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تشکیالت کارگری چه هست و چه نیست؟
در این روزگار وانفسا نیاز زیادی برای کمک هست و کسانی
که در عمل نشان بدهند مساله هم طبقه ای ها مساله آنهاست
و در ضمن این قابلیت را داشته باشند که بر روی رفتتتار و
کردار دیگران تاثیر بگذارند ،چنین فتاتالتیتن کتارگتری تتاتداد
زیادی را دور خود جمع خواهنتد کترد کته ختیتلتی کتارهتا از
دستشان بر میاید.
تشکل در پایه ای ترین تعریف خود ارتباط هدفمند و پایدار یک عده آدم با همهه و بها ههمهدیه هر
است که از این طریق کار مشترکی که به تنهایی نمیتوانند از پس آن بر بیایند ،را دسهت مهمهعهی
انجام دهند.
از ما میپرسند که اتحاد علیه بیکاری چه نوع تش ّکلی است؟ قبل از هر موابی راستش باید از ایهن
نکته آغاز کرد که این فقط یک سوال نیست ،بلکه سر آغاز یک سلسله دسته بندی کامال آشنا است
که از همان بدو کار مثل بختک به دست و پای کارگران میپیچد .همه در دنیای واقهعهی از پهرا
کندگی کارگران می ویند ،اما طبقه ما بیشتر و بیشتر از تشکیالت و سازمان یابی دور میشود .در
میان کارگران و در میان همه کسانی که به امر طبقه کارگر میاندیشند ،به درستی ،تشکل یک امر
مقدس است .اما راستش را بخواهید اعتقاد داشتن به تشکل به عنوان چیزی مقدس ،که راه نهجهات
قطعی است اما در عین حال دور از دسترس و دست نیافتنی است و فقهط چهیهزی اسهت کهه گهویها
میشود آنرا ستایش کرد و حسرت خورد ،عمال همان نتایجی را ببار میاورد که اعتقاد نهداشهتهن بهه
تشکل!
تشکل در پایه ای ترین تعریف خود ارتباط هدفمند و پایدار یک عده آدم با همهه و بها ههمهدیه هر
است که از این طریق کار مشترکی که به تنهایی نمیتوانند از پس آن بر بیایند ،را دسهت مهمهعهی
انجام دهند .وقتی به مساله اینطور ن اه کنیم در بدترین شرایط خفقان نیز میتوان سنگ بهنهای ههر
نوع تش ّکلی را گذاشت و به هر تش ّکلی به طور واقعی مومودیت داد .اینکه اوضاع و احوال برای
رشد این همبست ی چقدر مناسب است ،چقدر این تشکل با استقبال روبرو میشود و چقدر قدرت به
هم میزند و المرم چقدر اشکال پیچیده تری به خود می یرد ،مسایلی هستند مربوط به تکهامهل ایهن
تشکیالت و نه نفس مومودیت آن .تصویر تشکل به صورت چیزی که رئیهس دارد ،اسهاسهنهامهه
دارد ،مرامنامه دارد ،و چهیهزههای نهآهیهر آن در واقه تصهویهر شهکهل مهعهیهنهی از تشهکهل و در
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حد معینی از تکامل تشکل است و نه خود تشکل .به این حد از به اصطالح سازمان یافت ی اداری
میتوان بعدا رسید ولی برای شروع کار داشتن این موارد و بخصوص که ممعیت هنهوز کهم اسهت
الزامی نیست .یک کار متشکل را میتوان با یک توافق ضمنی شروع کرد .باید گفت در این دوره
که ما زندگی میکنیم بسیاری از تشکل ها را باید این ونه آغاز کرد.
نیاز ما ،یعنی نیاز طبقه ما به تشکل یکی و دو تا نیست .هر ما که نیازهای مشترک ما همهکهاری
دست ممعی ما را طلب میکند باید آن اشکال مناسب برای نفس همهکهاری و تهداوم آنهرا یهافهت و
همواره در شکل مناسب دی ری به صفوف متحد خود آرایش بدهیم .به عبارت دی ر قرار گرفهتهن
در یک تشکل و فعالیت کردن برای امر مشترکی که دف آن تشکل است بهه ههیهج ومهه بها قهرار
گرفتن در تشکل های دی ر که آنها نیز امر کارگران را به پیش میبرند در تناقض نیست .در مایی
که سنت سازمان یابی در میان کارگران قوی است ،هر کارگر عضو چندین انجمهن و بهاشه هاه و
سازمان مختلف است.
اتحاد علیه بیکاری تشکل و ظرف اتحاد و برادری کارگران یک محله و یا یک مهرکهز کهارگهری
است که برای همکاری دسته ممعی و صمیمانه به کمک هم طبقه ای های خویش اسهت کهه زیهر
فشار زندگی دارند از پا میافتند و هر روز به استقبال مصیبت های تازه میروند .وقتی این تشهکهل
ها کوچک است و هنوز پا ن رفته و ممعیت کم است ،میتوان زیاد با مقامات دولتی و کاربهدسهتهان
سر شاخ نشد و راههای مسالمت آمیزتری را در پیش گرفت .اما نبایهد تهردیهد داشهت کهه در ایهن
روزگار وانفسا نیاز زیادی برای کمک هست و کسانی که در عمل نشان بدهند مساله هم طبقه ای
ها مساله آنهاست و در ضمن این قابلیت را داشته باشند که بر روی رفتار و کردار دی ران تهایهیهر
ب ذارند ،چنین فعالین کارگری تعداد زیادی را دور خود مم خواهند کهرد کهه خهیهلهی کهارهها از
دستشان بر میاید.
در مورد یک فعال اتحاد علیه بیکاری سوال واقعی اینست که در طول هفته آیا به صرافت ظهرف
تازه ای از اتحاد و اخوت کارگران محل کار و زیست خود افتاده اید؟
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تشکل طبقاتی کارگری شاخ و دم ندارد ،دارد!
این "دیوانگتان" ختوشتبت تانته در متیتان فتاتالتیتن کتارگتری
بسیارند .فاالین کارگری که با شور انقالبی و آرمان واهی از
جان خود مایه میگذارند .اما وجه مش صه مشترک آنهتا در
وافع بینی آنهاست .یک واقع بینی ژرف بترای ایتن فتاتالتیتن
ضروری است تا بتوانند دلیل تفرقه و فقر و تتیترب بت تتتی را
برای کارگران توضیح بدهند و برایش چارب بیاندیشند.

ما را مزو دیوان ان بحساب میاورند وقتی می وییم بیمه بیکاری برای همه مویندگان کار ،می وییم
کاهش سهاعهات کهار ،مهیه هویهیهم بهیهمهه بهیهکهاری در حهد حهقهوم مهاههانهه یهک وکهیهل مهجهلهس.
ما را مزو دیوان ان بحساب میاورند وقتی می وییم این مطالبات را میتوان همین امروز به کرسی
نشاند اگر کارگران متحد شوند .ما را خیالبافانی میپندارند که چشم بر روی واقعیت فقر و تفرقه و
افکار عقب مانده طبقه کارگر میبندیم.
ما را دیوان ان بحساب میاورند زمانیکه برای اتحاد قدرتمند کارگران بر قدم های "ابتدایی" بعنوان
مهههثهههال از صهههنهههدوم ههههمهههبهههسهههتههه هههی و پهههاتهههوقهههههههای کهههارگهههری تهههاکهههیهههد مهههیههه هههذاریهههم.
اما در عین حال در البالی این قدمها و مطالبات فوری علیه بیهکهاری ،مها نهیهروی طهبهقهاتهی کهل
کارگران را علیه کل نآام سرمایه داری آماده و متحد میسازیم .ما کارگران چاره ای نداریم بهرای
دفاع از معیشت خود امروز علیه بیکاری ،فردا برای افزایش دستمزدها و هر روز در سن هرههای
متفاوت و از ممله برای آزادی تشکلها مداوما صفوف خود را متحد کنیم .این مبارزات الزم است،
قهرمانانه و پر شور هستند ،فتح این سن رها بمعنای غلبه آمدن بر تباهی خرد کننهده در صهفهوف
ماست .اما قرار نیست مبارزه سن ر به سن ر و دفاع از معیشت در تمام عمرمان مزیی از داستان
زندگی ما باشد.
ما ،از این "دیوان ان" خوشبخانه در میان فعالین کارگری بسیارند .فعالین کهارگهری کهه بها شهور
انقالبی و آرمانخواهی از مان خود مایه می ذارند .اما ومه مشخصه مشترک آنهها در وافه بهیهنهی
آنهاست .یک واق بینی ژرف برای این فعالین ضروری است تا بتوانند دلیل تفرقه و فقر و تهیهره
بختی را برای کارگران توضیح بدهند و برایش چاره بیاندیشند .برای این فعالین امید به ظهور یک
منجی و از طرف دی ر تسلیم و ناامیدی؛ پشت و روی یک سکه و به یک اندازه پوچ اسهت .امهر
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این فعالین پروراندن کینه و نفرت هر چه عمیقتر آگاهانه علیه مسببین وض مومود است ،در عین
اینکه بجای عصیان و شورش؛ سازمان و اتحاد و گامهای سنجیده را میپرورانهنهد .در عهیهن حهال
پیروزی در سن رهای مختلف و صف هر چه متحد کارگران بدون یک هدف واحد نه ممکن است
و نه عاقالنه .در یک کالم ،شعارها و خواستهای امروز ما طوری بهایهد انهتهخهاب بشهونهد ،روش
مبارزاتی کارگران باید از آن خصلتی برخوردار باشد که در آن مسیر ،هر کارگر خود را متهعهلهق
به یک طبقه و به یک پیکر واحد ببیند که میتواند خودش در راس حکومت قرار ب یرد؛ مهیهتهوانهد
سرنوشت مامعه را رقم بزند؛ ساختن مامعه ای که سود سهرمهایهه اسهاس آنهرا تشهکهیهل نهمهیهدههد،
حکومت کارگری.

طبقه کارگر بخودی خود یک طبقه متشکل است .این طبقه را مجموعه ای آحاد کارگری تشهکهیهل
نمی دهد .ما کارگران در بخش اصلی از اوقات بیداری از زمان سوار شدن به اتوبوس به مهقهصهد
کار تا برگشت به خانه و اساسا در زیر سقف کارخانه موقعیت مشترکی را از سر می ذرانیم .کار
مشترک ،کارفرمای واحد ،روابط یکسان از دستمزد و شرایط کار همسرنوشتی را به رگ و خون
و استخوان ما تزریق میکند .درد و شادی مان مشترک است ،باال و پایین رفتهن سهاعهات کهارمهان
مستقیما روی هم تاییر می ذارد ،داستان زندگیمان عکس برگردان همدی ر است .زبانمان ،فرهنگ
و تفریحاتمان ،فحش ها ،سلیقه ها ،حتی کمابیش قیافه هایمان مثل هم هستند یا خیلی سری شبیه بهم
از آب درمیایند.
در کارخانه "ما" یک طرفیم و کارفرما طرف دی ر .چاره ای نداریم غیر از اینکه متحد باشیم .این
اتحاد مزیی از رفاقت ماست .اعتماد به همدی ر را کسی به کسی از کارگهرهها "درس نهمهیهدههد".
می ویند اعتماد "همین موری" میان کارگرها هست ،قاتق ماست توی سفره کارگران است .بخهشها
راست می ویند؛ اما باید بخاطر آورد این "اعتماد" ساخته شده ،حاصل مایه گذاشتن خود کهارگهران
است .کارگرها به هم کلک نمیزنند ،در رخت کن دست تو میب همدی ر نمیبرند ،غدایشان را با هم
تقسیم میکنند ،بداد هم میرسند؛ اینها سنت های قدیمی بحساب میایند .محالت کارگری و خهار از
کارخانه برای کارگر ادامه طبیعی سرنوشت مشترک است .کسی خصوصیات کارگری اش را در
رخت کن بجا نمی ذارد .در محالت همان کارگران دوباره با هم در داستان لحاف کهوتهاه دسهتهمهزد
شریک میشوند .کارگرها را در قبر همدی ر نمی ذارند ،اما از خهانهواده و خهاطهرات بهچه هی ،تها
تجربه کار و تالطمهای بیکاری ،و در نهایت بازنشست ی و ایام پیری؛ مستقل از کدام شهر و کدام
رشته تولیدی؛ سرنوشت بشدت مشابه و بهم پیوسته ای را نشان میدهد .روایتی هست که مهیه هویهد
کلیمیان هر مای دنیا که باشند به صرف کلیمی بودن ،بدون کوچکترین آشنایی قبهلهی ،بهه داد ههم
میرسند .هر چه باشد اما این همبست ی عمیق طبقاتی از سنتهای اولیه کارگری بحساب آمده است.
طبقات حاکم برای مقابله با طبقه کارگر قبل و بیشتر از هر چیز همبست ی و تعلق طبقاتی کارگهر
را مورد حمله قرار میدهند .هدف از ممانعت سرسختانه علیه هر گونه تشهکهل یهابهی کهارگهران و
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دست یری کارگران پیشرو نیازی به توضیح ندارد .اما تقابل بورژوازی با کهل دولهت و دسهته هاه
تبلیغی و سرمایه داران اساسا در مای دی ر متمرکز است.
با فقر و بیکاری تفرقه را در دل کارگر میکارند .هویت ملی ،مذهبی و ملی و منسی را بر کهتهف
هایش میدوزند .حجم دسیسه ها ،توطئه ها ،فریبکاری ها بر علیه کارگر؛ هم ی دقیقا برای اینکهه
تعلق طبقاتی را در او خفه کند ،سرسام آور است .بخش بزرگی از این سموم با کمک تهرس بهه او
تحمیل میشود ،ترس از گرسن ی ،ترس از زندان ،ترس از بیکاری ،ترس از انتقام خهدا  ...ههمهه
این پدیده ها کارگر تنها ،کارگر مسلمان ،کارگر ترک ،کارگر فارس ،کارگر زن یا مهرد ،کهارگهر
شاغل یا بیکار را تقدیس میکنند و طبیعی میشمارند.
وحدت طبقاتی کارگری شاخ و دم ندارد چرا که بسادگی بدنبال کنار زدن هویتهای کاذب و انهواع
تفرقه و ناباوری در میان کارگران است .ابزاری که کارگران تعلق طبقاتهی خهود را بهبهیهنهنهد .بها
اتحادشان قدرت خود را لمس کنند و زندگی را تغییر بدهند .در عین حال وحدت طبقاتهی کهارگهری
از یک مشخصه اساسی برخوردار است و آن اینکه هر کارگر قدمهای هرچند کوچک امروز خود
را در خدمت هدف مشترک برای کنار زدن سلطه سرمایه ببیند.
اما معنای عملی این مبانی مشخصا در تشکلهای کارگری در محالت در مبارزه علیه بیکاری
چیست؟
نقطه شروع اینستکه این تشکلها قبل از اینکه منحصرا مربوط به بیکاری باشد برای همه کارگران
است و باید همه کارگران ،چه شاغل و چه بیکار ،و از ممله کارگران افغانستانی را در بر ب یرد.
درست است که مساله بیکاری با تومه به ابعاد و عواقب آن بخودی خود ان یزه بیشتری را دامن
میزند ،اما باید بیاد آورد با تومه به کار قراردادی مساله بیکاری از نزدیک به کارگران شاغل نیز
گره خورده است .بعالوه و مهمتر اینکه ،مسایل مشترک بسیار دی ر ومود دارد که لزوم
همبست ی را فریاد میزند.
کدام فرم سازمانی؟ مشغول شدن به فرم سازمانی میتواند مهمترین نشانه در دست گرفتن شیپور از
سر اشتباه آن باشد! پاسخ واحدی به این سوال نمیتواند ومود داشته باشد .ما در پی تشکیل فی المثل
یک دفتر یا یک سندیکای فرضی نیستیم که کارگران بیکار با مرامعه و یبت نام و احیانا با شرکت
در چند اکسیون و تهیه طومار برای مشکالت خود مبارزه کنند .این راه حل ما نیست و ره بجایی
نمیبرد .ما بدنبال متحد کردن صفوف طبقه خود هستیم که بتواند بر علیه بیکاری بیشترین نیروی
کل طبقه را بسیج کند .قالب تشکل و متحد کردن صفوف طبقه در هر محله از ممله بسته به
ترکیب ممعیت ،نفوذ رهبرانی که دست بکار این اقدام میشوند و سوابق مبارزاتی در محله میتواند
متفاوت باشد .سوال مهمتر اینستکه کدام نیاز و کدام فعالیت میتواند کارگران را دور هم مم کند.
بسیار حیاتی است که تعلق مذهبی کارگران مانعی برای شرکت کارگر ایجاد نکند اما در عین حال
بنا به تعریف محمل اتحاد کارگری ما نمیتواند مهر مذهبی بر خود داشته باشد .زمینه ایجاد تیمهای
ورزشی ،نیاز به یک محل برای آموزش به کودکان محل تا ایجاد تعاونی مصرف برای تامین
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ارزانتر مایحتا خوراکی در محل میتواند زمینه و شکل مناسبی برای بنیادهای اتحاد کارگری
قرار ب یرد.
مشخصا در زمینه علیه بیکاری تامین معاش و تامین کرایه خانه اولین و گرهی ترین مسالهه اسهت
که باید موضوع فعالیت یا به عبارت درست تر ،باید موضوع چاره مویی قرار به هیهرد .ههمهواره
نهادهای دی ری ومود دارند که کمکهای خیرخواهانه را به خانواده کارگران بیکار عرضه دارند.
این کمکها کارگران بیکار را به مستمندان مامعه نزول داده و همواره بازای هر قرص نان آنها را
به سموم ضد طبقاتی کارگری آلوده میسازد .هیج فعالیت آگاه رایانه بدون پاسخ به این نیهاز پهایهه
ای نمیتواند شکل ب یرد .سوال اول اینستکه چ ونه کارگران میتوانند به تکهیهه بهه نهیهروی دسهت
ممعی خود بار فالکت را کاهش دهند؟ پاسخ این سوال فقط میتواند در محل داده شود .نفس بهههبهود
در زندگی روزمره ،تامین چند وعده غذا بدون منت و تحقیر موسسات خیریه بهخهودی خهود یهک
دستاورد برای فعال کارگری درگیر اسهت؛ و بهعهالوه راه را بهرای سهازمهان دادن اعهتهراضهات
کارگری برای بکرسی نشاندن بیمه بیکاری هموارتر میسازد.
اعتصاب بعنوان حربه مویر کارگران شاغل با هزار و یک پیچیدگی برای کارگران همراه اسهت.
در بیرون از کارخانه و بدون حربه اعتصاب ،امر پیشبرد یک اعهتهرام مهویهر عهلهیهه بهیهکهاری
بمراتب پیچیده تر است .اما منبش کارگری در فصل مبارزات کارگران بیکار بسیار غنی است و
میتواند نقش مویری در مبارزات محلی ایفا کند .چند نکهتهه اسهاسهی در ایهن تهجهارب را مهیهتهوان
بدین ونه خالصه کرد:
اوال :این اعتراضات باید بتواند برای دولت "مزاحمت" ایجاد کند .صرف برگهزاری امهتهمهاع کهه
فاقد قدرت تحمیل تجدید نآر به دولت ،کمتر راه بجایی میبرد .دولت و طبقه حاکم در دوره ههای
بحران با بمبارانهای تبلیغی در باب مشکالت اقتصادی دولت از قبل خود را برای مقابله با این ونه
اعتراضات خیابانی آماده میسازند .این اعتراضات باید بتواند در یک کشمکش طوالنی تر دولت را
تحت فشار قرار دهد .اعتراضات کارگران بیکار با ایجاد برنامه ریزی شده راهبندان در مهنهاطهق
پرترافیک شهرها یک نمونه است .راه پیمایی های میان شهری روشی بهوده اسهت کهه کهارگهران
ان لیسی و امریکایی در بحران بزرگ دهه  0391بدان دست برده اند
ثانیا :زنان طبقه کارگر که عمدتا به خانه داری مشغولند مهمترین گردان اعترام طبقه کارگر در
این عرصه را میسازند .این را شاید یک "برکت" و یا سعادت امباری نهاشهی از پهدیهده بهیهکهاری
بتوان نامید که زنان طبقه میتوانند ملوی صحنه قرار ب یرند .مهمترین خاصیت ایهن فهرصهت در
اینستکه چه مردان و چه زنان کارگر به کار مجانی زنان خانواده کهارگهری در خهدمهت سهرمهایهه
داران واقف شوند و بیمه بیکاری برای کارگران زن برای کارهای خان ی را در دستور خود قرار
دهند.
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ثالثا :برای اعتراضات باید سازماندهی طوالنی مدت را بدقت سازمان داد .در این رابطه "وقهت"
از مهمترین موان است ،زندگی روزمره بطرز اعجاب آوری کل وقهت والهدیهن کهارگهری را بهه
اشغال درمیاورد .سیاستهای اداره کار در قبال بیکاران آگاهانه وقت آنها را با امور بیهوده اشهغهال
میکند .رسیدگی به کودکان خود بسیار وقت گیر است .در سازمان دادن اعتراضات کارگری باید با
انواع همکاری و تقسیم کار وقت الزم را تامین کرد.
راباا :تبلیغات .اعتراضات کارگران بیکار باید بتواند در میان افکار عمومی سمپاتی ایجاد کند و
بخش هر چه بزرگتری از هم طبقه ای های خود را بسیج کند .نیروی ویژه ای باید این عرصه را
بپوشاند.
تجربیات منبش کارگری در عرصه بیکاری مزو درخشان ترین ،توده ای ترین و موفق ترین
فصول آنست .این مبارزات مملو از لحآات غرور آمیزی است که چ ونه کارگران بیکار از انگ
ن ون بختان به مدعیان تمام قد سرمایه داران و دولت و ارتش تبدیل شدند .حلقه های بهم پیوسته از
مبارزات کوچک که دستاوردهای بزرگ را ممکن ساختند و همه لحآات آن مملو از من یدن با
تفرقه و ترس و ناباوری بوده است.
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گره گاههای اصلی در درد بی درمان طبقه کارگر :تشکل!

