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    دو اطالعيه از کميته مرکزی سازمان       

 عليه بر صدوراحکام بيدادگاههای رژيم اسالمی
  ! را بشدت محکوم می کنيم سقزفعالين کارگری

   ٢  در صفحه                                 
  -----------------------------------------------------------------  
  

 ن گردونه عبور آند؟تواند از اي آيا جنبش کارگری مي
  

       حشمت محسني                         
  

جنبش کارگری ايران در يکی از سرنوشت سازترين و 
اين لحظه . برد ترين دوران حيات خود به سر می کننده تعيين

رشته عوامل اساسی است که  ساز محصول تعامل يک سرنوشت
اف قطعی و جنبش کارگری را به خاکريزی کشانده که در آن مص

  . ناپذير شده است  اصلی در ميدان نبرد برگشت
   ٣ بقيه در صفحه                                                                    

   --------------------------------------------------------------  
  

  در ستايش مؤسسان تشکل بيکاران
  

  محمد رضا شالگونی
  

رزات کارگری برای تشکل مستقل در چند سال گذشته آشکارا مبا
مخصوصًا دو حرکت جمعی شجاعانه برای . پرتپش تر شده است

ايجاد تشکل مستقل در يک سال گذشته، که هر کدام با امضای چند 
هزار فعال کارگری صورت گرفت، خيز بيسابقه ای دراين مبارزات 

م جسورانه و ستايش درچنين شرايطی اقدا. به وجود آورده است
تشکل سراسری " انگيز عده ای از فعاالن کارگری برای ايجاد 

 اعالم شد، ميتواند به نقطه ٨٤ مرداد ٢٩که در" کارگران بيکار 
  .عطفی در مبارزات کارگران ايران تبديل شود
  ٧بقيه در صفحه                                                                 

  -----------------------------------------------------------------  
  

  دفاع از صهيونيزم به بهانه نفی آنتی سميتيزم 
  
   آرش کمانگر                       
  

اسرائيل و "  با عنوان  کهنيما راشداننقدی بر مقاله 
  ، ٢٠٠٥ نوامبر ٢در سايت گويا نيوز ، مورخ " دشمنانش

     .ت درج شده اس
  ١٧در صفحه                                        

  
    

  شورشيان فرانسه کيستند و چه می خواهند؟
 

  ١٢در صفحه                            شهاب برهان                    
  

   
  
  

 به مسائل جنبش کارگری ايران و ضرورت نگاهی
   ! جبهه واحد کارگری

  ١٣ص              بهروز فراهانی                        
  

  

  مارکس و انگلس  و مساله دمکراسی    
  

  =قسمت دوم   =                   
  

            
  
  رياحی . ح  :              ترجمه     دوتن . د  : نوشته    
  
   ٢٤صفحه ر د                                
  

  در باره انتقادات آقای محمد اعظمی   
     از کنگره دهم راه کارگر         

  
  ١٩ص  قسمت دوم و سوم                      

  )راه کا رگر ( ريه کميته مرکزی سا زمان کارگران انقالبی ايران شن  
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  عليه  بر صدوراحکام بيدادگاههای رژيم اسالمی     
 ! را بشدت محکوم می کنيم سقزفعالين کارگری    
  

به که ی کارگران درپارک شهرسقز، صدای گام ها١٣٨٢ دراول ماه مه  
ون چه عجوالنه بمانند شبيخ قوای ضد شورش وکارُکش ٠ رسيدگوش

چکمه پوشان هويدا شدندتاباتکيه برسرنيزه های خون آلود، مردم اجتماع 
کننده راپراکنده سازندورهبران عملی جنبش کارگری رادزدانه ازميان 

  !جمعيت بربايندوتجمع کارگری رابرهم زنند
: به اسامیکارگری تن ازفعالين ٧سرانجام بعدازيکسال واندی ازدستگيری

نی ــ هادی تنومندــ اسماعيل خودکام ــ محمود صالحی ــ جالل حسي
کانون نويسنده  گرومحسن حکيمی ازاعضاءرمحمدعبدی پورــ برهان ديوا

بعد گان ايران وسخنران اول ماه مه سقز، وکشاندن آنان به بازداشت و
 متوجه يکايک سازوناچسب راآزادی شان، پرونده سازی های ناتر

   ٠دستگيرشده گان ساختند
 به تاريخ " کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری "ق اطالعيه ببرط
احکام چهارتن ": خبرمی دهد) ٢٠٠۵نوامبر٩(١٣٨۴آبان ١٨

ــ ١":  طبق اين خبرآقايان" ازدستگيرشده گان اول ماه مه سقزابالغ شد
ــ جالل ٢سال زندان، سه سال تبعيددرشهرستان قروه ۵محمود صالحی، 

ــ اسماعيل خودکام، تبرئه ٣مند، تبرئه ــ هادی تنو٣سال زندان ٣حسينی، 
واحکام سه تن ديگرازدستگيرشده گان يعنی محسن حکيمی، محمد عبدی 

 چنين است "شده استنپور، برهان ديوارگر، هنوزبه وکالی آنان ابالغ 
 که فضاحت نظامی که برای رعب ووحشت ازتجمع خيابانی اول ماه مه

پرونده لی درايران با وستدرهمه جای جهان دراين روزجشن وسروربرپا
سازی آشکاربرای فعالين سازماندهنده اين حرکت وجلوگيری ازپيشروی 

،احکام ضد انسانی خود را ابالغ کردند تا فضای  تحرکات جنبش کارگری
   .وحشت را برهرگونه فعاليت واعتراضی ازپيش ببندند

ن  وجه عمده آمالحظاتی کهبنا برحاکميت ضدکارگری :  می توان گفت  
گسترش اعتراضات فعالين سازمانها و احزاب چپ وکارگری وپشتيبانی 
مجامع جهانی کارگری ازفعالين سقزوخواست بی قيدوشرط آزادی آنان 

  واعالمطبقه بندی پرونده سازی ها به نوعی درقوه قضائيه.  بوده است
 وکالی نامبرده گان وسکوت کردند ودراساس آن تعلل ورزيدندنتايج

با تا بتوانند يشرفت پرونده سازی فعالين قرارندادند، رادرجريان پ
ايجاد  و آفرينیهمه فعالين انتقام بگيرندوباوحشتزصدوراين احکام ا

 پيشروی کارگران وجنبش مستقل آنان را به عقب نشينی  ،هراسنوعی 
   ٠دوادارن

:  آمده است "کميته هماهنگی" درهمين رابطه دربخش ديگری ازاطالعيه  
امه ابالغ شده، چهارنفرفوق ازاتهام وابستگی به کومه له طبق دادن"

 قانون مجازات اسالمی ۶١٠تبرئه شده اندواحکام باالبراساس ماده
هرگاه دونفريابيشتراجتماع وتبانی :صادرشدکه متن آن چنين است 

نمايندکه جرايمی برضدامنيت داخلی ياخارجی کشورمرتکب شوندياوسايل 
ارب برآنان صادق حدرصورتی که عنوان م٠ندارتکاب آنان رافراهم نماي

پوشيده نيست همه " ٠٠٠نباشد به دوتاپنج سال حبس محکوم خواهندشد
نظام های ضد کارگری با برچسب حزبی و سياسی جلوه دادن هرنوع 
پيشروی فعاليت کارگری ، تالش می ورزند که جنبش را ازميان تهی 

م داشتن وجودی احزاب و نمايند وبا توجه به ممنوعيت وغيرقانونی اعال
 قانون مجازات ۶١٠ماده" سازمانها دردرون کشورهمه فعالين را برپايه 

به اعدام و زندان های طوالنی " محارب " می توانند به عنوان " اسالمی 
  . مدت متهم نمايند

 راه کارگر با توجه به صدوراحکام –    سازمان کارگران انقالبی ايران 
ی برای فعالين کارگری ، آنرا بشدت محکوم می ضد انسانی رژيم اسالم

نماييم وهمه فعالين سازمانها و احزاب و چپ کارگری را به اقدامات 
مشترک در سطح جهان برای لغو اين احکام وآزادی بی قيد وشرط تمامی 
دستگيرشده گان و پايان بخشيدن به اين پرونده سازی های آشکار را 

  ! خواستارگرديم
  

  ) ٢٠٠۵وامبر ن١٠(١٣٨۴آبان ١٩ ه        پنجشنب
  

  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

 سال تبعيد برای برپايی 3 سال زندان و14احکام  
  ! مراسم اول ماه مه  درسقز را قويا محکوم می کنيم

      
وگوبا خبرنگارحقوقى خبرگزارى دانشجويان   محمد شريف درگفت  

  : اظهار داشت)2005 نوامبر13(1384 آبان 22مروز یکشنبه  ا)ايسنا(ايران
 نفرازموآالن به حبس 5 طبق احكامى آه به بنده ابالغ شده است "

ها تبرئه شدند آه براين اساس محمود صالحى به   نفرازآن2محكوم شده و
البته .  سال تبعيد به شهرستان قروه محكوم شده است3 سال حبس و5

حكم رسيدگى به يكى ازاتهامات وى رااز صالحيت ى  دادگاه صادر آننده
ذاتى محاآم انقالب خارج قلمداد آرده وآن را براى رسيدگى به محاآم 

 : "وی درادامه به خبرگزاری ایسنا گفت " .عمومى احاله داده است
همچنين دادگاه، جالل حسينى را به تحمل سه سال حبس محكوم و وى 

براساس راى صادره ازسوى . ئه آرده استراازاتهام هوادارى از آوموله تبر
ى يكم دادگاه انقالب سقز محسن حكيمي، برهان ديوارگرومحمد  شعبه
 سال حبس محكوم شدند واسماعيل خودآام وهادى تنومند 2پوربه  عبدي

 ":محمد شریف درپایان خاطر نشان کرد  " .ازاتهامات انتصابى تبرئه شدند
تراض است واميدوارم دررسيدگى آراى صادره درزمان قانونى قابل اع

  ".ندوتجديدنظر، اين احكام نقض ش
گفتگوی محمد شریف وکالی فعالين کارگری سقزبا خبرگزاری ایسنا       

وایلنا ، نشان می دهد که رژیم ازادعای پرونده سازی اوليه خود عقب 
 .نشينی کرده واتهام آنان به جریان سياسی کومه له راپس گرفته است

را تنها  نفر5برای )  سال تبعيد 3 سال زندان و14(  بشدت سنگينايناحکام
 610 ماده پایهدرسقزوبر) اول ماه مه( برگزاری مراسم روزکارگره انگيزهب

  .قانون مجازات اسالمی صادرکرده اند
      برهمگان مشخص است که دستگيری فعالين کارگری سقزدرتاریخ 

ه رژیم درسطح بين المللی با موج وسيع اعتراضات ب1393اول ماه مه 
صد ها تشکل کارگری ومجامع مترقی درسراسر جهان : ازجمله 

وهمچنين کنفدراسيون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری وکميته آزادی 
رژیم دراین فاصله . محکوم کردند)  او– ال -آ(تشکل جهانی سازمان کار

اردرمقابل فشار چندین بارفعالين را به دادگاه فرا خوانده است ورژیم هرب
جهانی وکارزارهای وسيع اپوزیسيون چپ ورادیکال ، ازاعالم نتایج احکام 

گویا امروز باسياست های . بيداد گاههای خود خوداری می کرد
فاشيستی دولت احمدی نژادورودررویی مطبوعات جهان برسراعالم 
مواضع      رئيس جمهورایران بااسرائيل وبرجسته وعمده شدن مسئله 

نده اتمی ونگرانی افکارعمومی حول این موضوعات، روزنه ای برای پرو
حاکميت سرمایه داری ایران ودهن کجی آشکارآنان به پيشرفت تشکل 
های کارگری ومدافعين جهانی جنبش کارگری کشورمان فراهم آورده اند 

  ! تا این احکام را بقبوالنند
ى يكم  شعبه صادره ازسوى    طی همين چند روزازابالغ احکام خشن

کميته هماهنگی برای " ، اطالعيه های اعتراضی دادگاه انقالب سقز
انجمن صنفی کارگران برق وفلزکارکرمانشاه " ،" ایجاد تشکل کارگری 

درایران ونامه شدید الحن ... و " سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان"،"
 دولت ازخارج به" دبيرکل کنفدراسيون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری 

احمدی نژاد وخيل وسيع اطالعيه های احزاب وسازمانهای چپ 
وسوسياليست وترقيخواه ، درکنار گفتگوها ی رادیویی ونشستهای 
پالتاکی نيروهای چپ وکارگری که تحرکات وسيع وهمه حانبه ای را 

  . برعليه این احکام به شکل کارزاری وسيع وگسترده پایه گذاشته اند
ه همراه جنبش کارگری ایران و فعالينش، احکام صادره        سازمان ما ب

رااقدامی عليه موجودیت کل طبقه وهمچنان غيرقانونی دانستن برپایی 
مراسم اول ماه مه درایران توسط رژیم ضد کارگری وسرمایه داری حاکم 
درون کشورمی شناسدوبرآنست که وظيفه تمام ما فعالين سازمانها 

ه ازهمه شيوه ها وراههای مبارزاتی در واحزاب چپ ورادیکال است ک
جهت عقب نشينی واداشتن رژیم بهره گرفته وهمگام با کارزار نيروهای 

  . داخل، ما نيز فعال گردیم
 راه کارگرهمه فعاالن سازمان ها -     سازمان کارگران انقالبی ایران

واحزاب وبویژه چپ های منفرد را فرا می خواند که برای بی اعتباری 
اه قضایی ورسوایی بيشترآن ، با استفاده ازهمه اشکال تجمعات دستگ

موثروبهره گيری ازتجارب اقدامات مشترک پيشين ، آکسيون ها، مراجعه 
به مجامع کارگری جوامع ميزبان، اعتصاب غذای سمبوليک، طومارنویسی، 
شبهای همبستگی ، مصاحبه های مطبوعاتی، ميزگردها وجلسات 

رسطح جهان، خواستار فوری بازپس گرفتن وبدون پالتاکی واطالعاتی  د
و نگذاریم که رژیم این چنين مانع مقدم .قيد وشرط احکام صادره باشيم

تجمعات واعتراضات وپا گرفتن تشکل های مستقل کارگری گردند وجنبش 
  !را از تحرک و پيشروی باز دارند

  
  2005 نوامبر14 برابر1384آبان 23              دوشنبه 

  
  ) راه کارگر ( ه مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران کميت
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  ادامه از صفحه يک         
  
  

   ....تواند آيا جنبش کارگری مي              
       

مساله اصلی در شرایط کنونی این نيست که هر یک از حریفان 
خواهند وارد چالش با حریف خود شوند یا نه؛  یدر حال نبرد م

اي آه با آن رو به رو هستيم این است  بلکه مساله اصلی در دوره
که جدا و خارج از خواست و آرزوی هر يك از نيروهای درگير؛ نبرد 

ساز در شرایط کنونی به همه تحميل شده و هرچه  سرنوشت
  . شود  تر می جلوتر برویم قطعی
ر روشنی از مساله داشته باشيم الزم است به برای اینکه تصو

در . طور واقعی و عينی صحنه و آرایش نيروها را ترسيم نمائيم
صف آرایی صحنه ما با کنش و واکنش و با تعامل چهار نيرو 

ایم که هر یک از گارد معين، مطالبه و اشکال مبارزه  مواجه
ی تردیدی نيست که این ویژگ. مخصوص به خود برخوردار است

تنها در پرتو رابطه و مناسبات با يك دیگر و مجموعه نيروهای دیگر 
ها آل صحنه را تبيين  باید مدنظر قرار گيرد و از طريق اين چالش

توان از تشریح سياست رژيم  تحليل دقيق صحنه را می. آرد
  .اسالمي شروع کرد

گيری و سياست  بعد از  آتش بس ایران و عراق یکرشته جهت
المی آثار و نتایجی در بر داشته که موقعيت فعلی های رژیم اس

تا آنجا که به . شود جنبش کارگری زاده آن محسوب می
گردد طرح تعدیل اقتصادی  هاو اقدامات رژیم بر می سياست

یکرشته حمالتی را متوجه جنبش کارگری کرده است که دقيقًا 
. کارگران را به گوشه رینگ یا خاکریزهای آخر عقب رانده است

مشهودترین اين حمالت متوجه عرصه قانونی بوده اما آنچه به 
طور واقعی و عينی عمل شده است بی قواره کردن جنبش 

فروش . کارگری در پایگاه اجتماعی و توليدی آن بوده است
ها و  مالکيت واحدهای اقتصادی به طبقه سياسی جدید و آقازاده

 های توليدی و ای از کارخانه تاراج و نابودی بخش قابل مالحظه
مانده از طریق به متورم آردن ارتش  های باقی سترون کردن بخش

بيکاران و پائين آوردن قدرت چانه زنی شاغالن،  هسته اصلی 
.  کارانه قرار داده است جنبش کارگری را در موضع محافظه

سودآوری آني در حوزه کاالهای مصرفی از طريق واردات، بخش 
ن را از حلقه توليد به سمت حلقه توزیع و قابل توجهی از کارفرمایا

صنایع اساسی و . فروش کاالهای ساخته شده  جهت داده است
بندی ساختار و بافت طبقه  اي استخوان زیربنایی که در هر جامعه

زند بر اثر سياست به شدت مخرب رژیم  کارگری را رقم می
اسالمی، دچار بحران شده و آن را به سمت الغر شدن رانده 

 کارگر در آن اشتغال دارند 10واحدهای توليدی که بيش از .  تاس
 ميليونی به خود 70بخش کوچکی از طبقه کارگر را در یک جامعه 

بی قواره کردن ساختار صنایع تنها ضربه بر . اختصاص داده است
جنبش کارگری نبود این حمله با تعرض در حوزه و قلمرو قانونی 

رگری ایجاد کرد که ناامنی فضای روانی خاصی برای جنبش کا
از این همين رو . شود  شغلی کمترین عارضه آن محسوب می

 شغل پارازیت در کنار کار اصلی خود 3 تا 2ست که کارگران به 
اين روندها البته تنها در بخش صنايع اتفاق . مشغول هستند

هاي ديگر جامعه به عنوان نمونه آموزش و  نيافتاده بلكه بخش
در چنين شرایطی شيرازه .  دربر گرفته استبهداشت را نيز

زندگی خانوادگی، تعادل روحی، بي افقي  هر کارگری را با 
این جنبه از شرایط زیست و . سازد مواجه می" هستی نا ایمن"

ها متاسفانه کمتر  ها و نوشته زندگی کارگران معموًال در تحليل
این جنبه از در صورتی که بدون اشراف از . گيرد مورد توجه قرار می

زندگی کارگران و شناخت از روحيه، احساسات، حاالت  آنان نمی 
توان درکی درستی از موقعيت آنان به دست داد تا چه رسد که 

  .به اتخاذ سياست درست دست یازید
توان حول چند محور  سياست رژیم اسالمی را به طور کلی می

  :خالصه کرد
از طریق واگذاری سازی  بس در ایران خصوصی  بعد از آتش-1

مالکيت واحدهای توليدی، خدماتی، کشاورزی به بخش خصوصی 
دار دامنه محدودی داشته است و اساسًا  یعنی طبقه سرمایه

تعدیل اقتصادی که در کشورهای دیگر به فعال کردن بخش 

این .  خصوصی عنایت دارد در ایران با شکست مواجه شده است
ها وجود خود رژیم  ترین آن  مهمامر دالیل متعددی دارد که یکی از

  . اسالمی به عنوان مانع بزرگ عمل کرده است
سازی اجرا شده نه به صورت متعارف   در ایران اما خصوصی-2

وجه مشخصه این . بلکه شبيه مدل روسيه عملی شده است
سازي این است که مالکيت واحدهای توليدی و  نوع خصوصی

از رانت اطالعات و غيره به طبقه سياسی یعنی کسانی که 
ها و  پدیده آقازاده. اند واگذار شده است قدرت برخوردار بوده

بررسی دقيق فروش سهام کارخانجات خود ویژگی 
.  دهد ای نشان می سازی در ایران را به نحو برجسته خصوصی

سازی و  بهنام مرادی در یک مطالعه موردي در باره ابعاد خصوصی
کننده   و واگذاری سهام سه نهاد واگذارآثار آن، ميزان و آمار توزیع

  . کند را چنين بيان می
واگذاری سهام از سوی سازمان صنایع  ملی ایران، بانک صنعت "

 درصد به 2/40،5/32 ، 4/65و معدن و سازمان گسترش به ترتيب 
 درصد به بخش عمومی و 5/67 و 8/59، 6/34بخش خصوصی و 
 واگذار شده از سوی هم چنين از کل سهام. دولتی بوده است 

 درصد به کارگران و کارمندان رسيده است 5ها، تنها  این سازمان
 درصد مشخص شده در این اعالميه 33که در مقایسه با رقم 

  ) 1" (رسمی و دولت، بسيار ناچيز است 
بس و برآمد سياست تعدیل   سياست رژیم در دوره بعداز آتش-3

موع باعث کاهش اقتصادی و رشد اعتراضات آارگري در مج
اهميت نهادهای کارگری رژیم در سلسله مراتب قدرت در ساختار 

این پائين آمدن وزن خانه کارگر و . واحدهای توليدی شده است
شوراهای اسالمی هم از نقطه نظر امتيازاتی که به آنها تعلق 

گرفته و هم از نقطه نظر جایگاه آنها در عرصه سياسی به  می
همين عوامل باعث شده  که خانه . تخوبی قابل مشاهده اس

کارگر مخصوصًا در دوره اصالحات خاتمی عمامه را بچرخاند و به 
تجديد آرایش خود که همانا پر رنگ کردن خانه کارگر به مثابه یک 

  . نهاد صنفی است بپردازد
مقررات "های نظير  سياست رژیم در دوره مزبور با  استدالل-4

" ، "های توليد  کاهش هزینه" ، "رخشک و مسدود کننده قانون کا
" ، "ها افزایش کارآیی بنگاه" ، "فضای رقابت "دامن زدن به 

ها و  تعدیل یارانه" ، " های ملی کاهش کسر بودجه و  بدهی
اما "..... گسترش بازار سرمایه " ، "ها سامانی قيمت کاهش نابه

نتيجه جز بی قواره کردن طبقه کارگر، حذف تعهدات اجتماعی 
های گسترده نظير خونریزی در صنایع نساجی  ولت، بيکارسازید

اند ،   هزار کارگر اخراج شده500که به تنهایی در آن بخش  
های موقت و کاغذ سفيد، سقوط  دستمزد  گسترش قرارداد

واقعی،  دو تا سه شغله شدن بخش  قابل توجهی از کارگران، 
... روشیفروشی، سيگار ف های پارازیت نظير دست شيوع شغل

  . در بر نداشته است
های رژیم اسالمی البته ابعاد و  ي گير ها و جهت سياست

استراتژی جمهوری "های ديگری دارد که من در مقاله  جنبه
آنچه در این . ام ها پرداخته به آن" اسالمی در قبال جنبش کارگری

ها بلکه مشاهده آثار  نوشته مد نظر است نه تشریح این سياست
نش رژیم بر روی طبقه کارگر و طبيعتًا واکنش و و نتایج ک

هایی است که جنبش کارگری در قبال آن دست زده  العمل عکس
های  از این رو تشریح موقعيت جنبش کارگری از جنبه. است

  .مختلف به عنوان دومين فاعل صحنه ضرورت دارد
 نگاهی به مطالبات، اشکال مبارزه و ميزان سازمانيابی جنبش 

دهد که در سطح خواستها و نيازهای کارگران  شان میکارگری ن
اگر به طيف . ما کماکان شاهد مضمون دفاعی مبارزه آنان هستيم

ها در طول دوره چند ساله اخير نگاه کنيم، اگر به  متنوع خواست
های جنبش کارگری دقيق شویم با  مطالبات ویژه هر یک از بخش

ارگران چه در محور قانون توانيم ادعا کنيم که مبارزه ک قاطعيت می
کار، چه در حوزه تامين اجتماعی، چه در عرضه دستمزدها و 
مطالبات حول و حوش آن این رژیم اسالمی و کارفرمایان هستند 

اند و حمله به موقعيت  گر بوده اند، آنها کنش که تعرض کرده
اند؛ و این جنبش کارگری بوده است که به  آارگران را آغاز آرده

العمل و مقاومت نشان  نشی و تدافعی از خود عکسنحوه واک
به همين دليل تا آنجا که به جنبش کارگری بر . داده است

شود ما در  گردد  و تا آنجا که به حریف اصلی او مربوط می می
  از این رو . توان آن را دوره تدافعی ناميد شرایطی قرار داریم که می
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  ... .تواند آيا جنبش کارگری مي            
  
  

توانيم مسير  بدون توجه به اين واقعيت و بدون توجه به آن نمی
. پيشروی، موانع و سدها را یکی پس از دیگری در هم شکنيم
ها و  بنابراین باید این ارزیابی عينی دستمایه اتخاذ سياست، طرح

بر خالف بعضی از تفسيرهای نادقيق . مان تبدیل شود راهکارهای
رگری را در مرحله تعرضی ارزیابی که جنبش کا) 2(و ذهني 

هایی که جنبش  ها و شکاف ها، حفره کنند با توجه به ضعف می
توانيم امکانات جنبش کارگری را  رو است ما می کارگری با آن روبه

مان قرار دهيم  فعال کنيم، در هر مرحله اهداف روشنی پيشاروی
دفاعی توجه به مضمون . و موانع دستيابی به آن را در هم شکنيم

های جنبش کارگری اگر چه برای ترسيم  مطالبات و خواست
تواند به کل  آرایش جنبش کارگری الزم است اما به تنهایی نمی

از . برند روشنایی بيندازد موقعيتي آه کارگران در آن به سر مي
این رو باید ببنيم جنبش کارگری برای دفاع از موقعيت خود و 

 زیست و زندگی خود از چه جلوگيری از تخریب بيشتر شرایط
اشکالی از مبارزه استفاده کرده و خود ویژگی این محور از 

نگاهی به اشکال مبارزه . موقعيت آن دارای چه مختصاتی هست
دهد که کارگران از طومار تا شکایت، از   جنبش کارگری نشان می

تحصن تا اعتصاب، از راهپيمایی تا راهبندان، چه در سطح کارخانه 
سطح فراتر از کارخانه، چه در سطح استان و چه در قلب چه در 

کشور یعنی پایتخت، جلوی اماکن دولتی؛ اعتراضات خود را در 
های  ضد کارگری رژیم  برابر فشار کارفرمایان و در مقابل سياست

بندی اشکال مبارزه جنبش  در صورت. اسالمی نشان داده است
 قانوني تا رادیکال .توان از تنوع، از اشکال ساده  کارگری می

اما نگاه دقيق به همين اشکال . اعتراض کارگری صحبت کرد
. دهد که تاثيرگذاری آنها بسيار اندک بوده است مبارزه نشان می

رسد که معضل جنبش کارگری نه نازل بودن حرکات  به نظر می
ای و پيرامون  اعتراضی یا درگيری در محورهای حاشيه

 شاخه معين بلکه در ضعف و هایی جزیی و صنفی یک خواست
ميزان نيروی است که در مقابل حریف فشار ناچيز  و غير موثری 

کنم همين ضعف اساسی جنبش  من فکر می. کند وارد می
کارگری و بي حقوقي مفرط است که فعاالن جنبش کارگری را به 
این نتيجه رسانده است که معضل اساسی را در فقدان تشکل 

یابی  نند و تمهيداتی برای سازمانمستقل کارگری جستجو ک
هر چند تحرآات سازمان جهاني آار نيز بي . کارگران فراهم سازند

  .تاثير نبوده است
  هم اکنون در بخش کارگران پيشرو، سازمانگران جنبش کارگری 

. های کارگری هستيم بندی و بلوربندی تشکل ما شاهد نطفه
ی کارگران فاصله ا بندی با تشکل توده تردیدی نيست این نطفه

ای دارد و باز هم تردیدی نيست که یک خط  قابل مالحظه
ای و مستقل کارگری  مستقيم و سرراست تا تکوین تشکل توده

اما در این نکته هم تردیدی وجود ندارد که از دل . وجود ندارد
هاست که جنبش کارگری از دل آتش و  ها و کوشش همين تالش

و با . کند ل خود را ایجاد میکند و تشکل مستق خون عبور می
توجه به همين اقدامات است که در افق قابل دسترس اميدهای 

واقعيت این است فعال . زند نه واهی بلکه واقعی دارد جوانه می
شدن مسئله سازمانيابی جنبش کارگری در شرایط سياسی 
معيني اتفاق افتاده است که در  فقدان آن موقعيت شايد موتور 

در این " زمان"و مساله " ها فرصت "از این رو . دآن خاموش شو
ای دارد که فعاالن جنبش کارگری باید  شرایط حساس اهميت ویژه

های دیگری این  من در نوشته. ای بدان مبذول  دارند توجه ویژه
شرایط سياسی و امکانات  ایجاد شده و يا فراهم شده بحث 

ا مستقيمًا  مطرح ه ام و در این بحث ما ضرورت طرح مجدد آن کرده
، شرايط و تکوین  آن چه اما اهميت دارد نه توضيح زمينه. نيست

ها و حرکت به  این فضاهای مساعد بلکه نحوه استفاده از آن
از این رو بی توجهی به . سمت فازها و مراحل بعدی است

تواند ما را از  دستاوردهای  تاکنونی و امکانات و فضاهایی که می
تواند ما را از دستيابي  سازد به نحوی ديگر مياین گردونه خارج 

بعضي ها در ارزيابي از سطح جنبش . به تشكل محروم آند
بينند و ناتوانی آن را  آارگري  حفره ها و شرايط سخت آن مي

)  3. (آنند آن را مشاهده می" استيصال "آنند و جنبه برجسته می

ه جنبشی گونه که ارائه یک ارزیابی تعرضی از این مرحل همان
ها و  کند و حفره کارگری تنها به همين امکانات  توجه می

ها و  هر دوی این روایت. بيند های جنبش کارگری را نمی ضعف
ها بر روی یک سویه از کل  موقعيت جنبش کارگری متمرکزاند  نگاه

  .گيرند و در فرموله کردن آن راه اغراق در پيش می
لبات، اشکال مبارزه و بندی دقيق مطا  مساله اصلی اما خصلت

سطح سازمانيابی جنبش کارگری نيست بلکه تصور روشن از 
هاست که نتيجه و ترآيب این سه فاکتور در درجه  رابطه بين آن

  .اول و جایگاه آن در کل آرایش صحنه است
 به نظر من جنبش کارگری در شرایط کنونی مبارزات خود را از 

ی  ت خود را از محدودهچارچوب قانونی فراتر برده و اعتراضا
جنبش کارگری اگر چه . واحدهای توليد نيز خارج ساخته است

هنوز نتوانسته است نبرد سراسری و در مقياس ملی عليه 
تعرض رژیم اسالمی با مطالبات عمومی را سازمان دهد اما 

ی جدیدی را در صحنه نبرد باز کرده است که اگر بتواند  جبهه
تواند تعادل   این دوره را به کار بندد میمنطق و ملزومات مبارزه در

این جبهه جدید مداخله فعاالن، رهبران و . جدیدی را رقم زند
ي ايجاد تشکل  کارگران پيشرو هستند که حول خواست و مطالبه

های اوليه اما اميدبخش را مدتی است که  مستقل کارگری تالش
ی به شکل ی مداخله این فعاالن جنبش کارگر نحوه. اند آغاز کرده

ها و در برخی موارد در  ها ، هيات موسس اعالم موجودیت کميته
رانی  حد سازمانيابی در سطح یک رشته نظير سندیکای اتوبوس

این حرکت از دو زاویه برای سرنوشت جنبش . گيرد را در بر می
اول از زاویه دفاع از حق تشکل . کارگری اهميت تعيين کننده دارد

و دوم گام عملی برای ) 4(ای دولتی مستقل در برابر نهاده
دفاع از تشکل مستقل و تالش . سازمانيابی در سطح سراسری

برای سازمانيابی در سطح سراسری هر دو البته رعدی در 
هر دو مولفه فوق دقيقًا با محور اول بحث . اند  آسمان بی ابر نبوده

