جنبش كارگری :دورنماها و وظایف
از حقیقت دوره دوم ،شماره های 35و ،36دی و بهمن1379

بخش اول
امدواج اعدتصابدات كدارگدری سدراسدر كدشور را گدرفدته اسدت و دورندمای رشدد كمی و سدازمدان یافدته تدر شددن آن لدرزه بدر انددام
حدكام جدمهوری اسدلمی می انددازد  .جدمهوری اسدلمی بدرای بده حدداكدثر رسدانددن سدود سدرمدایه داران دولتی و خدصوصی در
ایران و بده نیابدت از سدوی سدرمدایه داری جدهانی طدرح مدوسدوم بده"تدعدیل اقدتصادی "را پیش بدرد و آتدش جدهنم جدمهوری
اسدلمی را بدرای كدارگدران تدندتدر كدرد .جدمهوری اسدلمی در مدقابدل شدورشدهای مدكرر شهدركدهای زحدمتكشی مدجبور شدد از
شددت پیشبرد این طدرحدها بدكاهدد .امدا مدجبور اسدت این طدرحدها را بدا ندامدهای جددید پیش بدبرد .زیرا جدمهوری اسدلمی خدادم و
ندماینده طدبقه سدرمدایه داران و مدلكین بدزرگ ایران و سدرمدایه داری جدهانی بدوده و بدرای بده حدداكدثر رسدانددن سدود سدرمدایه
از ارتكاب هیچ جنایتی علیه كارگران فرو گذاری نكرده و نخواهد كرد.
اغدلب كدارگدران زیر خدط فدقر زنددگی میكنند امدا بداز هدم از تدعرض اقدتصادی دولدت و كدارفدرمدا در امدان نیستند .بیكار سدازیها
بدطرز افدسار گسیخته ای ادامده دارد و سدالیانده صددهدا هدزار جدوان بیكار بده بیكاران قبلی اضدافده میشود .دسدتمزد كدارگدران
پدرداخدت نمیشود  .مدقررات و آئین ندامده هدای اندضباطی و فدشار كدار مسدتمرا تشددید می یابدد؛ و كدارگدران اعدتصابی بدا
مدزدوران و چداقدو كدشان رژیم مدلیان و بدا خدطر زنددان و نداپددید شددن روبدرو میشوندد .بدا این وصدف كدارگدران مدبارزه
میدكدندندد  .كدارگدران چداره ای نددارندد جدز آندكه در مدقابدل تدك بده تدك سیاسدتهای اقدتصادی این رژیم تدبهكار ایستادگی كدنند .بددون
چنین مدقاومتی جدمهوری اسدلمی شدرایط بدردگی عدریان را بده اكدثریت كدارگدران و مدردم تحدمیل خدواهدد كدرد .حدكام اسدلمی
قانون جنگل را بر جامعه برقرار كرده و به مردم درس میدهند كه برای زنده ماندن و یك لقمه نان گلوی یكدیگر را بدرند.
طدبقه كدارگدر بدا گسدترش مدبارزات خدود بداید درس دیگری بده مدردم بددهدد :بدرای ندجات یافدتن از این جدهنم بداید گدلوی حدكام
اسلمی را درید.
در شدرایطی كده جدامدعه مدا در تدب و تداب بحدران سیاسی اسدت ،اوجگیری مدبارزات كدارگدران تداثیرات زیادی بدر كدل جدامدعه
دارد  .این مدبارزات سدرچدشمه امید و الدهام بدرای دیگر اقدشار سدتمدیده جدامدعه شدده و بده آندان در مدبارزه علیه جدمهوری
اسدلمی جدسارت میبخشد .امدروز كده رژیم جدمهوری اسدلمی بی پدایه در میان مدردم و در درون خدودش چدند پداره اسدت،
كارگران میتوانند با تشدید مبارزات كنونی رژیم را به عقب نشینی وادارند.
تشكیلت مستقل
كدارگدران بدرای تشددید مدبارزات كدنونی ،بدرای اینكه بدتواندند دولدت و سدرمدایه داران را از تدعرض اقدتصادی بده كدارگدران بداز
بددارندد ،نیاز بده تدشكلت مدبارزاتی محدلی و سدراسدری خدود دارندد .كدارگدران بده تدشكلت و روشدهای مدبارزاتی نیاز دارندد كده
جدنبش كدارگدری را واقدعا مسدتقل از رژیم و ندهادهدای بده اصدطلح كدارگدری آن بده پیش بدرد و بدتواندد اتدحاد و همبسدتگی
صنفی بالتر و سراسری میان كارگران ایجاد كند.
در شدرایط كدنونی كده دولدت مدصمم اسدت هدر حدركدت اعدتراضی از سدوی كدارگدران را سدركدوب و مدتوقدف كدند ،این همبسدتگی
و اتدحاد صنفی بدالتدر را چدگونده میتوان سدازمدان داد؟ بدرای اینكار اول از هدمه یك چیز بداید روشدن بداشدد :تدحت شدرایط
كدنونی ایجاد تدشكل مسدتقل كدارگدری در چدارچدوب قداندون اسداسی و قداندون كدار امدكان نددارد .این رژیم حتی بدده آن مددقدار
"حدقوق "حدقارت بداری كده در قدوانینش بده رسمیت شدناخدته احدترام نمیگذارد .بدا این وجدود عدده ای هسدتند كده در میان
كدارگدران تبلیغ میكنند كده كدارگدران بداید در چدارچدوب قداندون بده فدعالیت و ایجاد تدشكلت صنفی بدپردازندد .آیا آندانی كده بده
كدارگدران پیشنهاد میدهدند كده در"چدارچدوب قداندون "بده درسدت كدردن تدشكلت صنفی خدود بدپردازندد ،نمیداندند كده سدر در
چنین تدشكلت قداندونی بداید بده عدكس سدران حدكومتی مدزین شدود و در هیئت مسدئولین آن عدوامدل امنیتی دولدت حدضور یابدند؟
آیا تجدربده بیست سدال گدذشدته و تدشكلت كدارگدری زرد كده هدمدسدت دولدت و كدارفدرمدا هسدتند جدلوی چدشم هدمه نیست؟ آیا اینان
نمیداندند كده گدرداندندگدان"خدانده كدارگدر " و غیره عدوامدل رژیم هسدتند؟ كده این"خدانده كدارگدر "قدلبی پدس از سدال1358
بدست اوباش حزب ا بر خاكستر خانه كارگر واقعی بوجودآمد؟
چده كدسانی ایجاد تشكیلت صنفی در چدارچدوب قداندون و یا سدازمدان یابی كدارگدران در همین تدشكلت زرد كدارگدری را تبلیغ
میكنند؟ از عدده ای افدراد سداده ندگر كده بدگذریم ،بدطور مدشخص جدریاندات"دوم خدردادی "جدمهوری اسدلمی ،و پدس مداندده
هدای حدزب تدوده و فددائی اكدثریت آندرا تبلیغ میكنند .چنین ندظریاتی در نشدریه هدای قداندونی نیز مدكررا مدنعكس میشوندد.
بدرخی كدارگدران قددیمی هدم هدر چدند ممكنسدت دیگر بدا حدزب تدوده ندباشدند امدا بدا هدمان تدفكر تدوده ای هدمان سیاسدتهای قددیمی و
بددبدخت كدننده حدزب تدوده را تدكرار میكنند  .حدزب تدوده در زمدان شداه نیز تبلیغ میكرد كده كدارگدران بداید در تدشكلت زرد
كدارگدری مدتشكل شدوندد  .یكی از این تدشكلهای زرد كدارگدری سدازمدانی بدود بده ندام"سدازمدان كدارگدران ایران "كده شداه درسدت
كدرده بدود  .در آسدتانده فدروپداشی رژیم شداه كدارگدران پدالیشگاه شیراز بده دفدتر سداواك شیراز حدمله بدردندد و بدا اسدناد بددسدت
آمدده مدعلوم شدد كده هدمه مسدئولین این سدازمدان بده اصدصلح كدارگدری از هدمكاران سداواك بدودندد و از سداواك حدقوق و مدزایا
دریافت میكردند)  ( 1.امروزه خانه كارگر و حزب كار اسلمی همان نقش و ماهیت را دارند.