نا ظر فرضی در آیندب فرضی ایران را در فاصله سالهای  0631تتا امتروز
ایران بستر کشمکشهای طبقاتی بزرگی می بیند .در ایران بجتای کتکتومتت
فالی میتوانست یک ککومت از جرب اصالح طلبان آن ،یک ککومتت یتیتر
آخوندی ،یک ککومت پرو یرب ،و یا یک ککومت از تبار ستبتز ستر کتار
باشد .راستش زیاد فرقی نمیکرد .آنچه مهم است اینستکه در همته ستالتهتا
یک چیز میتوانست سرنوشت دیگری را رقم بزند:

کارگران همت! کارگران اتحاد! کارگران انقالب!

چرا کارگران در ایران متحد نمیشوند ،چرا سر به سازمان نمیدهند؟ چههل سهال پهیهش حهتهی فهکهر
کردن به تشکل کارگری کافی بود تا کالهتان با کاله سازمان امنیت مهلهی در ههم بهرود .بهعهد از
انقالب و سالهای اوایل دهه شصت هزاران فعال کارگری را فقط به مرم شرکت در یک سندیکا و
یا شورای کارگری از زیر سنگ بیرون کشیده و در سینه کش زندانها به گلوله بستند.
االن روزگار دی ری است .دنیایی درست شده که طیف بزرگی با چراغ قوه البالی کتابهای تاریخ
در پی یک اکسیر مادویی برای متحد کردن کارگران دور خود میچرخنهد .طهنهز تهلهخ مهامهرا در
آنجاست که طبقه کارگر در ایران هیچ اه ،در دل اختنام ،در چنین ابعاد گسترده ای به احهزاب و
مریانات سیاسی دسترسی نداشته است .هیج گاه اپوزسیون سیاسی رژیم در ایهران بهه ایهن انهدازه
"چپ" و مداف حقوم پایه ای کارگری ظهاههر نشهده اسهت .فضهای ایهران از دریهچهه کهانهالهههای
تلویزیونی ،خطابه ها ،تا سازمان مهانی کار هم ی مملو از "پاسخ به معضالت کارگران" اسهت.
افزایش دستمزد ،خاتمه قراردادهای موقت ،بیمه بیکاری ،آزادی سندیکاها  !...اما کهمهاکهان سهوال
بجای خود باقی است :کارگران چرا متشکل نمیشوند ،به میدان نمی آیند؟ سالهای طوالنی از فقر
و دستمزدهای پرداخت نشده و بیکاری باید راه را بر هر امیدی بسته باشد .چرا کارد به استخهوان
کارگران نمیرسد؟ عصیان کارگران کجاست؟
طنین این سوال در فضای سیاسی ایران تمامی ندارد .اما این یک سوال نیست .رو به طبقه کارگر
است اما در مسیر معضل تشکل آن نیست .این یک مارش عقب نشینی کل مبهههه سهبهز اسهت کهه
دیواری کوتاه تر از طبقه کارگر برای پوشاندن افتضاح سیاسی بزرگ خود پیدا نکرده اند .ترکیب
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شرکت کنندگان در این مارش راه را بر هر گونه تردید و سوء تفاهم میبندد .از انواع رنه هارنهگ
ملیون و اپوزسیون دمکرات تا کمونیسم بورژوایی در یک سمپوزیوم همه با هم "آسهیهب شهنهاسهی
تشکل یابی طبقه کارگر" حضور به بهم رسانده انهد .ایهن دومهیهن بهار اسهت کهه "مهبهههه مهتهحهد
متخصصان سبز سرن ونی رژیم به سراغ کارگر می آیند .دیهروز ،مهلهبهس در کهت و شهلهوار و
کراوات پست وزارت کار در حال بشارت آزادیهای تشکل کارگری در فردای حکومت ائتالفی در
طنین کف زدن متقابل؛ امروز عینک به دندان گرفته و در پز عالی بررسی های عمیق؛ ههر دو
به یک اندازه به امر واقعی طبقه کارگر ارتباط داشته و دارند .چه بار اول در زمان پیشهروی بهر
متن "رژیم چنج" امریکا و چه امروز در پنچری سیاسی خویش ،قرار است طبهقهه کهارگهر تهاوان
محاسبات سیاسی این مماعت را پس بدهد .شرط بندی شان روی امریکا غلط از آب درآمد ،تخت
و تبق "میدانم ،میدانم" را به ستون کارگری نشریات منتقل کرده اند .هر چه که تا دیروز خطاب به
شرکا مبادی آداب بوده و با موسوی و کروبی از "کشتی گرفتن" احتراز داشتهنهد ،امهروز مهبهصهر
کالس درس تشکیالت مستقل طبقاتی کارگری دو قورت و نیمشان باقی است.
مبهه سبز هر تومیهی برای موقعیت خود داشته باشد ،در دوره قبل در فریب طبقه کارگهر زیهر
پرچم موسوی ناکام ماند .اینها بازندگان دنیای ضد رژیمی هستند و همه آبروی کهارگهر پهنهاههی و
"چپ و کمونیستی" خود را سوزانده اند .بار دوم کارگر پناهی یک بار دی ر به کاههدان زده انهد.
منگ دیروز اینها با "رژیم" ربطی به طبقه کارگر نداشت .امروز دارند گناه را به گردن کارگران
می اندازند که "متحدانه و سازمان یافته وارد کارزار نشده و رژیم را بها اعهتهصهابهات خهود فهلهج
نساخته اند  !"...ظاهرا کارگران سرگرم "مبارزات اقتصادی" از حمایت احزاب "رهایهی بهخهش"
غافل مانده اند!
سرنوشت سیاسی مبهه سبز هر چه از آّب در بیاید اما ممهوری اسالمی سر مای خود؛ و معضهل
تشکل یابی طبقه کارگر سن ین تر از گذشته بر سر این طبقه به قهوت خهود بهاقهی اسهت .امهروز
رهبران کارگری همان صورت مساله قدیمی تشکل را در مقابل خود دارند .رهبران کارگری باید
راه خود برای سازماندهی کارگران را ادامه بدهد در عین اینکه از پس فضای مهریهانهات سهبهز و
ضد رژیمی بر بیاید.
آنچه در ایران می ذرد اعتراضات کارگری است کهه در آن عهالهی تهریهن شهکهل اعهتهراضهات در
مهمترین مراکز تولیدی و بر سر گرهی ترین مطالبات طبقه کارگر بطور مهداوم تهکهرار مهیهشهود.
دانش مارکسیستی زیاد عمیقی الزم نیست تا شکاف طبقاتی در سطح سیهاسهی در کهل مهامهعهه را
تشخیص داد .سنبه کارگر در ایران پر زور است .وضعیت ارگانهای رسمی کارگهری حهکهومهت،
انزوای خانه کارگر و شوراهای اسالمی حکایت از شکاف پایه ای سیاسی میان کهارگهر و طهبهقهه
حاکم دارند .دولت و طبقه حاکم دائما در حال هوا کردن فیل "سیاست و راه حل اقتصادی" هسهتهنهد
که تاییر آن از تاییر برف در گرمای تابستان فراتر نمیرود .طبقه کهارگهر در ایهران بهزرگهتهریهن
ماشین سرکوب اعترام کارگری در دنیای معاصر را دست به عصا ساخته است .این یک منبش
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بزرگ و رادیکال آن مامعه است .بسادگی میتوان آنرا از بزرگترین تحرکات کارگری در مهان
نامید .بطرز حیرت آوری این منبش و قبل از هر کس در چشم رهبران خود بهرسهمهیهت شهنهاخهتهه
نمیشود.
تصویر ماری از طبقه کارگر در ایران مبتنی بر یک طبقه ستم دیده ،بی افهق ،سهرکهوب شهده و
پراکنده زیادی یکجانبه و زمخت و غیر واقعی است .خنثی کردن این تصویر مهههمهتهریهن وظهیهفهه
کارگران پیشرو در ایران در ایجاد تشکل و اتحاد صفوف طبقاتی آنهاسهت .مهروری بهر عهرصهه
های اصلی کشمکش کارگران پیشرو هدف از این نوشته است.
کارگران و مظلومیت!
کارگران مآلوم نیستند ،هرگز نبوده اند .طرف حساب کارگر نه دزدان و گردنه به هیهران؛ بهلهکهه
بورژوای مامعه است .تجم کارگران برای بیدار کردن ومدان فالن مقهام دولهتهی نهیهسهت .تهجهمه
کارگران برای رساندن فریاد خود در مقابل ساختمان مجلس نیست .همهان کسهانهی کهه مهیهخهواههیهد
بیدار شوند ،نه تنها قانون بلکه تمام دست اه دولتی و قاضی و رهبر؛ ممل ی فرودستی طبقه کارگر
و استثمار را با هم و آگاهانه برنامه ریخته اند .مطابق این برنامه ها قرار است که دستمزد کارگر
قط شود ،قرار است که کارگر به منجالب بیکاری رانده شود .در چهارچوب مامعه رسما از هر
کارگر انتآار میرود که تسلیم باشد ،خفه خون ب یرد ،آگاههانهه کهودکهان خهود را بهه وعهده ههای
دروغین مقامات گول بزند ،بسوزد و بسازد ،آنقدر دعا کند تا مانش در برود ،و اگر خواست گهور
خود را به درون یکی از زندانها گم کند! یک امتماع اعتراضی بیان ر تعداد کارگرانهی اسهت کهه
تصمیم گرفته اند گول نخورند وعده و وعیدهای دروغین کارفرما و دولت را به سخره ب یرند.
همیشه و در همه تجمعات کارگری کسانی پیدا میشوند که تصور میکنند اگر امتماع کارگران "تند
روی" نکند ،اگر عکس رهبران نآام را در پیشاپیش صفوف خود ب یرند و احهتهمهاال بها تهعهدادی
صلوات و دعا و روضه خوانی به هدف خود نزدیک تر میشوند .همیشه در مقابل مهیهتهوان یهابهت
کرد که همیشه واحدهای سرکوب ر آماده بوده اند که این توهم را تا آخرین قطره در هم بکوبند.
کارگران و ترس
ربط اعترام کارگری به روحیات کارگران ،ترس یها شهجهاعهت کهارگهران یهک سهاده انه هاری
کودکانه بیشتر نیست .صد البته هر اعتصاب و اعترام کارگری تنها با درمه باالیی از شجاعت
و خود گذشت ی رهبران و کارگران ممکن است .ترس پایه اساسی حفظ حکومت استثمار سرمهایهه
داری در همه ما و در دل تاریخ این نآام بوده است .ترس از اخرا  ،ترس از بیکاری ،ترس از
عدم تامین مایحتا خانواده ،ترس از تحقیر و کتک ،ترس از زندان و ترس از اعهدام .اگهر مهتهن
روزمره کار کارگر او را در معرم خشم و عصیان دائمی قرار میدهد ،در عهوم بهورژوازی
در کمال آرامش و خونسردی همه ابزارها را برای سرکوب و عقب راندن کارگران فهراههم آورده
است .هر تک اعتصاب کارگری برای بورژوازی یک فرصت منحصر به فهرد اسهت کهه خهیهال
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اتحاد و اعترام را در میان کارگران بخشکاند .ترس و ارعاب پایه این سیاست است.
کسی ،هر کسی ،هر کارگری ،هر "قهرمانی" که از ظرفیت دستجات حزب هللا در بخون کشهیهدن
صف اعتصاب کارگران نترسد ،و شکنجه گاه اوین را دست کم ب یرد تنها میتواند یک احمق باشد.
کسی که بیم کارگران در مقابل عواقب شکست اعتصاب و سفره خالی خانواده خهویهش را دسهت
کم می یرد هرگز گامی در راه تقویت روحیه اعتراضی در میان کارگران به ملو باز نخواهد کرد.
هر اعترام کارگری به یک مبهه منگ شباهت دارد ،تهییج بخهشهی از ایهن صهحهنهه اسهت امها
شجاعت را با آمادگی در مقابل پیامدهای احتمالی مبارزه یها اعهتهصهاب مهعهیهن مهیهتهوان بهه خهون
کارگران شرکت کننده تزریق کرد .کارگران به "شهید" نیاز ندارند ،اما به فهعهالهیهت مهانهفهشهانهانهه
صفوف خود در انواع شبکه های مبارزاتی و از ممله در حمایت از زندانیان بشدت نیاز دارند.
کارگران و اتحاد

