
 

۱۳۹۲تير -۲۳شمارۀ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهراب شباهنگ

 ۱۳۹۲تير 

جنبش کارگری از هنگامی که به يک جنبش 

بزرگ اجتماعی تبديل شد، جنبشی که هيچ طبقۀ 

اجتماعی نمی توانست آن را ناديده بگيرد و هر 

يک می کوشيد به گونه ای آن را به خدمت  

خود درآورد، با دو انحراف مهم روبرو بود 

(مکتبی که طرفدار تغييرات  رفرميسميکی 

تدريجی و مخالف جهش يا انقالب است) و 

(مکتبی که نهاد دولت و اصل  آنارشيسمديگری 

اقتدار را سرچشمۀ استثمار و همۀ مصائب 

اجتماعی می داند و خواهان محو فوری نهاد 

دولت و اقتدار در همۀ زمينه ها است). می 

هدف با  ، زيرا اين دو گرايشانحراف گوئيم

که محو استثمار و نظام  نهائی جنبش کارگری

طبقاتی در جامعۀ بشری در سطح جهانی است 

در تقابل قرار دارند، هر چند غالبا (و نه 

هميشه)، آنها نيز مدعی مبارزه با استثمار و 

طبقات استثمارگرند و حتی گاه (مشخصا تا آنجا 

که به آنارشيسم مربوط می شود) به عبارت 

های تند و تيز در بارۀ نابود ساختن پردازی 

در  تمام نهادهای سلطه و استثمار و اقتدار

و غيره می » آرمان رهائی«جامعه و تحقق 

پردازند. ما در اين نوشته نخست جنبه های عام 

گرايش رفرميستی در جنبش کارگری را به 

طور خالصه بيان می کنيم و سپس می کوشيم 

جنبش  برخی ويژگی های رفرميسم را در

 کارگری ايران توضيح دهيم.

 جنبه های عام رفرميسم کارگری

رد مبارزۀ طبقاتی برای برانداختن سرمايه  •

داری و نظام طبقاتی به طور کلی از راه 

  انقالب های کارگری: 
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رفرميست های کارگری ممکن است مبارزۀ 

طبقاتی را به طور کلی رد نکنند اما مبارزۀ 

ن سرمايه داری و طبقاتی به منظور برانداخت

دگرگون کردن ريشه ای جامعه از راه انقالب 

های کارگری را نمی پذيرند. آنها مبارزۀ 

طبقاتی را برای به دست آوردن يک رشته 

اجتماعی يا سياسی و  -بهبودهای اقتصادی

فرهنگی و يا برای از ميان برداشتن يک رشته 

از بازمانده های جامعۀ کهن (روابط و نهادهای 

رمايه داری) می پذيرند يا ممکن است پيشاس

بپذيرند اما هنگامی که اين مبارزه کل چارچوب 

نظام موجود، يعنی سرمايه داری، را هدف 

قرار می دهد و برای پيروزی آن، ضرورت 

برانداختن انقالبی نظام سياسی حاکم مطرح می 

شود عقب می نشينند و در کنار نيروهای 

موجود و محافظه کاِر خواستار حفظ نظم 

 مخالف انقالب قرار می گيرند.

پذيرفتن مبارزۀ طبقاتی به عنوان يک واقعيت 

در تاريخ و در وضعيت جاری جامعه، به 

خودی خود به معنی داشتن موضعی انقالبی يا 

دست کم موضع انقالبی پيگير نيست. بسياری 

از نظريه پردازان و فعاالن سياسی و اجتماعی 

زی و حتی برخی بورژوازی و خرده بورژوا

از روشنفکرانی که منشأ اشرافی دارند ممکن 

است به عنوان فيلسوف، جامعه شناس، مورخ، 

سياست شناس و حتی دست اندرکاِر سياست، 

واقعيِت مبارزۀ طبقاتی را به رسميت بشناسند و 

در اين مبارزه تا آنجا که کل نظم موجود را به 

تا  مبارزۀ طبقاتیچالش نکشد شرکت کنند، اما 

را نه به لحاظ نظری و نه عملی نمی  به آخر

، يعنی مبارزه مبارزۀ طبقاتی تا به آخرپذيرند. 

تا محو طبقات، تا هنگامی که مبارزۀ طبقاتی 

موضوعيت خود را از دست بدهد يعنی تا 

زمانی که طبقات و نظام طبقاتی و امتيازات 

مبارزۀ طبقاتی ديگر وجود نداشته باشند. 

در مرحلۀ نخست مستلزم  آخرطبقاتی تا به 

برانداختن نظام سياسی و حقوقی حافظ روابط 

سرمايه داری و ديگر روابط استثمارگرانه و 

نيز مبارزه با روند بازگشت به چنين روابطی 

است (هنگامی که طبقات استثمارگر در اثر 

انقالب سرنگون گشته اما نابود نشده اند). چنين 

رت سياسی طبقۀ مبارزه ای مستلزم استقرار قد

کارگر است: طبقه ای که ديگر نمی خواهد 

طبقه باشد (نه طبقۀ استثمار شونده و زيردست 

و نه طبقۀ استثمارگر و فرادست) و خواستار 

چنان روابط توليدی و اجتماعی ای است که 

زمينه های استثمار و ايجاد و تحکيم طبقات و 

امتيازات طبقاتی را از ميان بردارد. رفرميسم 

کارگری که مخالف محو طبقات است با 

مبارزات و روندهائی که برای محو استثمار و 

محو طبقات ضروری هستند نيز مخالفت می 

ورزد. بدين سان يک ويژگی اساسی رفرميسِم 

کارگری، رد ضرورت استقرار فرمانروائی 

طبقۀ کارگر و پی ريزی روابط توليدی 

 سوسياليستی است.
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نروائی طبقۀ کارگر و رد ضرورت استقرار فرما •

 پی ريزی روابط توليدی سوسياليستی

افق ديد رفرميست های کارگری در زمينۀ 

سياست و مسألۀ قدرت سياسی از افق ديد 

بورژوائی و خرده بورژوائی فراتر نمی رود. 

آنها مانند بسياری از بورژواها و خرده 

بورژواها با نگرشی عاميانه به دولت، آن را 

اتی يا فرا طبقاتی ارزيابی می نهادی غير طبق

کنند. دولت را نهادی در خدمت تمام طبقات 

اجتماعی می دانند. انتقاد آنها به دولت يا بهتر 

بگوئيم به حکومت، انتقاد به ناکارآمدی آن يا 

انتقاد به فساد يا جاه طلبی فردی برخی 

دولتمردان يا عدم رعايت قانون و غيره است. 

ر سلطۀ يک طبقه بر طبقۀ دولت از ديد آنها ابزا

ديگر، و دولت بورژوائی وسيله ای برای حفظ 

روابط توليدی استثمارگرانۀ سرمايه داری 

بلکه ابزار و وسيله ای خنثی است که  ،نيست

آن را در دست بگيرند به » افراد خوب«اگر 

آن » افراد بد«عمل می کند و اگر » جامعه«نفع 

» معهجا«را در دست داشته باشند به زيان 

حرکت خواهد کرد! آنها توجه ندارند که دولت 

های بورژوائی حتی اگر هيچ صاحبمنصب يا 

کارمند فاسد و رشوه خواری نداشته باشند، حتی 

اگر همۀ اعضای آنها از بزرگ تا کوچک بر 

و بدون پارتی بازی » شايسته ساالری«اساس 

در جايگاه خود قرار گرفته باشند، حتی اگر 

اردان و وظيفه شناس باشند همه متخصص و ک

بازهم در ماهيت بورژوائی و ضد کارگری اين 

دولت ها، به عنوان ارگان سيادت طبقاتِی  

طبقات دارا و ابزاری که کارکرِد آن مطيع و 

زيردست نگاه داشتن طبقات پائين جامعه به نفع 

باالئی هاست، تغييری رخ نمی دهد. زيرا چنين 

اساسی و قوانين  دولتی در بهترين حالت قانون

عادی را اجرا خواهد کرد و تابع حقوق 

بورژوائی خواهد بود اما اين قوانين و چنين 

حقوقی پاسدار منافع سرمايه داران و ديگر 

استثمارگران و به زيان استثمار شوندگان و 

 طبقات پائين جامعه است.   

يک دليل نفهميدن اين موضوع از جانب 

را  » جامعه«ا رفرميست ها اين است که آنه

صرفا تجمع افراد در کنار يکديگر می دانند و 

که مبتنی بر شالودۀ  ساختار طبقاتینه يک 

اقتصادی معينی است که جايگاه افراد را در 

روند توليد اجتماعی تعيين می کند: روابط و 

جايگاه هائی که سرشار از تضادند و زايندۀ 

 تضاد. ساختار طبقاتی جامعه نه تنها بيانگر

بلکه  ،روابط توليدی حاکم بر جامعه است

مضمون و عملکرد نهادهای سياسی، حقوقی، 

دينی و ديگر نهادهای ايدئولوژيک موجود در 

جامعه را نيز تعيين می کند. گفتيم که رفرميست 

ها ممکن است وجود تضادهای طبقاتی را 

بپذيرند اما نتايج اجتناب ناپذير آن تضادها در 

حقوقی را رد می کنند و عرصه های سياسی و 

با لفاظی و شعبده بازی سياست و حقوق و 

نهادهای مربوط به آنها را غير طبقاتی جلوه گر 

می سازند. آنها حتی تضادهای اقتصادی را در 
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چارچوب نظام حاکم و در روندی تدريجی و از 

طريق سازش و آشتی طبقاتی و يا در اثر 

 پيشرفت علم و فن قابل حل می دانند.

ز نظر آنها يکی از مهم ترين وسايل و شايد ا

تنها وسيله ای که می تواند تضادهای اجتماعی 

و طبقاتی را حل کند همين ابزار دولتی است به 

بيافتد. در » افراد خوب«شرط اينکه به دست 

همين راستا تالش می کنند با ورود در مجلس 

های قانون گذاری سرمايه داران و زمينداران، 

وضع کنند و » به نفع مردم«و » وبقوانين خ«

احتماال در کابينه های طبقات حاکم پست 

وزارتی به دست آورند. (البته اين امر تنها در 

جاهائی ممکن است که به دليل توازن نيروهای 

طبقاتی جامعه، حاکمان چنين اجازه ای می دهند 

و نه در رژيم ارتجاعی ای مانند حکومت 

از عناصر  اسالمی ايران که حتی برخی

های "خودی" را نيز » استوانه«و » بنيانگذار«

می کند). اما دست يابی » رد صالحيت«

احتمالی به نمايندگی مجلس، پست های وزارت 

و حتی رياست جمهوری از جانب نيروهای 

رفرميست، نه تنها تغييری در وضعيت طبقۀ 

کارگر به عنوان طبقه ای فرودست و استثمار 

بلکه حاکميت  ،ی دهدشونده در جامعه نم

بورژوازی را تحکيم می کند. به قدرت رسيدن 

ادواری احزاب و گرايش های رفرميست و 

سوسيال دموکرات در اروپا و برخی کشورهای 

آمريکای التين و غيره اين ادعای ما را تأييد 

» سوسياليست«می کند: عملکرد حکومت های 

 ميتران و اوالند در فرانسه، به هيچ رو تغييری

در وضعيت اقتصادی، اجتماعی، سياسی و 

فرهنگی طبقۀ کارگر اين کشور، به عنوان طبقه 

ای فرودست و استثمار شونده، به وجود نياورد: 

اصالحات آنها در زمينۀ بهبود زندگی کارگران 

يا خدمات اجتماعی به سرعت از جانب خوِد 

حکومت های به اصطالح سوسياليست و يا 

شد يا به زير سؤال حکومت های بعدی خنثی 

رفت. اقدامات سياسی آنها، در سطح داخلی و 

خارجی، کامال در خط سياست امپرياليستی 

پيشين و مرسوم شان در جهت حفظ و تحکيم 

سرمايه داری انحصاری و داشتن سهمی از 

ديگر قدرت های سلطه غارت جهان در کنار 

. همين امر در مورد حزب گر بود و هست

» حزب کارگر«آلمان و  »سوسيال دموکرات«

انگلستان و احزاب مشابه در ايتاليا، اسپانيا، 

 يونان، اسرائيل و غيره نيز صادق است. 