آندهائی كده این ندظریه هدای ارتدجاعی را در میان كدارگدران تبلیغ میكنند در واقدع میخواهدند كدارگدران را بده دندبالدچه رژیم

تدبدیل كدنند و مداندع از آن شدوندد كده كدارگدران بدا سدلح تدشكل و سیاسدت مسدتقل خدودشدان وارد مدبارزه شدوندد .مبلغین ندظریه
ایجاد تدشكل در چدارچدوب قداندون و سدازمدان یافدتن در هدمان تدشكلت زرد وقتی قدافیه را تدنگ میبینند شدروع بده تدئوری بدافی
میكنند كده كدارگدران ایران تجدربده و داندش تدشكل یابی صنفی نددارندد ،پدس بداید از هدر چیزی كده دم دسدت اسدت)یدعدنی از
هدمان تدشكلتی كده گدرداندندگداندش عدوامدل امنیتی رژیم هسدتند (بدرای دادن چنین تعلیمی بده كدارگدران اسدتفاده كدرد .اول ،در
تدشكلت زرد كدارگدری كدارگدران تدنها تعلیم مییابدند كده بدنده و مطیع بداشدند .فدقط افدراد كدودن و هدمدسدت رژیم میتواندند ادعدائی
غیر از این كدنند  .دومدا ،بی تجدربده و ندادان بدودن كدارگدران ایران در تدشكل یابی یك دروغ مدحض اسدت .ادعدائی اسدت كده
تداریخ بدوضدوح ضدد آن را ثدابدت كدرده اسدت  .مداندع عدمده در مدقابدل تدشكل یابی صنفی كدارگدران هدمواره چدماق سدركدوب
رژیمهای ارتدجاعی حداكدم بدر ایران بدوده اسدت  .تداریخ بیست و چدند سدالده گدذشدته بدخوبی اسدتعداد شدگرف كدارگدران ایران بده
تدشكل یابی را ندشان داد  .بده مدحض شدل شددن سدرپدنجه هدای كدنترل و سدركدوب رژیم شداه كدارگدران بده ایجاد تدشكلت كدارخدانده
ای ،و مدنطقه ای و سدراسدری پدرداخدتند  .حتی كدارگدران بیكار و پدروژه ای كده بددلیل پدراكدندگی و یا مدوقتی بدودن كدارشدان بدا
محددودیتهای فدراوان در تدشكل یابی روبدرو هسدتند تدشكلت مسدتقل قددرتدمند خدود را سدازمدان دادندد و حتی پدس از بدهمن
 1357بده مدركدز مدبارزات كدارگدری تدبدیل شددندد .این دسدتگاه سدركدوب ندظامی و امنیتی جدمهوری اسدلمی بدود كده بده ضدرب
سرنیزه تشكلت كارگری را از هم پاشاند .آنهائی كه عمدا این واقعیت را نمیبینند ریگی در كفش دارند.
در كدشوری مداندند ایران كده حتی محددود تدرین اعدتراضدات روشدنفكران نداراضی بدا سدركدوب سدخت رژیم مدواجده میشود ،هدر
تدشكل مسدتقل كدارگدری بدا حدملت سدخت اوبداش و نیروهدای سدركدوبدگر رژیم مدواجده شدده و در هدمان گدام اول كدارش مدتوقدف
خدواهدد شدد  .این شدرایط ایجاب میكند كده كدارگدرانی كده در ایجاد اتدحاد و تدشكل میان كدارگدران پیشقدم میشوندد فدعالیتهای خدود
را بددور از چدشم جداسدوسدان حدكومتی پیش بدرندد .حدركدتهای اعدتراضی گسدترده كدارگدران نمیتواندد مخفی بداشدد ،امدا كمیته هدای
اعدتصاب در كدارخداندجات و فدعالیت كدسانی كده میان فدعالین كدارگدری رشدته هدا و شهدرهدای مدختلف پیوندد بدرقدرار میكنند بداید
بددور از اندظار دشدمن پیش رود .این امدر بدرای تدداوم حدركدات مدبارزاتی كدارگدران ضدروری اسدت .كمیته هدددای مخفی
كدارگدری كده تدوسدط چدند تدن كدارگدر پیشرو و بده ابدتكار خدود آندان تشكیل میشود در جدریان صددور رهدنمود و اعدلمیه بدرای
اعدتصابدات كدارگدری بده تددریج مدورد اعدتماد كدارگدران قدرار میگیرندد .خدواسدت آزادی ایجاد تدشكلت صنفی مسدتقل بخشی
لینفك از مدطالدبات عدمومی كدارگدران ایران اعدم از شداغدل و بیكار میباشدد و كدارگدران بداید بدرای تحدمیل این خدواسدته بده رژیم
مدبارزه كدنند  .در تجدربده سدالدهای 56- 57ایجاد تدشكلت صنفی مسدتقل علنی زمدانی امدكان پدذیر شدد كده دسدتگاهدهای امنیتی
و سدركدوبدگر رژیم شداه در نتیجه مدبارزات گدونداگدون مدردم بده انددازه كدافی تضعیف شددندد .این مدسالده در مدورد رژیم اسدلمی
نیز صدادق اسدت  .در كدشورهدائی مداندند ایران كده هیئت حداكدمه ارتدجاعی تدنها بدا تكیه بده سدرنیزه میتواندد خدود را در قددرت
نگاه دارد ،فقط زمانی به آزادی تشكل و بیان و اجتماعات مردم گردن مینهند كه در نتیجه مبارزات مردم ضربه خورده و
تضعیف شدده بداشدند  .و تدا زمدانی آزادی تدشكل و بیان و اجدتماعدات مدردم را تحدمل میكنند كده بدتواندند خدود را جدمع و جدور و
مستحكم كنند  .این را نیز در تجربه سالهای 58د 60دیدیم.
تدحت شدرایط كدنونی فدعالین كدارگدری تدنها بدا فدعالیت مخفیانده میتواندند حدركدات مدبارزاتی كدنونی را تدداوم بیشتری بدخشند و
حدركدات پدراكدنده كدارگدری را بدهم وصدل كدرده و نسدبتا سدراسدری كدنند .شدك نیست كده بدرای تدقویت این فدعالیت بداید بدطور
حدساب شدده و آگداهدانده از هدرگدونده امدكان و روزنده فدعالیت قداندونی و علنی نیز سدود جدویند .هسدته هدای مخفی فدعالین كدارگدری
میتواندند بدطور حدساب شدده و بدا اتدكا بده لیه هدای مدختلف از فدعالین جدنبش صنفی كدارگدران از هدر گدونده امدكان نیمه علنی و
علنی مداندند تشكیل مجدمع عدمومی و تشكیل كمیته هدای مدوقدت و غیره بدرای پیشبرد مدبارزات تدوده ای كدارگدران ،اسدتفاده
كنند.
بدرخی اسدتدلل میكنند كده سدراسدری كدردن جدنبش كدارگدری بددون یك تشكیلت علنی امدكان نداپدذیر اسدت .شدك نیست كده
فدعالیت مخفی هسدته هدای فدعالین كدارگدری محددودیتهای زیادی بدرای گسدترش جدنبش بدوجدود میاورد .امدا هدر گدونده تشكیلت
علنی كده واقدعا بدخواهدد مسدتقل از رژیم بدماندد بدلفداصدله سدركدوب میشود و حدركدتش در ندطفه خدفه میشود وامدكان آندرا پیدا
نمی كدند كده تدداوم كدافی پیدا كدند  .سدراسدری شددن جدنبش كدارگدری در درجده اول مدنوط بده داشدتن یك سیاسدت سدراسدری اسدت.
حدمله بده سیاسدتهای اقدتصادی رژیم جدمهوری اسدلمی و همچنین پیوندد دادن حدركدات كدارگدران شداغدل و كدارگدران بیكار
بدرای داشدتن یك سیاسدت مدبارزاتی سدراسدری حیاتی اسدت .حتی در شدرایطی كده یك كمیته سدراسدری بدرای جدنبش صنفی
كدارگدران مدوجدود نیست ،تددوین مدطالدبات سدراسدری از سدوی كمیته هدای محدلی ،مدطالدباتی كده هدمه كدارگدران اعدم از شداغدل یا
بیكار را در بدر میگیرد و سیاسدتهای كدلن ضدد كدارگدری رژیم جدمهوری اسدلمی را آمداج قدرار میدهدد ،شدالدوده و فدضای
سراسری شدن اعتراضات كارگری را فراهم میكند.