سرنوشت مشترک ،موقعیت امتماعی مشابه و منافه یهکهسهان دسهت کهارگهران را در دسهت ههم
می ذارد .کارگران در محل کار ،در ایام بیکاری ،در محله ،در روابط دوستی و فهرههنه هی و در
عرصه های متعدد با هزار رشته بهم وصل میشوند .اما همین طبقه مداوما با پراکهنهدگهی دسهت و
پنجه نرم میکند .طبقه کارگر متحد نیست ،به این دلیل ساده که امازه اتحهاد بهه او داده نهمهیهشهود.
"اتحاد" برای طبقه کارگر یک دانش معین نیست که آنرا بیاموزد ،یک ورد یهک آیهه نهیهسهت بهه
خورد تک تک آنها داده شود .ناامنی اقتصادی ،دسایس دائمهی و بهالوقهفهه بهورژوازی ،تهحهوالت
دائمی اقتصادی و سیاسی مامعه ،ایدئولوژی بورژوایی مامعه با قدرت عآیم رسانه ای پایه ههای
فکری کارگران را دائما در معرم پراکندگی قرار میدهند .مذهب از بزرگتهریهن دشهمهنهان اتهحهاد
کارگری است ،نه فقط بخاطر شکاف در مقدسات این یا آن مذهب ،بلهکهه صهرف اتهکهاء بهه یهک
خداوند کمتر دلیلی برای اتحاد با دی ر رفقای کارگر باقی می ذارد .تفاوتهای مهنهسهی سهر مهنهشهاء
عمیقترین شکافها میان صفوف طبقه کارگر است.
اتحاد کارگری مستلزم فعالین و رهبران کارگری است که بطور دائمی ریشه ههای پهراکهنهدگهی را
افشا میکنند ،اما مهمتر از آن اتحاد کارگری مستلزم مکانیسم ها ،سنت ها و فعالیتهههایهی اسهت کهه
مداوما اتحاد و نزدیکی و را تقویت میکند .صندوقهای تعاونهی ،تهیهم ههای ورزشهی و کهلهوبهههای
مطالعاتی چند نمونه است .مساله اساسی ایجاد مم های کارگری است که در یهک رابهطهه زنهده
مداوما در تماس با هم قرار دارند ،مم رفقای کارگری که هیج وقت یکدی ر را تنها نمهیه هذارنهد.
ال وی طبقه بورژوا مطلقا گویاست .تماشایی است که چ ونه با هزار پیوند از کلوب تفریهحهات و
شعرخوانی تا انواع مراکز تحقیقی و اقتصادی به هم مربوط هستند .پارلمان و هیئت دولت پوشهش
تصمیماتی است که از "کانالهای واقعی" قدرت رقم خورده است .کریدورهای رسمی و قانونی در
هاله ای از روابط پیچیده است که در آن پست ها تقسیم میشوند ،وام های بانکی بهه فهریهاد اخهوی
های طبقاتی میرسند ،فرزندان الیق مدید پا به صحنه می ذارند و همه پشت همدی ر را می یهرنهد.
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در این شبکه ها عضویت و مای اه کسی بخاطر بازنشست ی و یا عزل از یک منصب دچار لطمه
نمیشود .تقسیم بیکار و شاغل سر سوزنی محل از اعراب ندارد .شرط ومود و ادامه کاری و شرط
پایه ای کارکرد این شبکه ها در حضوری بودن آنهاست.
هیج چیز مسخره تر از مای زینی اتحادهای کارگری با شبکه های دوستی اینترنتی نیست .اتهحهاد
کارگری قبل از آنکه یک فرم سازمانی باشد بر اعتماد آدمهای معین استوار است که میخواهند بها
هم هدف مشترکی را تعقیب نمایند .یک محله کارگری باید مایی بهاشهد کهه ههیهج عضهو خهانهواده
کارگری گرسنه سر بر بالین نمی ذارد ،کهار کهودک در آن دیهده نهمهیهشهود و کهارگهران از فهرط
استیصال در دامن اعتیاد به تباهی نمی افتد .تردیدی نیست ،هر تک مورد از مثهالهههای ذکهر شهده
گرسن ی و کار کودک و اعتیاد سرمنشا انزوا و سرشکست ی و پراکندگی مهمهعهیهت بهزرگ از
خانواده های کارگری عمل میکند .یک اتحاد کارگری برای چاره مویی عهلهیهه ایهن مصهائهب آن
عرصه ای است که میتواند بخش هر چه بزرگتری را بسیج کند ،به کارگهران اعهتهمهاد بهنهفهس را
بازگرداند ،روحیه حق طلبی را در آنها افزایش دهد ،گوش شنوا برای سیاستههای طهبهقهاتهی فهراههم
آورد ،رهبران کارگری را تثبیت نماید و راه را برای ملب سمپاتی و اعتماد کل مامعه رو به طبقه
کارگر و سوسیالیسم او هموار کند .در فقدان چنین اقدامات طبقاتی کهارگهری ههر روز بهه تهعهداد
قربانیان مستقیم فجای اضافه می ردد.
کارگران و افق سیاسی

کسی یک اعترام کارگری را به صرف متون روی پالکادهایش مورد قضاوت قرار نمیدهد .هر
اعترام و مبارزه کارگری با گوشت و استخوان در افق های سیاسی معیهن آغشهتهه اسهت .حهتهی
آرزوهای یک کارگر خواه ناخواه رنگ طبقاتی بر خود دارند .در یک مامهعهه ای کهه بهر مهتهن
شدیدترین بحران و رقابت بین المللی و تولید متکی بر کار سوپر ارزان کهارگهر ههمهه درهها بهر
پاشنه دو قطبی سرمایه و کار میچرخد ،اعترام کارگری نمیتواند بدون چاشنی سیاسی در آسمان
آن مامعه برای خود ظهور کند و خاموش گردد .هر اعترام بر کوهی از تالطم ههای فهکهری و
شب نخوابی و مدل کارگران تکیه دارد .تصمیم کارگر چه برای شرکت و چه عهدم شهرکهت در
اعترام حاضر ،سند زنده و گویا بر موض گیری سیاسی اوست .این کارگران با حضور فهردی
خود به دولت و سیاستهای اقتصادی و عده ها ،به صالحیت و پالتفرم آتی دولت دهن کجی میکنند.
این سرنخی است که ما را به خصلت مهمی از اعتراضات کارگری رهنمون میشود.
اعترام کارگری نه از گذشته خود و نه از موقعیت امروز خویش بلکه تماما از آینده خود نهیهرو
می یرد" .چه باید کرد؟" و "رو به کجا میرویم؟" از ملزومات اساسی ایجاد تحرک در میان طبهقهه
ایست که نمیتواند تا "اطالع یانوی" در تآاهرات شرکت کند .ادامه اعترام تا "تسلیم دولت" در
مقدورات زندگی او نمی نجد .خالء یک افق طبقاتی و سوسیالیستی دلیل اساسی ناکامی مو عآیم
کارگران در دو دهه اخیر را شکل داده است.
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کارگران و مبارزب اقتصادی

مبارزه اقتصادی برای کارگر یک مبارزه عینی است .حتی در هارترین دیکتاتهوری بهورژوایهی
هم کارگران در انتخاب کارفرما کامال آزادند .کارگران آزادند از قید و بند هر کارفرمهای فهرضهی
تمرد او را با گرسن ی پاسخ میدهد .نآام سرمهایهه
رها باشند ،کار نکنند .اما همزمان همین مامعه ّ
داری به عنوان نآامی بغایت متعالی در بهره کشی از کار کارگر شناخته میشود .در ایهن شهکهی
نیست .اما نبوغ اصلی این نآام در فشار به کسانی است که در خار دایره تولید قرار گرفته انهد.
در این نآام "اشتغال" مز یک زندگی بخور و نمیر و برای یک مدت محدود را بدنبال ندارد .امها
همزمان "بیکاری" سقوطی بمراتب عمیق تر در همه عرصه های اقتصادی و امتماعی است.
به معنای دقیق کلمه طبقه کارگر ،چه شاغل و چه بیکار مجبورند در میدان مهبهارزه اقهتهصهادی،
برای نان و برای مخار زندگی ،برای همه آن امکانات امتماعی که به داشتن شغل گهره خهورده
است؛ همواره در منگ و گریز باشد .مبارزات اقتصادی کارگران بمعنای مبارزه برای حق زنهده
ماندن در مقابل دولت و سرمایه دارانی است که بدقت فقر را مهندسی و هدایت میکنند .وارونه هی
بزرگ تمام تاریخ بشری آنجاست که دولتی که اساس ماموریت آن خاموش نه هاه داشهتهن ههر چهه
فقیرانه تر میلیونها بیکار مامعه است ،خود را دولت اشتغال مینامد و دقیقا بر سر قهربهانهیهان خهود
منت می ذارد.

مبارزه اقتصادی کارگران باید قبل از هر کس نزد خود کارگران پوست بیاندازد .این منهبهش بهایهد
طلبکار و تعرضی شود .تصویر امروز "تجم تکراری کارگران مآلوم " باید مهای خهود را بهه
تجم کارگران خشم آلودی بدهد که خدا را بنده نیستند .باید از خود پرسید چه هونهه اسهت ههزاران
امتماع کارگری با خواستهای پایه ای و بر حقی مثل دستمزد عقب افتاده هنوز نتوانسهتهه حهمهایهت
فعال آن مامعه و حتی کارگران در آن مامعه را ملب کند؟ از خود بپرسیهم مه هر کهل طهلهب ایهن
کارگران چقدر است؟ از خود بپرسیم چ ونه دولت توانسته و میتواند از این رسوایی مان سالم بدر
ببرد؟ پاسخ سوال ساده است .مبارزه اقتصادی طبقه کارگر فقط بر سر شندرغاز دستمزد نهیهسهت.
منبش بینوایان مامعه نیست .مبارزه اقتصادی کارگران باید حرمت و شرافت انسهانهی خهود را
بیابد .اعترام کارگری باید از "ستون معضالت برنامه ریزی اقتصادی مامعه" افکار عمومی به
موضوع اعترام شجاعانه مردان و زنانی تبدیل شود که به شرایط برده وار و به گرسن ی در
خاموشی تن نمیدهند.
مبارزه اقتصادی طبقه کارگر مهمتر از هر چیز ادعای تقسیم عادالنه حاصل کار خود است .به این
معنا مبارزه اقتصادی به عنوان تحرک و بیداری سوسیالیستی کارگران باید مای اه واقعی خهود را
در چندین عرصه اصلی کشمکشهای ماری مامعه پیدا کند.
اوال ،رو به طبقه کاکم :این ادعا ،ادعای سوسیالیستی کارگران باید بتواند دولت و بخشهای مختلف
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طبقه حاکم را در همین قامت به هماورد بطلبد.
ثانیا ،رو به خود صفوف کارگری :مبارزات ماری بر سر مبارزات اقتصادی یک سکهوی بسهیهار
معتبر برای نقد توهمات میلیونها کارگری که در انتخابات رژیم از این ستون به آن ستون سهر بهه
سنگ توهم و حماقت میکوبند ،باید عمل کند .این نقد فقط از زاویه ادعای سوسیالیستی طبقه کارگر
ممکن است .مسخره است که چ ونه رای دادن به آلترناتیوهای انتخاباتهی رژیهم مهیهتهوانهد رو بهه
اعتراضات کارگران برای دستمزدهای عقب افتاده فخر "واق بینی" بفروشد!
کارگران و آمادگی دفاع از خود

در مرور سرگذشت مبارزات کارگری نه ومود دسته های اوباش "فرا قانونی" تازگی دارد و نه
گارد دفاع از خود کارگری اعتصابات کارگری .خاصیت نیروهای اوبهاش در تهوانهایهی آنههها در
فضای ترس و ارعاب است .این نیروها با امتیازات ویژه دقیقا مطابق یک ال وی مشابه بهه مهان
مردم معترم رها میشوند و بعد از اتمام ماموریت نیروهای رسمی حکومت برای کارگران کوتاه
کردن دست مزاحمت در مورد منبش کارگری ایران صحنه یکطرفه است و دستجات باند سیهاههی
با دست باز صف کارگران را به میل خود و با خیال راحت مورد حهمهلهه قهرار مهیهدههنهد .مهنهبهش
کارگری در امریکا نمونه گویایی از پاسخ طبقه کارگر به این پدیده بود :اگر دولت نهمهیهخهواههد و
نمیتواند امنیت صف اعتصاب کارگران را تامین کند ،کارگران راسا دست به اینکار خواهند زد.
منبش کارگری امریکا در سالهای  0351تا  0391درسهای قابل تامل و قابل تحسینی را در ایهن
زمینه بجا گذاشته است .این منبش در مقاومت چه بسا مسلحانه در مهقهابهل دسهتهجهات اوبهاش ضهد
کارگری ابتکارات بسیار وسیعی را بخر دادند .در مورد منبش کهارگهری ایهران ،بهدون چهنهیهن
ظرفیت و آمادگی صحبت از تغییر مدی در موقعیت فعلی قابل تصور نیست .اشکال و ابعاد قدرت
دفاعی کارگران را فقط در محل و خود کارگران تعیین میکنند ،اما طبقه کارگر باید بتهوانهد اعهالم
کند امنیت صف کارگران را در مقابل اوباش تضمین میکند.

کارگران و "عشق به اعتصاب"
رهبران کارگری باید یکبار برای همیشه به "عشق اعتصاب" در فضای سرا پا مسخره و کودکانه
اپوزسیون ضد رژیمی نقطه پایان ب ذارد .معلوم نیست تا کی باید تحرکات کارگری به اعهتهصهاب
معطوف باشد ،اعتبار خود را به اعتصاب گره بزند ،و تا کی باید تحرک درونی مراکز کارگری با
یک اعتصاب بدرخشد و با پایان اعتصاب پرونده هر تحرک کارگری برای سالها بسته بماند؟ این
چه اعتصابی است که بجای تعمیق آگاهی و رزمندگی صفوف کارگری عقب نشینی و سکهوت را
ببار می آورد؟ باید پرسید این طوم لعنت کجا و چرا بر منبش کارگهری در ایهران سهوار شهد کهه
تشکیل یک صندوم تعاونی ،برپایی یک تیم فوتبال و امثال آن نسبت به تجم در مقابل دفتر مدیر
کل از اهمیت کمتری برخوردار گردد؟ در این میان تکلیف فعال کارگری آگاه و عاقل امها "بهخهت
برگشته" که باید یک اعتصاب نابهن ام و شتابزده را سد کند ،چیست؟ آیا واقعا وقت آن نرسیده
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که ترمز دستی ها را کشید و از خود پرسید :این منبش کارگری است یا عصیانهای کارگهری کهه
هر چه بیشتر کارگر را به قربانی می یرد؟ آیا وقت آن نرسیده از خهود پهرسهیهد ایهن چهه "مهنهبهش
کارگری" است که بعد از هر اعتصاب در مقابل ساده ترین انتآهارات دفهاع از خهود و دفهاع از
رهبران دست یر شده ،از صندوم حمایت از دست یر شدگان؛ به زانو در میاید؟ قرار بود از ههر
اعتصاب مجموعه ای از رهبران "رزرو" سوار بر تجربیات تازه تر و متکهی بهه انهواع اشهکهال
اتحاد کارگری را بجا ب ذارد .امازه دهید از خود بپرسیم چه وقت منبش کارگهری بهرای بهرآورد
این انتآارات بالغ خواهد شد؟ تا کی باید از هر اعتصاب تاریخچه اعتهرام و تهحهرک کهارگهران
ایران ،یکی پس از دی ری ،به یک سایت اینترنتی در حمایت کم یمر از عزیزترین چهره های این
طبقه در زندان اوین منتهی گردد؟
اعتصاب از اشکال عالی ابراز ومود اعترام کارگری است .اعتصاب یک ابزار شناخته شده و
در دسترس کارگران است .در عین حال شکل دادن به یک اعتصاب پیروزمند مشروط به یک کار
سازمان یافته و متکی به یک فعالیت پایه ای طبقاتی کمونیستی است .نهاگهفهتهه پهیهداسهت کهه یهک
کارخانه محل تالقی انواع گرایشات و تمایالت و روحیات در میان کارگران است .بعالوه نه فهقهط
گرایشات رادیکال و سوسیالیستی بلکه بسیاری گرایشات و نیروهای سیاسهی بهدنهبهال شهکهل دادن
اعتصابات کارگری به نف خود در فعالیت هستند .به این معنا در بسیاری موارد سهیهاسهت درسهت
چیزی مز مخالفت صریح با اعتصاب معین نیست .با فراخوان مریانات اپوزسیون ضهد رژیهمهی
برای "اعتصابات کارگران در حمایت از زبان ترکی" و یا اعتصاب در "بکارگیری نیروی محلی
در کارخانه" چه میشود کرد؟
حتی در محدوده مبارزه اقتصادی در یک کارخانه شکل گیری یک اعتصاب پیهروزمهنهد مسهتهلهزم
بازگشت به احکام بدیهی طبقاتی مبارزات کارگری است.
اوال :رای یک کارگر ،قبل از هر چیز ،اعتصاب اساسا توام با یک تناقض پایه ای است .او باید
کارخانه ای را تعطیل کند که نفس زندگی او به چرخیدن همان کارخانه گره خهورده اسهت .او بها
کارفرمایی رو در رو میایستد که در عین حال موفقیت همان کارفرما در اداره کارخانه به معهنهای
ادامه اشتغال او است.
ثانیا :شروع هیچ اعتصابی بر مبنای فراخوان کسی یا کسانی در روز متاتیتنتی بته وقتوع نتمتی
پیوندد .وقوع یک اعتصاب را نمیتوان پیش بینی کرد .وقوع یک اعتصاب به یک اتفام معین بهر
متن تناقضات مومود ،بر اساس آمادگی ذهنی و روحی قبلی در میان کارگران گره میخورد .رهبر
یک اعتصاب کسی است که از قبل اعتماد کارگران را ملب کرده است .خاصیت این رهبر در این
است که در بطن یک واقعه معین بتواند یک خواست همه گیر کارگران را به خهواسهت عهمهومهی
یک اعتصاب ترممه کند .همه زیبایی مبارزه طبقاتی کارگری در مبحث مربوط به مجم عمومی
کارگری اینجاست که یک اعتصاب با همه پیچیدگی های آن روی چهههارپهایهه وسهط سهالهن نهههار
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خوری شکل می یرد و ظاهرا بدون هیج رای گیری رسمی توده کارگر کهارخهانهه دل بهه دریهای
من ی میزند که کسی نمیتواند در مورد روند و نتایج آن با مرات اظهار نآر کند.