در مورد احزاب کارگری اصالح طلب برزيل 

در » حزب کار«و آفريقای جنوبی، يعنی 

در » حزب کمونيست«برزيل و به اصطالح 

آفريقای جنوبی، نيز بايد گفت هرچند اين 

تحول سياسی دموکراتيک اين احزاب در 

کشورها نقش مؤثری ايفا کردند، اما هنگامی که 

مسألۀ کارگران و خواست های مستقل اين طبقه 

پيش آمد و هنگامی که می بايست بين منافع 

طبقۀ سرمايه دار و منافع طبقۀ کارگر يکی را 

حزب «در برزيل و » حزب کار«انتخاب کرد، 

انب طبقۀ در آفريقای جنوبی، ج» کمونيست
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سرمايه دار را گرفتند. در برزيل به رغم رشد 

اقتصادی و افزايش ثروت در ده يا دوازده سال 

گذشته، قدرت خريد کارگران افزايش نيافته 

است و جنبش ميليونی اعتراضی اخير توده 

های زحمتکش برای بهبود خدمات اجتماعی، 

بهبود شرايط کار و غيره که با سرکوب پليس 

ه شد نشان داد که سياست حزب دولتی مواج

 رفرميست حاکم همان سياست بورژوائی است.

کشتار ده ها کارگرمعدن و زخمی و دستگير  

کردن صدها تن از آنان در آفريقای جنوبی 

توسط پليس حکومتی در سال گذشته با تأييد 

بزرگترين اتحاديۀ کارگری اين کشور همراه 

 »حزب کمونيست«بود، اتحاديه ای که با 

آفريقای جنوبی و حزب کنگرۀ ملی آفريقا 

(حزب نلسون ماندال) پيوند نزديک دارد. خود 

اين دو حزب نيز که در دوران پس از رژيم 

نژادپرست آفريقای جنوبی همواره در قدرت 

سياسی بوده اند، در کشتار و سرکوب کارگران 

به طور کلی سياست ضد کارگری حکومت  و

ومت نژادپرست شريک جرم بوده اند. اگر حک

سابق آفريقای جنوبی اساسا حامی سرمايه 

پوست بود و حقوق سياسی و مدنی  داران سفيد

سياه پوستان و ديگر رنگين پوستان را پايمال 

می کرد، حکومت کنونی آفريقای جنوبی 

هرچند با سياست تبعيض نژادی مخالف است و 

را فارغ از تعلق نژادی » حقوق شهروندان«

می شناسد اما ماهيتا حامی نظام شان به رسميت 

لطف سياست ضد «سرمايه داری است که به 

اين حمايت هم شامل » تبعيض نژادی اش

سرمايه داران سفيدپوست (داخلی و خارجی)، 

هم بورژوازی سياه پوست نوپا و هم 

بورژوازی دورگه می شود. همچنين به رسميت 

شناختن حقوق شهروندان و حق اعتصاب مانع 

ده است که پليس حکومت آفريقای از آن نش

 جنوبی کارگران اعتصابی را گلوله باران کند!

بدين سان رفرميست ها نه تنها خواستار 

برانداختن بورژوازی و درهم شکستن ماشين 

بلکه خواهان  ،دولتی طبقات استثمارگر نيستند

شرکت در دستگاه دولتی و مجالس قانونگذاری 

د و در صورت و دستگاه اجرائی طبقات حاکم ان

رسيدن به قدرت همان سياست بورژوازی را 

به عمل در می آورند و گاه به خاطر نفوذی که 

در ميان جمعيت از جمله در ميان بخشی از 

کارگران دارند، به اقداماتی ضد کارگری دست 

» بورژوائی خالص«می زنند که حکومت های 

 به سادگی از عهدۀ آن بر نمی آيند.

ست ها مخالف درهم شکستن از آنجا که رفرمي

دستگاه سلطۀ بورژوازی و ديگر طبقات 

استثمارگرند، از آنجا که برای قانون و حقوق، 

همچنان که برای دولت و حکومت، سرشتی 

غير طبقاتی قايل اند، طبيعتا نمی توانند 

خواستار تغيير شالودۀ اقتصادی جامعه باشند 

زيرا قدرت سياسی حاکم و نظام حقوقی موجود 

نهادهای مربوط به آنها مهم ترين پاسداران  و

اجتماعی موجود يعنی روابط  -شالودۀ اقتصادی
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توليدی استثمارگرانه اند و مخالفت با برانداختن 

قدرت سياسی حاکم و نظام حقوقی موجود و 

نهادهای مربوط به آنها طبيعتا به معنای مخالفت 

با تغيير ريشه ای روابط توليدی نيز هست. اما 

تنها علت عدم تمايل رفرميست ها به تغيير  اين

ريشه ای روابط توليدی حاکم نيست. علت ديگر 

و شايد مهم تر اين است که رفرميست ها روابط 

توليد سرمايه دارانه را جاودانه تصور می کنند 

و تغيير بنيادی اين روابط و پی ريزی روابط 

توليدی ديگری که در آن از استثمار و کار 

سيم افراد به تصميم گيرنده و مجری، مزدی و تق

به فرمانده و فرمانبر و غيره اثری نباشد را 

 نه زوال اقتصادیناممکن می دانند. آنها 

(روند فروپاشی سرمايه داری در  سرمايه داری

اثر تشديد تضادهای درونی آن و به طور 

مشخص تضاد بين سرشت اجتماعی کار و 

ول ) را قبو مالکيت تصاحبسرشت خصوصی 

را. بدين  نه تشديد تضادهای طبقاتیدارند و 

سان رفرميست ها هم به دستگاه سياسی و 

حقوقی سرمايه داری (ماشين دولتی و نظام 

حقوقی) و هم به روابط توليد سرمايه داری 

ايمان و اعتقادی خرافی دارند و در بهترين 

حالت خواهان اصالحاتی در آنها هستند و نه 

اندن دستگاه سياسی و برانداختن آنها و نش

حقوقی نوين و پی ريزی روابط اقتصادی نوينی 

که مانع سر برآوردن استثمار و نظام طبقاتی 

 گردد.

رفرميست ها از آنجا که روابط توليد سرمايه 

داری و نظام طبقاتی (وجود و حتی ضرورت 

وجود طبقات فرادست و فرودست در جامعه) 

م  نهادی را امری ابدی می بينند، دولت را ه

جاودانی می پندارند. برای آنها تحقق جامعۀ بی 

طبقه و بی دولت ناممکن است. اگر آنارشيست 

ها الغای فوری دولت را پيش از محو طبقات، 

و يا همزمان با برانداختن قدرت بورژوازی و 

ديگر استثمارگران، موعظه می کنند (که همان 

معنی محو دولت پيش از محو طبقات را می 

چون به محض برافتادن بورژوازی از دهد 

قدرت، طبقات محو نمی شوند)، رفرميست ها 

مانند بورژوازی و ديگر طبقات دارا برای نهاد 

 دولت، زندگی جاودانی قايل اند.

به طور کلی وابستگی فکری و ايدئولوژيک 

رفرميست های کارگری به دستگاه نظری و 

ايدئولوژيک بورژوازی و خرده بورژوازی، 

ث می شود که اينان از نظر سياسی و عملی باع

نيز استقالل نداشته باشند و از بورژوازی يا 

خرده بورژوازی دنباله روی کنند (چه در 

 حکومت باشند و چه در اپوزيسيون).

 نداشتن سياست مستقل  

آری، رفرميسم کارگری به علت وابستگی 

نظری و ايدئولوژيکی به ديدگاه های بورژوائی 

رژوائی ناتوان از داشتن سياست و خرده بو

يعنی سياستی که در  ،مستقل کارگری است

جهت منافع درازمدت و خواست های فوری 
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طبقۀ کارگر باشد و مبارزۀ طبقاتی برای 

برانداختن طبقات استثمارگر و پی ريزی جامعه 

استثمار و طبقات را تقويت کند و به  بدونای 

ر پيش برد. سياست رفرميست های کارگری د

عرصۀ تشکيالت نيز خود را نمايان می کند. 

آنها يا صاف و ساده مخالف ايجاد حزب سياسی 

مستقل طبقۀ کارگرند و به دنباله روی از اين يا 

آن حزب غير کارگری (مثال حزب بورژوائی 

ترقی «يا » دموکرات«يا خرده بورژوائی 

بهمان شخصيت روی می  وفالن و يا ») خواه

حزبی مبادرت می ورزند که  آورند، يا به ايجاد

از نظر تشکيالتی مستقل اما از نظر سياسی 

دنباله رو بورژوازی است، دست کم به اين 

علت که از دستگاه فکری و سياسی بورژوازی 

تمام «نگسسته است. برخی طرفدار حزبی 

يعنی متشکل از نمايندگان طبقات » خلقی

مختلف با منافع متفاوت و متضاد هستند و 

يز به طور کلی با تحزب و تشکل برخی ن

 مخالفت می کنند. 

