . کودک ھا را در آستانۀ نجات سرمايه از بحران، قربانی سازند

« است که شاخص اساسی آن کاھش کليه امکانات شھرداری ھا و جاری بودجه ای 

کاھش کمک ھای دولتی به شھرداری . در کليۀ مناطق سوئد است» شوراھای استانی

ھا يعنی س�خی ھر چه بيشتر مدرسه و مھد کودک و مراکز آموزشی و امکانات 

ر از گذشته، يعنی برچيدن ساhنه مدارس در ابعادی سھمگين ت. بزرگساhن و معلولين
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يعنی تعطيل مؤسسات نگھداری از پيران به گونه ای بسيار ھولناک تر از پيش، يعنی 

اخراج ھزاران معلم و مشاور تربيتی و بدتر شدن ھمۀ شرائط ديگر زندگی اجتماعی 

کاھش بودجه شوراھای استانی نيز معنای بسيار صريح و آشنائی . انسان ھای کارگر

ستان ھا، کاھش دردناک تر شمار تخت ھای بيمارستانی، تعطيل بيشتر بيمار. دارد

اخراج ھر چه گسترده تر پرستاران و بھياران و طوفان خزان در ھر آنچه به زندگی 

ھمۀ اين ھا صورت می گيرد تا سرمايه به بقای خود . و رفاه کارگران مربوط است

 مرگ توھم اين واقعيت دردناکی است که طبقۀ کارگر سوئد در گرداب. ادامه دھد

آفرينی ھای جنبش اتحاديه ای و آموزش ھای اسارت آور سوسيال دموکراسی از 

پاره ای اعتراضات که اين . تعمق درست و کارساز و پراتيک آن فرومانده است

روزھا از سوی برخی فعالين کارگری اينجا و آن جا مطرح می شود با ھمۀ ارزش و 

 ھم به نوبه خود در چنبرۀ رفرميسم رايج اعتبار و اھميتی که دارند متأسفانه باز

  . اتحاديه ای و سنت ھای ديرينه سوسيال دموکراسی چرخ می خورند جنبش

يکی از فعالين کارگری، آقای پريوھانسون که اين روزھا در سازمان دادن  

اعتراضات کارگری کم و بيش نقش به سزائی دارد در اعتراض به ھمين مصوبات 

ه ھا با رسانه ھا می گويد که ما کارگران ھم ماليات می دھيم دولت در جريان مصاحب

در رابطه با .  را از ورطۀ بحران خارج سازيم و ھم بايد سرمايه ھای سرمايه داران

سخن يوھانسون بايد گفت که آری چنين است و نظام سرمايه داری با حداکثر بی 

 توحش و تھاجم بی سؤال اين است که در قبال اين. رحمی و سبعيت چنين می کند

عنان سرمايه چه بايد کرد؟ آيا چرخ خوردن در داhن ھای رفرميسم اتحاديه ای و سر 

دموکراتيزه کردن « دادن شعار جا به جائی اين و آن مھره ديوانساhری اتحاديه يا 

آيا پريوھانسون و . و مانند اين ھا چاره کار است؟ به طور قطع نيست» اتحاديه ھا

ی معترضی مانند وی دست به کار سازمانيابی شورائی ضد کار مزدی فعالين کارگر

طبقه کارگر برای مقابله با اين جنايات و برای تدارک جنگی سراسری عليه سرمايه 

داری ھستند؟ با کمال تأسف ما ھنوز در ھيچ کجای جنبش کارگری سوئد شاھد شعله 
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ر تأخيرش دچار عظيم کشيدن اين جنگ اجتناب ناپذير تاريخی که تاريخ زير فشا

پريوھانسون و ھمه فعالين کارگری بايد بدانند که . ترين فاجعه ھا است، نمی باشيم

يا سرمايه داری بايد بماند و در اين . سير رويدادھای تاريخی روز، بسيار جدی است

صورت زندگی و دار و ندار معيشتی و رفاه و آزادی و حقوق و ھمه چيز طبقه 

 و يا کارگران بايد به پا خيزند و نظام سرمايه داری را برای کارگر قربانی گردد

از شعارپراکنی . ما به طور قطع قصد سر دادن شعار نداريم. ھميشه به خاک بسپارند

راه چاره برای خروج از . آنچه می گوئيم شعار نيست. توخالی ھم بسيار نفرت داريم

ما ھمۀ آحاد توده .  استجھنم وحشت و دھشتی است که سرمايه بر ما تحميل کرده

ھای کارگر سوئد بايد حول يک منشور مطالبات پايه ای ضد کار مزدی و به صورت 

. شورائی در خارج از مدار رفرميسم منحط اتحاديه ای دست در دست ھم گذاريم

منشور مطالبات پايه ای ما بايد باhترين سطح رفاه اجتماعی و معيشت و کل حقوق 

اين منشور .  و مايحتاج زيست عالی انسانی ما را تضمين کندشھروندی و ھمه مصالح

برای تحميل اين . بايد ميثاق پيکار ما عليه سرمايه و برای نابودی سرمايه داری باشد

منشور بر سرمايه داران و دولت آن ھا، بايد قدرت طبقاتی خود را بر سرمايه اعمال 

 ارزش افزائی سرمايه را آماج بايد شيرازۀ حيات سرمايه داری و کل روند. نمائيم

عظيم ترين تعرضات قرار دھيم، بايد چرخ توليد و کار را بر سر سرمايه خراب 

ما چارۀ ديگری نداريم و ھمه راه ھای ديگر در بن بست است و تمامی س�ح . سازيم

  . ھای ديگر زنگ خورده است

  2009 آپريل 17
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 گينعقب نشينی سران ال او از امضای معاھده نن

 زير فشار اعتراضات کارگران و فعالين جنبش کارگری

 با سرمايه داران اين  مذاکرات سران اتحاديۀ سراسری کارگران سوئد ال او 
زير  کشور با ھدف انعقاد يکی از بدترين و ضد کارگری ترين قراردادھا، 

مفاد . کارگران و فعالين جنبش کارگری عجالتاً متوقف گرديد فشار اعتراضات
 محدود کردن حق اعتصاب و اعتصابات حمايتی و ھمچنين   ين قراردادا

مقررات حق "محدود سازی حق نحوۀ استخدام و اخراج کارگران موسوم به 
  . می باشد" تقدم

طبق گزارشات منابع رسمی بورژوازی در سوئد علت عمدۀ توقف مذاکرات 
. کارگران بود  عدم تمايل اتحاديۀ سراسری ال او به بدتر شدن شرايط کاری

سران ال او با رغبت و خوشرقصی تمام آمادۀ . اما اين يک دروغ بزرگ است
آنان حتی خود طراح و پيشنھاد دھنده . رفتن به پای امضای اين قرارداد بودند

 .مفاد معاھدات بودند

طرح ھای اخير ال او برای فروش ھر چه بی بھاتر جنبش کارگری به  
 درصدی دستمزد کارگران متال و سپس 20سرمايه داران از قبيل کاھش 

محدودسازی حق اعتصاب و مانند ان ھا تا آن حد وقيح و کارگرستيز بود که 
حتی مخالفت برخی از فعالين درونی رده ھای پائين خود اتحاديه را نيز دامن 

 کارگران ناراضی اينان را دچار وحشت کرد، به گونه ای که  موج خشم. زد
 . رای حفظ موقعيت خويش به دست و پا افتندمجبور شدند حداقل ب

" شورش اعضا ی خارج از دايرۀ تصميم گيری ھا"اين اعتراضات که به 

 صنعت کاغذ در شھر فيگه ھولم با ليست 86موسوم گشته است، توسط بخش 
 کارگر عضو 30بيش از . اعتراضی امضا شده توسط کارگران آغاز گرديد

ھمه . م متن اعتراضی مشارکت نمودندکلوب ھای مختلف در نگارش و تنظي
اين جنب و جوش ھا در شرائطی رخ داد که رؤسای ال او با شتاب در پشت 

شورش ھای  . درھای بسته مشغول رتق و فتق و توشيح قراردادھا بودند
در استکھلم در حال   توسط کارگران قلمروھای مختلف کار و توليد  بيشتری
 و ترانسپورت نيز بطور روشن و  ريکھمچنين بخش صنعت الکت. وقوع بود

 .صريح انتقادات خود را نسبت به مفاد اين قرار داد ھا ارائه داده بودند

بنام دنيس بک من در شرکت کاغذ شھر  يکی از فعالين اين جنبش اعتراضی،  
از بابت فسخ اين قرار داد ضد کارگری احساس خيلی : "فيکه ھولم می گويد
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 لذا می بايد  ادی اين قرارداد تماماً ضد کارگری بودمفاد پيشنھ. خوبی داريم
 ".مقاومتی جدی عليه آن از طرف ما کارگران صورت می گرفت

ھمين کارگر در پاسخ سوال خبرنگار روزنامه ای که می پرسد آيا اعتراضات 
بله "  :  ال او نقشی ايفا کرده است؟ می گويد موسوم به شورش در فسخ قراداد

 صورت که سران اتحاِديۀ ال او ديگر جرات نکردند در بد تر مطمئناً، به اين
 ".کردن شرايط کاری ما کارگران پيش بروند 

قانون و «مدير مذاکرات بازرگانی و صنعت سوئد در مصاحبه ای با روزنامۀ  
صريحاً نسبت به تعيين کننده بودن اعتراضات کارگری در فسخ » قرارداد

او می گويد که در پاره ای موارد نسبت به . قرارداد ال او اعتراف می کند
اما طی ھفتۀ اخير با مشاھدۀ . ال او اميدوار بوده است موفقيت مذاکرات با 

اميدش به نا  مقاومت و مخالفت کارگران عضو اتحاديه عليه روند مذاکرات، 
 .اميدی تبديل شده است

اين بار با گفته می شود که کارفرمايان برای تحميل مفاد پبشنھادی ال او  
تاکتيک جديدی به ميدان خواھند آمد، به اين ترتيب که برای عملی کردن آن ھا 
و سرشکن کردن بار بحران سرمايه داری بر زندگی کارگران، مذاکرات را 

 .در سطح اتحاديه ھای محلی بطور مجزا پيش خواھند برد

احبان تودۀ کارگران سوئد بايد نسبت به اين ترفند و ترفند ھای ديگز ص 
آنان بايد بر شدت اعتراضات خويش . سرمايه و دولت آنان ھشيار باشند

   .بيأفزايند، مبارزات خود را در چھارچوب جنبش اتحاديه ای محدود نسازند

آنان تنھا از . ت�ش کنند تا خود را شورائی و ضد سرمايه داری سازمان دھند
وز خويش را دفع اين طريق خواھند توانست موج تعرض سرمايه به معيشت ر

 .کرده و به عقب رانند

 2009مارس 

 Offensivنشريۀ :  منبع   
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 "سه جانبه گرايی"نگاھی به مقالۀ طناب پوسيدۀ 

  ) سه م&حظه (

توسط " "سه جانبه گرايی"طناب پوسيدۀ   ارزشمند و مفيدی تحت عنوان مقالۀ
  . چند سايت منتشر گرديده استجمعی از فعالين کارگری روی

 مطلب در کليت خود از ديدگاه گرايش ضد سرمايه داری جنبش کارگری، سياست اين
در جنبش کارگری را با زبانی ساده و بسيار " سه جانبه گرايی"راست سنديکاليستی 

روان و روشن نقد کرده، و ھمچنين در راستای تشريح واقعی تاريخچه و سابقۀ اين 
ه توضيح و مشخص کردن ماھيت سياست را ست رفرميستی در سطح بين المللی، ب
  . پرداخته است ، )ILO(سرمايه دارانه و امپرياليستی سازمان جھانی کار 

از آنجايکه رفقای نويسندۀ اين مقاله اظھار اشتياق در شنيدن انتقاد و نظرات رفقا از 
گرايشات گوناگون کارگری را نموده اند، من بعنوان رفيقی ھم گرايش با آنان، چند 

ی را که بعد از مطا لعۀ اين نوشتۀ آموزنده بنظرم رسيده، بعنوان تبادل م�حظه ا
پيرايش ھرچه بيشتر  با ھدف  تبادل نظری. نظری رفيقانه بطور فشرده ارئه می دھم

گرايش کارگری طبقاتی امان از نظرات گرايشات غير کارگری راست و چپ و در 
چه بيشتر گرايش ضد سرمايه اين راستا به سھم خود، کمک به شفافيت و انسجام ھر

   .داری جنبش طبقۀ کارگر، از لحاظ نظری و نتيجتاً سياسی عملی

نخستين م�حظۀ من که می تواند عمدتاً جنبۀ تکميلی داشته باشد تا انتقادی، در مورد 
رفقا در . علت مطرح شدن سياست سه جانبه گرايی در جنبش کارگری ايران می باشد

مشخصه ھای   درست شرايط کنونی جھان سرمايه داری، اين زمينه بعد از تشريح
بيکاری ھای گسترده، گسترش فقر، پايين رفتن سطح معيشت، "اين شرايط يعنی 

را، " حذف امکانات رفاھی و فراگير شدن ف�کت و فحشا و ديگر مصائب اجتماعی
 "گرايش ترس و ابھام نسبت به آيندۀ تيره وتار در شرف تکوين"علت بوجود آمدن 

چنگ انداختن به ھر ريسمانی که در "دانسته اند که اين گرايش نيز بنوبه خود عامل
و تن دادن  گرديده است، " دسترس است يا خيال می کنيم که در دسترسمان قرار دارد

  .بخشی از جنبش کارگری به سياست سه جانبه گرايی را، از ھمين منظر ديده اند

مربوط می شود، بعلت فقدان افق روشن و طبقاتی تا آنجا که به توده ھای طبقۀ کارگر 
و بقول رفقا يک قطب قدرتمند و رزمنده و پيگير کارگری در شرايط کنونی، عواملی 
که رفقا برشمرده اند يعنی گرايش ترس و ابھام نسبت به آينده تيره و تار، می تواند 

نند سه جانبه زمينۀ مناسبی برای نفوذ سياست ھای رفرميستی راست سنديکاليستی ما
اما در مورد فعالين کارگری حامل اين سياست که نشئات گرفته از . گرايی باشد

که شايد رفقا با اين . گرايش سنديکاليستی آنان است، مسئله ماھيتاً فرق می کند
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موضوع موافق باشند ولی به ھر حال عدم توضيح رفقا در اين مورد اين استنباط را 
سنديکاليست حامل و مبلغ سياست سه جانبه گرايی در بوجود می آورد که فعالين 

جنبش کارگری کنونی ايران و مشخصاً در بخش ھايی ازحوزه ھای کار در اين 
سرزمين، گويا تحت تاثير مولفه ھای شرايط کنونی سرمايه داری، بر اساس گرايش 

ا در ترس و ابھام نسبت به آيندۀ تيره و تار است که اين سياست راست و ارتجاعی ر
  . جنبش کارگری پيش می برند

فعالين سنديکاليست ايران، ميراث داران و ادامه دھندگان ھمان گرايش راست 
ھستند که رفقا خيلی دقيق و روشن تاريخچه و سابقۀ آنرا   سرمايه ساhری  رفرميستی

   .، مشخص کرده اند)ILO(در تشريح سازمان جھانی کار 

رفقا در . قا در زمينۀ تشک�ت کارگری می باشددومين م�حظه من در بارۀ بحث رف
اين بخش از مقا له استق�ل طبقاتی تشک�ت کارگری و ايجاد آنھا از پايين و به 
نيروی خود کارگران را مطرح می کنند که با در نظر گرفتن توضيحات پيرامون آن، 

اما . شدکام�ً می توان متوجه شد که تشک�ت ضد سرمايه داری مد نظر رفقا می با
رفقا ھيچ اشاره ای به تشکل سراسری ضد سرمايه داری که بايد از اتحاد و بھم 

تشکل . پيوستن اين تشک�ت متنوع و مستقل به مفھوم طبقاتی، بوجود آيد نکرده اند
سراسری که در شرايطی نيز قبل از تشک�ت بخشی و جداگانه در قلمرو ھای کار و 

فکر می کنم برای رفقا نيز . وسط کارگران ايجاد شودتوليد مختلف، می تواند و بايد ت
بديحی و واضح است که پيشبرد مبارزۀ طبقاتی و ضد سرمايه داری کارگران جز 

مورد ديگر اين است که . بصورت يک طبقه در تشکلی سراسری، امکان پذير نيست
گويا رفقا اين تشک�ت متنوع و مستقل را صرفاً ابزاری برای برآورده کردن 

طالبات اقتصادی و رفاھی می دانند و رھايی کامل و واقعی از چنگال استثمار را م
مستلزم ابزار و برنامۀ خاص و ويژه خود می دانند که اين ھمان نظريه دو تشکي�تی 
در جنبش کارگری است که صرف نظر از تناقض اساسی با گرايش ضد سرمايه 

را تجربه کرده است و عواقب و داری طبقۀ کارگر، تاريخاً نيز جنبش کارگری آن
  .نتايج فاجعه بار آن در اشکال گوناگون، در سراسر جھان، مقابل چشم ما است 

اين ديدگاه مشترک سکتاريسم و سنديکاليستم، از جانب فعالين راديکال و متعلق به  
 و لغو کار مزدی جنبش کارگری، در نوشته وگفته ھای  گرايش ضد سرمايه داری

اصولی و سياسی نقد گرديده و تعارض و تناقض طبقاتی آن با جنبش زيادی، بطور 
.  ضد سرمايه داری طبقۀ کارگر، مشخص گرديده است مستقل و راديکال و يا

  .بنابراين در اين نوشته نيازی به تکرار آنھا نيست

 شعار  .سومين و آخرين م�حظه من در مورد يکی از دو شعار پايانی مقاله می باشد
قھرمان، رھبر زحمت کشان، پر خروش پر توان، عليه دولت سرمايه کارگر " 
  ."دار
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بنظر من اين شعار دارای مضمونی خلقی و پوپوليستی و باقی مانده از جنبش ھای 
خلقی و غير کارگری گذشته است، جنبش ھايی که در بھترين حالت، پايگاه چپ غير 

ه داری ھرگونه قھرمان در نگاه گرايش ضد سرماي. کارگری را تشکيل می دادند
کارگر قھرمان نيست، کارگر فردی متعلق به طبقۀ استثمار . پروری مردود است