ثالثا :همه اعتصابات از همان لحظه شروع ،مساله چگونگی پایان خود را به صدر مشغله ختود
میراند .برای یک رهبر کارگری اینجا نه تهییج تو خالی بلکه فقط و فقط مجموعه فهعهالهیهت ههای
متحد کننده تاکنونی میان کارگران دستمایه ادامه اعتصاب میتواند باشد .پر واضح است که برای
هر کارفرما هر اعتصاب یک عرصه نبرد برای در هم شکستن همه توان کهارگهران را تشهکهیهل
میدهد .به این معنا میتوان دریافت که پیش بینی تا چه رسد به دیهکهتهه کهردن خهواسهتهههای یهک
اعتصاب و مهمتر از آن قضاوت در مورد یک اعتصاب موفق و یا ناموفق تا چه اندازه نامهربهوط
است .کدام اعتصاب ،در کدام روند؟ با کدام خواست؟ با کدام نتیجه نهایی؟ وقتی نوبت به احزاب و
مریانات سیاسی و مشخصا در چهارچوب مبهه سبز میرسد ،این مساله نه "نامربوط" بلکه مسموم
و مستقیما علیه مصالح طبقه کارگر از آب در میاید.
***
ما متعلق به دوره ای از تاریخ معاصر هستیم که در آن "طبقه کارگر مامعه نمیتوانست گلیم خهود
را از آب بیرون بکشد ".از این دوره ها در تاریخ مامعه ایران و در همه موام دی ر کم نمیشهود
سراغ گرفت .در همه این موارد ،مستقل از زبان و ملیت و دین و آییهن شهههرونهدان آن مهامهعهه؛
شرایط زندگی آن دوره مشابه هم است :میلیونها کارگر مامعه ،کار نه ،بلکه مان میکنند ،و با کار
خود یروت هر چه بیشتری میآفرینند؛ در عوم با تباهی هر چه بیشتر دست به گریبان می مانند.
آیندگان آمار و ارقام و تصاویر از سرسام سازندگی و یروت را در مقابل خود قرار خواهنهد داد.
ما برای آنها ما متعلق به دوره ای هستیم که کارگران مرات نکردند انبارها و فروش اههای مملهو
از کاال را به نف کودکان گرسنه خود مصادره کنند ،ساختمانهای لوکس را ساختند و با حسرت آنرا
به سمت بی خانمانی ترک کردند ،در پرونده قراردادهای موقت شان چهار ساختمان به آتش کشیده
وزارت کار ایری نبود ،در سالها مبارزه کارگری آنها از تشکل و وحدت طبقاتی کمتر ایری میشد
یافت و ...
ناظر فرضی در آینده فرضی ایران را در فاصله سالهای  0931تا امروز ایران بستر کشمکشهای
طبقاتی بزرگی می بیند .در ایران بجای حکومت فعلی میتوانست یک حکومت از شهجهره اصهالح
طلبان آن ،یک حکومت غیر آخوندی ،یک حکومت پرو غرب ،و یا یک حکومت از تبار سبز سر
کار باشد .راستش زیاد فرقی نمیکرد .آنچه مهم است اینستکه در همه سالها یک چیهز مهیهتهوانسهت
سرنوشت دی ری را رقم بزند:
کارگران همت! کارگران اتحاد! کارگران انقالب!
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بیکاری :برادری و تعصب طبقاتی کارگری کجا رفت؟

اید عبارت "شرافتت کتارگتری" را در کتل جتامتاته ستر زبتانتهتا
انداخت" .شرافت کارگری" به این مانا که کارگران همدیتگتر را
تنها نمی گذارند ،کارگران خر خود را نمی رانند ،جای کارگر بغل
دست خود را قاپ نمیزند.

تصویر مشترک در مامعه امروز ما این است که کارگران در ایران متحد نهیهسهتهنهد .سهنهت ههای
کارگری در دفاع و در پشتیبانی از همدی ر ضعیف تر از همیشه است .تعهداد کهارگهرانهی کهه از
مناف فردی خود به نف کل طبقه چشم پوشی میکنند ،نادر است .یک کارگر معترم کمتر میتواند
روی پشتیبانی همکاران خود حساب باز کند .کارگران شاغل دست به کاله خود گرفته اند .کارفرما
برای پر کردن اضافه کاری با هیج مشکلی روبرو نیست عالرغم اینکه هر کارگهری مهیهدانهد کهه
اضافه کاری او راه بر بیکاری چند کارگر دی ر باز می ذارد...
روشن است که همه کارگران یکدست نیستند .همه ما تصویر به این سیاهی نهیهسهت .در مهعهادن
آهن بافق اعتصاب متحدانه کارگران دولت را به زانو درآورد .در عوم نه نفر کارگر معادن طال
آقدره را در مم خود کارگران شالم زدند .در هر دو مهورد بهنها بهه شهکهایهت کهارفهرمها دادگهاه
کارگران را به شالم محکوم کرده بود .در مورد بافق حکم دادگاه کان لم یکن اعالم گردید .تهردیهد
نیست با کوچکترین شکاف میان معدنچیان بافق ،اعتصاب سرنوشت بسیار متفاوت را به ههمهراه
میداشت.
هر چه هست ،اما تصویر اصلی عدم وحدت کارگران است .در شرایط دشوار بیکهاری مهیهلهیهونهی
امروز ،با گرانی طاقت فرسا ،با خطر زندانی شدن تنها نهان آور خهانهواده ،بها ههزار گهرفهتهاری
دی ر به نآر طبیعی میرسد که آدمها محافآه کارتر بشوند .وقتی پیدا کردن یک شغل مدید چندان
ممکن بنآر نرسد ،طبیعی است کارگران دندان روی م ر ب ذارند .سوال این اسهت کهه تهکهلهیهف
چیست؟ این سوال مثل کنه به گلوی هر کارگر و هر رهبر کارگری چنگ انداخته و مواب میطلبد.
قبل از هر پاسخ الزم است که هنوز روی خود سوال مکث کرد.

کارگران ترسو و کارفرماهای شجاع!
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تصویری که کارگران از موقعیت خود و طبقه خود می یرند ،با واقعیت منطبق نیست .آیینه ای که
ملوی روی کارگر گذاشته میشود ،ساخت ی و فریبکار است .واقهعهیهتهی کهه کهارگهر مهلهوی روی
کارگر باز میشود ،دستکاری شده است .هیج کارگری هرگز امکهان پهیهدا نهکهرد کهه از مهزئهیهات
اعتصاب معدنچیان بافق ،از داستان اتحاد چهل روزه پنج ههزار مهعهدنهچهی ،از چه هونه هی ههنهر
کارگران در خنثی کردن انواع توطئه حکومت و مدیریت سر در بیاورد اما همزمان مزئیات کامل
خبر شالم معدنچیان آم دره همه ما در اختیار عموم قرار گرفت .الزم است ،و همیهشهه بهراحهتهی
فراموش میشود ،که بخاطر آورد دامن زدن به احساس شکست و ناتوانی در میان طبقه کارگر یک
امر تعطیل ناپذیر سرمایه داران و دولت است .هنر اصلی بورژوازی تقلیل موقعیت کارگر به یک
فرد نهفته است .یک فرد که سرنوشت او ،خوشبختی او و ناکامی هایش را بایهد بهه پهای خهود او
نوشت .این فردگرایی وارونه است .یک سم و یک مان اساسی در راه ایجاد اتحاد میان کهارگهران
است.

دیدنی است چ ونه کارفرماها و تمامی ارگانهای دولتی و مذهبی بیشترین اتحاد را در صفوف خود
ایجاد کرده اند .هیج وقت با این روشنی پارلمان و دولت پادوی مناف کارفرمها ظهاههر نشهده انهد،
هیج وقت نیروهای گارد مسلح اینقدر بی پروا در هیبت قره نوکر هر کارفرما گوش بفرمان نبهوده
است .هیج وقت از کیسه خزانه عمومی در حمایت از کارفرمایان اینقدر حاتم بخشی مهجهاز نهبهوده
است .در مقابل چشمان کارگر اکنون طبقه سرمایه دار به معنای یک واحد ،یک تنه مشترک سهر
بر آورده است.
خانوادب مقدس بورژوا در ایران
بورژوازی در ایران یک طبقه است ،و بیشتر از آن یک قبیله و یهک خهانهواده اسهت .بهنهد نهاف
مشترک این قبیله "استثمار کار ارزان طبقه کارگر در مغرافیای ایران" است .کارت عضویت این
قبیله شما را به دنیای دی ری رهنمون میشود .هر تازه واردی عینکی را به چشهم مهیه هذارد کهه
ایران را درندشت حاضر و آماده برای بکار گیری چهل میلیون نفر کارگر آماده بکهار بهبهیهنهد .بها
کارت ورود به این قبیله دی ر تنها نیستید .در هر شهر و کوره ده ایران ،در هر نقطهه مهههان کهه
سفارتخانه ای دایر است ،شما را در آغوش می یرند .در این قبیله کانالهای ویژه بهرای دسهتهرسهی
شما به وام و به سوبسید در هر عرصه ای همواره فراهم است .در این قبیله در را بر روی ههیهج
عضو دی ر نمی بندند .شما میتوانید نصف شب وزیر اطالعات و وزیر کار را بیدار کنید تها حهق
چهار کارگر مزاحم را کف دستش ب ذارند .در این قبیله امازه نمی دهند شکست و نهاکهامهی و در
راه تضعیف هدف مشترک مورد بهره برداری قرار ب یرد .بر عکس از هر تالش و هر ایهده در
راه هدف مشترک استقبال میشود .اینجا موالن اه پر رویی و حق بجانبی است .اینجا هر کس خود
را مزیی از یک حرکت بزرگ ،یک خانواده قدرتمند ،و مزیی از یک هدف مشترک میبیند.
راستی کسی میداند چ ونه صد ها هزار کارفرما ،از مدیریت سایپا تا صاحب قالی بافی های محله
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حاشیه شهرستانها ،در حرف و استدالل چیزی از رئیس بانک مرکزی کم نمیاورند؟ در خهانهواده
بورژوازی تعلقات مذهبی و ملی کوچکترین محلهی نهدارد .راسهتهی کسهی مهیهدانهد از کهی مهبهانهی
اقتصادی کینز مای قسط اسالمی نشست؟ در خانواده بزرگ بورژوازی کسهی دیه هری را تهنههها
نمی ذارد .هر عضوی انتآار دارد به فریادش برسند و از هر کس انتهآهار مهیهرود در راه ههدف
مشترک از خود مایه ب ذارد .مثل یک عضو خانواده .درست این آن چیزی است که طبقه کهارگهر
به آن نیاز دارد.
خانوادب مقدس کارگری
طبقه کارگر را تبار مشترک و سرنوشت مشترک بهم گره زده اسهت .ایهن نهاشهی از مهوقهعهیهت
امتماعی ما است .بند ناف زندگی ما به نیروی کار و آنهم به مزدی گره خورده است که در ازای
فروش نیروی کار بدست میاید .دو روز در کف کارخانه به هر کارگر مهوان مهیهفهههمهانهد مهزد و
شرایط کار او بست ی مستقیم به اتحاد صفوف خود کارگران دارد .سرنوشت مشترک و ضهرورت
اتحاد کارگران نیازی به توضیح و موعآه ندارد .اینرا کارگر با هوای درون کارگاه با ههر دم و
بازدم خود استنشام میکند .خود نفس کار مزدی و خود کارفرما هر لحآه به کارگران "میامهوزد"
که کارگران در یک صف در مقابل کارفرما ایستاده اند .خهود سهازمهان کهار روزانهه ده پهانهزده
ساعت کاری به هر کارگری فرصت میدهد که آیینه دردها و آمال و نیازهای همدی ر باشند .حتی
در "آرام ترین" ساعات ،در مقابل هر دست درازی کارفرما نشانه های اعتهرام دسهت مهمهعهی
فضا را پر میکند .در مقابل هر مورد اخرا سکوت سن ین در میان همکاران ،ن اهههایهی کهه بها
خیره شدن به کف کارخانه از هم دزدیده میشود بیان آشکار عهذاب ومهدانهی اسهت کهه تهک تهک
کارگران را بسادگی رها نمیکند :کاری که میبایست و میتوانست در دفهاع از یهک کهارگهر دیه هر
بکند  ...فردا که نوبت او میرسد آیا کسی از او حمایت خواهد کرد؟
هویت کارگری ،خود را عضو خانواده بزرگی دیدن ،خود را مای همدی ر گذاشتن که سنگ بنای
زندگی کارگران است ،دائما مورد حمله سازمان یافته کل طبقه حاکم است .مذهب ،ملیت و منسیت
هویتهای قالبی است که از هر مهت کارگران را مداوما مورد حمله قرار میدهد .تفرقه بهر اسهاس
کارگران ایرانی و افغانی به مای خود ،پای صحبت کارگران پیشرو باید نشست کهه چه هونهه در
وانفسای بیکاری از طرف امام ممعه ها و استانداران صفوف کارگران را بر اساس اصفهانی و
بافقی و یا اهوازی و شوشتری رو در روی هم قرار میدهند.
آن روزی که هر کارگر قدرت خود را در اتحاد با کارگران دی ر ببیند ،و برای تقویت این اتهحهاد
از پای ننشیند سنگ بنای تحوالت بزرگی در مامعه فراهم میشود .باید عبارت "شرافت کارگری"
را در کل مامعه سر زبانها انداخت" .شرافت کارگری" به این معنا که کارگران همدی ر را تهنههها
نمی گذارند ،کارگران خر خود را نمی رانند ،مای کارگر بغل دست خود را قاپ نمیزند .فهکهرش
را بکنید در فالن شهر کارگران اعالم کنند که کار و گدایی کودکان را نخواهند پذیرفت و بهجهایهش
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کههودکههان را بههه کههالههسهههههای سههوادآمههوزی مههحههلههه سههپههرده انههد ،فههکههرش را بههکههنههیههد کههارگههران
خانواده همکاران زندانی را در آغوش ب یرند .این پدیده ها دستمایه تشکیالت و مبارزات بزرگ
خواهند بود.
برای تغییر اوضاع چه میشود کرد؟
آیا باید منتآر بود که این دوره ب ذرد؟ این پاسخ یک کارگر آگاه نمیتواند باشد .شاید یک روشنفکر
شکم سیر ،یا یک خیر ره گم کرده مریانات بورژوا بتواند از این پهاسهخ در مهقهابهل "تهوده ههای
کارگر" قان باشد ،ولی برای یک رهبر کارگری که خود از نزدی با زندگی مهنمی کارگر درگیر
است ،این مواب فقط خفت آور است .مساله بسادگی اینست که چنین دوره هایی "نمیه هذرد" ،بهر
منین دوره هایی و عقب راندن صفوف طبقه کارگر تمامی و خط پایان نهدارد .بهورژوازی ایهران
قراردادهای موقت را ،دستمزد زیر خط فقر را ،کار کودکان را سازمهان داده اسهت .تهن فهروشهی
زنان هدف مستقیم این حکومت بوده است .مساله مهمتر اینستکه با گذشت زمان کهارگهران آسهیهب
بیشتری را متحمل خواهند شد.

آیا میتوان به یک شورش کارگری دل بست؟
هر چه که می ذرد انتآار یک شورش و عصهیهان کهارگهری بهیهشهتهر و بهیهشهتهر آب بهه آسهیهاب
بورژوازی میریزد .تردیدی نیست که موقعیت طبقه کارگر مالت الزم برای یک دومین شهورش
را بدست داده است .ما دارد که انتآار تسلیم نشدن و مقاومت را باید در صهفهوف طهبهقهه کهارگهر
تقویت کرد .اما باید به خاطر آورد که ترس یک مساله فردی نیست .فرد گرایی حاصل تصمیم هر
کارگر در خلوت خود نیست .انزوا راه حل فکر شده کارگر برای بیرون کشیدن گلیم خهود از آب
نیست .آگاهی نه در مم رهبران کارگری بلکه در میان صفوف کارگران بها تهجهربهه عهمهلهی از
نزدیک گره خورده است .کارگر اتحاد را تجربه میکند .در تحقق آن مای خود را لمس میکند .این
اتحاد حتما باید چشم اندازهای بزرگ را به همراه داشته باشد ،ولی همزمان باید یک کارگر ببهیهنهد
که چ ونه قدم های کوچک او در خدمت این راه است.
طبقه کارگر در ایران سالهاست که پر تحرک ترین صفوف اعتراضی در مهان را تشهکهیهل داده
است .این اعتراضات در تعقیب خواستهای محلی خود تا حد زیادی قدرتمنهد اسهت .امها ایهن ابهعهاد
بزرگ اعتراضی هنوز قادر به ایجاد روابط عمیق و پایدار در میان کارگران نمیشود .ایهن ابهعهاد
بزرگ اعتراضی منجر به افزایش اعتبار امتماعی کارگر نشده است .همه چیز به ومود رههبهران
کارگری که روابط عمیق تر و اعتماد میان کارگران را هدف خود قرار دهد.
اوت 5103
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انتفاضه کارگری در ایران
با هر قرارداد موقت دست کارگر از دستمزد کافی ،از شرایط انسانی کار،
از بیمه بیکاری ،از بازنشستگی و همه کقوق پایه ای او کوتاب میتشتود.
با قراردادهای موقت کار ،برای کارگر مستاوی بتا دلتهترب ،جتان کتنتدن،
تسلیم و تحقیر است.با هر قرارداد موقت دست کارگر از دستمتزد کتافتی،
از شرایط انسانی کار ،از بیمه بیکاری ،از بازنشستگی و هتمته کتقتوق
پایه ای او کوتاب میشود .با قراردادهای موقت کار ،برای کارگر مستاوی
با دلهرب ،جان کندن ،تسلیم و تحقیر است.