همين گرايش ها در سياست اتحاديه ای 

رفرميست های کارگری نيز خود را نشان می 

دهند: يک گرايش رايج و گسترده اين است که 

به بهانۀ ضرورت استقالل سنديکا يا اتحاديه، 

(يا به بهانۀ اختناق و ترس از سرکوب دولتی) 

سی و يا موضع گيری سنديکا در با فعاليت سيا

رويدادهای سياسی جامعه مخالفت می کنند: آنها 

سنديکا يا اتحاديه » بی طرفی سياسی«مروج 

هستند. واقعيت اين است که اقتصاد و سياست 

از هم جدا نيستند و سنديکا اگر خود را از 

مبارزۀ سياسی و موضع گيری سياسی منع کند، 

يز نمی تواند مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی ن

انجام دهد. مثال سنديکا نمی تواند به مسايل و 

خواست های مربوط به مزد، شرايط کار، بيمۀ 

بيکاری و بازنشستگی، بيمه های اجتماعی و 

غيره بپردازد اما نسبت به قانون کار يا اقالم 

بودجۀ دولتی نظری نداشته باشد و يا سکوت 

در کند؛ سنديکا نمی تواند اعتبارات دولتی 

مورد آموزش، بهداشت، مسکن و ديگر خدمات 

اجتماعی و نيز چگونگی ارائۀ اين خدمات را 

ناديده بگيرد؛ سنديکا نمی تواند بدون حق 

تشکل، گردهمائی، بيان علنی خواست های 

کارگران، افشای فشارها و ستم های 

کارفرمايان و دولت بر کارگران، مخالفت با 

و جامعه، تبعيض های مختلف در محيط کار 

آزادی راه پيمائی، اعتراض جمعی، اعتصاب و 

از اين رو نمی  ،غيره به زندگی خود ادامه دهد

آزادی های سياسی  بی اعتنا بهتواند 

با سرکوب و دستگيری و  باشد يادموکراتيک 

محاکمۀ فعاالن کارگری و به طور کلی فعاالن 

سنديکا نمی  مخالفت و مبارزه نکند.سياسی 

است های زنان، به ويژه زنان تواند از خو

کارگر، و برابری آنان با مردان در تمام 

عرصه های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، 

سياسی و فرهنگی پشتيبانی نکند؛ سنديکا نمی 

تواند نسبت به خواست های جوانان و از جمله 

دانشجويان بی اعتنا باشد؛ سنديکا نمی تواند به 
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ست محيط زيست که با شرايط کار و زي

کارگران پيوند ناگسستنی دارد و به سياست 

دولت و طبقات حاکم در اين زمينه بی توجه 

باشد و نظرات و خواست های خود را بيان 

نکند؛ سنديکا نمی تواند چشم خود را نسبت به 

سياست های شووينيستی و نظامی گری و ستم 

چون اين  ،های دينی و ملی ببندد و سکوت کند

لطمات بزرگی که به کل  سياست ها عالوه بر

جامعه می زند در راه وحدت و همبستگی 

کارگران در سطح ملی و بين المللی سنگ می 

اندازند؛ سنديکا نمی تواند به سياست خارجی 

سياست داخلی است و بر ديگرکه روی 

وضعيت اقتصادی و سياسی مردم و جامعه اثر 

می گذارد اعتنائی نداشته باشد؛ سنديکا نمی 

سبت به سياست های جنگ افروزانه و تواند ن

تجاوزگرانه از جانب هر دولت و سازمانی که 

باشد ساکت بماند؛ سنديکا نمی تواند نسبت به 

مسايل کارگران در سراسر جهان، نسبت به 

دستاوردها و شکست های کارگران در سراسر 

گيتی چشم فروبندد و همبستگی جهانی کارگری 

تمام اين موارد که می بينيم که را فراموش کند. 

سنديکا نمی تواند از آنها چشم پوشی کند 

مستلزم مداخلۀ سياسی و موضع گيری سياسی 

سنديکا است هر چند اين مداخله با مداخلۀ 

حزبی يکسان نيست و جای آن را نمی گيرد 

. با در نظر گرفتن اين ولی اجتناب ناپذير است

موارد و ده ها مورد مشابه ديگر به خوبی 

بی طرفی سياسی «می گردد که تز روشن 

حيلۀ کثيفی از جانب طبقۀ حاکم برای » سنديکا

ساکت کردن کارگران و مطيع نگاه داشتن 

آنهاست. بورژوازی و ديگر طبقات و گروه 

بلغ به های استثمارگر و کارگزاران آنها که مُ 

سنديکاها هستند » بی طرفی سياسی«اصطالح 

ود را زير پا هر زمان که الزم ببينند اين تز خ

می گذارند و آشکارا به پيشبرد سياست خود در 

سنديکاها، حتی با زور و تهديد و تطميع، می 

پردازند. "بی طرفی سياسی سنديکا" به معنی 

سکوت در برابر سياست بورژوازی و پذيرش 

حاکميت آن است و از اين رو از سوی 

کارگرانی پذيرفته می شود که به ضرورت 

و با بورژوازی و داشتن در ر مبارزۀ رو

سياست مستقل کارگری و پيشبرد اين سياست 

در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

پای بند نيستند و يا هنوز به اين آگاهی نرسيده 

 اند. 

يک بينش انحرافی ديگر در مورد سنديکا، که 

بيشتر از سوی برخی گرايش های آنارشيستی 

يکائی به (مانند آنچه در تاريح جنبش سند

» آنارکوسنديکاليسم« و » سنديکاليسم انقالبی«

معرف شده است) دامن زده می شود اين است 

می دانند و  تنها سازمان کارگریکه سنديکا را 

وظيفۀ تغيير اساسی وضعيت طبقۀ کارگر در 

جامعه و به طور کلی وظيفۀ تغيير بنيادی 

جامعه را بر دوش سنديکا می گذارند و گاه تا 

پيش می روند که سنديکا را همچون ُمدل آنجا 

جامعۀ آينده معرفی می کنند. اينکه سنديکاهای 
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سنديکاهائی که    -مستقل و رزمندۀ کارگری 

هم به مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی می پردازند 

و هم با رد تز بی طرفی سياسی سنديکاها، در 

مبارزات سياسی طبقۀ کارگر نيز شرکت دارند 

بايد سهم بزرگی در مبارزۀ  ، می توانند و-

طبقاتی، در ايجاد همبستگی و اتحاد ميان 

کارگران مزدی و در تغيير وضعيت اجتماعی 

اقتصادی و سياسی طبقۀ کارگر ايفا کنند  –

درست است اما سنديکا تنها سازمان طبقۀ 

کارگر نيست و به خاطر محدوديت های حوزۀ 

مبارزۀ سنديکائی (حتی اگر بر تنگ نظری ها 

و محافظه کاری های رفرميستی و بر تز 

ارتجاعی بی طرفی سياسی سنديکا غلبه کند) 

نمی تواند تمام وظايف مربوط به مبارزۀ طبقۀ 

کارگر برای آزادی خود و کل جامعه را بر 

دوش کشد. نه تنها سنديکای يک کارخانه يا يک 

صنعت يا رشتۀ توليدی، بلکه مجموعۀ 

سيون سنديکاها و به اصطالح کنفدرا

سنديکاهای صنايع و رشته های مختلف توليدی 

طبقۀ و خدماتی نيز قادر به چنين کاری نيستند. 

کارگر در مبارزۀ خود برای برانداختن سرمايه 

از مبارزه در  داری و نظام طبقاتی ناگزير

عرصه های مختلف و اشکال مختلف است: 

يعنی مبارزه های متفاوتی را بايد به پيش برد 

هدف واحدی  به طور کلیه همگی که با آنک

دارند از نظر شيوۀ عمل متفاوتند و روش ها و 

. اين سازمان سازمان های متفاوتی را می طلبند

ها عبارتند از حزب سياسی طبقۀ کارگر، 

سنديکا يا اتحاديۀ کارگری، شورا يا ارگان 

قدرت دولتی کارگری، کميتۀ کارخانه يا محل 

است. اين دو کار که ارگان مديريت کارگری 

سازمان اخير (شورا و کميتۀ کارخانه يا محل 

کار) تنها در روند انقالب کارگری و به ويژه 

پس از تسخير قدرت به دست طبقۀ کارگر شکل 

می گيرند و توسعه می يابند و سنديکا به تنهائی 

نمی تواند عالوه بر کارهای ويژۀ خود وظايف 

 حزب، شورا، کميتۀ کارخانه و محل کار و

سازمان سراسری تنظيم و برنامه ريزی 

اجتماعی ای را که پس از انقالب  –اقتصادی 

برای ساختمان سوسياليسم ضرورت می يابد بر 

همه اين تصور در ذهن  عهده گيرد. با اين

برخی از کارگران و فعاالن کارگری وجود 

دارد که سنديکا يا شورا به تنهائی قادر به انجام 

آنها از سنديکا يا شورا در کارها است.  اين همۀ

می » سازمانی همه فن حريف«ذهن خود 

سازند و تمام وظايف مبارزۀ طبقاتی را بر 

عهدۀ آن می گذارند. برخی نيز اصطالح 

را به کار می برند و می » ظرف مبارزه«

 خواهند همه چيز را در يک ظرف بريزند!

سازمان همه فن «بينش تک سازمانی يا 

سازمان حزب باشد يا (خواه اين » حريف

سنديکا يا شورا يا کميتۀ کارخانه يا کميتۀ 

کارگری و غيره)، بينشی يکسو نگر و محدود 

است و وسعت و پيچيدگی مبارزۀ طبقاتی و 

تنوع اين مبارزه و عرصه ها و اشکال آن را 

. اين بينش، به ويژه تا آنجا که تنها نمی بيند
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می داند سازمان طبقۀ کارگر را سنديکا يا شورا 

و ضرورت حزب سياسی طبقۀ کارگر را نفی 

می کند (البته نفی ضرورت حزب کارگری هم 

از موضع رفرميستی می تواند صورت گيرد و 

هم از موضع آنارشيستی)، در تحليل نهائی به 

کم بها دادن به سياست و مبارزۀ سياسی مستقل 

و کامل طبقۀ کارگر منجر می شود: مبارزۀ 

ه به نتيجه برسد به سازمان سياسی برای اينک

خاص خود و به انجام کامل اين مبارزه در 

عرصۀ سياسی نياز دارد که از عرصۀ 

و اين  سنديکائی و حتی شورائی فراتر است

 .سازمان حزب سياسی مستقل پرولتارياست

به همين طريق بينشی که تنها عرصۀ مبارزۀ  

کارگران را مبارزۀ سياسی در چارچوب حزبی 

و به سازمان های ديگر طبقۀ کارگر  می بيند

ۀ کارخانه و محل کار تمانند سنديکا، شورا، کمي

و غيره بهای الزم نمی دهد يا آنها را وابسته به 

حزب و زير مجموعۀ حزب سياسی کارگران 

می انگارد، در واقع تنوع و پيچيدگی مبارزه و 

عرصه های آن و توده های غير حزبی را از 

در تحليل نهائی و در  نظر دور می دارد و

بهترين حالت و در صورت پيروزی 

فرمانروائی حزب را جانشين فرمانروائی طبقۀ 

کارگر می کند که مغاير اهداف فوری و نهائی 

 . اين طبقه است

 

 

 نفی ضرورت رهبری طبقۀ کارگر •

يک ويژگی ديگر رفرميسم کارگری نفی وظيفۀ 

رهبری طبقۀ کارگر است. منظور از رهبری 

سرکردگی يا هژمونی) اين است که الف)  (يا

طبقۀ کارگر در مبارزه برای دستيابی به اهداف 

درازمدت و اهداف فوری خود بايد خود نقش 

رهبری چنين مبارزه ای را داشته باشد. بايد 

خوِد اين طبقه اهداف مبارزه، چگونگی رسيدن 

و تعيين کند و  درکرا به اين اهداف 

آخر را در دست داشته سازماندهی مبارزه تا به 

باشد. جنبش کارگری بين المللی از ديرباز به 

اين اصل دست يافته که آزادی طبقۀ کارگر تنها 

به دست خود اين طبقه ممکن است. در چنين 

پيوندی درکی از روند آزادی طبقۀ کارگر، 

نزديک و ارگانيک بين ضرورت رهبری طبقۀ 

می  به روشنی ديدهطبقه  اين کارگر و استقالل

طبقۀ کارگر رهبری مبارزه را  شود زيرا اگر

در دست نداشته باشد، مبارزه در جهت اهداف 

او جريان نخواهد يافت و طبقه يا قشر يا گروه 

ديگری ميوه چين مبارزات کارگران خواهند 

 بود.