های رژیم و موقعيت نهادهای  ما یعنی سياست ها و جهت گيری
  .اند گری آن ارتباط تنگاتنگی داشتهکار

سومين نيرویی که باید در این صحنه مورد توجه قرار گيرد 
این نيرو . نيروهای چپ و فعاالن پيشرو و جنبش کارگری است

ها و  البته در صحنه نقش و کارکرد آمی دارد  و آثار سياست
کارکردهای آن با دو فاعل و عامل صحنه یعنی رژیم اسالمی و 

توان به دو  این نيرو ها را می. کارگری قابل مقایسه نيستجنبش 
یک بخش از این نيروها از نزدیک دستی بر . بخش تقسيم کرد 

کنند و بخش دوم در خارج  آتش دارند و در ميدان نبرد فعاليت می
ها به طور مستقيم و بی واسطه بر روی  مستقرند و فعاليت آن

ه نزدیکی فيزيكي به جنبش البته درج. جنبش کارگری تاثير ندارد
های هيچ  ها و تاکتيک خودی صحت سياست کارگری به طور خودبه

کند و دوری جغرافيایی نيز به معنای  جریانی را تضمين نمی
نادرستی راهبردهای فعاالن چپ و کارگران پيشرو در خارج نباید 

تا آنجا که به فعاالن چپ و کارگران پيشرو داخل بر . تلقی شود
های پيشاروی   آنها در ميان آتش و خون دارند سنگالخگردد می

. نوردند جنبش کارگری را در عمل یکی پس از دیگری در هم می
خاصيت در دفاع از  های بی ها اعالميه ها از ده یک گام عملی آن

آنها البته از یک وحدت عملی در . جنبش کارگری موثرتر است
همين امر باعث عبور از موانع و سدها برخوردار نيستند و 

شود که بين ظرفيت بالفعل و بالقوه نيروهای چپ و فعاالن  می
فعال شدن .. ای به وجود آید کارگری داخل شکاف قابل مالحظه

های مختلف تا رسيدن به تشکل سراسری  این نيروها در ظرف
های همين  اما بر شانه. البته راه درازی باقی مانده است

من در . ای کارگری را بنا کرد ودهتوان تشکل ت نيروهاست که می
  .پردازم بخش دیگر به این مساله می

 بخش دوم این نيروها یعنی نيروهای چپ و فعاالن کارگری 
توانند انجام دهند، آه  مستقر در خارج دو کار مهم و اساسی می

هاي جنبش  جويي براي زخم تواند درچاره به سهم خود مي
توانند   آنکه  این نيروها میاول . آارگري نقش مفيدي ايفا آند

منطق سازمانيابی جنبش کارگری را تشریح نمایند، خطوط 
دوم . عمومی استراتژی سازمانيابی کارگران را توضيح دهند

تجارب سازمانيابی جنبش کارگری کشورهای دیگر مخصوصًا در 
شرایط استبدادی را در معرض استفاده جنبش کارگری داخل قرار 

انند و باید از مسير راهپيمائی جنبش کارگری تا تو آنها می. دهند
  تکوین یک تشکل سراسری تصور روشنی در اختيار فعاالن و 
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حلقه اصلي در هر دوره را . پيشروان جنبش کارگری قرار دهند
روشن آنند و موانع  دستيابي آن را مشخص سازند و راهبردهاي 

این .  براي درهم شكستن موانع را ارائه و پيشنهاد آنندعمومي
دو محور دو گام اساسی و موثر فعاليت نيروهای چپ و فعاالن 

باید گفت فعاليت تاکنونی این . پيشرو جنبش کارگری تلقی شود
روی . دهد نيروها متاسفانه کاستی قابل توجهی را نشان می

های  کردن سياستآوری این نيروها  به انعکاس اخبار، محکوم 
توانست نقش موثری ایفا کند  ای می ضد کارگری رژیم که در دوره

در دوره کنونی دیگر این سطح از فعاليت و این نوع مضمون کار 
برای خالی نبودن عریضه صورت می گيرد تا یک گام موثر در 

بيتوته کردن در چارچوب این نوع فعاليت . خدمت جنبش کارگری
فعاالن چپ و . ست تا چالش با موانع بزرگبيل زدن زمين نرم ا

را برای " آتش تهيه "کارگران پيشرو در خارج کشور باید نقش 
تنزل دادن این نقش در حد . رزمندگان جبهه مقدم ایفا نمایند

فعاليتی دم دست که تاثير ناچيزی در عقب راندن رژیم اسالمی 
ناپذیری  گذارد، کوتاهی و قصوری است که نتایج جبران بر جای می

برای حداقل یک دور بلند از مبارزه طبقاتی در کشور ما بر جای 
در عوض مداخله مسئوالنه و جلب توجه فعاالن داخل از . گذارد می

تواند اثرات مثبتی در پيوند با اتخاذ سياست  شرایط حساس می
چيزي آه . صحيح توسط دست اندرکاران جنبش کارگری ایفا کند

  ) 5. ( نياز داردجنبش آارگري سخت بدان
تواند در حد خود  رسيم که می و باالخره به چهارمين نيرویی می

در عقب راندن رژیم اسالمی  و در تقویت جنبش کارگری نقش 
های کارگری خارجی  این نيرو آه همانا نهادها و تشکل. ایفا کند

است ميتوان در اين آرايش صحنه نقش موثري يه سهم خود ايفا 
  . آند

ت و همدلی و برانگيختن احساس همبستگی این جلب حمای
او، و از . ال . المللی نظير اي  نيروها و ایراد فشار به نهادهای بين
ای  تواند پشتيبانی قابل مالحظه آن طریق به سازمان ملل می

در ميزان تاثير این عامل . برای جنبش کارگری کشور ما فراهم آورد
یم مستقل است نباید با توجه به اینکه رژیم اسالمی یک رژ

ترديدي . اغراق کرد و در عين حال نباید هم نادیده گرفته شود
نيست آه اين رابطه براي اين آه مبناي درستي داشته باشد 

به عالوه فعاليت در این عرصه نباید جایگزین . بايد دوطرفه باشد
وظایفی باشد که مسئوليت اخص فعالين چپ و کمونيست 

 راهپيمائی و ارائه تصور روشن از است؛ یعنی ترسيم مسير
هم اکنون در خارج از کشور  . شرایط و نتایج مبارزه طبقاتی است

این دو عرضه کامًال مخدوش است و به پوششی برای ناتوانی از 
کارکرد تاریخی جریانات چپ و مدافع جنبش کارگری تبدیل شده 

ای موارد این اقدامات به جای حمایت از  حتی در پاره. است
ای این یا آن گروه  جنبش کارگری در خدمت رونق حيات فرقه

  .سياسی تبدیل شده است
  تا اینجا موقعيت و شرایط نيروها را در صحنه و آرایش آنها را 

در این صحنه فاعل اصلی رژیم اسالمی است . ایم مشاهده  کرده
گر است و جهت ، مضمون و ميزان درگيری و چالش را  که کنش
و سه نيروی دیگر در برابر آن واکنش و از خود کند  تعيين می

تا این مرحله هنوز از جبهه مقابل تحرک . دهند مقاومت نشان می
هایی حریف را به عقب نشينی وادارد  و ابتکاری که بتواند در حوزه

مشاهده نشده است و جز در مراسم اول ماه مه که به طور 
اسيت هایی گردد و حس سنتی و طبق روال هر ساله برگزار می
چنان در چارجوب تدافعی  در رژیم اسالمی برانگيخته توازن قوا هم
جنبش کارگری برای . برای جنبش کارگری باقی مانده است

که از این شرایط خارج شود و حلقه محاصره را در هم شکند  این
ای را وارد ميدان کند تا بتواند اوًال  باید بتواند نيروی قابل مالحظه

حریف را سد کند و ثانيًا بتواند ضرباتی به حریف جلوی پيشروی 
در پيوند با همين مساله است آه صف آرایی جنبش . وارد کند

  . کارگری باید تغيير کند
بندی  حلقه اصلی و تمرکز اساسی جنبش کارگری باید بر مفصل

آنچه جنبش .  های مختلف جنبش کارگری استوار شود بخش
د ایجاد ساختارهای ارتباطی بين کارگری آشور ما به آن نياز دار

های کوچک، با معلمان ، با پرستاران،  های بزرگ  با کارگاه کارگاه
تمرکز در سطح هر کارخانه منفرد و آن هم در . است... با بيکاران

تواند همين چارچوب و محدوده تاکنونی  بخش توليدی تنها می
وازن قوا بين بست ت حرکات کارگری را نهادی کند نه اینکه بتواند بن
هر چند رهنمود .  جنبش کارگری و رژیم اسالمی را در هم شکند

های  ناظر بر این امر تا حدودی درک فرماليستی از تکوین تشکل
های مختلف  بندی بخش اما مفصل.  گذارد ای را به نمايش مي توده

افتد؟ چرا معلمان وارد  جنبش کارگری چرا در ایران اتفاق نمی
کنند؟ چرا  وند، پرستاران از آنها حمایت نمیش عرضه نبرد می

های  کنند، از حمایت بخش های صنعتی اعتراض می بخش
شوند ؟ آیا به لحاظ ساختاری بين  خدماتی برخوردار نمی

های مختلف جنبش کارگری ارتباط واقعی وجود ندارد، و اين  بخش
ها از  معضل يك معضل ساختاري است ؟ آیا پيشروان این بخش

ها با خبر و آگاه نيستند؟ آیا سر کوب  ارتباط و وحدت بخشاهميت 
ها  تواند این جدایی را به تنهایی تبيين کند؟ این سياسی می

سئواالت مهمی است که نيروهای چپ و فعاالن جنبش کارگری 
ها پاسخ دهند و پيرامون  به جای بيل زدن به زمين نرم باید به آن

های الزم   بتوان با دستمایهتا از این طریق. آن روشنگری نمایند
رفت از این  های عملی موثر برای برون های راهبردی و گام طرح
  .بست برداشته شود بن

 کارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که باید انجام گيرد یکی از 
ها متناسب با شرایط مشخص جنبش کارگری کمک به  آن

تواند   میگيری جبهه واحد کارگری است که به سهم خود شکل
در خدمت سازمانيابی کارگران قرار گيرد یک دنيا کار دیگر باقی 

ها را  ها فکر کرد، طرح ارائه داد و آن ماند که بعدًا باید در باره آن می
  . کارهای مشخص در جنبش کارگری تبدیل کرد به راه

  
  جبهه واحد کارگری راه برون رفت از شرایط موجود

 
های مختلف و لحظات متفاوت مبارزه  جبهه واحد کارگری در دوره

. تواند اهداف متغيری را پيشاروی خود قرار دهد طبقاتی می
تواند از همکاری کارگران هوادار   گاهی جبهه واحد کارگری می

های سياسی مختلف در جنبش کارگری تکوین یابد و  گروه بندی
ساز ايجاد یک حزب واقعی جنبش کارگری از پائين  هدف آن زمينه

تواند از همکاری کارگران مدافع  گاهی جببه واحد می. اشدب
داران و در برابر بحران  احزاب مختلف در برابر یورش سرمایه

در این شق هر یک از احزاب . اقتصادی رو به افزایش شکل بگيرد
نفوذ قابل توجهی در ميان کارگران دارند و وحدت در پائين در 

ر ندارد بلکه خود وجود خدمت تکوین حزب و واقعی شدن آن قرا
مثًال در . احزاب به اعتباری باعث  شکاف درون طبقه شده است

دوره فاشيسم همکاری بين احزاب کمونيست و احزاب سوسيال 
دمکرات یک نمونه از تکوین جبهه واحد کارگری را به نمایش 

تر از اتحادیه است و  گاهی جبهه واحد کارگری گسترده. گذارد می
در این . تواند شکل بگيرد ها می ی از وحدت اتحادیها حتی به گونه

کند  ای از خط مشی سياسی معينی پيروی می مواقع هر اتحادیه
های مربوط به  های سياسی اتحادیه و بر اثر توافق گروهبندی

گاهی جبهه . دهند ها با هم جبهه واحد کارگری را تشکيل می آن
ل نظير افزایش تواند پيرامون مطالبات حداق واحد آارگری می

ها شکل بگيرد و گاهی در دوران  دستمزد یا مقابله بااخراج
های انتقال نظير کنترل توليد  شکوفایی مبارزه يعني حول خواست

و حتی فراتر از این موارد . یا اعتصاب عمومی سياسی تکوین یابد
کمون پاریس یک . تواند در سطح قدرت سياسی به وجود آید می

ری بين گرایشات مختلف کارگری محسوب نمونه از این همکا
ایده جبهه واحد کارگری قبًال در جنبش ما مطرح شده . شود می

های سياسی  بود اما آن طرح ناظر بر همکاری کارگران هوادار گروه
آن طرح اگر چه در مضمون . شد و غير حزبی تلقی می

توانست نقش موثری درجنبش کارگری ایفا کند اما به خاطر  می
در شرایط . دار فرقه گرایی بر روی کاغذ مانده است ریشهخصلت 

های  کنونی جبهه واحد کارگری اما نه ناظر بر اتحاد هواداران گروه
سياسی در ميان کارگران بلکه با عاملين مشخص که نقش 

توانند به نحو موثری  کنند و می معينی در جنبش کارگری ایفا می
تواند از همکاری کميته  میاین طرح . عمل کنند زمينه تحقق دارد

پيگيری، کميته هماهنگی، هيات موسسان سندیکای 
  ها  و از ده... اتوبوسرانی، اتحاد کميته های کارگری، اتحاد بيکاران 
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در این رابطه آن چه باید مد . محافل و انجمن کارگری تشکيل گردد
 همه این گرایشات مبنی بر ايجاد نظر قرار گيرد هدف مشترک
در این هدف هم طرفداران شورا، . تشکل مستقل کارگری است

توانند در  هاي آارخانه می هم هواداران اتحادیه و هم پيروان آميته
ضرورت اين امر به معناي عروج . این مبارزه به همکاری بپردازند

يلي همان دال. گرايي نيست روحيه همبستگي و مرزبندي با فرقه
تواند در دور  آه ايده درست قبلي را با شكست مواجه نمود مي

جديد هم اين طرح را با شكست مواجه سازد؛ بدين معنا آه  این 
یکی از این . دار شود تواند از دو طریق خدشه هدف مشترک می

دو طریق این است که به خاطر هدف مشترک خطوط متمایز هر 
 در مرزبندی با گرایشات گرایش هویت خود را مسکوت گذارد و

راه دوم این است که آن قدر اختالفات . دیگر سازش نماید
گرایشات درون جنبش کارگری پررنگ شود که از دیدن هيوال صرف 

هر دوی این گرایشات مخصوصًا در شرایط حساسی . نظر شود
تواند ضربات مرگباری را  کنيم می که ما داریم از گردونه عبور می

  .رگری نمایدمتوجه جنبش کا
در اين شرايط عيني از حيات جنبش آارگري تشكيل جبهه واحد 
آارگري در خود  هدف نيست بلكه ارزش آن در اين است آه 

براي . تواند در خدمت سازمانيابي سراسري آارگري قرار گيرد مي
هايي آه براي  هاي سازمانده يا نهاد اينكه همكاري بين تشكل

 در -اند  در شرايط حاضر شكل گرفته و-آنند حق تشكل مبارزه مي
راستاي اين هدف قرار گيرد، سئوال اين است ابتدا بايد تالش 
آنند جبهه واحد بين خود ايجاد آنند بعد در راستاي اهدافي آه 

اند فعاليت نمايند؟ يا اين دو اقدام  پيش روي خود قرار داده
وظيفه تواند به موازات هم پيش رود؟ به عبارت ديگر اين دو  مي

گيرند؟ تناسب  رابطه افقي دارند يا به طور عمودي با هم قرار مي
هاي تاآنوني  و پيوند اين وظايف چگونه است؟ براي اين آه تالش

در راستاي سازمانيابي سراسري قرار گيرد جهت فعاليت 
سازمانگران، آارگران پيشرو، فعاالن جنبش آارگري از مسير 

هاي آوچك، معلمان،  رگاههاي بزرگ، آا سازماندهي آارگاه
گذرد يا از طريق سازماندهي جنبش مبارزه با  مي... پرستاران
ها، بيكاران، مبارزه براي پرداخت به موقع دستمزد، مبارزه  اخراج

به عبارت ديگر مسير تشكل ... براي يك قانون آار منرقي
گذرد  هاي اقتصادي مي سراسري آارگري از سازماندهي شاخه

هاي داغ و بي  رآز بر روي مطالبات و خواستيا از طريق تم
واسطه؟ يا از طريق مسير ديگري؟ اين مسيرهاي مختلف چگونه 

تواند در اين مسيرهاي   مي اي يابند و چه رابطه با هم تداخل مي
آننده در  هاي تعيين تر لحظه مختلف ايجاد شود؟ به عبارت آلي

راحلي راهبردي استراتژي سازمانيابي آارگران آدامند؟ و از چه م
بايد عبور آند؟ اين سئواالت شايد تا حدي پرت و ذهني باشد اما  
ترديدي نيست آه بدون درك و تصور استراتژيك و راهبردي 
سازمانيابي سراسري اگرنه غير ممكن دستكم سخت دشوار به 

سازمانيابي سراسري صرفا از آرزوهاي زيبا از تاآيد . رسد نظر مي
اگري عليه خصلت ضد آارگري رژيم اسالمي ها، از افش بر ضرورت

ها و از  گيرد، بلكه با استفاده از امكانات، توانايي شكل نمي
  .  يابد هاي ابتكاري و روشن راهبردي تكوين مي طرح

  
   - -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- -- ---  
  

  :ها  یادداشت
 سرمایه گذاری خصوصی  ابعاد خصوصی سازی و آثار آن بر-1
 – اطالعات  سياسی – بهنام مرادی -)مطالعه مورد ایران (

  . اقتصادی
کارگران و ضرورت آغاز "ای به نام   رفيق تقی روزبه در مقاله-2

ظاهرًا صنفی "ماهيت مطالبات جنبش کارگری را " نبردهای بزرگ
" ماهيتی سياسی و تعرضی"داند اما در واقع  مي" و دفاعی

کارگران فقط با اقدامات و احجافات این یا آن "گوید  او می. ددان می
کارفرما در این یا آن کارخانه و در این یا آن بخش مواجه نيستند، 

های کالن و  گذاری بلکه عالوه بر آن با اقدامات تعرضی و سياست

و همين . سراسری ضد کارگری رژیم جمهوری اسالمی مواجهند
ناپذیر  بردهای بزرگ را اجتنابوضعيت است که ضرورت آغاز ن

و به مطالبات ظاهرًا صنفی و دفاعی کارگران ماهيتی ساخته 
  . تاکيد از من است ." سياسی و تعرضی بخشيده است

مبارزات کارگران، " ای به نام   رفيق نادر شکيبا در مقاله-3
در این دوره از مبارزات کارگران و در " گوید  می" تهاجمی یا تدافعی

 خود، هيچ یک از مضامين تهاجمی یا دفاعی مبارزه عموميت
امروز طبقه کارگر ایران با شرایط پيچيده و ".... " حاکم نبوده

دشواری رو به روست و همين شرایط است که مبارزات کارگران را 
". کند راند یا به آنها تحميل می به سمت مضمونی استيصالی می

   .93و92آرش شماره 
"  استقالل"نبش کارگری متاسفانه اهميت  بعضی از فعاالن ج-4

تشکل کارگری در شرایط مشخص کشور ما که نهادهای دولتی 
نظير خانه کارگر، شوراهای اسالمی و انجمن اسالمی به شدت 

آنند را درک  اند و از تکوین اراده مستقل کارگری ممانعت می فعال
تگوی در گف" از فعالين مستقل سندیکایی"مثًال یکی . کنند  نمی

صرف دادن شعار تشکل مستقل، تشکل "گوید  با اخبار روز می
طرح قضيه به این گونه، تجریدی و . مستقل به وجود  نخواهد آمد

ها و مطالبات موضوع  باید در بستر خواسته. غير عملی است
این فعال جنبش سندیکایی متوجه نيست ". تشکل را طرح کرد 

ها و   پرنسيبکه بحث تشکل مستقل بحثی است ناظر بر
های مشخص  کارها و طرح نه بحثی الزامًا در باره راه. ها اصوليت

گيری تشکل کارگری بدون  هر چند شکل. تکوین تشکل کارگری
خواست و مطالبه مشخص ناممکن است اما بر صرف وجود یک 
خواست و مطالبه مشخص تشکل مستقل به شيوه اتوماتيک و 

وه این ایده که شعار تشکل به عال. گيرد خود به خودی شکل نمی
کند خود یک  مستقل نقشی در تکوین تشکل کارگری ایفا نمی

غير ممکن است حد معينی از آگاهی در .  ایده تجریدی است
پيوند با تشکل مستقل وجود نداشته باشد اما تشکل مستقل 

بهترین دليل برای این مساله وفور . بتواند شکل بگيرد
 سازمانيابی در سطح سراسری های کارگری است اما خواست

  . دهد هنوز پيشرفت غير قابل برگشتی را نشان نمی
 یک نمونه از این دست نامه جمعی از فعالين سوسياليست -5

اگر چه در . جنبش کارگری خطاب به فعاالن جنبش کارگری است
جلب " ای حلقه فراموش شده"این نامه توجه فعاالن آارگري را به 

در این نامه آمده . گری از آن گذر کرده استکند که جنبش کار می
در توجه به اهميت مبارزه برای ایجاد تشکل های کارگران "است 

ای است که   به نظر ما آن حلقه فراموش شدهمحيط کار
واقعيت این ". کند های وحدت طبقاتی کارگران را فراهم می زمينه

های مختلف جنبش کارگری  است که حلقه گمشده اتصال بخش
سازماندهی در سطح محيط کار مدتی . راتر از واحدها استف

است که جنبش کارگری آنرا پشت سر گذاشته است، هر چند 
  .هنوز خصلت نهادينه ندارد
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 البته گردهمآئی ها و حتی تشکل های محلی کارگران بيکار در
مثًال در همين اول ماه . مناطق مختلف کشور چيز تازه ای نيست

مه گذشته، کميته بيکاران تهران و حومه برای بزرگداشت روز 
جهانی کارگر مراسم باشکوهی در پيکان شهر برگزار کرد که از 
هر نظر اقدام مهمی بود و آگاهی، همبستگی طبقاتی و توان 

گترین شهر کشور به نمایش سازمانيابی کارگران بيکار را در بزر
" تشکل سراسری کارگران بيکار" اما بيانيه ایجاد . ميگذاشت

متحد کردن و متشکل کردن همه : هدف بزرگتری را دنبال ميکند 
به همين دليل ما با حرکت پيشرو کيفًا جدیدی . بيکاران کشور را

روبرو هستيم، حرکتی به حد کافی جسورانه که ميکوشد به 
  .وحياتی پاسخ بدهدنيازی عاجل 

                                         
  یک نياز حياتی

   
 تالش برای ایجاد تشکل سراسری بيکاران، هرچند به ابتکار عده 
محدودی از فعاالن کارگری آغاز شده، ولی پاسخی است به یک 

  .نياز حياتی جنبش کارگری ما
  

بود شرایط سازمانيابی بيکاران تنها راه مبارزه برای به 
  زندگی محروم ترین  

آمار قابل اتکائی در . و مظلوم ترین بخش نيروی کار کشور است 
بعضی از منابع رسمی نرخ بيکاری . باره ميزان بيکاری وجود ندارد

 در صد نيروی کار کشور نشان ميدهند، بعضی ١٢را فقط 
هر یک از .  درصد٢٢ در صد و بعضی حتی باالی ١٥دیگربيش از 

 را که مبنا قرار بدهيم، تردیدی نميتوانيم داشت که بيکاری اینها
. مصيبتی است که انبوه بزرگی از جمعيت کشور را مچاله ميکند

تازه این رقم ها  تا حد زیادی معنای انتزاعی دارند و تصویری 
. واقعی از مصيبت بيکاری به دست نميدهند، به چند دليل

نها در ایران، بلکه در نه ت( نخست این که آمار رسمی بيکاری 
معموًال ) کشورهائی هم که آزادی اطالعات تا حدی معنا دارد 

کسانی را که در مراکز خاصی به عنوان افراد آماده به کار ثبت نام 
یعنی در عمل همه آنهائی که به علل . ميکنند، به حساب مياورد

گوناگون به وسيله بازار کار به حاشيه رانده ميشوند و از پيدا 
کردن کار نااميد ميگردند یا اصًال در مراکز کاریابی ثبت نام نميکنند 

و ميدانيم که در ایران شمار این  . یا نميتوانند بکنند، از قلم مياندازد
که خود دالئل (به دليل غيرسّيال بودن بازار کار" از قلم افتاده ها " 

ی در دوم این که نرخ بيکار. قاعدتًا بسيار باالست) متعددی دارد
ميان گروه های سنی مختلف یکسان نيست و معموًال در ميان 
جوانان و سالمندان باالتر از رقمی است که درمورد کل جمعيت 

مثًال گفته . این تفاوت در ایران بسيار زیاد است. فّعال داده ميشود
یعنی . ميشود بيکاری جوانان دو برابر نرخ عمومی بيکاری است

 ٣٠در صد بگيریم، نرخ بيکاری جوانان ١٥ا اگر نرخ عمومی بيکاری ر
سوم این که .  در صد٤٠ درصد بدانيم، ٢٠در صد است و اگر 

ميزان بيکاری در ميان قربانيان نابرابری های ساختاری بيشتر از 
به همين دليل، زنان، کارگران متعلق به مليت . نرخ عمومی است

د، بيش از های زیر ستم  وهمچنين کارگران بدون مهارت و بيسوا
مثًال بر مبنای تمام منابع . دیگران از مصيبت بيکاری رنج ميبرند
 در صد جمعيت ١٤ تا ١٣آماری رسمی، اشتغال زنان حدود 

در حالی که ميدانيم زنان نيمی از جمعيت . شاغل کشور است
 ٣٧ یا ٣٦فرض شایع این است که . فعال کشور را تشکيل ميدهند
اما این فرض . انه دار تشکيل ميدهنددرصد باقی مانده را  زنان خ

زیرا در ایران امروز، به دليل گسترش . نادرست است  مسلمًا
توده ای فقر در مقياس سراسری، اکثر خانوارها به ویژه در مناطق 

و به تجربه ميدانيم که .  آور سربکنند- شهری نميتوانند با یک نان
خانه داری، به در اکثر خانوارهای فقير، زنان ناگزیرند عالوه بر 

صورت های مختلف کار مزدی هم بکنند، کارهائی که عمومًا در 
محدوده بازار سياه قرار ميگيرند، و بنابراین از هرنوع حمایت 

قانونی بی بهره اند،  در هيچ آماری منعکس نميشوند و بنا به 
در اینجا من عمدًا کار خانه . قاعده، مرز روشنی با بيکاری ندارند

ار ميگذارم تا بتوانم بر بار خردکننده بيکاری در ميان داری را کن
  . زنانی که ناگزیر به کار مزدی هستند، تأکيد کنم

  
 سازمانيابی کارگران بيکار برای ایجاد پيوند ميان کارگران  

شاخه های مختلف اقتصاد و تقویت همبستگی ميان آنها اهميت 
تصادی خاصی بيکاران نه به  صنف و شاخه اق. بسيار زیادی دارد

تعلق دارند، نه به لحاظ مهارت و سابقه کار وضعيت مشابهی 
چيزی که آنها را به . دارند و نه در منطقه خاصی زندگی ميکنند

هم پيوند ميدهد فقط بيکاری است که البته پيوند کمی نيست 
درست به همين . بلکه برای همه آنها یک مسأله حياتی است

) البته اگر عملی بشود (يکاران دليل همبستگی و سازمانيابی ب
ميتواند بخش های مختلف طبقه کارگر را به هم وصل کند و هم 

 . چون شتاب دهنده تشکل سراسری کارگران باشد
  

تشکل سراسری بيکاران ميتواند قدرت چانه زنی همه کارگران را 
در نظام سرمایه داری نيروی کار نوعی کاالست و تا . تقویت کند

اما . نظام پابرجاست، همچنان کاال خواهد ماندزمانی که این 
برخالف کاالهای دیگر، ارزش نيروی کار صرفًا با هزینه بازتوليد 
فيزیکی آن یعنی حد اقل  نياز بدنی کارگران برای ادامه زندگی و 

عنصر " یک ) به قول کارل مارکس ( نميشود، بلکه  کارشان تعيين
به عبارت . ش بازی ميکندنيز در تعيين آن نق"  اخالقی - تاریخی

دیگر، هزینه الزم برای ادامه زندگی و کار کارگران در زمان ها و 
مثًال باال رفتن سطح . مکان های مختلف  یک سان نيست

عمومی آموزش وبهداشت در یک جامعه، خواه ناخواه در هزینه 
و سطح . الزم برای بازتوليد نيروی کار آن جامعه تأثير ميگذارد

  آموزش و بهداشت از پيکارهای طبقاتی کارگران عمومی همين
یعنی در نهایت، چگونگی سازمانيابی طبفه کارگر . تأثير ميپذیرد

در شکل دادن به نظام ارزشی کّل جامعه تأثير ميگذارد و این 
مثًال در جامعه ای که . است "  تاریخی - عنصر اخالقی" همان 

شرایط کار و طبقه کارگر همبسته و سازمانيافته ای دارد، 
بهداشت کار نميتواند با جامعه ای که همبستگی طبقاتی 

برای مشاهده این تفاوت . کارگران ضعيف تر است یک سان باشد
الزم نيست شرایط کار و زندگی کارگران کشورهای ثروتمند را با 
کشورهای فقير مقایسه کنيم، حتی با مقایسه کشورهای 

مثًال چند سال . اوت را ببينيممختلف ثروتمند نيز ميتوانيم این تف
یا ميانگين " ( اميِد زندگی "پيش یک بررسی مقایسه ای در باره 

طبقات اجتماعی در اتحادیه اورپا و ایاالت متحد آمریکا ) طول عمر 
نشان داد که اميد زندگی در ميان بيکاران  اسپانيا ده سال کمتر 

صله در از سرمایه داران آن کشور است، در حالی که این فا
کشورهای دیگر اتحادیه اورپا هفت سال بود و در آمریکا چهارده 

چرا این فاصله در آمریکا دو برابر اورپا ست؟ معلوم  .  سال
" است که توضيح آن  با شاخص های اقتصادی مجردی مانند 

" هزینه بهداشت سرانه " یا حتی " توليد ناخالص داخلی سرانه 
دو مورد شاخص های آمریکا باالتر چون در هر . آنها ممکن نيست

چنين تفاوتی را اساسًا با تفاوت در سطح . از اورپاست
سازمانيافتگی کارگران اورپا و آمریکا ميتوان توضيح داد، که در 

اما اگر نيروی کار  .آمریکا به طور چشم گيری پائين تر از اورپاست
عه در سرمایه داری  کاالست، بازار نيروی کار نيز در هر جام

سرمایه داری فضائی است که بخش های مختلف نيروی کار را به 
و باال یا پائين رفتن ارزش بخشی از نيروی کار . هم مرتبط ميسازد

برای درکی .  در این بازار روی بخش های دیگر اثر ميگذارد 
ظروف " تجسمی از این رابطه ميتوانيم آن را به قانون معروف 

م که تغيير سطح مایع در یکی از در فيزیک تشبيه کني" مرتبط 
با این کارکرِد بازار . ظرف ها باعث تغيير آن در همه آنها ميگردد

نيروی کار تردیدی نميتوان داشت که فقر و فالکت کارگران بيکار، 
ارزش همه بخش های نيروی کار را پائين مياورد و قدرت چانه 

ون تبدیل در واقع سرمایه بد. زنی همه کارگران را تضعيف ميکند
" جمعيت اضافی "یا " ارتش ذخيره کار" بخشی از کارگران به 

جمعيت " هرچه این . نميتواند به خودگستری اش ادامه بدهد
بيشتر بشود و هرچه بی دفاع تر باشد، قدرت چانه زنی " اضافی 