یا کار یا بیمه بیکاری!
با تصویب الیحه دو ساله دولت علیه تورم ریاکاری دولت و مسئوالن به عرش اعلی میرسد .تنها
دو روز پس از افاضات رنگ و رو باخته وزیر کار دال بر برچیدن قراردادهای موقت ،در این
الیحه قراردادهای شفاهی بمنآور بکارگیری کارگران حتی بمدت کمتر از یکماه گنجانده شده
است .دولت تصمیم دارد لبه تیز تیغ بیکاری را تا کجا بر روی گردن کارگران فرو ببرد؟ نود و
پنج درصد مشاغل در ایران در چهارچوب قراردادهها موقت ما می یرد .هیوالی بیکاری اکنون
به ابعادی رسیده است که بخش اصلی طبقه عمال مزو لشکر کارگران بیکار است .در متن یک
بحران اقتصادی عمیق و آوار ورشکست ی بخش اصلی صنای از یک طرف و با کنار زدن قانون
کار و همان حفاظت ناچیز پیش بینی شده ،و با همه گیر شدن کارهای قراردی از طرف دی ر؛
امروز مرز روشنی میان اشتغال و بیکاری باقی نمانده است .هیج کارگری حتی در بهترین حالت
با یک قرارداد کار در میب ،نمیتواند مطمئن باشد درب کارخانه تا پایان موعد مقرر بر روی وی
باز خواهد شد.
با هر قرارداد موقت دست کارگر از دستمزد کافی ،از شرایط انسانی کار ،از بیمه بیکاری ،از
بازنشست ی و همه حقوم پایه ای او کوتاه میشود .با قراردادهای موقت کار ،برای کارگر مساوی
با دلهره ،مان کندن ،تسلیم و تحقیر است .ناامنی کار نتیجه ای بجز کار شدیدتر و در عوم
فرسودگی و فقر بهمراه نداشته است .در ایران نفس کار برای کارگر به یک سیکل معیوب تبدیل
شده است که هر چه کار میکند بیشتر به قعر تباهی فرو میرود .کارخانه به عرصه ای شده است
که از ترس مای زینی و برای حفظ شغل هر روز بر روی اصول پایه ای وحدت طبقاتی با
همسرنوشتان خود خاک بپاشد.

همه میدانند که راه چاره در اتحاد مشترک کارگران شاغل و بیکار درمراکز تولیدی است کهه در
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مقابله با اخرامها و برای پرداخت بیمه بیکاری سن ر میسازد و در عین حال محالت مسکونی باید
بعنوان ظرف تازه تری برای اتحاد کارگران شاغل و بیکار و با هدف تحمیل بهیهمهه بهیهکهاری بهه
دولت عمل کند .این اتحاد را باید ساخت ،باید خشتهای این اتحاد را با خنثی کردن مخاطرات پلیسی
روی هم چید .اما هم ام با آن و برای تسهیل ساختن اتحاد کارگری ما میتوانیم و باید یک مهنهبهش
هم انی حق طلبانه را ،یک انتفاضه کارگری را بر پا داریم و کل مامعه را با خهواسهت "کهار یها
بیمه بیکاری" روی سر ب ذاریم.
منبش ما باید از هر گوشه مامعه و از زبان صغیر و کبیر فریاد بزند که :قراردادههههای اشهتهغهال
موقت و کوتاه مدت از هیج اعتباری برخوردار نیهسهت! ایهن پهدیهده حهاصهل زورگهویهی مهحهض،
روشهای مافیایی و شیادی است و با هزار الیحه مصوب در هزار مجلس و ههیهئهت دولهت مهورد
قبول کارگران نیست ،نباید باشد .این بردگی آشکار و بی در و پیکهر و دون شهان انسهان مهتهمهدن
است .این رفتار با گاوها و گوسفندان هم مایز شمارده نمیشود .وقت آنستکهه ورم را بهرگهردانهد.
طبقه دهها میلیونی ما میتواند با سنگ و کلوخ ،با شعار روی در و دیوار ،بها حهمهل سهنهبهلههها؛ بها
تجمعات کوچک و بزرگ ،همه ما ،از مدارس تا میدان میوه فروشی همه ما را به مهجهالهی بهرای
اعترام به دولت تبدیل کند .طبقه ما میتواند از هر فرصتی بهرای ابهراز انهزمهار از نهابهرابهری
مومود بهره ببرد ،در مقابل ارامیف مسئوالن حکومتی از زبان خود سخن به هویهد .به هذار ههمهه
بشنوند که سی سال به بهانه رکود اقتصادی از قبل کار و بیحقوقی او خیل یروتمنهدان بهر پهول و
مکنت چنگ انداخته اند؛ اما امروز دی ر امازه نخواهد داد سی سال دی ر را به بهانهه شهکهوفهایهی
اقتصادی بر دوش کار و بیحقوقی بیشتر وی بسازند.
در کارخانه ها نباید گذاشت پایان مهلت قرارداد ،پایان عملی اشتغال کارگر بشود .کهارفهرمها بهایهد
خود را زیر ضرب اعترام کارگری ،همه کارگران واحهد تهولهیهدی و بهرای تهمهدیهد اتهومهاتهیهک
قرارداد ببیند .آیا نشدنی است با وقوع هر مورد از اخرا  ،همه کارگران حلقه زده و بهههانهه ههای
کارفرما را خنثی کنند؟ آیا نشدنی است هر مورد اخرا را با مقاومت و اعترام همراه کرد؟ آیها
نشدنی است با تجمعات خانواده های کارگهران ههر مهورد و ههر کهارخهانهه را بهه صهحهنهه عهدم
مشروعیت قراردادهای موقت تبدیل نمود؟ سه ماه پیش  571کارگر ذوب آهن اردبیل بهدون ههیهج
آگاهی قبلی درب کارخانه را بر روی خود بسته دیدند .آیا نشدنی بود که کهارگهران بهجهای ایهنهکهه
پراکنده عازم خانه شوند ،دست ممعی در مقابل کارخانه های دی ر و در مسیر خیابانهای پر رفت
و آمد خشم و اعترام خود را فریاد بزنند؟
مساله ساده است ،میپرسیم چرا پنج میلیون کارگر باید برای تامین خود دو و یها سهه شهغهل داشهتهه
باشند در حالیکه پنج میلیون کارگر بیکار در همسای ی همان مراکز تولیدی مویای شغل هسهتهنهد؟
چرا دستمزدها آنقدر پایین که کفاف زندگی را نمیدهد؟ چرا و تا کی باید مزد کارگر را بهایهد سهود
سرمایه رقم بزند؟ تا کهی دولهت و کهل حهکهومهت مهیهخهواههد بهه سهاز سهرمهایهه داران بهرقصهد؟
آن مامعه از نارضایتی و خشم اشباع است .مساله اینستکه مشتی که بدیوار کوبیده بشهود ،خشهمهی
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که در گلو خفه بشود ره بجایی نمیبرد .باید هم پشتی خودمان را روی زمین سفت مادیت ببخشیم.
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از ک ُپه جوانان بیکار در محالت تا قُر ُق گستاخانه شهر

یک صدم کق به جانب بودن جوانان طبقهه کاکم ،یک صتدم عرترق
طبقاتی ،یک صدم این تالق و تاصب بر منتافتع طتبتقتاتتی در صت
کارگران کافی است که بتواند "بیکاری" ،این تارض نفرت انتگتیتز
سرمایه در ایران را افسار بزند.
مکان ،میتواند محله خود ما؛ چهره ها ،میتواند چه بسا عضوی از خانواده خود مها بهاشهد؛ زمهان،
م ر فرقی میکند؛ صبح یا شب ،یک ماه یا سال ،پیش تر یا بعدتر؟ ُکپه ُکپه موان های بیکهار کهه
سر از گوشه محله در میاورند و بعد از مدت کوتاهی به محل یابت تجم بیکاران تبدیهل مهیهشهود؛
تصویر کم و بیش همه محالت زحمتکش نشین است .این پاتوقها مومب زشتی محله بحساب میایند.
علیرغم کلی شکایت و کشمکش ،همان قدر که بند ناف این تجم با پدیده بیکاری گهره مهیهخهورد،
ساکنان مجبور میشوند با آن کنار بیایند ،چرا که نه بیکاری کم میشود و نه موانها را مهیهشهود از
محل زندگی خود بیرون کرد.
آنچه توی چشم میزند ،سکون و بی حرکتی در مم موانها است .موضوع تجم و نقطه مشهتهرک
آنها بیکاری آنها است ،اما ایری از تحرک ،نقشه و هدفی از تجم بچشم نمیخورد .کسی ،حتی یک
نفر ،کوچک نشانی از انتآار و امید به اتفام خاصی را بروز نمیدهد .از رسانه ها تا اداره کار ،از
کالنتری تا کاسب سر کوچه ،هر تفسیری بدست بدهند؛ "ولن اری" و "بی تفاوتی" نامربوط ترین
قضاوت در مورد این موانها و تجم آنها است .هر کدام از این انسانها تحت فشار کمرشکن فقر و
نداری خانواده و انواع انتآارات و توقعات امتماعی و فردی در آن نقطه معین مم میشوند ،چون
مای دی ری را سراغ ندارند؛ با دست خالی میایند ،چون از سالها مدرسه و اوقاتی که مهیبهایسهت
صرف رشد استعداد و آموزش آنها بشود ،دستشان خالی است؛ دور هم مم مهیهشهونهد ،چهون کهس
دی ری در دسترس نیست...
این مماعت اسیر زندان بزرگ کار مزدی در ابعاد کل مامعه هستند .نان و معهیهشهت و سهرپهنهاه،
نفس حیات به مزد و آنهم مشروط به سود و با صرفه بودن نیروی کار غل و زنهجهیهرههای نهفهرت
ان یزی است که میلیونها کارگر موان ،دریایی از انرژی و عطش برای سازندگی را محهکهوم بهه
پوسیدگی و فنا ساخته است .فقط به مرم تولد در دل یهک خهانهواده کهارگهری ،آنههها بهدون ایهنهکهه
کوچکترین نقشی در تعیین این موقعیت داشته باشند ،در همان محله ،زیر قدرقدرتی قهلهتهشهن ههای
سودمو مجبورند برای برخورداری سهمی از ن ون بختی تنه به تنه همنوع خود بزنند.
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هر مورد از این پاتوم ها بیان سرگذشت بخش مهمی از نسل موان طبقه ما است که دسهتهه دسهتهه
ملوی چشم خود ما در مرداب بیکاری کت بسته به استقبال سرنوشت دشوار و شوم میروند .اینههها
توشه گرانقدر طبقه کارگر برای مصافها و سهازنهدگهی فهرداههای در راه اسهت .آیها کسهی هسهت
مراقبشان باشد ،دستشان را ب یرد ،از زیر دست و پای وحوش طمعکار دولهت و سهرمهایهه داران
بیرون بکشد؟

یک مواب سر راست و یکسان را نمیشود انتآار داشت .آنچه معلوم است کهارههای زیهادی روی
زمین مانده است سواالت زیادی که باید پاسخ داد ،و مهمتر اینکه سرنوشت امروز و فردا طبقه ما
از نزدیک به هم گره خورده است .از کارگر شاغل در کارخانه عجالتا پر رونق فوالد مبارکه ،تها
بازنشستهها ،از بالتکلیف های حاشیه ایران خودرو تا موان پاتوم بیکاران محلهه ،ههمهه از یهک
خانواده هستیم ،مل و پالس ما روی یک تخته پاره سوار است ،سفره مان ،توانایی و کمبودهای ما
هم مشترک است.
کافی است از خود بپرسیم چرا این تجم هر روز ملوی اداره کار ،وزارت کار صورت نمی یرد؟
چرا هر روز صف راه پیمایی همزمان از صدها نقطه به سمت کاخ ریهاسهت مهمهههوری و بهیهت
رهبری و باالترین مقامات دولتی تهران و شهر پس از شهر را مختل نمیهکهنهد و روی سهر خهود
نمی ذارد؟ چه چیزی مان به حرکت افتادن "گلوله برفی" موانان بیکار در محالت غرم در فقر و
محرومیت است که در همان قدم اول برچسب "ول رد و بیکارگی" را به صورت مهقهامهات ههرزه
تف کند؟ چه چیزی مان مرقه در انبان باروت موانی و منون و بیکاری در آن مامعه است؟
باید بخاطر آورد بیکاری همانقدر که منشاء اعترام برحق طبقاتی است ،در صورت عهدم ومهود
عنصر آگاه و سازمانده کارگری میتواند به یک زخم چرکین و سرچشمه انواع ایهده ههای کهور و
منحط ناسیونالیستی و انواع شکاف در میان کارگران تبدیل شود .اعترام علیه بیکاری در منطق
و موهر طبقاتی کارگری خود با مشت گره کرده و از موض طلبکار نیرو می یرد و راه بهه مهلهو
باز میکند؛ و بر عکس ،در سکون و انتآار مثل خوره به مان کارگر و اتحاد کارگری مهی افهتهد.
این موقعیتی است که پاتوقهای بیکاران در محالت زحمتکش نشین شهرهای ایران دست به گریبان
هستند .پشت تصویر هر فرد دنیایی از امید و آرزو است ،که در مصهاف بها بهیهههودگهی انهتهآهار
روزمره رنگ می بازد .گذشت هر روز و هر ساعت تجم کورمال و بی نتیهجهه ،شهور و شهوم
موانی را با نا امیدی و استیصال مای زین میسازد .بیکاری ،فقط عمر از دست رفته و همهراه آن
فرو خوردن سوداها و تعویق مبران ناپذیر تحقق رویاها نیست؛ بیکاری فشار خرد کننده معاش و
تسلیم ناگزیر به راه حل فردی است .چه بسیاری که از این ره ذر مان سالم بدر نمیبرند.
مای این موانان شورای بیکاران محله است .اعترام و چاره مویی علیه بیهکهاری بهجهای " ُکهپهه
های" بالتکلیفی ،باید سر از ملسات منآم و برنامه ریزی شده شهوراههای بهیهکهاران مهحهالت در
بیاورد .این شوراها ،مایی است که هر فرد مزیهی از یهک مهمه ؛ و ههر درد دل بهازتهاب درد
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مشترک؛ و هدف پیدا کردن راه حل است؛ باید باشد.
هر روز تنگ غروب خیابان های مرکز شهر و اتوبانها در تهران و شهههرههای بهزرگ بهه قهرم
موانهای طبقات باال مامعه در میاید تا با "دور دور" اتوموبیل های شان"بودن" و اعتماد بنفس و
اعتبار امتماعی خود را به کل مامعه گوشزد و تحمیل کنند .این موانان با اتوموبیل و با آتشبهاری
از هرزگی و لودگی همه قوانین و مقررات و عرف مامعه را یک ما به سخره می یرند تها "حهق"
و سوداها و مناف خود را به هر قیمتی به مامعه تحمیل کنند .دست و پنجه نرم کردن بها پهلهیهس و
مقررات برای آنها یک قاعده بازی به حساب میآید .داستان دور دور های شبانه امتداد ماه طهلهبهی
سرمایه در کارخانه ها و همه سوراخ سنبه های مامعه در مسیر برتری مصالح خود به زمهیهن و
زمان در روز روشن است.
یک صدم این حق به مانب بودن ،یک صدم عِرم طبقاتی ،یک صدم این تعلق و تعصب بر مناف
طبقاتی در صف کارگران کافی است که بتواند "بیکاری" ،این تعرم نفرت ان هیهز سهرمهایهه در
ایران را افسار بزند .اولین گامهای پرورش و سازماندهی این درمه از حق طلبی و در بطهن روح
سوسیالیستی شوراهای بیکاران کافی است که " ُکپه های" بالتکلیفی ،موانهان بهیهکهار از مهواضه
دفاعی و بنا حق شرم ین در محالت به سمت وزارتخانه ها و مراکز دولتی هجوم ببرند .بهدون
شک انبان تحقیر و فرودستی سالها مصاف با بیکاری به کمتر از اشغال شهر پس از شهر رضایت
نخواهد داد .نوبت ،نوبت طنین حق طلبی کارگری است؛ نوبت ،نوبت اشغال خیابانها و مکانهیهسهم
های شهری و دولتی توسط نیروی گستاخ و بیقرار "علیه بیکاری" است :یا کار یا دستمزد ،همین
امروز!
آبان 0931
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چرا سندیکا راه غلط تشکل یابی طبقاتی کارگری در ایران است؟

سندیکا در ایران از سابقه یکصد و بیتستت ستالته بترختوردار استت .امتا
جنبش سندیکایی در میان طبقه کارگر در ایران بسیار ضتاتیت متیتبتاشتد.
کتی در دورب های طالیی و شکوفایی بند ناف سندیکاها به نقشته عتمتلتی
اکزاب سیاسی وقت گرب خوردب ،پس از افول سیاسی و با شکست اکزاب
مربوطه فاالیت سندیکایی اثری از خود بجا نگذاشته است.
هدف از این نوشته ملب تومه فعالین کارگری است که چرا سندیکا شکل مهنهاسهب تشهکهل یهابهی
کارگران در ایران نیست .در ادامه استدالل خواهیم کرد که سندیکا پاسخ گوی نهیهازههای پهایهه ای
طبقه کارگر ایران برای ایجاد یک صف متشکهل پهایهدار و ههمهه گهیهر در دفهاع از مهعهیهشهت و
خواستهای فوری و بطریق اولی در تامین مناف دراز مدت این طبقهه نهیهسهت .مهوضه مها تشهکهل
کارگران در اتحاد هر چه وسیعتر در برگیرنده کارگران شاغل و بیکهار ،در سهطهح کهارخهانهه و
محالت مبتنی بر مجام عمومی است .هسته اصلی بحث بر سر اراده مستقیم کارگران به مهعهنهای
طبقاتی آن است و اینکه مدا کردن مبارزه اقتصادی و مبارزه سیاسی یک سهم و دشهمهن مسهتهقهیهم
مناف و اتحاد کارگری است.
ایست! مرامنامه کارگری لطفا!
این دومین نوشته از مجموعه ای است که به استقبال تعیین تکلیف با دنیایی از تناقضات یک پدیده
مرکب یعنی سندیکا و سندیکالیسم در فضای مجادالت حهول مهوقهعهیهت امهروز و آیهنهده مهنهبهش
کارگری ایران میرود .از همان آغاز الزم است دشواری های این مجادله را برشمرد:
اوال ،در میان مریانات مختلف چپ و چه بسا میان خود کارگران تعاریف مختلفی در مورد سندیکا
ومود دارد .در دنیای عملی نیز میان این تشکلهای مومود تحت نام سندیکا تفاوتها گاها زمهیهن تها
آسمان است.
ثانیا ،همین امروز و در ادامه سی سال گذشته کماکان تشکیل سندیکا در ایران قانونا ممنوع است.
فعالین و چهره های محبوب و برمسته ای از تحرکات اعتراضات کارگهری تهحهت تهعهقهیهب و در
زندان بسر میبرند.
ثالثا ،دشواریهای ذکر شده امکان قضاوت از نزدیک را از ناظر و منتقد سلب میکند و بعالوه خود
فعالین و کارگران درگیر در محل از امکان اظهار نآر صریح و روشن برخوردار نیستند.
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هدف از این بحث طبعا روشن ری ،ملب تومه و دخالت فعالین محلی کارگری و در عهمهل ایهجهاد
وسیعترین همبست ی میان کارگران است .نقطه عزیمت چنین بحثی نمیتواند به احترام بهه رههبهر
محلی کارگری استوار نباشد .آن فعال کارگری که گامهایی هر چند ابتدایی و هر چنهد بهرای یهک
سندیکا را پشت سر گذاشته است ،تا همین ما خشت های ارزشهمهنهدی را بهرای اتهحهاد کهارگهری
برداشته است .هیج کس حق بهم زدن این خشت ها را ندارد .این رهبران و سوداها و علهقهه ههایهی
که به هم گره میخورد سرمایه گرانقدر طبقه ماست .هدف و نقطه عزیمت بحث ما در این است که
اتفاقا همین رهبران و "نور علی نور" همه مم آنها و هر تک سندیکالیست باصطالح دو نهبهشهه
ایرانی آنقدر علیه بیکاری را همانقدر از خود بداند که ما آنها را از خود میدانیم.