سیاست مستقل
كدم نیستند كدسانی كده قیافده حدمایت از كدارگدران را میگیرندد امدا تبلیغ میكنند كده"آهدای سیاسدت را در مدبارزه اقدتصادی
كدارگدران دخدالدت نددهید " .آیا چنین مدوعدظه هدائی در شدرایطی كده كدوچدكترین حدركدت اعدتراضی كدارگدران بدا سدركدوب دولدت
مدواجده میشود عدوامدفریبی نیست؟ این رژیم هدر تجدمع سداده تدوده هدای مدردم ،از كدارگدران ،داندشجویان ،دهدقاندان و زندان را
تهددیدی بدرای خدود قدلمداد می كدند  .این رژیم خدودش بده كدارگدران و بقیه یادآوری میكند كده حتی مدبارزه بدرای خدواسدتهای
صنفی نیز بده سیاسدت گدره می خدورد .در جدامدعه مدا هیچ حدركدت مدبارزاتی نمی تدواندد خدود را از سیاسدت بددور ندگاه دارد و

هیچ حدركدت مدبارزاتی نمی تدواندد در قدبال مدبارزات اقدشار دیگر بی تدفاوت بدماندد .هدماندگونده كده رشدد جدنبش اعدتراضی
كددارگددران مددبارزات عددمومی مددردم علیه رژیم را تددقویت میكند ،وارد كددردن ضددربدده بدده رژیم در سددطح كلی ،فددضای
مساعدتری را برای رشد جنبش كارگری و تشكل یابی صنفی آنان باز میكند.
بدنابدراین جدنبش كدارگدری نمیتواندد بدرحدذر از سیاسدت بداشدد و نیست .مدهمترین سیاسدتی كده كدارگدران مدبارز بداید در درون
جدنبش كدارگدری بده اشداعده آن بدپردازندد این اسدت كده امدروزه جدامدعه مدا ،روشدن و واضدح ،یك جدامدعه دو قطبی اسدت :در یدك
طدرف دولدت و اعدوان و اندصارش و ندهادهدای گدونداگدون سدركدوب و جداسدوسی آن قدرار دارندد و در طدرف دیگر اكدثریت
مدردم كده در ضددیت بدا این دولدت هسدتند  .تدنها بدا مخددوش ندكردن این جدبهه بدندی اسدت كده كدارگدران مدبارز میتواندند سیاسدت
مسدتقل و صدف مسدتقل خدود را سدازمدان دهدند .امدروزه افدراد وابسدته بده نیروهدای ملی د مدذهدبی و تدوده ایها و اكدثریتی هدا در
میان كدارگدران تبلیغ میكنند كده دفداع از"جدبهه دوم خدرداد " بده"صدلح "كدارگدران اسدت .امدا چنین سیاسدتی تدنها بده صدلح
رژیم جدمهوری اسدلمی اسدت و كدامدل در تدضاد بدا ایجاد صدف مسدتقل كدارگدران قدرار دارد .كدارگدران مدبارز بداید بشددت بدا
این سیاسدت مدقابدله كدنند .جدنبش كدارگدری بداید اسدتقلل خدود را از هدمه جدناحدهای حدكومتی حدفظ كدند .تدشویق كدارگدران بده
حدمایت از یك جدناح حدكومدت علیه یك جدناح دیگر خدودش یك سیاسدت طدبقاتی معین اسدت .سیاسدت طدبقات ارتدجاعی اسدت
كده میخواهدند ندارضدایتی مدردم در مجدراهدائی كده خدودشدان تعبیه كدرده اندد جدریان یابدد تدا بده هدرز رود .جدنبش كدارگدری
نمیتواندد جددا از جدنبش هدا و خدواسدتهای حدق طدلبانده دیگر اقدشار مدردم جدریان یابدد .كدارگدرانی كده بدرای گدرفدتن حدقوق خدود
اعدتصاب و اعدتراض میكنند بداید نسدبت بده خدواسدته هدای دیگر اقدشار مدردم نیز آگداه شدوندد و از آندها حدمایت كدنند .كدارگدران
بداید بدا خداندواده هدای قدربدانیان قدتلهای زنجیره ای همبسدتگی كدنند ،خدواهدان آزادی زنددانیان سیاسی شدوندد ،بدا داندشجویانی كده
مدورد سدركدوب اوبداش حدزب ا و نیروهدای اندتظامی قدرار میگیرندد پیوندد بدرقدرار كدنند ،بداید خدشم خدود را نسدبت بده مدظالمی
مداندند محدرومیت و فدقدان آزادی زندان و حدجاب اجدباری ،اخدراج مدهاجدرین افدغانسدتانی ،اسدتثمار دهدقاندان ،و سدركدوب مدلل
سدتمدیده كدرد و تدرك و بدلوچ ،ندشان دهدند .امدروزه بدرخی افدراد بده اصدطلح"صداحدب تجدربده " یدا"فدعالین جدنبش صنفی
كدارگدران "بدا قیافده دلدسوز بده كدارگدران هشددار میدهدند مدبادا بده سیاسدت ندزدیك شدوید ،بده همین مدبارزه اقدتصادی بچسدبید ،و
حتی فدكر مدبارزه سیاسی اندقلبی علیه جدمهوری اسدلمی را بدخود راه نددهید .این افدراد در واقدع خدودشدان گدرایش سیاسی
مشخصی دارندد  .بدرخی از اینان آندقدر ضدد كدمونیست هسدتند ،و آندقدر مجیزگدوی حدكومدتند كده بده سختی میتوان آندان را بدا
عوامل جمهوری اسلمی در میان كارگران تمیز داد  .بطور مثال در مصاحبه ای كه در نشریه كارد مزد به تاریخ1378
چاپ شده است به نمونه ای از نظریات بورژوائی و غلط در مورد رابطه سیاست و مبارزه كارگران برمیخوریم .در این
مدصاحدبه"یك كدارگدر بدا سدابدقه صدنف چداپ "در مدورد تدلشدهایشان بدرای راه انددازی یك صدندوق قدرض الدحسنه میگوید :
" خدلصده این صدندوق جدون گدرفدت چدون كدسانی كده آمدده بدودندد ،بدرای كدار سیاسی نیامدده بدودندد ".یا كمی جدلوتدر میگوید:
" امدا دوبداره مدتاسدفانده خدط و خدط كشیها شدروع شدد ...بداز دوبداره یكسری كدسانی كده میخواسدتند كدار سیاسی بدكنند آمددندد".
این كدارگدر ضدمن تدعریف خداطدره ای از دوران آغداز جدنگ ایران و عدراق بدا افدتخار بده تدائید ندظر یك آدم عدقب مداندده و غیر
سیاسی در رابدطه بدا بحثی كده بدر سدر پدایه طدبقاتی صددام حسین در قدهوه خدانده در گدرفدته بدود ،می پدردازد و بیان میكند:
"گدور پددر صددام ،طدبقه و پدایه صددام خدریت اسدت".این ندمونده افدكار عدقب مداندده ایست كده كدارگدران مدبارز بداید آندرا افدشا و
طرد كنند.