و در بارۀ  شوندۀ کارگر است و مبارزه اش پيکاری طبقاتی است نه فردی و قھرمانی 
رھبری زحمتکشان توسط کارگر قھرمان، بايد بگويم که اين عبارت نيز يادآور ھمان 

خلقی و باور آنان به صف بندی خلق و ضد خلق، برای شعارپردازيھای چپ 
برقراری جمھوری دمکراتيک خلق است و لذا جنبشی غير از جنبش ضد سرمايه 

اين شعار با توجه به ھمان پيشينه و ھمان . داری طبقه کارگر را تداعی می کند
سرچشمه اجتماعی اش، ناظر بر اين تحليل نادرست بورژوائی ھم ھست که بخش 

ی از طبقه کارگر يعنی کارگران غيرمولد از قبيل معلمان، پرستاران، عظيم
کودکياران، بھياران، مستخدمين ھتل و رستوران ھا، رانندگان اتوبوس و وسايط نقليۀ 
دولتی و بنگاه ھای سرمايه داری و تودۀ وسيع ھمانند آنان را زير نام زحمکتشان، از 

  .  می کند صف متحد طبقه کارگر، جدا

 آخر اينکه مبارزۀ طبقاتی و ضد سرمايه داری کارگران، تنھا برعليۀ دولت و در
سرمايه دار نمی باشد، بلکه عليه سرمايه بعنوان يک رابطۀ اجتماعی يعنی رابطۀ 
خريد و فروش کار يا کار مزدی، می باشد که دولت سرمايه دار را نيز بعنوان ارگان 

 .اجتماعی ضد بشری، در بر می گيرده نظم ونظام اين رابط  و حافظ  برنامه ريزی

با آرزوی موفقيت و پيروزی رفقای منتقد سياست سه جانبه گرايی، در زندگی 
        .اجتماعی و پيشبرد امر مشترک طبقاتی امان

14/10/2007  
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 » کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری« 

  ودروو توصيه شرمگينانه قانون مداری به کارگران ايران خ

سازمانيابی مبارزات کارگران عليه سرمايه داران، دولت سرمايه داری و بطور کلی  

سرمايه، ھميشه و از ديرباز تا امروز موضوع  مبارزه و پيکار توده ھای کارگر در 

اين مبارزه ھمواره وجود . ھمه جا و از جمله در کارخانه ايران خود رو بوده است

 غيرقابل تفکيکی از جدال جاری کارگران بوده داشته است، به طور مستمر جزء

است و مثل ھمه خواسته ھا  و مطالبلت و خيزش ھای  ديگر نيز آماج سرکوب قرار 

  . گرفته است و مجبور به عقب نشينی شده است

وقوع فاجعه اخير و کشتار شماری کارگر در بزرگترين واحد صنعتی کشور، اين 

 تشکل را يک بار ديگر به صدر خواسته ھای مھم و ميزان مبرميت و اھميت مسأله

 با تأکيد بيش از پيش خواستار  کارگران فرا راند و توده وسيع بردگان مزدی کارخانه

  . ايجاد شوراھای ضد سرمايه داری خود شدند

سرمايه داران و مديريت دولتی ايران خودرو در قبال اين خواست و پافشاری 

ورای اس�می کار سخن گفتند تا به اين ترتيب تک کارگران از توافق خود با تشکيل ش

ضد سرمايه داری کارگران را با پاتک ھار ارتجاعی و ضد کارگری خود پاسخ 

نھاد اخير موسوم به شورای اس�می  کار در تمامی دوران حاکميت دولت . گويند

اس�می سرمايه، ابزار پليسی سرکوب مبارزات کارگران و س�ح دست صاحبان 

 و دولت آن ھا برای  قلع و قمع ھر نوع تشکل کارگری حتی تشکل ھای سرمايه

با مبارزات کارگران ايران خودرو و فشار آن ھا بر مالکان . سنديکاليستی بوده است

دولتی کارخانه برای برپائی شورای ضد سرمايه داری در يک سوی و مقاومت 

اس�می کار بر ارتجاعی و ضد کارگری سرمايه داران با ھدف تحميل شورای 

به اتخاذ » کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری« کارگران در سوی ديگر، 

موضع پرداخت و با انتشار نوشته ای  از ھمه توده ھای کارگر خواست که ميراث  

را رعايت » انتخاب بد در مقابل بدتر« رفرميسم اردوگاھی و حزب توده ای، تئوری 

کميته با اين کار فقط يک راه حل . می کار راضی گردندکنند و به برپائی شورای اس�
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فاجعه بار رفرميستی را به کارگران توصيه نکرد  بلکه حتی ھمين تئوری منحط 

واقعيت اين است که تن دادن کارگران به ! رفرميستی را ھم به نفع سرمايه جعل نمود

برای !! رگریبرپائی  نھادی با نام شورای اس�می کار زير اسم و رسم تشکل کا

. جنبش کارگری ايران بسيار زيانبارتر و خطرناک تر از نداشتن ھيچ تشکي�تی است

در ھر حال کميته چنين کرد و در سطح صدور اط�عيه يا تنھا س�ح تأثير گذاری 

خود، اين توصيه را چندين بار تکرار نمود، متعاقب آن و به موازات آغاز موج اخير 

ه توده ھای طبقه کارگر ايران خواست تا حساب اص�ح خيزش ھای خيابانی از ھم

طلبان حکومتی را از جناح مسلط قدرت سياسی سرمايه جدا کنند، از ھر نوع انتقاد و 

افشاگری و اعتراض عليه آن ھا خودداری کنند و از اين طريق ھمدوش و ھمراه و 

ه جناح مسلط در عالم واقع به صورت  سياھی لشکر و پياده نظام اص�ح طلبان علي

کميته ھماھنگی ھمه اين حرف ھا را . ماشين دولتی بورژوازی وارد معرکه شوند

رفرميسم راست  خود . گفت اما تمامی شواھد حاکی است که اين رشته سر دراز دارد

را آماده کرده که در کوتاه ترين زمان ممکن آخرين تأثيرپذيری ھای راديکال و 

خود، از رويکرد لغو کار مزدی جنبش مارکسی ضد سرمايه داری مصلحتی 

کارگری را برای ھميشه کنار بگذارد  و جايگاه واقعی خود را در کنار ساير محافل 

اص�ح طلب  مانند کانون نويسندگان و سنديکاليسم متوسل به حمام خون راه اندازان 

  .ديروز بورژوازی،  تثبيت کند

مرحلۀ »  کارگران ايران خودرونامه سرگشاده به«  نوشته اخير کميته موسوم به 

فعاhن ضد سرمايه « اين نوشته از زبان . ديگری از ھمين ت�ش اپورتونيستی است

کميته ھماھنگی ھيچ م�حظه ای دال بر عدم . تنظيم و انتشار يافته است» داری گي�ن

سايت کميته نيز ھيچ گاه . توافق با محتوای نوشته در ھيج کجا اظھار نداشته است

ھمۀ اين . م نکرده است که مسؤليت اين نوع مطالب به عھده نويسندگان آن استاع�

ھا بع�وۀ تمامی قرائن ديگر  نشان می دھد که محتوای نامه سرگشاده موضع رسمی 

تمام اين نوشته از باh تا پايين آن، فقط در يک جمله قابل تلخيص . کميته نيز می باشد

 تقدير  اجتناب ناپذير جنبش کارگری است، اينکه اينکه توسل به  قانون سرمايه. است
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خوب و بد بودن تشکل ھای دست ساخت سرمايه را بايد از h به hی قوانين مصوب 

اينکه بايد اين . دولت سرمايه داری و عمال مزدور نظام بردگی مزدی جستجو کرد

 را به فرض را در نظر گرفت که سرمايه داران و دولت آن ھا ھم ممکن است قوانينی

نفع طبقه کارگر به تصويب رسانند و در اين قوانين اشکال سازمانيابی متناسب با 

انتظارات و اھداف و منافع توده ھای کارگر را به رسميت بشناسند و حتی خود دست 

برای نگارش و انتشار اين به اصط�ح نامه سرگشاده !!  به کار برپائی آن ھا شوند

اگر اساس توسل به  قانونيت .  قابل جستجو است؟چه محمل ديگری به طور واقعی

سرمايه آماج انتقاد است چرا بايد کتاب قانون اين نظام را پيش روی کارگران باز کنيم 

تا نشان دھيم که اين مورد خاص آن يعنی طرح شورای اس�می کار دارای اين و آن 

 را محو اگر انح�ل  جنبش کارگری در چھارچوب مبارزه قانونی. ايراد است

 چرا بايد – که بايد بدانيم –موجوديت جنبش ضد سرمايه داری کارگران می دانيم 

. دنبال اثبات خوب و بد بودن اين يا آن ماده قانونی مصوب دولت سرمايه داری باشيم

از اين گذشته آيا واقعاً کارگران ايران خودرو يا اکثريت قريب به اتفاق ھمزنجيران 

در رابطه با شوراھای اس�می کار و نقش آن ھا به مثابه ابزار آنان در سراسر ايران 

آيا اين نھادھای پليسی نفرت بار زير ! سرکوب پليسی مبارزات خود ترديد دارند؟

فشار اعتراض خود اين کارگران نبوده است که از ھر نوع اعتبار ساقط شده و تمامی 

يه داری را از دست داده برد تأثير و ظرفيت کارائی خود برای دولت اس�می سرما

جمھوری اس�می در باره شورای اس�می کار و گرفتن » قانون« اند؟ انتشار کتاب 

ژست دروغين منتقد به اين قانون يا اين شورا، سوای اعتبار بخشيدن به اساس قانون 

نويسی سرمايه برای کارگران چه معنای ديگری دارد؟  آيا اين کار به اين معنا نيست 

 کارگر مجاز است بنياد مبارزه خود را بر قبول قانونيت و قانونمداری که طبقه

سرمايه استوار کند و در اين گذر فقط بايد مواظب خوب و بد بودن اين قانون ھا 

  !! باشد

کميته ھماھنگی برای ايجاد « . موضوع برای ھر کارگر آگاھی مثل روز روشن است

ميستی و حتی بدتر از برخی ديگر،  در کنار ھمه محافل ديگر رفر» تشکل کارگری
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اين کميته در . توسل جنبش کارگری به  قانون و قانونيت سرمايه را مجاز می بيند

طول چند سال به گونه ای فرصت طلبانه وانمود کرده است که مخالف محدود شدن 

گفته است . مبارزات کارگران در چھارجوب  قانون مداری نظام بردگی مزدی است

کاء توده کارگر به قدرت وسيع و جمعی ضد سرمايه داری برای که مبلغ ات

کميته پيش تر چنين گفته است و اکنون ديری است که . سازمانيابی جنبش خويش است

کميته با اين کارھا و اين کارنامه خود را در عداد محافلی قرار داده . چنين می کند

ده کرده و برای پيشبرد است که از اعتماد کارگران و فعالين کارگری سوء استفا

از ھمه فاجعه بارتر اينکه خود . اھداف رفرميستی خود به ھر ترفندی دست  زده است

را ضد کار مزدی خوانده است، خود را منتقد راديکال و مارکسی ھر تعبير 

رفرميستی ضد کار مزدی معرفی کرده است اما در پس ھمه اين عناوين و ادعاھا 

کارگر ايران خودرو .  بدترين شکل رفرميسم گرديده استدست به کار صدور و تبليغ

يا ھر کارگر ھمزنجير وی در ھر گوشه جھان بايد خوب بداند که برای سازمانيابی 

جنبش خويش عليه سرمايه نيازمند رجوع به قانون پردازی ھا و مصوبات قانونی 

  ..دولت سرمايه داری يا طبقه سرمايه دار نيست

ت ما کارگران در بندھا و مواد و تبصره ھای کتاب قانون دنبال  به ھيچ وجه hزم نيس

. مفيد و مضر بودن اين مواد بچرخيم تا تکليف سازمانيابی جنبش خود را معلوم سازيم

ھر نوع تشکل قانونی و ھر فرم متشکل شدن ما در چھارچوب قانون سرمايه داری نه 

رمايه که کام�ً بالعکس، اقدامی گامی در راستای مبارزه متحد و سازمان يافته عليه س

برای  به بند کشيده شدن  قدرت پيکار طبقه مان در  چھارچوب نظم و قدرت و 

  . حاکميت بردگی مزدی است

اتکاء به قدرت جمعی و اعمال اين قدرت عليه سرمايه داران و دولت سرمايه تنھا راه 

است و بايد برای اين کار شدنی . پيش روی ما برای سازمانيابی جنبش خويش است

   .شدن آن مبارزه کنيم

      2011مارس 

  



 137 

  موج بحران حوزۀ يورو در قبرس
  

با اوج گيری بحران سرمايه داری در قبرس و اقدام دولت اين کشور به طرح قوانين 
ايجاد ثبات در بازار ھای اقتصادی و " جديد مالياتی، کمسيون اروپا اع�م داشت که 

ديگر از اين عريان تر و روشن تر " می اولويت داردسيستم بانکی بر منافع عمو
. اقتدار خدا گونۀ سرمايه بر کل ھستی و سرنوشت بشريت کارگر بيان نمی شود

ماجرای بدھی ھای بانکی قبرس که حجم آن ھفت برابر توليد ناخالص داخلی  کشور 
ضو قبرس ع. است در ھفته ھای اخير سرخط رسانه ھای معتبر سرمايه در جھان بود
موج بحران . اتحاديۀ اروپا و يکی از ضعيف ترين حلقه ھای  اقتصادی  آن است

حوزه يورو تا امروز ھمه حلقه ھای ضعيف اتحاديه مانند يونان، اسپانيا، پرتقال، 
اين موج اکنون دامن قبرس را گرفته . را در خود غرق کرده است.... ايرلند، لتونی و 

رس در حوزه ھا و قلمرو ھای  مختلف اقتصادی ميزان سرمايه گذاری ھای قب. است
در خارچ از کشور با استفاده از  سرمايۀ بانکی و مالی ھفت برابر توليد ناخالص 

يعنی ارزش ھای اضافی اخذ شده از حاصل کار و توليد توده . داخلی اش، می باشد
ھای کارگر خارج از قبرس  در سال ھای اخير  چند برابر ارزش اضافی حاصل 

چند برابر بودن . تثمار يک ميليون و چند صد ھزار کارگر قبرسی بوده استاس
سرمايه گذاری ھای خارجی از آنجا ناشی شده است که از سال ھا پيش بانک ھای  

دليل اين امر نيز معافيت مالياتی، نرخ . قبرس بھشت سپرده ھای ميلياردی بوده است
ای قانون مدارانه کردن سرمايه دارنۀ  بھرۀ باh  و تبديل شدن شدن کشور به محلی بر
  . می باشد... سود ھای حاصل از تحارت مواد مخدر، سکس و 

  

با اوج گيری بحران و در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفتن اقتصاد قبرس دولت 
سرمايه داری اين کشور دست کمک بسوی متحدين قوی تر در اتحاديۀ اروپا دراز 

تحت لوای کمک به اين گونه کشورھا به صورت دادن اقداماتی که اين اتحاديه . کرد
وام می کند در واقع انباشت سرمايه ھای آزاد و ارزش افزا کردن آنھا می باشد که 
بيشترين سھم در اين امر را سرمايه ھای کشور ھای از لحاظ اقتصادی قوی تر 

ول و بانک اتحاديه مانند آلمان، انگسنتان و فرانسه  و ھمچنين صندوق بين المللی پ
اتحاديۀ اروپا و مراکز ديگر سرمايۀ مالی  با استفاده از .  مرکزی اروپا  دارند

مستاصل بودن سرمايۀ گرفتار بحران اين جوامع  پيش شرط ھايی در راستای تضمين 
صد در صد بازگشت سرمايۀ وام داده شده را  با سود مطلوب و مورد نظر ديکته می 

ای عملی آن تھاجم وحشيانه  به معيشت نازل و باقی پيش شر ط ھايی که محتو. کند
ماندۀ امکانات اجتماعی توليد کنندگان واقعی سرمايه يعنی توده ھايی ميليونی کارگر 

از بيکار سازی ھايی صد ھا ھزار نفری در قلمرو ھای کاری و  . اين جوامع است
ن آوردن دستمزد توليدی برای به اصط�ح کاھش ھزينه ھای دولت وام گيرنده تا پايي

ناچبز کارگران شاغل تا افزايش سن باز نشستگی يا کاھش مستمری دوران باز 
تا س�خی امکانات دارو و بھداشت و بيمارستان تا تعطيلی مدارس و باh . نشستگی

بردن شھريۀ  دانشگاه ھا و بسيار تھاجمات جنايت کارانه ديگر به زندگی توده ھای 
  .استکارگر از جمله اين کارھا 
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تمامی اين اقدامات ضد انسانی و جنايت کارانۀ  دولت ھای سرمايه داری که با استفاده 
از وضعيت اسف بار جنبش کارگری اين جوامع صورت ميگيرد مصداق عملی ھمان 
گفتۀ کمسيون اروپا در رابطه با پيش شرط ھای تحميلی به قبرس در ازاء باصط�ح 

ايجاد ثبات در بازار ھای اقتصادی : " شور استآن ک" بستۀ اھدايی نجات اقتصادی"
 بعبارت روشن تر ايجاد ثبات در "و سيستم بانکی بر منافع عمومی اولويت دارد

شرايط  توليد ارزش اضافی حاصل استثمار وحشيانۀ ميليارد ھا کارگر در جھان و 
تضمين ثبات شرايط بازار برای تيديل اين ارزش ھای اضافی عظيم به سود ھای 

جومی و در اين راستا تداوم باز توليد سرمايه، بر زنده بودن و زندگی و ادامۀ حيات ن
اما ببينيم چرا در مورد قبرس سرمايۀ شخصيت . کل انسان ھای کارگر اولويت دارد

يافته در ھييت کمسيون اروپا اين گونه شفاف و بی ھيچ توجيه عوام فريبانه و رزي�نه 
بديھی است که ھيچ تمايز . سرمايه را بيان می کندواقعيت ملزومات بقای رابطۀ 