کل کارگران در مقابل سرمایه داران ضعيف تر خواهد شد و 
  این تشکل سراسری بيکاران فقط بنابر. سازمانيابی آنها دشوارتر
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برای دفاع از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود آنها نيست، برای 
با توجه به این حقيقت . تقویت موقعيت کارگران شاغل هم هست

در بيانيه " تشکل سراسری کارگران بيکار" است که مؤسسان 
کارگر شاغل و بيکار دو "... ميکنند که شان به درستی یادآوری 

صف مقابل هم نيستند و منافعی جدا ازهم ندارند و هردو متعلق 
 ."         به یک طبقه  هستند و منافع شان مشترک است

  
  دشواری هائی که باید بر آنها چيره شد

  
ضرورت حياتی تشکل سراسری کارگران بيکار شکل گيری آن را 

حقيقتی که هرگز نباید نادیده گرفته ( تحقيق. آسان تر نميکند
این است که ایجاد چنين تشکلی، مخصوصًا در شرایط ) شود

وظيفه این تأکيد ایجاد دل . کنونی ایران، کاری است بسيار دشوار
سردی در فعاالن کارگری شجاعی که آستين ها را برای کاری 

ميخواهم بر ضرورت هشياری . کارستان باال زده اند، نيست
زیرا معتقدم . ت به راه دشواری که در پيش است تأکيد کنمنسب

بدون این هشياری، اراده آگاهانه و پيگيری که شرط الزم برای 
عواملی که . ادامه چنين کارزاری است، به وجود نخواهد آمد

شکل گيری تشکل سراسری کارگران بيکار را دشوار ميسازند، 
  :این ها هستند 

  
طورکه قبًال اشاره کردم، به گروه های  کارگران بيکار، همان -١

بسيار گوناگونی تقسيم ميشوند وتنها نقطه مشترک آنها همان 
بيکاری است که با وجود تمامی گوناگونی ها سرنوشت 

و خوِد بيکاری به یک اعتبار . مشترکی را برای همه آنها رقم ميزند
زیرا کار است که کارگران را در محيط . یعنی پخش و پال بودن

واحد، در رشته اقتصادی معّين و در سيستم کنترل معينی 
گردهم مياورد و بنابراین پيوند مشخص وزنده ای ميان آنها برقرار 

البته بيکاری تجربه تلخی است که هر لحظه احساس . ميکند
ميشود، مانند دردی که هميشه حضورش را به شما یادآوری 

به خودی خود اما لمس این درد . ميکند وگاهی حتی در خواب
  . نميتواند شما را با همه کسانی که از آن رنج ميبرند، پيوند بدهد

  
 محيط کار در گردهم آوردن کارگران و ایجاد ارتباط ميان آنها -٢

تصادفی نيست که کارگران کارگاه های . نقش بسيار مهمی دارد
بزرگ امکانات سازمانيابی بهتری دارند و برعکس، سازمانيابی 

و  کارگران شاغل در کارگاه های "  نظام کار خانگی "کارگران 
در مورد بيکاران این . کوچک معموًال با دشواری هائی همراه است

نداشتن کار، بنا به تعریف، . دشواری بسيار برجسته تر ميگردد
یعنی بيرون افتادن از محيط کار و محروم شدن از حضور هم زمان 

براین دشوار شدن ارتباط در یک مکان واحد و فضای مشترک، وبنا
به همين دليل در سازمانيابی بيکاران مسأله ای که . گيری باهم

پيش از هر چيز دیگر مطرح ميشود، این است که چگونه ميشود 
بدون این محل ارتباط، . جائی برای ارتباط گيری آنها پيدا کرد

  .بيکاران به عنوان یک جمع اصًال نميتوانند وجود داشته باشند
  
يکاران برخالف کارگران شاغل با کارفرمای مشخصی روبرو  ب-٣

طرف گفتگوی . نيستند و بنابراین طرف گفتگوی مشخصی ندارند
و در شرایطی که دولت رسمًا یا . آنها  خواه ناخواه دولت است

عمًال خود را به حق کار متعهد نميداند، آنها حتی در دستگاه های 
این نبود طرف گفتگوی . دولتی نيز طرف گفتگوی مشخصی ندارند

مشخص، ناگزیر ظرفيت سازمانيابی بيکاران را تضعيف ميکند 
وامکان توسل به بسياری از تاکتيک های مبارزاتی کارگران شاغل 

بعالوه، طرف شدن با دولت، مخصوصًا در یک . را از آنها ميگيرد
نظام استبدادی، توان بسيار بيشتری ميطلبد تا رویاروئی با یک 

  . خصوصیکارفری 
  
 اقتصادی -  خواست های کارگران بيکار ضرورتًا خصلت کالن-٤

: این خواست ها به دو گروه اصلی تقسيم ميشوند . دارند
خواست های مربوط به حق کار و خواست های مربوط به تأمين 

به . وهر دو در سطح عمومی قابل دستيابی هستند. اجتماعی
دن به خواست هایشان بر عبارت دیگر، بيکاران ناگزیرند برای رسي

کل جامعه و ساختار قدرت فشار بياورند و قوانين را تغيير بدهند و 
. ضمانت اجرائی برای قوانين مورد نظرشان به وجود بياورند

تردیدی نيست که چنين خواست هائی بدون یک جنبش 
سراسری که از قدرت بسيج باالئی هم برخوردار باشد، برآورده 

  .نخواهند شد
  
ارزه بيکاران نميتواند در سطح یک مبارزه صنفی و اقتصادی  مب-٥

زیرا هر . متوقف شود و به ناگزیر خصلت سياسی پيدا ميکند
کارزاری با خواست های عمومی که با دولت سروکار داشته 
باشد و هدف هایش فقط از طریق فشار بر دولت و تغيير در آرایش 

ک کارزار سياسی سياسی جامعه قابل دستيابی باشد، ضرورتًا ی
سياسی شدن مبارزه بيکاران در ایران، به احتمال . است

نخست این که در : زیاد،بسيار شتابان تر خواهد بود، به دو دليل 
جمهوری اسالمی هر فعاليت مستقل از دولت، دیر یا زود، 
تهدیدی عليه موجودیت رژیم ارزیابی ميشود و بنابراین از طرف 

سياسی تبدیل ميگردد، صرف نظر از خوِد حکومت به یک پدیده 
دوم این که جمهوری اسالمی . این که واقعًا سياسی باشد یا نه

حتی اگر در مقابل بيکاران تعهدی بپذیرد، حتمًا خواهد کوشيد آن 
را به شيوه ای پدرساالرانه اجرا کند، یعنی نه همچون یک حق 

حکومت امام " شهروندی، بلکه چيزی در حد بخشش از طرف 
و بنابراین با شرط و شروِط  وفاداری به والیت فقيه  با تمام " ان زم

تشکل مستقل بيکاران مسلمًا . مقدمات و مقارنات پيچ در پيچ آن
نميتواند با این نوع برخورد پدرساالرانه و تبعيض آميز کنار بياید 

در نتيجه، تشکل سراسری . وگرنه معنایش را از دست ميدهد
ل شدن به یک جنبش قابل توجه، با بيکاران، به محض تبدی

  .     حساسيت و دشمنی شدید حکومت روبرو خواهد شد
     

  از کجا باید شروع کرد وچگونه باید پيش رفت؟
  

با همه داشواری هائی که شمردم، تشکل سراسری بيکاران، 
نگاهی به تجربه . بی هيچ تردید، هدفی است دستيافتنی

شان ميدهد که در جنبش جهانی پيکارهای طبقاتی کارگران ن
کارگری تقریبًا هيچ چيز به آسانی به دست نميآید و هر چيز به 
دست آمده ، اگر با قدرت پاسداری نشود، به آسانی ميتواند از 

طبقه محروم اگر  دشوار را با  نشدنی خویشاوند . دست برود
فراموش نکنيم ". گردن کج کند"تقدیر "  نواله ناگزیر" ببيند، باید به 

که پيوندهای درهم تنيده کارگران و پيکارهای طبقاتی دشوار آنها 
بوده که بسياری از نشدنی های دیروز را به بدیهی ترین حقوق 

پس به جای سرگردانی در . انسانی امروزی تبدیل کرده است
" چگونه ميشود؟ "بگذارید  به مسأله " آیا ميشود؟ " باره 

رمبنای درک خودم از تجارب در این جا من سعی ميکنم ب. بپردازیم
مختلف جنبش کارگری، نکاتی را که فکر ميکنم برای مقابله با 

نکاتی که اشاره . مشکالت ميتوانند راه گشا باشند، یادآوری کنم
ميکنم، فقط در صورتی ميتوانند مفيد باشند که به بحث و مبادله 

دی تردی. تجربه در ميان فعاالن و سازمانگران کارگری دامن بزنند
نباید داشت که تجربه های نو از دل خوِد پيکارهای طبقاتی به 

  .دست ميآیند و تجربه های پيشين را پربارتر ميسازند
  
بيکاری، همان طور که پيشتر اشاره کردم، . اهميت تازه بيکاران -1

اما کارگرانی که تازه . ارتباط و همبستگی را ضعيف تر ميسازد
زیرا پيوند .  قاعده مستثنی هستندبيکار شده اند، تا حدی از این

. های شغلی و ارتباطات رسته ای بالفاصله از بين نميروند
. کارگران تازه بيکار شده معموًال به آسانی بيکاریشان را نميپذیرند

آنها هنوز در تکاپو هستند که یا دوباره بر سر همان کارشان 
 تجربه های برگردند یا در رابطه با کار از دست رفته و مهارت ها و

و در هر دو حال ارتباطات شغلی . مرتبط با آن کار دیگری پيدا کنند
. قابل توجهی دارند و دست کم تا مدتی محکم به آنها ميچسبند

گذشته از این، در ایران پدیده گسترده بيکار سازی جمعی باعث 
ميشود که کارگران تازه اخراج شده همبستگی فعالی باهم 

نگاهی . قدامات اعتراضی جمعی دست بزنندداشته باشند و  به ا
 دوازده سال گذشته تردیدی -به حرکت های کارگری ایران در ده

  باقی نميگذارد که بخش بزرگی از این حرکت ها به کارگران تازه 
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با توجه به این دالیل، تازه بيکاران در مبارزه . بيکار شده تعلق دارد
رای تشکل سراسری کارگران بيکار نقش بسيار مهمی ميتوانند  ب

در واقع آنها هسته مرکزی هر تجمعی خواهند بود که . بازی بکنند
البته فراموش نکنيم که خوِد . برای تشکل بيکاران به وجود ميآید

کارگران تازه بيکار شده نيز جمع یک دستی نيستند، بلکه درست 
ن به گروه های شغلی و رسته ای به دليل تازه بيکار بودنشا
نادیده گرفتن این تقسيمات ميتواند . گوناگونی تقسيم ميشوند

که تکيه گاه اصلی (آنها را از پيوندها و  تجمعات نقدًا موجودشان 
همين اآلن چيزی که . محروم کند) سازمانيابی شان باید باشد 

ست که تا مبارزات کارگران بيکار را امکان پذیر ميسازد، تجمعاتی ا
حدی هنوز بر پایه پيوندهای شغلی و رسته ای عمل ميکند و 

  . مخصوصًا آنها را با مکان های مشخص گره ميزند
  
هر جنبشی با .  ضرورت پایه های محلی و ارتباطات سراسری-٢

هدف های بزرگ  ناگزیر باید دارای پایه های محلی و ارتباطات 
توانيد پيدا کنيد که هيچ جنبش بادوامی را نمي. توده ای باشد

زیرا از طریق آشنائی . بدون پایه های محلی شکل گرفته باشد
های روزمره تنگاتنگ است که مردم ميتوانند با همدیگر آشنا 
شوند ، به هم دیگر اعتماد کنند و به مشارکت فعال در 

شاید یک تظاهرات حتی . سازماندهی اقدامات دنباله دار بپردازند
دون پایه های محلی جاافتاده برای یک یا دوبار توده ای را بشود ب

به راه انداخت، ولی سازماندهی تظاهرات دنباله دار وتناوبی، 
خواه ناخواه پایه های محلی خود را به وجود ميآورد، گاهی حتی 

در واقع وجود پایه های . عليرغم بی ميلی هدایت کنندگان آن
 در  یک محلی یکی از لوازم شکل گيری  دموکراسی درونی

جنبش کارگران بيکار، چه در مرحله آغازین . جنبش توده ای است
و چه در جریان گسترش  به پایه های محلی نياز دارد، یعنی به 
هسته هائی که در هر محل شکل ميگيرند تا بيکاران آن محل را 

این پایه ها به ویژه برای جنبش بيکاران اهميت . با هم مرتبط کنند
د و در واقع جای همه ارتباطاتی را ميگيرند که بسيار زیادی دارن

در این پایه های محلی . کارگران شاغل را به هم پيوند ميدهند
است که کارگران بيکار تعلق به یک نيروی جمعی را کشف 
ميکنند و در آن جمع هویتی پيدا ميکنند که ميتواند بخشی از 

که آنها در این جاست . خالء هویتی ناشی از بيکاری را پر کند
ميتوانند در شکل دادن به جمع شان وترسيم خط پيشروی آن 

اما پایه های محلی، هر قدر هم فعال باشند، به . مداخله کنند
آنها شرط الزم . تنهائی نميتوانند جنبش کارآمدی به وجود بياورند

. برای شکل گيری جنبش سراسری هستند، نه شرط کافی
نها را به هم پيوند دهد و ارتباطات سراسری است که ميتواند آ

ارتباطات سراسری . یک جنبش توده ای کارآمد به وجود بياورد
است که ميتواند نيروی عظيم بيکاران را به خود آنها و به دیگران 
نشان بدهد و همدلی وهمراهی کارگران شاغل وجنبش های 

ارتباطات سراسری است . اجتماعی پيشرو را برای آنها تأمين کند
ند فعاالن جنبش بيکاران را با افق های گسترده که ميتوا

اجتماعی و سياسی آشنا سازد و به خواست های آنها پژواک و 
پایه های : خالصه . مشروعيت توده ای و سراسری ببخشد

محلی و ارتباطات سراسری دو بازوی حياتی برای شکل گيری 
  .جنبش سراسری بيکاران محسوب ميشوند

  
شکل گيری پایه های . ته شده ضرورت محل تجمع شناخ-٣

محلی بدون داشتن جائی شناخته شده برای گردهم آئی های 
کارگران بيکار که از محل .  منظم  در هر محل عمًال ناممکن است

کار و ارتباطات شغلی محرومند، به جای نسبتًا ثابت وشناخته 
شده ای در هر محل نياز دارند که به طور مرتب بتوانند در آنجا 

 بيایند و درباره خواست ها و مشکالت شان باهم به رای گردهم
چنين محلی ميتواند یک قهوه خانه باشد یا جائی . زنی بپردازند

در یک پارک عمومی یا جلوی اداره کار یا یک پاتوق محلی بی 
در هر حال، گردهم آئی باید در محلی . هزینه یا کم هزینه

ان ثابت که همه شناخته شده باشد و در روز هائی تا حد امک
بيکاران محل بتوانند به راحتی و بدون هزینه در خور توجه در آن 

وهمچنين گردهم آئی ها باید علنی باشند وهيچ . شرکت کنند
تردیدی نباید داشت که .بيکاری در آنها غيرخودی تلقی نشود

. عوامل پليس در  گردهم آئی های علنی شرکت خواهند کرد
لنی معموًال به صرفه تر و کم هزینه تر باوجود این، گردهم آئی ع

زیرا مخفی شدن  گردهم آئی ها دامنه شرکت کنندگان در . است
جنبش بيکاران را محدود ميسازد، چيزی که ميتواند برای این 

  . جنبش خفه کننده باشد
جنبش بيکاران به شرطی پا ميگيرد و .  ویژگی اقدامات بيکاران-٤

د به برجسته ترین شکل ممکن، تا جائی دوام ميآورد که بتوان
توجه کل جامعه را به مشکل بيکاری جلب کند و بر ساختار قدرت 

این کار از طریق اقدامات پيگير و قابل رویت برای . فشار بياورد
اما بيکاران . شمار هرچه بيشتری از مردم امکان پذیر است

مثًال آنها . نميتوانند به پاره ای از اقدامات جمعی دست بزنند
که کارآمدترین اهرم فشار کارگران شاغل (نميتوانند از اعتصاب 

آنها ناگزیرند به اقدامات ویژه . استفاده کنند)  محسوب ميشود 
تظاهرات وتحّصن دوشکل اقدام جمعی هستند . ای روی بياورند

زیرا اینها اقداماتی . که برای جنبش بيکاران اهميت ویژه ای دارند
بيکاری را با سروصدای کافی در ميان هستند که ميتوانند مشکل 

عموم مردم  مطرح کنند و قدرت سياسی را ناگزیر سازند نسبت 
برای باال بردن اثرگذاری این اقدامات .  به آن واکنش نشان بدهد

گاهی بيکاران مجبور ميشوند عمدًا آنها را در زمان و مکانی 
. جاد کندسازمان بدهند که در روال عادی زندگی  جامعه اختالل ای

مثًال تصادفی نيست که گاهی بيکاران در شلوغ ترین خيابان ها 
یا ميدان های شهر به تظاهراِت نشسته دست ميزنند یا اتوبان 

شاید نيازی به گفتن نباشد که تحصن . های مهمی را بند مياورند
برهم زدن " و تظاهرات، مخصوصًا در جمهوری اسالمی ، غالبًا 

به عبارت دیگر، بيکاران ناگزیرند به . ودتلقی ميش" نظم عمومی 
این . قرار ميدهد" قانون" اقداماتی دست بزنند که آنها را در مقابل 

یکی از نتایج گریزناپذیر موجودیت جنبش " قانون" رویاروئی با 
زیرا بيکاران برای رسيدن به خواست هایشان . بيکاران است

اصًال نمتوانند ناگزیرند برقدرت سياسی فشار بياورند و گرنه 
جنبش بيکاران اگر بخواهد فقط به اقدامات . دورهم جمع بشوند

قانونی بسنده کند، ناگزیر ميشود به کارآمدترین تاکتيک های 
ساده لوحی است اگر فکر کنيم که در . مبارزاتی اش پشت کند

ایران امروز بيکاران ميتوانند با گرفتن اجازه رسمی از مقامات 
واما اشکال مبارزاتی  .  حصن سازمان بدهنددولتی تظاهرات وت

دیگری مانند تومار نویسی و مراجعه به ادارات مربوطه دولتی  
  . معموًال اثرگذار نيستند و جمع بيکاران را از نفس مياندازند

  
اگر موجودیت . ضرورت اجتناب از سياسی شدن بيش از حد - ٥

موارد خواه جنبش بيکاران به اقداماتی وابسته است که درغالب 
ناخواه خصلت فراقانونی پيدا ميکنند، پس باید قبول کرد که این 
جنبش نميتواند فقط در حد مسائل صنفی و اقتصادی متوقف 
شود و  ناگزیر است به طور مرتب یا دست کم متناوب، خصلت 

یعنی (گذشته از این، فشار برقدرت سياسی . سياسی پيدا کند
در نظامی )  این جنبش است چيزی که مضمون ناگزیر اقدامات

مانند جمهوری اسالمی ، بيش از یک کار سياسی است واز 
با توجه به این . طرف رژیم نوعی مخالفت با نظام تلقی ميشود

حقيقت، سازمانگران جنبش بيکاران باید نسبت به خطر سياسی 
شدن بيش از حد این جنبش هشياری ویژه ای داشته باشند و 

اما . کاران هرگز پا نخواهد گرفت گرنه جنبش سراسری بي
سياسی شدن بيش از حد یعنی چه؟ حد مطلوب را مصالح خوِد 

به عبارت دیگر، رویاروئی با رژیم تا . جنبش بيکاران تعيين ميکند
جائی برای این جنبش الزم است که به شکل گيری وگسترش آن 

بحث در باره حد مطلوب، . کمک کند، نه کمتر و نه بيشتر از آن
اگزیر این سؤال را پيش مياورد که آیا جنبش بيکاران حتمًا باید ن

جزئی از اپوزیسيون جمهوری اسالمی باشد؟ این سؤالی است 
که البته در مورد جنبش های اجتماعی دیگر نيز خواه ناخواه 

پاسخ به این سؤال بستگی دارد به این که آیا . مطرح است
 خدمت مخالفت با جنبش های اجتماعی را صرفًا وسيله ای در

من . نيز الزم ومهم ميدانيمرارژیم مينگریم یا موجودیِت خوِد آنها 
طرفدار شق دوم هستم و شکل گيری وگسترش خوِد جنبش 

بعضی ها . های اجتماعی مترقی را بسيار مهم و حياتی ميدانم
  مخالف چنين نظری هستند و ميگویند حاال باید همه چيز را در 
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از نظر من . خدمت مخالفت با رژیم و سرنگونی آن به کار گرفت
اینها تا جائی که بر ضرورت وفوریت سرنگونی جمهوری اسالمی 

اشتباه آنها از جائی شروع . تأکيد ميورزند، مطلقًا حق دارند
ميشود که نسبت به فاعل سرنگونی حساسيت کافی نشان 

ت که فاعل  سرنگونی و حتی چگونگی مسأله این اس. نميدهند
اگر سرنگونی . سرنگونی کم اهميت تر از خوِد سرنگونی نيست

جمهوری اسالمی نتواند به آزادی و برابری ایرانيان وتأسيس 
دموکراسی در این کشور بيانجامد، همان مصيبتی را در پی 
. خواهد آورد که سرنگونی استبداد سلطنتی به دنبال آورد

وری اسالمی به شرطی ميتواند به دموکراسی سرنگونی جمه
بيانجامد که بوسيله جنبش آگاهانه و مستقل خوِد مردم ایران 

جنبش آگاهانه و مستقل مردم ایران از برآینِد جنبش . صورت بگيرد
های اجتماعی مترقی و با تکيه بر آنها به وجود مياید و نه از راه 

ّره منِد به ظاهر همه افتادن گله وار مردم به دنبال یک رهبری ف
این تأکيدات سرنگونی را عقب نمياندازد،بلکه . دان و همه توان

اگر قرار نيست جرج بوش ما را از شّر . برعکس، شتاب ميدهد
همان طور که مردم عراق را از ( جمهوری اسالمی آزاد سازد 

و اگر قرار است که خوِد مردم ایران ) چاله درآورد و در چاه افکند 
پس باید بپذیریم که گسترش  یم جهنمی را درهم بشکنند،این رژ

دامنه مبارزات مختلف مردم و بهبود سازمانيابی آنها تنها عاملی 
بنابراین تأکيد بر . است که ميتواند سرنگونی رژیم را شتاب بدهد

اهميت جنبش های اجتماعی به هيچ وجه به معنای بی اعتنائی 
در هر حال تنزل نقش . ستبه ضرورت و فوریت سرنگونی رژیم ني

جنبش های اجتماعی به سطح صرفًا یک وسيله برای سرنگونی 
هر یک از این جنبش ها . رژیم، بسيار گمراه کننده وخطرناک است

به خودی خود اهميت دارند و بنابراین باید از منطق وجودی آنها 
دفاع از . دفاع بشود و مصالح شان باید مورد توجه قرار بگيرد

ودی جنبش بيکاران ایجاب ميکند که سياسی شدن آن منطق وج
دليل وجودی . در حدی باشد که موجودیتش را به خطر نيندازد

جنبش بيکاران مبارزه برای خواسته های اصلی بيکاران 
خواسته های .است،یعنی تأمين حق کار و بيمه بيکاری

دیگر،هرقدر هم برحق و فوری باشند، نباید این خواسته های 
 تحت شعاع قرار بدهند و پی گيری آنها را مختل سازند و اصلی را

گرنه جنبش بيکاران دليل وجودی خود را از دست خواهد داد و 
فراموش نباید کرد که هر فرد بيکار ضرورتًا . ازهم خواهد پاشيد

مخالف جمهوری اسالمی نيست و حتی بسياری از آنهائی که 
. رژیم را پذیرا باشندمخالفند، حاضر نيستند خطرات رویاروئی با 

اما تک تک آنها ميتوانند از طریق تعقيب خواسته های شان رابطه 
ميان سرنوشت مصيبت بار بيکاران و نظام سياسی موجود 

در هر حال اگر تشکل بيکاران پا بگيرد و به جنبشی . دریابند
سراسری تبدیل شود، مسلمًا نيروئی در برابر جمهوری اسالمی 

  .  کنار آنخواهد بود، نه در
  
همه .  اهميت تصوری روشن از هدف و مراحل پيشروی جنبش-٦

مثًال در حالی که . بيکاران خواست های فوری یکسانی ندارند
کارگران تازه بيکار شده ممکن است هنوز اميد برگشتن برسر کار 
سابق شان را از دست نداده باشند، جوانان بيکاری که هرگز 

اما اگر قرار .  نميتوانند داشته باشندشاغل نبوده اند چنين اميدی
باشد اینها تشکل واحدی بوجود بياورند، عالوه بر خواست های 
فوری خاص خودشان، باید بتوانند حول خواست های مشترکی 

در واقع دست یافتن به تصور روشنی از این . هم متحد شوند
خواست های مشترک و ضرورت و اهميت آنها یکی از لوازم شکل 

خواست هائی که همه بيکاران . تشکل بيکاران استگيری 
حق کار وبيمه : ميتوانند و باید حول آنها متحد شوند، عبارتند از 

حق کار یکی از عناصر پایه ای حقوق بشر مدرن است و . بيکاری
که اقتصاد سنتی معيشتی عمًال بی معنا ( در جامعه امروزی 

حقوق بشر، یعنی یکی از تضمين های پایه ای ترین اصل ) شده 
اما حق کار گرچه در روی کاغذ همه . حق حيات، محسوب ميشود

جا یک اصل پذیرفته شده است، در عمل تا زمانی که سرمایه 

زیرا همان طور . داری پابرجاست یک هدف دست نيافتنی است
که پيشتر گفتم، سرمایه داری بدون نيروی کار ذخيره نميتواند 

فه جمعيت نسبی قانون مطلق نظام در واقع، اضا. دوام بياورد
به همين دليل، همه قوانين مربوط به حق . سرمایه داری است

کار حتی در پيشرفته ترین دموکراسی های سرمایه داری به 
با . نحوی تنظيم ميشوند که برای سرمایه دست و پا گير نباشند

توجه به این حقيقت، جنبش بيکاران ناگزیر است مبارزه برای حق 
برای این کار . ا از مجرای مبارزه برای بيمه بيکاری پيش ببردکار ر

الزم است پيش وبيش از هرچيز بيمه بيکاری به عنوان یک حق 
شهروندی مطرح شود و مورد دفاع قرار بگيرد، حقی که هر 

دستگاه های ایدئولوژیک حاکم . بيکاری باید از آن  برخوردار شود
 بيکاری را نوعی صدقه در جامعه سرمایه داری ميکوشند بيمه

تصویر کنند و استفاده ازآن را تا حد امکان تا سطح کاری شرم آور 
فرهنگ طبقاتی کارگران باید در مقابل . و تحقير آميز پائين بياورند

این سم پاشی ها بيایستد و نشان بدهد که بيکاری محصول 
ناکارآمدی ساختاری نظام سرمایه داری است که حق حيات و 

جنبش . شمار بزرگی از افراد را بی معنا ميسازدشهروندی 
بيکاران در گستراندن و جاانداختن این موضع طبقه کارگر نقش 

دومين خواست مهمی که جنبش بيکاری . مهمی بر عهده دارد
باید به عنوان آماج عمومی پيکارهایش مطرح کند، این است که 

کار و خانواده بيمه بيکاری نباید از حداقل نياز های معيشتی فرد بي
تأکيد براین اصل است که ميتواند بيمه . تحت تکفل او کمتر باشد

) به عنوان یک مفهوم مشخص کاربردی ( بيکاری را با حق کار 
و گرنه . پيوند بدهد و این را نيز با مفهوم حق حيات مرتبط سازد

بيمه بيکاری چيزی در حد صدقه خواهد بود، با تمام پيامدهای 
سومين خواست . ذليل کننده آن و نه چيزی بيشترتحقيرکننده و

عمومی کليدی، پيوند بيمه بيکاری با حق مسکن، بهداشت 
ودرمان وآموزش است تا نشود  فرد بيکار را با دادن چندرغازی به 

یعنی ( به دست قانون جنگل سرمایه داری " مقرری بيکاری"نام 
تی که باید مورد و اما چهارمين خواس. رها کرد" ) بازارآزاد"قانون 

تأکيد جنبش بيکاری باشد، نظارت نمایندگان منتخب تشکل های 
کارگری بر چگونگی اجرای قوانين بيمه بيکاری ) از دولت (مستقل 
مسلم است که این خواست ها به سادگی به دست . است

نخواهند آمد و بعضی از آنها ممکن است در جمهوری اسالمی 
ا این از اهميت هيچ یک از آنها اصًال دست نيافتنی باشند، ام

تشکل بيکاران به شرطی ميتواند به راستی سراسری . نميکاهد
وتوده ای شود که از لوازم دستيابی به هدف خود تصور روشنی 
داشته باشد و تجربه جنبش کارگری در کشورهای مختلف نشان 
ميدهد که  بدون چهار خواست کليدی یاد شده بيمه بيکاری در 

ممکن است جنبش بيکاری ما در آغاز . اغذ ميماندعمل روی ک
ناگزیر باشد بيش از تأکيد بر این خواست های پایه ای عمومی 
روی خواست های فوری و مشخص این یا آن گروه بيکاران متمرکز 
شود، ولی حتی در آن حالت نيز نباید از طرح خواست های 

 جنبش عمومی طفره برود،  زیرا این خواست ها در ُحکم  پرچم
سراسری بيکاران هستند و بدون آنها مبارزات بيکاران در سطح 
محلی و گروهی درجا خواهد زد و از افق های گسترش و 

  .    پيشروی محروم خواهد شد
  
جنبش . اهميت بهره برداری فعال از قوانين و امکانات موجود - ٧

بيکاران مانند هر جنبش اجتماعی دیگر ناگزیر است از تمامی 
نات و فرصت های قانونی و اخالقی وسياسی دم دست امکا

مثًال حق کار . برای پيش کشيدن وگستراندن خودش استفاده کند
و بيمه بيکاری یکی از اصول پذیرفته شده حقوق بشر است که 

(  اعالميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد ٢٣در ماده 
قانون اساسی جمهوری . با صراحت بيان شده است ) ١٩٤٨

حق برخورداری از کار،  ) ٣١-٣٠-٢٩-٢٨در اصول ( اسالمی نيز 
بيمه بيکاری، بهداشت و درمان، آموزش و مسکن را جزو  حقوق 

یعنی بيکاران خواست . پایه ی  افراد ملت به رسميت ميشناسد
هائی دارند که خوِد رژیم نيز نميتواند آنها را خواست هائی  

اوجود این، قانون بيمه ب. نامشروع و غير قانونی معرفی کند
جز زیر پاگذاشتن صریح و همه  ) ١٣٦٩مصّوب ( بيکاری رژیم 

زیرا اوًال بيمه . جانبه اصول یادشده قانون اساسی معنائی ندارد
. بيکاری را منحصر به افرادی ميکند که  مشمول قانون کار هستند

  در حالی که اکثر کارگران و به ویژه محروم ترین و مظلوم ترین 
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آنها، از شمول قانون کار بيرون هستند؛ ثانيًا بخش بزرگی از 
یا اشتغال (را که هنوز فرصت اشتغال ) یعنی جوانان (بيکاران 

نداشته اند، از زیر پوشش خارج ميکند؛ ثالثًا بيمه ) رسمی 
بيکاری را به چيزی در حد صدقه تنزل ميدهد که اگر کسی 

د از عبور از هفت خوان تعبيه شده به دریافتش موفق بع
متمرکز . شود، با آن  نميتواند حتی شکم خودش را سير کند

کردن حمله روی همين قانون بيمه بيکاری یکی از نخستين 
کارهائی است که جنبش بيکاران باید در دستور کار خودش 

البته توهمی نباید داشت که بين پذیرش حقوق . قرار بدهد
ربوط به تأمين اجتماعی در حرف وپذیرفته شدن عملی آنها م