این كدارگدر بده تحقیر كدار سیاسی میپردازد و بدروی فدعالین سیاسی كده بدرای بدردن آگداهی طدبقاتی بده میان كدارگدران فدداكداری
و تدلش میكردندد خداك می پداشدد  .بسیاری از این فدعالین سیاسی بدخاطدر همین فدعالیت آگداهدگرانده در میان كدارگدران ،تدوسدط
جدمهوری اسدلمی دسدتگیر شددندد و اعددام شددندد .ندظر او در مدورد تدشكلت صنفی كدارگدران گدرایش سیاسی اش را خدوب
آشكار میكند  .وی در جدواب بده سدوال مدصاحدبه كدننده كده میپرسدد آیا تدشكلهای صنفی در راسدتای اهدداف دولدت خداتمی هسدتند
میدگدویدد" :صدد در صدد .اگدر كدارگدرهدا ندظم و اندضباط در هدر شكلی داشدته بداشدند بدرای هدمه مفید اسدت " ".هدم بده ندفع كدارگدر
اسدت ،هدم بده ندفع رشدد تدولید و هدم بده ندفع دولدت ".این كدارگدر كده بده فدعالین سیاسی و فدعالیت سیاسی میتازد ،و مدخالدف
فدعالیت"گدروهدها " در میان كدارگدران اسدت بدا دلدسوزی بده عدوامدل رژیم ) بده"خدانده كدارگدر " و"حدزب كدار اسدلمی("
رهدنمود میدهدد كده بیائید در میان كدارگدران بدرای خدود پشدتوانده درسدت كنید .قدسم حدضرت عدباس و دم خدروس را از
حدرفدهایش مدلحدظه كنید"  :گدروهدهای پیكار ،تدوده ،فددائی ،مدجاهدد ،اشدرف دهدقان و چدند تدائی دیگر بدود كده می آمددندد تدو
سدندیكا و  ...كدارهدا را خدراب میكردندد ...دم بده سداعدت بده پدر و پدای دولدت و مدقامدات می پیچیدندد .مدثل بدا كدارگدرهدا تدماس
میگرفدتند و زود هدم بده كدارگدر میگفتند این حدرف را بدزن ،این جدوری كدن ،آن شدعار را مدطرح كدن و از این جدور چیزهدا ".
)الدبته او بده غدلط اسدم حدزب تدوده را در این لیست گدذارده اسدت .چدون عدناصدر حدزب تدوده در كدارخداندجات و كدارگداهدهای
تدولیدی خدودشدان بدا ندهادهدای وابسدته بده دولدت هدمكاری میكردندد .هدماندطور كده در دسدتگیری اندقلبیون بدا دسدتگاهدهای امنیتی
و سدپاه پداسدداران هدمكاری میكردندد ( .او پدس از اعدلم مدخالدفت بدا فدعالیت"گدروهدها "در میان كدارگدران در جدواب بده سدوال
مدصاحدبه كدننده كده"شدما چده اندتظاری از دولدت دارید "پیشنهاد میدهدد" :خدانده كدارگدر بداید تدقویت شدود ...حدزب كدار اسدلمی
هدم كده درسدت شدده واینها خدوب و مدثبت اسدت .امدا ضدعف اصلی اینها تبلیغ ندكردن روی خدود كدارگدرهداسدت یعنی هدنوز
خیلی بداید كدار كدنند تدا بدتواندند اعدتماد كدارگدران را جدذب كدنند " .میبینیم كده این فدرد مدخالدف فدعالیت هدمه"گدروهدها "در میدان

كدارگدران نیست  .بدلكه مدایل اسدت گدروهدهای وابسدته بده دولدت در میان كدارگدران كدار سیاسی كدنند و كدارگدران را بده سدوی
سیاسدت دولتی جدذب كدنند  .تدمام حدرفدهای مسخدره در مدخالدفت بدا ندفوذ"گدروهدهای خدارج از كدارخدانده "در میان كدارگدران در
واقدع مدخالدفت بدا ندفوذ مدخالفین جدمهوری اسدلمی در میان كدارگدران اسدت .كدارگدران مدبارز دقیقا بداید عدكس ندظریه این فدرد و
امدثال وی عدمل كدنند .یعنی تدمام ندهادهدای وابسدته بده دولدت را در میان كدارگدران بی آبدرو و بی پدایه كدنند .كدما اینكه این كدار
شدده اسدت .مدثل همین آقدای مدصاحدبه كدننده از این مینالدد كده خدانده كدارگدر و حدزب كدار اسدلمی در میان كدارگدران پشدتوانده
نددارندد .این بسیار عدالی اسدت  .تدمام عدناصدر حدكومتی و مدشاطده گدر دولدت بداید در میان كدارگدران بی آبدرو شدوندد .بدالدعكس،
كدارگدران بداید خدواهدان آشدنائی بدا ندظریات عدناصدر سیاسی اندقلبی و كدمونیست بداشدند؛ بداید خدواهدان آن بداشدند كده بدداندند
احدزاب سیاسی كده بدخاطدر مدخالدفت بدا جدمهوری اسدلمی غیر قداندونی هسدتند چده ندقشه ای بدرای سدرندگون كدردن جدمهوری
اسددلمی و نددظام طددبقاتی در ایران دارنددد .و بدرندامده و راه حدلشان بدرای سداخدتن یك جدامدعه ندوین بدر خداكسدتر جدمهوری
اسلمی چیست .باید دریابند كه كدام حزب است كه میخواهد تا نیمه راه برود و كدام تا به آخر.
امدروزه از جداندب همین ندوع آدمدها و جدریاندات ندظریه ای تبلیغ میشود كده میگوید عدلت شدكل ندگرفدتن یك جدنبش كدارگدری
سدراسدری در دوره پدس از سدال 57این بدود كده گدروهدهای سیاسی بدا آوردن"خددط و خددط كشیهای سیاسی "بده درون
كدارخداندجات مدوجدب تدفرقده میان كدارگدران شددندد و مداندع از آن شددندد كده سدندیكاهدا و اتدحادیه هدای كدارگدری شدكل بگیرندد .ایدن
تحدلیلی بده غدایت انحدرافی ،بدورژوائی و ضدد كدمونیستی اسدت .صداحدبان این تحدلیل میتواندند افدرادی سداده و ندادان بداشدند .امدا
خیلی راحدت هدم میتواندند مدشاطده گدران رژیم جدمهوری اسدلمی بداشدند  .زیرا هدر آنكسی كده سدالدهای پدس از 57را بده چدشم
دیده بداشدد خیلی خدوب میداندد كده تدشكلت صنفی كدارگدران و شدوراهدای كدارگدری كده در جدریان مدبارزه علیه رژیم شداه و
سدرندگون كدردن آن شدكل گدرفدته بدودندد یكی پدس از دیگری تدوسدط نیروهدای امنیتی و پداسدداران رژیم جدمهوری اسدلمی درهدم
شكسدته شددندد  .و كدارگدران فدعال و كدمونیست روانده زنددان شددندد و یا در بدرابدر جدوخده هدای اعددام قدرار گدرفدتند .سدكوت در
مدورد این واقعیت تداریخی و وارونده جدلوه دادن حدقایق تدنها بده ندفع حدكام اسدلمی مدرتدجع اسدت .وجدود تدعداد گسدترده ای از
فدعالین كدمونیست در میان كدارگدران ندقطه قدوت جدنبش كدارگدری بدود .فدعالین كدمونیست بده اشداعده آگداهی در مدورد مدبارزه
طدبقاتی و مداهیت ضدد كدارگدری و ضدد مدردمی رژیم در میان كدارگدران میپرداخدتند و بده اتدحاد سدراسدری كدارگدران یاری
میرسدانددندد  .جدمهوری اسدلمی بدا یورش بده كدمونیستها و قدتل عدام آندان بداعدث از هدم گسیخته شددن رشدته هدای پیوندد میان
كدمونیستها و جدنبش كدارگدری شدد  .امدروزه فدقدان وجدود تدعداد زیادی از كدمونیستها در میان كدارگدران زخدم دردنداكی بدر پیكر
جنبش كارگری است كه باید هر چه سریعتر آنرا درمان كرد .هر نگرشی غیر از این عمیقا ضد كارگری است.
توضیح بخش اول:
( 1د رجوع شود به مقاله"تشكلهای مستقل كارگری " نوشته پیمان صنعتكار در نشریه كارد مزد سال1378

بخخش دوم :این بخخش بخه سیاسخت اكخونخومیستی در جخنبش كخارگخری و مخشخصا طیفی كخه بخه خخط پخنج
معروف است می پردازد.
اكونومیسم و جنبش كارگری
در شماره قبل سیاستهای ارتجاعی و سازشكارانه كه از سوی جریانات حكومتی و غیر حكومتی در میان كارگران ترویج
میشود را بده ندقد كشیدیم  .گفتیم ،سیاسدتهائی مداندند تدشویق كدارگدران بده مدتشكل شددن در تدشكلت كدارگدری وابسدته بده رژیم ،یا
تدلش بدرای ایجاد تدشكلتی در چدارچدوب قداندون اسداسی جدمهوری اسدلمی و تدحت الحدمایه جدریان دوم خدرداد ،غیر سیاسی
قدلمداد كدردن جدنبش صنفی كدارگدری و سیاسدت زدائی در محیطهای كدارگدری ،مداندع شدكل گیری یك جدنبش صنفی مسدتقل در
میان طبقه كارگر است و باید طرد شود.