ماھوی سوای تفاوت ھايی در شکل تھاجم به کار و معيشت توده ھای کارگر در ھيچ 
اما در مورد قبرس شکل  . يک از کشور ھای بحران زدۀ کنونی وجود نداشته و ندارد

 ھا و عوام مستقيم و کام�ً عريان اين تھاجم جايی برای توجيه گری و ساير ترفند
فريبی ھای  دولتھای سرمايه داری  و نمايندگان فکری و اقتصاد دان ھای مزدور 

  .بورژوازی باقی نگذاشته است

به احتمال بسيار قوی بيشتر فعالين کارگری و کارگرانی که مسايل و رخداد ھای 
اقتصادی و سياسی جھان سرمايه داری را دنبال می کنند از وقايع و تصميمات دولت 
قبرس و اتحاديۀ اروپا در ارتباط با شدت يابی بحران اقتصادی اين کشور اط�ع کافی 
دارند اما برای آن بخش از ھمزنجيران کارگر که ممکن است اط�عات کافی در اين 

  .زمينه نداشته باشند باز گويی اين وقايع و رخداد ھا را ضروری می دانم

  

گ ھای قبرس تماس دولت و رئيس ھمزمان با رسانه ايی شدن بحران مالی بان
جمھور اين کشور با اتحاديۀ اروپا جھت    مقابله با بحران مزبور که اقتصاد قبرس 

طبق معمول چند سال اخير . را در آستانۀ ورشکستگی قرار داده است صورت گرفت
در اين گونه موارد اتحاديۀ اروپا و صندوق بين المللی و بانگ مرکزی اروپا قرار 

 ميليارد يوروی به دولت قبرس جھت تزريق به سيستم بانکی  10 که وامی گذاشتند
 800 ميليلرد و 5بپردازند مشروط بر اين که قبل از آن دولت سرمايه داری قبرس 

بديھی است که دولت سرمايه داری برای جمع . ميليون يورو جمع آوری و تملک کند
 تھاجم به معيشت و کار و آوری اين رقم عظيم ھمان گونه که در فوق تشريح شد

در مورد قبرس اين . داندزندگی  و امکانات اجتماعی توده ھای کارگر را تنھا راه می 
اين مشکل که س�خی بھای نيروی کار و معيشت روز . امر با مشک�تی مواجه بود

طبقه کارگر  قبرس با توجه به جمعيت اندک  زير يک ميليون اين طبقه نمی توانست 
بورژوازی اتحاديه اروپا نيز . مردارخواران گاھی به جان ھم می افتند. شدپاسخگو با

اين بار دست به کار شد تا سطحی از تسويه حساب با سرمايه ھای روسی چند ده 
در اين . ميلياردی انباشته در بانکھای قبرس را وجه الضمان چالش بحران سازد

س اندازھا و سرمايه ھای راستا بود که طرح وصول ماليات ھای سنگين از ھمه پ
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مصوبه . اما اجرای اين طرح نيز معض�تی داشت. موجود در بانک ھا را پيش کشيد
حصول ماليات  بخشی از طبقه بورژوازی قبرس را نيز متحمل زيان می ساخت و 
درست در ھمين راستا بود که احزاب درون پارلمان و حتی محافلی از دولت از 

چاره پردازی بورژوازی مارپيچ خود را طی . کردندپذيرش اجرای طرح خودداری 
 ھزار يورو از پرداخت ماليات معاف 100سرانجام کل اندوخته ھای بانکی زير . کرد

شدند و به اين ترتيب خطر زيان از سر يک بخش وسيع بورژوازی قبرس رفع 
آنچه باقی می ماند سرمايه ھای عظيم روسی بود که بايد توسط قطب حريف . گرديد

سران اتحاديه اروپا و دولت قبرس چنين کردند و اين تسويه . به گروگان گرفته می شد
اما شالوده کار بورژوازی برای چالش و دستکاری حساب را به آزمون ايستادند، 

بحران ھا حتی در شرائطی که اقشار و قطب ھای مختلف اين طبقه به جان ھم می 
بی مھار عليه بھای نيروی کار و شرائط باز ھم صرفاً و صرفاً تاخت و تاز  افتند

که صندوق  زندگی توده ھای کارگر است و در اينجا نيز در ھمين راستا بود
  بازنشستگی کارگران قبرس مورد 

  .يکی از ھارترين دستبردھا قرار گرفت

  

 از روز اع�م تصميميات دولت قبرس برای  مقابله با بحران اقتصادی جاری  اين 
در حال حاضر نيز که بانگ ھا بطور محدود بعداز دو . عطيل شدندکشور، بانک ھا ت
 دhر بيشتر نمی 380 يورو معادل 300مردم روزانه بيشتر از . ھفته باز شده اند

 1000توانند برداشت کنند و اگر تصميم به سفر داشته باشند فقط مجاز به برداشت 

عطيلی  بانک يا بانک دولت قبرس تصميم  به ت. يورو از حساب بانکی خود ھستند
بديھی است که  با بسته شدن بانک ھای ورشکسته . ھای بحران زدۀ اين کشور دارد

ھمچنين . ھزاران کارمند يا در واقع کارگر دفتری  شاغل در آن ھا بيکار خواھند شد
پيش بينی می شود که پس لرزه ھای اين بحران  به بسته شدن کامل تعدادی  مراکز 

و کاھش تيروی کار در بخشی ديگر از آن ھا منجر شود، که دراين کاری و توليدی  
راستا  شاھد بيکاری  و سقوط ھزاران ھم زنجير کارگرمان  در قبرس به ورطۀ فقر 

  . و گرسنگی خواھيم بود

  

سوای قبرس که ويژگی ھای سياست مقابله با بحران اقتصادی جاريش  توسط دولت 
براساس اط�عات دردسترس بيان گرديد، بطور سرمايه داری  اين کشور که در فوق 

کلی تمامی تاخت و تازھای وحشيانه و افسار گسيختۀ طبقۀ سرمايه دار و دولت ھای 
سرمايه داری جھان به ھست ونيست توده ھای  ميلياردی کارگران در سراسر جھان 
 تحت شرايط بحرانی که سرمايه با آن دست بگريبان است صرفاً بر بستر موقعيت و

شرايط بسيار  ضعيف و پراکندگی و غير تھاجمی بودن جنبش کارگری و با استفاده 
از  محصور بودن اعتراضلت و حرکات خود انگيختۀ کارگری در حصار تنگ و 

لذا راھی جز سازمان . می باشد... و " کارگری"سرمايه ساhر اتحاديه ھای مزدور 
 رابطۀ سرمايه پيش روی ما يابی شورايی سراسری ضد سرمايه داری با افق محو

شرايطی که . ميليارد ھا کارگر برای مقابله با اين شرايط مرگ و زندگی وجود ندارد
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سرمايه برای حفظ و بقای خود بر ما تحميل کرده و ھر روز که می گذرد بصورت و 
  .اشکال موحش تر و فاجعه بار تر تحميل خواھد کرد
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 بيکاری و مقابلۀ ضد سرمايه داری با آن
 

 درصد و 10.7مرکز آمار دولت سرمايه داری ايران نرخ بيکاری در بھار امسال را 
در اين ميان نرخ .  نفر اع�م کرد64 ھزار و 350 ميليون و 2تعداد بيکاران را 
 ايران يعنی  درصد رسيده است و دو برابر کل نرخ بيکاری در43.4بيکاری زنان به 

 2،22.  

  سال تشکيل می دھند29درصد  بيکاران را جوانان زير . 

آمار ارائه شده از طرف دولت ھای سرمايه داری جھان در مواردی مانند بيکاری و 
اين تفاوت بين آمار دولتی و واقعيت .  ھمواره بسيار کمتر از واقعيت امر می باشد... 

برای دستيابی به رقمی تقريباً واقعی بايد . استدر جوامعی مانند ايران بسيار فاحش 
اگر .   ميليون بيکار مطلق رسيد5اين آمار را دو تا سه برار نمود تا به رقمی بيش از 

معيار بسيار نادرست بيکاری را در ايران که  حتی يک ساعت کار در ھفته را  
کار ھای بسيار بيکاری محسوب نمی کند،  کنار بگذاريم و ھمچنين افرادی را که به 

می پردازند اضافه نمايم،  تعداد  " کار ناقص"کمتر از نياز  واقعی خود يعنی 
.   درصد  می رسد40بيکاران در خوشبينانه ترين حالت  به حدود   

 آمار ھای رسمی نشان دھندۀ اقزايش ده ھا ھزار نفری بيکاری نسبت به سال ھای 
" تدبير و اميد"وی کا ر آمدن دولت طبق ھمين آمار از زمان ر. گذشته می باشند

 ھزار نفر به 129واھی برای بخشی از تحصل کردگان طبقۀ ما در پاييز گذشته، 
 ميليون متقاضی 24باز مطابق آمار دولت سرمايه . بيکاران مطلق اضافه شده است
.در بازار کار در ايران ھستند  

 زير خط فقر، جمعيتی چند سوای تودۀ  کارگران فع�ً  شاغل ايران با دستمزد ھای  
ميليونی از ھمزنجيرانشان  با درآمد صفر يا بسيار پايين تر از حداقل مورد نياز زنده 

. درصد قرار دارند40ماندن در  شرايط  تورم باhی   

، بر بستر موج تبليغات ضد "حل بيکاری"راه کار دولت اس�می سرمايه  برای 
. نامۀ ممنوعيت اشتغال آنان بوده استکارگری عليۀ کارگران مھاجر، صدور بخش

کارگرانی که اکثريت آنان متولد افغانستان ھستند و سال ھاست به عنوان نيروی کار 
شبه رايگان بدون ھيچ گونه حق و حقوق ابتدايی توسط صاحبان سرمايه استثمار شده 

و می شوند  و توليد کنندۀ  ارزش اضافی  با نرخ ھزار و چند درصدی  بوده و 
جمعيت اين کارگران با احتساب حداکثری، شايد ده درصد شمار ھمزنجيران .  ستندھ

.بيکارشان در ايران نباشد  

بديھی است که تشديد روزافزون شرايط جھنمی و غير انسانی طبقۀ کارگر در ايران 
از طريق سرشکن کردن بار بحران ديرينۀ اقتصاد  ايران بر متن تحريم ھا توسط 

 نتيجۀ عدم تشکل سراسری ضد سرمايه داری  جنبش کارگری می دولت سرمايه، در
عليه اين .. تقريباً ھر روز حرکات اعتراضی در اشکال اعتصاب و تجمع و . باشد

وضعيت وحشتناک توسط کارگران بخش ھای مختلف کار و توليد صورت می گيرد 
البات عمدتاً که تمامی آنھا از لحاظ پراکندگی و عدم تشکل و محتوای بغايت نازل مط
اکثر اين . در حد حفظ وضع موجود، خارج از ريل واقعی مبارزۀ طبقاتی می باشند

.  اعتراضات سرکوب می شوند و به ھمين مطالبلت بغايت نازل نيز دست نمی يابند
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در مورد موضوع بحث اين نوشتۀ کوتاه يعنی بيکاری،  توضيح واضحات است که 
رابطۀ سرمايه است و تشديد آن  در ايران ناشی اين پديده جھانی و ناشی از سرشت 

از شرايط بحرانی نظام ضد بشری حاکم است لذا طبقۀ کارگر نه تنھا موظف به تحمل 
فقر و سيه روزی ھای ناشی از آن نيست بلکه به عنوان توليد کنندۀ کل سرمايۀ 

.  باشدرخواستار يک زندگی آزاد، مرفه، عاری از نياز و کام�ً براباجتماعی بايد   

 کارگران  تنھا در صورت متشکل بودن در شورا ھای سراسری ضد سرمايه داری 
و با اتکا به قدرت متحد  خود قادر خواھند بود طی مبارزات مستمرشان، سوای 

تحميل دستمزدی معادل محصول کار ساhنه اشان پس از کسر ھزينه ھای باز توليد 
ری به ميزان ھمين دستمزد را نيز به وسايل کار و توليد اجتماعی، غرامت بيکا

صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری تحميل کند و در واقع بار بحران را روی 
مسببين اصلی آن سرشکن نمايد و اين دستاورد را ھمچون سنگری برای تھاجمات 

کاری که از گرايش رفرميستی . بعدی به اساس سرمايه مورد استفاده قرار دھند
ه سقف سود و ملزومات ماندگاری نظام، شالودۀ رويکرد آن را تشکيل سنديکاليستی ک

.می دھد تاريخاً ساخته نبوده و نيست  
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يرامون بيانيۀ مشترک سازمان جھانی کار و وزارت کار ايران در رابطه با پ
  تشکيل سنديکاھای کارگری

  
ين المللی کار تحت نام ماموريت برای  ماه پيش نمايندگانی از طرف سازمان ب7

 ھدف ھيئت و ماھيت سازمان جھانی .بررسی قوانين کار ايران، وارد تھران شدند
صد . کار برای بخش قابل توجھی از کارگران ايران، تا حدود زيادی روشن است

سال است که طبقۀ کارگر ايران وحشيانه ترين اشکال توحش سرمايه داری را بر 
سازمان .  و ھمۀ عرصه ھای وجود اجتماعی خود تحمل کرده استگوشت و پوست

جھانی کار ھيچگاه ھيچ رغبتی به بررسی وضع کارگران ايران نداشته است و 
!! شرايط کار و زيست طبقۀ کارگر اين جامعه را کام� امن و امان می ديده است

مۀ سراسری کارگر آگاه ايرانی خوب می داند که سفر ھيئت اعزامی، بخشی از برنا
سرمايۀ جھانی و دولت ھای کاپيتاليستی جھت مذاکره با رژيم اس�می، حول محور 
تضمين شرايط hزم برای امنيت انباشت سرمايه و خفه ساختن جنبش کارگری ايران 

و !!  ساختن و سرکوبی که قرار است مدرنيزه، نھادينه و دموکراتيزه شودخفه. است
ماموريت و مذاکرات ھيئت اکنون در .  راستا اقدام کندسازمان جھانی کار بايد در اين

  .حال نتيجه دادن است

بگونه ای که در اخبار آمده است سازمان جھانی کار و وزات کار ايران، طی بيانيۀ 
مشترکی اع�م نموده اند که سنديکاھای کارگری در ايران شکل خواھد گرفت و از 

بيانيه می افزايد که شبکه ھای . اھند بوداين پس سنديکاھا تنھا نمايندۀ کارگران خو
جاسوسی و سرکوب جنبش کارگری، بنام شوراھای اس�می نيز ھمچنان در مقام 

 و رژيم اس�می به کار خود ادامه ILOمشاور و ھمسنگر سنديکاھای مبتنی بر توافق 
به اين ترتيب به نظر می رسد که برخ�ف برخی تحليل ھا، سنديکاھای . خواھند داد

ھدايی بورژوازی، منحصر به واحد ھای توليدی کليدی نخواھد بود و تمام کارگران ا
سير حوادث ھمچنين بيانگر اين . از آن بھره مند خواھند گرديد!! خوش اقبال ايران 

است که طبقۀ کارگر ايران از بخشی مبارزات مورد توصيۀ محافل چپ، يعنی 
 برای کارگران متخصص معاف خواھد مبارزه در راستای سنديکا برای ھمه و نه فقط

گرديد، چه در غير اين صورت پيکار آن ھا ت�ش برای خواسته ای خواھد بود که از 
به نظر می رسد در روزھای آتی بايد شاھد تعبير خواب ھای !! پيش حاصل شده است

پايه ھای مادی رفرميسم با نيرومندترين و !! ط�يی محافل ياد شدۀ چپ باشيم
کارگران ھمه سنديکا خواھند !! ن مصالح در ايران، مستحکم شده استاستوارتري

کمونيسم به !! داشت و سنديکاھا زندگی کارگران را غرق در نعمت خواھند کرد
بايگانی خواھد رفت، ھمه چيز بر وفق مراد قھرمانان جنبش سنديکايی و تعيين 

به سوی پيش . کنندگان وظايف و تکليف در عصر عروج جنبش اص�حات است
. معلوم نيست! منتظران در انتظار چه رخداد ديگری ھستند؟!! فعاليت در سنديکاھا

و پيروان » پيشکسوتان«مگر نه اين است که بايد دوستان سنديکاليست قديمی 
ھم می کنند، به » سوسياليسم نمايی«جديدشان که کماکان اينجا و آنجا به مصلحت 

اين سنديکاھا را در يک اتحاد سراسری بدھند، داخل بشتابند و ترتيب به ھم پيوستن 
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آن ھم آنچنانکه خودشان می گويند حداکثر تا يک سال ديگر، چرا اينان از جا تکان 
نمی خورند، شايد فکر می کنند مبارزه با دعا نويسان و راديکاليست ھای روان را 

فينۀ پيکار به ھر حال سيمای افق حکايت از اين دارد که س!! بايد به جايی برسانند
چپ سوسيال رفرميست و سنديکاليست ولو با بادبان صندوق جھانی پول و سازمان 

در اين ميان اما ما کارگران . جھانی کار بر ساحل پيروزی لنگر کشيده است
از نظر ما نه فقط . کمونيست و کمونيست ھای کارگر، دنيا را طور ديگری می بينيم

سازمان جھانی کار و رژيم اس�می، که جنبش سنديکاھای دست پخت ِ حاصل ِ توافق 
اتحاديه ای به طور کلی جنبشی منجمد در چھارچوب قانونيت و نظم اجتماعی سرمايه 

سنديکاھا رسالتی جز فعاليت جھت افزايش دستمزد و بھبود شرايط کار  . بوده و ھست
رابطۀ و ساير مطالبات روزمره نداشته و ندارند و اصوh خود نيز مدعی تعرض به 

  .سرمايه نبوده و نيستند

يعنی از . جنبش اتحاديه ای مانند ھر جنبش اجتماعی، دارای تاريخی معين است
زمانی و از مکانی آغاز شده، دوره ھايی را با شرايط مختلف طی کرده و در ھر 
پريود، از روند عمومی مبارزۀ طبقاتی درون جامعه و جھان اثر پذيرفته و متقاب� به 