ب) استقالل طبقۀ کارگر که به معنی استقالل 

نظری و سياسی و تشکيالتی پرولتارياست 

ستلزم انزوا نيست! طبقۀ کارگر در مرادف و م

جامعۀ طبقاتی با طبقات ديگر زندگی می کند و 

در همين جامعه و در همين مجموعۀ طبقاتی 

است که بايد مبارزۀ خود را به پيش ببرد. 
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روشن است که رابطۀ طبقۀ کارگر با سرمايه 

داران و زمينداران رابطه ای مبتنی بر مبارزه 

طبقۀ همکاری از نه  ،و تضاد آشتی ناپذير است

طبقۀ » رهبری«حتی از نه و کارگر با اينان 

گامی که نقش طبقۀ حاکم و کارگر بر اينان تا هن

در ميان باشد. اما  نمی تواندمسلط دارند سخنی 

جامعۀ سرمايه داری تنها از طبقۀ کارگر مزدی 

در يک سو و طبقات سرمايه دار و زميندار در 

اين جامعه  سوی ديگر تشکيل نمی شود. در

توده های کمابيش وسيع زحمتکشان غير 

پرولتری نيز وجود دارند، يعنی اليه ها و گروه 

های مختلف مولدانی که کسی را استثمار نمی 

بلکه خود به طور مستقيم يا غير مستقيم  ،کنند

زمينداران و دولت  ،توسط سرمايه داران

سرمايه داری استثمار می شوند و فقر و بی 

افزون ه آينده آنان را تهديد می کند. اعتمادی ب

اين در معرض انواع فشارها و ستم ها و بر 

تبعيض های سياسی و فرهنگی جامعۀ سرمايه 

داری و يا بازمانده های نظام های پيشين نيز 

قرار دارند و طبيعتا به شيوۀ خود با اين ستم ها 

و تبعيض ها مبارزه می کنند. ديديم که طبقۀ 

برای خواست های اقتصادی و کارگر نه تنها 

بلکه برای آزادی ها و حقوق سياسی  ،اجتماعی

و مدنی و خدمات اجتماعی و فرهنگی نيز 

مبارزه می کند و در چنين مبارزه ای می تواند 

و بايد رهبری مبارزات دموکراتيک، حق 

طلبانه و ترقی خواهانۀ توده های وسيع مردم را 

هنگامی به نيز در دست گيرد. اين رهبری تنها 

دست می آيد که خود اين طبقه در چنين 

مبارزاتی پيشرو، ثابت قدم و سخت کوش باشد 

و آلترناتيوهای انقالبی، مبتنی بر آگاهی و قابل 

تحقق ارائه دهد و به پيش برد. اما رهبری 

زحمتکشان غير پرولتری و به طور کلی توده 

های وسيع مردم تنها برای منزوی کردن 

و زمينداران و در تحليل نهائی  سرمايه داران

بلکه اين امر برای  ،برانداختن آنها نيست

ساختن جامعه پس از سرنگونی سرمايه داری 

يعنی برای ساختمان سوسياليسم نيز ضرورت 

 دارد.

که به لحاظ نظری و  رفرميسم کارگری از آنجا

عملی و سياسی دنباله رو بورژوازی و خرده 

روند فروپاشی  که بورژوازی است، از آنجا

سرمايه داری در اثر تضادهای درونی آن و 

ضرورت برانداختن سرمايه داری از راه 

مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر به ضد بورژوازی 

را قبول ندارد، ضرورت رهبری طبقۀ کارگر 

چه در مبارزۀ ويژۀ اين طبقه (يعنی مبارزۀ کار 

و سرمايه) و چه رهبری مبارزۀ توده های 

طبقۀ کارگر به ضد ستم های مردم توسط 

گوناگون را  نمی پذيرد و گاه برای توجيه اين 

تنگ نظری بهانۀ استقالل مبارزات کارگری را 

درحالی که استقالل نظری، به پيش می کشد 

سياسی و تشکيالتی طبقۀ کارگر در مبارزۀ 

طبقاتی و ضرورت رهبری طبقۀ کارگر دو 

ای ا بربالی هستند که مبارزۀ طبقاتی پرولتاري

 .مند استپيروز شدن به هردوی آنها نياز
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رد نظری يا عملی خصلت بين المللی جنبش  •

طبقۀ کارگر برای آزادی؛ برخی ديدگاه های 

و رابطۀ بين » نظم جهانی«رفرميستی در بارۀ 

 جنگ و انقالب

رفرميسم کارگری خصلت بين المللی و جهانی 

جنبش طبقۀ کارگر برای آزادی را به عنوان 

صل نمی پذيرد و اگر در تئوری هم (به يک ا

خاطر ضعف يا عوام فريبی) با آن مخالفت 

نکند، در عمل آن را رد می کند. رد خصلت 

بين المللی و جهانی طبقۀ کارگر به چند شکل 

 نمودار می شود:

تقليل هدف نهائی طبقۀ کارگر از محو استثمار  -

و نظام طبقاتی در سطح جهانی به بهبود وضع 

در » عدالت اجتماعی«و استقرار کارگران

. از مفهوم کشدار سطح يک کشور يا يک ملت

که بگذريم، توضيح » عدالت اجتماعی«و مبهم 

نکته ای در بارۀ رابطۀ بين مبارزات طبقۀ 

کارگر در سطح ملی و بين المللی يا جهانی بی 

فايده نيست. روشن است که مبارزۀ طبقۀ 

ۀ سرمايه کارگر با روابط سرمايه داری و طبق

دار که هر دو خصلت بين المللی و جهانی 

و به طور کلی مبارزه برای محو  دارند

استثمار و طبقات، مبارزه ای با خصلت بين 

المللی و جهانی است. اما اين پيکار بين المللی 

از طريق يک رشته پيکارهائی که در 

چارچوب اين يا آن کشور صورت می گيرند 

خصی که طبقۀ مبارزۀ مشتحقق می يابد. 

کارگر هر کشور با آن روبروست در درجۀ 

اول مبارزه با سرمايه داران خودی و دولت 

. اما اين مبارزه حتی در صورت آنها است

پيروزی، که به معنی پيروزی نهائی نيست، 

پايان نمی پذيرد و تنها بايد همچون تسخير يک 

موضع و به دست آوردن يک پايگاه در پيکار 

ايه داری و امپرياليسم بدان عمومی با سرم

نگريسته شود. رفرميست ها مبارزۀ طبقۀ 

که چنانکه ديديم به مبارزه ای  –کارگر را 

با  -محدود و سر و دم بريده تبديل کرده اند

زندانی کردن کردن در چارچوب ملی و 

کشوری باز هم محدود تر می سازند و خصلت 

زی انقالبی آن را محو می کنند. آنها با بورژوا

خودی به ضد طبقۀ کارگر ديگر کشورها و 

توه های مردم و ملت های زير سلطه در جهان 

و در درون کشور خود همگام يا متحد می 

از بورژوازی،  شوند. رفرميست ها، به پيروی

مانع انجام وظايف » منافع ملی«به بهانۀ حفظ 

بدين سان  بين المللی طبقۀ کارگر می شوند

يکی از ويژگی های  شووينيسم و ملی گرائی

 رفرميسم کارگری است.

گر يک کشور قايل شدن به برتری طبقۀ کار -

های ديگر و اعتقاد به نسبت به کارگران کشور

ضرورت تبعيت ديگران از سياست آن طبقۀ 

رد خصلت بين  . يک جنبۀ ديگرکارگر خاص

المللی جنبش طبقۀ کارگر و خدشه دار کردن 

ای مختلف همبستگی و اتحاد کارگران کشوره

و يا سرکردگی طبقۀ کارگر  یاعتقاد به برتر
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يک کشور معين است که ممکن است گام های 

بسيار بزرگی در راه آزادی خود و ياری به هم 

طبقه ای ها و يا توده های زير ستم در سراسر 

جهان نيز برداشته باشد. اين نوعی شووينيسم 

در درون جنبش کارگری است و به استقالل 

ۀ گارگر که در باال ديديم و به روند جنبش طبق

طبقه لطمه می زند. اين روند اين آزادِی خودْ 

همچنين ضرورت مسئوليت پذيری و اتکا به 

خود را که از شرايط پيروزی مبارزات 

کارگران و هر گونه مبارزۀ انقالبی است به 

زير سؤال می برد و روش و روحيۀ دنباله 

می زند. روی و تبعيت را در کارگران دامن 

در ضمن نبايد فراموش کرد کسانی که به 

(حتی اگر قطب انقالبی » قطب«تبعيت از يک 

فرض شود) خو گرفته باشند، در شرايط ديگر 

» قطب«تقريبا به سادگی می توانند تبعيت از 

ديگری را جانشين آن کنند. نظری به تحوالت 

سياسی اروپای شرقی در بيست سال اخير 

 نشان می دهد.درستی اين ادعا را 

رد تشديد تضادهای ميان کشورهای سرمايه  -

دسته بندی های امپرياليستی  در سطح  داری و

جهانی؛ انکار هژمونی طلبی همچون يک 

. اصل سياست بورژوازی و امپرياليسم

رفرميست های کارگری، به ويژه رفرميست 

های کارگری کشورهای سرمايه داری 

از روند امپرياليستی، درست همان طور که 

کاهش تضاد بين کار و سرمايه و همکاری 

طبقاتی بين کارگران و سرمايه داران حرف 

می زنند، تضادهای بين خود کشورها و بلوک 

بندی های امپرياليستی را نيز منکرمی شوند و 

زمينه های مدعی کاهش اختالفات و افزايش 

همکاری و نزديکی بين اين دولت ها و بلوک 

ۀ يک دسته بندی از راه رقابت ها و احتماال غلب

مسالمت آميز هستند. رفرميست ها سلسله 

مراتب قدرت ها در جهان و نظم مبتنی بر اين 

سلسله مراتب را که در واقع انعکاس تقسيم 

جهان بين دولت ها و بلوک بندی های 

امپرياليستی به تناسب قدرت و ثروت هر 

دولت يا بلوک است می پذيرند و آن را 

می دانند. آنها مانند ايدئولوژی » طبيعی«

پردازان بورژوازی ادعا می کنند که با توسعۀ 

دموکراسی در سراسر جهان زمينۀ جنگ از 

ميان می رود. نخست بايد گفت که آنها از 

دموکراسی جز دموکراسی بورژوائی، که کم 

هزينه ترين و کارآ ترين شکل و قالب برای 

ری سلطۀ سياسی بورژوازی است، چيز بيشت

نمی فهمند، دوم اينکه توجه ندارند يا به نفعشان 

نيست توجه کنند که دولت های بورژوا 

دموکراتيک کشورهای بزرگ سرمايه داری 

خود از پشتيبانان، پاسداران و در موارد زيادی 

از بنيان گذاران رژيم های استبدادی در 

سراسر جهان اند و در عرصۀ سياست داخلی 

د دامنۀ آزادی های نيز تا آنجا می توانن

دموکراتيک کارگران و توده های مردم را 

محدود می کنند و سوم اينکه برخی از جنگ 

» جنگ های نيابتی«های بزرگ و بسياری از 
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بين همين کشورهای بورژوا دموکرات رخ 

 داده است و می دهد.

مبارزۀ انقالبی و حفظ  قايل شدن به تقابل بين -

 رفرميست ها :صلح در سطح ملی و بين المللی

با مبارزۀ انقالبی » صلح«به بهانۀ حفظ 

کارگران با نظام سرمايه داری و با مبارزات 

به ضد ارتجاع های بومی و ها انقالبی توده 

سلطۀ امپرياليستی مخالفت می ورزند. آنها با 

ترساندن توده ها از جنگ يا جنگ داخلی مانع 

تکامل و عمق يابی مبارزۀ طبقاتی می شوند. 