دّره عميقی وجود دارد که پرکردن آن در دوران حاکميت 
با این . جمهوری اسالمی به احتمال زیاد از محاالت است

همه، جنبش بيکاران با استفاده از همين زمينه های قانونی 
ميتواند فرصت های خوبی برای طرح خواست ها و 

گذشته از این، . هی خودش به دست بياوردسازماند
جمهوری اسالمی هميشه کوشيده است با تظاهر به 

ميان خواست ها ی اقتصادی و "  مستضعفان" طرفداری از 
سياسی  مردم شکاف بيندازد و آنها را در برابر هم قرار 

تشکل های مستقل کارگری بهتر از هر نيروی دیگری . بدهد
 و شناخته شده رژیم را خنثی ميتوانند این بازی قدیمی

در این زمينه تشکل بيکاران مسلمًا ميتواند نقش . کنند
زیرا خوِد موجودیت تشکل مستقل . مهمی داشته باشد

سراسری بيکاران رژیم را در موقعيت متناقضی قرار خواهد 
که صرفًا خواهان چند حق ( اگر آنها چنين تشکلی را . داد

) ن اساسی خوِد رژیم است پایه ای پذیرفته شده در قانو
سرکوب کنند، فقط قانون اساسی شان را به طور علنی زیر 
پا نگذاشته اند، بلکه ناگزیر شده اند ماسک مستضعف 
پناهی شان را نيز کنار بزنند؛ واگر آن را تحمل کنند، بساط 
بازی مستضعف پناهی در برابر آزادی خواهی کساد شده 

ل بيکاران برای رژیم به عبارت دیگر، سرکوب تشک. است
و جنبش بيکاران ميتواند از این موقعيت . پرهزینه خواهد بود

فراموش نکنيم که همين چند ماه پيش بود که . استفاده کند
اقشار " تقریبًا همه کاندیداهای ریاست جمهوری حمایت از

را در صدر وعده های انتخاباتی شان گذاشته " آسيب پذیر
وعده ميداد که ماهانه پنجاه هزار یکی عوام فریبانه . بودند

تومن به هر ایرانی کم درآمد خواهد داد؛ دیگری مدعی بود 
مجمع تشخيص مصلحت طرح تأمين اجتماعی جامعی در 
آستين دارد که بعد از انتخاب او به فاصله چند ماه ميتواند 

و آن یکی وعده ميداد که با . تصویب و به اجراء گذاشته شود
 در باال، در آمد نفت را در خدمت فقر زدائی از بين بردن فساد

و حاال ميدانيم که همه آن وعده ها . به کار خواهد گرفت
دروغ های بی شرمانه ای بودند که قرار بود به محض پایان 

اما اکنون . بازی های انتخاباتی به فراموشی سپرده شوند
جنبش بيکاران ميتواند  با استناد به همان وعده ها خواست 

.  خودش را پيش بکشد و بر کل نظام فشار بياوردهای
تردیدی نباید داشت که با دست گذاشتن روی آن وعده ها 
نميتوان به بيمه بيکاری دست یافت، اما ميتوان فضای 
قانونی و تبليغی مساعدی برای شکل گيری تشکل مستقل 

  .  بيکاران به وجود آورد
  
جنبش های .  اهميت جلب حمایت و همبستگی غير بيکاران-٨

. اجتماعی نمتوانند به صورت جزیره های جدا از هم گسترش یابند
در زندگی واقعی آنها به شکل جنبش های متداخل و تنيده باهم  

بنابراین جنبش بيکاران ناگزیر است با تمام جنبش . پا ميگيرند
های اجتماعی مترقی پيوند داشته باشد و سعی کند از 

ان شاغل و همه گروه های پشتيبانی و همبستگی کارگر
در واقع بخش . اجتماعی نيازمنِد تأمين اجتماعی  برخوردار گردد

بزرگی از کارگران کارگاه های کوچک مرز قابل توجهی با بيکاران 
ندارند و بخش بزرگی از غير بيکاران  مانند جوانان در حال تحصيل 

د و ميدانند که در آینده ممکن است به جرگه بيکاران رانده شون

در ایران امروز . بنابراین ظرفيت همدلی فعالی با بيکاران دارند
حتی کارگران شاغل در موفق ترین واحد ها و مطمئن ترین شاخه 
های اقتصادی نيز ميدانند که رانده شدن به چاه ویل بيکاری 

جنبش . مصيبتی است که برسر هر کسی ميتواند فرود آید
  .تهدید را به دیگران یادآوری کندبيکاران باید تالش کند معنای این 

  
تشکل بيکاران در صورتی .  مسأله سازماندهی و رهبری-٩

ميتواند واقعًا  سراسری وتوده ای شود که شکل جنبشی داشته 
یعنی به روی همه بيکاران باز باشد؛ ابتکارها و . باشد

پيشنهادهای پایه های محلی در آن خفه نشود؛ تصميم گيری در 
 جهت گيری های کل تشکل با بحث واطالع  همه باره مسائل و

پایه های محلی صورت گيرد؛ پيشقدمان و مؤسسان حرکت از 
امتياز ویژه ای برخوردار نباشند؛ و سخنگویان و هدایت کنندگان 
. عمومی حرکت انتخابی باشند و پاسخگو به پایه های محلی
 شکل جنبشی، بی تردید، اختالل و کندی های زیادی به  وجود

مياورد ولی در شرایط  کنونی ایران و دست کم در مراحل شکل 
. گيری و گسترش تشکل بيکاران  تنها راه عملی و کارآمد است

زیرا اوًال سازمانيابی بيکاران، با توجه به دشواری هائی که پيشتر 
شمرده ام، نيازمند ميدان دادن به ابتکار ها و نظرات همه 

کت در همان گام اول در جا کوشندگان در آن است و گرنه حر
ميزند و از نفس ميافتد؛ ثانيًا در هر شرایط دیکتاتوری عمومًا و 
درجمهوری اسالمی به طور خاص، یک جنبش علنی در صورتی 
ميتواند دوام بياورد که قاعده گسترده تری داشته باشد، یعنی 

البته . بيش از تکيه بر رهبری  به پایه های محلی اش تکيه کند
کل یا جنبش سراسری بدون شبکه ارتباطات که واحدهای یک تش

محلی را به هم وصل کند و همزمانی وهمآهنگی آنها را امکان 
و شبکه ارتباطات بدون . پذیر سازد، نميتواند وجود داشته باشد
به عبارت دیگر، خصلت . فعاالن آزموده و کارآمد  تصورناپذیر است
حقيقت این است . ستندجنبشی و رهبری توانا نفی کننده هم ني

که یک جنبش علنی معموًال به رهبری تواناتر و همه جانبه تری 
گذشته از این، جنبش بيکاران به . نياز دارد تا یک تشکل بسته

خاطر ویژگی اش با مسائل گوناگونی روبرو خواهد بود که حل آنها 
از طرف ( به رهبری واقعًا کارآمد و در عين حال بسيار مقبول 

  .نياز دارد) ان خوِد جنبش کوشندگ
  

                                   
   

در پایان یک بار دیگر تأکيد ميکنم که ابتکار مؤسسان 
پاسخی است به یک " تشکل سراسری کارگران بيکار"

نياز حياتی جنبش کارگری ما و شایسته آن است که از 
طرف همه فعاالن کارگری و مبارزان پيکارهای طبقاتی و 

نباید گذاشت . پيشرو مورد توجه و پشتيبانی قرار بگيرد
  . این تالش در حد یک بيانيه یا در سطح محلی باقی بماند

  
  ٨٤ آبان ١٥
    -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- --  

   :به نقل از 
Vincente Navarro : The Inhuman State of  US. Health Care 

, Monthly Review, September 2003  
  
  

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 12

  شورشيان فرانسه کيستند و چه می خواهند؟    
 
مرگ ناشی از برق گرفتگی دو  نوجوان فرانسوی مهاجر تبار در    

 يکی از حومه های فلک زده -  Clichy-sous-Bois اکتبر در 27
 ترانسفورماتور  که برای فرار از بازرسی پليس به پست-پاريس 

برق پناه برده بودند، کبريت به خشمی زد که سال هاست در حومه 
نيکال سارکوزی وزير کشور، . ها ی مهاجر نشين متراکم شده است

با الفاظ تحريک کننده اش نفت بر اين آتش ريخت و با توسل به 
سرکوب خشن، شعله های افروخته در يک حومه را به سراسر 

دولت از مهار شورشيان چنان عاجز شد که . فرانسه سرايت داد
 را که در جنگ الجزاير و برای اجرا 1955قانون حکومت نظامی 

در خاک الجزاير تصويب کرده بود، در خاک فرانسه به اجرا 
  . گذاشت

اين جنگ با « ؛ »مشتی ارازل و اوباش که بايد پاکسازی شوند« 
ه حاضر نيستند مهاجرينی ک« ؛ »فرانسه است بايد ارتش را فرستاد

به هنجارهای زندگی فرانسوی و به ارزش های جمهوری گردن 
خشونت فرهنگ « ؛ »تحريک شدگان از جاهای ديگر« ؛ »بگذارند
شکست مدل چند « ؛ »شکست سياست جذب مهاجرين« ؛  »اسالمی
« ؛ »مسأله بيکاری« ؛ »شکست سياست شهرسازی« ؛ »فرهنگی

« ؛ »مسأله راسيسم « ؛»مسأله بی عدالتی« ؛ »مسأله آموزش
راديو ها، تلويزيون ها و روزنامه ها پر از ... ؛»مسأله نسل جوان

  .    اين عبارات و جمالت اند
 اما  دليل  شورش اين نوجوانان و جوانان که بين دوازده تا سی 

  سال دارند چيست؟ اين چه جنبشی است و چه می خواهد؟
ائی و عرب در فرانسه اينان فرزندان بخشی از مهاجرين فقير آفريق

اند که در گتوهای ساخته شده برای دور نگهداشتن مهاجرين 
آنان مثل سوسک ها در کثافات . تهيدست از شهرها به دنيا آمده اند

برخی . می کنند" زندگی" اين بيغوله های بتونی بی روح و سرد، 
والدين ديگران  . از آنان کار کردن پدر و مادرشان را به ياد ندارند

آن هائی که والدين . يا از کار اخراج شده اند، يا از کار افتاده اند
شان خوشبخت تر اند، از همان کودکی در می يابند که سهم پدر و 
مادرشان انجام کارهای نفرت انگيزی است که هيچ فرانسوی 

آن ها در فقر مادی و . گرسنه ای حاضر به انجام آن ها نمی شود
ت مادی و عقب ماندگی فرهنگی بزرگ فرهنگی زاده و با محرومي

مدرسه برای آنان معنائی ندارد چون از برادر و خواهر . می شوند
خود و از جوانان محل می بينند که نه تحصيل دری را به رويشان 
باز خواهد کرد، و نه اساسًا ادامه تحصيل برايشان امکان پذير 

د که هيچ با هوش ترين ودرس خوان ترين شان می دانن. خواهد بود
به مدرک باالئی را نخواهند ) دست درازی( شانسی برای دستيابی 

  .اين جوانان پيشاپيش مردود اند. داشت
پدران و مادران اين جوانان حتا نميتوانند : ايراد می گيرند که

  .درست فرانسه حرف بزنند
" آنان اگر از زبان ويکتور هوگو بی بهره مانده اند، در عوض از 

  !اش نصيب بسيار برده اند" بينوايان 
خدمات شهری و اجتماعی برای محالتی که آنان زندگی می کنند، از 
معلم و مدرسه و اتوبوس و بهداشت عمومی و بيمارستان و غيره 

دولت شيراک تمامی کمک هزينه ( در نازل ترين سطح ممکن است 
اختصاصی به موسسات همياری غير دولتی را قطع کرده بود و 

 وزير با دستپاچگی اعالم می کند که اين کمک ها  از حاال نخست
  ). سر گرفته خواهند شد

. اين جوانان شب و روز شاهد طرد شدگی خود از طرف جامعه اند
از ديسکوتک ها گرفته که مانع از ورود آنان می شوند و راديو و 
تلويزيون که آنان را اوباش و تبهکار می نامند، تا عرصه سياست 

. پايه اصلی رقابت های انتخاباتی است" هاجرين معضل م" که 

آنان از کودکی خود را تحقير شده و مطرود از سوی جامعه حس 
جوانی که می بيند خواهر يا برادر بزرگ اش را با هر . می کنند

سابقه کار قابل قبول و مدرک معتبری بخاطر اسم عربی اش 
ای موفقيت استخدام نمی کنند، نمی تواند صاحب انگيزه تالش بر

  .شود
اين مهاجرين هنجارها ی زندگی در فرانسه و ارزش : می گويند 

  .های جمهوری را نمی پذيرند
اما اين بورژوازی فرانسه است که هنجارهای زندگی شهروندی در 

حق کار، حق  امکانات آموزشی ، : فرانسه را از آنان دريغ می کند 
 امکانات حق مسکن قابل زيست، حق امکانات بهداشتی، حق

ورزشی، و بسياری هنجارهای ديگر و از جمله حق برابر 
  .شهروندی را

اين جوانان با اين فکر بزرگ می شوند که جامعه آنان را نمی 
خواهد؛ و به اين نتيجه می رسند که آنان هم نيازی به اين  جامعه 

. اين احساس بيگانگی با جامعه، آنان را باهم متحد می کند. ندارند
وقتی راهی برای کار و . خودشان را می سازند" جامعه " آنان 

فروش مواد مخدر، : درآمد ندارند، خودشان راه هائی پيدا می کنند
آنان موسيقی خودشان را . لخت کردن، سرقت اتوموبيل و غيره

خطاطی ديوارها و قطارها و خط ( دارند؛ تفريح خودشان را دارند 
آنان ...). ی عمومی و خطی کردن و شکستن شيشه ها و تلفن ها

طرز لباس پوشيدن خودشان، فرهنگ لغات و لحن حرف زدن 
خودشان، و حتا شکل راه رفتن خودشان را دارند که غالبا دهن 

  .کجی به جامعه ای است که به آنان دهن کجی می کند
بعضا ديده می شود که شورش اين  را جنبش مهاجرين، جنبش 

جنبش عليه تبعيض، جنبش حاشيه شهرها، جنبش عليه بيکاری، 
عليه نژادپرستی، جنبش جوانان يا جنبش ضد سرمايه داری می 

  . اين توصيفات، گمراه کننده اند. نامند
  . اينان فرزندان مهاجرين اند؛ اما اين، جنبش مهاجرين نيست

  .اينان ساکن حومه ها هستند؛ اما اين، جنبش حاشيه شهرها نيست
يا پدر و مادرشان بيکار اند؛ ) مه شان نه ه( اين جوانان بی کار اند 

  . اما اين، جنبش بيکاران  نيست
اما . اينان بی بضاعت و فرزندان خانواده های فقير و محروم اند

  . اين، جنبش تهيدستان نيست
اما اين، جنبش عليه .   اينان از بی عدالتی و تبعيض رنج می برند

  .تبعيض نيست
  .بش، جنبش ضد نژاد پرستی نيستاينان خارجی تبار اند اما اين جن

  .اينان جوان اند؛ اما اين، جنبش جوانان نيست
اينان اکثرا از خانواده های مسلمان اند؛ اما اين جنبش اسالمی 

  .نيست
اينان از ساقط ترين اقشار تحتانی جامعه سرمايه داری اند؛ اما اين 

  .يک جنبش ضد سرمايه داری نيست
 دوم و سوم مهاجرين اين است که  ويژگی اين قشر از جوانان نسل

:  محل تالقی و دريافت همه اين نکبت های سرمايه داری است
تهيدستی، بيکاری، نابرابری اقتصادی و اجتماعی؛ فقر فرهنگی؛ 
تبعيض، نژاد پرستی، خارجی ستيزی، ستم طبقاتی، ستم جنسی، 

  .  طرد شدگی و بی آيندگی
های بی مورد، جنبش  شورش اين قشر معين را نبايد با تعميم 

بيکاران يا حاشيه شهرها يا  مهاجرين يا سياهان و غيره تعبير 
تحليل ايدئولوژيک يا احساسی کمکی به شناخت واقعيت نمی . کرد
  .کند

اين شورش نه هيچ يک از فقرات ياد شده نظير مهاجرين، يا 
بيکاران، يا حاشيه شهری ها و غيره را نمايندگی می کند؛ نه با 

اين . ارتباطی دارد؛ نه از جانب آنان حمايت فعال می شودآنان 
اين شورش هيچ . شورش حتا قادر نيست سخنگوی خودش باشد

  مطالبه ای  مطرح نمی کند در حالی که همه مطالبات را يکجا در 
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   ....شورشيان فرانسه کيستند              
  

ليس و  نه فقط از پ–فقط آتش می زند تا خشم خود را . خود دارد
نيست؛ » شورش بی دليل« اين يک .  از جامعه را فرياد کند–دولت 

  .اما يک شورش کور است
 حتا اتوموبيل  همسايه –اين ها چرا اتوموبيل ها : می پرسند

زحمتکش خودشان را که بعد از عمری زحمت کشيدن توانسته است 
بخرد؛ اتوبوس های پر از مسافر؛ مدارس و کودکستان ها، کارخانه 
ها و بيمارستان ها و خالصه هر چه و هر چيزی را که بر سر راه 

  شان قرار دارد بی هيچ مالحظه ای به آتش می کشند؟ 
اين ها کی مالحظه ديده اند تا مالحظه کار باشند؟ اين ها از چه 
کسی ترحم ديده اند تا به کسی رحم کنند؟ آنان اعتراض خود را با 

خشونت با آنان رفتار نشده خشونت ابرز می کنند؛ چون جز به 
  .است

 روش غير قابل دفاع اين جوان های مستأصل، تنها وسيله دفاعی 
شورش آنان، واکنشی کور در برابر  جامعه ايست که در . شان است

  .برابر بر آنان کور است
اما اين شورش کور نه فقط  قادر نيست  مطالبات برحق آنان را از 

خودشان بيان کند و حقانيت شان را هم مخدوش می کند، بلکه  زبان 
شکل عمل، نيمی از همين جوانان ، يعنی دختران را، که بمراتب 
بيش تر از پسران تحت ستم اند، از مشارکت در مبارزه برای کسب 

  .حقوق انسانی و شهروندی شان محروم می کند
فرانسه  بوا، به سراسر – سو –نه تنها گسترش شورش کليشی 

نشان داد که اين يک مشکل محلی نبوده و ابعاد ملی دارد؛ نگرانی 
پرهراس  دولت های ايتاليا و بلژيک و آلمان و اتريش و هلند هم از 

  .آنجاست که اين مسأله مختص فرانسه نيست
اما تا جائی که به فرانسه مربوط می شود، دولت شيراک به دست و 

الم حکومت نظامی و بازداشت از يک طرف با اع. پا افتاده است
های گسترده، محاکمات ضربتی، صدور احکام سنگين، تهديد به 
لغو تابعيت و اخراج محکومين از فرانسه، و حتا با تهديد به 
محاکمه والدين به جرم عدم مراقبت از فرزندان شان، شورش را 
کار مشتی اوباش و قاچاقچی و تبهکار جلوه می دهد که گوئی تنها 

شان مسلمان بودن يا ناسازگاری با فرهنگ و تمدن واالی مشکل 
فرانسوی است؛ و از طرف ديگر، وعده  بودجه صد ميليونی برای 
آبادانی حومه ها؛ تخريب گتوها و ساختمان سازی، آموزش حرفه 

!  می دهد»!برابری شانس ها« ای از چهارده  سالگی، و تأمين 
مشتی " آن هم برای ! برابری شانس ها در جامعه سرمايه داری

  "!!اوباش تبهکار
داوری در باره نتايج اين وعده ها را بايد در آينده کرد؛ آنچه امروز 

جا دارد . محرز است، بی افقی و بی رهبری اين شورش کور است
که احزاب و جريانات کمونيست، سنديکاهای کارگری، جنبش های 

حقوق مترقی، دموکراتيک و راديکال برای دفاع از مجموعه 
انسانی و شهروندی اين انسان های محروم و مردود و مطرود 

 کانونی شدهء مسائل همه آنان  جامعه، که مسائل شان چيزی جز
نيست ، کارزاری  متحد و سراسر ی برپا کنند و از اين طريق افقی 
برای اين جوانان عاصی گشوده، مبارزات آنان را سازمان داده و 

در غير اين صورت، افتادن . ندرهبری شان را به دست بگير
رهبری آنان به دست اسالمگرايان و سازمان دهندگان ترورهای 
کور در مترو و کوچه و بازار، دور از انتظار نخواهد بود؛ 
بخصوص با انجام تحريکاتی از طرف پليس، نظير انداختن نارنجک 

  .در هفته گذشته" بالل" گاز اشک آور به مسجد 
م اسالمی در همه جای دنيا از استيصال بی فاشيسم سبز و تروريس
  .افق سربازگيری می کنند
   2005 نوامبر 10                                         

   نگاهی به مسائل جنبش کارگری ايران       
          و ضرورت جبهه واحد کارگری          

    
       

   farahanyb @ yahoo.fr           اهانیبهروز فر  
  

                                                                       
 روزها آنها که به نقش دوران ساز طبقه کارگر در تغييرات ریشه ای و این  

انقالبی در ایران معتقد ند و در راه ارتقا آگاهی کارگران و حقوق بگيران 
ارگری که از ایران ميرسند ، ایران تالش ميکنند با شنيدن اخبارمبارزات ک

برای اولين بار بعد از سالها این نه جنبش عمومی . نفسی تازه ميکشند 
با مضمونی کامال سرمایه دارانه، بلکه جنبش طبقه کارگر  ضد استبدادی

این نه . است که بخش عمده اخبار داخل را به خود اختصا ص ميدهد
ی عاجزانه این یا آن دسته از طومار نویسی رفراندم طلبانه ، و یا نامه ها

، "رعایت این یا آن حق در چارچوب فعلی"برای " اساتيد و روشنفکران"
بلکه درخواستهای مجدانه کارگران برای برپائی تشکيالت مستقل خود 
است که هر روز در شهرهای بزرگ یا واحدهای توليدی مطرح ميشود و 

تمسخر می پرسيدند این  دندان شکن ترین پاسخ به کسانی است که با 
طبقه کارگری باقی مانده » فراصنعتی«آیا در این شرایط اقتصاد یات "که 

  )1! (آفتاب آمد دليل آفتاب " است ، آنهم در ایران ؟ 
سالهاست که از برکت رژیم جمهوری اسالمی و سياستهای نئوليبرالی 
 دولت و سرمایه داران، فشار بطور فزاینده ای به روی کارگران ایران

گرچه با تسلط بورژوازی سوداگر پس از فروکش . افزایش پيداکرده است 
امواج انقالب بهمن و استحاله دولت بناپارتيستی مذهبی به یک دولت 

مذهبی ، مسئله کاهش سهم توليد داخلی و " متعارف"سرمایه داری 
افزایش سوداگری و در نتيجه تقویت جنبه منفی و خرابکارانه سرمایه 

مان چند سال بعداز شکست انقالب شکل غالب انباشت داری، از ه
سرمایه در ایران به وضوح خود نشان ميداد ، اما پس از روی کار آمدن 
دولت رفسنجانی و جهت گيری آشکار و با برنامه در جهت تطبيق 
سياستهای اقتصادی رژیم با برنامه های بانک جهانی و صندوق بين 

ن بين المللی تجارت است ، این فشار المللی ، که الزمه ورود به سازما
تعدیل "سياستهای خانه خراب کن . سابقه ای به خود گرفت  ابعاد بی
ماشين توليد در ایران باعث بسته شدن " مدرنيزه کردن"و " اقتصادی

ری صدها هزار کارگر و حقوق  بخشهای کاملی از توليد و صنعت و بيکا
ت خاتمی هم با شدت ادامه گرایش در هر دو دول این. بگير ایرانی شد

اگر دولت خاتمی در پيشبرد اصالحات سياسی ادعائی اش خوار . پيدا کرد
و زبون بود، آنجا که به سياستهای ليبرالی در اقتصاد مربوط ميشد، 

سياستهای نوع تاچر حتی در دولت خاتمی بيشتر . جسارت نشان ميداد
ئله خصوصی کردن و شدید تر ازدوران رفستجانی هم بود تا حدی که مس

طبيعتا همزمان . صنعت نفت ویا حداقل بخشهائی ازآن، آشکارا مطرح شد
وفشار به حيطه قانون هم کشيده " رفرم" با این سياستهای اقتصادی ،

شد و یورش همه جانبه ای برای تغيير قانون کاری که پانزده سال پيش 
 کارگران در توسط خود همين رژیم ساخته و پرداخته شده بود وزیر فشا ر

آن امتيازاتی، ولو اندک، به حقوق بگيران ایرانی داده شده بود ،نيز 
سازمان داده شد، چرا که حتی این امتيازات ناچيز در زمينه بيمه های 
اجتماعی، از نظر کارفرمایان دولتی و خصوصی دست و پا گير و مانع 

ه در کافيست ک. انباشت هر چه بيشتر و سریعتر ارزش اضافی ميشدند
این مورد کمی به آه و ناله های روسای اتاقهای بازرگانی گوش کنيم تا 

دکتر مهدی بهکيش : بشویم " خودی"متوجه درجه سبعيت سرمایه داران 
من در مذاکره با طرفهای "  ایتاليا ميگوید –رئيس اتاق بازرگانی ایران 

يار خارجی، همواره با این انتقاد که قوانين کار جمهوری اسالمی بس
سخت و محدود کننده است روبرو می شدم و ميدیدم که خارجيها به 

اتفاقا یکی از . لحاظ قانون کار ما، در ایران سرمایه گذاری نمی کنند 
شرایط پيوستن ما به سازمان جهانی تجارت ، بازنگری در قوانين کار 
داخليست ولی ما شاهدیم که وقتی بحث اصالح قانون کار در مجلس 

المی مطرح ميشود ، به لحاظ تقدسی که این قانون در شورای اس
سالهای متمادی به دست آورده، به چه نحوی با اصالح آن مخالفت می 

فشار  ) 72 ص 4 شماره – 82اردیبهشت -به نقل از آوای کار." (شود 
  .الینقطع دولت خاتمی برای تغيير قانون کار در پاسخ به این خواسته بود

ه وار به خوبی نشان ميدهد که از نظر سرمایه همين نقل و قول نمون
داران ایرانی جایگاه ایران در تقسيم کار جهانی چيزی جز رقابت در عرضه 

ما در اینجا با یک درخواست ،مثال . کار هرچه ارزانتر در بازار جهانی نيست 
برای حفاظت از محصوالت داخلی در " دولت خودی" ، سرمایه صنعتی از
های خارجی روبرو نيستيم ودر واقع هيچکدام از مقابل فشار کاال

بخشهای سرمایه داری ایران چنين خواسته هائی را مطرح نميکنند و از 
های سرمایه داران ما هيچگونه جهتی برای رشد صنعتی " پروژه"این نظر 

  در رقابت با دیگر بخشهای سرمایه داری جهانی نداشته و تنها خواستا ر 
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این معنائی جز تعرض هر چه بيشتر و . هر چه ارزانتر کردن کار است 
  .پردامنه تر به حقوق و مزایای حقوق بگيران ایرانی ندارد 

با توجه به خانه خرابی و فقر گسترده ای که حتی خود آمار دولتی هم آن 
مد کارگران و را نشان ميدهند،این تعرض، معنائی جز بازپس زدن درآ

مارکس در بررسی دستمزد . حقوق بگيران به حداقلهای ممکن ندارد
خاطر نشان ميکند که دستمزد از دو بخش تشکيل شده؛ یکی حداقلی 
که برای تامين بقای نسل ،یعنی زنده ماندن کارگر و خانواده اش الزم 

اجتماعی آن که با توجه -است یعنی حداقل فيزیکی و یکی بخش تاریخی
 سطح تمدن و زندگی و توازن قوای کارگران و سرمایه داران در هر به

اگر حداقل فيزیکی از حد . کشور و مقطع زمانی معين تعيين ميشود
معينی نميتواند پائينتر آورده شود، این بخش دوم ميتواند بکلی از بين برود 

تنها و تنها مقاومت کارگران و نهادهای کارگری است که .و به صفر برسد
  .يتواند درحفظ و باال بردن این بخش دوم موثر باشدم

اگر از این زاویه به جنبش کارگری ایران نگاه کنيم، متوجه ميشویم که 
مبارزه کارگران ایران به حد دفاع از حداقل الزم برای بقاء تنزل پيدا کرده 

بخش اعظم مبارزات کارگری برای کسب حقوقهای پرداخت نشده . است
قه و بخصوص جلوگيری از تعطيل کامل واحدهای توليدی و پاداشهای معو

در چنين شرایطی چندان عجيب نيست که ما گاه به گاه خبر . است
این جهنمی است . خودکشی یک کارگر بيکار و خانواده اش را ميشنویم

که دولت مذهبی و سرمایه داران ایران، ضمن دادن وعده بهشت، برای 
  . نی درست کرده اندکارگران و حقوق بگيران جزءایرا

این وضعيت، یعنی تعرض به حداقل درآمد تا حد تنزل کامل آن به حداقل 
اقتصادی کارگران و - فيزیکی، آن سوختی است که موتور جنبش اعتراضی

حقوق بگيران ایران را به حرکت درآورده و عليرغم ارعاب و سرکوب رژیم ، 
صلت دفاعی داشته مبا رزه ای که عمدتا خ.   روشن نگاه داشته است 

  .است
از آنجا که چه دولت جمهوری اسالمی، چه سرمایه داران بخش 
خصوصی،و چه اپوزیسيون جمهوریخواه بورژوائی، هرسه ، در ادامه نظم 
سرمایه داری توافق دارند و سرمایه واقعا موجود و نه سرمایه داری 
 مجازی ، در ایران مثل همه کشورهای دیگر سرمایه داری چيزی جز

سرمایه داری نئوليبرالی نيست و نمی تواند باشد، تا وقتی که یک 
آلترناتيو که گسست از مدار سرمایه جهانی را هدف خود قرار داده است 
در ایران به قدرت نرسد، این مسئله، یعنی فشار به روی دستمزدها 

اقتصاد ایران در دستور کار دولتمندان قرار " جذاب کردن"بمثابه تنها راه 
اهد داشت ودر نتيجه مبارزه ناگزیر برای تامين معاش نيز در دستور کار خو

جنبشهای کارگران و حقوق بگيران قرار خواهد داشت وسنگرهائی که 
امروز ساخته ميشوند در نبردهای فردا و پس فردا نيز به کار خواهند رفت 

این آن دریائی است که مبارزین سوسياليست کارگری می بایستی در .
در شرایطی که در تمام . اما ابعاد قضيه به این ختم نميشود.نا کنندآن ش

این سالها بخش عمده گروهها و سازمانهای مدعی سوسياليسم، عمدتا 
سياستها و تاکتيکهای خود را بر اساس توجه یک جانبه به جنبش 
عمومی وسياسی ضد استبدادی معطوف کرده بودند و به قول معروف 

جنبش می زد،کارگران و حقوق بگيران ایرانی مشغول نبضشان تنها با این 
مبارزه برای امرار معاش و کاهش درد ضربات تازیانه نئوليبراليسم در ایران 

  . بودند
دراین سالها نسل جدیدی از مبارزان کارگری در ميان آنها پيدا شده اند که 

 فاقد هرگونه  سابقه آموزش سوسياليستی و ارتباط با سازمانهایعمدتا 
اینان کسانی هستند .  سوسياليستی ایرانی و جهانی هستند-کارگری

که در اعتصابات ، راهبندان ها ، اشغال کارخانه ها ، تحصن ها ،تظاهرات 
شهری یا همزمان در چند شهر نقش فعال و سازمانگرانه دارند و بر 

بخش عمده این نسل .  مسير حرکت جنبش تاثير مستقيم ميگذارند 
ارزه مستقيم سياسی نشده و تنها در طی مبارزه بر عليه هرگز وارد مب