در این شدماره قدصد داریم بده ندقد گدرایش غلطی كده در میان دوسدتداران طدبقه كدارگدر مدوجدود اسدت بدپردازیم .مدنظورمدان
گدرایش اكدوندومیستی در میان بخشی از فدعالین جدنبش كدارگدری اسدت .بده اعدتقاد مدا این گدرایش مدانعی جددی در مدقابدل شدكل
گیری مدبارزه طدبقاتی سیاسی طدبقه كدارگدر اسدت  .گدرایش اكدوندومیستی در بین نیروهدای جدنبش چدپ در ایران سدابدقه ای
دیدریدنده دارد .این گدرایش بده شدكل هدای مدتفاوتی بدروز می كدند امدا مدضمون و تداثیراتدش یكسان اسدت .در اینجا ،مدشخصا بده
آن گدرایش اكدوندومیستی كده در جدنبش چدپ بده"خدط پدنج "مدشهور شدده اسدت ،میپردازیم .قدبل از هدر چیز این تدوضیح را
ضدروری می بینیم كده در سدالدهای اندقلب ،57حدزب تدوده بده خدط یك ،جدریان فددائیان بده خدط دو ،و نیروهدای كدمونیستی كده
شدوروی را سدرمدایه داری می دانسدتند و بدا مشی چدریكی مدرزبدندی داشدتند بده خدط سده مدعروف شددندد .راه كدارگدر كده از
شوروی حمایت می كرد اما سعی میكرد موضعی مستقل از حزب توده اتخاذ كند خط چهار نامیده شد .خط پنج عمدتا پس
از شكسدت جدنبش اندقلبی و تحكیم جدمهوری اسدلمی در سدالدهای پدس از  1360رشدد كدرد .عدناصدر زیادی از سدازمداندهای
چدپ)عدمدتدا سدازمداندهای مدربدوط بده طیف خدط سده (جددا شددندد و بدا تدفكر خدط پنجی تدا مددتی بده فدعالیت فدردی در میان
كدارگدران پدرداخدتند  .آندان نسدبت بده اینكه وظیفه جدنبش كدمونیستی سدازمدان دادن و رهدبری طدبقه كدارگدر در راه كسدب قددرت
سیاسی اسدت بی اعدتقاد شددندد .آندان وظیفه كدمونیستها و جدنبش كدمونیستی را بده حدد كدمك بده سدازمدانددهی جدنبش اقدتصادی

كدارگدران تدنزل دادندد  .آندان ندقش روشدنفكران كدمونیست در بدردن آگداهی اندقلبی و طدبقاتی بده میان كدارگدران را نفی كدردندد و
مدعتقد شددندد كده عدناصدر كدمونیست بداید از سدازمداندهایشان بیرون بیایند و بده جدنبش اقدتصادی خدودجدوش و آگداهی خدودجدوش
كدارگدران خددمدت كدنند .طی سدالدهای اخیر ،این ندظرات در بدرخی نشدریات قداندونی امدكان اندتشار یافدته اسدت .بدعلوه ،بدرخی
فعالین سابق سازمانهای چپ در خارج از كشور نیز محافلی را بر پایه همین نظرات تشكیل داده اند.
روشدن اسدت كده حدساب این طیف از عدناصدر مدحافدظه كدار و سدازشدكار ،یا جدریاندات تدوده د اكدثریتی و عدوامدل دولدت كده در
میان كدارگدران مدشغول سیاسدت زدائی و كدمونیسم زدائی هسدتند ،جدداسدت  .اگدر چده بخشی از"خدط پنجی "هدا مدتاسدفانده بده
هدمكاری بدا"جدبهه دوم خدرداد " كشیده شددندد ،امدا بدخش بدزرگی از این طیف سدر آشدتی بدا جدمهوری اسدلمی نددارندد،
صمیمانده بدرای تدشكل یابی كدارگدران فدعالیت می كدنند ،بده درسدتی بدا سدازمدان یابی كدارگدران در تدشكلت زرد كدارگدری
ضددیت می ورزندد و این تدشكلت را افدشاء می كدنند .بدا این وصدف ،همینها نیز گدرایش غلطی را در میان كدارگدران رواج
می دهند .باورهای نادرست آنها بطور خلصه چنین است:
اول ،مدخالدف دخدالدتگری كدمونیستها در جدنبش كدارگدری بدا هددف اشداعده ایدئدولدوژی كدمونیستی و سیاسدت اندقلبی در میان
كدارگدران هسدتند  .آندان مدخالدف این ندظریه لنینیستی هسدتند كده وظیفه كدمونیستها صدرفدا حدمایت از جدنبش خدودبدخودی
كدارگدران نیست ،بدلكه كدشانددن آن بده مسیر یك مدبارزه طدبقاتی اندقلبی اسدت .جدمعبندی شدان از عدلل شكسدت جدنبش كدارگدری
این است كه سازمانهای كمونیستی در آن دخالت كردند و كارگران به جای مبارزه برای شكل دادن به یك جنبش"خالص"
كارگری به پشت جبهه این سازمان و آن سازمان كمونیستی تبدیل شدند.
ثدانیا ،از این تحدلیل غدلط نتیجه می گیرندد كده مدهمترین مدبارزه كدارگدران مدبارزه اقدتصادی خدودجدوش اسدت كده در ادامده اش
خدود بدخود بده مدبارزه سیاسی می رسدد  .مدهمترین تدشكل طدبقه كدارگدر نیز تدشكلت صنفی د اقدتصادی اوسدت كده بده مدقاصدد
سیاسی طدبقه هدم خددمدت می كدند  .بدطور خدلصده ،مدبارزه اقدتصادی كدارگدران و تدشكل یابی صنفی آندان را اول و آخدر
مبارزه طبقاتی و در واقع جوهر مبارزه طبقاتی می دانند.
واقعیت اینست كده كدارگدران از طدریق مدبارزه اقدتصادی ،هدر انددازه هدم این مدبارزه گسدترده و سدهمناك بداشدد ،هدرگدز نمی
توانند شرایط بردگی خود و دیگر زحمتكشان را ریشه كن كنند .از طریق مبارزه اقتصادی ،حداكثر می توانند این شرایط
را بدرای بخشی از طدبقه و نده كدل آن بهدبود بدخشند .طدبقه كدارگدر بدرای رهدائی از شدرایط بدردگی خدود بداید مدبارزه سیاسی
كدند  .بداید دولدت طدبقات سدرمدایه دار و زمیندار بدزرگ را بدا یك جدنگ اندقلبی سدرندگون كدند .جدوهدر مدبارزه طدبقاتی طدبقه
كدارگدر ،مدبارزه سیاسی اندقلبی بدرای سدرندگونی دولدت حداكدم و كسدب قددرت سیاسی اسدت .بدر پدایه همین حقیقت ،كدمونیستها
مدعتقدندد مدبارزه اقدتصادی كدارگدران بخشی از مدبارزه طدبقه كدارگدر اسدت و حتی وظیفه اصلی طدبقه كدارگدر نیست .وظیدفده
اصلی طبقه كارگر ،سرنگون كردن نظام سیاسی د اقتصادی حاكم است.
الدبته ندظر هدمه اكدوندومیستها بده این خدامی نیست كده كدامدل ضدرورت مدبارزه سیاسی كدارگدران را نفی كدنند .همانطور كه می
بینیم بخشی از طیف"خط پنج "با سیاست زدائی از جنبش كارگری مخالفت می كنند .اما معتقدند كه طبقه كارگر با همان
روشدهای مدبارزه اقدتصادی می تدواندد در راه تدحقق اهدداف سیاسی خدود پیشروی كدند .این ادعدائی حیرت آور اسدت .چدطور
می تدوان بداور كدرد كده طدبقات ارتدجاعی حداكدم در مدواجدهه بدا مدبارزات اقدتصادی كدارگدران د یعنی اعدتصاب و تدظاهدرات
بدرای اصدلح وضعیتشان د قددرت سیاسی خدود را تسدلیم آندان كدنند؟ در هیچ كدجای دنیا چنین معجدزه ای صدورت ندگرفدته
است.