مورد تقابل بين مبارزۀ انقالبی  درآنها عای اد

ناشی از پرده پوشی و مغلطه  ،و حفظ صلح

کاری آنها در مورد علل جنگ است. آنها 

گرايش ذاتی نظام سرمايه داری به استثمار هر 

چه شديدتر کارگران و ديگر زحمتکشان، 

تمرکز هر چه بيشتر وسايل توليد و ثروت در 

طلبی سياسی و دست عده ای معدود و سلطه 

نظامی گری و شووينيسم را که زمينه های 

واقعی جنگ هستند پرده پوشی می کنند و در 

همان حال کارگران را از مبارزۀ انقالبی 

برحذر می دارند که مبادا جنگ شود! از سوی 

ديگر بسياری از رفرميست ها همۀ جنگ ها 

را يک کاسه می کنند و با صلح طلبی کاذب و 

و  بخشآزادي نگ های انقالبی،جبونانه ای ج

حق طلبانه يعنی جنگ های عادالنه را در 

رديف و در کنار جنگ های امپرياليستی، 

تجاوزگرانه و غارتگرانه يعنی جنگ های غير 

طور عادالنه قرار می دهند و همه را به 

آنها ضمن پرده پوشی ». رد می کنند«يکسان 

علل واقعی جنگ اين حقيقت را نيز پنهان يا 

رد می کنند که تنها انقالب های کارگری 

پيروزمند قادر به ريشه کن کردن جنگ و 

 در جهانند. استقرار صلح پايدار

 

 برخی ويژگی رفرميسم کارگری در ايران

 
طيف های مختلف رفرميسم کارگری در ايران 

ويژگی های مختلفی را که در باال برای 

رفرميسم توضيح داديم با خود دارند. حتی اگر 

برخی از اين ويژگی ها در شرايط کنونی ايران 

جنبۀ عملی نداشته باشند رفرميست ها به لحاظ 

نظری به آنها پای بندند. به طور مثال باالتر 

توضيح داديم که خط اصلی مبارزۀ رفرميست 

ها مبارزۀ پارلمانی و تالش برای به دست 

آوردن پست های دولتی مانند وزارت و غيره 

راه به گمان خود اصالحاتی است تا از اين 

برای کارگران انجام دهند. در سنت انقالبی 

مبارزات طبقاتی کارگران، شرکت در کابينه 

های بورژوائی چيزی جز شريک جرم بودن با 

بورژوازی نيست و شرکت در پارلمان 

بورژوائی تنها در شرايط ويژه ای برای افشای 

رژيم، تالش برای جلوگيری از گذراندن يک 

به  منفیته قوانين و تصميمات (مثال رأی رش

جنگ و اعتبارات جنگی) و يا تبليغ وسيع 

برنامۀ حزب انقالبی کارگران مجاز شمرده می 

شود. رفرميست های کارگری ايران به رغم 
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اين تجارب انقالبی طبقۀ کارگر و به رغم اين 

واقعيت که در رژيم استبدادی جمهوری اسالمی 

که  ن وجود ندارداصوال امکان ايايران 

کارگری به مجلس يا کابينه راه يابد اعالم می 

 »شرکت در دولت مذموم نيست!«کنند که 

رفرميسم کارگری ايران ريشه ها و نموهای 

عميق تر و گسترده تری دارد و به اصطالح 

و در نتيجه برای جنبش کارگری » پخته تر«

به خاطر طوالنی نشدن خطرناک تر شده است. 

به تاريخچۀ رفرميسم کارگری ر اينجا اين متن د

و تنها به ذکر پاره ای از نمی پردازيم ايران  در

دوران حاکميت رژيم  ويژگی های مهم آن در

 .بسنده می کنيماسالمی 

همان گونه که باالتر  دنباله روی از بورژوازی

گفتيم يکی از ويژگی های رفرميسم کارگری به 

طبقۀ  طور کلی نفی استقالل نظری و سياسی

کارگر و دنباله روی از بورژوازی و يا خرده 

بورژوازی است. دنباله روی رفرميست های 

ايرانی از بورژوازی ويژگی هائی دارد که 

برای درک آن نخست بايد شناختی از بخش 

های مختلف بورژوازی ايران به دست آورد. 

بدين سان نخست نگاهی به طبقۀ سرمايه دار 

چند دهۀ گذشته می ايران و تحوالت آن در 

اندازيم و سپس چگونگی تأثير پذيری رفرميسم 

 کارگری از اين تحوالت را بررسی می کنيم. 

اگر رفرميسم کارگری اروپا و آمريکا دنباله  

دموکرات يا  -رو بورژوازی صنعتی ليبرال

جمهوری خواه و يا احزاب سوسيال دموکرات 

(که آنها هم احزابی بورژوائی اند) بوده و 

هست، رفرميسم کارگری ايرانی دنباله رو 

بورژوازی عقب مانده يا مرتجعی است که در 

ورود آن به  ازطول بيش از صد سال که 

مبارزۀ سياسی می گذرد حتی نتوانسته يک 

حزب مستقل و کارآی بورژوائی به وجود 

آورد. بخش هائی از اين بورژوازی که با 

ص گرايش های ليبرالی و ناسيوناليستی مشخ

می شوند در رژيم پهلوی در صورت مساعد 

بودن شرايط در گروه ها و فراکسيون های 

پارلمانی يا احزاِب موردی و زودگذری گرد 

می آمدند که دنباله رو اين يا آن شخصيت 

اشرافی يا روحانی بودند و يا می کوشيدند در 

همان دستگاه دولتی و يا نهادهای اقتصادی و 

د به عنوان فرهنگی و اجتماعی موجو

تکنوکرات يا بوروکرات های دست دوم و يا 

شخصيت مدنی و اجتماعی جايگاهی دست و پا 

کنند. آنها همچنين گوش به زنگ تغييراتی در 

سياست جهانی (به ويژه آمريکا) و انعکاس آن 

در ايران بودند تا بتوانند سهمی از قدرت 

سياسی را به دست آورند. در دهه های اخير 

ين بورژوازی با "احزاب" و دسته بخشی از ا

مذهبی، نقش جاده صاف کن  -های ملی و ملی

به قدرت رسيدن خمينی و روحانيت پان 

اسالميست را بازی کردند و در همان سال های 

نخست رژيم اسالمی از حکومت بيرون انداخته 

 شدند.

 خيزش ۲۳شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران  



16 

 

بخش ديگر بورژوازی که اساسا از 

باز بورژوازی تجاری تشکيل می شد و از دير 

از طريق هيأت های مذهبی، حسينيه ها و 

مدارس دينی، مؤسسات خيريه، اوقاف، سهم 

امام و غيره با روحانيت در تماس و تبادلی 

نزديک بود و از لحاظ ايئولوژيکی به پان 

همراه با روحانيِت  اسالميسم گرايش داشت

خواستاِر قدرت سياسی با تکيه بر شبکه های 

مذهبی و صنفی بازاری زمينه های تجديد حيات 

پان اسالميسم بر پايۀ اجتماعی وسيع تری را به 

وجود آوردند بدين معنی که عالوه بر پايگاه 

سنتی خود (که متشکل از بخشی از تجار بازار 

نيت، برخی و ديگر بازاری ها، بخشی از روحا

از متنفذان روستاها و گروه هائی از لومپن ها 

بود) توانستند عدۀ نسبتا زيادی از طالب، 

دانشجويان و روشنفکران را نيزبه خود جلب 

کنند و همچنين بخش هائی از تهی دستان شهر 

و روستا را با تبليغات دينی و وعده و وعيد و 

گاه کمک مالی به سياهی لشکر خود مبدل 

در رژيم پهلوی بورژوازی ليبرال و  سازند.

ملی گرا (که اساسا بيانگر منافع بورژوازی 

صنعتی متوسط است) و بورژوازی تجاری پان 

اسالميست تنها بخش های بورژوازی و حتی 

بخش غالب آن از نظر حجم و انباشت سرمايه 

را تشکيل نمی دادند. در آن زمان بورژوازی 

در دست  نظامی قدرت اصلی را –بوروکرات 

در ايران طی داشت که دربار در رأس آن بود. 

هشتاد سال اخير دست يابی به قدرت دولتی 

يکی از شاهراه های انباشت و توسعۀ سرمايه 

و از اين رو عرصۀ رقابت حاد بين گروه های 

مختلف سرمايه دار و جاه طلبان سياسی و 

اقتصادی بوده است. خاندان پهلوی و وابستگان 

ات ارشد نظامی و کشوری رژيم شاه و مقام

(که بسياری از آنها در روند اصالحات محمد 

رضا شاه و برخی پيش از آن به سرمايه دار 

تبديل شده بودند) و افزون بر آن کنترل درآمد 

نفت و ديگر درآمدهای دولتی را در دست 

داشتند ستون اصلی اين بورژوازی 

همراه با  نظامی بودند. اينان - بوروکراتيک

اليۀ باالئی بورژوازی خصوصی که در دهه 

رشد زيادی کرده بود  1350و  1340های 

 بورژوازی بزرگ ايران را تشکيل می دادند.

 -اين بورژوازی بزرگ (بورژوازی بوروکرات

نظامی و اليه های باالئی بورژوازی بزرگ 

 خصوصی)، پايگاه اصلی اجتماعی رژيم محمد

خونين او و رضا پهلوی، نفع بر اصلی استبداد 

تکيه گاه اصلی نفوذ و سلطۀ سياسی و اقتصادی 

امپرياليسم بر ايران بود. بدين سان طبيعی بود 

که رژيم شاه و بورژوازی بزرگ (خواه 

نظامی و خواه بخش  - بورژوازی بوروکرات

خصوصی بزرگ متحد آن) آماج اصلی 

مبارزات انقالبی کارگران و زحمتکشان در 

اشند. اما کارگران ب 1356 -1357سال های 

سياست و سازمان مستقل خود را نداشتند. بدين 

بورژوازی  1357در انقالب بهمن سان 

متوسط ايران، به ويژه سرمايه داران تجاری و 

 خيزش ۲۳شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران  



17 

 

صنعتی ای که در رژيم گذشته از قدرت 

سياسی محروم بودند و آن بخش از روحانيت 

که به تصرف قدرت سياسی می انديشيد، زير 

و احزاب و گروه های  رهبری خمينی

بورژوای مذهبی و ناسيوناليست با اتکا بر 

توهم توده ها و اکثر سازمان های سياسی، در 

شرائط فقدان حزب کمونيست و سياست مستقل 

کارگری و نبودن رهبری طبقۀ کارگر در 

 جنبش انقالبی، به قدرت رسيدند.