اما به دليل خصلت فوق . قانون کار عمال در سياست دخالت کرده است 
ارتجاعی و سرکوب همه جانبه دولت، هر لحظه با دستگاههای امنيتی 
رژیم درگير بوده ،تجربه خانه کارگر و انجمن اسالمی را از سر گذرانده ، به 

 ،شکنجه شده ، در خاتون آباد  کشتار شده و به این نتيجه زندان افتاده
. به دست آورد " باالئی ها"رسيده است که منافعش را نميتواند از طریق 

بدین لحاظ این بخش فعال جنبش کارگری، آمادگی کافی برای چرخش به 
سمت سياست را دارد اما ،به دليل عدم توجه و بی سياستی اکثریت 

زمانهای چپ سوسياليست به جنبش اقتصادی قاطع گروهها و سا
کارگران و سرکوب منظم رژیم ،تا امروز جنبش عمومی دمکراتيک و ضد 
استبدادی و جنبش واقعی کارگری که عمدتا اقتصادی و دفاعی است ، 

اما هيچ . به موازات هم پيش رفته اند و این پاشنه آشيل هر دو آنهاست 
و آزادیهای سياسی و ، حرکت ریشه ای در جهت کسب دمکراسی 

مهمتر از آن نهادینه کردن دستاوردهای احتمالی دمکراتيک بدون مداخله 
فعال انبوه زحمتکشان ایران ممکن نيست و کسب هيچ امتياز پایدار و 

تمام . نهادی بدون ورود جنبش کارگری به حيطه سياست نيز امکان ندارد 
این حلقه گمشده تالش فعالين سوسياليت کارگری می بایست متوجه 

زیرا، همان طور که در باال متذکر شدم ، اپوزیسيون جمهوریخواه .باشد 
بدليل گرفتاری اجتناب ناپذیر در چنبره نظام سرمایه داری ليبراليستی از 

آنها وعده . نزدیک شدن به جنبش کارگری ناتوان و هراسان است 
 باره عدالت دمکراسی بدون نان می دهند و عليرغم چند جمله کمرنگ در

اجتماعی هيچ راه عبوری از جهنم سرمایه داری فعلی را ترسيم نميکنند 
از نظر آنها جنبش کارگری تنها باید نيروی کمکی . و نميتوانند هم بکنند 

مصالح جنبش "جمهوریخواهی باشد و خواسته های خود را فعال به نفع 
آميز است ؟ نگاهی ميگوئيد که این اغراق . در پرانتز بگذارد " دمکراتيک 

به بسيج بالدرنگ ، گسترده و پر سروصدای جمهوریخواهان برای 
امضا شده توسط چند صد نفر و " نامه اسا تيد و روشنفکران " کوچکترین 

یا اعتراضات دانشجوئی و یا اعتصاب غذای گنجی بياندازید و سکوت آنها 
که  هر " پيگيریکميته "و " کميته هماهنگی"را راجع به دو بيانيه کارگری 

کدام توسط سه تا چهار هزار کارگر و فعال کارگری امضا شده بودند مورد 
آنها اگر هم وارد ! ميشوید " اغراق"مداقه قرار دهيد ، آنوقت متوجه این 

مسائل جنبش کارگری بشوند ، مثل تنگ نظریشان در مورد مسئله 
يدن حد و حقوق مليتها در کشور چند مليتی ایران ، فقط به قصد کش

ست و نه " پائينی ها"حدود و تنگتر کردن هر چه بيشتر خواسته های 
پس وظيفه پيوند این دو بر دوش فعالين کارگری و سوسياليست . بيشتر 

  .قرار دارد و بس 
 این پيوند تنها با گسترش و تعميق حرکات اقتصادی کارگران و حقوق 

ی از حقوق و آزادیهای بگيران به اقدامات سياسی ، در دفاع جنبش کارگر
این . دمکراتيک سياسی در متن ادامه جنبش اقتصادی خود ممکن است 

مسئله مهمی است که جنبش اقتصادی کارگران در ادامه خود ناگزیر با آن 
روبرو خواهد شد و تمام وحشت و تالش دولت و اپوزیسيون موافق اقتصا 

ما نيز باید در جهت د یا ت سرمایه داری از چنين تحوليست و تمام تالش 
  .نزدیکتر کردن چنين چشم اندازی باشد

البته روشن است که چنين تحولی به معنای درگير شدن همه کارگران و 
حقوق بگيرانی که امروزه درگيرمبارزه اقتصادی هستند در یک مبارزه تمام 

چنين وضيعتی صرفا در یک دوران اعتالی . عيار سياسی نخواهد بود 
تا . شده و دریک موقعيت انقالبی به اوج و عطف ميرسد انقالبی ممکن 

برقراری چنين شرایطی ، که البته در جوامعی چون ایران بعلت وجود 
سرمایه داری " عادی"خيلی سریعتر از جوامع " بی رویه"سرکوب خشن و 

ميتوانند پدید بيایند، اکثریت کارگران و حقوق بگيران عمدتا در دفاع از 
ی خود دست به مبارزه زده و در یک سطح از مبارزه حقوق و سطح زندگ

ميگویند بادولت ونظام سرمایه ) تریدیونيونی(که به آن مبارزه اتحادیه ای 
کادرهای کارگری ابتدا در این مبارزه شکل ميگيرند و . داری درگير ميشوند

وقتی ميگویند که اعتصاب . ميشوند"کشيده"بعد به مبارزه سياسی 
ت منظور از توجه به دیالکتيک این سطوح متفاوت از مدرسه انقالب اس

. مبارزه کارگران در ایران نيز از این قاعده مستثناء  نيست . مبارزه است
هر چند که وجود دیکتاتوری مذهبی ميتواند هر حرکت اعتراضی را به 
سرعت سياسی کند، اما این مترادف با  سياسی شدن جنبش توده ای 

. اسی شدن توده کارگران و حقوق بگيران نيستویا ، مهمتر از آن، سي
الزمه اینکار تضمين کار دراز مدت و دائمی فعالين سوسياليستی در 
جنبش جاری اقتصادی کارگران ، همراهی با کارگران و حقوق بگيران در 

  . این مبارزه و نشاندن بذر آگاهی سياسی و طبقاتی در آن است 
زمان دیگر وجود دارد چرا که  ما  شاهد امروز زمينه این فعاليت بيش از هر 

به ثمر رسيدن تالشهای چندین و چند ساله فعاالن کارگری در داخل ایران 
سال گذشته فعاليت گسترده و چشمگير کارگران مبارز ، ضمن . هستيم 

ادامه اعتصابات و اعتراضات خود در جهت کسب حقوق و پاداشهای معوقه 
اقداماتی .  از نظر هيچکس پنهان نماند ، در برگزاری مراسم اول ماه مه

بدین ترتيب به . که با یورش ماموران رژیم در سقز انعکاسی جهانی یافت 
لطف اقدامات پيگير ، در سخت ترین شرایط ، جنبش کارگری ایران خود را 

حمایت فعالين چپ سوسياليست و کارگری . در سطح جهان مطرح کرد 
 ایران وتالش گسترده آنها در انعکاس اخبار درخارج  از این اقدامات کارگران

کارگران ایران درسطح جهان در خور تقدیر و امریست مبارک که اميدواری 
  .به آینده را بيشتر ميکند 

در این ميان استفاده فعالين کارگری از فضائی که در اثر تالش رژیم ، 
رمایه ازدولت رفسنجانی تا امروز، برای ورود به نهادهای نگهبان نظم س

داری جهانی و در مرکز آنها  صندوق بين المللی و سازمان تجارت جهانی 
ایجاد کرده حائز اهميت خاصی است ، چرا که رژیم مجبور به امضای 
کنوانسيونهائی شد که تشکلهای مستقل کارگری را به رسميت  می 

برای جا انداختن " سازمان بين المللی کار " مانورهای رژیم با . شناسد 
موج " تشکيالت مستقل "انه کارگر و انجمن های اسالمی به جای این خ

اعتراض فعالين کارگری در داخل و خارج را به راه انداخت و سازمان بين 
بعالوه . المللی کار را به دست و پا انداخت ، مبارزه ای که هنوز ادامه دارد

ک ی: دست رژیم دیگر برای سرکوب خونين کارگران چندان باز نيست 
خاتون آباد دیگر و فاتحه هر چه مصالحه با سازمان بين المللی کار خوانده 

بدین لحاظ تا زمانی که سياست ورود به نهادهای بين المللی در . است 
دستور کار رژیم وجود داشته باشد و ما با یک سياست درهای بسته 
روبرو نباشيم شرایطی وجود خواهد داشت که اقدامات کارگری در جهت 

یجاد تشکلهای مستقل همه جا با سرنيزه روبرو نشود و رژیم مجبور به ا
  فعالين کارگری در ایران . باشد " مالحظات دیپلماتيک " رعایت یک سری 
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به خوبی به این مسئله آگاهند و تا امروز استفاده مناسبی از آن کرده اند 
دهد که فعالين جنبش جدید کارگری هشيارتر از آنی این نشان مي. 

هستند که خصلت دفاعی و اقتصادی مطالبات کارگران اجازه درخشش 
  .وتوجه الزم به آن را ميدهد 
" کميته پيگيری برای ایجاد تشکلهای کارگری " در چنين شرایطی تشکيل 

جمع و بویژه برگزاری م" کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری " ، 
عمومی و تشکيل سندیکای مستقل شرکت واحد با شرکت فعال صدها 
کارگر برجسته ترین نمونه های رشد جنبش کارگری و ورود به مرحله 

این مورد اخير یعنی تشکيل سندیکای . جدیدی از سطح مبارزه هستند 
مستقل در شرکت واحد از این نظر که درميان کارگران ، در یک واحد بزرگ 

توسط خود کارگران دست اندرکار بوجود آمده است ميبایست کارگری و 
  ) 2.(بطور موشکا فانه مورد توجه فعالين کارگری و چپ قرار بگيرد

اینکه آینده این تشکالت نوپا چه خواهد شد ،  موضوع بحث اینجا نيست 
آنچه در اینجا مورد تاکيد قرار دارد ماهيت و مضمون حرکات بيسابقه 

ت که با خود انواع و اقسام ابتکارات مبارزاتی و نيز کارگران ایران اس
تشکالت کارگری را به ارمغان آورده و خواهد آورد و از این راه تشخيص 

در این . امروزه این حرکات اوجی تازه یافته اند. وظائف ما در قبال آن است 
جنبش نوپا که هنوز در مراحل ابتدائی خود قرار داشته وبه حداقل 

زم دست نيافته است ، امری که با توجه به رکود بلند مدت استحکام ال
این جنبش و سرکوب منظم و خشن رژیم کامال طبيعيست ، گرایشات 

" وجود این گرایشات که از سندیکاليستهای) 3.(متفاوتی وجود دارند 
 - تا سندیکاليستهای انقالبی ، آنارکو " به باال "و معطوف " قانونی کار

ایش پراکنده فعالين سوسياليستی در آن یافت سندیکاليستها و گر
ميشود، تغييری درماهيت خود جنبش توده های کارگران که یک حرکت ا 

نادیده گرفتن این واقعيت به راحتی ما را . قتصا دی ودفاعی است نميدهد
به خيال پردازی وتالش برای تحميل الگوهائی که از برنامه های سياسی 

وجود گرایشات . ج ميشوند می کشاند گرایشات نظری گوناگون منت
سياسی و نظری مختلف در صفوف جنبش کارگری و نيز سوسياليستی 

سراسر تاریخ جنبش کارگری . ایران نه غير طبيعی و نه یک اشکال است 
و کمونيستی و انقالبات بزرگ ضد سرمایه داری مملو از وجود گرایشات 

.  سياسی آنها ست نظری ، سازمانهای متفاوت ، مبارزات نظری و 
با از بين رفتن سلطه تفکر تک . جنبش ما نيز استثنائی بر این نيست 

و یگانه که هيچ سایه روشن " حزب خطا ناپذیر"حزبی استالينيستی و 
را تنها  " ارتش یک پارچه حزبی "نظری را تحمل نکرده و تالش برای ایجاد 

د فرهنگ مدارا در ميدانست ، زمينه برای رش" فعاليت لنينيستی " شکل 
ميان صفوف جنبش کارگری و کمو نيستی بسيار مناسب تر از پيش شده 

) و واقعيت( رسميت شناختن امکان این فرهنگ معنائی جز به . است 
 ، لزوم تحمل وجود گرایشات و احزاب مختلف سوسياليستی و کارگری

د اختالف نظر و برداشت سياسی در عين دست زدن به گسترده ترین اتحا
این شيوه نگرش تالش ميکند که . عمل ممکن در یک مرحله معين ندارد 

بيشترین نيروهای کارگری را برای مححق کردن هدف پيش روی جنبش 
واقعی کارگری با یکدیگر متحد کند بی آنکه وجود رنگين کمان نظری در 

خوشبختانه )     4. (ميان جنبش و فعالين آن را ناد یده گرفته یا منکر شود
  ، همانطور که  کارزار

نشان داد، بخش روزافزونی از فعالين !" کارگران ایران تنها نيستند  " 
سوسياليستی در خارج از کشور ، چه متشکل در سازمانها وچه منفرد، 
به این شيوه نگرش نزدیک شده اند و این آینده خوبی را برای اتحاد 

  )5.(عملهای گسترده تر نوید ميدهد 
ه جنبش واقعی و موجود کارگران چه هدفی را پيش پای حال پرسيدنی ک

خود قرار داده است ؟ بی هيچ تردیدی فعالين جنبش کارگری متوجه 
آنها . ضعف اصلی آن یعنی نداشتن تشکيالت مستقل کارگری شده اند 

که تاکنون تاوان سنگينی را به دليل این ضعف بزرگ و فعال مایشاء بودن 
پرداخته اند به محض آنکه شرایط "  کارگرخانه"سندیکای سياهی چون 

اندکی مساعد شد به تالش خود شدت دادند ، تمام حرکات آنان در متن 
 دفاعی بيسابقه معطوف به این هدف بوده است –این جنبش اقتصادی 

باید خاطر نشان کرد که در این مورد کارگران ایران درست مانند سایر هم .
ی سرمایه داری عمل ميکنند و یک طبقه ایهای خود در سایر کشورها

باردیگر احکام انترناسيونال اول در مورد حرکات اوليه کارگران در مبارزه 
توده کارگران قبل از اینکه به .برای دفاع از حقوق خود به اثبات رسيد 

مبارزه سياسی و تشکيل احزاب فکر کنند در گامهای خود به طرف 
 بالواسطه در خدمت مبارزه جاری شکلی از تشکل گام برميدارند که بطور
این شکل در همه جای جهان . آنان بوده و نيز در دسترس قرار دارد 

سرمایه داری، از زمان بين الملل اول تا امروز، شکل اتحادیه ، اشکال 
بسيار متنوع اتحادیه علنی ، نيمه علنی ، مخفی و یا ترکيبی از آنان را 

 این موارد ، بسته به توازن قوا و شرایط قوه ابتکار کارگران در. گرفته است 
. مبارزه پيدایش انواع و اقسام تشکيالت کارگری را موجب شده است 

زیاد الزم نيست که در زمان خيلی به عقب برویم، تجارب کارگران سياه 
معادن آفریقای جنوبی و کره جنوبی نمونه های متفاوت و پر باری را به ما 

کيد است که نقش کارگران و فعالين الزم به تا. عرضه ميکنند 
سوسياليست در تشکيل ، قوام و پيشروی این اتحادیه ها بسيار مهم 

این فعالين به صرف اتحادیه ای بودن سطح حرکات کارگری از . بوده است 
وظيفه خود شانه خالی نکردند هرچند که ،در نمونه آفریقای جنوبی  

يل حکومت ژنرالها، هر حرکتی به بدليل وجود رژیم آپارتاید ودر کره به دل
سرعت سياسی ميشد اما این باعث نشد که آنان تنها به تشکيل احزاب 

 در شرایط توده کارگرانسياسی کمر توجه داشته باشند ، چرا که 
 تشکيالتی که مضمون مبارزه نه در احزاب یا شوراها بلکه در" عادی"

این . آن را هرچه بگذارنددارد به گرد هم ميایند حاال خود اسماتحادیه ای 
امر نه از عالقه آنان بلکه از واقعيت شرایط کار کارگران در یک اقتصاد 
سرمایه داری و تمرکز کارگران در واحدهای توليد،توزیع و خدمات ناشی 
ميشود و اینکه حتی در دیکتاتوری ترین حکومتها، درگيری کارگران و 

ميگوئيد .و شرایط کار است سرمایه داران قبل از هرچيز بر سر دستمزد 
توده نه به ایران امروز نگاه کنيد و ببينيد که بعد از دو دهه رکود چطور 

 با درخواستهای پرداخت حقوقهای عقب مانده ، دفاع از اشتغال و کارگران
این بعد از مبارزات . ممانعت از تعطيل کارخانه ها به ميدان آمده اند 

ز از بين نميرود و حتی در فاصله انقالب کارگران حتی در شرایط انقالب ني
فوریه تا اکتبر ،بلشویکها که در شوراها در اقليت بودند از طریق فعاليت 
پيگير و کسب اکثریت در کميته های کارخانه بود که توده کارگران را از زیر 
آوار توهمات خرده بورژوائی بيرون آوردند و به نماینده غير قابل طبقه کارگر 

هدف من از ذکر خالصه این وقایع تاریخی ، جلب . ا تبد یل شدنددر شوراه
توجه فعالين سياسی طرفدار سوسياليسم به اهميت دائمی کاربا 

چرا که  ما در جوامعی چون ایران که حتی . مضمون اتحاد یه ای است
لباس پوشيدن هم سياسی است، توجه کافی را به اهميت عظيم و 

در جریان .  صادی کارگران و تهيدستان نداریم صرف نظر ناکردنی مبارزه اقت
این مبارزه است که طبقه کارگر بمثابه یک طبقه به تفاوت خود با دیگر 
اقشار و طبقات پی برده و آماده کسب آگاهی طبقاتی ميشود حال آنکه 
در جریا ن یک مبارزه عمومی برای یک خواسته مشترک دمکراتيک این نه 

 با دیگر اقشار است که برجسته ميشود وهمين تفاوت بلکه همگرائی آنان
مورد عالقه بورژوازی " همه باهم"زمينه عينی طرح شعارهای عوامفریبانه 

، و امروزه ،جمهوریخواهان وطنی ،را فراهم می آورد که در شرایط نازل 
بودن سطح آگاهی و تشکيالت سياسی کارگران و عدم وجود تشکيالت 

شرایط امروز جنبش کارگری ما، توده ای ومستقل کارگری،مثل 
ميتواندعمال رهبری را به بورژوازی و خيل روشنفکران خرده بورژوای دنباله 

  .روی آن واگذار کند 
باید متذکر شوم ، آنهم خيلی خالصه ، که تحزب سطح دیگری از مبارزه 
سياسی کارگرا ن است که در رابطه ای تنگاتنگ با جنبش اتحادیه ای  

شرایط تنها بخش اندکی از کارگران آگاه و پيشرو را در بر وحتی دربهترین 
 1919 روسيه و 1917و1905ميگيرد و شوراها ، به مفهومی که از انقالبات 

آلمان و مجارستان بيرون آمدند و نه یک تابلو برای جمع محدودی از عناصر 
آگاه کارگری، تنها در شرایط موقعيت انقالبی و انقالب توده ای پدید می 

یند و این به برنامه،درایت یا فرمان این یا آن حزب یا اندیشمند انقالبی آ
ربطی ندارد ، فراموش نکنيم که حتی رهبر خارق العاده ای چون لنين و 
سایر رهبران حزب بلشویک طرح ایجاد شوراها را ارائه نداد ند و 
ا نميتوانستند که بدهند چرا که چنين اشکالی از سازماندهی توده ای تنه

در بطن جنبشهای ميليونی توده ها شکل گرفته و با برخورد درست و کار 
سياسی عناصر سوسياليست ميتوانند در خدمت پيشروی انقالبی قرار 

استفاده از این تجربيات برای تسریع شکل گيری این اشکال . بگيرند 
مساوی با اعالن برتری این یا آن شکل تشکل کارگری نسبت به دیگر 

ت واصوال بوجود آمدن یک شکل عاليتر معادل حذف اشکال اشکال نيس
این نه عناصر آگاه طبقه کارگر بلکه شرایط واقعی مبارزه ، . دیگر نيست 

سطح آمادگی توده های کارگر واشکال اعمال قهر دولتی است که 
کارگران را به سوی این یا آن تشکل مبارزاتی سوق ميدهند ، عناصر آگاه 

برخالف بعضی از . ليزور هستند و نه عامل ایجاد تنها  هادی و کاتا
دوستانی که معتقدند که عده ای عنصر آگاه ميتوانند سوسياليسم را در 
هر جزیره دور افتاده ای برقرار کنند و بنابراین معتقد ند که با یک فرمان و 

" برقرار" عده ای عنصر انقالبی مصمم  ميشود هر شکلی ، مثال شورا را 
سيستها به سطح رشد واقعی جنبش و درجه آمادگی توده کرد ، مارک

های کارگر نگاه ميکنند و معتقدند که  جمله پردازی انقالبی جای کار 
حال که جنبش . متناسب با سطح واقعی  جنبش کارگری را نميگيرد 

 ساله وارد دوران جد یدی شده و 20کارگری ایران پس از یک دوره رخوت 
رگری را فراروی خود قرار داده است ، تنها مسئله تشکيالت مستقل کا

پاسخ فعالين کارگری شرکت هرچه گسترده تر در این تالش و حمایت از 
تشکالتی است که در این جنبش پا می گيرند ، وبویژه از آنجائی که هنوز 
گرایشات مختلفی که در این جنبش قرار دارند در شکل ابتدائی و جنينی 

منسجمی ندارند ، تالش برای تحميل این هستند و هيچيک سازماندهی 
یا شکل سازماندهی مورد نظر این یا آن حزب یا گروه بعنوان پيش شرط 
همکاری و اتحاد عمل تنها به معنای دامن زدن به فرقه گرائی ، این 

بر . بيماری مهلک جنبش چپ ایران ، در جنبش نوپای کارگران ایران است 
  مدارا و تحمل انتقادات و نظرات متفاوت عکس باید با رعایت واقعی فرهنگ 
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   ..... نگاهی به مسائل جنبش               
  
  

و گاه مخالف سعی در ایجاد گسترده ترین اتحاد عمل ممکن کرد 
اتحادی که تنها کسانی را که چشم به این یا آن جناح حکومتی . 

ک دارند دربر نميگيرد وگرنه هيچ اعتقاد نظری یا ایدئولوژیک را مال
قرار نداده و به روحيه اتحادی که در بين کارگران برای مقابله با 
تعرض نئوليبرالی دولت و سرمایه داران وجود دارد و این را ما 
درهمه حرکات و اعالن همبستگی بخشهای مختلف کارگران می 

این اولين بار نيست که فعالين . بينيم لبيک ميگوید 
ميشوند و ما در تاریخ سوسياليستی با چنين شرایطی روبرو 

جنبش کارگری دارای رهنمود های ارزنده ای برای پاسخ به چنين 
 پس 1922کنگره چهارم انترناسيونال در سال . شرایطی هستيم 

از بررسی شرایط سياسی و تهاجم بورژوازی ومقابله کارگران ، 
چه سوسياليست ، چه کمونيست، چه سندیکاليست غير 

آگاه پيشنهاد ميکند که ابتکار ایجاد یک به کارگران ... سياسی و
جبهه واحد کارگری در مقابله با تهاجم سرمایه داران را به دست 

من فکر ميکنم که در شرایط کنونی تعرض سرمایه ) 6(0بگيرند
جهانی، نه تنها در ایران بلکه در اکثر نقاط جهان که حمله بی 

گری بهترین سابقه نئوليبراليسم آغاز شده است ، جبهه واحد کار
پاسخ و مناسبترین شکلی است که به ما اجازه ميدهد تا بی 
آنکه در برابر شکوفائی انواع و اقسام تشکالت در حال شکل 
گيری و یا بحث ها و برنامه های متفاوت درون جنبش کارگری 
ایران مانعی ایجاد کنيم ، بزرگترین تمرکز نيرو و اتحاد عمل را در 

. می و سرمایه داران فراهم کنيم برابر دولت جمهوری اسال
نيروها و گرایشات مختلف با حفظ آزادی انتقاد و برنامه خود وارد 
اتحاد عمل در جبهه واحد کارگری ميشوند و حول چند محور ، که 
امروزه دفاع از حقوق و آزادی تشکالت مستقل کارگری در راس 

  .  آنها قرار دارد به مبارزه مشترک دست ميزنند 
–بهه درست در نقطه مقابل آن تالشهای فرقه گرایانهاین ج

پوپوليستی ای قراردارد که همت به اشتقاق جنبش کارگری 
  براسا س

 ایدئولوژیک ميگمارد ، درست مانند –مرزبندیهای سياسی 
سالهای اول بعد از انقالب که گروههای سياسی مدعی طبقه 

دند که تمام هم  را ایجاد کرخود" کارگران هوادار " کارگر،همه جا 
و غمشان درگيری ایدئولوژیک با یکدیگر بود بی آنکه برای تشکيل 
ظرفی برای تحکيم دستاوردهای جنبش کارگری که انقالب را روی 

ما تازه درآستانه .دوش خود حمل کرده بود خودرا خسته کنند 
دوران جدیدی از جنبش کارگری هستيم ونمی توانيم چنين 

توده کارگران و حقوق بگيران ایرانی در جریان وانمود کنيم که گویا  
مبارزه خود همه راهها و پروژه های گوناگون مطرح در جنبش را 

این ادعائی بيش . محک زده و راه خود را انتخاب کرده است 
نيست و اساسا داشتن چنين انتظاری از جنبشی که از یک رکود 

ت رمانتيسم ساله بيرون می آید یک ایدآليسم و در بهترین حال20
یک جبهه واحد کارگری بدون حذف هيچکدام از . انقالبی است 

افراد، گروهها و گرایشاتی که به لزوم برپائی تشکيالت مستقل 
کارگری پی برده و به لزوم حرکت مستقل از جناحهای حکومتی 
دست یافته اند، اجازه ميدهد که بزرگترین همياری کارگری برای 

تشکيالت مستقل و تا حد امکان پيشبرد و کسب عملی این 
سراسری ممکن شود ودر همان حال به توده کارگران اجازه 

امروز . ميدهد تا طرحها و پروژههای مختلف را در عمل محک بزنند 
مهلکترین خطر، شقه شقه کردن جنبش بر اساس معيارهای 

چنين اقدامی در همين گامهای نخست، آن را . ایدئولوژیک است 
 انداخت و فاجعه شکست جنبش کارگران در از نفس خواهد

  .  دوباره تکرار خواهد شد 59-58سالهای 
من سخن را در اینجا کوتاه ميکنم چرا که هدف من از این مقاله 
،تنها گشایش بحث بر سر ضرورت جبهه واحد کارگری در شرایط 
امروز جنبش است و اميدوارم که با برخورد دوستان و رفقای 

وانيم به موشکافی بيشتر این مسئله پرداخته و دست اندر کار بت
به سهم خود به پویائی و توان جنبش کارگری و سوسياليستی 

  . یاری رسانيم 
  

  )    2005نوامبر (13 84 آبان –پاریس                   
  

  
    -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- ----  

  
  : زیرنویس 

     
برای اینکه به ابعاد این حرکات کارگری پی ببریم کافيست به  -1

جمعبندی این حرکات که به همت بهرام رحمانی در سایت نگاه 
 چاپ شده 93-92منعکس وخالصه آن در نشریه آرش شماره 

  .است ، نگاهی بياندازیم 
 بهمن شفيق کامال حق دارد که حرکت کارگران شرکت واحد را -2

نگاه .  ( ر جنبش معاصر کارگری ایران ميداند یک واقعه برجسته د
 –" بنياد کار" کنيد به مقاله کوتاه و جالب او در این مورد در سایت 

   )84شهریور
  دراین  جنبش وتشکالت نوپا ،گرایشهای مختلفی را در باره -3

. چشم انداز و نحوه فعاليت کارگران در ایران ميتوان مشاهده کرد 
شات را به چهار دسته بزرگ تقسيم حشمت محسنی این گرای

بندی کرده است که درآن دو گرایش حکومتی و دو گرایش 
نگاه کنيد به ( عمومی موجود در اپوزیسيون را از هم تميز ميدهد 

در حاليکه شفيق ...." ) نگاهی به طرح تشکل کارگری " مقاله او 
آرش ( سه گرایش را در جنبش غير حکومتی از هم تميز ميدهد 

اما این تنها ناشی ازانتخاب معيار تقسيم بندی ) . 93-92ره شما
است وگرنه هردو آنها به درستی گرایشات سندیکاليستی 

سياسی "گوناگون رااز هم تميز داده  و در ضمن وجود یک گرایش 
ضد سرمایه داری را که بر تشکل جنبشی و ایدئو لوژیک " گرای

 ای می باشد  خاطر تاکيد داشته وعمال  مخالف فعاليت اتحادیه
  .نشان کرده و به نقد ميکشند 

در ...." ضرورت اتحاد گرایشات مختلف " بهروز ناصری در مقاله -4
 جهان امروز بر همين نکته پافشاری درستی ميکند 153شماره 

 را هم توافق نظری سياسی در خطوط کلیهر چند که  نوعی 
ا که این الزمه آن ميداند و این جای بحث و تدقيق دارد چر

 بخشی از نيروها ی کارگری را که با هدف مرحله ای ميتواندمعيار
جنبش موافق هستند از اتحاد عمل های گسترده بيرون براند و 
این اگر در یک دوره تعرض و پيشروی سياسی جنبش کارگری 

 اصولی ندارد در یک دوره مبارزه دفاعی نادرست بوده و  اشکال
  .مارا تضعيف ميکند 

ی درک ضرورت و اهميت اتحادعمل هائی از این دست، نگاه  برا-5
چرا پشتيبانی از کمپين "کنيد به مقاله امير جواهری لنگرودی 

در هفته نامه راه " ضروری است ! کارگران ایران تنها نيستند 
  .  268کارگر شماره 

در اسناد " تزهائی در باره وحدت جبهه پرولتری "  نگاه کنيد به -6
این آخرین ) 1922سال (م انترناسيونال کمونيست کنگره چهار

کنگره ای است که لنين درآن شرکت داشت ، هر چند که بعلت 
  .بيماری این شرکت کامل نبود 
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   !!دفاع از صهيونيزم به بهانه نفی آنتی سميتيزم
  
  =راشدان نقدی بر مقاله نيما   =         
      

در " اسرائيل و دشمنانش" نيما راشدان طی مقاله ای با عنوان 
  ، اظهارات نژاد پرستانه ، ٢٠٠٥ نوامبر ٢سایت گویا نيوز ، مورخ 

رئيس جمهور ( شوونيستی و یهودی ستيزانه احمدی نژاد 
را بهانه قرار داده تا نوع دیگری از راسيسم و ) اسالمی ایران

ونيسم را غسل تعميد داده و با چشم شوونيسم یعنی صهي
گذاشتن بر متجاوز از نيم قرن جنایات ، تبعيضات و نسل کشی 
دولت اسرائيل عليه مردم فلسطين ، آنرا پاک و مطهر جزئی از 

 –جهان مترقی و مدرن معرفی کند  و دشمنان  و مخالفان آنرا 
 جزو نيروهای عقب مانده با شيوه –یکجا و بی هيچ تفکيکی 

اومی . وانمود نماید!! گی متعلق به هفت هزار سال قبلزند
  : نویسد 

خوشتان بياید یا نياید، دوستان یا دشمنان اسرائيل مالک " 
این یک حکم راست گرایانه ، . انتخاب است ميان تمدن و بدویت 

نو کنسرواتيو و غير انسانی نيست ، بلکه واقعيت دنيای امروز 
  ."  ماست 

ادعای خود به دسته بندی دوستان وی سپس برای اثبات 
مثًال در صف دوستان اسرائيل، .  ودشمنان اسرائيل می پردازد 

افرادی مثل آلبرت انيشتن و برندگان جوایز نوبل، شاخص ترین 
هنرمندان و آکادميس های جهان و کًال کشورهای پيشرفته و 
مدرن را نام می برد و متقابًال در صف دشمنان اسرائيل، از بن 

دن و جمهوری اسالمی و سوریه و سایر کشورها و نيروهای ال
  .عقب مانده و مستبد اسم می برد 

شامه تيز او حتی متوجه بوی پا و بدن مخالفين اسرائيل هم 
پوشش ) دشمن اسرائيل( سيمای او " شده و می نویسد که 

او، بوی بدن و پاهایش ، رفتار او با همسرو فرزندانش، خانه یا 
آن زندگی می کند، کلماتی که برای حرف زدن غاری که در 

انتخاب می کند، ميزان آگاهی اش از پدیده های دنيای جدید و 
مشخصات دشمن اسرائيل بشمار ميآیند ." خيلی چيزهای دیگر

  :او سپس با فرو رفتن در الک یک نژاد پرست آریائی ، می افزاید .
کورش کبير . ت اسرائيل پاره ای از هویت تاریخی ما ایرانيان اس" 

ودیگرانی که مظاهر ایرانيت ما یند، در اسرائيل از ایران عزیزتر و 
رئيس جمهور فعلی " او سپس  به خود می بالد که " گرامی ترند 

!! ایرانی تبار هستند" اسرائيل و بسياری از مقامات عاليرتبه آن 
نيما راشدان همچنين ابراز عقيده ميکند که نوشته او برای 

ن ماشين تبليغات استالين و گوبلز ، نا مفهوم است ، اما قربانيا
نوید می دهد که بزودی پرده از روی دروغها کنار رود و چشم این 

باالترین ضریب " یعنی اسرائيل که ( قربانيان به روی حقيقت 
البته . گشوده شود ") رعایت حقوق بشر در خاور ميانه را دارد 

د مخالفت کند به شرطی که هيچ منصفی با این آخری، نميتوان
  . فلسطينی ها را جزو بشر ندانيم 

الزم به تذکر است که نيما راشدان در سراسر مقاله خود هيچ 
تفکيکی ميان دولت اسرائيل و سياست های صهيونيستی آن از 
یکطرف و حق مسلم یهودیان و ملت اسرائيل برای برخورداری از 

 سوی دیگر قائل نمی استقالل، حقوق ملی و منزلت انسانی، از
شود و در سراسر نوشته خود حتی یکبار هم از ضرورت تحقق 

از این لحاظ او . حقوق عادالنه خلق فلسطين سخن نمی گوید 
چون شخصًا بياد ندارم که . دست به یک نو آوری جدید زده است 

حتی راستگراترین نيروهای سياسی کشورهای جهان ، این 
 تمام تخم مرغ های خود را در سبد چنين بی گدار به آب زنند و

  .اسرائيل به چينند
 حتی آنها که تا بنا گوش –راست ترین نيروهای اپوزیسيون ایران 

وابسته به آمریکا هستند، واهمه دارند که با این لحن تمامًا 
راسيستی و هيستریک، همه سياست های اسرائيل را تایيد 

ها سخن نگویند کنند و یک کلمه در مورد حقوق حقه فلسطينی 
  . جورج بوش هم  بخود جرأت چنين موضعگيری را نداده است . 