در ھر دوره و با . ن کننده ای بر پروسۀ مبارزۀ طبقاتی تاثير گذاشته استطور تعيي
تاثير متقابل از شرايط مبارزۀ طبقاتی، دارای مواضعی دفاعی و يا تعرضی بوده 

  .اما در ھر حال ھميشه محتوا و شکل خود را که فوقا ذکر شد، حفظ نموده است. است

ای اروپای غربی و شمالی که از ايدۀ ايجاد اجتماعات اوليۀ کارگری در کشورھ
طرف خود کارگران فرموله شده بود، مبتنی بر درک ضرورت اتحاد و تشکل از 

به وجود آمدن نخستين . جانب کارگران برای احقاق حقوق اقتصادی و رفاھی بود
جمعيت ھای کارگری انگليس در قرن ھجدھم به صورت صندوق ھای کمک مالی و 

من ھا و باشگاه ھای غيرقانونی، مجامع کارگری فرانسۀ کميته ھای اعتصاب، يا انج
آغاز قرن نوزدھم، در شکل گروه ھای مقاومت و تعاونی ھا، انجمن ھای فرھنگی 
کارگری آلمان در پايان نيمۀ نخست قرن بيستم، و باhخره تشکيل مجامع اوليۀ 
 که کارگری در سوئد و کشورھای ديگر، ھمگی آغاز اقدامات عملی معينی بودند

کارگران برای اتحاد نيروی طبقاتی خود و تدارک مبارزه ای متحد عليه کارفرمايان 
تا اين زمان سخنی از اتحاديه يا شکل گيری جنبش اتحاديه ای به . دنبال می کردند

اين انجمن ھا و جمعيت ھا، ناشی از ضرورت اتحاد . مفھوم امروزی آن در ميان نبود
ه سرمايه داران بود و در حاليکه اين اجتماعات و و تشکل برای مبارزۀ موثر علي

مجامع، عموماً در قالب کشورھا توسط کارفرمايان و عوامل آنان سرکوب می شدند، 
اما کارگران در ھمه جا برای بھبود شرايط کار و زندگی و برای گرفتن حق تشکل، 

 در ھمان حال اتحاديه تحت فشار اين مبارزات، اما. به مبارزۀ خويش ادامه می دادند
به مثابۀ نوعی قرار و توافق ميان کارگران و سرمايه داران در حل و فصل مبارزۀ 

بنابراين مشاھده می شود که جنبش اتحاديه ای از ابتدا . طبقاتی، بين آنان به وجود آمد
بر اساس پذيرش مناسبات بردگی مزدی از طرف کارگر آغاز شده و پايه ھايش بر 

تاريخ اتحاديه از . ه اساس استثمار کاپيتاليستی استوار شده استتمکين طبقۀ کارگر ب
آغاز تا امروز به طور عينی روند جنگ و صلح کارگران بر سر چگونه زندگی 

بنابراين اتحاديه راه حل گرايش . کردن در سيطرۀ بقای مناسبات کار مزدی بوده است
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 ای طبقۀ کارگر رفرميستی درون و بيرون جنبش کارگری برای سازماندھی توده
  .است

در . جنبش اتحاديه ای صرفا با قانونيت و اقدامات مسالمت آميز مشخص نمی شود
شرايط خاصی اين جنبش ممکن است از چھارچوب قانونيت خارج گردد و حتی به 

سنديکاليسم و اتحاديه گرايی را تعيين می ھيت آنچه اساساً ما. طور ميليتانت عمل کند
 آن به عنوان ظرف سازمانيابی اعتراضات رفرميستی طبقۀ کند، رفرميسم و مکان

  .کارگر است

اقدام اتحاديۀ پرونيستی آرژانتين در زمينۀ اشغال کارخانه ھا، برای تحميل برخی 
، اشغال کارخانه ھا توسط 1964مطالبات اقتصادی بر کارفرمايان در تابستان 

 ديگری، ھمگی اقدامات کارگران ايتاليا بعد از جنگ جھانی اول و موارد مشابه
  .ميليتانت و خارج از قانونيت بوده اند

حتی در دوره و شرايطی خاص و در جغرافيايی سياسی مانند لھستان نيز اتحاديۀ 
تا کسب قدرت سياسی پيش رفت، اما ھيچکدام افقی ) اتحاديۀ ھمبستگی(سراسری 

ی را دنبال نمی فراتر از رفرميسم و تعديل پاره ای از بی حقوقی ھای بردگی مزد
 .کرده اند

جنبش اتحاديه ای حتی می تواند شعار سازماندھی سوسياليستی بدھد و سخن از نظم 
شورايی و حاکميت کارگری بزند، اما راه حل ھايش از چارچوب بردگی مزدی فراتر 

شعار شوراھای خودگردان اتحاديۀ کارگری فرانسه در سال ھای بعد از جنبش . نرود
  .مونه ای در اين رابطه است ن1967ماه مه 

يکی از ويژگی ھای جنبش اتحاديه ای، چند تکه کردن موجوديت جنبش پرولتاريا به 
  .عنوان يک طبقه، به صنوف و رسته می باشد

اتحاديه ھای کارگری در مستقل ترين شکلش، از آنجاييکه اساساً آلترناتيو متضاد 
ند متشکل کنندۀ مبارزۀ طبقاتی جنبش سوسياليستی کارگران است، ماھيتاً نمی توا

کارگران، به عنوان يک جنبش اجتماعی ضد سرمايه داری و در جھت لغو کار 
مزدوری باشند، و به طور عينی طی قرن اخير، ھيچگاه عناصر کمونيست درون 
. طبقه، جايی در آن نداشته اند، که مث� سعی در تغيير ماھيت و محتوای آن بکنند

 اتحاديه ھای موجود، مشخصا در اروپا و امريکا، ضد بگذريم که خصلت نمای
  .کمونيست بودن ساختاری و برنامه ای آنھا بوده است

تشکي�ت سنديکايی و مبارزات اتحاديه ای به ھمين دhيل ابزار بقای سلطۀ سرمايه 
داری بر کارگران ھستند و باز به ھمين خاطر پايۀ ثابت تسلط احزاب سوسيال 

 چپ را در جوامع دموکراسی سرمايه داری بر جنبش کارگری، دموکرات و ليبرال
به اين ترتيب اتحاديه بخشی از ساختار مدنی جامعۀ سرمايه داری . تشکيل می دھند

است و کارکرد پايه ای آن صرفا متقاعد کردن کارگران به قبول شرايط کار و زيست 
 نظام با رعايت سقف و موازين حقوقی نظام کاپيتاليستی و فعاليت در چھارچوب اين

  .سود دھی و ملزومات باز توليد سرمايه داری می باشد

در ادامۀ بررسی، اگر از واقعيت عينی تمام کشور ھايی که جنبش کارگری شان در 
چھارچوب تشک�ت سنديکايی و اتحاديه ای محدود و محصور می باشد حرکت کنيم، 

آن کاربرد اوليه را نيز در افزايش می بينيم که حداقل در چند دھۀ اخير، اتحاديه ھا 
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حقوق و ساير مطالبات اقتصادی، رفاھی نداشته اند و مھم ترين کارشان در خيلی 
تحت عنوان (کشورھا جلوگيری از حرکات حاد اعتراضی طبقۀ کارگر بوده است، 

غيرقانونی و قابل تعقيب بودن فعاليت و استفاده از اشکال اعتراضی، مانند اعتصاب 
، که اين امر صرفنظر از تبديل شدن مستقيم و ) چھارچوب اتحاديهخارج از

غيرمستقيم اتحاديه ھا به رکنی از ارکان سيستم سرمايه داری به طور ساختاری، 
اساساً مربوط به شرايط و فازی می باشد که نظام سرمايه در آن به سر می برد، که با 

  .شرايط مث� دھۀ سی و شصت متفاوت است

 داری مدت ھاست دچار بحران مزمن يا ساختاری شده است، و اگر نظام سرمايه
تاکنون ھمچنان به موجوديت خود ادامه می دھد، به علت عدم آمادگی و تدارک 
سياسی، تشکي�تی طبقۀ گورکن آن يعنی طبقۀ کارگر می باشد و تا زمانی که چنين 

کل سياسی، است، استمرار نظام نيز در توحش آميزترين و انسان ستيزترين ش
  .اقتصادی خود ادامه خواھد داشت

نظام کاپيتاليستی با . پروسۀ انباشت و خودگستری سرمايه روندی ذاتاً بحران زاست
اين خصلت بحران آفرين، وارد مرحله ای شده است که عامل اصلی ايجاد بحران، 
ل يعنی گرايش نزولی نرخ سود، ھر چه بيشتر در پروسۀ بازتوليد سرمايۀ جھانی عم

می کند، در حاليکه مکانيسم ھا و اھرم ھای درونی خنثی سازی فرآيند بروز بحران، 
  .کارايی و ظرفيت عملکرد خود را ھر چه بيشتر از دست داده اند

نسبت ارزش سرمايۀ ثابت به ارزش نيروی کار يا سرمايۀ (ترکيب ارگانيک سرمايه 
رای مثال، در امريکا حجم ب. در طول اين چند دھه، بسيار باh رفته است) متغير

يعنی .  ميليارد دhر متجاوز است350، از AOL Time Warnerسرمايۀ مونوپول 
رقمی معادل کل توليد ناخالص ساhنۀ سوئد، به عنوان يکی از ثروتمندترين 

 يا ساير Yahoo و  Microsoftکشورھای جھان، ميزان سرمايۀ انحصاراتی مانند 
شتاب شديد نرخ ترکيب آلی سرمايه، .  حدود نيست، کمتر از اينTMTانحصارات 

.  نيست، بلکه بيشترين بخش سرمايۀ جھانی را شامل می گرددITخاص رشته ھای 

 کشور پيشرفتۀ 6 قرن بيستم، تعداد کارگران صنعتی در 90مطابق آمار در آغاز دھۀ 
ھا  درصد کاھش يافت، در حاليکه ارزش سرمايۀ ثابت اين کشور25اروپايی، حدود 

  .به طور قابل م�حظه ای افزايش يافته است

سير تمرکز سرمايه ھا و ادغام بزرگترين انحصارات صنعتی و مالی جھان، در دھۀ 
 قرن بيستم، شتاب زيادی داشته است و اين امر روند افزايش متوسط ترکيب 90 و 80

ابناکتر ارگانيک سرمايۀ اجتماعی بسياری کشورھا و در نتيجه سرمايۀ جھانی را، شت
  .ساخته است

عدم توانايی نرخ سود در چنين شرايطی در انباشت و بازتوليد سرمايه، با چنين نرخ 
باhی ترکيب ارگانيک، خود را در شکل بحران شيوۀ توليد سرمايه داری بروز می 

  .دھد

سرمايه با مکانيسم ھا و اھرم ھای درونی خنثی کننده گرايش نزولی نرخ سود با 
قابله می کند، بع�وه سرمايه با پاhيش خود در ھر بحران راه را برای وقوع بحران م

ويژگی عصر کنونی سرمايه داری اين است که . يک دورۀ رونق جديد باز می گشايد
کارايی و برد تاثير اين مکانيسم ھا نسبت به سابق بسيار کاھش يافته است، نظام دچار 
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ساختاری گرديده است که آغاز آن را از بحران مزمن يا به قول اقتصاددانان، بحران 
  . می دانند70دھۀ 

اگر به روند پس گرفتن دستاورد ھای مبارزات رفاھی کارگران در کشورھای موسوم 
به جامعۀ رفاه، مانند کشورھای اسکانديناوی طی ده سيزده سال اخير توجه کنيم، و 

م، در مانع شدن از بی تفاوتی اتحاديه ھای کارگری و بعضاً ھمکاری آنھا با سيست
حرکات اعتراضی کارگران در اين رابطه را به خاطر آوريم، متوجه اين تفاوت فاز 

شرايطی که محو پايه . و شرايط جديدی که نظام سرمايه در آن قرار دارد می شويم
ھای مادی عملکرد اوليۀ اتحاديه ھا را، يک امر ضروری برای نظام سرمايه، جھت 

دن بحران ساختاری بر زندگی و معيشت کارگران کرده بار کردن و سرشکن نمو
  .است

اين ماھيت و موقعيت فعلی سنديکاھا و اتحاديه ھا در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه 
حال می توان وضعيت و . داری امپرياليستی، بر متن يک بحران ساختاری می باشد

اد حتی بر ظرفيت اينگونه تشکي�ت را در کشورھايی مانند ايران، در صورت ايج
  .فرض محال، مستقل مجسم کرد

و قانونی در چھارچوب نظم سرمايه، چاره گشای ھيچ !! تشکيل سنديکای مستقل 
  .مشکل کارگران نخواھد بود

می خواھم اين را بگويم که برخ�ف آرزوی سنديکاليست ھای خوش نيت و دلسوز 
!! ذير باشدوطنی، اينگونه متشکل شدن کارگران در ايران برفرض که امکان پ

متاسفانه نه تنھا لقمه نانی به سفرۀ کارگران اضافه نخواھد کرد، بلکه حرکات 
اعتراضی خودجوش آنان را نيز که می تواند بستر مناسبی برای تقويت و سازماندھی 
گرايش راديکال و کمونيستی درون جنبش باشد، در چارچوب بوروکراتيک و 

  .خواھد کردرفرميستی پاسيفيستی خود محصور و خفه 

من اين است که در رابطه با فاز جديدی که نظام سرمايه در آن به سر می  استنباط
برد که خصلت نمای آن را به طور خيلی فشرده شرح دادم، تاريخ مصرف جنبش 
سنديکاليستی و اتحاديه گرايی در جنبش کارگری جھان و به طور کام�ً محسوس در 

 سپری شده است و آنھا از نظر محتوايی و برنامه ايران و جوامع ھمانند آن تاريخاً 
ای، صرفاً به صورت مانعی در مقابل ايجاد تشک�ت توده ای و سراسری کارگران، 

 و برنامۀ طبقاتی ضد سرمايه داری، توسط گرايش کمونيستی درون جنبش، پ�تفرمبا 
  .عمل می کنند

ش اجتماعی ضد سرمايه از آنجاييکه جنبش طبقۀ کارگر تاريخاً و ماھيتاً يک جنب
داری می باشد، در ميان گرايش ھای موجود در آن، تنھا گرايش کمونيستی منطبق با 

بنابراين حاملين گرايش واقعی کمونيستی درون جنبش، . روند عينی اين جنبش است
يعنی کمونيست ھا، ھمزمان با شرکت عملی و ھميشگی در پيشبرد مبارزات روزمرۀ 

ان، موظف به فعاليت در جھت متشکل کردن کارگران، حول اقتصادی رفاھی کارگر
 مبارزۀ طبقاتی ضد سرمايه داری، با مکانيسم ھای گوناگون تبليغی، پ�تفرمبرنامه و 

ترويجی در اشکال متناسب با اوضاع سياسی جامعه و سمت و سو دادن ھمين 
ۀ مطالبات اقتصادی، رفاھی روزمره در جھت فراتر رفتن از چھارچوب رابط

می پ�تفرم سرمايه و مناسبات کار مزدی، در تشکي�ت مناسب توسعه و پيشبرد اين 
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تشکي�تی سراسری، توده ای و غير بوروکراتيک، متکی به مجامع عمومی در . باشند
  .بر گيرندۀ تمام عرصه ھای مبارزۀ طبقاتی، يعنی تشکي�ت شورايی

 و اتحاديه گرايی را حتی اگر سنديکاليستیگرايش کمونيستی، سازمانيابی با مضمون 
توسط خود کارگران ايجاد شده باشد، مورد تاييد قرار نمی دھد بلکه آن را نقد می کند 

در جھت اقنای ... و تمام توان خود را به صورت ھای سياسی، تبليغی، ترويجی و 
طبقه، برای جايگزينی اتحاديه ھای موجود با شوراھای واقعی کارگران به کار می 

 و با تمامی امکانات در تغيير سمت اتحاديه گرايی به طرف شورا و جنبش گيرد
صرف تمايل و حمايت کارگران از اتحاديه سازی، ھيچ . شورايی ت�ش می کند

حقانيتی از زاويۀ کمونيستی برای آن ايجاد نمی کند، زيرا اين تمايل نه از آگاھی 
ی و سياسی بورژوازی بر جنبش طبقاتی پرولتاريا، که از نفوذ و تسلط فکری، فرھنگ

کارگری نشات می گيرد و نشانگر آن است که کارگر نه با سر آگاه به منافع تاريخی 
طبقاتی خويش، بلکه با سر بورژوازی می انديشد و دقيقاً اينجاست که فلسفۀ وجودی 
گرايش کمونيستی و حاملين آن يعنی کمونيست ھای درون جنبش کارگری، مفھوم 

  .ی می يابدسياسی و عمل

  

10/6/2003  
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  چند نکته دربارۀ سخنرانی بھمن شفيق

حاضر » اتحاد سوسياليستھا«در جلسۀ روز بيست و سوم آوريل من در اتاق پالتاک 
می خواستم حرف . بودم و به گفتار سخنرانان از جمله آقای بھمن شفيق گوش می دادم

ی و پس از آن به دليل دير شدن وقت موفق بزنم اما در آغاز به خاطر مشک�ت تکنيک
سخنان آقای شفيق در اين جلسۀ پالتاکی . به طرح سواhت و م�حظات خويش نگرديدم

تبليغ آشکار . حاوی نکاتی بود که سکوت دربارۀ آنھا را به ھيچوجه جايز نمی دانم
از سوسيال دموکراسی و توسل به ضد کارگری ترين روايت سوسياليسم با ھدف دفاع 

در سرتاسر گفته ھای وی به شدت » کميتۀ پيگيری ايجاد تشکلھای آزاد کارگری«
سوسياليسم در نفس متحد شدن کارگران «او سخت بر اين عقيده بود که . موج می زد
سوسياليسم «، »سوسياليسم يک افق زيست اجتماعی انسان ھا نيست«، »نھفته است

سوسياليسم با «، »بردگی مزدی نيستجنبش طبقۀ کارگر عليه سرمايه داری و عليه 
، »جنبش طبقۀ کارگر برای محو کار مزدی و مالکيت خصوصی تبيين نمی شود