همین ما الزم است که بر یک اصل مهم در مرامنامه طبقاتی کارگری تاکید گذاشت :هیج کارگری
عضو دی ر طبقه خود را تنها نمی ذارد! اتحاد ما و برادری طبقاتی ما بر هر گونه اختالف نآری
پیشی دارد .بنا به این اصل ما آنچنان پایبندی به برادری طبقاتی است که هر تک سندیکای مخفی
و علنی ما را بعنوان عضو خود بپذیرد .ما مخالف سندیکا هستیم ،اما مهای مها در صهف مهلهوی
مبارزه ای است که همان سندیکا برای یک لقمه نان به سفره کارگر در پیش می یرد .ما سندیکا را
راه مناسب تشکل یابی کارگری در ایران نمی دانیم و برایش هزار و یک استدالل داریم ،اما بهههم
خوردن یک سندیکا ما را از هر سندیکالیست "مادرزاد" دی ری خشم ین تر میسازد.
و بالخره شاید یک مقایسه مواض ما را روشن تر کند ،یک فعال سوسیالیست طبهقهاتهی کهارگهری
نمیتواند دشمن شوراهای اسالمی و انجمنهای اسالمی نباشد .ما خواهان تعطیل شدن این ارگانههای
رسمی دولتی در همه مراکز کارگری هستیم .اما حتی در این ارگانها نیز مهادام کهه یهک کهارگهر
بخاطر توهم و نادانی و ترس در آن شرکت میکند ،برادر طبقاتی خود را تنها نهخهواههیهم گهذاشهت.
اینجا از هر فرصتی بهره خواهیم برد که دشمنی این ارگانها را به کارگران متوههم ایهبهات کهنهیهم.
سعی خواهیم کرد همه کارگران را برای رسوایی و تعطیل ارگانهای دولتی بسیج کنیم .هر گام بهه
سمت رسوایی و تعطیلی این ارگانها مومب افتخار ما است .این افتخار بزرگ تر خواهد بهود اگهر
در این مسیر کارگران دست رد به سینه وعده های مادی این ارگانها زده باشند.
پایان دورب کراواتها و ”دستان پینه بسته”!
فضای ضد رژیمی و در او آن پدیده دو خرداد و پدیده سبز بزرگترین لطمات خود را بهر طهبهقهه
کارگر وارد ساخت .امروز خوشبختانه ترکهای بزرگی در این فضا وارد شده اسهت .پهایهان رونهق
"کراوتها" از یک طرف و طرفداران "دستان پینه بسته" در میان ابراز ومود طبهقهه کهارگهر را
باید طلوع یک دوره امید بخش طبقه کارگر در ایران بحسهاب آورد .تها دیهروز طهبهقهه کهارگهر و
مبارزه این طبقه برای بهبود معیشت زیر دست و پای طیف بزرگ ضد رژیمی گم میشد ،تا دیروز
به اسم دفاع از دستهای پینه بسته و محروم درک و آگاهی کارگر تحقیر می ردید و از رهبران آن
انتآار میرفت اعتراضات کارگران برای معیشت را در خدمت براندازی رژیم زیر پرچم همه بها
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هم طبقاتی و با کمک و همراهی امریکا بسیج کند .امروز ورم برگشته است .ایران در پرتالطم
ترین تحوالت اقتصادی و سیاسی در قرم کارگر است .کمتر دولهتهی در تهاریهخ بهورژوازی را
میتوان سراغ گرفت که با چنین سرعتی و در چنین سطحی طبقه کارگر را به عقهب رانهده بهاشهد.
حذف سوبسیدها ،قراردادهای موقت کار ،کوتاه کردن دست کارگران بیکار از ههر گهونهه تهامهیهن
امتماعی و دستمزدهای زیر خط فقر نمونه هایی هستند که هر یک میهتهوانسهتهنهد مهومهب انهفهجهار
امتماعی تبدیل شوند .اما امورات این دولت و حکومت کماکان بدون ارماع به کارگر نمی ذرد.
رایج ترین تحلیل از وض ماری دو ومه را در خود منعکس دارد.
ومه اول حکایت توهم گسترده در میان کارگران و امید به بهبود اقتصادی ،شرکت کارگران در
انتخابات مختلف را نشان میدهد.
ومه دوم حکایت از مبارزات اقتصادی و اعتراضات کارگری که پراکنده و دفهاعهی در مها مهیهز
میزند ،دارد .بنآر ما ،هر دو این وموه گویای وافعیتهای غیر قابل انکار هستند اما یک ومه سوم
را باید به تصویر اضافه کرد .ما در ایران با طبقه کارگری روبرو هستیم که یک بحران فلج کننده
اقتصادی و یک سیستم حکومتی مخوف ضد کارگری هنهوز نهمهیهتهوانهد مهانه پهویهایهی آن گهردد.
سرنوشت شوراهای اسالمی کار و انزوای آنها و همچنین مبارزات گسترده کارگهری مهبهتهنهی بهر
تجم و اعتراضات و اعتصاباتی که قانونا غیر مجاز هستند مستقیمها در زمهیهنهه بهحهث در مهورد
سندیکا دخیل میباشند.

طبقه کارگر در مستجوی یک آلترناتیو سازمانی در مبارزه خود له له میزند .بحث بر سر سندیکا
در مقابل نیازهای امروز منبش کارگری است .سندیکا ،در هر سطحی که مطرح باشد و عالرغم
هر شکلی که بخود گرفته باشد ،قبل از آنکه حاصل توزی نشریات فالن سازمان باشد حاصل تبادل
نآر ،مزمزه و ارزیابی و در نهایت حاصل انتخاب تعدادی کارگر با همان مشخصاتی که ذکهرش
رفت ،است .این کارگران ،نیازها ،آگاهی و توهم ههایشهان مهالت مهنهبهش کهارگهری و مهخهاطهب
مجادالت ماست.
آیا ص

بندی در مقابل سندیکا ضروری است؟

به نآر ما این صف بندی نه تنها ضروری بلکه حیاتی اسهت .مهخهالهفهت بها سهنهدیهکها در ادبهیهات
سازمانهای چپ و حتی فعالین سندیکایی تازگی ندارد .اما نقطه حرکت و ههدف و اسهتهدالالت مها
هیج سنخیتی با این منتقدین ندارد .خواننده این سطهور در مهههات بسهیهاری مها را دلسهوزتهر از
بسیاری از مدافعین سندیکا خواهد یافت .مرزبندی و کنار زدن سایهه روشهن ههای حهاشهیهه پهدیهده
سندیکا در ایران نشانه بلوغ منبش سندیکایی و از آن مهمتر نشانه بلوغ منبش کارگری بهمهعهنهای
طبقاتی آن است .چرا و چ ونه؟
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اول :سندیکا و مبارزات جاری
سندیکا در ایران از سابقه یکصد و بیست ساله برخوردار است .اما منبش سندیکایی در میان طبقه
کارگر در ایران بسیار ضعیف میباشد .حتی در دوره های طالیی و شکوفایی بند ناف سندیکاها به
نقشه عملی احزاب سیاسی وقت گره خورده ،پس از افول سیاسی و با شهکهسهت احهزاب مهربهوطهه
فعالیت سندیکایی ایری از خود بجا ن ذاشته است .مستقل از اینکه سندیکا اساسا یک تشکل علنی
و قانونی بحساب میاید ،اما سنت و تعصب و آگاهی فعالین نقش مهمی را در سرنهوشهت آن بهازی
میکند .برای اولین بار در ابعاد قابل تومه ،سندیکا دارد میرود که روی پای خود بایستد .بدون و یا
با کمترین دخالت احزاب سیاسی و در غیاب آزادیهای سیاسی ناشی از یک بحران حکومتی نطفهه
های سندیکا با ابتکار کارگران پیشرو در محل بسته میشود .در مهورد مهبهارزه اقهتهصهادی طهبهقهه
کارگر در ایران باید مداگانه و مفصل پرداخت .اما صرف تحهرک بهرای سهازمهانهیهابهی پهایهدارتهر
مبارزه اقتصادی متفاوت از مبارزات دفاعی و پراکنده و خودموش در ایران نهمهیهتهوانهد مهایهه
خوشوقتی نباشد .ما دشمن تشکیل سندیکا نیستیم ولی دلیلی ندارد فعاالنه برای پیشبرد امر مهجهامه
عمومی در تمایز با سندیکاها تالش بخر ندهیم.
دوم :خوشنامی سندیکا در میان جنبش کارگری ایران
در سابقه تاریخ منبش کارگری با تومه به ساختار دیکتاتوری عریان در یک کشهور کهار ارزان
مایی برای فعالیت سندیکاها نبوده است و بطریق اولی هرگز کار به کارکردهای سندیکالهیهسهتهی
در به شکست کشیدن مبارزات رادیکال و انقالبی کارگران نکشیده است .دستهاوردههای سهوسهیهال
دمکراسی و اتحادیه های کارگری در اروپا زمینه های سمپاتی به اتحادیه و سندیکای کارگری را
تقویت کرده است .این سمپاتی همانطور که قبال اشاره شد ،اگهر بهرای مهلهب اولهیهه کهارگهران بهه
مبارزه اقتصادی میتواند مومب خشنودی باشد؛ اما بهه ههمهان انهدازه مها را بهرای انهواع سهمهوم
رفرمیستی و سندیکالیستی باز میکند.
سوم :بورژوازی و سندیکا در ایران
تا اینجا پدیده سندیکا از درون طبقه کارگر را مورد بحث قرار داده و بر منبهه ههای مهخهتهلهف از
مرامنامه طبقاتی کارگری تاکید گذاشته شد .اما سندیکا را باید از زاویه دی ری مورد بهحهث قهرار
داد .در سالهای اخیر در یک چرخش آشکار بخش بزرگی از طبقه بورژوا در ایران و از مهمهلهه
اپوزسیون درونی ممهوری اسالمی به طرفداران حق تشکیل سهنهدیهکها بهرای کهارگهران پهیهوسهتهه
اند .نقطه عزیمت همه این مریانات ملوگیری از رشد گرایش سوسیالیستی و طهبهقهاتهی در مهیهان
کارگران است .این مریانات هر چند که در قان کردن مقامات برای برسمیت شناختن ایهن حهقهوم
صبور و مبادی آداب هستند ،به همان اندازه برای گرفتن "چک سفیهد" از کهارگهران بهرای غهیهر
سیاسی ماندن سندیکای موعود عجول و عبوس ظاهر میشوند .طبقه کهارگهر زیهر آتهش تهوپهخهانهه
"سندیکا" این مریانات باید از همین االن تمرین کند که چ ونه وفادار به مناف و مصهلهحهت ههای
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حکومت ظاهر شود .تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط باشد ،سندیکای اینها طرحی خیالی و مبهم
برای آینده نا معلوم بیش نیست ،خود کفایی اقتصادی و صد البته با همکاری سنهدیهکهاهها یهکهی از
ایست اههای سر راه است؛ در عین حال در دنیای امروز و در زمهیهن سهفهت مهبهارزه طهبهقهاتهی
سندیکای این مریانات توپخانه فعالی است که بر علیه کمونیستها و راه حل های رادیکال طبقهاتهی
کارگری نفرت بیافرینند.

این سن ر شناخته شده بورژوازی علیه طبقه کارگر و نوع ایرانی آن نخ نهمها اسهت .ایهن حهرکهت
مستقیما علیه کل طبقه کارگر است .سندیکایی ها هرگز اشتهایی برای مرزبندی با پرچم بورژوایی
سندیکا از خود نشان نداده است .آنها شاید ،اما ما نمیتوانیم آسوده بخوابیم!
چهارم :ص

رادیکال سوسیالیست طبقه کارگر

مدی گرفتن ،آشنایی و مسلح شدن به استدالل و سیاست درست در همجواری با فعالین سندیکا یک
امر حیاتی در پرورش رادیکال سوسیالیستهای کارآمد در صفوف طبقه کارگر ایران است.
ما و سندیکا – خطوط اصلی

اینجا بطور مشخص به اختالف خود با سندیکا خواهیم پرداخت .اما قبل از آن باید مجددا تاکید کرد
به تعداد سندیکا و فعالین سندیکایی و مریانات سیاسی تعاریف متفاوتی از سهنهدیهکها در ایهران را
میتوان سراغ گرفت .یک شرط مهم آگاهی طبقاتی در ایران روشن کردن سیر تاریخی سنهدیهکهاهها
در ایران و مهان است .اما اینجا سندیکا با تعریف کامال استاندارد و شناخته شده مد نآر ما است:
سندیکا کارگران یک واحد تولیدی را برای دفاع از حقوم صنفی کارگهران سهازمهان مهیهدههد .ایهن
سازمان بر حق رای اعضا و انتخابات دوره ای در آن متکی است .سندیکا علی القاعده باید علهنهی
و قانونی باشد .سندیکاهای محلی در شبکه ای از سندیکاهای تولیدی مشابهه ،در شهههر و یها کهل
کشور با هم سندیکاهای سراسری تشکیل میدهند .سندیکا برای برسمیت شناخته شدن توسط دولهت
و بعنوان طرف حساب مذاکره با کارفرما در تمام سطوح تالش میکند.
از نآر ما سندیکا در بهترین حالت به قیمت دستاوردهای محدود ،به ابهزار کهنهتهرل اعهتهراضهات
کارگری و عامل راضی کردن کارگران به کار بیشتر در چهارچوب مصالح سرمهایهه دار تهبهدیهل
میشود .اگر زمانی در دل رونق اقتصادی و در کشورهای اروپایی با مبارزات قدرتمنهد کهارگهری
چنین پدیده ای ممکن گردید ،امروز در یک بحران مزمن مهانی و آنهم در کشوری مثل ایهران بها
اقتصاد حاشیه ای خود؛ کامال دور از ذهن است .سندیکا در مبارزات فوری قادر به ایجاد وحدت
طبقاتی نیست و در عمل صفوف کارگران را شقه شقه میکند .کارگرانی که بدنبال سندیکا میهدونهد
عمر خود را بهدر میدهند.
اول :تفاوت در افق ها

سندیکا قبل از آنکه یک راه حل برای مبارزه اقتصادی طبقه کارگر باشد یک افق مهبهارزاتهی در
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مقابل کارگران و کل مامعه است .سندیکا خواهان سهم "عادالنه" تر برای کهارگهران آنهههم بهدوا
برای اعضای سندیکای کارخانه خود و یا رشته خود است .فراخوان سندیکا به کارگهران صهبهر
بیشتر است ،صبر تا زمانیکه تعداد سندیکاها باندازه کافی زیاد بشوند تا بعهدا سهنهدیهکها بهرسهمهیهت
شناخته بشود و تازه نوبت به مذاکره با نمایندگان کارفرمایان برسد .در تهمهام طهول ایهن پهروسهه
کارگر "پیاده" و سرمایه دار "سواره" است .سرمایه دار و دولتش سرکوب میکنند ،اخرا میکنند،
شرایط کار را آنقدر دشوار میسازند که کارگر نای و وقت شرکت در ملسه مهخهفهی هسهتهه ایهجهاد
اتحادیه را هم پیدا نکند .این داستان بچ انه تر از آن است که بشود بخورد کارگر معترم داد .بهه
همین دلیل همیشه فاکتورهای دی ری در محاسبه سندیکالیست ما هستند که در طول پهروسهه ذکهر
شده ،در موق خود فرمان آزادی سندیهکها هها را بهه تصهویهب پهارلهمهان خهواههنهد رسهانهد .بهرای
سندیکالیست ما همواره مناح یا بخش هایی از رژیم هستند که منطقا از بیاناتشان میشهود اسهتهنهتها
کرد که روزی به نف آزادی اعتصاب و سندیکاها از پشت پنجره اتام نشیهمهن خهود دسهت تهکهان
خواهند داد .همیشه این مناح "دوست" دست بر قضا بی عرضه ترین و مبون ترین بخش ههیهئهت
حاکمه است .حتی یک استثنا در این مورد نمیتوان سراغ گرفت.
منبه اقتصادی هنوز صبر بیشتری را از کارگر عضو سندیکا طلب میکند .آنهم شرایط اقتهصهادی
مملکت بدست خود طبقه بورژوا باید آنقدر بهبود یافته باشد ،سود کافی به سمت صاحب سرمایهه
ملب و تضمین شده باشد که سرمایه قادر گردد سهمی را به کارگهران اخهتهصهاص دههد .ههمهیهشهه
مریانات سندیکایی را در صف صنعتی شدن کشور ،خودکفایی و استهقهالل مهیهتهوان یهافهت .مهای
تعجب ندارد.
دوم :تفاوت در سازماندهی

سندیکا اساسا معطوف به سازمان دادن کارگران شاغل در یک واحد تهولهیهدی مهعهیهن اسهت .اگهر
زمانی با تمرکز صدها و هزاران کارگر در واحدهای صنعتهی بهزرگ و بها بهافهت نسهبهتها یهابهت
کارگران بدلیل امنیت شغلی نسبی ،سازمان سندیکایی کارگری نشانی از قدرت را با خهود داشهت؛
امروز سازمان سندیکایی کارگری را مز نادانی محض چه میتوان نامید؟ تقسیم کارخانه ها مهیهان
مقاطعه کاران ،کار قراردادی و سیال بودن بافت کارگران ،محول کردن بخشی از تولهیهد بهه کهار
خان ی از ممله مواردی است که زیر پای سندیکا را خالی میکند.
اکنون در سطح مهانی مبارزه علیه بیکاری به عنوان بن بست اعترام سندیکایی طبقه کارگر
شناخته میشود .در زمانیکه مو بیکارسازیها بعنوان تنها شرط بقای واحد تهولهیهدی اسهت ،در
زمانیکه کاهش دستمزدها به تنها شرط بقای عمر واحدهای تولیدی تبدیل میشود ...سندیکا بعنهوان
دالل تحمیل سیاست صاحبان سرمایه دی ر حتی در حرف قدرت ادعای دفاع از مناف طبقه کارگر
را از دست داده است.
برای یک کارگر سوسیالیست سازماندهی کارگران تمام شاغلین و بیکارشدگان یهک واحهد ،تهمهام
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کارگران دخیل در پروسه تولید ،همه خانواده کارگران ذکر شده را در بر مهیه هیهرد .سهازمهانهدههی
محل زیست کارگران با سازماندهی محل کار آنها دنباله یکدی ر است.