ظاهرًا آقای نيما راشدان عزم کرده همچون موارد گذشته ، از 
طریق یک شوک ژورناليستی، شهرت بيشتری برای خود دست و 

پر مهر اسالم " او که تا همين چند سال پيش در دامن . پا کند 

مهوری اسالمی و سپس جناح دو از مریدان ج" ناب محمدی
خردادی آن بود و کار روز نامه نگاری خود را از مطبوعات زنجيره ای 
همين طيف جمهوری اسالمی آغاز کرده بود و حتی پس از انتقال 
به خارج، به ارتباط خود با آنان و پخش اخبار و اطالعات ارسالی 

زهای آنها ادامه ميداد،  به محض اینکه آمریکا را نزدیک مر
بابت " انتقاد از خود" افعانستان و سپس عراق دید، ضمن یک 

اميد بستن به جمهوری اسالمی، مسير دوال کردن کمر را تغيير 
داد و از ته حنجره فریاد بر آورد که حتی سوار بر تانک عمو سام 

اینک او در ادامه !! هم که شده باید از شر سيد علی خالص شد 
خود را در برابر یکی از ضد بشری همين مسير، مراتب چاکری 

ترین دولتهای جهان معاصر یعنی دولت اسرائيل بجا می آورد و 
اما نيما راشدان بيهو . آنرا الگویی برای ایران آریائی ارزیابی ميکند 

ده تالش می نماید که به بهانه یهود ستيزی امثال جمهوری 
 و ضد اسالمی، القاعده ، حماس و حزب اهللا و ماهيت ارتجاعی

بشری این نيروها، اسرائيل را مظهر انسانيت ، آزاده گی و مدنيت 
  . معرفی کند

نيما راشدان به کلی " جدول دوستان و دشمنان اسرائيل" 
او شنيده که اکثریت دولتها، نيروها . مخدوش و غير واقعی است 

و افراد جهان از حقوق ملی ملت اسرائيل و حق آنها برای 
اما . شور و حاکميت مستقل دفاع می کنندبرخورداری از یک ک

فراموش می کند اعتراف کند که همين دولتها و نيروها و افراد 
مدرن و مترقی ، برای خلق ستمدیده فلسطين هم چنين حقی 
را قائل هستند و دقيقًا به خاطر پایمال شدن همين حق مسلم 

وم اسرائيل ، بارها این رژیم را محک"  دینی–قومی " توسط رژیم 
شاهد مثال اینکه فقط در سازمان ملل با رأی اکثریت . کرده اند 

کشورهای عضو، چندین بار اسرائيل محکوم شناخته شده و با 
صدور قطعنامه هایی خواستار خروج بيدرنگ دولت اسرائيل از 

ایشان شنيده اند که . اراضی اشغالی فلسطينی ها شده اند 
که نه تنها یک دانشمند  –انسانهای شریفی چون آلبرت انيشتن 

 بعنوان کسی که - بزرگ بلکه یک سوسياليست متعهد نيز بود
خود قربانی خفقان دوره نازیها بوده ، از حقوق یهودیان دفاع کرده 

 قومی -است ، اما نمی گوید که هم او با هر نوع دولت دینی
مخالف بوده و به مثابه یک روشنفکر چپ از برابری همه مليت ها 

امثال چنين روشنفکرانی .  و انسانها دفاع ميکرده است ، نژادها
نه از حق . از حق تعيين سرنوشت ملت اسرائيل دفاع کرده اند 

ملتی که بر ملتهای دیگر ستم . " ستم آنها بر ملت یا ملل دیگر
این جمله زیبا متعلق به " ( روا ميدارد، خود نميتواند آزاد باشد

  ) .مارکس یهودی تبار ميباشد
یم هيتلر در جریان جنگ جهانی دوم، در کنار کمونيستها و دیگر  رژ

مخالفين سياسی، ميليونها تن از یهودیان را قتل عام کرد ، همين 
مسئله سبب شد که پس از پایان جنگ، موجی از همدردی و 

به مثابه یک اقليت مذهبی تحت ستم در ( همبستگی با یهودیان 
ایجاد ) نوان یک اقليت ملیبع( وعبری زبانان اسرائيل ) جهان 
در آنزمان سازمان ملل تصميم گرفت که موجودیت اسرائيل . شود 

حتی شوروی . به مثابه یک کشور مستقل به رسميت شناسد 
اما برسميت شناختن این . دوره استالين نيز با آن موافق بود 

 –جای پا، چراغ سبزی بود به پيروان ایدئولوژی دینی 
که اولين اجالس خود را در اواسط قرن " صهيونيسم" شوونيستی

نوزدهم بر پا کرده بودند ، اما هيچگاه شانس تحقق آنرا پيدا نکرده 
  . بودند

که "  فلسطين –اسرائيل " بر مبنای این ایدئو لوژی ، سر زمين 
قرنهاست اکثریت ساکنان آن را عرب تشکيل ميدهند  ، موطن 

بنی " ر به قوم تاریخی و وعده داده شده از سوی پروردگا
سر زمينی که داوود پيامبر، . محسوب می شود " اسرائيل

سلطنت خود را در آن بر پا نموده بود و موسی پيامبر ، در آن 
آنها حتی به آموزه های تورات اشاره می کنند و .  ظهور کرده بود 

شاخه های . معتقدند که این سرزمين تمامًا متعلق به آنهاست 
لوژی، بنای امپراتوری بزرگ از نيل تافرات را نيز افراطی این ایدئو 

  . جزو وعده های پروردگار می دانند
 کشور اسرائيل در زیر نگين ١٩٤٧بدین خاطر وقتی در سال 

استعمار بریتانيا، شکل گرفت، آنها یک قدم خود را به این رویای 
اگر آنها به همان محدوده جغرافيائی خود . تاریخی نزدیک دیدند 

می شدند و از سوی دیگر جامعه بين المللی موجودیت قانع 
  کشور مستقل فلسطينی را نيز به رسميت می شناخت و آنها را 
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   ....دفاع از صهيونيزم                   
  
  

به اجبار تحت قيمومت پادشاهی اردن و سلطنت مصر قرار نمی 
ت اما اینکار صور. داد ، احتماًال مشکل و جنگی هم پيش نمی آمد

از یکطرف حق فلسطينی ها برای تعيين سرنوشت ملت . نگرفت
شد و از سوی دیگر اسرائيلی ها شروع کردند به " خورده" خود 

جذب گسترده مهاجرین یهود از کشورهای مختلف و اسکان آنها 
  .در اراضی غضبی فلسطينی ها

 دستجات شبه نظامی اسرائيلی زیر سبيل قوای بریتانيائی 
و آواره نمودن اعراب فلسطينی نمودند بطوریکه  شروع به کشتار 

حدود یک ميليون  )  ١٩٤٨ تا ١٩٤٧از( در عرض یکسال 
سازمان ملل پس . فلسطينی از خانه و کاشانه خود آواره شدند 

سعی کرد با صدور قطعنامه ای عليه " دست گل بزرگ" از این 
ین اسرائيل ، خواستار بازگشت آواره گان فلسطينی شود ، اما ا

قطعنامه از حد لفاظی و توصيه اخالقی فراتر نرفت و هيچگونه 
اسرائيل در . تضمين عملی برای تحقق آن ، تدارک دیده نشد 

طول بيست سال، جنایت عظيمی مرتکب شد که تنها ميشد 
عملکرد آنها را در قرن بيستم با عملکرد فاشيستها در آلمان و 

زمان آزادیبخش فلسطين، اما با تشکيل سا. ایتاليا، مقایسه کرد 
سکوت و یاس بيست ساله شکسته شد ومقاومت مسلحانه 

اسرائيل . فلسطينی ها در کنار دیگر اشکال مباررزاتی اوج گرفت
که کشورهای عربی همسایه را مسبب عروج این جنبش می 

 رفت که پس از بمباران همه ١٩٦٧دانست به استقبال جنگ 
 فرودگاه ، آنرا به تسليم هواپيماهای جنگی مصر مستقر در یک

در جریان این جنگ، . واداشت و جنگ شش روزه به پایان رسيد
نوار غزه و کرانه غربی : بخشهای باقيمانده خاک فلسطين نظير 

و ) صحرای سينا ( رود اردن ، به همراه بخشهایی از خاک مصر 
آنها در . به تصرف ارتش اسرائيل در آمد ) ارتفاعات جوالن(سوریه 

ز کار، اشغال این مناطق را موقتی و صرفًا بعنوان یک خفاظ آغا
امنيتی وانمود می کردند ، اما دیری نگذشت که شهرک 
سازیهای گسترده در نوار غزه و کرانه غربی شروع شد و فوج فوج 

سازمان ملل تنها . مهاجران یهودی در آنها اسکان داده شدند 
مبنی بر ضرورت کاری که کرد ، صدور قطعنامه پشت قطعنامه 

اما دولت . بازگشت اسرائيل به پشت مرزهای بين المللی بود
اسرائيل که از حمایت امپریاليستها بویژه آمریکا و کمکهای چند 
ميليارد دالری ساالنه آنها برخوردار بود، نه تنها به این قطعنامه ها 
وقعی نگذاشت ، بلکه شروع به ساختن بمب اتم نيز نمود و 

هه هشتاد  ميالدی، جنوب لبنان را نيز به اشغال خود بعالوه در د
  . در آورد

مضاف بر این دولت اسرائيل، اقدام به ایجاد یکی از مخوف ترین 
سازمانهای اطالعاتی جهان یعنی موساد نمود که نقش زیادی در 

به نحوی که عالوه . تکنولوژی شکنجه داشته است " پيشرفت " 
. ممالک دیگر نيز  صادر می شد بر کاربرد آن در فلسطين ، به 

ساواک دوره پهلوی ، بيش از آنکه توسط سيا تعليم ببيند توسط 
اسرائيل در سرکوب مقاومت فلسطين . مربيان موساد آموزش دید

اعم از مسلمان یا ( در ارتباط با غير نظاميان بی گناه عرب 
فجایعی . نيز مرتکب قتل عام های دهشتناک شد ...) مسيحی و

...  دیر یاسين ، کفر قاسم ، تل زغتر، صبرا و شتيال و:چون 
آقای " مدرن و دمکرات" همچون لکه ننگی تا ابد بر دامن رژیم

جنایاتی که با ترورهای گسترده . راشدان ، باقی خواهد ماند 
عوامل موساد در خارج از مرزها و حتی در قلب اروپا نيز امتداد 

  یافت و شاید برای نخستين بار واژه 
ترورهایی . را وارد ادبيات سياسی جهان نمود " تروریسم دولتی" 

که مداوما توسط دولت اسرائيل تکذیب می شد و همچون 
همپالگی های خود در جمهوری اسالمی ایران، آنها را محصول 

اما اکنون خود با افتخار ، .  نزاع های درونی ساف می پنداشت 
دولت اسرائيل . اشتند اعتراف می کنند که در این ترورها دست د

همچنين در برخی آدم ربائی ها به دیگر رژیمهای سر کوبگر و 
رهبر حزب کارگر ( شوونيست کمک می کرد که ربودن اوجاالن 

در آفریقا و عودت او به ترکيه، نمونه ای از این ) کردستان ترکيه 
  . نوع همکاریهای مشمئز کننده بوده است 

متمدن ، آزاد و " شدان از کدام رژیم بنابراین معلوم نيست آقای را
او چون می بيند ، دولت اسرائيل به ! صحبت می کند؟" انسان گرا

شهروندان خود، آزادی سياسی و دمکراسی ليبرالی اعطا کرده 
است ، ميتواند با مقایسه آن با  کشورهای مستبد عربی و یا 

این یک اما . ایران، جواز حقانيت برای رژیم صهيونيستی صادر کند 
آزادیهای موجود برای شهرندان . دمکراتيسم واقعی نيست 

یهودی، از جنس حقوقی است که یک قبيله، قوم یا کاست به 
افراد واعضای خود ميدهد تا آرامش دراندرون برقرار باشد ، تا 

در برابر قبيله ، قوم و دشمن " ید واحده" بتوانند همچون 
خود را سرکوب و شکنجه دمکراتی که شهروند .  همسایه بجنگند

نمی کند، اما شهروند همسایه را منکوب و قتل عام می کند ، 
جا دارد جمله مارکس را یکبار دیگر . نمی تواند دمکرات باشد 

ملتی که بر ملتهای دیگر ستم روا ميدارد خود نمی : " تکرار کنيم 
  ".تواند آزاد باشد

سخنان بنابراین خشم افکار عمومی بين المللی نسبت به 
راسيستی و آنتی سميتيزمی رئيس جمهور اسالمی و دفاع به 

 و از جمله خشم آقای –حق آنها از موجودیت و حيات اسرائيل 
 موقعی حقانيت خواهد داشت که اصل برابری انسانها –راشدان 

و مليت ها را محترم شمرد یعنی نه تنها از حق حيات اسرائيل 
طين و بازگشت کامل بلکه از حق تعيين سرنوشت مردم فلس

اما نيما راشدان .  نيز دفاع کند ١٩٦٧اسرائيل به پشت مرزهای 
که با اصل برابری بيگانه است ، در چنين جایگاهی قرار ندارد، 
. اومواضع شوونيستی امثال احمدی نژاد ها را محکوم می کند 

اما در برابر نوع دیگری از راسيسم و شوونيزم یعنی صهيونيسم 
تمدن ، مدرنيته ، " می نمی گوید ، بلکه آنرا مظهر نه تنها کال

قلمداد می کند و مادام که چنين است، حل " ترقی و دمکراسی
بشریت . مهمترین بحران خاور ميانه رویائی بيش نخواهد بود 

مترقی باید بجای انکار حقوق یک ملت، از برابر حوققی همه 
  . مليتهای منطقه دفاع کنند 

نيز  ایکاش  ميشد "  فلسطين –اسرائيل "ینه در مورد بحران دیر
تحت یک حکومت سکوالر و متکی بر دمکراسی و برابری ، همه 
ساکنان این سرزمين ، از اعراب مسلمان و مسيحی گرفته تا 
یهودیان اسرائيلی و یا مهاجر اروپائی و فالشه های اتيوپی تبار و 

 به رسميت از جمله انسانهای زیادی که هيچ دین و خرافه ای را
همچون بسياری از ( نمی شناسند، در یک کشور واحد 

با صلح و شادی زندگی می کردند، اما ) کشورهای چند مليتی
زخم های دیرینه چنان عميق است و آلترناتيو چپ و سکوالر در 
هر دو سو، آنقدر ضعيف است که تحقق چنين آرزویی در چشم 

  . انداز نزدیک دور از انتظار می نماید
 اینرو تشکيل دو دولت و کشور مستقل و عقد قرار داد واقعی از

و ایجاد ارتباطات اقتصادی ، ) و نه قرار داد نيم بند اسلو( صلح 
فرهنگی و سياسی گسترده ميان اسرائيلی ها و فلسطينی ها 
، تنها راه حل دست به نقد و موثری است که می تواند از ابعاد 

ینه ای بدون شک مورد حمایت چنين گز. بحران در منطقه بکاهد 
. اکثریت مردم منطقه و جهان و حتی اکثریت دولتها خواهد بود 

اگر آقای راشدان قرار است از یک اکثریت متمدن و مترقی صحبت 
کند ، همين اکثریت است ، نه آن اقليتی که حفظ حيات اسرائيل 

  .را به قميت نفی حقوق مردم فلسطين ميخواهد 
  

   ٢٠٠٥نوامبر   ０
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 در باره انتقادات آقای محمد اعظمی از کنگره 
  دهم راه کارگر 

  شهاب برهان                                       
   

آزادی بی قيد و شرط بيان، يا اهدای بی قيد و  - ٢
  !؟ شرط  تريبون

  
هنوز مجال نکرده ام نوشتن بخش دوم پاسخ به انتقادات آقای 

اسخ ایشان به بخش اول محمد اعظمی را شروع کنم که پ
من حتا همان بخش اول را هم که . نوشته من منتشر شده است

مربوط  به عقده گشائی شخصی ایشان بود با بی ميلی نوشتم 
و حاال هم ابدا دلم نمی خواهد در این زمينه بی محتوا وارد بگو 
مگوئی بشوم که نه کشش و ارزشی برای دیگران دارد و نه خود 

ترجيح من این است که وقت تنگ . می بينممن ثمری در آن 
خودم و وقت با ارزش دیگران صرف مسائلی شود که مضمونی 

اگرچه تمایل و حوصله ای به دهن به دهن شدن . سياسی دارند
در این سطح از خرده حساب ها و بگو مگوهای نازل را ندارم، اما 
برای آن که این اکراه با بی جوابی عوضی گرفته نشود، خيلی 
گذرا به چند مورد از نوشته دوم ایشان جواب می دهم وهمين جا 
اعالم می کنم که از این پس به این سطح از بگو مگوها پاسخ 

این فقط  پرانتزی است قبل از  پرداختن به انتقادات . نخواهم داد
  .ایشان از مصوبات کنگره دهم

***  
آقای اعظمی نوشته است که انتظار داشته است باب بحثی 

ل مصوبات کنگره راه کارگر گشوده شود ولی با واکنش تند من حو
دفاع از علنيت برای " ای با عنوان  مواجه شده است  که در مقاله

از همان آغاز عزم به بستن بحث و کشاندن آن " پوشاندن حقيقت
در حرف و برای « : وی نوشته است! راهه جزم کرده ام به بی

 اما اولين ندا را چنان با تهمت کنيد رفع تکليف دعوت به گفتگو می
کنيد که هيچ شير پاک خورده ای  و افترا و ناسزا در گلو خفه می

اید دعوت به گفتگو  کجا دیده. جرات وارد شدن به این ميدان نکند
کنند اما همين که کسی قلم برداشت و نظر خود نوشت، با 

روشن نيست شما دعوت  ... چنين واژگانی به استقبال شتافت 
  . » اید؟ اید و یا برای گفتگو آغوش گشوده ه جنگ کردهب

نوشته من و واکنش من به . ایشان مسأله را تحرف می کنند
من فقط . بحث ایشان ربطی به مصوبات کنگره راه کارگر نداشت 

به اتهامات و بهتان زنی ایشان مبنی بر فقدان آزادی بيان و 
ری کنگره های نهم اندیشه در راه کارگر و بخصوص در شيوه برگزا

این آقای اعظمی بوده که بحث روی . و دهم پاسخ داده ام
مصوبات کنگره را از همان ابتدا با افترا زنی و دروغ بافی در باره 

  .چگونگی برگزاری کنگره به بيراهه کشانده است و نه من
 واکنش من در تناقض با دعوت ام به گفتگو در باره مصوبات کنگره 

" تهمت و افترا و ناسزا "  نشی کامًال بجا و الزم به نبوده بلکه واک
های ایشان در رابطه با نحوه برگزاری کنگره های نهم و دهم بوده 

ایشان حق دارد نظرات خودش را بنویسد ولی حق افترا و . است
اگر ایشان گمان برده است که دعوت ما . جعل اطالعات ندارد

 دروغ و افترا برای بحث سياسی به معنی آغوش گشودن به
است و انتظار هم دارد  که  در پاسخ به  بهتان زنی های کين 
توزانه و انتقام جویانه، دسته گل برایش ارسال کنيم، دعوت ما را 

  . اشتباه فهميده است
آرمانگرائی و  "آقای اعظمی نوشته است که آنچه که در مطلب 

ست ا نوشته است نظر خودش بوده"  تخيل یا برنامه و سياست
و گویا من به این نکته توجه نکرده سازمان اتحاد فدائيان خلق 
ایران را مسئول نوشته او دانسته و نظرات او را با سازمان او 

وی نوشته است . درهم آميخته و در مواردی آنرا مخدوش کرده ام
موضوع اسناد سياسی کنگره دهم راه کارگر، موضوع گفتگوی « : 

فتگو عملکرد سازمان اتحاد فدائيان یا قرار نيست در این گ. ماست
  .»جریان دیگری  بررسی شود

من در بخش اول نوشته ام تنها . ایشان باز هم خالف می فرمایند
به آن قسمت از نوشته ایشان پرداخته بودم که در آن، بحث 

ایشان نه در باره خود اسناد سياسی کنگره راه کارگر بلکه اتهام 
ائط غير دموکراتيک برگزاری کنگره زنی های ایشان در باره شر

های نهم و دهم  راه کارگر و فقدان آزادی نظر و بيان راه کارگری 
  . ها بود

من در توضيح دالئل تهمت و افترا زنی ایشان، هيچ نوع 
مسئوليتی را متوجه سازمان اتحاد فدائيان نکرده، نظرات ایشان را 

قای اعظمی با مال سازمان شان در هم نریختم و فقط  شخص آ
  . را مسئول نوشته و عقده گشائی دانسته ام

آنجا هم که من از  سازمان اتحاد فدائيان خلق اسم برده ام، برای 
طرح این سئوال از آقای اعظمی بوده است که شما که جوالدوز 
علنيت کنگره ها را به راه کارگر می زنيد، چرا سوزنی هم به 

ياست هایش مثًال در سازمان خودتان برای علنيت مواضع و س
رابطه با سياست حزب دموکرات کردستان در قبال آمریکا؛ نقض 
قرارداد اتحاد عمل  سه جریان؛ خروج راه کارگر از این اتحاد عمل؛ 
و اثرات واچيده شدن این اتحاد عمل روی چشم انداز سياسی و 

مرگ خوب است ولی ! آلترناتيو حکومتی سازمان تان نمی زنيد؟
  !ه؟برای همسای

البته آقای اعظمی هم در نوشته اخير خود راه فرار از پاسخ به 
این سئوال ساده و سر راست را در این جعل حقيقت یافته است 
که گویا من اتحاد فدائيان را مسئول نوشته او دانسته ام و این که 

پس ! گویا بحث بر سر اسناد سياسی کنگره راه کارگر بوده است
  !  »تحاد فدائی صحبت کنيمقرار نيست در باره ا« 

از همه این ها گذشته، جوهر و اساس آن بخش از نوشته آقای 
اعظمی که من به آن پرداخته بودم، این اتهام بود که گویا کنگره 
های نهم و دهم راه کارگر در شرائط فقدان آزادی بيان و نظر برای 

ن هم که برای آ " سندی" تنها و تنها . اعضایش برگزار شده اند
ارائه کرده بود قرار ضميمه مصوب کنگره اول بر اساسنامه بود 
مبنی بر این که در مباحثات سازمان، زیر سئوال بردن سرنگونی 

  .جمهوری اسالمی مجاز نيست 
من پرسيده بودم که اگر این قرار ضميمه اساسنامه مالک فقدان 

از آزادی نظر و بيان در راه کارگر است چرا شامل کنگره های پيش 
 به اجرا در آمده 10 و 9کنگره نهم نشده و  ناگهان در کنگره های 

 14اگر این قرار ضميمه مالک است، چرا آقای اعظمی ! است؟
سال تمام در این باره سکوت کرده بود و حاال به یاد آن مصوبه و 
! دعوت از راه کارگری ها به طغيان عليه این خفقان افتاده است؟

نگره نهم آزادی نظر و بيان وجود نداشته و پرسيده بودم اگر در ک
اگر آنطور که ایشان از خودش جعل می کند در کنگره نهم 
سياست ائتالفی راه کارگر تغيير کرده است، چرا آقای اعظمی 
یک سال تمام ساکت بوده و حاال بعد از کنگره دهم دارد 

پرسيده بودم اگر به زیر سئوال بردن ! می کند؟" افشاگری"
ی در مباحثات ممنوع است، در کنگره های نهم و دهم که سرنگون

چنين بحثی در دستور نبوده است؛ پس ایشان با استناد به چه 
دليلی ادعا می کند که در این دو کنگره خاص آزادی نظر و بيان 

  ! وجود نداشته است؟
آقای اعظمی بجای پاسخ به این پرسش ها و در حقيقت برای 

ع را این طور منحرف کرده است که فرار از پاسخگوئی، موضو
گوئی بحث حول درستی یا نادرستی آن قرار ضميمه اساسنامه 

و بجای پاسخ دادن  به پرسش های من شروع کرده ! بوده است
آن قرار ضميمه کنگره اول : است به ردیف کردن این سئواالت که

آیا اصوال درست بود؟ آیا برهان از آن دفاع می کند؟ چرا آن را در 
  . سال لغو نکرده اید؟ و غيره14این 

آقای . برهان از آن دفاع می کند یا نمی کند. درست بود یا نبود
اعظمی با استناد به چه دليل و شاهدی ادعا می کند که بطور 
مشخص در کنگره های نهم و دهم، آزادی نظر و بيان از اعضای 

 مدرک راه کارگر گرفته شده بود؟ سئوال از ایشان این بود که چه
و شاهدی دارید که وجود فی نفسهء چنين قراری در ضميمه 

 منشأ عمل بوده و کنگره های نهم و دهماساسنامه، در 
  مصداق عملی یافته است؟

جوابی که در دومين نوشته ایشان به این پرسش داده شده 
  :است چنين است

شاهد و مدرک اصلی برای ادعای من سند اساسنامه راه « 
درست است که . پيش از این بدان اشاره داشتمکارگر است که 

 سال پيش تصویب شده است اما امروز هم و تا زمانی که کنار 14
     . گذاشته نشود ناظر بر ساختار و تشکيالت راه کارگر خواهد بود



 20

   ....در باره انتقادات آقای اعظمی   
  
  

شد، امروز حاکم بر   سال پيش هم تصویب می30این سند اگر 
ازاینرو کنگره . ات اعضا و ارگانهای سازمانی راه کارگر استمناسب

  .»شود  نهم و دهم را نيز شامل می
 که در – آن هم در انظار عمومی –کسی شما را متهم می کند 

دو درختی را که  ( روز نهم و روز دهم ماه  دو تا درخت را بریده اید 
و چه این تهمت است و ت: می گوئيد !). بر سر جایشان هستند

شاهد و : شاهد و مدرکی برای این ادعایت داری؟ می گوید
.  سال پيش خریده ای14مدرک اصلی من اره نجاری است که تو 

مادام که این اره  را هنوز دور نيانداخته ای، آن اره قابليت بریدن 
پس تو آن دو درخت را در روزهای نهم و دهم این . درخت را دارد
  !ماه بریده ای
با . خ، من جواب سئوالم را از آقای اعظمی گرفته امبا این پاس

این پاسخی که او  به پرسش اصلی من داده است معلوم می 
شود که آیا حق با ایشان بوده که کنگره های نهم و دهم را به 
برگزاری در شرائط فقدان آزادی نظر و بيان اعضای راه کارگر متهم 

ک بهتان زنی بی کرده است؛ یا با من که گفته ام این فقط ی
مدرک، غير سياسی، غير مسئوالنه و غير اخالقی است؛ فقط 
عقده گشائی و تصفيه خرده حساب با راه کارگر است بخاطر 

  .خروج از اتحاد عمل پایدار سياسی
***  

اما دفاع ایشان از آزادی بيان در نوشته قبلی و در نوشته 
اخير موضوعی است که الزم می دانم مختصر مکثی روی 

  .آن بکنم

   :آقای اعظمی در دومين نوشته خود گفته است
 سال بعد از آن 14شهاب برهان در همين مقاله خود یعنی « 

اساسنامه، ازهمان محدودیت به طور ضمنی اما روشن دفاع 
کند انتقاد من نه به محدودیت در  او چون فکر می. کرده است

چگونگی مباحث، بلکه از این زاویه است که راه کارگر برای 
سرنگونی محدودیت ایجاد کرده است، در دفاع از راه کارگر 

گوید این شرط گذاری در مباحثات در مقابل خط استحاله رژیم  می
منظور غير قابل بحث بودن  "افزاید که  و می. ضرورت یافت

منظور ! بسيار خوب دوست عزیز"  سرنگونی بود و نه چگونگی آن
درست به همين . نی استمن هم غير قابل بحث بودن سرنگو

حال این محدودیت چه در باره . به محدودیت بحث. انتقاد دارم
این یعنی اندیشه را به . سرنگونی باشد چه چگونگی سرنگونی

این یعنی عدول از آزادی بيان وعقيده بدون قيد . زنجير کشيدن
  .  »اید وشرط که وعده آن را به مردم داده
ه، آزدی عقيده و بيان را معنی وی در جای دیگری از همان نوشت

  :می کند و مدعی است که من معنی آن را عوضی فهميده ام
گوید بدین دليل بحث  می!! ببينيد استدالل چقدر محکم است« 

ای سرنگونی را زیر سئوال  سرنگونی ممنوع شده است که عده
اساسا ارزش آزادی . امکان برخورد نظر به وجود آمده است برده

زمانی . کند ه برای نظر مخالف امکان طرح ایجاد میدراین است ک
. شود که همه موافق باشند آزادی چندان اهميتش لمس نمی

. رفيق شهاب آزادی عقيده و بيان را عوضی فهميده است
 -  گرایش به خط استحاله – گوید زمانی که مخالف ظاهر شد می

  .»امکان بحث آزاد ممنوع شده است
زش آزادی دراین است که برای نظر ار« آقای اعظمی می گوید 

  .»کند مخالف امکان طرح ایجاد می
ایشان چيزی به گوشش خورده است ولی فرصت نکرده است در 