حاکمان جديد با نشستن بر اريکۀ قدرت بر 

مايه های بورژوازی بزرگ بخش مهمی از سر

بوروکراتيک که رژيم شاه نماينده اش بود، بر 

اقتصاد دولتی به ويژه صنعت نفت و ديگر 

صنايع بزرگ، بانک های دولتی و خصوصی 

و شرکت های بيمه و زمين های وسيع متعلق 

به سردمداران رژيم سابق و وابستگان آنها، 

زمين ها و منابع طبيعی متعلق به دولت و بر 

دارائی های عظيم متعلق به نهادهای مذهبی 

(مانند سرمايه ها، امالک و مستغالت متعلق به 

آستان قدس رضوی) و دارائی های وقفی و 

غيره دست يافتند. طی يکی دو سال نخست پس 

از کسب قدرت، نمايندگان بورژوازی صنعتی 

متوسط که گرايش های ناسيوناليستی و ليبرالی 

ن انداخته شدند. روحانيت داشتند از قدرت بيرو

و بورژوازی تجاری ای که به قدرت دست 

يافته بودند به همراه دستگاه نظامی و امنيتی 

دستگاهی که در  -ای که به وجود آوردند 

عراق توسعه و تکامل  جريان جنگ ايران و

و بخشی از بوروکراسی غير نظامی و  -يافت 

اوليگارشی نظامی ميراث رژيم گذشته، 
تشکيل دادند.  جديدیمشتی متنفذ) (حکومت 

بدين سان طی سه دهۀ گذشته بلوکی مرکب از 

بورژوازی بوروکراتيک جديد (مقامات 

روحانی صاحب قدرت و وابستگان آنها، 

فرماندهان و کادرهای باالی سپاه پاسداران، 

ارتش، نيروهای امنيتی و انتظامی و مديران و 

مؤسسات » مکتبی«کادرهای تکنوکرات 

ادی دولتی)، و بورژوازی تجاری که اقتص

اينک در دستگاه های اقتصادی و تصميم گيری 

دولتی و خصوصی (مانند اتاق های بازرگانی 

و صنايع و معادن، اتاق های اصناف و غيره) 

نفوذ فراوانی به دست آورده بود و بخش هائی 

از روحانيت را به طور سنتی با خود داشت، 

 شکل گرفت. 

کنار اين بلوک اقتصادی و در بيرون و در 

سياسی حاکم (بورژوازی بوروکراتيک و 

بورژوازی تجاری بزرگ)، شاهد رشد بخش 

خصوصی ای هستيم که در قدرت سياسی 

شريک نيست. اين بخش به ويژه در سال های 

پس از پايان جنگ ايران و عراق به دليل 

نيازهای شديدی که به سرمايه گذاری و فعاليت 

انه سازی، راه سازی، در زمينه های خ

سدسازی، حمل و نقل و انبارداری، صنايع و 

تأسيسات و ساختمان های نظامی، ايجاد شبکه 

های انتقال و توزيع نفت و گاز، شبکه ها و 

تأسيسات مخابراتی، ارتباطات و برق، معادن، 
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تأسيسات و ناوگان دريائی و هوائی، صنايع 

دارو سازی، صنايع غذائی و بسته بندی، 

شاورزی و غيره وجود داشت رشد و تکامل ک

يافت و در اقتصاد ايران نقشی مهم، هرچند نه 

 همچون بازيگر اصلی، به دست آورد.

اين بخش از بورژوازی که می توان آن را 

بورژوازی ليبرال ناميد مدافع آزادی کسب و 

(به ويژه » مقررات زدائی«کار، بازار آزاد و 

مزد حداقل، بيمۀ  در مسائل مربوط به استخدام،

بيکاری، اخراج کارگر و غيره)، آزادی قيمت 

ها، کاهش حجم و هزينۀ دولت، بهبود کارآئی 

يارانه » هدفمند کردن«نظام اداری، کاهش يا 

ها، صرفه جوئی در مصرف درآمد نفت، عدم 

استفاده از آن در بودجۀ جاری کشور، ذخيرۀ 

بخشی از آن و سرازير کردن بخش عمدۀ آن 

رف بخش خصوصی است.  بورژوازی به ط

ليبرال به رغم طرفداری از بازار آزاد هر جا 

که منافعش اقتضا کند خواهان دخالت و کمک 

پشتيبانی از «های دولتی، سياست حمايتی و 

است. از نظر سياست خارجی » اقتصاد ملی

، نزديکی به »تنش زدائی«گرايش او به 

وستن آمريکا و اتحاديۀ اروپا و تالش برای پي

به سازمان جهانی تجارت است. او همچنين 

» زيرساختی«خواستار گسترش امکانات 

بيشتر (راه ها، تأسيسات بندری، فرودگاه ها، 

انبارها و سردخانه ها، شبکه های حمل و نقل 

و ارتباطات، برق و آب، آموزش فنی و 

سازمانی، بهداشت و غيره تا آنجا که برای 

بيشتر از نيروی  سود آوری سرمايه و استثمار

کار الزم است) و برقراری شرائط سياسی، 

حقوقی و فرهنگی مناسب تر برای سرمايه 

گذاری خارجی است. بورژوازی ليبرال تکامل 

يعنی تکامل و توسعۀ  –» کشور«و توسعۀ 

را در  –خود و بورژوازی به طور کلی 

به عبارت ديگر در » ادغام در اقتصاد جهانی«

م کار بين المللی شرکت کامل در تقسي

مزيت های «امپرياليستی و بهره برداری از 

به طوری که در اين تقسيم  -» نسبی يا رقابتی

می بيند و در  -کار تعريف و تعيين می شود 

اين چارچوب به دنبال جايگاهی برای خود 

سرمايه » مزيت های نسبی«است. يکی از اين 

داری ايران و از جمله بخش ليبرال آن، نيروی 

کار ارزان و کارگر بی تشکل، بی حقوق و بی 

تأمين است که شرائط کارفرما را به آسانی 

بپذيرد و دم بر نياورد. مزيت نسبی ديگر 

موقعيت ايران همچون کشور توليد کنندۀ 

 انرژی با هزينۀ تمام شدۀ پائين است.

شيوۀ برخورد رفرميسم کارگری (يعنی 

فرميسم احزاب و سازمان هائی که بيانگر اين ر

بودند و نيز برخی از فعاالن در سنديکاها و يا 

شوراهائی که در سال های نخست پس از روی 

کار آمدن رژيم جمهوری اسالمی تشکيل شده 

بود) در روند روی کار آمدن اين رژيم و نيز 

در سال های بعد حمايت آشکار يا ضمنی از 

اين يا آن جناح رژيم (و گاه هر دو) بود. جالب 

برخی از اينان از  ت که حتی امروزاين اس
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سط برخی احزاب سياست حمايت از خمينی تو

فدائيان کثريت حمايت می مانند حزب توده و 

کنند. اگر در آن زمان مسألۀ حمايت از 

را مطرح می » مواضع ضد امپرياليستی امام«

کردند، امروز می گويند که آن سياست نزديک 

رای ب» زيرکانه«شدن به حکومت، سياستی 

قب انداختن سرکوب وسيع جلوگيری از يا به ع

 بوده است!

پس از تصفيه های درون حکومت و سرکوب 

و کشتار وسيع نيروهای انقالبی و مخالف، 

رفرميست ها به تدريج به جانب جريانات 

بورژوائی رانده شده از حکومت رفتند. ديگر 

کمتر رفرميستی صريحا از خمينی حمايت می 

نع از آن نشد که بخش های کرد. اما اين ما

مهمی از اصالح طلبان کارگری (چه آنهائی 

که در سازمان های سياسی بودند و چه برخی 

 1376فعاالن سنديکائی با نفوذ) در دوم خرداد 

و پس از آن به زير پرچم اصالح طلبان 

حکومتی که خود را خط امامی های اصيل می 

ز ا 1388ناميدند بروند يا در انتخابات سال 

» دوران نور«موسوی که دوران خمينی را 

قانون » اجرای بی تنازل«می ناميد و خواستار 

اساسی ارتجاعی رژيم بود حمايت کنند. 

اصالح طلبان حکومتی نيز که به دنبال نيرو 

بودند و هستند کوشيدند با ايجاد پيوند و ارتباط 

با برخی از فعاالن کارگری آنها را به زير 

ند. اين وضعيت همچنان خود درآور» چتر«

 ادامه دارد.

دنباله روی رفرميست های کارگری از 

بورژوازی، به ويژه جريان های ليبرالی ملی 

اصالح طلبان به صورت های زير  گرا و

 نمودار می شود:

رفرميست های کارگری ايران مانند جريان  -

اصالح طلبان همواره  های ليبرالی ملی گرا و

ته اند و به توده های دوخ» باالئی ها«چشم به 

کارگر اعتماد و به نيرو و خالقيت آنها باور 

 ندارند.

رفرميست های کارگری ايران مانند جريان  -

اصالح طلبان تکيۀ  های ليبرالی ملی گرا و

اصلی را در سياست خود روی تضاد و 

شکاف درون جناح های حاکم می گذارند با 

    تغاری بشکند ماستی بريزد«اين اميد که 

 »!جهان گردد به کام کاسه ليسان

حمايت «در زمينۀ اقتصادی خواستی فراتر از  -

جلوگيری از واردات بی «، »از توليد ملی

، اجرای »مبارزه با رانت خواری«، »رويه

قانون کار جمهوری اسالمی و ديگر گفتمان 

 های بورژوائی مطرح نمی کنند.

افزايش مزد به «در مسألۀ مزد غالبا خواست   -

قانون کار  41را که در مادۀ » تورم تناسب

رژيم آمده تکرار می کنند در حالی که اين 

خواست در بهترين حالت حفظ وضع موجود 

است، وضعی که در آن مزد اکثريت قريب به 

 اتفاق کارگران زير خط فقر است. 

 برفقط در زمينۀ تشکل های کارگری تکيۀ آنها  -

سه تشکل قانونی و علنی و در توافق با اصل 
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جانبه گرائی (يعنی مذاکره و همکاری 

نمايندگان کارگران، کارفرميان و دولت) و 

) ILOمقاوله نامه های دفتر بين المللی کار (

است. چنين سازمان هائی مصداق سنديکای 

است که » بی طرف«راست از لحاظ سياسی 

 باالتر توضيح داده شد.

به بهانه های مختلف با کار انقالبی مخفی و  -

ان های مربوط به آن مخالفت می سازم

 ورزند.

در زمينۀ سياسی اصالح طلبان کارگری مانند  -

اصالح طلبان حکومتی مخالف سرسخت 

انقالب تغيير انقالبی جامعه در زمينۀ سياست 

 ند.ا و اقتصاد

چند رست مانند بورژوازی اپوزيسيون هرآنها د -

با دخالت سپاه پاسداران و ديگر نيروهای 

و انتظامی در اقتصاد و نظامی، امنيتی 

سياست مخالفت می ورزند اما با سياست 

 نظامی گری رژيم مخالفتی نمی کنند.

درست مانند اپوزيسيون های بورژوائی با  -

شووينيسم کنار می آيند و لطمات آن را بر 

 جنبش کارگری نمی بينند.

- .... 

تالش اصالح طلبان حکومتی  «من مقالۀ   
و نقش دالالن  برای رخنه در جنبش کارگری

بورژوازی در درون نيروهای به اصطالح چپ 
 1391آبان  28را که در تاريخ » و دموکرات

نوشته شده با نتيجه گيری زير پايان دادم که 

فکر می کنم برای مقالۀ حاضر نيز مناسب 

 باشد:

طبقۀ کارگر هيچ نفعی در دنباله روی از « 

هيچ جريان بورژوائی، خرده بورژوائی و غيره 

ندارد. يگانه راه پيشرفت سياسی و اجتماعی 

اين طبقه، يگانه راهی که می تواند به رهائی 

سياسی و اقتصادی اين طبقه منجر شود، خط 

مشی مستقل سياسی اين طبقه و مبارزۀ طبقاتی 

ای است که سرنگونی جمهوری اسالمی، 

استقرار دموکراسی شورائی و حرکت به سمت 

ود قرار دهد. تمام سوسياليسم را در برنامۀ خ

مبارزات اقتصادی، سياسی، نظری و فرهنگی 

طبقۀ کارگر هنگامی می توانند به ثمر برسند و 

نتايج پايدار داشته باشند که در اين راستا 

 صورت گيرند.