سوم :تفاوت در مضمون؛ سیاسی یا اقتصادی؟
سندیکا با کمال میل خود را تشکلی اقتصادی و برای مبارزه اقتصادی معرفی میکند .سندیکا مدعی
است از اختالفات سیاسی به نف وحدت بیشتر طفره میرود .این ادعا کذب محض است .تمام فعل و
انفعاالت اقتصادی یک مامعه بست ی مستقیم به سیاست معین و مشترکی دارد و آنههم کسهب سهود
بیشتر برای سرمایه که بنوبه خود مستهقهیهمها بهه کهاههش دسهتهمهزد کهارگهران گهره خهورده اسهت.
سندیکالیست ما باید شوخی کند زمانیکه تمام منگ طبقاتی کارگران را به مساله دستمزدها و آنههم
از طریق مذاکره ساالنه و آنهم بر اساس توافقات حاصلهه در مهذاکهرات تهقهلهیهل مهیهدههد .تهعهیهیهن
دستمزدها در مذاکره با کارفرمایان از کجا آمده است؟ مبارزه در راه یک دستمزد شایسته از منگ
سیاسی با دولت بر سر تورم اغاز میشود .تعیین سطح معیشت یک خانواده پنج نفره یهک مهبهارزه
گسترده در زمینه های نیازهای واقعی خانواده کارگری ،بر علیه توقعات پایین خود کارگران و بر
علیه همه سموم بورژوایی علیه کارگران را میطلبد .تامین زندگی بیکاران ،سالمندان ،کهودکهان و
حتی افراد بیمار همواره بر دوش بخش شاغل طبقه سن ینی کرده ،تکلیف این بخش را کهجها بهایهد
روشن کرد؟ آیا مبارزه برای روشن یری افکار عمومی یک امر اقتصادی است؟
حتی در چهارچوبه دستمزدها کارگران چاره ای ندارند بجز اینکه در قامت نمایندگهی کهل مهامهعهه
ظاهر شوند .کی و چ ونه تحصیالت شایسته کودکان خانوار کارگری از دایهره مهعهیهشهت کهارگهر
خار شد؟ کارگر ما مهت خرید دوچرخه برای بچه هایش از کجا پول بیاورد؟ چرا زنهان کهارگهر
باید بچه داری کنند و سال تا سال گوشه خانه بپوسند .فرد کارکن خانواده هزینه تهفهریهحهات بهقهیهه
اعضای خانواده را از کجا تامین کند؟ آیا واقعا از کارگر انتآار مهیهرود بهرای ههر کهدام از ایهن
عرصه ها در مقابل شهرداری ،اداره بیمه ها ،دفتر یتیمان ریاست ممهوری یک سندیکا تشهکهیهل
بدهد؟

چهارم :سندیکا و قانون
برای سندیکا پدیده قانون یک مساله اساسی است .زمانی برای بورژوازی قانون پدیده ای "مقدس"
بحساب می آمد .همان موق هم تشخیص قانون نه در ورای کل مامعه ،قانون به مثابه ابزار حفظ
حاکمیت طبقه بورژوا ابدا دشوار نبود .در دوران مدرن نفس قانون برای بهورژوازی بهه مهعهنهای
دقیق کلمه کشک است .پارلمان و قانون اساسی دقیقا به صحنه روزمره نمایهش عهریهان فهریهب و
خیانت احزاب طبقه حاکم به قانون مقدس و ماست مالی کردن مامرا برای همدی ر است .رسوایی
ها که هر یک رکورد تازه تری از نقض حقوم فردی و امتماعی شهروندان تا دزدی و کالشی بجا
می ذارد ،تمامی ندارد و هر بار این کالشان با کمک قانون قویتر ،با اعتبارتر و یروتمندتر صحنه
را به سمت صحنه بعدی ترک میکنند .در کشورهای مدرن و متمدن حنای بحث "برابری همه آحاد
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مردم در برابری قانون" سالهای سال است که دی ر رن ی ندارد .حهتهی در کشهورههای سهوسهیهال
دمکرات قانون تنها وقتی نوبت به کارگر و مقابله با اعتصاب کارگری میرسد ،قاط  ،بدون گذشت
و مملو از تبصره های اضطراری از آب در میاید.
کدام قانون؟ این سوال مهم ملوی روی فعال سندیکایی ما است .تالش سندیکای ما اینستکهه تهوسهط
قانون حاکم برسمیت شناخته شود .آیا واقعا چقدر میتوان از قانونی که مالکیت خصهوصهی سهنهگ
بنای آن است ،قانونی که بهره کشی از کارگر در آن سهتهایهش مهیه هردد ،از قهانهونهی کهه اخهرا
کارگران را بدیهی ترین حق صاحب سرمایه میداند؛ چه انتآاری میتوان داشت؟
فرم قانون از تصویب تا امرا چه میشود؟ مخمصه بعدی سندیکالهیهسهت مها در تهوضهیهح شهکهاف
بزرگ میان تصویب یک قانون از یک طرف و انواع شرط و شروط در امرای آن است.
برای یک کارگر سوسیالیست تصویب قوانین در مهت مهنهافه طهبهقهه کهارگهر ضهروری اسهت و
همزمان بخوبی میداند موازنه همه مزئیات امرایی یک قانون مستقیما به کارگران و قدرت عملهی
آنها در محل بست ی دارد .برای یک کارگر سوسیالیست اهمیت قانون در شکستهن آن بها نهیهروی
خود و تحمیل خواستهای طبقاتی خود بجای آنست.

پنجم :سندیکا و سطح فالی مبارزات کارگری
در مورد سطح مبارزات ماری طبقه کارگر در ایران همینقدر باید گفت که این اعتراضات قوانین
مبتنی بر ممنوعیت اعتصاب کارگری و دخالت پلیس در برگزاری امتماعات را پشت سر گذاشته
است .اعتراضات عمدتا چند روزه و با نمایندگان و خواسهتهههای روشهن یهقهه دولهت را در دسهت
می یرند .بازگشت این اعتراضات به تشکیل یک سندیکا یک عقب گرد و یک ضایعه بزرگ برای
مبارزات کارگری در ایران است.
ششم :ساختار درونی سندیکا

ساختار بوروکراتیک و سلسله مراتب درونی سندیکاها اتفاقی نیست .ساختار مبتهنهی بهر مهلهسهات
عمومی ساالنه و سپردن امور به یک هیئت منتخب البته دمکراتیک اسهت امها بهیهشهتهر از آنهکهه
کارگران عضو را در سرنوشت خود شریک کند دست فعالین کارگری را میبندد .قرارداد کار کهه
امروزه دقیقا بخاطر ارامش خاطر سرمایه و نآم در تولید ،نه یکساله بلکه چند ساله منعقد میشود،
در حالیکه کارفرما و دولت با در اختیار داشتن همه ابزارها از پارلمان تا بهانهک مهرکهزی را در
اختیار دارند ،بدرست نسخه کمدی برده داری دوره اسپارتاکوس لقب گرفته اند.
هفتم :سندیکا در سنگر ناسیونالیستی
بازار ملی ،صنای ملی ،خود کفایی ملی ،دولت ملی هم ی از سیاستهای نخ نمای فریب کهارگهری
است .اگر شنیدن آن از یک بورژوا با خنده حضار همراهی میشود ،در عوم این پرچم از مانب

کارگران و مساله بیکاری

صفحه 39

سندیکا یک امر اساسی است .دیدن چهره یک رهبر سندیکایی که از ضرورت حمایت دولهتهی از
سرمایه داخلی داد سخن میدهد واقعا اسفبار است .بی مهت نیست که بخش مههمهی از احهزاب و
مریانات بورژوایی خواهان آزادی سندیکا هستند تا این وظیفه را به خود کارگران سپرده شود.
هشتم :سندیکا و قطب نمای کسب قدرت و ککومت کارگری
اساس اختالف ما با سندیکا ،با افق سندیکا و سیاست سندیکایی در اینجاست که سندیکا کهارگهر را
بعنوان فروشنده نیروی کار وارد میدان میکند و بعنوان فروشنده نیروی کار در میدان ن ه میدارد.
او داوطلبانه و از پیش به بورژوازی تعهدات کارگر به قرارداد سندیکایی را تضمین میکند و در
عوم از بورژوازی میخواهد که بتدریج به تعهدات خود عمل کند .بردگهی کهارگهر نهقهد اسهت و
توزی عادالنه بورژوازی نسیه ،مبارزه اقتصادی هم تاکهتهیهک اسهت و ههم اسهتهراتهژی .کهارگهر
سوسیالیست با پرچم انقالب کارگری و تغییر بنیادی مامعه وارد صحنه مبارزه طبقهاتهی مهیهشهود.
بدون این پرچم هر گونه مبارزه کارگری در راه ساده ترین انتآارات خود بجایی نخواههد رسهیهد.
نسخه کارگر کمونیست اصالح تدریجی حکومت بورژوازی بعنوان یک آلترناتیو اداره مامعه در
انتآار آلترناتیو بهتر دی ری نیست .حکومت بورژوایی نسخه نابودی طبقه کارگر و انسانیهت بهه
معنای وسی کلمه است .منون سرمایه در سی سال اخیر در مهان و ایران چیهزی مهز تهبهاههی و
تحقیر کارگر چیز دی ری را نشان نمیدهد.
می ویند انقالب آبستن دستاوردهای ناگهانی و بزرگ است .انقالب همیشه پیروزمندان خود را بها
پاداشهای بزرگ غافل یر میسازد .اما این پیروزی نه بر دوش شکست خوردگان بهلهکهه بهر گهرده
شرکت کنندگان نیمبند و کوته نآران و محافآه کاران ساخته میشود .سندیکا مصدام خوبی بهرای
این گفته است .زمانی بود که سندیکا در هیبت یک نهاد مبارزات اقتصادی کارگران میهتهوانسهت
نقش ایفا کند .این دوره قطعا به پایان رسیده است .سندیکا یک نهاد حاشیه ای در مدالهای بهزرگ
بصورت کلوب کارگران همیشه بازنده ،همیشه زیر خط فقر ،همیشه در زندان باقی خواهد ماند.
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آنچه یک کارگر بیکار باید بداند!
این جاماه بیش از هر وقت دیگر تشنه اعتراض کارگری
است .این اعتراض را باید سازمان داد ،چتگتونته؟ بترای
سازمان دادن اعتراض به کسانی نیاز است که در صت
جلوی آن بایستند ،چگونه؟

چگونه یک اعتراض را سازمان دهیم؟
قبل از هر چیز باید از قامت صاحب مامعه و از قامت طبقه کارگر ظاهر شد .امازه ندهید با زبان
و استدالالت بچ انه به سراغ شما بیایند .بیش از سیصد سال است هم طبقه ای های ما در مهههان
بر علیه نکبت بیکاری مبارزه کرده اند .از زاویه حق طلبانه کارگری راه حل فهوری بهرای حهل
مساله بیکاری را برشمارید تا سمپاتی هر چه بیشتر کارگران را به سمت خود ملب نمائید :ساعات
کار کمتر ،ممنوعیت کار کودکان ،بیمه بیکاری .ب وئید بیکاری حاصل سیاست نهقهشهه مهنهد یهک
مشت صاحب سرمایه و دولت نماینده آنهاست که بخاطر سود پرستی آنها باید میلیونها انسان تاوان
پس بدهند.
"مبارزه" تنها راهی است که خود صاحبان مامعه پیش روی ما قرار دادهاند .آنها از مها صهبهر و
باز صبر طلب میکنند بدون اینکه از تباهی و مرگ ما و عزیزان ما حتی خم به ابرو بیاورند .امر
ما دفاع کردن از خود است و این مقدم بر هر چیز  ،مستلزم ارزش قایل شدن برای خود است .این
مستلزم آنست که از انسان بودن خود کوتاه نیاییم.
بورژواها در همان قدم اول و با بیکاری ما را فقیر و گرسنه به حال خود رها میسازند .تا در قدم
بعدی از بیکاری ما شرمندگی را در دلهایمان بکارند .میخواهند احساس مسئولهیهت مها در مهقهابهل
خانواده و فرزندانمان را به گرو ب یرند تا از توقعات انسانی خود کوتاه بیاییم .بر عکس ،بخاطهر
فقیر بودن و محتاح نان شب شدن بچه ها ،شرمنده نباید شد ،طلبکار باید بود .به بچه هایهمهان یهاد
بدهیم که یک ذره انسان بودن خود را دست کم ن یرند .مثل آدم زندگی کردن حق مسلم ماسهت .بهه
هیج چیز کمتر نباید رضایت داد .هر وقت تصمیم گیری درباره تولید و توزیه و حهکهومهت دسهت
کارگران بود؛ آنوقت خودتان را بخاطر فقیر ماندن مالمت کنید .امروز باید سرتان را باال ب یهریهد
و حق تان را بخواهید ،نه مثل گداها ،مثل طبکارها .این شما نیستید که باید سرافکنده باشید .ایهن
شما نیستید که باید خجالت بکشید .خجالت و سر افکندگی ارزانی کسانی که دست به سیاه و سهفهیهد
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نزده ،زحمت نکشیده ،شاهانه زندگی میکنند .سگ توی کارگر ،که برای سیر کردن شکم گرسهنهه
بچه بی دفاع خود را به در و دیوار می زنی و دست به روی کس و ناکس دراز مهیهکهنهی ،بهه آن
مفت خوران زالو صفتی که از مکیدن خون همین بچه ها فربه شده اند ،شرف دارد .بهایهد بهخهاطهر
اورد در مقابل سراشیبی که در مقابل سرنوشت ما قرار داده اند باید مقاومت کرد.
اما همه ما میدانیم که حق را با زور میشود گرفت .بدون زور هیج حرفهی ،ههر انهدازه ههم حهرف
حساب باشد به کرسی نمینشیند .زور نزد خود ما کارگران است و همه ما که هم سرنوشت هستیم.
ما اکثریت مامعه هستیم ،اما زور را باید مم کرد تا بشود بکارش برد ،و بعالوه زور را باید بهه
کسانی وارد کرد که اختیار دار همه نعماتی هستند که ما و بجه هایمان به آن محتا هستیم .پهول،
غذا ،مسکن و لباس ،هر چه بخواهید ،در همان شهری که زندگی میکنیم ،هست .عده زیادی دارند.
به قیمت محنت ما کارگران از ما به یغما برده اند .ما کارگران هر روز و هر روز همه این نعمات
را با دستان خودمان تولید کرده ایم .هیج کس حق ندارد در کنار کاخ هایی که مها سهاخهتهه ایهم ،در
کنار دیوار انبارها و فروش اههایی که ماالمال از نعمت است ،ما را با قحطی و فقر و خهفهت ههم
بستر سازد .این نعمات را باید با زور از آنها گرفت ،نه با گدایی ،نه با خواهش و تمنا.
از شما میپرسیم ،چند بار به این چیزها فکر کرده اید؟ چند بار در آستانه فریاد همین حرفهها خشهم
خود را فرو خورده اید؟ اینها چیزهایی است که باید در ذهن خود و کسانی کهه در مهوقهعهیهت شهمها
هستید ،بنشانید .اینها چیزهایی است که باید بجای تحقیر خود ،بجای تهرس و احسهاس بهیهچهارگهی
نشاند .کافی است به یاد بیاوریم تسلیم و محافآه کاری ،نه حاصل فکر سالم شهمها ،بهلهکهه نهتهیهجهه
تلقینات نآام استثمارگری است که درست امروز به شما احتیامی ندارد و شمها را مهثهل تهفهالهه بهه
خیابانها پرتاب میکند .این نآام از من و شما میخواهد تا اطالع یانوی بدون هیج چشمداشتی چنین
سرنوشتی را بعنوان سرنوشت طبیعی و الهی بپذیریم .نباید تسلیم شد .نباید ب ذاریم هیج کهارگهری
تسلیم شود .با دیدن حقایق ،و با اعتقاد به نیروی عآیمی که بطور واقعی متعلق بهه مها کهارگهران
است ،راه نجاتمان را پیدا کنیم .اگر امروز زورمان نمی رسد ،بجای ترس ،با اتحاد هر چه بیشتهر
قدرت خود را سازمان دهیم .اگر در میان صفوف ما تزلزل هست با صبر و حهوصهلهه بهیهدارشهان
کنیم.
چگونه کارگران دیگر را با خود همراب سازیم؟

بزرگترین اشتباه ما کارگران در آنست که فکر میکنیم در افکار حق طلبانه خود تنها هستیم .اشتباه
میکنید! شما نه یکی ،نه دو تا ،میلیونها خواهر و برادر دارید که دقیقا به خاطر موقهعهیهت زنهدگهی
خود با همین افکار دست و پنجه نرم میکنند .خواهر و برادرانی که از سر استیصال به هر قبله ای
پناه برده باشند ،اما همبست ی کارگران را تنها راه نجات خود می بینند .یکبار ههم کهه شهده یهک
راست بروید درد دل بیکاری و عواقب آنرا در محل پاتوم کارگران پتروشیمی و یا کارگران لوله
سازی ،یا کارگران معدن آهن بافق بکنید .از پیش بدانید که آنها درست مثهل بهرادران تهنهی شهمها،
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ممکن است گوش شنوا نداشته باشند .آنها هم درست مثل برادران و خواهران تنی آدم ممکن اسهت
حساس یا الابالی باشند ،مسور یا محافآه کار باشند ،پر حرارت یا خهونسهرد ،پهر غهیهرت یها کهم
غیرت باشند .اما مطمئن باشید که همه آنها با شنیدن با حرفهای شما خونشان بجوش میاید .هر کس
خودش را بجای شما می ذارد و هر کس در آن مم یک سخنور در زمینه اتحاد کهارگهری از آب
در میاید.