سوسياليسم با جنبش توده ھای کارگر برای رھايی بشر از ھرگونه قيد و قدرت «
سوسياليسم . ، سوسياليسم ھيچکدام از اينھا نيست»ماوراء خود توضيح داده نمی شود

اينکه کارگران با اتحاد خود چه !!! و متشکل شدن کارگران است مجرد متحد شدن 
. می کنند، اينکه اتحاد آنھا در خدمت تحقق کدام ھدف ھا و انتظارات قرار می گيرد

اينکه اين اتحاد جنبش کارگری را به کدام سو می برد، اينکه اين اتحاد به طور واقعی 
د يا بالعکس در خدمت تحکيم نيروی پيکار کارگران عليه سرمايه داری می گرد

بردگی مزدی آنھا به کار گرفته می شود، اينھا و مسائل ديگر، ھمه و ھمه در 
در گفتگوی وی نفس متحد . سخنرانی آقای شفيق يکسره و يکجا مھر باطل خوردند

شدن کارگران ھمه چيز و اھداف، جھتگيری، محتوای ضد سرمايه داری پيکار، افق 
ارگری، نوع مکانيسم ھای تحقق مطالبات و اھداف اين لغو کار مزدی جنبش ک

جنبش، آگاھی طبقاتی کارگران، نقش اين آگاھی به عنوان س�ح مادی پيکار طبقاتی، 
عنوان سخنرانی بھمن . ھمه و ھمه يکجا به ھيچ چيز و دقيقا به ھيچ چيز تبديل شدند

 اين مسا ئل و تحريفات بود و او کليۀ» ... تبيين سوسياليستی از کميتۀ پيگيری«شفيق 
را به ھم بافت تا حرکت چند عناصر حاشيه و بيرون يا درون جنبش کارگری ايران 
را به عنوان مظھر و نماد حرکت سوسياليستی طبقۀ کارگر در اذھان حاضران و 

او در گفته ھای خود به شيوه ای بسيار نادرست دست به دامن . شنوندگان جا بياندازد
. مارکس و فعاhن پيشرو جنبش کمونيستی کارگران دنيا نيز شدتحريف آموزش ھای 

را از کل بار طبقاتی و ضد سرمايه » کارگران جھان متحد شويد«شعار معروف 
داری اش تھی ساخت و تحريف به غايت سوسيال دموکراتيک و سوسيال رفرميستی 

و تاب و شفيق با آب . اين شعار معروف را وثيقۀ اثبات تبليغات خويش قرار داد
ھيجان بسيار زيادی اظھار داشت و استنتاج کرد که گويا برای نويسندگان مانيفست 
کمونيست نيز به راستی، نفس متحد شدن کارگران ھمه چيز و ھدف اين اتحاد، 
جنبشی که بايد متحد شود، راه تحقق مطالبات و ھدف ھای اين جنبش و ھمۀ مسا ئل 

  !!! داری ھيچ چيز بوده است ديگر مبارزۀ پرولتاريا عليه سرمايه
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  :از بھمن شفيق می پرسم که

اگر نفس متحد شدن کارگران کليد حل کليۀ مشک�ت جنبش کارگری و به گفتۀ  . 1
طبقۀ کارگر سوئد در اتحاديۀ سراسری % 98شما عين سوسياليسم است چرا اتحاد 

 و در حزب سوسيال دموکرات سوئد LOکارگران اين کشور 
Socialdemokratena arbetar parti اتحاد چند ده ميليونی کارگران انگليس در ،

TUC و حزب کارگر انگليس Labour اتحاد چندين ميليونی کارگران آلمان در ،
اتحاديۀ کارگری و حزب سوسيال دموکرات، اتحاد کارگران فرانسه، اسپانيا، اتريش، 

دھھا کشور ديگر دنيای ھلند، کانادا، امريکا، کرۀ جنوبی، شيلی، برزيل، پرتقال و 
سرمايه داری در اتحاديه ھای عظيم و طويل در طول ساليان دراز، نه فقط ھيچ 
کمکی به تقويت جنبش سوسياليستی ضد سرمايه داری آنان نکرده است بلکه کل قوای 
مبارزۀ طبقاتی تودۀ عظيم فروشندۀ نيروی کار در سراسر جھان را از ھر نوع 

ليه بردگی مزدی باز داشته است؟ اگر نفس تجمع و تشکل مبارزۀ اساسی و کارساز ع
کارگران مستقل از نوع راه حل ھا، افق ھا، محتوای مطالبات، متوسل بودن اين 
تشکل به اصل جاودانگی کار مزدی يا خواھان مبارزه با کار مزدی بودنش، آری 

نه با سرمايه مستقل از تمامی اينھا به ھر حال تبلور سوسياليسم و جنگ طبقاتی آگاھا
چرا بخش عظيم جنبش کارگری بين المللی به دنبال يک قرن مبارزۀ . داری است

متشکل درون اتحاديه ھا امروز بيش از ھميشه در مقابل تھاجمات عريان نظام 
  سرمايه داری جھانی به ضعف و فروماندگی و استيصال کشيده شده اند؟

مان سوسياليسم و جنبش بھمن شفيق می گويد که صرف تشکل کارگران ھ . 2
معنای اين سخن اين است که تشکل کارگران در چھارجوب تمکين . سوسياليستی است

به بردگی مزدی و بر اساس باور به امکان بھبود شرايط کار و زندگی خويش در 
!!! سيطرۀ تسلط نظام سرمايه داری نيز عين سوسياليسم و جنبش سوسياليستی است 

که احزاب سوسيال دموکرات و اتحاديه ھای وابسته به اين معنای اين سخن اين است 
احزاب حداقل در يک دورۀ طوhنی تاريخی نماد عالی جنبش سوسياليستی کارگران 

به اين دليل مشخص که بسياری از اين احزاب در سطح وسيعی، کارگران يا . بوده اند
.  ساخته اندحداقل hيه ھای معينی از طبقۀ کارگر را در درون خود متشکل می

معنای دقيق سخن . اتحاديه ھای کارگری نيز طبيعتا کارگران را متحد می کرده اند
شفيق اين است که سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای عالی ترين شکل نمايش 

به نظر می رسد که بھمن بسيار دير . سوسياليسم و جنبش سوسياليستی کارگران ھستند
 در زمانی پرچم سوسيال دموکراسی را به دست گرفته او. چشم به جھان گشوده است

و بر دوش حمل می کند که موج تنفر کارگران دنيا از احزاب سوسيال دموکرات به 
دليل نقش تاريخی سراسر ارتجاعی اين احزاب در اعمال نظم ضد انسانی سرمايه 
.داری بر توده ھای کارگر به نقطۀ اوج خود رسيده است  

مطابق . کند که ھر اتحاد و تشکل کارگران عين سوسياليسم استشفيق ادعا می  . 3
اين تعريف، به صف شدن کل طبقۀ کارگر اروپای شرقی در پشت علم و کتل بخشی 
از بورژوازی عليه بخشی ديگر در آخرين دھۀ قرن بيستم عين جنبش سوسياليستی 

و نظاير اينھا در مطابق اين تعريف لخ والسا ھا، يلتسين ھا، يوشينکو ھا . بوده است
عداد راديکال ترين و فرزانه ترين رھبران سوسياليسم در تاريخ جنبش کارگری بوده 
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زيرا بخش ھای وسيعی از کارگران کشورھای خود را حول مسألۀ !! و ھستند 
جايگزينی برنامه ريزی متمرکز دولتی سرمايه ھا با نوع غربی اين برنامه ريزی 

از اينھا که بگذريم به نظر . اين کار متشکل ساخته اندمتحد نموده و در احزاب خاص 
چه او !! می رسد سھم روح هللا خمينی نيز در اين زمينه چندان قابل چشم پوشی نباشد 

نيز بخشی از کارگران ايران را برای چند روزی زير لوای ضديت با سلطنت، آب و 
. د متوھم ساختبرق مجانی و حکومت مستضعفان به شيادی ھا و دغلکاری ھای خو

ظاھرا مطابق تعريف شفيق بسيار بھتر خواھد بود که کارگران دنيا به جای يادگيری 
  .از مارکس، به لخ والسا ھا، يلتسين ھا، خمينی ھا و نوع اينھا اميد ببندند

شفيق می گويد که معرف مانيفست کمونيست اصل متحد شدن کارگران جھان  . 4
تودۀ عظيم کارگران ھمراه و ھمرزم آنھا اتحاد است، اما نويسندگان مانيفست و 

کارگران جھان را اتحادی برای نابودی نظام سرمايه داری و نه مث� برای بھبود 
شفيق . شرايط کار و زندگی خود در چھارچوب موجوديت بردگی مزدی می خواستند

  .را تحريف می کند» کارگران جھان متحد شويد«به شيوۀ بسيار نادرستی شعار 

. شفيق تاکيد کرد که سوسياليسم يعنی طبقۀ کارگری که در دولت متشکل شده است.  5

اين حرف ھم به درستی و با مضمونی عميقا سوسياليستی توسط مارکس و کمونيست 
ھای مارکسی به کار گرفته شده است و ھم توسط افراد، گرايشات، احزاب و دار و 

ونه سکت و حزب خود را عين طبقه دسته ھايی که به گونه ای سخت نادرست و باژگ
وقتی که شفيق يک اتحاديۀ کارگری وفادار . و تماميت طبقۀ کارگر تلقی می کرده اند

به بردگی مزدی را به صرف متشکل بودن کارگران در آن، نماد سوسياليسم و جنبش 
ايشان نيز سوای يک دولت » طبقۀ کارگر متشکل در دولت«سوسياليستی می داند، 

شفيق مطلقا توضيح نمی دھد . موکراتيک ھيچ چيز ديگری نمی تواند باشدسوسيال د
که اين طبقۀ کارگر متشکل در دولت در کدام پروسۀ پيکار به اين نقطه و به تشکيل 

آيا اتحاديه ھای کارگری برزيل و ھمبستگی لھستان است . چنين دولتی نائل آمده است
ده دار برنامه ريزی کار و توليد که با بھره گيری از توھم کارگران ناراضی عھ

اجتماعی شده اند يا به راستی سازمان سراسری شورايی دخالت آحاد شھروندان برای 
برنامه ريزی پروسۀ کار و توليد اجتماعی است که از درون روند طوhنی پيکار توده 
ھای کارگر عليه استثمار و مشقات و بی حقوقی ھای جامعۀ سرمايه داری، توسعۀ 

پيکار به کليۀ عرصه ھای زندگی بشر، پيکار برای تحميل مطالبات روزمره بر اين 
سرمايه داران و دولت آنھا، پيکار عليه تمامی اشکال ستمکشی سرانجام به ساقط 
نمودن دولت بورژوازی و استقرار خويش نائل آمده است؟ شفيق در اين باره ھيچ 

 تشکل کارگران به عنوان نماد چيز نمی گويد اما تاکيد موکد و مکرر او بر نفس
  .سوسياليسم و جنبش سوسياليستی فقط و فقط احتمال اول را به جلو صحنه می راند

شفيق بسان تمامی کسانی که سايۀ ھر بحث مربوط به تشکل ضد سرمايه داری و  . 6
ضد کار مزدی را به گلوله می بندد بسيار نادرست مطرح کرد که گويا فعالين ضد 

 فقط شعار لغو کار مزدی را سر می دھند، گويا نسبت به مبارزات سرمايه داری
جاری روز کارگران بی تفاوتند، گويا می خواھند با کودتا و به طور خلق الساعه کار 

به شفيق توصيه می کنيم که قبل از طرح اين مطالب کمی به !!! مزدی را لغو سازند
 بحث ھای مشروح و مفصل خود زحمت دھند و از ميان انبوه مطالب و مقاhت و
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فعالين ضد سرمايه داری يکی، چند تا را مطالعه کنند، شايد از اين طريق دريابند که 
اگر ھم حوصلۀ اين کار را ندارند، به وی توصيه می . بسيار بی گدار به آب زده اند

کنم که اندکی چشم باز کنند و به دنيای پيرامون خود و به آنچه در جامعۀ ايران می 
در طول دو سال اخير فعالين جنبش ضد سرمايه داری و . د نظر اندازندگذر

پرچمداران برپايی تشکل ضد سرمايه داری طبقۀ کارگر و نه سنديکاليست ھای مورد 
تکريم و ستايش شفيق بوده اند که بيشترين حضور را در عرصه ھای حيات جاری 

م ھای بسيار وارونه منابع خبری و مشاوران شفيق آد. جنبش کارگری داشته اند
  .پردازی ھستند

در ترکيب کميتۀ پيگيری مورد دفاع و حمايت آقای شفيق اکثريت با سنديکاليست  . 7
ھايی است که ھر دينار افزايش دستمزد کارگران را به صد ھا دينار سود افزون تر 

ن تبيين سوسياليستی شفيق از فعاليت اين جماعت برای سازما. سرمايه پيوند می زنند
  .دادن جنبش کارگری تبييتی بسيار ضد سوسياليستی اشت

به عنوان يک کارگر با پيشينۀ طوhنی فعاليت سياسی و به مثابۀ يک فعال جنبش  . 8
ضد سرمايه داری باhترين و بيشترين اھميت را برای متشکل شدن کارگران قائل 

ارزات توده ھای از اين گذشته با ھمۀ وجودم به طبيعت ضد سرمايه داری مب. ھستم
فکر می کنم که جنبش کارگری اساسا جنبشی عليه استثمار و . کارگر يقين دارم

اما اين جنبش برای اينکه در جھت محو . مشقات و مصائب نظام سرمايه داری است
بردگی مزدی حرکت کند بايد به طور پيوسته با راه حل ھا، رھنمود ھا و راھکارھای 

اين جنبش می تواند با افتادن به ورطۀ . و به پيش رودضد سرمايه داری تغذيه شود 
سنديکاليسم، سوسيال دموکراسی يا غلطيدن به دامن راه حل ھا و افق ھای اقشار 
ديگر اجتماعی برای مدت ھا از سنگر مبارزۀ طبقاتی عليه اساس سرمايه داری 

 ھم در چنين حالتی بر خ�ف آنچه شفيق می گويد نفس متشکل بودن. منحرف شود
طبقۀ کارگر بايد متشکل شود اما بايد که عليه سرمايه داری . ع�ج درد او نخواھد بود

 .و با افق لغو کار مزدی متشکل شود
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 بابک پويا و انتقاد سکتاريستی به محمود صالحی
  
بابک پويا در سايت حکمتيسم در بارۀ نوشتۀ اخير محمود صالحی يکی از اعضای 

.سس کميتۀ ھماھنگی برای ابجاد تشکلھای کارگر به بحث پرداخته استمو  

مقايسۀ محتوای اين دو نوشته يعنی گزارش محمود صالحی از روز اول ماه مه 
 و مضمون سخنرانی وی در اين مراسم با مقالۀ آقای بابک پويا برای فعالين 2005

.جنبش کارگری ايران می تواند آموزنده باشد  

شته به دو افق، دو راه حل، دو نوع نگاه در بنياد متفاوت به جنبش در اين دو نو
.کارگری و دو روايت اساساً متضاد از سوسياليسم و جنبش سوسياليستی برمی خوريم  

آنچه در اين ميان برای فعاال کارگری ايران و جھان آموختنی است نه فقط درک 
به ازاء عينی و عملی دو که درک روشن ما) محمود و بابک(تفاوت حرفھای اين دو 

نگاه متضاد طبقاتی به جنبش کارگری و دو افق کام�ً متمايز اجتماعی در مقابل طبقۀ 
.کارگر است  

من از اين ديد به ماجرا نگاه می کنم و بعنوان يک کارگر دارای پيشينۀ سياسی و 
نبش تجربۀ فعاليت، م�حظات خودم را بطور ساده و روشن در چند نکته با فعالين ج

.کارگری ايران در ميان می گذارم  

 ـ ت�ش محمود صالحی بعنوان فعال کارگری در جھت متحد نمودن جنبش ضد 1
سرمايه داری و برای لغو کار مزدی کارگران است، در حاليکه نوشتۀ بابک پويا در 
کليت خود بيان نوعی رژيم ستيزی ميليتانت رفرميستی و تھی از بار ضد سرمايه 

.شدداری می با  

صالحی در روز اول ماه مه قبل از شروع مراسم و بقول خودش در حاليکه نيروھای 
مسلح رژيم چھارچشمی ھر حرکت او و ھمراھانش را زير نظر داشتند، خطاب به 

ببينيد، به رژيم و مزدوران سرمايه نگاه کنيد، اين ھا کسانی : "کارگران می گويد
نشان را پخته ايم، لباس تنشان را دوخته ھستند که ما کارگران تا يک ساعت پيش نا

ايم، اتومبيل شان را تعمير کرده ايم، در خانه ھايشان را روفته و آشغالشان را دور 
خانه ھايی که آنان را از سرمای زمستان و گرمای تابستان محفوظ می . ريخته ايم

ايشان بچه ھ. ما از مريض ھايشان پرستاری کرده و می کنيم. کند، حاصل کار ماست
........"را آموزش می دھيم تا دکتر و مھندس، معلم و کارخانه دار شوند   

ماحصل حرفھای محمود اين است که سرمايه داران و ايادی آنھا ھرچه دارند از 
ماست، ھستی شان محصول نيستی ماست، با سقوط ما از ھستی به قدرت و حکومت 

.بر ما دست يافته اند  

م زنجيرانش اع�م می کند که مبارزۀ ما مبارزه ای فراتر از محمود به اين وسيله به ھ
ضديت ما با نظامی می باشد که دولت اس�می و . صرف جنگ با رژيم اس�می است

ھر نوع دولت موجود در تمامی جغرافيای سياسی جھان جزئی جدايی ناپذير و 
�م ارگانيک از برنامه ريزی اقتصادی، سياسی، فرھنگی و نظامی و در يک ک

ما با اساس کار مزدوری و مناسبات . دستگاه اعمال قدرت آن نظام بر طبقۀ ماست
.ضد انسانی بردگی مزدی در پيکار ھستيم  
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صالحی بسيار ساده و شفاف تعريف جامعی از طبقۀ خود، از جنبش طبقه اش، از 
وحدت ماھوی بخش ھای مختلف توده ھای طبقه اش، از مبارزۀ بنيادی اين طبقه با 