طبقۀ کارگر نيازمند اعتماد به خود و تکيه بر  

نيروی خود است و متحدان طبقۀ کارگر در اين 

تکش اند و نه مبارزه توده های زحم

استثمارگران و نه سياست پيشگانی که تا ديروز 

 شريک جرم جنايات جمهوری اسالمی بودند.

اعتماد طبقۀ کارگر به خود و همکاری و 

همياری او با ديگر استثمارشدگان و توده های 

زير ستم بايد همراه با بی اعتمادی به 

اپوزيسيون های بورژوائی و افشای بی امان 

باشد، ضمن آنکه حملۀ اصلی  آنها همراه

مبارزات سياسی بايد به ضد رژيم ارتجاعی 

 جمهوری اسالمی رهبری گردد.
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طبقۀ کارگر همچنين بايد کارگزاران و دالالن 

، »دموکرات«بورژوازی را  که در لباس 

می کوشند کارگران » فعال کارگری«يا » چپ«

را به دنباله رو بورژوازی تبديل کنند بشناسد و 

 »کند.افشا 

 

 
 

 شيده رخ فروز

روند سير صعودی قيمت کاالهای ضروری در 

سفرۀ خانوارها همچنان اوج می گيرد، و 

هرگونه وعدۀ مسئوالن دولتی مبنی بر کنترل 

قيمت و بازار، جلوگيری از افزايش مجدد قيمت 

ها و اميد به بهبود اوضاع اقتصادی، به شعاری 

يک  رنگ و رو باخته تبديل شده است. تهيۀ

وعدۀ غذا برای اکثريت زحمتکش و بی چيز 

جامعه ديگر تبديل به معضل گرديده و ابعاد 

سفرۀ اين خانوارها روز به روز کوچکتر و 

مواد ضروری از آن محو می شود. افزايش 

قيمت شير و لبنيات در روزهای اخير، 

هشداری جدی مبنی بر حذف لبنيات از سبد 

م در مصرفی مردم است: "قدرت خريد مرد

مورد شير و لبنيات کاهش يافته است و به دليل 

اينکه ذاتاً مردم ايران مصرف بااليی در لبنيات 

ندارند، به راحتی آن را از سبد مصرفی خود 

کنار می گذارند. اين در شرايطی است که 

بررسی ها نشانگر اين است که سرانه مصرف 

لبنيات در ايران به شدت نسبت به ساير 

است و حال هم که قيمت افزايش  کشورها پايين

يافته است، زنگ خطری برای عدم مصرف 

کار و  -24/4/92شير به صدا درآمده است."(

کارگر)  اينکه مردم به راحتی شير و لبنيات را 

کنار گذاشته اند، ربطی به ذات مردم ندارد، 

بلکه بايد به اين نکته توجه نمود که طبق آمار 

نعت لبنيات، قيمت اعالم شده از سوی فعاالن ص

% افزايش 200شير در طول دو سه سال اخير 

يافته و اين امر به کاهش مصرف سرانه شير 

در کشور منجر شده است، امری که در ساير 

کشورها سابقه ندارد. اين محو شدن تدريجی 

مواد غذايی ضروری از سفره ها که جای خود 

را به مصرف اقالم بی کيفيت و غير مغذی (يا 

ارت ديگر شکم پر کن) می دهد، در همين به عب

حد نازل نيز برای بخش وسيعی از مردم که 

فاقد درآمد مستمر، فاقد درآمد (خيل عظيم 

بيکاران) و يا با حداقل دستمزد دست به 

گريبانند به صورت يک آرزو جلوه می نمايد. 

نگاهی به قيمت اقالم خوراکی ضروری که 

تيرماه  14بانک مرکزی برای هفته منتهی به 

داده است، ابعاد اين مسئله را روشن تر می 

سازد: "قيمت هر بسته نيم کيلويی چای خارجی 

در اين هفته نسبت به دوره مشابه سال قبل 

هزارتومان رسيده است که يک  15حداقل به 

درصدی را نشان می دهد. شکر  100رشد 

% افزايش داشته اند. 41% و قند هم 40حدود 

گفته شده است که ثابت بوده  قيمت نان هرچند

اما گزارش ماهانه اقتصادی اين بانک نشان می 
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دهد که در ارديبهشت ماه امسال نسبت به 

% رشد داشته است. ... قيمت 59پارسال حدود 

% 52 -گرمی آن 450بسته  –پنير پاستوريزه 

% نسبت به 33و غير پاستوريزه کيلويی 

قلم هم  پارسال افزايش داشته است. کره ... اين

% داشته است... قيمت هر 100رشدی حدود 

 14شانه تخم مرغ هم نسبت به هفته منتهی 

% افزايش پيدا کرده 60حدود  91تيرماه سال 

) بخوبی واضح است 18/4/92-است." (اعتماد

که اين افزايش قيمت ها که با حداقل رشد قيمت 

% منتهی می شود، 100% شروع و به 33

را به شدت دچار  سفرۀ صبحانۀ خانوارها

معضل ياد شده در باال خواهد ساخت. با توجه 

به اينکه کارشناسان صبحانه را مهم ترين وعدۀ 

غذايی در حفظ سالمت و رشد ارزيابی می 

نمايند، تبعات محو اين اقالم ضروری از سفره 

ها ، زمينه تشديد انواع بيماری ها و از دست 

ند خون و دادن تعادل روانی افراد ( بويژه افت ق

تأثير سوء بر رشد کودکان) را فراهم می سازد. 

نهايتاً تهيۀ نان و چای بعنوان صبحانه نيز کاری 

شاق بر دوش سرپرستان خانوار به حساب می 

 آيد!

در سفرۀ ناهار برخالف گذشته آبگوشت غذای 

ويژۀ ثروتمندان جامعه است. قبالً مسئوالن 

رژيم معترف بودند که "گوشت يک کاالی 

لوکس" است و اکنون بايد اذعان کنند که 

کارگران و بی چيزان بروند شلغم بخورند! "هر 

هزارتومان است  30کيلو گوشت گوسفند حدود 

% رشد داشته، نخود 40که نسبت به پارسال 

تومان که نسبت به پارسال  6200هر کيلو 

% افزايش قيمت دارد... رشد قيمت لوبيا 59

است. هر کيلو  %122سفيد نسبت به پارسال 

تومان است...سيب زمينی با  9000لوبيا سفيد 

تومان را ثبت  2300% رشد... کيلويی 217

% دارد 100کرده است. گوجه فرنگی هم رشد 

تومان  2000و هر کيلو گوجه فرنگی به 

رسيده.... قيمت هر کيلو برنج داخله درجه يک 

% 61تومان است که نسبت به پارسال  7200

تومان که  5600درجه دو آن رشد داشته و 

% رشد داشته. ...قيمت هر ليتر روغن نباتی 79

تومان رسيده که نسبت به  4600مايع به 

 –% رشد دارد و روغن نباتی جامد 65پارسال 

% رشد 47هزار تومان که  22 -کيلويی 5حلب 

داسته است." (همانجا) اين هم از افزايش 

فرۀ سرسام آور ضروری ترين اقالم که بايد س

ناهار و شام خانوارها را با آن ها تهيه نمود 

(حداقل ها در نظر گرفته شده و ديگر مواد 

مانند ميوه ، دسر، انواع ساالد و سبزيجات به 

کنار). حال کارشناسان رژيم و اعضای مزدور 

شورای عالی کار که بيشرمانه به تعيين 

دستمزدهای حداقلی دست می زنند و مدعی اند 

ورم و سبد هزينۀ خانوار توجه که به نرخ ت

کافی داشته اند، پول الزم برای يک وعده 

صبحانه، ناهار و شام يک خانوار را تعيين 

نموده و جمع يک ماهۀ آن را اعالم نمايند! "... 

به دنبال افزايش يکباره قيمت ها در يک سال 
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اخير به ويژه در بخش کاالهای پرمصرف و 

ی، قدرت اساسی مورد نياز خانوار کارگر

خريد مشموالن قانون کار به شدت افت کرده 

است و بر همين اساس، مقامات کارگری می 

گويند دستمزد ماهانه کارگران به ويژه در بخش 

هزارتومانی تنها تا چند 487حداقل دستمزد 

روز اول ماه قادر به تأمين نيازهای مالی 

خانوار کارگری خواهد بود. ... کارشناسان 

ور می گويند طی سال های اخير بازار کار کش

کارگران می توانستند با حداقل دستمزدهای 

روز از ماه را سپری کنند. ...  10دريافتی تا 

داللی در بازار، دستفروشی، اشتغال ساعتی و 

مواردی از اين دست راهکارهايی است که 

کارگران برای تأمين معيشت خانوار خود دنبال 

اساس آخرين  ) بر19/4/92-می کنند."(آفتاب

گزارش مرکز آمار، تورم گروه خوراکی در 

درصد  6/50به  92دوازده ماه منتهی به خرداد 

رسيده است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها 

رسيد که نسبت  3/199نيز در اين ماه به عدد 

درصد افزايش و همين طور نسبت  3به ماه قبل 

 6/59به ماه مشابه در سال گذشته رشدی 

) باال 20/4/92ان می دهد. (درصدی را نش

رفتن روزانۀ اين درصدها (چه در بخش اقالم 

خوراکی، چه در بخش هزينه کمرشکن مسکن 

و اجاره و بهداشت و درمان) کار را به جايی 

کشانده که بايد گفت با اين دستمزدهای حداقل، 

کارگران ديگر يک روز را نمی توانند آسوده 

تأمين  سپری سازند، و راهکارهای کمک به

معاش با وضعيت رکود فعلی اقتصاد 

ورشکسته، ديرپا نخواهد بود. اين وضعيت به 

اقليت حاکم بر جامعه که شاهرگ حياتی کشور 

و اهرم های قدرت را در چنگال خونين خود 

دارند، کوچکترين گزندی نمی رساند. کارگران 

و بی چيزان و خانوارهای آنان هستند که در 

فالکت و تباهی روز به  چرخۀ اين گرداب فقر،

روز فروتر رفته و غرق می گردند. تنها اين 

خيل عظيم فرودست قادر است که خود و تمامی 

جامعه را نجات بخشد. کوچکترين اميدی به 

ساحل نشينان غرق در رفاه، امنيت و آسايش از 

هر قماش، رويايی بيش نيست. دروغين بودن 

ای اصالحات، تغيير يا هر نام ديگری که بر

عوام فريبی به عمل دولت جديد با اين ساختار و 

سازمان رژيم بدهند ديری نخواهد گذشت که بر 

توده های مردم آشکار خواهد شد و رژيم 

 اسالمی را به مخمصۀ جديدی خواهد انداخت.