  . باره آن بياندیشد
اما این آزادی . هر انسانی باید از آزادی عقيده برخوردار باشد

فایده اش چيست اگر از آزادی بيان آن عقيده محروم باشد؟ پس 
اما .  باید از آزادی بيان عقيده اش هم برخوردار باشدهر انسانی

بيان آزادانه عقيده چه فایده ای دارد اگر افراد هم عقيده از حق 
تشکل حول عقاید مشترک شان محروم باشند و نتوانند به 
نيروئی در راستای عقيده شان تبدیل شوند؟ از اینجاست که 

. تشکل تداوم می یابددفاع از آزادی عقيده و بيان به دفاع از حق 
دفاع از آزادی عقيده و بيان نه فقط به . اما این انتهای خط نيست

دفاع از حق تشکل، بلکه حتما باید به دفاع از تعدد تشکل ها هم 
منتهی شود؛ چرا که در غير این صورت، یا تشکل واحدی خواهيم 
داشت که همه باید در آن یک جور بياندیشند و آزادی عقيده در آن 
معنی نداشته باشد؛ و یا تشکل واحدی خواهيم داشت مرکب از 
همه عقاید ضد و نقيض و ناهمساز، که موضوعيت تعدد تشکل 

به این . یعنی تشکل بر مبنای اشتراک عقاید را از بين خواهد برد
دليل، دفاع از آزادی بی قيد و شرط عقيده و بيان، در سطح 

  .ی شودجامعه به دفاع از تعدد تشکل ها منجر م
اما پذیرش تعدد تشکل ها یعنی چه؟ یعنی این که می پذیریم که 
هر تشکلی بر مبنای یک یا یک رشته اشتراکات اعضایش 

این اشتراکات، فصل مشترک اعضای . موضوعيت و معنا می یابد
یعنی مبانی و اصولی . آن تشکل با تشکل های دیگر می شود

 و از تشکل های که اعضای آن تشکل را به هم پيوند می دهد
بر این اساس است که هر تشکلی . دیگر متمایز و جدا می کند

پذیرش تعدد تشکل ها هم به . هویتی مستقل برای خود می یابد
 صر –معنای به رسميت شناختن این هویت های مختلف است 

  . فنظر از این که همدیگر را دوست یا دشمن بدانند
ل برای هر فرد انسانی باید آزادی عقيده، آزادی بيان و آزادی تشک

اما درست به همين خاطر، هر تشکلی نمی تواند . محفوظ باشد
آدمی که مخالف . صاحب هر عقيده و بيانی را در خود جای دهد

برابری زن با مرد؛ مخالف سقط جنين؛ مخالف آزادی پوشش زنان 
است، نمی تواند عضو یک تشکيالت فمينيست باشد؛ و از یک 

ت نمی توان توقع داشت که به بهانه احترام به سازمان فمينيس
آزادی بی قيد و شرط عقيده و بيان، او را بعنوان عضوتحمل کند و 

این سازمان فمينيست حق آزادی عقيده و . به او تریبون بدهد
بيان آن آدم را باید در بيرون از تشکيالت فمينيستی، بعنوان یک 

 رعایت کند و به شهروند عضو جامعه و نه عضو تشکيالت خودش
او حق بدهد که او هم برود با همفکران خودش تشکيالتی در 

رعایت آزادی بی قيد و شرط . برابر فمينيست ها درست کند
عقيده و بيان در سطح جامعه نه از طریق از ميان برداشتن و بی 
معنی کردن پرنسيپ ها و چهارچوب هویتی تشکل ها، بلکه از 

د تشکل ها و آزادی هر فرد برای طریق به رسميت شناختن تعد
عضویت در تشکل متناسب با اهداف و اصول خودش امکان پذیر 

آزادی بی قيد و شرط عقيده و بيان در مقياس کل . می شود
جامعه معنی دارد و نه در در ون هر تشکل بخصوص سياسی؛ و 

  .این چيزیست که آقای اعظمی آن را عوضی فهميده است
ر هر حزب سياسی با اصول و چهارچوب آزادی عقيده و بيان د

این در هر حزب اولترا ليبرال هم . هویتی آن حزب مقيد می شود
حتا در کانون نویسندگان ایران هم که از آزادی بی . صادق است

حد و حصر و استثنأ در جامعه دفاع می کند، کسی که با این 
 آزادی مخالف باشد نمی تواند عضو باشد و مشمول آزادی ابراز

  . مخالفت با آن و بعنوان عضو کانون
 آقای اعظمی که دفاع اش از آزادی بی قيدو شرط عقيده و بيان 
در درون یک حزب سياسی چيزی جز دفاع از بدترین نوع بی 
پرنسيپی سياسی نيست، نمی تواند درک کند که هيچ تناقضی 
ميان این که راه کارگر به قول ایشان در دفاع از آزادی بی قيد و 
شرط عقيده و بيان و تشکل در جامعه ذره ای کوتاه نمی آید؛ و 
این که در درون سازمان اش جائی برای مخالفت با سرنگونی 

او به خيال خودش مچ . جمهوری اسالمی نمی گذارد، وجود ندارد
راه کارگر را گرفته و فریاد می زند که ببينيد این ها که در حرف دم 

ی در جامعه می زنند ولی در از آزادی بی قيد و شرط سياس
درون خودشان به مخالف سرنگونی جمهوری اسالمی آزادی بی 
قيد و شرط بيان نمی دهند، فردا که به قدرت برسند با مردم چه 

  !خواهند کرد
  

آقای اعظمی دارد آزادی عقيده و بيان را بصورت آزادی بيان نظر 
 مخالف با –آزادی بيان نظر مخالف . مخالف به ما گوشزد می کند

 در سطح جامعه چيزی است که ما از آن قویا دفاع می –هر چه 
ما . کنيم و به این دليل هم به آن می گوئيم آزادی بی قيد و شرط

به آزادی بيان مخالفان سرنگونی جمهوری اسالمی در سطح 
جامعه ، و حتا به آزادی بيان طرفداران اش هم اعتقاد داریم و این 

  اما شما فکر می کنيد . ن را ثابت کرده ایمحرف نيست و بارها آ
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که ما زمانی پایبندی مان به آزادی بی قيد و شرط عقيده و بيان 
را ثابت خواهيم کرد که  در درون سازمان مان هم به آزادی بی 
قيد و شرط عقيده و بيان پایبند باشيم؛ یعنی به صاحبان هر 

برای مخالفان سرنگونی :  بی قيد و شرط آزادی بدهيمنظری
رژیم؛ مخالفان دموکراسی؛ مخالفان سوسياليسم؛ برای  

  ! فاشيست ها؛ برای حزب اللهی ها و نظایرشان
آقای اعظمی خواهد گفت من اغراق می کنم و منظور او این 

اما چنين اعتراضی نشانه تناقض خود وی خواهد . نظرات نيست
او با هرگونه شرط و محدودیت در بحث درون بود چرا که 

تشکيالتی مخالفت کرده و بخصوص از آزادی مخالفان سرنگونی 
  .رژیم صراحتا دفاع کرده است

راه کارگر حمام عمومی نيست که هر رهگذری بتواند در ! نه
مبارزه برای سرنگونی جمهوری . خزینه اش گر و گال بشوید

ی، یکی از شرائط پایه ای اسالمی یکی از ارکان و اصول سياس
عضویت اعضأ، و به این دليل، موضوعی غير قابل بحث در راه 

ما در باره اشکال و چگونگی سرنگونی می توانيم . کارگر است
اما اگر کسی پيدا شود که بگوید من . بحث کنيم و می کنيم

مخالف سرنگونی هستم، درست این خواهد بود که برود در جای 
ما از حق او برای . ن دیگری نظرات اش را بيان کنددیگری و از تریبو

داشتن تریبون دفاع می کنيم، اما تریبون طرفداران سرنگونی رژیم 
  .را به او  نمی دهيم

او دفاع از .  آقای اعظمی آزادی بيان را عوضی فهميده است
آزادی بيان را با این که هر کسی که آزادی بيان را به رسميت 

 به هرنظر مخالفی تریبون هم بدهد عوضی می شناسد گویا باید
  ! گرفته است

از آزادی عقيده به آزادی بيان؛ و این یکی به آزادی تشکل؛ و از 
حق هر شهروند است . آنجا به ضرورت تعدد تشکل ها می رسيم

که هر عقيده ای داشته، آن را بيان کند و حول آن با هم نظران 
ن حال به معنای تعدد اما تعدد تشکل ها در عي. اش متشکل شود
شرط به رسميت شناختن آزادی بی قيد و شرط . تریبون هاست

بيان هر شهروند ، البته به رسميت شناختن حق تریبون برای او 
است ولی نه بهيچوجه اهدای بی قيد و شرط  تریبون به صاحب 

  !هر عقيده ای
آقای اعظمی چيزی از آزادی بيان به گوشش خورده است، ولی 

راه کارگر . ه تعدد تشکل ها و احزاب چيزی نفهميده استاز فلسف
طرفدار سرسخت آزادی بی قيد و شرط سياسی در جامعه 
است، اما آن را به معنی آزادی بی قيد و شرط هر خط سياسی 
و از جمله مخالفان سرنگونی جمهوری اسالمی در درون سازمان 

که شده است " مدرن " آقای اعظمی بقدری . خودش نمی فهمد
فرق یک تشکيالت انقالبی بر انداز و یک تشکيالت فرصت طلب 

  ! رفرميست را از یاد برده است
  

================================    
  

   !! سوسياليسم، سنجاق سينه است  - ٣
  

کنگره «  بعد از بخش نخست نوشته آقای اعظمی تحت عنوان 
که به » ياست؟آرمانگرائی و تخيل یا برنامه و سدهم راه کارگر 

 ایشان درباره شرائط غير دموکراتيک برگزاری کنگره بهتان زنی
انگيزه این  و من – می شد طهای نهم و دهم راه کارگر مربو

بهتان زنی و نيز درک غلط ایشان از آزادی های بی قيد و شرط را 
 می رسيم به انتقادات ایشان از –در دو نوشته قبلی شرح دادم 

  . دهم که ظاهرا حرف حساب ایشان استخود مصوبات کنگره
ایشان از سند تحليل سياسی و " انتقاد " در نوشته حاضر  به 

وظائف؛  و تز بی خردی مبارزه برای سوسياليسم می پردازم؛ و 
« به نظر ایشان در باره ) قسمت پایانی( در قسمت چهارم 
  .جواب خواهم داد» انزواطلبی راه کارگر

   

  ! ی یا نادرستی ی آنچه نقد می شودانتقاِد جدا از درست
  

 ایشان به سند سياسی خرده گرفته است که گویا در تحليل 
در  اوضاع ایران احکام اش بسيار کلی، مبهم و نا دقيق است و

بخش وظائف هم  بجای پرداختن به وظایف ناشی از اوضاع 
جدا از « سياسی به اهدافی کلی اشاره نموده است که 

تواند مورد تاکيد قرار  تی آنها، هم امروز میدرستی و یا نادرس
گيرد وهم پانزده سال پيش پرداختن بدانها ممکن بود وهم در 

  .»آینده می تواند مورد  تاکيد باشند 
آقای اعظمی روشن نکرده است که چه چيزی در تحليل اوضاع 
ایران بسيار کلی و مبهم و نا دقيق بوده است؛ و در نتيجه من 

ایشان " انتقاد"جز این جواب بسيار کلی را به هم نمی توانم 
بدهم که  بهتر می بود ایشان بجای پریدن از درستی و نادرستی 
وظائف، راجع به درستی یا نادرستی آن ها حرف می زد تا هم 
انتقاد اش معنا و محتوائی  پيدا می کرد و هم  معلوم می کرد که 

  !در کجا ایستاده است
 از تحليل سياسی، ایشان از همه در رابطه با وظائف منتج

وظائفی که در سند مطرح شده است، به شکل گزینشی فقط 
هموار کردن راه همگرائی و متحد کردن هواداران " دو تا یعنی 
تحکيم پيوند ارگانيک با جنبش ضد سرمایه  "و  "سوسياليسم
چه « را ذکر کرده و پرسيده است که این ها  "داری جهانی

کار آمدن احمدی نژاد و اوضاع سياسی پس از به ارتباطی با روی 
قدرت رسيدن او دارد؟  آیا اگر معين بر کرسی ریاست جمهوری 

 و حکم صادر کرده »شد؟ زد این وظيفه زمين نهاده می تکيه می
سند سياسی راه کارگر برخالف عنوان آن وظيفه ای « : است که

با هيچ روشن نکرده است فقط به اهدافی اشاره دارد که تقری
   .»ارتباطی  با نتيجه بررسی این جریان ازاوضاع سياسی ندارد

از سئوال پيداست که آقای اعظمی پایه تحليل اوضاع کشور را  بر 
تفاوت ميان احمدی نژاد و معين قرار می دهد و وظائف دوره ای را 

  .از این که چه موضعی در برابر این یا آن باید داشت در می آورد
اکتورهای تحليل اوضاع مرحله ای کشور، موقعيت اما برای ما ف

عمومی جنبش ضد استبدادی و جنبش های اجتماعی؛ موقعيت 
درونی رژیم؛ موقعيت بين المللی آن؛ صف آرائی های کلی درون 
اپوزیسيون رژیم و در آن ميان وضعيت عمومی طرفداران 
سوسياليسم بوده اند؛ و پایه و مرکز این تحليل وضعيت، موقعيت 
  .نيروی اجتماعی خودمان یعنی کارگران و زحمتکشان بوده است

اما تا جائی که به مسأله انتخاب احمدی نژاد مربوط می شود، 
سند سياسی بطور مبسوطی به معنای این انتخاب توجه کرده و 
تمرکز تبليغات انتخاباتی کاندیداهای انتصابی رژیم در این دوره 

اش از  شکاف ميان مبارزه روی مسائل معيشتی و بهره برداری 
برای نان و برای آزادی را برجسته کرده  و نقش این شکاف  را 
بطور کلی در امکان دادن به رژیم برای مانور، و از جمله تأثير آن در 

در سند . مقطع حاضر در آرای احمدی نژاد خاطر نشان شده است
سياسی وظيفه بسيار روشنی از همين ماجرای احمدی نژاد 

 شده و آن این است که باید بسيار بيش از پيش  در جهت گرفته
هم آوردن شکاف ميان مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی در 
درون جنبش مزد و  حقوق بگيران و تشدید مبارزه برای آزادی  در 

این، برخالف ادعای آقای . درون جنبش کارگری تالش کنيم
 بلکه عالوه بر اعظمی فقط یک وظيفه عمومی هميشگی نبوده

آن تأکيد بر ضرورت حياتی یک خيز تازه در این جهت و برای 
پاسخگوئی به وضعيت بالفعل و مقابله با سياستی است که 

  .رژیم با علم کردن احمدی نژاد در پيش گرفته است
وظيفه سند تحليل اوضاع، برخالف انتظار آقای اعظمی نه شرح 

ظائف ریز، بلکه تحليل جزئيات اوضاع و تشریح و یا پيشگوئی و
کلی اوضاع عمومی و تعيين اهداف و وظائف عمومی مقطعی  و 

سند .  راستاهای کلی حرکت برای یک دوره معين است
سياسی کنگره دهم هم این کار را کرده است و این نيز محدود 
به دو مثال گزینشی آقای اعظمی نبوده و وظائف در عرصه های 

  .گوناگونی را مطرح کرده است
  

مبارزه برای آلترناتيو سياسی یا بنای ساختمان 
  سوسياليسم؟
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استراتژی و مبانی تاکتيک های ما در برابر جمهوری « در سند 
جایگزینی جمهوری اسالمی با « : گفته شده است » اسالمی 

، خود حکومتی اکثریت استثمار شونده و مزد و حقوق بگير
  .»استراتژی ما در مبارزه با جمهوری اسالمی است
خود حکومتی «  آقای اعظمی که در نوشته ای به این روشنی 
استقرار « را »  اکثریت استثمار شونده و مزد و حقوق بگير

(!)  خوانده است»ساختمان سوسياليسم«  و »سوسياليسم 
  :می نویسد

 که امکان از نظر این جریان وضعيت جامعه در سطحی است«  
خودحکومتی اکثریت "  استقرار سوسياليسم یعنی
انتقال " یعنی . وجود دارد" استثمارشونده و مزد و حقوق بگير

" و " مالکيت خصوصی وسایل توليد و مبادله به مالکيت اجتماعی
به جامعه ای که در آن ، تکامل ... تبدیل جامعه سرمایه داری

بر ویرانه های " همگان باشدآزادانه هر فرد، شرط تکامل آزادانه 
  .»جمهوری اسالمی دست یافتنی است

آقای اعظمی تردستی ناشيانه ای در سرهم بندی این جمالت 
او با مونتاژ عباراتی از برنامه سازمان ما در رابطه با . کرده است

" تعریف سوسياليسم، و وصل کردن آن ها به هم با عبارت 
شونده و مزد و حقوق خودحکومتی اکثریت استثمار" ، "یعنی
انتقال مالکيت خصوصی وسایل توليد و مبادله به " را " بگير

به جامعه ای ... تبدیل جامعه سرمایه داری" و " مالکيت اجتماعی
که در آن ، تکامل آزادانه هر فرد، شرط تکامل آزادانه همگان باشد 

خود حکومتی اکثریت استثمارشونده و مزد و   تعریف کرده و"
این کار ! ناميده است" استقرار سوسياليسم " ير را حقوق بگ

اگراز روی عمد نبوده باشد، از ندانستن فرق ميان کسب قدرت 
سياسی توسط اکثریت استثمار شونده با روند انتقال تدریجی از 
سرمایه داری به سوسياليسم و فرق هر دوی این ها با استقرار 

و اقتصادی سوسياليسم بمثابه یک نظام سياسی، اجتماعی 
با این مونتاژ و خلط معانی، ایشان مدعی می شود که راه . است

در فردای "   سوسياليسم "استقرار" کارگر شرائط را برای 
  .آماده ارزیابی می کند" سرنگونی جمهوری اسالمی

این که امروز شرائط آماده است که سوسياليسم بمثابه یک نظام 
 فردای سرنگونی  اقتصادی  و اجتماعی در همين–سياسی 

شود، هرگز حرف ما نبوده " مستقر"جمهوری اسالمی در ایران 
ما . چنين چيزی حاصل هنر مونتاژکاری آقای اعظمی است. است

همواره از دوران انتقال از سرمایه داری به سوسياليسم حرف زده 
اما ما . ایم که در برنامه سازمان هم  صراحتا بيان شده است

بی طبقه کارگر به حاکميت سياسی، ضرورت گفته ایم که  دستيا
آغاز دوران انتقال به سوسياليسم و نخستين شرط برقراری 

چيزی که مارکس آن را در مانيفست به ( سوسياليسم است 
نخستين گام در انقالب کارگری، « : اینصورت فرموله کرده است 

  . )»ارتقأ پرولتاریا به طبقه حاکمه، به کف آوردن دمکراسی است 
 منظور ما از مبارزه از امروز برای آلترناتيو سوسياليستی در برابر 
جمهوری اسالمی مبارزه برای دستيابی اکثریت مزد و حقوق بگير 
به قدرت سياسی است بمثابه نخستين گام ضرور برای آغاز روند 

  .گذار به سوسياليسم
آقای اعظمی از سند تحليل اوضاع سياسی کنگره دهم  نقل 

ضعف بزرگ مبارزه نيروی کار و زحمتکشان در «  می کند که
پيگيری مطالبات سياسی و آزادیخواهانه . سطح سياسی است

آنچه به ... در جنبش عمومی نيروی کار در حد انتظار نيست 
وضوح دیده می شود فاصله افتادن بين نان و آزادی در درون 

  : می افزاید» جنبش نيروی کار است
زان آمادگی نيروی کار و زحمت، روشن با این ارزیابی از مي« 

  نيست
چگونه می خواهند در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی، 

مساله این است که «  .:وی می گوید . »سوسياليسم بسازند
امروز شما دوستان گرامی قصد بنا کردن ساختمانی را دارید که 
نه نقشه آن وجود دارد و نه مکان و مصالح آن آماده است و نه 

  .»ار آن متولد شده استمعم
" ارتقأ پرولتاریا به طبقه حاکمه" آقای اعظمی دارد مسأله روند 

یعنی تدارک برای تبدیل شدن اردوی کار به آلترناتيوی سياسی 

در برابر جمهوری اسالمی  را با ساختمان سوسياليسم که امری 
مربوط به آینده بعد از تسخير قدرت سياسی است، مخلوط می 

جتًا شرائط عروج طبقات مزد و حقوق بگير به قدرت کند و نتي
سياسی را با شرائط ساختمان سوسياليسم یکی قلمداد می 

  :و در ادامه می گوید  کند
کسی که سوسياليسم را جایگزین جمهوری اسالمی «  

خواهد، منطقا خود بایدآمادگی مشارکت در ساختن بنای آنرا  می
آیا این شرایط .  آماده ببيتدبایست داشته باشد و شرایط را نيزمی

و این آمادگی قابل رویت هست؟ اگر نيست طرح آن به عنوان یک 
آلترناتيو جمهوری اسالمی یک آرمان ذهنی . پروژه خطاست

نيست، یک واقعيتی است که می بایست مختصات آن مشخص 
. ونشانه های آن نه در ذهن، بلکه در جامعه قابل لمس باشد

 تکنولوژی وصنعت پيشرفته، نيرو و کادر سوسياليسم  الزمه اش
    .»آزموده وفنی، علم و دانش، و سطحی از رشد فرهنگی است

الزمه اش " تردیدی در این نيست که ساختمان سوسياليسم 
تکنولوژی وصنعت پيشرفته، نيرو و کادر آزموده وفنی، علم و 

؛ اما آقای اعظمی "دانش، و سطحی از رشد فرهنگی است 
ا را  در برابر استراتژی کسب قدرت سياسی توسط وجود این ه

طبقات استثمار شونده  قرار می دهد و از آنجا که این شرائط را 
در جمهوری اسالمی فراهم نمی بيند، مبارزه اردوی کار برای 
تبدیل شدن به آلترناتيو سياسی جمهوری اسالمی را بی خردی 

  .می نامد
 طریق فروش نيروی اگر مبارزه نيروهای اجتماعی که جز از

کارشان زندگی نمی کنند، یعنی مزد و حقوق بگيران، یعنی 
اکثریت جامعه، برای آن که حاکميت خودشان را برقرار کنند، 

" زمانی موضوعيت دارد و در دستور قرار می گيرد که در جامعه 
تکنولوژی وصنعت پيشرفته، نيرو و کادر آزموده وفنی، علم و 

به وجود آمده باشد  پس باید " فرهنگیدانش، و سطحی از رشد 
صبر کرد تا رشد سرمایه داری به چنين سطحی برسد و آنگاه 

چيزی ! ( مبارزه برای ارتقا این نيرو به آلترناتيو سياسی را آغاز کرد
  ). که از حرف های آقای اعظمی بر می آید

«  : آقای اعظمی که خود را سوسياليست می داند، نوشته است
اما . ین است که هرچه سریعتر این راه پيموده شودآرزوی من ا

  .»مبنی کردن آرزو برای اتخاذ سياست، بی خردی است
با ِخرد که آرزو " سوسياليست" به نظر آقای اعظمی برای یک 

دارد این راه هر چه سریع تر پيموده شود، چه سياست و وظيفه 
مایه ای قابل تصور است بجز این که با تمام نيرو از توسعه سر

داری دفاع کند و کمر به خدمت آن ببندد؟ برای آقای اعظمی که 
یکی از دالئل بی خردی در مبارزه برای سوسياليسم در ایران را 

صنایع و تکنولوژی اش قابل عرضه و رقابت « در این می داند که 
 برای قابل رقابت کردن ایران در دنيای امروز چه راهی بجز »نيست

مدل توسعه نئوليبرالی یعنی رقابت با چين و چار اسبه تاختن در 
ترکيه و لهستان و پاکستان بر سر نيروی کار هرچه ارزان تر و 

  هرچه بی دفاع تر برای جلب و  حفظ سرمایه وجود دارد؟
" البته این معما هم الینحل باقی می ماند که حد و قدر مطلق 

لم و تکنولوژی و پيشرفت صنعت و نيروی کار آزموده و فنی و ع
 چقدر باید باشد و چه کسی آن را "دانش و رشد فرهنگی

تشخيص خواهد داد تا سوت مبارزه طبقه کارگر برای مبارزه در 
جهت تبدیل شدن به آلترناتيو سياسی در جامعه را به صدا در 
آورد؟  مثال آیا ایران باید به رشد سرمایه داری نيمه قرن نوزدهم 

نقالب پرولتری می دانست؟ یا برگردد که مارکس آن را مستعد ا
باید صبر کرد تا از سطح کنونی پيشرفت سرمایه داری در آمریکا 

 از مبارزه ای مشهود برای آلترناتيو سوسياليستی در آن - هم که 
وانگهی، جامعه سرمایه داری به هر !  جلوتر بزند؟- خبری نيست 

درجه ای از پيشرفت برسد، باز هم عقب تر از آن سطحی خواهد 
پس در هر سطحی از رشد . بود که هنوز به آن نرسيده است

سرمایه داری با استدالل آقای اعظمی می توان جلو مبارزه برای 
  .سوسياليسم را سد کرد و آن را زود رس دانست

این ایده آقای اعظمی که گویا آلترناتيو سوسياليستی هنگامی 
 همه می تواند در دستور قرار بگيرد که توسعه سرمایه داری

 سوسياليسم را فراهم "استقرار"و " ساختمان" مصالح و اسباب
  کرده باشد، اگر به معنای نفی گذار تدریجی از اقتصاد سرمایه 

داری به اقتصاد سوسياليستی نباشد، معنای دیگری بجز این     
  نخواهد داشت که گویا فقط سرمایه داری است که می تواند 
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   .... اعظمیدر باره انتقادات آقای       
  

توسعه صنعتی و تکنولوژیک و علمی ایجاد کند و گویا ممکن 
نيست که در یک جامعه سرمایه داری با توسعه متوسطی از 
صنایع و تکنولوژی و علوم، کارگران و زحمتکشان قدرت سياسی 
را به دست آورند و رشد بعدی صنایع و تکنولوژی و علوم و تکامل 

وسياليسم را خودشان بر عهده مصالح الزم برای ساختمان س
  .بگيرند

  !سوسياليسم محصول شکوفائی سرمایه داری؟      
  

سوسياليسم، محصول جامعه سرمایه داری است؛ ميوه آن 
تکنولوژی " هيچ جامعه سرمایه داری با هر ميزان از رشد. نيست

وصنعت پيشرفته، نيرو و کادر آزموده وفنی، علم و دانش، و  رشد 
برای ساختمان .  سوسياليسم  به بار نمی آوردهرگز" فرهنگی

به معنی وسيع ( سوسياليسم این پيشرفت ها و امکانات مادی 
ضروری است؛ اما رشد و وفور این امکانات، هرگز ) کلمه

سوسياليسم به بار نمی آورد همانطور که زهر مار خود به خود به 
ه با سوسياليسم هلو نيست که برای ب. پاد زهر تبدیل نمی شود

مبارزه برای ! آوردن اش  درخت سرمایه داری را آب و کود بدهيم
سوسياليسم را به  توسعه هر چه بيش تر سرمایه داری حواله 
دادن، یکی از انواع سوسياليسم های بورژوائی است که 
فداکاری استثمار شوندگان در راه رشد سرمایه داری را پيکار آنان 

سوسياليسم محصول . هددر راه رهائی خودشان جلوه می د
شکوفائی سرمایه داری نيست؛ محصول تضادهای ذاتی و بحران 

حکم اخير به این معنا نيست که . های الینحل آن است
سوسياليسم بطور مّقدر و خود بخود از این تضادها زاده می 

نباید فراموش کرد که عرصه انسانی، اجتماعی یعنی . شود
قيه تضادهای سرمایه  سرنوشت ب-سياسی این تضادها که 

اگر نخستين گام در . داری را رقم می زند، تضاد طبقاتی است
به دست آوردن قدرت ) سوسياليستی( انقالب اجتماعی 

سياسی توسط طبقه کارگر است، پس سوسياليسم پيش از هر 
عبور به سوسياليسم، یعنی . چيز محصول مبارزه طبقاتی است

پرولتاریا در به شکست گام اول سوسياليسم، محصول پيروزی 
کشاندن تالش مداوم بورژوازی برای غلبه بر بحران های دوره ای 
. و فرو بردن جامعه از بحرانی در بحران دیگر می تواند باشد

سرنوشت نهائی چنين پيکاری توسط مبارزه طبقاتی تعيين می 
شود و نه در نتيجه رشد هرچه بيش تر و بيش ترصنعت و 

که آقای ( چه مبارزه برای سوسياليسم را آن! تکنولوژی و علوم
اعظمی آن را با و ساختمان سوسياليسم و استقرار آن عوضی 

در یک جامعه سرمایه داری در دستور می گذارد، این ) می گيرد
نيست که صنایع و تکنولوژی و علوم در آن به سطح الزم برای 
تأمين مصالح ساختمان سوسياليسم رسيده باشند، بلکه این 

اد ذاتی است که شکوفائی و بارآوری فزاینده توليد سرمایه تض
دارانه در دراز مدت حاصلی جز تخریب زندگی مادی و معنوی کل 

به همين . بشریت و محيط و پشرائط زیست او به بار نمی آورد
دليل اگر در هر سطحی از رشد مادی سرمایه داری نمی توان 

رزه برای آلترناتيو ساختمان سوسياليسم را آغاز کرد، اما مبا
سوسياليستی وظيفه هميشگی طرفداران حقيقی 

اگر بيلی به دست طرفداران سوسياليسم . سوسياليسم است
باشد، برای کندن گور سرمایه داری است و نه برای شخم زدن و 

  . بارآور کردن زمين آن
  :آقای اعظمی نوشته است 

امروز برای مبارزه از  " البته راه کارگر ادعا کرده است که« 
سوسياليسم به این معنا نيست که ضرورتا ما شرایط و موازنه 
نيروها را هم اکنون برای  تحقق آلترناتيو سوسياليستی در برابر 
جمهوری اسالمی مساعد ارزیابی ميکنيم، بلکه به این معناست 

  .»"که این استراتژی مستقيما و بال فصل در دستور است
این جمله بافی های مبهم هيچ « : اقای اعظمی ادامه می دهد

چيز را تغيير نمی دهد بجز اینکه روشن می کند که دوستان ما با 
وجود اینکه شرایط رابرای استقرار سوسياليسم چندان هم آماده 
نمی بينند اما چون تحقق آن و پيشروی به سوی آن را خود جدی 

يات  نمی گيرند، ضرورتی هم به دیدن شرایط جامعه و تکيه بر واقع
این دوستان سياست کردن  را با خيال بافتن . پيدا نمی کنند

این جریان طرح های ذهنی را برای تحقق . یگانه انگاشته اند
  .»آرمانهای خود کافی پنداشته است

 یا "استقرار سوسياليسم" همانطور که توضيح دادم، بحث بر سر 
 نيست بلکه بر سر استراتژی "ساختمان سوسياليسم" 

تسخير قدرت  یعنی دولت کارگرینی دولت حاکم با جایگزی
در این . استسياسی توسط اکثریت مزد و حقوق بگير 

عرصه، مالک نه درجه رشد صنعت و تکنولوژی و علوم، بلکه 
موازنه قوای اجتماعی در زمين پيکارهای سياسی و طبقاتی 

ما گفته ایم که توازن قوا را در شرائط حاضر الزاما به سود . است
ین استراتژی نمی دانيم و ضعف های اساسی نيروی اجتماعی ا

. خودمان در این زمينه را بدون غفلت و با صدای بلند بيان کرده ایم
ما وظيفه خود را کمک به غلبه بر ضعف های این نيرو و متحدین 
اش و مداخله گری سوسياليستی در عرصه مبارزه با استبداد و 

طالبات جنبش های اجتماعی برای دموکراسی و نيز در عرصه م
. بمنظور تغيير این توازن قوا در راستای آن استراتژی دانسته ایم