او می گويد ما کارگران نانوا، کارگران . مايه، برای کارگران به دست می دھدسر
بخش صنعت، کفش، چوب، نساجی، نفت، پتروشيمی، ذوب آھن، راننده، معلم، 

، ھمگی توده ھای فروشندۀ .......پرستار، قالی باف، مترجم، مربی مھد کودک و 
ھمگی مستقيم و . مھمگی توسط سرمايه استثمار می شوي. نيروی کار ھستيم

 کل وسرمايه . غيرمستقيم در پروسۀ توليد ارزش اضافی برای سرمايه شرکت داريم
ھرچه ما با کار خود توليد می کنيم به .  محصول استثمار ما کارگران استقدرت آن

عامل اصلی و واقعی فقر، ف�کت، کرسنگی، بی . قدرت سرمايه داران تبديل می شود
 کارگران دنيا در وجود رابطۀ پليد و سرشار از توحش خريد مسکنی، بی بھداشتی ما

و فروش نيروی کار و در يک ک�م نظام ضد بشری سرمايه داری است که بايد با 
.پيکار طبقۀ جھانی ما نابود گردد  

اين مراسم را ما در ھر کجا، در . صالحی می گويد مراسم اول ماه مه، مراسم ماست
زندان ھا، در مراکز قدرت و نفوذ دولت بورژوازی، کارخانه، در سطح شھرھا، در 

نکتۀ اساسی اين است که در ھمۀ جاھا و در . حتی در ميدان ھای تير بر پای می داريم
کليۀ موقعيت ھا، به مراسم خود محتوا و مضمون ضد سرمايه داری و ضد کار 

يه حتی اگر اين مراسم زير سايۀ سرنيزه و رگبار مسلسل سرما. مزدی می دھيم
داران، به مصادرۀ دولت بورژوازی درآيد، باز ھم عليۀ بقای کاپيتاليسم سخن می 

ماھيت استثمار و توحش و انسان ستيزی سرمايه را افشاء می کنيم و مبارزه . گوييم
عليۀ رابطۀ خريد و فروش نيروی کار يعنی پيکار ضد سرمايه داری را به پيش می 

.رانيم  

مبارزۀ . است، برای بابک پويا ھيچ اھميتی نداردآنچه برای محمود صالحی مھم 
جنگ و ستيز . محمود با رژيم اس�می، ستيز با سرمايه داری و دولت سرمايه است

.بابک پويا مبارزه با فرماندار سقز و رئيس ادارۀ کار اين شھر می باشد  

 بر بحث بر سر اين نيست که مراسم اول ماه مه سقز چه تاثيری" بابک پويا"در نگاه 
پروسۀ مبارزۀ کارگران عليۀ سرمايه داری و صف آرايی طبقاتی توده ھای کارگر 

نھايت انتظار و توقع او برگزاری يک آکسيون چند . عليۀ بردگی مزدی خواھد داشت
.نفری با ھياھو و داد و قال راديکال مآبانه ضد رژيمی است  

ش کارگری و محمود صالحی بعنوان عضو موسس کميتۀ ھماھنگی، در سطح جنب
جامعه بطور علنی و با صراحت اع�م داشته است که در جھت سازمان يابی ضد 

او با اين نقش و . سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقۀ کارگر مبارزه می کند
تعريف از فعاليت و وجود اجتماعی خود، در مقابل دولت سرمايه داری ظاھر می 

 بدون کسب ھيچ مجوز و با تاکيد بر اين اصل شود و ھمراه با اکثريت کارگران سقز
که برگزاری مراسم اول ماه مه حق بديھی طبقۀ کارگر است بر سر جا و مکان 
.برگزاری مراسم، با نمايندگان دولت سرمايه داری به بحث و جدل می پردازد  

اين موضوع که عمال دولت بورژوازی مجبور شده اند در مقابل يک فعال کارگری 
رايش راديکال ضد کار مزدی و ھمراھان سرمايه ستيز او بطور موقتی سخنگوی گ

او تصميم می گيرد تا اين موقعيت . تسليم شوند، برای مجمود لحظه ای حساس است
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او می . مثبت را وسيلۀ گسترش و تحکيم پايه ھای جنبش طبقاتی توده ھای کارگر کند
اع کارگران در مصادرۀ رود تا در جمع کارگران حضور يابد و در حاليکه اجتم

دولت سرمايه است، عليۀ سرمايه، عليۀ مصادره کنندگان مراسم اول ماه مه و عليۀ 
او اين کار را می کند و به تمامی ايادی . استثمار و جنايات سرمايه سخن بگويد

سرمايه و عمال دولت سرمايه داری نشان می دھد که يک فعال واقعی جنبش ضد کار 
 و مورد اعتماد تودۀ کارگر می باشد، در حاليکه مزدوران مزدی، چھرۀ محبوب

بورژوازی، روسای سازمانھای پليسی ضد کارگری درون جنبش کارگری و ھر آنچه 
که سرمايه و نظام بردگی مزدی را نمايندگی می کند سخت منفور و مطرود توده ھای 

.کارگر می باشد  

بابک پويا ھيچ کاری با .  می يابدمحمود با اين کار به بخش مھمی از اين اھداف دست
در مذھب و مرام وی و سکت او جنبش کارگری يک جنبش . اين موضوعات ندارد

اساساً رفرميستی و در راستای پذيرش ماندگاری سرمايه داری است که تنھا راه 
او با چنين نگرشی کل ت�ش و جنگ و ستيز محمود . نجاتش آويختن به سکت ھاست

. مانيابی ضد کار مزدی کارگران را کاری باطل می پنداردصالحی در مورد ساز

علت قھر وی عليۀ محمود و آزردگی اش از او اين است که چرا محمود به جای ھمۀ 
. اين کارھا به آکسيون بازی فرقه ای چند نفره مورد نظر وی روی نياورده است

پويا ھمه رفرميسم مليتانت ضد رژيمی تھی از محتوای ضد کار مزدی برای بابک 
.چيز و مبارزۀ ضد سرمايه داری برای ايشان ھيچ چيز می باشد  

 ـ گزارش محمود صالحی نشان می دھد که نقطۀ عزيمت وی در رايطه با مراسم 2
. اول ماه مه يا ھر برنامه و مورد ديگر، حضور گستردۀ کارگران و جنبش آنان است

ين باور است که ھر جا کارگران او اولويت را به بودن با تودۀ کارگر می دھد و بر ا
حضور دارند و تحت ھر شرايطی که مقدور باشد مطالبات، راه حلھا و مسايل جنبش 
ضد کار مزدی را با توده ھای وسيع کارگر در ميان گذاشت، بايد حاضر شد و به اين 

او سوسياليسم را در ژرفنای جنبش کارگری می بيند و معتقد است . کار مبادرت نمود
ھمين جا . بش سوسياليستی را بايد در ھمين جا يعنی جنبش کارگری آبياری کردکه جن

قدرت آن را تقويت کرده و سرانجام به پيروزی . بايد آن را با برنامه و افق دار ساخت
اگر . نيروی محرکۀ سوسياليسم از نظر او تودۀ فروشندۀ نيروی کار می باشد. رساند

ر سرکوب ارتجاعی سرمايه و در وضعيت بسيار مراسم اول ماه مه کارگران زير فشا
نامناسبی از سطح توازن قوای طبقاتی اجباراً به اسارت دولت بورژوازی در می آيد، 

بايد در ھمين مراسم . بايد ھمين شرايط اسارت را به عرصۀ مبارزه مبدل ساخت
مصادره شده و تحت کنترل نيروھای مسلح مزدور سرمايه نيز، فرياد اعتراض ضد 

بدون کارگران و با صرف يدک . کار مزدی و ضد دولت سرمايه داری را بلند کرد
کشيدن نام آنان بدنبال سکت خويش نمی توان جنبش کارگری را عليۀ بورژوازی 

. سازمان داد  

او به کارگران . نگاه بابک پويا به مسالۀ مورد بحث، نگاھی بکلی از نوع ديگر است
د، ھيچ کاری ندارد، آکسيونيسم و فرقه بازی آنچنان و جنبش آنان و اينکه کجا ھستن

حصاری بر ديد سياسی او کشيده که امکان رويت جنبش کارگری را از وی سلب 
از نظر ايشان طبقۀ کارگر ھمان چند نفری ھستند که روش ھای آکسيونی . نموده است



 156 

ند سکت وی را قبول دارند و به اين ترتيب می توان به کمک آنان يک آکسيون چ
در اينجا نقطۀ عزيمت نه جنبش کارگری . نفری مث�ً به مناسبت اول ماه مه برپا کرد

روزگاری . و سوسياليسم طبقۀ کارگر بلکه پرچم سکت است که بايد به اھتزاز در آيد
اگر طبقه به ھر دليل و تحت ھر : " شاعر و نمايش نويس چپ آلمانی گفت" برشت"

 مفروض و مسلم حزب است که طبقه را شرايطی حرف حزب را گوش ندھد، حق
از ديد . آنچه بابک پويا می انديشد مصداق واقعی ھمين طنز است" !!! منحل سازد 

وی اگر منفعت کوتاه يا دراز مدت دار و دسته ايجاب می کند که اجتماع کارگران يا 
حتی جنبش کارگری مت�شی شود، لحظه ای نبايد در اين کار يعنی فروپاشی اتحاد 

اگر تامين زرق و برق آکسيون بازی دار و . ارگران و جنبش طبقاتی آنان ترديد کردک
دسته ای در زدن تيشه به ريشۀ جنبش ضد سرمايه داری و اتحاد با شيفتگان صنعت 

يا دوم خردادی ھا، توده ای ھا، اکثريتی ھا و راست ترين سنديکاليست !! ملی 
.بادرت تمودھاست، باز ھم بايد حتماً به اين اقدام م  

از نظر بابک پويا اينکه محمود صالحی با حضور در مراسم مصادره شدۀ اول ماه مه 
باhخره توانسته است در اجتماع کارگران باشد، حرف جنبش ضد سرمايه داری 
کارگران را بزند و ماھيت تمامی ايادی دولتی و مزدوران بورژوازی بع�وۀ 

می کارگران، خانۀ کارگر و انجمن ھای سازمانھای پليسی تحت نام شورای اس�
صنفی کارگران را افشاء کند، آری ھمۀ اين کار ھا حائز ھيچ ارزشی نيست زيرا در 

ايشان . اين ميان چيزی عايد فرقه بازی و آکسيون پردازی آقای پويا نگرديده است
در اينجا " عده"واژۀ . معترض است که محمود صالحی عده ای را حذف کرده است

 نام مستعار آکسيون پردازان می باشد که برای تبديل مراسم اول ماه مه کارگران ھمان
.به يک آکسيون متداول چند نفره در ت�ش بوده اند  

2005 سپتامبر 1  
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 چرا اين مملکت عقب افتاده است؟

 

تزھايی در رابطه با گام ھای عملی جنبش کارگری «مقالۀ مجيد محمدی تحت عنوان 
، اع�م آمادگی ھمراه با پ�تفرم عملی يک گرايش سنديکاليستی، برای »... ن ايرا

انح�ل کامل خويش در پروژۀ توسعۀ کاپيتاليستی اقتصاد و ساختار اجتماعی جامعۀ 
پاسخ جنبش کارگری ايران، بر اساس شاخص «سرمايه داری ايران، تحت لوای 

  .می باشد»  افتاده است؟ منفعت طبقاتی، به سوال محوری چرا اين مملکت عقب

از آنجايی که مجيد عضو بنياد کار است، يعنی نھادی که اعضای بنيان گذارش حداقل 
در مباحث حضوری با من، دعوی کمونيست بودن داشته و دارند، به ھمين دليل hزم 
می دانم استنتاج و نقدم را به طور فشرده و حداhمکان روشن، نه به عنوان يک 

نوع نويسندۀ مقاله، بلکه در مکان يک کارگر کمونيست و وفادار جدی تئوريسين از 
به آموزش ھای کمونيستی مارکس، پيرامون جھتگيری ضد کمونيستی مستقيم و غير 

  . گانه ايشان، ارائه دھم15مستقيم تزھای 

با وجودی که می دانم، اين نقد و بررسی مانند تمام بحث و جدل ھای تاکنونی در 
 به دليل جدا بودن از عرصۀ پراتيک اصلی، نمی تواند منشا اثری خارج از کشور

که دليل عدم شرکتم در اين گونه بحث و جدل ھای مدون، بعد از جدايی ھا از (باشد، 
، اما حداقل مدعيان پيشکسوتی جنبش کارگری، امثال مجيد می )حزب نيز ھمين بوده

ل حکم منصور حکمت مبنی بر توانند بفھمند که کارگرانی نيز وجود دارند که مشمو
کارگرانی که يقين دارند، . نيستند» خوردنی يا نوشيدنی بودن لنين«بی اط�عی، از 

جنبش طبقاتی آنان بدون اتکا به کمونيسم و سياست ھا و تشکي�ت سراسری متناظر 
بر آن، حتی قادر به دستيابی پايدار مطالبات اقتصادی محدود و روزمره اش نيز 

  .نخواھد بود

» بحث برای بحث«بعد از اين مقدمه، به بررسی و نقد اين مقاله، يا به قول مجيد، به 

  .می پردازم! 

 نوشتۀ مجيد، بيان کلی احکام گونۀ بديھياتی است که رابطۀ ميان دو 4 تا 1پاراگراف 
طبقۀ اصلی جامعه را در بر می گيرد، و نويسنده با طرح آنھا کوشيده است تا به شيوۀ 

ون منصور حکمت، صغری و کبرای hزم برای پيش کشيدن حرف ھای کسانی چ
 شروع 4بنابراين از پاراگراف .  به بعد را فراھم سازد4اصلی خويش در پاراگراف 

در اين بند يا به اصط�ح تز، اين گونه آمده است، که محور مجادhت نظری : می کنم
می باشد، و » تاده است؟چرا مملکت عقب اف«در ايران امروز، پاسخگويی به سوال 

پاسخ جامعه شناختی، اقتصادی و سياسی اين سوال، در توسعۀ اقتصادی، توسعۀ 
اين عين نوشتۀ اين فعال کارگر . سياسی، جامعۀ مدنی و غيره انعکاس پيدا کرده است

سابق است، ايشان تزھايش را بی ھيچ تحليل و استدhل جامعه شناختی يا " کمونيست"
 ب�فاصله 3 تا 1ان کنونی طرح می کند و با عبور فوری از بند ھای اقتصادی از اير

بخوان باصط�ح فعالين خارج کشور کارگری، (جنبش کارگری، :  می گويد5در بند 
در مقابل اين سوال اجتماعی نبايد hقيد ) مانند خود ايشان و خيل مدعيان اين عرصه
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که بی شک بيانی استعاری از (باشند و اگر به دو قطبی آرمان گرايی متافيزيکی 
بخوان مبارزات (است و يا به مطالبات روز ) جھانبينی صد و پنجاه سالۀ مارکسی

بچسپند، قطار جنبش کارگری را به ريل ھای حاشيه ) اقتصادی و روزمرۀ کارگری
  .ای و فرعی که منجر به ھيچ کجا آبادی نيست ھدايت می کنند

حکمت در تشبيه جنبش کارگری، به قطار که دقت در جم�تی که اين آقا و منصور 
به ھر حال به يک راننده در ھر شيفت بيشتر نياز ندارد و پروسۀ پر پيچ و خم و 
ناھموار اين جنبش، به ريل ھای اصلی و فرعی، مھم است و می تواند فاکتوری باشد 

  .در شناخت دقيق تر نگرش آنان نسبت به جنبش طبقۀ کارگر

لکت است، پس با اجازۀ خواننده من آنرا گاھی به جای مملکت واژۀ ميھن مترادف مم
  .به کار می برم

چرا اين ميھن که ھم متعلق به طبقۀ حاکمۀ بورژوازی و ھم به نظر مجيد محمدی 
، عقب افتاده است؟ سوالی که از قبل و بعد "متعلق به کارگران و تودۀ مردم می باشد"

لکه در جوامع ديگر نيز، مث� روسيۀ قبل از از مشروطيت تاکنون نه تنھا در ايران، ب
 شدن چرايی محورینويسندۀ تزھا اما اصرار دارد که . انق�ب اکتبر مطرح بوده است
را به وضعيتی نسيت دھد که از چھار سال پيش، تحت ! عقب افتادگی ميھن عزيز

لوای نھضت دوم خرداد آغاز شده است، به ھر حال بحث بر سر اينکه بورژوازی 
 و از طريق کدام نماينده يا نمايندگانش، مسالۀ توسعۀ سياسی يا اقتصادی را بيشتر کی

پيش کشيده است نمی باشد، بحث بر سر اين است که طرح مقولۀ توسعۀ اقتصادی و 
توسعۀ سياسی و جامعۀ مدنی، انعکاس دھندۀ سواhت و معض�ت طبقۀ بورژوازی 

 جھتگيری نظام سرمايه داری ايران، ايران، در جھت ايجاد دولت متعارف و در کل
می باشد که تحليل علمی و عينی يعنی مارکسی ... بر اساس ملزومات بازار جھانی و 

اين موضوع، در حوصلۀ اين نوشته نيست و فرصت ديگری می طلبد که اگر ھمين 
ذکر بحث نظری «آقای محمدی باز بحث ھا را مثل سابق در بنياد با عبارت 

ھدف ما راه انداختن «و » زمينه ھای مشخص بحث«ه شکل توصيۀ و يا ب» !موقوف
، سعی در ايجاد محدوديت و سانسور نکنند و بقيۀ اعضای »بحث برای بحث نيست

محترم بنياد نيز خواھان آن باشند، می توان آنرا در تمايز با تحليل و نظرات ديگر چه 
گيری ھای از نوع سرنگونی طلبش، مث� حزب منصور حکمت و چه نتيجه 

در نوشته اش، چشم انداز و (» وظايف تازه«رفرميستی ايرج آذرين تحت عنوان 
، در ھمين صفحه از سايت بنياد باز کرده و بحث اثباتی در اين زمينه ارائه )تکاليف
  .داد

، محوریبه طور موقت فرض می کنيم که اين بند يا تز ذھنی درست باشد و سوال 
ايه داران با ھدف گشايش راھھای توسعۀ سياسی، چرايی عقب افتادگی ميھن سرم