محالت کارگر نشین تشنه حق طلبی است .دعا ،سینه زنی ،سر به آسمان برداشتن ،به قدسین پهنهاه
بردن باید برای طبقه ما یک عار به حساب بیاید .حتی مهتهوههم تهریهن و مهومهن تهریهن کهارگهران
نمیتوانند گریزی از حق طلبی کارگری داشته باشند .ما میخواهیم کارگران متحد شوند .کارگران
باید با زور اتحادشان از حق خود برای زندگی شایسته دفاع کنند .این خواست بر حق اسهت .قهلهب
دهها میلیون با این ادعا است .همه چیز به این بست ی دارد که خود فعالین کارگری این مبارزه را
مدی ب یرند .همه کارگران دلشان خون است .همه به این وضعیت اعترام دارند .همه کارگهران
میتوانند در مقابل تحقیری که در اداره کار در صف نان و در انتآار دارو و درمان به آنها اعمال
میشود ،در حضور پاسداران دفاع کند .کافی است که شما ،یعنی کسانی که مستقیما در تن نا قهرار
گرفته اید ،مرات کنید در ملوی ممعیت ظاهر شوید و حرف دلتان را با شجاعت و با صدای بلهنهد
بزنید! نه فقط این ،بلکه از دی ران ،از تماشاچیان بخواهید در اعترام شما شریک باشهنهد .بهایهد
بدانیم شرط اینکه بتوانیم حمایت دی ران را ملب کنیم در این است که درست مثل برادر و خواهر
آنها عمل کنیم .از آنها انتآار حمایت باید داشت .از آنها بخواهید که نباید حرف زور را قبول کرد،
نباید گرسن ی و محنت کودکان را قبول کرد .بهایهد از القهیهدی و حهرف سهر بهاالی ههر کسهی
عصبانی شدید  ،همانطور که سر برادر تنی خود داد میزنید بر سر آنها هم داد بکشید .ب ویید کهه
حرف حق میزنید .آنها را به خود بیاورید که ببینند اتحادی که تو پهیهش رو مهیه هذاری ،راه حهل
مشکالت خود آنهاست.
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علیه بیکاری ،علیه فالکت ،برای نان
) عصیان و سازمانیابی در یک بستر مشترک

چگونه شکم خود و فرزندانمان را سیر کنیم؟ نفس بقاء ،این کابوسی
است که اکثریت بزرگ آن جاماه هر شب با آن سر بالین میتگتذارنتد.
مطابق آمار رسمی بیش از پنجاب میلیون نفر هر روز چشم به نبردی
تازب برای نان باز میکنند .این جمایت و نبرد آنها کل روزمرب و تمام
زوایای آن جاماه را در بر گرفته است.

کابوس نان در ایران

چ ونه شکم خود و فرزندانمان را سیر کنیم؟ نفس بقاء ،این کابوسی است که اکثریت بزرگ آن
مامعه هر شب با آن سر بالین می ذارند .مطابق آمار رسمهی بهیهش از پهنهجهاه مهیهلهیهون نهفهر ههر
روز چشم به نبردی تازه برای نان باز میکنند .نبردی که صغیر و کبیر خانواده با دستهای خالی
در آن شریک میشوند .نان به معنای پایه ای ترین مواد غذایی که بشود با آن زنده ماند تا چه برسد
به وسیله ای که بشود آنرا پخت و یا سقفی که زیر آن بشود نفس را برای روز بعد و تکرار همیهن
داستان تازه کرد .این ممعیت و نبرد آنها کل روزمره و تمام زوایای آن مامعه را در بهر گهرفهتهه
است.
هر روز با طلوع آفتاب در دل ولوله زندگی در هر گوشه آن مامعه تعداد هر چه بیشتری چنگ به
هر خس و خاشاکی میزنند تا نهان را از زیهر سهنهگ بهرای خهود و خهانهواده بهیهرون بهکهشهنهد.
اینها بخت برگشت ان نیستند ،اینها قیافه های آشنا در کنار خهیهابهان ،ایهنههها نسهل دوم کهودکهان
دستفروش ،اینها فرزندان خانواده کارگران بیکار ،اینها چهههره واقهعهی پشهت ارقهام مهیهلهیهونهی از
ممعیت هر چه رشد یابنده از بیکاران ،کودکهان کهار ،زنهان تهن فهروش ،کهلهیهه فهروشهان ،زنهان
سرپرست خانواده ،کارتن خوابها ،سالمندان رها شده در بیابانها؛ اینها آن میلیونها انسانی هستند
که محکومند در زیر خط فقر ،با مان کندن و التماس و در رقابت با س هههای وله هرد بهر سهر
زباله ها زنده بمانند .اینها لعنت شدگان از آن مامعه هستند و سرنوشت آنها داغ لعنت بهر پهیهشهانهی
ومدان و شرافت انسانی در ان مامعه است.
معیارها و اخالقیات متداول از یک شهروند خوب مامعه میخواهد که روی پای خود بایستهد .کهار
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کند و از قبل کارش زندگی خود را تامین کند .همین معیارها فقر را عار ،یهک شهکهسهت و نشهانهه
ناالیقی فردی بحساب میاورد .خویشتن داری و صبر و تالش پایهان نهاپهذیهر را سهتهایهش مهیهکهنهد.
صورت را باید با سیلی سرخ ن ه داشت! در تمام دنیا و در تمام فرهن ها روایتها و قدسین با همین
نصایح اخالقی را بوفور میشود سراغ گرفت .سه چهههار قهرن پهیهش ههمهان بهارقهه ههای اول
مبارزات کارگری دهان دست اههای تبلیغاتی بورژوایی در تولید این معیهار و اخهالقهیهات را گهل
گرفت .فرهنگ و اتحاد کارگری ،اگاهی به چ ون ی کارکرد مامعه طبقاتی ،مبارزه و تشکل،
حق کار کمتر ،حق برخورداری از رفاهیات هر چه بیشتر را مای زین فرهنگ سوختن و ساختهن
کرد .در این فرهنگ ،خود فریبی برای کارگر نه فقط یک حماقت بلکه یک گناه نابهخهشهودنهی در
حق خود و فرزندانش بحساب آمده است .قههرمهانهان ،عهزیهزتهریهن ،آگهاههتهریهن ،مهحهبهوب تهریهن،
دلسوزترین پرسوناژهای آن مامعه ،بهترین پدر و پر افتخارترین همکار کسانی بهوده انهد کهه در
برپایی یک سندیکا یا اتحاد کارگری مایه گذاشتند .در آن مامعه بیاد ماندنی ترین خاطره مربوط به
اعتصابی است که پوزه کارفرما و گردان ویژه به خاک مالیده شد .امروز طبقه کارگر در مهقهابهل
هیوالی بورژوازی بیش از هر چیز به میراث حق طلبی طبقاتی خود نیاز دارد.
شما خود قضاوت کنید!
امروز بیش از هر وقت دی ر کار را از کارگر "میدزدند" .سالهای متمادی است کهه اول و آخهر
قوانین بر سر اخرا کارگر دور زده است .کارگر بدون دستمزد برای نجهات کهارخهانهه سهالههها و
ماهها دندان روی م ر می ذارد ،و دست آخر مانند کارگران آهن اردبیل را با ضهرت و شهتهم از
کارخانه بیرون انداخته میشوند .سالهاست که گرانی و تورم ارزش دستمزدهای زیر خط فقر را بی
ارزش تر میکند ،با اینحال سیاستمداران حتی از وعده تو خالی برای بهبود در آینده امتناب دارند.
در آن مامعه کار هست اما بجای کارگر ،کودکان بکار گرفته میشوند.
شما خود قضاوت کنید!
هنر دولت و مسئوالن در این خالصه میشود که غذا و خوراک و دارو و نیازمهنهدیهههای مهردم کهه
بوفور در مامعه هست را از دسترس کارگر و زحمتکش آن مامعه دور نه هه دارد .ایهن دولهت،
دولت اعطای فقر و گرسن ی ،دولت بی ارزشی مان میلیونها انسان در مقابل سود است .سنگ ها
را بسته ،مثل گرگ به مان کارگر کت بسته افتاده اند ،و چیزی ملودارشان نیست.
شما خود قضاوت کنید!
اینکه گویا یک دولت ظاهرا بی طرف در حال حل و فصل "مشکالت" است ،یک دروغ مسهخهره
است .گویا سیاستهای "اشتباه" این یا آن وزیر را میتوان و باید با بکارگیری متخصصهان اصهالح
نمود ،اینکه باید به کابینه ها فرصت ازمایش سیاستها را داد ،اینکه باید تا اتنتآار انتخابات بعهدی
صبر پیشه کرد ،یک ادعای کالشانه و تا مغز استخوان ضد کهارگهری اسهت .تهجهربهه زنهده گهواه
اینستکه دولت پس از دولت ،در یک سیاست فکر شده و گام به گام دستمزد و حقهوم و احهتهرام و
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آسایش کارگر در مامعه را عقب رانده و در این مسیر هیج خدایی را بنده نیستند .چرا باید کارگهر
به امید بهبودی وضعیت چشم به دولت بدوزد.

نیاز طبقه کارگر و تشکل های قدرتمند ،به جای خود ...
طبقه کارگر برای دفاع از حقوم حقه خود به تشکلهای خود نیاز فوری دارد .صد البته کهه طهبهقهه
کارگر در نیاز عامل سازمان دادن صفوف خود برای پایان دادن تعهرضهات سهرمهایهه و دفهاع از
زندگی شاایسته میسوزد؛ صد البته که طبقه کارگر برای ملوگیری از اخرامها و کهاههش سهاعهت
کار به تشکلهای قوی و منآبط برای یک کشمکش سخت نیاز دارد؛ اما امروز برای همان هدف و
برای زنده ماندن خود چاره ای ندارد که اپاچی وار ،با سنگ و کلوخ ،در کارخانه و محالت برای
دفاع از معیشت دست به مبارزه بزند :نان ،معیشت ،سرپناه!
نیاز به مبارزب مشترک بر سر بیمه بیکاری ،بجای خود ...

" کار یا بیمه بیکاری" پایه ای ترین خواست هر کارگر در مامعه است .این فقط یک هدف نیست،
این یک کیفرخواست بر علیه دولتی است کهه رسهمها در مهقهابهل زنهدگهی شهههرونهدان شهانهه بهاال
میاندازد .این مطالبه کسانی است که نمی خواهند بپذیرنهد کهه خهود و خهانهواده و یها شهههرونهدان
دی رشان به مرم کارگر بودن بحال خود رها شود تا در گنداب فقر بمیرد .دولت و یا قهانهون حهق
ندارند انسانها را به گرسن ی محکوم کند؛ حق ندارند درب بیمارستانها را بر روی کسهی بهبهنهدد؛
حق ندارند میلیونها کودک را به مرم فقر پدر یا مادری که با زور و ناخواسته از کار بیکار
گشته اند ،از مدرسه و از بازی محروم کنند .فاصله امروز تا بکرسی نشانهدن بهیهمهه بهیهکهاری بها
مبارزات سن ر به سن ر پر میشود که در آن کارگران و مردم زحمتکش بهه نهیهروی خهود واقهف
میشوند.
محالت و خیابانها باید محل ابراز اعتراضات گسترده علیه بیکاری و فقر شود .باید ملو افتاد و راه
را نشان داد .خشم و نارضایتی در سکون ،در صورتیکه به اعترام تبدیل نشود به یک ویهروس
مان سخت بر علیه روحیات و اعتماد بنفس انسانها بدل می ردد .در مورد اشکال اعتراضی بر
علیه بیکاری نمیتوان سخنی بمیان راند .در امریکا شوراهای بیکاران ،تهیهم ههای مهلهوگهیهری از
بیرون کردن مستامران ،در آرژانتین تجمعات بستن شاهراه ها ،در ان لیهس رژه گهرسهنه هان بهیهن
شهرها ،در اسپانیا مصادره مواد غذایی از فروش اهها تجربیات پر بها و در بسیاری موارد توام با
موفقیت را بدست داده اند .اشکال اعتراضی علیه بیکاری در ایران از چه مشخصاتی بهرخهوردار
خواهد بود؟

پتانسیل این اعترام در آن مامعه موش میزند .همه چیز در گرو ابراز ومود کسهانهی اسهت کهه
ملو بیافتند.
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درباره طغیان علیه فالکت
ابااد نارضایتی عمومی تا سر کد انفجارهای اعتتراضتی تتودب ای فترض
همه نیروهای سیاسی درگیر در آن جاماه است .محورهای اصلی سیاست
طبقاتی کارگری در مقابل طغیان برای نان و مایشت کدامند؟
ایران آبستن شورشها و طغیانهای توده ای علیه فقر و بیکاری است .مصائب حهاصهل از بهحهران
اقتصادی با سرعت منون آوری از میلیونها انسان قربانی می یرد .ابعاد نارضایتی عمومی تا سهر
حد انفجارهای اعتراضی توده ای فرم همه نهیهروههای سهیهاسهی درگهیهر در آن مهامهعهه اسهت.
محورهای اصلی سیاست طبقاتی کارگری در مقابل طغیان برای نهان و مهعهیهشهت کهدامهنهد؟ اول:
بحران خانمان برانداز بیکاری ماری در ایران یکبار دی ر گواه این حکم است که تهوده مهردم از
فرط گرسن ی الزاما دست به شورش نمیزنند .طهغهیهانهههای امهتهمهاعهی حهاصهل مهجهمهوعهه ای از
فاکتورهای سیاسی و اقتصادی و امتماعی و حتی فرهن ی است .طغیانهای توده ای را نه میهتهوان
برنامه ریزی و خلق کرد و نه حتی وقوع آنها قابل پیش بینی است .نیروهای سیاسی که در بهطهن
بحران و بیکاری با سرمایه گذاری بر روی طغیانهای در راه وقت خود را تهلهف نهمهوده انهد کهم
نیستند .ضایعه بزرگ چنین سیاستی آنجاست که فعالین کارگری را در بسیج و سهازمهانهدههی یهک
اعههتههرام قههدرتههمههنههد بههر بسههتههر نههارضههایههتههی مههومههود "بههی وظههیههفههه" سههاخههتههه اسههت.
دوم :اعترام توده ای علیه بیکاری در ایران باید میلیتانت و تعرضی باشد .غیر از این نمیهتهوانهد
محلی از اعراب پیدا کند .این اعترام باید وسی و همه گیر باشد و اشکال متنوعی بخود ب هیهرد.
یک انتفاظه کارگری که در آن همه اعضا و آحاد خانواده کارگری میتوانند نقشی ایفا کنند .همزمان
کل این مبارزه از طریق یک هسته بهم بافته از فعالین کارگری به سمت هدف معینی پهیهش بهرده
مههههههیههههههشههههههود .هههههههدف سههههههاده و روشههههههن اسههههههت :بههههههیههههههمههههههه بههههههیههههههکههههههاری!
سوم :بروز طغیانها یک فرم حرکت سازمان یافته علیه بیکاری هست و باید باشد .یک مهنهبهش
علیه بیکاری باید بتواند کارگران موضوع کار خود را از استیصال و ناامیدی حاصل از بیهکهاری
"بیدار کند" ،کارگران را متحد سازد اما امروز باید ابزار مناسبی برای کارگرانی باشد کهه بهرای
زنده ماندن خود چاره ای ندارد مز اینکه اپاچی وار ،با سنگ و کلوخ ،در کارخانه و محالت برای
دفاع از معیشت دست به مبارزه بزند :نان ،معیشت ،سرپناه! منبش علیهه بهیهکهاری زمهیهنهه ههای
حرکتهای اعتراضی بزرگ ،طغیانها ،را هموار میسازد .مشروعهیهت و حهق طهلهبهانهه بهودن ایهن
طغیانها را فهراههم مهیهاورد و بهجهای حهرکهات کهور ،یهمهر بهخهش بهودن آنهرا مهمهکهن مهیهسهازد.
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