بدرخی اكدوندومیستها در مدقابدل این واقعیت گدامی عدقب می نشینند و می گدویند ،از درون مدبارزات و تدشكلت اقدتصادی،
مدبارزات سیاسی و تدشكلت سیاسی طدبقه كدارگدر سدر بدرون می آورد كده می تدواندد قدوای قهدریه دولدت را در هدم بدشكند و
قددرت سیاسی را از آن طدبقه كدارگدر كدند  .این نیز بدداور)یا در واقدع تدوهمی (حیرت آور اسددت .بیائید بده تجدربده جدنبش
كدارگدری در روزهدای اندقلب 57بدرگدردیم و ببینیم كده حتی ندشانده كدوچكی از اینكه مدبارزه و تدشكل اقدتصادی بدتواندد بده
شدكل گیری و تدشكل سیاسی طدبقه كدارگدر بینجامدد ،بدروز كدرد یا خیر .در جدریان مدبارزه بدرای سدرندگونی رژیم شداه،
كدارگدران ندقاط مدختلف كدشور بسدرعدت تدشكلت صنفی خدود را سدازمدان دادندد و بدا اعدتصابدات و تدظاهدرات خدود روندد
سدرندگونی آن رژیم مدنفور را تسدریع كدردندد  .آندان شدوراهدای قددرتدمند خدود را بدر پدا كدرده ،در بسیاری كدارخداندجات سدر رشدته
امدور اقدتصادی را بده دسدت گدرفدتند .شدوراهدای كدارگدری خدواهدان كدنترل امدور اقدتصادی و شدركدت در تصمیم گیری هدای
سیاسی بدودندد  .امدا كدسانی كده قددرت سیاسی را در دسدت گدرفدتند و جدمهوری اسدلمی را بدنا كدردندد بده سدرعدت و بدا قداطعیت
شدوراهدا را كدنار زدندد و منحدل كدردندد؛ مددیران دولتی خدود را بده كدارخداندجات فدرسدتادندد؛ و بده دسدتگیری و اعددام رهدبران
كدارگدری و كدمونیستها پدرداخدتند .حدال ببینیم این تجدربده از پشدت عینك اكدوندومیستی چدطور بده ندظر می آید و چده ندتایجی از
آن گرفته می شود:
" در بدحبوحده پیروزی اندقلب ،كدارگدران در اكدثریت صدنایع و كدارخداندجات و محیطهای كدارگدری اقددام بده ایجاد شدوراهدا و
بده تدبع آن در سدایر مدناطدق كدشور و مدحلت شهدر و ده ،شدوراهدا بدنا ندهاده شددندد .در صدنعت ندفت ،گداز و پدتروشیمی نیز
شدوراهدا شدكل گدرفدتند و طی یك مجدمع عدمومی"شدورای سدراسدری كداركدنان صدنعت ندفت "ایجاد شدد .شدورا تدمامی امدور
صدنعت ندفت را بده عهدده گدرفدت  .از اسدتخدام و اخدراج تدا تدرفیع و اضدافده حدقوق كداركدنان؛ از بده كدار گدماردن كداركدنان در
پسدتهای مدهم و مدختلف تدا مسدلح كدردن كداركدنان جهدت حدفاظدت از تداسیسات ....اولین اقددام شدورا خدلع ید و اندحلل تدمامی

شدركدتهای حدفاری خدارجی و ضدبط امدوال و دارائیهای این شدركدتها بدود  .شددورا طی حكمی 30هدزار كداركدن شدركدتهای
حدفاری را بده اسدتخدام رسمی صدنعت ندفت درآورد  .هدم چنین شدورا از كداركدنان خدواسدت كده بدا بدرگدزاری مدجامدع عدمومی در
بدخشهای مدختلف ،افدرادی را كده در گدذشدته ضدد كدارگدران بدوده اندد و هدم چنین اعدضا و هدمكاران سداواك را مدحاكدمه و رای
ندهائی را در مدجامدع عدمومی صدادر كدنند  .شدورا طی حكمی حدقوق كداركدنانی كده زنددانی سیاسی بدودندد بدرای تدمام مددتی كده
در زنددان اسدارت كشیدندد بده آندان پدرداخدت كدرد ...در بعضی از محیطهای كدارگدری ضدمن بده دسدت گدرفدتن تدمامی امدور ،از
تدولید و تدوزیع تدا اسدتخدام و اخدراج و غیره ،صداحدبان صدنایع را بیرون كدردندد و در بخشی از كدارخداندجات سدرمدایه داران
از تدرس كدارگدران فدرار را بدر قدرار تدرجیح دادندد .الدبته پدس از چدندی مددیران دولتی بده كدارخداندجات فدرسدتاده شددندد .قددرت
اجدرائی را از شدوراهدا گدرفدتند  .تدوسدط بنی صددر"شدورا مدورا بی شدورا "اعدلم شدد  .و طی دسدتوری از طدرف"احدمد
تدوكلی "وزیر كدار ،شدوراهدا منحدل شددندد  .مدشاهدده میكنیم كدارگدران در این مدرحدله كده تدوازن قدوا تدا انددازه ای بده ندفع آندها
تغییر كدرده بدود ،خدواهدان ندماینده ای در شدورای اندقلب ،مجدلس مدوسدسان و مجدلس خدبرگدان میشوندد .آندها در این مدرحدله بدا
اتدكا بده نفسی در خدور تحسین بده فدكر اتدوریته خدود در كدارخداندجات و حتی شدریك شددن در تصمیمات سیاسی میشوندد .
كدارگدران شدوراهدا را بدا این دید بدنا ندهادندد و آندرا چنین ظدرفی می پدنداشدتند .اگدر مدشغله كدارگدران تدنها مدسائدل اقدتصادی
صدرف بدود سدندیكای مشدترك وجدود داشدت كده مدنتخب مدجامدع عدمومی كداركدنان و قدادر بده ادامده كداری نیز بدود .امدا همین
منتخبین ،گدامی فدراتدر گدذاشدته و بدا نفی تدشكل قبلی اقددام بده ایجاد شدورا كدردندد .زیرا بدا تدوجده بده مدرحدله جددید و در آسدتانده
پیروزی اندقلب و در مقطعی كده رژیم قبلی در حدال سدرندگونی اسدت و حداكدمان جددید میخواهدند سدكان قددرت سیاسی و
اقدتصادی كدشور را بده دسدت گیرندد ،كدارگدران بدا درك چنین مدوقعیتی بده ایجاد تشكلی مدتناسدب بدا مدوقعیت ندوین اقددام كدرده و
ظدرف اقدتصادی گدذشدته را نفی میكنند .بدنابدراین بداید تدوجده كدرد كده چده تدشكل و ظدرفی و بدرای چده هددفی و در چده مدرحدله
ای بدنا می شدود ،چده وظدایفی را بده عهدده دارد و چده ویژگیهائی را داراسدت .این از وضعیت عینی گدذشدته ی تدشكلهای
كدارگدری بده خدصوص در صدنعت ندفت كده بده طدور اجدمال بیان شدد ) ".بده ندقل از مدقالده پیمان صدنعتكار در مجدله كدار د مدزد
 1378د خط تاكید از ما است(.