اسطورۀ سرمايه «اقتصادی و مدنی سرمايه داری باشد، به بيان ديگر تصور کنيم که 
به قول منصور حکمت در زمانی که اعتقاد به مارکسيسم داشت واقعيت » داری ملی

رج از پيدا کرده باشد و بخشی از دولت جمھوری اس�می سرمايه و سرمايه داران خا
در صدد کندوکاو » چرا ميھن عقب افتاده است؟«قدرت در شکل محوری شدن سوال 

برآمده باشند، سوال اين است ! ريشۀ بحران اقتصادی، سياسی و اجتماعی ايران عزيز
که در شرايط کنونی به ويژه با توجه به موقعيت بازار جھانی در جھان يک قطبی و 
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ری به حوزه ھای صدور سرمايه و بازار نيروی تقسيم بين المللی جوامع سرمايه دا
کار ارزان با تکنولوژی عمدتا کاربر، پاسخ بورژوازی ايران به معضل عقب افتادگی 
اقتصادی و سياسی چه می تواند باشد؟ جز اينکه با اتخاذ سياست ھا و برنامۀ 

 از  ساله می کند تا ايران را مث�10 تا 5اقتصادی خاص، برنامه ريزی ھای مث� 
، به "وابسته به امپرياليسم"مملکتی بمثابۀ حوزۀ صدور سرمايه يا به قول چپ قديم 

  .کشوری مستقل از نظر اقتصادی و تکنولوژی پيشرفته و حتی انفورماتيک تبديل کند

به طور محال فرض کنيم که ايران از کشوری بمثابۀ حوزۀ صدور سرمايه به مملکتی 
 مث� مانند ژاپن و در بازار جھانی، در متن رقابت .صادر کنندۀ سرمايه تبديل گردد

با انحصارات بين المللی، سھم انحصاری خود را از ارزش افزودۀ جھانی کسب کند و 
در ھمين رابطه به اخذ مافوق سود نيز نائل آيد و مث� به ملزومات اقتصادی ايجاد 

د و ديگر دليلی نوعی جامعۀ رفاه آسيايی و استقرار دموکراسی پارلمانی دست ياب
از اين گذشته باز ھم به طور . برای اينکه مملکت عقب افتاده بماند وجود نداشته باشد

محال فرض کنيم که جنبش طبقۀ کارگر نيز در اين روند، بر زمينۀ مناسب پيشرفت 
اقتصادی به رھبری گرايش سوسيال دموکراسی و ترديونيستی و يا ھر گرايش 

 در جھت منافع صنفی اش و مطابق درک و تفسيرش رفرميستی ديگری، طرح ھايی
از پيشرفت و جامعۀ مدنی، به ميان کشيده وحول مبارزه برای آنھا خود را متشکل 

سوال اين است که حتی تحقق عينی تمامی اين احتماhت واھی، واقعا می . ساخته باشد
  !!تواند ھيچ مشکلی از کوه معض�ت زندگی کارگران ايران حل کند؟

سرمايه داری درست از زمانی که «:  بخير مارکس که يک قرن و نيم پيش گفتيادش
با انق�بش قدرت سياسی را کسب می کند و شيوۀ توليد و مناسبات اقتصاديش را بر 
جامعه مسلط می گرداند، يک نظام اجتماعی تاريخاً ارتجاعی ست و استراتژی 

ريق کسب قدرت سياسی می سوسياليستی جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر، محو آن از ط
، )البته به قول خودش(و حاh اين پيشکسوت سابق تعدادی کارگر در ايران » باشد

برايش محوری و داغ ! عرق ناسيوناليستی اش گل کرده و عقب افتادگی ميھن عزيز
! شده و جنبش کارگری را دعوت به شرکت در اين عرصۀ جوشان نظری می کند

 شرايط وحشتناک و نکبت بار ايران، ناشی از طبقه ای که در حال حاضر در
 سالۀ يکی از فاشيستی ترين  و درنده ترين حکومت ھای موجود در 22حاکميت 

تاريخ سرمايه داری، برای دريافت يک سال حقوق عقب افتاده اش در يک بی 
سازمانی و تشتت عمومی، به اشکال گوناگون مبارزه از اعتصاب گرفته تا تظاھرات 

  .دان، مشغول استو راه بن

طنز مساله اين است که ايشان در دنبالۀ مقالۀ خويش، طی تزھايی به اين واقعيت نيز 
چرا مملکت ايران  «محوریمی پردازد و سعی در ايجاد ارتباط بين آنھا با سوال 

سوال من اين است که آيا در طول دو قرن اخير در ھيچ . می کنند» عقب افتاده است؟
يچ گرايشی در درون جنبش کارگری، حتی گرايشی که تاکتيک و کجای اين دنيا، ھ

استراتژی اش صرفا مبارزۀ اقتصادی طبقه بوده و ھست، چنين فراخوانی به 
کارگران مبنی بر شرکت در پروژۀ پيشرفت جامعۀ سرمايه داری داده است؟ اگر 

جيد به آن چنين جريانی وجود داشته و دارد، لطفا به من نيز اط�ع دھيد تا بگويم م
تعلق دارد و به ھر حال گرايشی از طبقۀ خودمان است و مال بد بيخ ريش صاحبش 
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بايد بگونه ای آن را تحمل و در صورت امکان، اص�ح و در غير اين صورت . است
سوال ديگر اينکه آيا واقعا باز در ھمان فاصلۀ زمانی دو قرن . افشا و منزوی نمود

مملکتی امکان شرکت واقعی در پروژۀ پيشرفت اخير، برای جنبش طبقه در ھيچ 
  جامعه مطابق تراز منفعت طبقاتی اش، از نظر تئوريک و عملی وجود داشته است؟

 در سطح کلی به نقد دو قطب، قطب غير مسئول 6در بند ... نويسندۀ تزھايی دربارۀ 
 می پردازد و برای محوریو بی ربط و قطب منتظرالخدمت در پاسخ به اين سوال 

که گويا در اول ماه (قطب بی ربط و غير مسئول، به عنوان مثال به ترتيب سربداران 
)! می امسال از بنيان گذاران حزب کمونيست ايران مارکسيست لنينيست مائوئيست

با پسوند کارگری و جريان کمونيست امروز ! بوده و حزب کمونيست منصور حکمت
در مورد اولی و دومی تکرار بديھيات که . را با يک و، و چند نقطه رديف می کنند

البته يک تفاوت . است، يعنی آنھا به اندازۀ ايشان به جنبش کارگری بی ربط ھستند
بين آنھا و مجيد وجود دارد و آن اين است که آنھا خود را حزب گرايش کمونيستی 

و ايشان اصوh چنين ادعايی ندارد و سومی يعنی کمونيست امروز، ! معرفی می کنند
تا آنجايی که من با آنھا آشنا ھستم ادعای نفوذ نظری و تشکي�تی در جنبش کارگری 

آنھا خود را جريانی مارکسيستی می دانند که  بر نقد برنامه ای چپ . را ندارند
تاکنونی، تاکيد می کنند و در اين رابطه چھارچوب برنامه ای خود را به عنوان 

  .ه توضيح تئوريک و سياسی پرداخته اندآلترناتيو ارائه داده اند و حول آن ب

دربارۀ جريان منتظرالخدمت باh، از اکثريت و فرخ نگھدار مثال می آورد و اشکال 
آنھا را در عدم استق�ل در اتخاذ موضع می داند که گويا منجر به تبيين سطحی و 

يشان يعنی اگر استق�ل داشتند و مانند ا. نازل از مقوhت و مباحث مطروحه می شود
چشم انتظار صدقه از باh نبودند، می توانستند مانند او کام� به جنبش کارگری 

.  را، با تراز و شاخص منفعت طبقه  بدھندمحوریمربوط باشند و مث� جواب سوال 

در اين بند مجيد با پيش کشيدن نام حزب کمونيست کارگری و سربداران به طور غير 
قالب انتقاد از چپ ميليتانت و سرنگونی طلب مستقيم می خواھد کمونيسم را در 

درست کاری که کشورھای سرمايه . فراطبقاتی و سوسيال رفرميسم راست تخطئه کند
داری غرب در قالب نقد شوروی زمان استالين به بعد کرده و می کنند که اوج آن بعد 

  .از فروپاشی اردوگاه بود که ھنوز ھم ادامه دارد

معضل جنبش کارگری ايران، کمبود اعتراض، :  گويد می7در بند، ببخشيد تز 
، کمبود !)با چه گرايش و بينش سياسی، معلوم نيست(مبارزه، تجربۀ رھبران کارآمد 

معضل آنان فقط اين است که به مثابۀ . جسارت، فداکاری و متوھم بودن به باh نيست
ندام نخواھد حال اگر اين عرض ا. يک جنبش سراسری و واحد، عرض اندام نمی کنند

به معنی عرض اندام در زورخانه ھای قديم ايران باشد، بايد پرسيد آقای محترم، اين 
  عرض اندام با چه مطالبات و گرايش و محتوای سياسی؟

پاسخی نه تنھا .  ديد8با کمی دقت، پاسخ غير مستقيم به اين سوال را می توان در بند 
رون جنبش کارگری ايران، بلکه حتی مغاير با گرايش ضعيف و پراکندۀ کمونيستی د

  ...مغاير با تمام گرايش ھای رفرميستی، اعم از سنديکاليستی و اتحاديه گرايی و 

عرض اندام جنبش کارگری، در قامت سراسری، در : خ�صه و جوھر آن اين است
زورخانۀ جامعه، درگير شدن فعالين و آکتورھای اصلی که می تواند شامل 
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 مانند ايشان نيز بشود، 57ۀ جامعه، تا سه چھار سال بعد از قيام پيشکسوتان زور خان
در پرسش ھا و پاسخ ھای سراسری و داغ اجتماعی است که در مرکز جدال نظری 

بيچاره طبقۀ کارگر ايران که بايد مبارزۀ . زور خانۀ جامعۀ ايران، در جريان است
برای مطالبۀ حقوق طبقاتی اش را، در اشکال اعتصاب، تظاھرات و راه بندان، 

 ماھه تا يک ساله اش، رھا کند و توسط رھبران کارآمدش در داخل و خارج، 9معوقه 
مشخصاً امثال مجيد محمدی، در جدال نظری داغ اجتماعی شرکت کند و حول سوال 

عقب افتاده ! ھم ميھن کارگران و ھم ميھن بورژواھا، چرا مملکت ما يعنی محوری
سخ ھای مستقل خود، يعنی طرح ھايی مستقل از پاسخ ھای است؟ و در اين رابطه، پا

در ادامه اضافه می کند که با و يا بدون جمھوری اس�می اين بحث ھا . را بدھدروز 
ادامه خواھد داشت و جنبش کارگری در ھر مقطع بر اساس منفعت طبقاتی و 

داری سراسری خود بايد معنی پيشرفت، تمدن و مدنيت را در ھمين نظام سرمايه 
مث� (تفسير نمايد و فقط زمانی موضع مخالف بگيرد و در مقابل آن صف آرايی کند 

که اين طرح ھای توسعه و پيشرفت، منافع کارگران ) به طور سراسری اعتصاب کند
چون مشخصۀ پيشرفته بودن يک مملکت، تامين منافع اکثريت . را مد نظر قرار ندھد

 مملکت جھان يعنی امريکای پيشرفته به آن بماند که در پيشرفته ترين. (آن است
مفھومی که در ذھن تابناک مجيد وجود دارد، چند ميليون شھروند زير خط فقر قرار 
دارند و ھزاران نفر در چھار فصل سال، شب را در کنار خيابان، زير خانه ھای 

  ) .کارتونی به صبح می رسانند

 خود اجازۀ چنين افاضاتی آن ھم بر فکر نمی کنم جريانات اکثريتی و توده ای نيز به
واقعاً ايشان بد شانسی آورده اند که . اساس محوری کردن يک سوال ذھنی بدھند

بودند و ! مجبور به اقامت در خارج از کشور ھستند، چون اگر داخل ميھن عزيز
امکان انتشار اين تزھا را داشتند، بورژوازی ايران به ويژه دوم خزدادی ھا از ايشان 

 قدردانی می کردند و امکان انتخاب شدن ايشان به عنوان وزير کار جمھوری عم�ً 
  .اس�می وجود داشت

 پرداختن به ضرورت پاسخ به سوال اصلی، از جانب فعالين جنبش کارگری 9در بند 
را، در شرايط سياسی کنونی، عمدتاً نه از کانال ترويج و آگاه گری، بلکه از کانال 

ھای کوتاه مدت، اتخاذ تاکتيک ھا و طرح خواسته ھايی می داند استنتاج برنامه عمل 
که در وھلۀ اول با ايجاد صفی توده ای و متحد از کارگران، جنبش مستقل کارگری 

البته آگاه گری، جدل . را به عنوان جنبشی مستقل و طبقاتی، به حرکت در آورد
،  مدل آلترناتيوو ارائۀنظری و نقد طرح ھای ديگران، يعنی دولت و بورژوازی 

را، جزئی جدايی ناپذير از پيشروی ... و برای يک مملکت پيشرفتۀ سرمايه داری 
اما چون در واقعيت، عرصۀ نبرد . ساختن مملکتی پيشرفته می داندکارگران، در 

اصلی جنبش کارگری، در عرصۀ رويارويی ھای عملی و توده ای با دولت سرمايه 
می باشد، ايشان گام اصلی و اوليه را ) ه طور روزانهتقريبا ب(داری و کارفرمايان، 

ايجاد تشکل مستقل سراسری، به عنوان ظرف سازمانيابی تودۀ کارگر مستقل از 
 خاطرنشان می کند، 15می داند، تا ھمان طور که در بند ... نژاد، مليت، مذھب و 

ه، به جنبش کارگری با چنين تشکلی مستقل و سراسری، بتواند در زورخانۀ جامع
چون در غير اين صورت، مجادhت نظری . رھبری پيشکسوتان، عرض اندام کند



 162 

ايشان، به عنوان پيشکسوت جنبش کارگری و کارگران با بورژوازی خواھان 
، و نقد ايشان و کارگران به طرح ھای )البته بر اساس شاخص طبقاتی اش(پيشرفت، 

ه گری، يعنی باد در ھوا خواھد کارفرمايان و دولت برای پيشرفت مملکت، صرفاً آگا
  .شد و نانی ھم به سفرۀ کارگر اضافه نمی کند

، توجه دادن به نکاتی است که برای ايجاد تشکل مورد نظر ايشان 10بند طويل 
ضروری می باشد که به ھر حال می توانند برنامۀ عمل يک جريان سنديکاليستی و 

فعالين اين تشکل سراسری، : ه می گويداما در چند بند آخر، آنجا ک. ترديونيستی باشند
آلت دست ھر سازمان، «بايد آنقدر پخته و مار گزيده باشند که از تبديل تشکي�ت به 

و از تبديل شدن خود به عروسک ھا ) منظور از خودی چيست؟(حتی سازمان خودی 
، با شناختی که بعد از جدايی از »به شدت و با جسارت جلوگيری کندو گماشته ھا، 

زب منصور حکمت، از نظرات اين پيشکسوتان جنبش کارگری، نسبت به کل چپ ح
آلت «راديکال پيدا کرده ام، عليرغم ظاھر مقبول چند کلمۀ ساده و مرکب، عدم 

و » پخته«، از کل رھنمود، با کلماتی مانند »گماشته شدن«و » عروسک«و » دست
. احساس خوبی ندارم» به شدت و با جسارت جلوگيری کند«و جملۀ » مارگزيده«

چون شايد عمری باقی بود و قبل از بازنشستگی از کار و يا پايان زندگی، شرايط 
اما عقب افتاده، بازگرديم و اگر سنديکاھا ! ايران تغيير کرد و توانستم به ميھن عزيز

و اتحاديه ھای مطلوب مجيد، مث� قبل از شوراھای کارگری تشکيل شده بود، به 
 معتقد به کمونيسم و ھمچنين با اين باور که زمينۀ مادی اين عنوان يک کارگر

گرايش، در جنبش طبقه ام وجود دارد، خواستم در مجمع عمومی سنديکاھا و اتحاديه 
به رھبری مث� مجيد محمدی و ساير پيشکسوتان ) يعنی محل تجمع تودۀ کارگر(ھای 

hنه شرکت کنم، اما با ھم فکر ايشان، بر اساس بينش سياسی ام فعا! جنبش کارگری
، چه تضمينی است که تحت لوای »حتی در مورد سازمان خودی«اين جملۀ کلی، 

اينکه نمی خواھيم آلت دست ھيچ سازمانی شويم، ورود من و امثال مرا به اين 
  تجمعات ممنوع نکنند؟

با توجه به عملکرد اتحاديه ھای کارگری در امريکا و کشورھای ديگر در اين 
ه سيستم بوروکراتيکشان، بمثابۀ مکانيسم دفع ھر نوع گرايش راديکال، به رابطه، ک

ويژه کمونيسم عمل کرده و می کنند، نمی توان گفت که امکان اين امر، در مورد 
تشکي�ت سراسری مستقل کارگری پيشنھادی ايشان، مخصوصاً بدون مشخص کردن 

  د؟، بسيار زياد می باشمستقل واژۀ محتوای سياسی، طبقاتی

، توضيح برنامۀ عملی، شعارھا و مطالبات hزم، بر اساس 13 و 12 و 11بند 
موقعيت مبارزاتی جنبش کارگری، در مقطع کنونی و بحث استدhلی حول ضرورت 
اين برنامه، شعارھا و مطالبات، برای ايجاد تشکل مستقل کارگری و مشخصا در بند 

 رابطه، به عنوان حلقه ھای مھم  تبليغ عرصه ھای مطرح شدۀ بنياد کار در اين11
  .اين پروسه می باشد

تزھايی در «با اميد به اينکه پ�تفرم عملی ارائه شدۀ مجيد محمدی در مقاله اش، 
، در اين روند غالب نشود، با وجود استراتژی ترديونيستی اين »...رابطه با گام ھای 

  . لعنت13 تا 11پروسه، بر منکر تزھای 
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) که نمی دانم منظور از تکرار صدھا چيست؟(دھا و صدھا  اختصاص به ص14بند 