 "خيال بافی" است؟ کجای این "جمله بافی مبهم" کجای این ها 
جدی نگرفتن تحقق " و بی توجهی به واقعيات است؟ کجای این 

   است؟"و پيشروی به سوی آن
آرزو برای اتخاذ مبنی کردن « : آقای اعظمی فرموده است 
یک نيروی سياسی که چنين کند، . سياست، بی خردی است

البته یک محفل . نگرند مردم به چشم خيال پرداز به او می
مطالعاتی یعنی تجمعی که قصد سياست ورزی نداشته باشد 

به این دليل که نقشی در تغيير قدرت . تواند چنين بياندیشد می
ک سازمان سياسی نمی اما ی. سياسی برای خود قائل نيست

  ».ها کند های نظری خود را جایگزین واقعيت تواند ارزش
 نيست، یک پروژه "ارزش نظری " سوسياليسم برای راه کارگر 

سياسی است؛ یک آرمان نيست که مبارزه برای آن در جامعه 
موجود را خيالپردازی و بی خردی بدانيم، یک پيکار سياسی و 

 برابر نظم موجود و دولت موجود طبقاتی در جامعه موجود، در
درست به همين دليل ما نقش تغيير قدرت سياسی برای . است

خود قائليم و تالش در راستای تغيير موازنه قوای سياسی به نفع 
نيروی اجتماعی مان را هدف و مضمون تاکتيک های خود قرار 

آقای اعظمی همه این ها را در اسناد مصوب کنگره  .داده ایم
نده است اما آنچه مورد انتقاد و از دید ایشان خيالبافی و دهم خوا

" بی خردی است، پای کارگران و زحمتکشان را به عرصه 
کشيدن است؛ نقش تغيير قدرت سياسی برای " سياست ورزی

کارگران و زحمتکشان قائل شدن است؛  تغيير موازنه قوای 
او . سياسی را بسود طبقه کارگر و زحمتکشان خواستن است

اینگونه سياست ورزی ؛ تغيير قدرت سياسی به سود این طبقات 
  .و تغيير توازن قوا در این راستا را بی خردی می داند

  برای سوسياليست هائی نظيرآقای "سياست ورزی خردمندانه" 
اعظمی این است که ضعف های طبقه کارگر را یاد آوری کنند تا  

وجود استبداد را به . رندضرورت تقویت بورژوازی را از آن نتيجه بگي
رخ بکشند تا ضرورت به قدرت رساندن یک آلترناتيو بورژوائی 

وظيفه آنان بعنوان . جمهوری خواه دموکرات و الئيک را توجيه کنند
سوسياليست در برابر کارگران در رابطه با تغيير موازنه قوا و تغيير 

 سر از: قدرت سياسی در این خالصه می شود که به آنان بگویند
  .فعال نوبت شما نيست! راه  کنار بروید

در مبارزه با استبداد و در مبارزه برای " سوسياليست ها " این 
راستای شكل  « دموکراسی، در خط تقویت جبهه بورژوازی  در

گيری آلترناتيو دموآراتيك و الئيك در برابر حكومت جمهوری 
تی طومار اینان با وجود ادعای چپ بودن، حتا وق.  اند»اسالمی

حمایت » فراخوان ملی رفراندم« حمایتی امضا می شود، از طومار
در «  نفر پيام می دهند که 565می کنند و به نویسندگان بيانيه 

کارگران ایران تنها « ؛ اما وقتی حرکت بزرگ »کنار شما هستيم
به راه می افتند و کارگران و سوسياليست های ونزوئال » نيستند

 و پاکستان و مکزیک هم به این حرکت می و یونان و نيجریه
ها نشانی از حيات دیده » سوسياليست« پيوندند، از این این 

حتا زحمت یک امضای بی خرج و خطر را هم به خود . نمی شود
  .نمی دهند

   
  ! ! سوسياليسم برای اینان، سنجاق سينه است        

  
   ادامه دارد         2005 نوامبر 14                 
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    )٢ ( و مساله دمکراسیمارکس و انگلس       
  

  ی رياح. ح : ترجمه        دوتن . د:   نوشته          
  
  
   حاکميت اکثریت وحق رای همگانی در  ) ٢

  رژیم های بورژوایی       
  

   *حاکميت اکثریت * 
  

نظرات دمکراتيک مارکس وانگلس دردوران بلوغ سياسی آنان 
  .عمدتا دردفاع ازاصل حاکميت تجلی پيدا کرده است

برای این که : " اظهارداشتند) 1848" ( ایدئولوژی آلمانی " آنها در
انقالبی رخ دهد  می بایست طبقه ای باشد  که اکثریت جامعه 

 انقالبی بنيادین آگاه شده باشد ، را تشکيل دهد وبه  ضرورت
  یعنی می بایست به آگاهی کمونيستی 

اثر انگلس ) 1847" ( اصول کمونيسم " در) 1."( رسيده باشد
  : قطعه زیر آمده است

   
  " روند این انقالب پرولتری چه خواهد بود؟ : 18پرسش " 
  

این انقالب دردرجه نخست قانون اساسی دمکراتيکی را : پاسخ
مطرح می کند وازطریق آن حاکميت مستقيم یا غيرمستقيم 

درانگلستان جایی که پرولتریا اکثریت . پرولتاریارا پيش می برد
  جامعه راتشکيل می دهد حاکميت مستقيم ميسراست ودر

لکه ازدهقانان فرانسه وآلمان که اکثریت جامعه نه ازپرولتاریا ب
وخرده بورژوازی شهری تشکيل شده است حاکميت غيرمستقيم 

دراین دوکشور دهقانان خرد وخرده بورژوازی شهری هم اکنون . 
به پرولتاریا تبدیل می شوند ودرتمام زمينه ها منافع سياسيشان 
هرچه بيش تربه  پرولتاریا وابسته وبه زودی باخواست های آنان 

 روند احتماال جنگ دیگری را به همراه این. هم آوامی شوند
خواهد داشت ، جنگی که تنها می تواند به پيروزی پرولتاریا 

  )2.(بيانجامد
این قطعه نشان می دهد که انگلس حاکميت اکثریت را بدون 
درنظر گرفتن شرایط اجتماعی به خودی خود اصلی بدیهی نمی 

.  رابطه دارداصل حاکميت اکثریت با ترکيب نيروهای طبقاتی. داند
بااین همه،  حقانيت پرولتاریا به مثابه یک طبقه حکومت کننده به 
. توانایيش دربرخورداری ازحمایت اکثریت جامعه مبتنی است

باید توجه داشت . پرولتاریا الزم نيست خود اکثریت را تشکيل دهد
گرچه . که انگلس دراین جا موقعيت انقالبی را بررسی می کند

بقاتی مشابهی باید وجودداشته باشد، زیرااوضاع قاعدتا توازن ط
درروند انقالب تغيير اساسی نخواهد کرد، اما انگلس روشن نمی 

ابهام دیگری . کند که پيش ازانقالب چه شرایطی باید حاکم باشد
که وجوددارد رابطه پرولتاریا با دیگرطبقاتی است که درفرانسه 

ه نارسا ومبهم پایانی دوجمل. وآلمان درایجاداکثریت دخالت دارند
  این قطعه خبرازامکان سرکوب ميدهد، اما مشخص

 نمی شود که این سرکوب، سرکوب اکثریت های درون هریک 
برخورد عمومی . ازطبقات است یا سرکوب اقليت های مخالف

  )3( مارکس وانگلس تجزیه وتحليل مناسبی را می طلبد
 )1848" (مانيفست حزب کمونيست" مارکس وانگلس در

همه : " فرمولبندی دقيق تری را ازاین مساله بدست می دهند
جنبش های تاریخی پيشين جنبش های اقليت ها یا جنبش 

جنبش پرولتاریا جنبش . هایی  به نفع اقليت ها بوده است
  )4." (خودآگاه ومستقل اکثریت عظيم به نفع اکثریت عظيم است

 نباید به نام دراین جا مارکس وانگلس تاکيد می کنند که انقالب
خود آگاهی اکثریت . اکثریت بلکه بدست اکثریت آگاه  صورت  گيرد

این نظرات تاثير واقعی بر . تضمين کننده منافع خود اکثریت است
 1848استراتژی انقالبی مارکس وانگلس درسالهای  پرتالطم 

همان طور که هانت اشاره کرده است مارکس .  داشت1849و
ن ازانقالب پرولتری پشتيبانی می کردند وانگلس فقط در انگلستا

درفرانسه که این . زیرا تنها دراین کشور پرولتاریا اکثریت داشت
طيقه آشکارا دراقليت بود مارکس وانگلس طرفداراتحاد پرولتاریا با 

این به معنی آن بود که انقالب می بایست . خرده بورژوازی بودند
درآلمان پرولتاریا .  کندخود را به هدف های خرده بورژوازی  محدود

ازاین هم ضعيف تر بود، واین حقيقت مستلزم انقالاب بورژوایی 
عنصر ) 5. (بود که درآن طيقه کارگر آشکارا نقشی جانبی داشت

 1849 و1848اساسی دراستراتژی مارکس وانگلس درسال های 
انقالاب اکثریت بود حتی اگراین امر به معنی به تعویق انداختن 

  .قدرت رسيدن پرولتاریا باشدخواست به 
این که مارکس وانگلس درسالهای بعد ازاین موضع عقب 

  نشستند درمصاحبه ای که مارکس با شيکا گوتریبون داشت 
انقالاب کاراکثریت خواهد : " روشن می شود، آن جا که می گوید 

آنرا انجام  بود، انقالاب کاریک ملت است وهيچ حزبی نمی تواند
  )6." (دهد

  
   *  حق رای همگانی دررژیم های بورژوایی *
  

تاکيد براصل حاکميت منحصر به مارکس وانگلس نبوده است، 
بسياری ازاندیشمندان نيز که تالش کرده اند از مفهوم دمکراسی 

تفاوت برداشت آنها . رکنی اساسی برگزینند برآن تاکيد داشته اند
ت که می پذیرند که این رکن اساسی                                           این اس

. ممکن است درشرایط متفاوت جلوه های متفاوتی داشته باشد
مهم ترین شکل این عنصر اساسی احتماال همان حق رای 

کس همگانی است که نمایشگر یکی از خواست های اصلی مار
  .و انگلس دریک دوره طوالنی زندگی سياسی آن ها است

آنها هرگزبه واکنش حساب نشده رادیکال هایی که انتخابات 
 اعالن کرده 1848فرانسه چنان مایوسشان کرده بود که درسال 

تسليم ." حق رای همگانی ضد انقالبی است: " بودند که
  .نشدند

که به بریتانيا آوینری استدالل می کند که دست کم، تا آنجا 
مربوط می شود مارکس حق رای همگانی را وسيله تعالی دولت 

دراین مفهوم مارکس . سياسی وآغازسوسياليسم می دانست
  . وفادار است" 1843نقد " به پيشينيان هگلی خود و

 1843این امرهمانگونه که دیده ایم موضع گيری ایی  که درنقد ( 
نری می پذیرد که مارکس اما آوی.) آمده است را ساده می کند

دررابطه با آلمان کشوری که اوبرای زمينه اجتماعی آن اهميت 
  )7.( بسياری قائل است، این نگرش را ندارد

همانطورکه خواهيم دید آلمان یک استثنای مجزا نيست بلکه 
  نشان دهنده کاربرد شيوه تحليل عمومی مارکس وانگلس

نی درمتن گسترده این به معنی قراردادن حق رای همگا. است
کليت دمکراتيک که از ترکيب  . تراجتماعی ودمکراتيک است

اجتماعی نيروها نمی توان جدایش کرد، از نظرمارکس وانگلس به 
  قوت خود باقی ماند وبدین ترتيب نظراتی

. آمده بود اعتبار خود را هم چنان حفظ کرد " 1843نقد " که در
  ی که سازوکارمارکس این برخورد را با نظریه پردازان

دمکراتيک را تنها نيروی محرکه می دانند مقایسه می کند 
  :می گوید) "  1852( تفلب در انتخابات : " ودرمقاله 

حتی بادقيق ترین نتيجه گيری های منطقی نيزنمی توان " 
ازرابطه صرف اعداد ضرورت رای گيری طبق وضعيت جاری اموررا 

ورت روابط معين اعداد نتيجه گرفت، اما ازیک وضعيت مفروض ضر
  )8." (به خودی خود بدست می آید

حمایت مارکس وانگلس از حق رای همگانی درمورد انگلستان 
) 1852" (چارتيست ها " مارکس موضع خود را در. کامال آشکاربود

حق رای همگانی برای طبقه : " این طورتوضيح می دهد
ه کارگرانگليس که بخش عمده جمعيت را تشکيل می دهد وب

مثابه یک طبقه طی جنگ داخلی درازمدت، اگرچه زیرزمينی، به 
خودآگاهی رسيده است، جایی که حتی درمناطق کشاورزی 
دیگرنه دهقانان که فقط زمين داران ، سرمایه داران صنعتی 

وکارگران استخدامی را می شناسد مساوی است ) کشاورزان(
دام بنابراین، اجرای حق رای همگانی اق. باقدرت سياسی

این نام درقاره اروپا  سوسياليستی تریست تا هرچيزی که تحت 
نتيجه ناگزیراجرای حق رای همگانی . مورد احترام بوده است

  )9." (سياسی طبقه کارگر درانگلستان عبارت است از برتری
دراینجا حق رای همگانی یک اصل مدون متعالی نيست که بی 

د، بلکه وسيله ای فراهم توجه به زمان یا مکان کاربرد داشته باش
می آورد تا بتوان توازن خاص نيروهای طبقاتی را برفضای 
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درانگلستان پرولتاریای نيرومندی وجود دارد . سياسی تحميل کرد
که می تواند از حق رای همگانی به این دليل که خودآگاه است 

برداشت های مربوط . واکثریت را تشکليل می دهد استفاده  کند
بيان " مانيفست کمونيست " ت پرولتاریا که در به حق حاکمي

الزامات . کاربرد پيدا می کند شده است، دراینجا درحوزه عمل
دمکراتيک وانقالبی دست به دست هم می دهد وبين آنها 

آیا باورمارکس وانگلس به حق رای همگانی . تنشی درکارنيست
امری درست است؟ آیا اميد آنهامبنی براین که نظام حق رای 
همگانی منعکس کننده وزن اجتماعی وخودآگاهی طبقه 
کارگراست، نشان دهنده سادگی آنها ست؟ آیا همان طورکه 
لنين خاطرنشان کرد، این دست کاری بورژوایی نبود که می 
خواست اهميت خود را باال ببرد؟ بی تردید برنمایی نهایی حق 
رای همگانی دربریتانيا پيش گوئی های مارکس وانگلس را 

اما دردوره قبل ازآن ،  نتایج می توانست متفاوت . حقانيت بخشيد
نه ( آن حق رای همگانی که دراثرمبارزه بدست آمده است . باشد

وبه رهایی طبقه به ) اینکه ژست خيرخواهانه طبقات حاکم باشد 
ونه تدارک حق رای برای یک الیه ی اجتماعی دریک ( طورکلی 

نجام درانگلستان به دست آمد می انجامد با آنچه سرا) نوبت 
بعد فراپارلمانی جنبش کارگری . می توانست تفاوت داشته باشد

جنبش  دردوره چارتيست ونبود بوروکراسی کارگری ریشه دارکه 
را به مسيرهای مناسب هدایت کند نمی توانست کم اهميت 

 همين طورهم باید به خاطر داشت که دهه پر. بوده باشد
. رایط زندگی به شکل خاطره ای به جا ماندازفقرچهل بابهبود ش

نگرفته  دراین مرحله کارگران پس ازچند دهه رفاه نسبی آرام 
اگرطبقه کارگرطی این دوره به حق رای دست یافته بود، به . بودند

نزدیک شده بود تا  مدل طبقه سياسی مارکس وانگلس بيش تر
  .آن چه از این مدل درک شده است

وط نهایی جنبش کارگری بخشی نتيجه سق: " فوسترمی نویسد
  کارآیی پيشين آن بوده است، یعنی توانسته است جامعه

 سرمایه داری را به مدت یک دهه ونيم دروضعيت بحرانی نگه 
مهم است که بدبينی حرفه ای مورخين دانشگاهی کسی .دارد

طبقه کارگراوليه انگليس درمقایسه با جنبش های . رانفریبد
 لحاظ حفظ آمادگی خود بسيارقابل توجه است پرولتری بعدی، به

باید به خاطرداشت که حتی انقالبات لنين هم جنگ را به مثابه ( 
احتماال با بداقبالی  جنبش انگلستان). ونی نياز داشتانگيزه بير

اما این . روبه روبوده که نتوانسته بود انگيزه بيرونی داشته باشد
دازه کافی توانمند بود که جنبش حتی درنبود انگيزه بيرونی به ان

بتواند تحولی عميق درساختار سرمایه داری انگليس بوجود 
آنچه  این جنبش رانابود کرد عمدتا این بود که درشرایط .آورد

ناشی ازاین دگرگونی ها نتوانست حالت تهاجمی خود راحفظ 
تحليل فوسترکه بر مطالبات موردی محلی مبتنی است  .کند

   حد دگرگونی درساختارصنعتی دراواخرنشان می دهد که تاچه
دهه چهل عامل تعيين کننده ای دربوجود آمدن اشرافيت کارگری 

این حقيقت بنيادی دردگرگونی های زندگی اجتماعی بازتاب . بود
تمایل محافظه کارانه ای که درميخانه احساس می : می یافت

نفوذ فزاینده  فرقه مسيحيت متدیسم، پيدایش جنبش باده . شد
  .رهيزی وجنبش های آموزش بزرگساالن وبسط فراماسونریپ

سياست رهبران بورژوازی محلی درپاسخ به تهدید رادیکاليزه 
  مثال درچارچوب مقررات " چهره چپ " شدن جنبش که 

نژادپرستی ضد . کارخانه سازش های مهمی را درپی داشت
ه ایرلندی وامپریاليسم عوامل دیگری بودند که وفاداری کارگران ب

  )10.( نظم موجود راتضمين می کرد
ارزیابی مارکس ازتاخير حق رای همگانی درفرانسه نشان دهنده 

دراین مورد بند . تفاوت ظریف موقعيت این کشورباانگليس است
  :چنين آمده است) 1850" (مبارزه طبقاتی درفرانسه " زیردر

) 1848محصول انقالاب (  اما تناقض اصلی این قانون اساسی " 
این است که طبقات پرولتاریا، دهقانان وخرده بورژوازی که این در

قانون بردگيشان را دائمی می کند، طبقاتی هستند که با حق 
رای همگانی به قدرت سياسی می رسند و ازطبقه بورژوازی که 
این قانون اساسی قدرت دیرینه اش را تضمين می کند، تضمين 

 حق رای همگانی .های اساسی چنين قدرتی را سلب می کنند
حاکميت سياسی بورژوازی را مجبور به رعایت شرایط دمکراتيک 

طبقات متخاصم کمک می کند پيروز  به طوری که به. می کند
شوند وپایه های جامعه بورژوازی را به خطر بيندازند، ازآن یک می 

رهایی سياسی به رهایی اجتماعی فرانرود واز این  خواهد که از
ز بهبود اجتماعی به به سازی سياسی یک می خواهد که ا

  )11.(بازنگردند
دراین جا باردیگرحق رای همگانی اساسا بامنافع بورژوازی 

  مارکس استدالل می کند که طبقه . درتناقض قرار می گيرد
بورژوا می بایست بين پای بندی به حق رای همگانی وقربانی 

  کردن قدرت اجتماعی خود یاکنار گذاشتن آن وحفظ 
بدین ترتيب بورژوازی . يت اجتماعی خود یکی را انتخاب کندموقع

  درشرایط مشخص مجبور است عصای فرمانروایی
اگراین گزینش تحقق . سياسی را به دست یک بناپارت بسپارد

نيابد، پی آمد آن انقالب پرولتری نيست زیرا مارکس درحقيقت وبه 
هت به شيوه دمکراتيک درمی یابد که طبقه کارگرفرانسه یی شبا

به جای آن طبقه . طبقه کارگر انگليس وزن اجتماعی الزم راندارد
  .کارگر دراتحاد با خرده بورژوازی ودهقانان به قدرت می رسد

درآلمان توازن نيروهای اجتماعی حتی کم ترازاین هم به نفع 
مساله نظامی " طبق نظرانگلس درکتاب . طبقه کارگر است

دراین کشوردرمقابل یک ) 1865" (پروس وطبقه کارگر آلمان 
کارگرده دهقان وجود دارد که همگی تابع زمين داران فئودال 

دهثانان نيروی عقب مانده ای رانمایندگی می کنند، به . هستند
این دليل که به لحاظ اقتصادی وابسته به زمين داران هستند وبه 

روحانيت ، تاریک اندیشی دیرپا، آموزش " عالوه به خاطر وجود 
  ."سب وپرت بودن مردم ازبقيه جهاننامنا

انگلس هم به عوامل دیگری که نمونه فرانسه نشان داده است 
وميتواند مانع آن شود که طبقه کارگرازحق رای همگانی استفاده 

بوروکراسی مجهز به مطبوعات سازمان : " کند اشاده می کند
یافته ونبود هيچ گونه ميتينگ سياسی وانجمن هایی که پليس تا 

، ازجمله این " جا که توانسته جلوی رشدشان را گرفته استآن
افزون بر این، وضعيت دیگری که ارزش این . عوامل بازدارنده اند

خواست رااز بين می برد خصلت بی تاثير بودن مجلسی است  
حق رای همگانی تحت چنين . که نمایندگان آن باید انتخاب شوند

این ." که یک دام استبرای پرولتاریا نه یک سالح " شرایطی 
انگلس . جمله آخرآنگونه که می نماید مورد تاکيد نيست

درصفحات پيش ازآن توضيح می دهد که منظوراودراین جا آن حق 
رای همگانی است که به فرمان دولت انجام می گيرد وبنابراین 
. برا ی تداوم حيات خود به خيرخواهی دولت وابسته است

نمی تواند حق رای همگانی واقعی اقدامی ازاین دست احتماال 
اگر دولت فرمان حق رای همگانی صادر کند، . " را بوجود آورد

دست وبال آنرا می بندد که " اگر" و" اما " ازهمان آغازچنان با 
برعکس ." درواقع دیگرحق رای همگانی مستقيم نخواهد بود

اگراین خواست به مثابه ثمره مبارزه توده ای تحقق پيداکند، 
  )12." (ماال به یک بند واقعی تبدیل می شوداحت

طبقه کارگر با آزادی : " بعدها دراین اثر جمله زیر آمده است
مطبوعات وحق تجمع وتشکل به حق رای همگانی دست می 
یابد وباحق رای همگانی مستقيم درپيوند با ابزارهای تبليغاتی 

  )13." (ذکر شده درباال به همه چيزهای دیگر دست خواهد یافت
بنابراین انگلس درتحليل نهایی حاضربود ضرورت حق رای همگانی 
را حتی درکشورهایی که طبقه کارگر امکان ایفای نقش رهبری 

این امر به این دليل است که اوروند رای دادن را . رانداشت بپذیرد
دمکراتيک پردامنه ایی  نه  تنها به زمينه اجتماعی که به شرایط

ها درصورت وجودشرایط مناسب ومثال تن. نيز مرتبط ميدانست
وجودآزادی مطبوعات است که حق رای همگانی واقعا به 

بدین ترتيب، ماهيت . دمکراتيزه شدن جامعه کمک خواهد کرد
روند انتخابات به مثابه بخشی از یک کل دمکراتيک فهميده می 

 " 1843نقد " شود واین امربه کل دمکراتيکی مربوط ميشود که در
ن شده وبرخورد منسجم واساسی اورا نشان می مارکس روش

منشاء خانواده ، مالکيت خصوصی " انگلس به این مساله در .دهد
در آنجااوازفرمولبندی زیر استفاده .بازمی گردد) 1884" (ودولت 
. حق رای همگانی معيارپختگی طبقه کارگر است: " می کند

دروضعيت کنونی چيزی جزاین نمی تواند وجود داشته 
روزی که ميزان الحراره حق رای . همين کافی است.دباش

  همگانی درميان کارگران نقطه جوش را نشان دهد، هم 
  )14." (آنها وهم سرمایه داران جایگاه خودرا خواهند دانست

انگلس درمورد امکانات تحقق حق رای همگانی تحت نظام 
نظام رای دهی با دستگاه دولت که . سرمایه داری شک دارد
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اکمه به کمک آن کنترل خود را حفظ می کند، یکسان طبقه ح
اما حق رای همگانی شمشير دودمی است که . گرفته ميشود

هم برای ستم دیدگان وهم برای ستم گران امتيازاتی دربردارد، 
حق . هرچند چنين مزیت هایی دامنه ای محدود داشته باشند

ش رای همگانی اساسا نقش وسيله ای غيرفعال را دارد که تال
آنرا بازتاب  پرولتاریا برای رسيدن به قدرت را تعيين نمی کند بلکه 

بدین ترتيب انگلس بين مبارزه طبقاتی ونظام رای دهی . می دهد
تمایز مصنوعی قایل می شود وبه وضوح درنظر نمی گيرد که این 
دویک   دیگر را تعریف می کنند ومتقابال به یکدیگر یاری  می 

مبارزه طبقاتی " آخرین باردرمقدمه ای که بر انگلس برای . رسانند
اثر مارکس نوشته است به این موضوع می پردازد " درفرانسه 

ودرآنجا پيرامون استراتژی وتاکتيکی که حزب سوسيال دمکرات 
  .آلمان باید درپيش گيرد بحث می کند

دربرنامه مارکسيست های فرانسوی آمده است که   آنها حق "
بال وسيله فریب بود به ابزاررهایی تبدیل رای همگانی را که ق

اگر تنها مزیت حق رای همگانی این بوده باشد که ما را . کرده اند
قادرسازد هر سه سال یک بار تعدادمان را بشماریم یا با رشد غير 
قابل تصور ومداوم آرای ما به همان نسبت هم اطمينان کارگران را 

 خود را باال ببریم وبدین به پيروزی افزایش دهيم ونگرانی دشمنان
ترتيب به بهترین وسيله تبليغيمان تبدیل کنيم، این که دقيقا ما را 
درجریان توانایی های خود واحزاب مخالفمان قرار دهد وبدین 
ترتيب الگوی عملی دراختيارمان بگذارد که ازهيچ چيزدیگری 
دست کم نداشته است بطوری که ما را ازنگرانی نابهنگام وبی 

اگرحتی همين امتياز حق رای . اطی پيش ازموقع درامان دارداحتي
اما مزیت حق رای . همگانی بوده باشد ، بسيار کافی است

حق رای همگانی همه . همگانی ازاین ها بيش تربوده است
احزاب را واميدارد ازنظرات واعمال خود دربرابرحمالت ما 

مجلس افزون بر این، در. درحضورهمه مردم ازخود دفاع کنند
تریبونی دراختيارنمایندگان ما قرار می دهد تا با مخالفين خود 
ودربيرون با تودها با اقتدار و آزادی کامال متفاوت ازآنچه مطبوعات 

زمانی که کارزار . ویا جلسات دراختيارمان می گذارند صحبت کنيم
انتخاباتی وسخن رانی های سوسياليستی درمجلس پيوسته 

بنشاند ، ارائه قانون ضد سوسياليستی مخالفين را سرجایشان 
آنها به دولت وبورژوازی چه فایده ای می تواند داشته باشد؟  

بنابراین، روشن است که ازنظر انگلس حق رای همگانی ) "15(
  دراین مرحله عمال خودرا به ثبت می رساند وهشدار به رعایت

ایده آیا انگلس به . احتياط که قبال وجود داشت ازميان می رود
رفورميستی حق رای همگانی به مثابه نوش داروی همه مصائب 

اجتماعی ودمکراتيک ) تغييرروابط ( تسليم شده است؟ آیا اوازکل 
به جزیی ازکل توجه پيدا کرده است؟ درپاسخ به این سئواالت 
ابتدا باید به این حقيقت اشاده شود که هنوز هم به حق رای 

روابزاری دردست حزب برای همگانی به مثابه مفهومی اثرگذا
گسترش تبلغ وکسب پشتيبانی نگریسته می شود ونه هم چون 

انگلس درعين حال که حق رای همگانی را . اصلی فی نفسه
مطمئن ترین راه رسيدن به قدرت می داند ، درعين حال می 
پذیرد که اگرسرکوب آغاز واتخاذ شيوه های دمکراتيک غيرممکن 

  )16.( دادشود، حزب تغييرمشی خواهد
حتی تحت شرایط کنونی هم حق رای همگانی تنها منشاء 

این امررا با سرکوبی که . قانونيت دمکراتيک شمرده نمی شود
احزاب سوسيال دمکرات باآن روبروست وماهيت غيردمکراتيک 

  .نظام انتخاباتی می توان توجيه کرد
قطعه باال نشاندهنده آن است که حق رای همگانی معياری 

. دست حزب جهت سنجيدن حمایتی که ازآن می شوداست در
این خود نشان می دهد که انگلس به پارامتر مشخص حمایت 
مردم اهميت می دهد، نه این که صرفا فرض کند که حزب 

این برخورد به حساب اعتبارموضع دمکراتيک . نماینده تودهاست
 انگلس گذاشته می شود، اما روشن نبودن استنباط های 

اودرسطحی گسترده برای اوضد اعتباربه حساب می دمکراتيک 
حزب دربررسی ازقراءت این معيار چه اصولی را باید راهنما . آید

قراردهد؟ آیا قبل ازآن که حزب به شيوه انقالبی عمل کند جلب 
" اکثریت برایش ضروری است؟  تردیدی نيست که انگلس اقدام 

اوبا . د می کندر" اقليت کوچک آگاه درراس توده های ناآگاه را
شرایط نظامی پيروزی آن موجود  کودتا قاطعانه مخالف است زیرا

اوچنين استدالل می کند که خواست اقليت بيست . نيست
  )17.(درصدی برای دست یابی به قدرت فاقد اعتبار است

این استدالل این سئوال را مطرح می کند که آیا اقليت بزرگ تری 
انگلس .  می توان تایيد کردکه درپی سرنگونی رژیم باشد را

به " درجای دیگرظاهرا درخصوص یک اکثریت درصورتی که طيقات 
روند سياسی را درهم بریزند شک " لحاظ تاریخی عقب افتاده 

  )18.(می کند
او امکان این که دریک بحران انقالبی اقليتی کمونيست به اکثریت 

 چه روشن نيست این اقليت: تبدیل شود را نيزبررسی می کند
  )19.(شکلی به خود می گيرد

درقطعه دیگری انگلس مشخصا اظهارمی دارد که انقالبيون می 
  )20.(توانند قلمروحاکميت را ترک کنند

اما درموقعيت دیگری می پذیرد که وجود اکثریت ضروری 
" مقدمه ای برمبارزه طيقاتی درقرانسه " از متن کتاب) 21.(است

اله  حق رای همگانی نيز روشن می شود که انگلس یه مس
علی رغم زمينه دمکراتيک نامناسبی که قبال به آن اشاره شد  
می تواند مواد ضروری را دراختيار سوسيال دمکراسی آلمان 

انگلس استدالل می کند که طيقه . بگذارد، بسيار اطمينان دارد
حاکمه به احتمال قریب به یقين برای جلوگيری ازپيروزی انتخاباتی 

نتيجه .  دمکرات عليه آن به زور متوسل می شودحزب سوسيال
  )22.(ناگزیر این عمل دولت انقالب خواهد بود

انگلس نتوانست قبول کند که موقعيتی هم  هست که درآن 
اونتوانست . سرکوب دولتی به مرحله اعمال خشونت نمی رسد

برای سازوکارهای انتخاباتی که دررابطه باحزب سوسيال دمکرات 
این امرنشان دهنده . می کرد اهميت قائل شودتبعيض اعمال 

احتماال این . آنست که تحليل اوازروند دمکراتيزه شدن ناکافی بود
ضعف که به سرنوشت باوری وبی عملی درحزب سوسيال 
دمکرات کمک می کرد،  نشاندهنده ميراثی ایدئولوژیک و  مایه 
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