ندویسنده مدقالده فدوق روی جدواندب خدوب و مهمی انگشدت گدذاشدته اسدت .امدا مدهمترین جدنبه آن تجدربده از ندظر وی دور مداندده
اسدت  .ندوشدته فدوق ندشان میدهدد كده كدارگدران بدا تدواندائی قدابدل تدوجهی تدشكلت سدراسدری خدود را بدوجدود آوردندد ،سدرندگونی
رژیم شداه را تسدریع كدردندد ،كدوشیدندد در تعیین سدرندوشدت خدویش و كدل جدامدعه ندقش بدازی كدنند ،در این مسیر جدلوتدر رفدته
شدوراهدای خدود را بدوجدود آوردندد و خدواهدان دخدالدت در تصمیم گیریهای اقدتصادی و سیاسی كدشور شددندد .امدا روشدن نیست
كه چرا با وجود همه اینها طبقه كارگر نتوانست قدرت سیاسی را بگیرد .نویسنده آن تجربه را طوری بیان كرده كه نتیجه
بگیرد كدارگدران در جدریان مدبارزات اقدتصادی قددم بده قددم بده ضدروریات و نیازهدای عدالیتر اندقلب نیز پی بدردندد؛ و بدر پدایه
این آگداهی از نیازهدای اندقلب تدشكلتی عدالیتر)تدشكلت شدورائی (درسدت كدردندد و بده روشدهای مدبارزاتی عدالیتر دسدت
زدندد  .امدا سدئوال اینجاسدت كده چدرا این روشدهای مدبارزاتی عدالیتر و تدشكلت شدورائی ندتوانسدت در مدقابدل دار و دسدته
ارتدجاعی خدمینی مدقاومدت كدند و قددرت سیاسی طدبقه كدارگدر را بدرقدرار كدند؟ بدله كدارگدران حتی جدلوتدر رفدته و بدرای حدفاظدت
از مدوسدسات اقدتصادی كدشور مسدلح شددندد  .امدا سدوال اینجاسدت كده چدرا از درون مدبارزاتدشان آمدوزه و ندقشه ندظامی بدرای
درهم شكستن نیروهای سركوبگر حكام اسلمی بیرون نیامد؟
عدلت اینكه كدارگدران ندتوانسدتند قددرت سیاسی را در دسدت بگیرندد این بدود كده از ابدتدا بدا هددف كسدب قددرت سیاسی سدازمدان
نیافدتند و تعلیم ندگرفدتند  .زیرا آن جدنبش كدارگدری ،بدا چنین هددفی آغداز نشدده بدود و بدر این پدایه تدكامدل نیافدته بدود تدا بدتواندد
بدداندجا بینجامدد  .كدارگدران نمی تدوانسدتند آمدوزه و ندقشه و ابدزار كسدب قددرت را از درون جنبشی كده بدا این هددف سدازمدان
نیافدته بدود بیرون آورندد  .هددف كسدب قددرت سیاسی و روش كسدب آن چیزی نیست كده كدارگدران قددم بده قددم در حین پیشبرد
مدبارزات صنفی د اقدتصادی بده آن بدرسدند .جدنبش كدمونیستی كده پیشروتدرین بدخش جدنبش طدبقه كدارگدر اسدت بداید از هدمان
ابتدا این هدف را پیش گذارد و كارگران را به آن آگاه كرده و نیروی كارگران را در راه تحقق این هدف سازماندهی كند.
جنبش سیاسی طبقه كارگر تنها به این روش میتواند شكل بگیرد و تكامل یابد.
بدا اعدتصاب علیه بیكاری و علیه عدقب افدتادن پدرداخدت دسدتمزدهدا می تدوان شدرایط فعلی اقدتصادی بخشی از كدارگدران را
بهدبود بخشید ،بدا گسدترش مدبارزات و تدشكلت صنفی حتی می تدوان بدر صدحنه سیاسدت و تغییر رژیمها تداثیر گدذاشدت ،امدا
از این طریق هرگز نمی توان مبارزه برای سرنگونی دولت و امر كسب قدرت سیاسی را به پیش برد .هر كاری آگاهی،
ندقشه و ابدزار مدختص بده خدود را نیاز دارد .حدل تدضاد خدصمانده میان طدبقات اسدتثمارگدر بدا طدبقات تدحت اسدتثمار راه خدود
را دارد؛ راهی پیچیده و خددونین  .بدرای حدل این تدضاد مدبارزه سیاسی اندقلبی و عدالیترین شدكل آن یعنی مدبارزه مسدلحانده
لزم است.
در ندوشدته فدوق ندویسنده میگوید كده پدس از اندقلب ، 57تدوازن قدوا آندقدر بده ندفع كدارگدران تغییر كدرده بدود كده حتی"خدواهدان
ندماینده ای در شدورای اندقلب ،مجدلس مدوسدسان و مجدلس خدبرگدان " شددندد و این ندشانده آن بدود كده كدارگدران بدا"اعدتماد بده
ندفس" "بده فدكر اتدوریته خدود "بدودندد .ولی مددا از این مددسائددل نتیجه دیگری می گیریم .بدله !آن مدبارزات كدارگدری بده
دسددتاوردهددای بددزرگی رسید و مددبارزات اقددتصادی كددارگددران حتی بدده سددطوحی از مددبارزه سیاسی ارتددقا پیدا كددرد ،امددا
ندتوانسدت ،و بدخودی خدود نمیتوانسدت ،آگداهی كدارگدران را از مدسالده طدبقات و مدبارزه طدبقاتی تدا آن انددازه بدال بدبرد كده

كدارگدران بده درك روشنی از مدسالده"اتدوریته طدبقاتی) "اقدتدار طدبقاتی (دسدت یابدند ،و دریابدند كده اقدتدار طدبقه كدارگدر را
چدگونده میتواندند بدرقدرار كدنند .این مدبارزات ندتوانسدت آگداهی طدبقاتی كدارگدران را بده سدطحی بدرسداندد كده تشخیص دهدند
"شدورای اندقلب " و"مجدلس خدبرگدان " ندهادهدای اقدتدار طدبقاتی) یا بده قدول كدمونیستها ،ارگداندهای"دیكتاتدوری طدبقاتی("
سرمایه داران و ملكان بزرگ ایران هستند و كارگران را در آن جائی نیست.
این خیال بداطدل اسدت كده كدارگدران میتواندند از درون مدبارزات اقدتصادی بده آگداهی ،ندقشه و ابدزار تشكیلتی لزم بدرای
درهدم شكسدتن تدوطدئه هدا و قدوای قهدریه طدبقات اسدتثمارگدر دسدت یابدند .هدماندگونده كده كدارگدران بدرای پیشبرد مدبارزات
اقدتصادی خدود نیاز بده تدشكلت صنفی دارندد ،بدرای پیشبرد مدبارزه طدبقاتی عدمده خدود ،كده مدبارزه سیاسی اندقلبی بدرای
كسدب قددرت سیاسی اسدت ،نیاز بده سدتاد فدرمدانددهی سیاسی خدود دارندد ،نیاز بده تشكیلت حدزبی خدود دارندد .عدلوه بدر این،
نیاز بده ارتدش خدود دارندد زیرا طدبقه كدارگدر بددون ارتدش اندقلبی خدود هدرگدز نمیتواندد دولتی را كده تدا بددنددان مسدلح اسدت
سرنگون كند.
در جدریان مدبارزه اقدتصادی رشدته هدای پیوندد محكمی میان كدارگدران بدوجدود می آید .امدا خیال بداطدل اسدت كده فدكر كنیم این
رشدته هدای پیوندد خدودبدخود منجدر بده شدكل گیری سدتاد فدرمدانددهی سیاسی طدبقه كدارگدر میشود .اگدر مدبارزه طدبقاتی بده همین
سدادگی بدود طدبقه كدارگدر خیلی زودتدر از اینها قددرت سیاسی را در جدهان گدرفدته و امدروز بدا جدهانی كدمونیستی و عداری از
اسدتثمار و سدتم مدواجده بدودیم .طدبقه كدارگدر بدرای پیشبرد مدبارزه سیاسی نیاز بده حدزب سیاسی خدود دارد .چنین حدزبی فدقط
از طدریق ندقشه ای آگداهدانده بدوجدود می آید  .چنین حدزبی تدنها بدا وحددت كدمونیستها)چده كدارگدر بداشدند و چده روشدنفكر (بددور
یك ایدئولوژی و برنامه كمونیستی ،و بدور یك خط سیاسی و نظامی انقلبی ،بوجود می آید.