نمايندگان حقوقی و حقيقی کارگران و نقش مھم آنھا، در ھمراھی با ھيئت بين المللی 
اعزامی به ايران، مث� سازمان جھانی کار دارد که اگر به جای کلمات حقيقی و 

 تعداد زيادی نوشته حقوقی، واژۀ سابق و به جای تکرار مبالغه آميز صدھا و صدھا،
چون تا آنجاييکه من اط�ع دارم، تعدادی از . (می شد، به حقيقت نزديک تر بود

نمايندگان کارگران، در ارتباط با سازمان ھای چپ اعدام شدند يا به زندان افتادند که 
بعد از آزادی، تعداد کمی از آنھا توانستند به خارج بيايند که چند نفری از آنان نيز، 

 خود را نمايندۀ حقوقی، حقيقی کارگران ايرانی نمی دانند و از انتخاب سابق به ديگر
 و بعد آوارگی - اما عقب افتاده–! اين دليل که ابتدا باعث بيکاريشان در ميھن عزيز

به ھر حال ھدف نھايی اين ).  شده راضی نيستند- اما پيشرفته–! شان در خارج غريب
گری، مستقل از دولت سرمايه داری در کوتاه مدت فعاليت ھا، ايجاد تشکل مستقل کار

و مستقل و برکنار از ھر نوع گرايش سياسی راديکال کارگری، به ويژه کمونيسم، از 
  .آغاز تشکيل تا بی نھايت است

 بنا به دhيلی که اگر دوستان محترم بنياد بخواھند، جداگانه آنھا را توضيح خواھم داد، 
ملی سنديکاليستی  نيز در شرايط کنونی ايران بعيد به امکان پيشبرد ھمين برنامۀ ع

  .نظر می رسد

12/5/2001 

  .جمله ھای داخل پرانتز و زير خط ھای تاکيد، از من است: توضيخ
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 دربارۀ مکث رفيق کريم بر شعار

 »خروج نيروھای نظامی از محيط کار «

  
روج نيروھای نظامی از محيط مکثی بر شعار خ«کريم در مقاله اش تحت عنوان 

، مندرج در صفحۀ بحث آزاد سايت بنياد، به تبديل ب�فاصلۀ ھر حرکت »کار
اعتراضی يا اعتصاب اقتصادی کارگران به حرکت سياسی اشاره می کند و در اين 

  .رابطه بر چند عامل زير تاکيد می نمايد

قل معيشتی، به اين محروميت وسيع کارگران از ھمۀ حق و حقوق اجتماعی و حدا . 1
معنی که اقدام کارگران برای حصول ھر مطالبۀ معين اقتصادی، ب�فاصله ليستی از 

  .مطالبات تحقق نيافتۀ سياسی و اجتماعی را نيز، به جلو صحنه می آورد

سرکوب ھر جنبش محدود صنفی کارگران، در ھمان نخستين گام توسط دولت که  . 2
کريم اين واقعه را از . اضات کارگری می گرددبنوبۀ خود موجب سياسی شدن اعتر

زيرا که « تبيين می کند، واکنش معمولی، به عنوان يک روانشناسی اجتماعینظر 
  .»برآيند فشارھای سياسی، اجتماعی و اقتصادی بر دوش اين طبقه بار می شود

در بين بخشی از کارگران را، عامل سوسيال دموکراتيک رسوخ نقطه نظرات  . 3
  . در سياسی شدن فوری حرکت ھای صنفی آنان می داندموثری

مالکيت گستردۀ دولت بر مراکز توليد و کار نيز عامل ! اگر استنباطم درست باشد . 4
ديگری است که کريم بر نقش آن در سياسی شدن سريع اعتصابات صنفی، تاکيد 

، برای اين کريم نکات ياد شده را که من سعی در خ�صه نمودن آنھا داشته ام. دارد
البته ايشان . را تذکر دھد... طرح می کند که اھميت شعار خروج نيروھای نظامی از 

کريم می . در خاطرنشان نمودن اھميت اين شعار، به نکتۀ ديگری نيز رجوع می کند
نويسد که سرکوب اعتراضات و حرکت ھای کارگری توسط قوای نظامی و انتظامی، 

ادی در اذھان عمومی تثبيت شده و شعار اخراج به تدريج به صورت يک پديدۀ ع
نيروھای نظامی از محيط کار می تواند عادی تلقی شدن اين جنايات را مورد 

  .اعتراض قرار دھد

اينھا ماحصل حرف ھای رفيقمان کريم است که من در اينجا سعی دارم به طور بسيار 
اع مشروط رفيق از شعار فشرده به بررسی و نقد آنھا بپردازم، تا در ادامۀ آن به دف

  .، نيز نگاھی افکنده شود»اخراج نيروھای نظامی از محيط کار«

ھمانطور که فوقاً اشاره کردم، کريم بر اين باور است که يک علت مھم تبديل فوری 
اعتصاب اقتصادی به سياسی اين است که نيروی سرکوبگر يعنی دولت، مالکيت 

اين بحث درست .  و توليد را در دست داردبخش عظيمی از کارخانه ھا و مراکز کار
اوhً دولت نھاد متمرکز پاسخ به ملزومات برنامه ريزی، سياست گذاری نيست، زيرا 

و چگونگی اعمال نظم سرمايه داری به طور کلی است و ثانياً دولت در کشتار و به 
خون کشيدن اعتراضات کارگران بخش خصوصی به ھمان اندازه ھار و درنده است 

  .ه در مورد کارگران بخش ھای دولتیک
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من بحثم را با شرح خ�صه ای از يک اعتصاب در دوران رژيم شاه که خودم در آن 
شرکت داشتم، آغاز می کنم تا به عنوان يک فاکت در نقد آنچه رفيقمان کريم مطرح 

  .می کند مورد توجه ايشان قرار گيرد

اگر تاريخ آنرا  (50 يا اوايل دھۀ 40در اعتصاب پاhيشگاه آبادان که در اواخر دھۀ 
رخ داد، مطالبات کارگران دقيقا اقتصادی و از جمله يکی دو !) درست گفته باشم

سنديکای زرد آن زمان پاhيشگاه آبادان، با ھدف . مطالبه در مورد شرايط کار بود
کنترل اعتصاب با خواسته ھای کارگران روی موافق نشان داد و با اعتصاب اع�م 

اين اعتصاب بعد از دو سه روز، با اعزام ارتش متوقف شد و تنھا دو . راھی کردھم
سه ماه پس از وقوع آن بود که برخی خواسته ھای کارگران مانند سه روز استراحت 

عملی و برخی مطالبات اقتصادی ... بعد از شب کاری، طرح طبقه بندی مشاغل و 
می توان به راحتی حدس . آنان داده شدديگر در سطحی کمتر از مقدار مطالبه شده به 

زد که علت اين امر چه بود، که طی اعتصاب با اين خواسته ھای ما کارگران موافقت 
نشد؟ در مورد اعتصابات و حرکت ھای اعتراضی پاhيشگاه تھران نيز، رفيقمان 

ضمناً در ھمان دوران، اعتصاب اقتصادی . يداله جزئيات آنھا را بھتر به خاطر دارد
نيز به ياد يک کارفرمای خصوصی را و متعاقبا راھپيمايی کارگران جھان چيت با 

، )دولت( اعتصابی که با يورش وحشيانۀ نيروھای ژاندارم و نظامی رژيم شاه  .داريم
تجربۀ اينگونه اعتصابات . به خون کشيده شد و شمار زيادی از کارگران کشته شدند

  :دھد کهدر روند جنبش کارگری ايران نشان می 

 تبديل ب�فاصلۀ ھر حرکت اقتصادی به حرکت سياسی، مانند آنچه که مث�ً در – 1
 به ويژه در مجتمع ھای توليدی دولتی، که من در 57مقطع شروع جنبش انق�بی 

 سال تا زمان اخراجم از آن شرکت 16اصلی ترين آنھا يعنی شرکت نفت، مدت 
کات اعتراضی و اعتصابات کارگری  حرمشخصۀ دائمی  کار کرده ام، يک دولتی،

  .نبوده است

 سرکوب اعتصابات توسط دولت فقط مختص به مجتمعات توليدی دولتی نبوده – 2
  . می گرديده استبه طرز خشن تری، بعضاً مراکز توليدی خصوصیوشامل 

از اينگونه تجربيات تاريخی و با رجوع به خاطرات و گزارشات دوستان سابقاً 
، چه "خدماتی"ت مختلف توليدی و غير توليدی يا به اصط�ح کارگر، در موسسا

، می توان به اين نتيجه رسيد که تبيين 57دولتی و چه خصوصی، قبل يا بعد از قيام 
رفيقمان کريم از چگونگی بسط حرکت اقتصادی کارگران به اعتراض سياسی دارای 

قوقی مالکيت ظاھر حکريم بھتر بود به جای تاکيد بر . وجوه ضعف اساسی است
سرمايه، يعنی دولتی بودن صنايع و کمرنگ کردن نقش واقعی دولت در ايجاد شرايط 

، مکان سرمايه داری ايران در چھارچوب تقسيم کار hزم برای بازتوليد کل سرمايه
حوزۀ صدور سرمايه با بازار جھانی سرمايه و موقعيت ايران به عنوان يک جامعۀ 

جامعه ای که طبقۀ کارگرش ھر چه . توجه قرار می داد را، مورد نيروی کار ارزان
وحشيانه تر سرکوب می شود تا با تحمل شديدترين ميزان استثمار و محروميت، نرخ 

  .سود دلخواه سرمايه ھای داخلی و بين المللی را تامين نمايد
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به اميد ادامۀ بحث در اين عرصه ھا، از . در اين مورد می شود بحثی سازنده داشت
 رفقای صاحبنظر، نوشته را با نقد چند نکتۀ ديگر در بحث رفيقمان کريم، ادامه جانب
  .می دھم

را، مجموعاً شعار مناسبی » اخراج نيروھای نظامی از محيط ھای کار«کريم شعار 
زيرا با در نظر گرفتن موقعيت مستاصل و . من با اين امر موافق نيستم. تلقی می کند

از ) يعنی دولت و به قول کريم، کارفرمای عمده(بحرانی رژيم جمھوری اس�می 
 جنبش طبقۀ کارگر محوریلحاظ سياسی و اقتصادی، طرح اين شعار به عنوان شعار 

خواست محوری، حق بی قيد و شرط اعتصاب، بدون نياز به ايران در اين مقطع، 
 ، را بهھيچ نوع قانونيت و ممنوعيت مطلق ھر نوع دخالت دولت عليه جنبش کارگری

ھر چند کريم با محوری .  می دھدتقليلخواست خروج قوای نظامی از مراکز کار 
ندانستن شعار مزبور و سخن گفتن از حق اعتصاب، سعی در فراتر رفتن از اين 
  .شعار می کند، اما به نظر من متاسفانه در محدودۀ پذيرش ھمين شعار باقی می ماند

اخراج نيروھای «رورت شعار کريم برای مستدل نمودن اين پذيرش مشروط، ض
معنی حرف !!! ، را از عادی شدن سرکوب نتيجه می گيرد»نظامی از محيط کار

پس طرح اين شعار، ! ايشان در اين رابطه اين است که چون سرکوب عادی شده
آيا اين بدان معنی است که کارگران !! اعتراض به اين عادی شدن سرکوب می باشد

ده اند که کشتار خويش توسط دولت سرمايه داری را امری ايران، تا به آنجا سقوط کر
و بنياد کار بايد از طريق طرح اين شعار، به کارگران !  تلقی می کنند؟عادی و برحق

  ! ندانند؟عادی و طبيعیيادآوری کند که اين کشتارھا را 

او می نويسد جنبش می ! کريم وجود جنبش کارگری را در حال حاضر نفی می کند
ول مسائل متفاوتی از جمله دستمزدھای عقب افتاده، ھماھنگی تورم با حقوق تواند ح

کارگران، خروج نيروی نظامی از  محيط کار و باhخره تشکل مستقل سراسری 
  .کارگران شکل بگيرد

با در نظر گرفتن اينکه در حال حاضر، حرکت اعتراضی حول اين مطالبات به طور 
خواست از تمامی خواسته ھای نامبرده، اينجا و پراکنده، با عمده بودن يک يا دو 

آنجای ايران، تقريباً ھر روزه جريان دارد و کلمۀ حرکت مترادف با واژۀ جنبش است 
  ! اين حکم ايشان يعنی چه؟- گيرم جنبش پراکنده–

شايد رفيقمان کريم عقيده دارد که جنبش طبقۀ کارگر فقط ھنگامی وجود دارد که 
اين اولين بار . به فرمان اتحاديه به طور سراسری ظاھر شوددارای اتحاديه باشد و 

است که من چنين چيزی آن ھم از يک رفيق کارگر فعال و چپ ھم نسل خود می 
به ھمين علت خود را مجاز می دانم که بگويم ارائۀ اين حکم، يعنی خط کشيدن . شنوم

  .بر روی کل مبارزات کارگران ايران از آغاز تا کنون

اصلی سرکوب طبقۀ کارگر ايران را توسط رژيم، عدم پيوستگی حرکات کريم علت 
. آری، در اين که کارگران متشکل، مقتدرترند شکی نيست. اعتراضی آنان می داند

اما سوال اين است که آيا رژيم ايران، کارگران متحد را مانند رژيم ھای ترکيه و 
ديه ھای به اصط�ح مستقل و که در آنجا کارگران دارای اتحا... افريقای جنوبی و 

  !حتی ميليتانت نيز ھستند، سرکوب نکرده و نمی کند؟



 167 

شعار خروج نيروھای نظامی از محيط ھای «ھمانطور که پيشتر گفتم، کريم از 
جنبشی که به عقيدۀ (، فراتر می رود و شعار محوری را برای جنبش کارگری، »کار

تشکل مستقل می داند که با مشخص ، !!)وی فع� وجود ندارد و بايد به وجود آيد
کردن جنبۀ دموکراتيک اين خواسته ماھيت سياسی آن را به طور غير مستقيم بيان 

چنين درکی از استق�ل جنبش و تشکل کارگری، عميقاً سنديکاليستی و . کرده است
بورژوايی، گيرم به قول کريم از نوع دموکراتيک آن، می باشد و نتيجتاً مغاير با 

کسی از مقولۀ استق�ل جنبش و تشکل مستقل کارگری، بر اساس نگرش درک مار
نگرشی که استق�ل طبقۀ کارگر را، در . ماترياليسم انق�بی و تاريخی می باشد

از کليۀ راه حلھا و سياست ھای  استق�ل راه حل ھا و سياست ھای طبقاتی اش،
بر اساس نقد موضوعيت يابنده در چھارچوب موجوديت و بقای سرمايه داری، 

کمونيستی شرايط کار، زندگی و استثمارش می داند و تشکي�ت مستقل نيز از اين 
منظر تشکي�تی ست که ظرف پيشبرد و توسعه و تعميق اين راه حل ھا و سياست ھا، 
با در نظر گرفتن موفعيت سياسی، اجتماعی جنبش طبقۀ کارگر و توازن قوای طبقاتی 

  .باشد... و 

در خاتمه من بر اين . ھا نکات قابل بحث نوشتۀ رفيقمان کريم استبه نظر من اين
باورم که تعداد زيادی از رفقا با وجود اعتقاد به کمونيسم بمثابۀ علم مبارزۀ طبقاتی و 
رھايی بخش طبقۀ کارگر و کل بشريت و عقيده به جنبش طبقۀ کارگر به عنوان بستر 

 ايران را موجودی ناقص، عليل، ناتوان پراتيک اين مبارزه، در واقع امر طبقۀ کارگر
آنان تصور می کنند که آخرين حد ظرفيت حرکات . و فاقد شعور و تحرک می بيند

اعتراضی کارگران ايران آن است که مث�ً از صاحبان سرمايه و دولت آنان 
درخواست کنند تا از سرکوب سيستماتيک آنان دست بردارند و يا به آنان اجازۀ ايجاد 

ستقل در چھارچوب قانونی سرمايه را بدھند و جالب اينجاست که ھمزمان با تشکل م
چنين فراخوان سنديکاليستی از نظر تشکي�تی و سوسيال رفرميستی و سوسيال 

، در مورد اجتناب از گرفتار )البته در بھترين حالت(دموکراتيک از نظر سياسی 
  .می دھندنيز ھشدار ! شدن در دام برخوردھای سوسيال دموکراتيک

طبقۀ کارگر ايران که فقدان تشکل ضد سرمايه داری اش و عدم صف مستقل 
سوسياليستی اش محصول شکست ھای گذشته، ناشی از سرکوب و  ھمچنين 
اشتباھات عظيم، از جمله اشتباھات ما فعالين کارگری اعم از مدعيان چپ راديکال و 

ن می باشد، از ن بعد از آ و ھمچنين عملکردما57م سنديکاليست ھا، قبل از قيا
ظرفيتی بسيار عظيم تر از آنچه که عده ای می پندارند برای پيشبرد اھداف طبقاتی 

اين طبقه که اکنون در منظر اکثريت مدعيان کنونی سازماندھی . اش برخوردار است
فاقد ھر نوع جنبش است و ظرفيت طرح چيزی باhتر از ! اش در خارج از ايران

ت صنفی، دموکراتيک و سنديکاليستی را ندارد، بخشی از ھمان شعارھا و مطالبا
. طبقۀ بين المللی ست که کمون پاريس و انق�ب اکتبر را به بشريت ارائه نموده است

من در ارزيابی .  ايران نيز، نيروی آغازگر و محرک جنبش بود57در ھمين انق�ب 
داشتن ارتباطات کارگری و سابق کارگران و مدعيان ! اين نمايندگان حقيقی و حقوقی

. حق انحصار سازماندھی جنبش طبقه ام، متاسفانه پسرفت بزرگی مشاھده می کنم

فکر می کنم که آنان قبل از آمدن اجباری يا داوطلبانه شان به خارج از جغرافيای 
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ايران، با ھر روايتی که از  کمونيسم داشتند، باز ھم پيشرفته تر از حاh فکر و عمل 
 .می کردند

    20/5/2001                                                                                                              
  .جم&ت داخل پرانتز و زير خط ھای تاکيد از من است
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