این نیز خیال بداطدل اسدت كده گدویا كدارگدران هدمه بدا هدم از سدطح مدبارزه اقدتصادی شدروع میكنند و در مدرحدله ای هدمه بدا هدم
بده سدطح مدبارزه سیاسی اندقلبی میرسدند !خیدر  .هدمواره پیشروتدرین بدخش طدبقه كدارگدر زودتدر از اكدثریت آندان بده آگداهی
طبقاتی لزم)یعنی به آگاهی كمونیستی (دست می یابد .این بخش كوچك باید از همان ابتدا ،با هدف كسب قدرت سیاسی،
بده مدبارزه سیاسی و ندظامی بدپردازد و مدرتدبا تدعداد بیشتری از كدارگدران ،زحدمتكشان و روشدنفكران اندقلبی را بده این
مدوضدع بیاورد .وقتی كده جدنبش سیاسی طدبقه كدارگدر تدحت رهدبری حدزبدش تدكامدل یابدد ،آندگاه و فدقط آندگاه اسدت كده مدبارزات
اقدتصادی گسدترده و سدراسدری طدبقه كدارگدر میتواندد بده امدر كسدب قددرت سیاسی تدوسدط طدبقه كدارگدر خددمدت كدند .در غیدر
اینصورت این مبارزات اقتصادی از سطح معینی فراتر نمیتواند برود.
بددون آگداهی طدبقاتی سیاسی كدارگدران نمیتواندند پیچیدگیهای سیاسدت را بیامدوزندد .كدارگدران از درون هدمان مدبارزات
اقدتصادی بده آگداهی طدبقاتی سیاسی دسدت نمی یابدند .تدوده هدای كدارگدر در مدبارزات اقدتصادی و تدشكلت صنفی خدود
بسیاری حقایق را می آزمایند و می آموزند اما نمی توانند به دركی جامع از مبارزه طبقاتی دست یابند.
آگداهی طدبقاتی بسیار فدراتدر از آگداهی سدندیكائی اسدت .الدفبای آگداهی طدبقاتی سیاسی آن اسدت كده طدبقه كدارگدر بداید دولدت
مدوجدود را سدرندگون كدند و دولدت خدویش را بدنا كدند و قددرت سیاسی از لدولده تدفنك بیرون می آید .بدرای پیشبرد مدبارزه
سیاسی ،آگداهی سدندیكائی كدافی نیست .كدارگدران بداید بدتواندند دركی مداتدریالیستی از كلیه وقدایع مدهم جدامدعه و جدهان داشدته
بداشدند و در پشدت هدر واقدعه مدنافدع طدبقات معین را تشخیص دهدند .بداید بدتواندند در تدمام پیچ و خدم هدای مدبارزه طدبقاتی
دوسدتان و دشدمنان اندقلب پدرولدتری ،متحددین ثدابدت قددم و نیمه راه آن را مدشخص كدنند .تدوطدئه هدای حدكام و سدازشدكاری
ندارهدبران را درك و خنثی كدنند  .كدارگدران بداید سدوسیالیسم علمی كده عدلم اندقلب طدبقه كدارگدر اسدت را بیامدوزندد .آندان بدا
آگداهی سدندیكائی نمی تدواندند تدجارب تداریخی طدبقه كدارگدر ایران و جدهان را جدذب كدند و بده ندقطه قددرت خدود و كدل طدبقه
تدبدیل كدند  .بدرای اینكه بدتواندند درسدهای شكسدتها را جدمعبندی كدنند بده تدئوری سدوسیالیستی)مداركسیسم د لنینیسم د مدائدوئیسم(
نیاز دارنددد  .بددون چنین آگداهی طدبقاتی كدارگدران حتی نمی تدواندند بدفهمند كده خدودشدان بده بدرخی از ارزشدهای طدبقات
اسدتثمارگدر مداندند خدرافدات مدذهدبی ،بداورهدای ضدد زن و ضدد مدلل تدحت سدتم و مدهاجدر افدغانسدتانی آلدوده اندد و نمیتواندند خدود را
از شر این آلودگیها رها كنند.
این ندظریه كده كدارگدران بدا"غدریزه طدبقاتی "خدود می تدواندند بده آگداهی سدوسیالیستی دسدت یابدند ،یك تدوهدم خدرده بدورژوائی
اسدت .بدله ! كدارگدران عدمومدا بددلیل تجدربده زنددگی خدود میتواندند بسدرعدت این عدلم را بیامدوزندد امدا نده كدارگدر و نده هیچ كدس
دیگر نمیتواندد آندرا"بدطور غدریزی "فدراگیرد و بدكار بدبندد .آگداهی طدبقاتی پدرولدتری یك عدلم اسدت كده بداید آندرا آمدوخدت .
بدردن چنین آگداهی طدبقاتی بده میان كدارگدران از وظدایف كلیدی كدمونیستهاسدت .وقتی اكدوندومیستها بده عدنوان دلدسوزی بدرای
كدارگدران بده مدا كدمونیستها میگویند بدابدا دسدت از سدر كدارگدران بدردارید آندها نیازی بده آگداهی كدمونیستی شدما نددارندد در واقدع
دارندد میگویند :مدزاحدم طدبقه سدرمدایه دار و دولدت وی ندشوید .علیرغدم هدر نیتی كده داشدته بداشدند معنی عملی حدرفدشان همین
است.
نتیجه
جدمهوری اسدلمی در بحدران بدود و ندبود بسدر می بدرد و مدنفور و مدنفرد اسدت .بددون شدك رشدد و گسدترش مدبارزات
اقدتصادی كدارگدران ضدربدات محكمی بدر پیكر آن خدواهدد ندواخدت .امدروزه بدا رشدد جدنبش كدارگدری ،جدریاندات بدورژوائی بدا
تدمام قدوا تدلش میكنند تدا رشدته هدای پیوندد میان جدنبش كدارگدری و جدنبش كدمونیستی بدازسدازی ندشود  22.سدال حداكمیت
خدفقان آور رژیم اسدلمی و قدتل عدام مدكرر كدمونیستها ،بداعدث شدده كده ایده هدای كدمونیستی در میان كدارگدران جدوان ندفوذ

كمی داشدته بداشدد .ادامده این وضدع بدرای مدنافدع كدوتداه مددت و درازمددت جدنبش طدبقه كدارگدر زیاندبار اسدت .امدروز وظیفه هدر
كدمونیستی اسدت كده بدا سدخت كدوشی تدز كدمونیستی"پیوندد بدا زحدمتكشان "را بده عدمل درآورد ،بده این مدعنا كده آگداهی سیاسی
اندقلبی را در میان كدارگدران رواج دهدد و نسدل جددید مدبارزین طدبقه كدارگدر را بدا ایده هدای سیاسی اندقلبی و كدمونیستی و بدا
جنبش كمونیستی آشنا كند.
وظیفه عدمده جدنبش كدمونیستی سدازمدان دادن رزم سیاسی طدبقه كدارگدر اسدت .محددود كدردن ندقش كدمونیستها بده سدازمدانددهی
جدنبش صنفی طدبقه كدارگدر ،دیدگداهی بدر خدلف مدنافدع طدبقه كدارگدر اسدت .كدمونیستها در عین حدال كده بداید بده سدازمدانددهی
مدبارزات صنفی طدبقه كدارگدر یاری بدرسداندند امدا هدرگدز ندباید از تبلیغ و تدرویج ایدئدولدوژی و بدرندامده حدزب كدمونیست و راه
كسب قدرت سیاسی ،یعنی استراتژی جنگ خلق ،در میان كارگران و سازمان دادن هسته های كمونیستی باز بمانند.
كدمونیستها و كدارگدران پیشرو بداید بده اعدتصابدات كدارگدری و مدبارزات صنفی كدنونی بده مدثابده مددرسده جنگی كده كدارگدران را
بدرای جدنگ واقعی آمداده می كدند بدنگرندد  .بدگذار"مدصلحان "دروغین طدبقه كدارگدر فدریاد بدزندند كده مدا كدمونیستها بده
مدبارزات صنفی و خدودجدوش كدارگدران"بدرخدورد ابدزاری "می كدنیدم .اینها یاوه اسدت .مدا بده این مدبارزات از دریچه آینده،
بدا چدشم دوخدتن بده هددف اندقلب پدرولدتری و بدرقدراری جدامدعه ای ندوین بدر خداكسدتر جدامدعه سدتمگر و ندكبت بدار كدنونی ندگاه
می كدنیدم  .هدر ندگاهی جدز این نتیجه ای جدز شكسدت بدرای طدبقه كدارگدر و تدمامی زحدمتكشان و جدنبش كدمونیستی در بدر
ندارد.