 

 

  

 آرش جاويد

احمدی نژاد که روزهای آخر رياست جمهوری 

خود را سپری می کند، اين روزها به شکل 

الی در تلويزيون دولتی ظاهر شده و از سري

عملکرد دولت نهم و دهم و برنامه های دولت 

خود دفاع می کند. اين نوع برخورد از سوی 

 و تلويزيونی احمدی نژادمصاحبۀ 

 آخرين حرف های خامنه ای با دولت دهم

 

 

 

 

     
 

 

 خيزش ۲۳شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران  



24 

 

رئيس يک دولت و دادن امتياز از جانب "صدا 

و سيما" و اختصاص وقت بيش از يک ساعت 

 5(که قرار است در  21آنهم بعد از خبر ساعت

ذاريهايی است که نوبت اجرا شود) از بدعت گ

سران رژيم از خود نشان می دهند. صدا و 

سيما، به سرپرستی ضرغامی، در اين بدعت 

 گذاری چه هدفی را دنبال می کند؟ 

در نگاه اول بينندگانی که نظاره گر اين نمايش 

تلويزيونی هستند با سئوال ها و جواب هايی 

روبرو می شوند که با مهارت خاصی از طرف 

مناظره ها و مصاحبه های مجری معروف 

ويژه حکومتی (حيدری) اجرا می گردد. تفهيم 

تهوع آور "رسانه ملی" آزاد و دموکرات اولين 

هدفی است که از اين نمايش مضحک انتظار 

از  به شکلی عوام فريبانهمی رود. احمدی نژاد 

همۀ عملکردها و سياست های دو دوره رياست 

نيز با جمهوری اش دفاع می نمايد و حيدری 

طرح سئوال ها و يا جمله های تکميلی بحث را 

به روند مورد نظر خود و ضرغامی هدايت می 

کند. احمدی نژاد و حيدری بازيگر نمايش 

مضحکی هستند که پيش از اين مورد "لعن و 

نفرين" همۀ حواريون واليت فقيه قرار گرفته 

بود. پيش از اين از خصوصی ترين رفتارهای 

سياست های کالن دولت او با احمدی نژاد تا 

زشت ترين کلمات انتقاد می شد. پيش از اين 

همه تراوشات فکری وی ملغمه هايی شمرده 

می شد که فقط می توانست از "مغز معيوب او 

و اطرافيان تراوش" کند. پيش از اين از احمدی 

نژاد و جريان فکری او و همچنين باند سياسی 

ام برده می اش به عنوان "جريان انحرافی" ن

شد که حتی اگر "اصول و فروع دين" را هم 

"امر به معروف" می کرد چيزی جز تبليغ 

شرک نبود. احمدی نژاد فکر و نظر خود را 

بويژه پس از بر مسند رياست جمهوری قرار 

گرفتن ماديت بخشيد و هشت سال از تاريخ 

جمهوری اسالمی را چنين رقم زد: تقلب، 

و مرج، تبعيض، دروغ، رانت خواری، هرج 

افزايش تورم و بحران اقتصادی و از اين قبيل 

امور ميراث های برجسته ای اند که او طی اين 

سال ها آنها را پيش برد و خامنه ای به عنوان 

ولی فقيه با تأييدهای خود او را با هر 

"انحراف" و هر "سرکشی" به سرنوشت مردم 

حاکم نمود و برای حمايت از اين فرد 

، که البته در دورۀ دوم رياست "منحرف"

جمهوری اش برای مدتی مورد غضب قرار 

گرفته بود، از هيچ کوششی دريغ نکرد. کشتار 

و سرکوب وحشيانه جنبش اعتراضی مردم در 

جنايت عريانی بود که همۀ ارگانهای  88سال 

سرکوب رژيم به دفاع از سياست های 

جمهوری اسالمی و تأييد احمدی نژاد صورت 

. کارگران و توده های زحمتکش و دادند

انقالبيان کمونيست از همان ابتدا به روند 

انتخابات رياست جمهوری اعتراض داشتند و 

در جنبش و حرکت خيابانی خود سياست کلی 

رژيم را به چالش گرفتند و مورد نقد قرار 

دادند. اما خامنه ای به رغم همۀ تقلب ها و 
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ی نژاد را دروغ ها و سرکوب و کشتارها، احمد

با بيان اينکه "نظر وی را به نظر خود نزديک 

 تر" دانست مورد تأييد قرار داد.

گرچه بيشرمی سردمداران رژيم بر کسی 

پوشيده نيست و گرچه مالهای مرتجع 

حکومتی، نظر و ديدگاه ولی امر را "حکم خدا" 

می دانند که "حجت" را بر مردم تمام کرده 

خالف  88ز سال است اما روند اتفاقات پس ا

اين را ثابت کرد. واقعيات اين امر را روشن 

ساخت که اتفاقاً فهم و آگاهی ولی فقيه در حيطه 

منافع حکومتی اوست و اين منافع چيزی جز 

سرکوب و کشتار و استثمار کارگران و 

زحمتکشان نيست. به همين دليل بود که خامنه 

ای برای حفظ موقعيت جمهوری اسالمی و 

ژيم از جنبش انقالبی مردم، هم به مصونيت ر

دفاع تمام قد از احمدی نژاد پرداخت و هم 

از"اندک آبروی" نداشتۀ خود مايه گذارد. اين 

همان موضوعی است که "صدا و سيما" بايد 

پيش از به پايان رسيدن عمر دولت احمدی نژاد 

ذهن مردم را از بی تدبيری و شتاب زدگی 

به درستی  رهبر جمهوری اسالمی در تأکيد

سياست و نظر او و حمايت از احمدی نژاد پاک 

برای آنکه رقبای  88نمايد. خامنه ای در سال 

حکومتی خود را از صحنه خارج نمايد و 

همچنين حرکت اعتراضی مردم را سرکوب 

کند، مجبور به دفاع از احمدی نژاد گرديد. 

و  88فرزند خواندگی احمدی نژاد در سال 

حرف خواندن او در سالهای ناخلف درآمدن و من

آخر عمر رياست جمهوری اش، از رسوايی 

 خامنه ای پرده برداشت. 

اکنون همان "رسانه ملی و آزاد"ی  که زمانی 

خود پرچم دار "منحرف" جلوه دادن رياست 

جمهوری محبوب ولی فقيه بود، وظيفه ماله 

کشيدن بر افتضاحات سياسی او را برعهده 

سرمست از اين دارد. احمدی نژاد نيز 

 8امتيازگيری مأمور به دفاع از سياست های 

ساله خود و تأييد نظر و ديدگاه خود می گردد. 

زيرا اثبات مثبت بودن کارنامه سياسی و 

اقتصادی وی به معنی سرپوش نهادن بر 

سياست خامنه ای در دفاع از احمدی نژاد است. 

آری در واپسين روزهای دولت دهم تلويزيون 

ئيس جمهور دوباره در يک جبهه رژيم و ر

قرار گرفته اند تا خامنه ای آبروباخته را تطهير 

نمايند. خود خامنه ای هم در برخورد به بيالن 

 کار دولت دهم می گويد: 

آنچه كه من امروز بايد به دوستان عرض « 

شاءهللا  قّوتى است؛ ان ى اول خدا كنم، در درجه

، تالش كه خسته نباشيد. هشت سال كار كرديد

كرديد، كارهاى خوبى انجام گرفت، تحمل 

روزى را شماها نشان داديد؛  زحمات كار شبانه

يعنى ديده شد، احساس شد، همه فهميدند كه 

رئيس جمهور محترم و همكارانشان در دولت 

حجم كارشان بسيار باال و پرشتاب نسبت به 

ى  هاى ديگر بود و هست؛ اين نقطه ى دوره همه

كه نبايد اين را ناديده گرفت.  اى است برجسته
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ى دولتها،  ى كسانى كه ميخواهند درباره همه

ى رؤساى جمهور  ها، درباره ى كابينه درباره

چه پيش خودشان، چه در منظر  -قضاوت كنند 

و نظرى بدهند، خوب است به اين نكته  -عموم 

هم توجه كنند: حجم كار باال و تالش 

ا و ناپذير و اعراض از آسايشه خستگى

ها و امتيازاتى كه معموالً مسئوالن  آسودگى

كشورها در دنيا دارند؛ استراحت ميكنند، تفريح 

ميروند، امتياز ميگيرند؛ اينها را نخواستن، 

نديدن، طلب نكردن، امتياز بزرگى است كه اين 

يك  .دولت بحمدهللا از اين امتياز برخوردار بود

طول ى ديگر هم كه در مورد اين دولت در  نكته

اين هشت سال مورد نظرم بود و بارها هم به 

آن اشاره كردم، اين است كه اين دولت بحمدهللا 

توانست شعارهاى انقالب را سر دست بگيرد و 

آنها را در جامعه مطرح  به آنها افتخار كند و

اين دولت اين شعارها را مطرح كرد،  کند ... 

برجسته كرد، سر دست گرفت، به آنها افتخار 

؛ در مجامع جهانى، احساس شرم از كرد

هاى انقالبى و از اهداف انقالبى و از  انگيزه

بزرگی  هاى انقالبى نكرد؛ اين خيلى كار شيوه

آنچه كه براى خدا كرديد، خداى متعال آنها بود. 

الكاتبين  ى عمل شما ثبت كرده و كرام را در نامه

اند و بالشك به درد شما  آنها را نگه داشته

رد. آنچه را كه شما عمل كرديد، چه خواهد خو

حاال بنده و امثال بنده ببينيم، بدانيم و تشكر كنيم، 

اّن هللا شاكر «چه نبينيم، ندانيم و تشكر نكنيم، 

هم  -عليم است  -خدا، هم ميداند  ؛»عليم

شاءهللا خداى سپاسگزار است. اميدواريم ان

كارى كه بايد بر آن  به شما ها توفيق دهد. متعال

ى خدمت را  ت بگماريد، اين است كه رشتههم

ى تالشها منحصر نيست در  رها نكنيد. همه

فالن وزارتخانه يا فالن مسئوليت در دولت؛ نه، 

ى  ى تالش است، صحنه ى كشور صحنه صحنه

ى فعاليت است؛ و اين كار،  كار است، صحنه

دو جور ميتواند انجام بگيرد: متوجه اهداف 

شما  .اهداف انقالبى انقالبى، و غيرمتوجه به

چه در دولت آينده و در دولتهاى آينده حضور 

داشته باشيد، چه نداشته باشيد، كارى كه انجام 

كه  -ميدهيد و مسئوليتى كه برعهده ميگيريد 

طبعاً امثال شماها، مديران شايسته و كارآمد، در 

هر بخشى از بخشها خالى از مسئوليت نميمانند 

ب و با جه به اهداف انقالسعى كنيد آن را با تو -

. شاءهللا انجام دهيدرويكرد هدفهاى انقالب ان

خداى متعال شماها را مأجور خواهد داشت، ما 

هم در حد خودمان و به قدر خودمان تشكر 

 ».ميكنيم

جالب توجه است که بعد از اين سخنان خامنه 

ای، مجلس شورای اسالمی اوضاع کنونی 

دولت دهم کشور را ناشی از سوء مديريت 

 دانسته است.

چرا خامنه ای در پايان کار دولت دهم اين گونه 

سخن می گويد: عالوه بر جنبۀ تشريفاتی اين 

موضوع، که در پايان کار دولت های پيشين هم 

صورت گرفت و ماله کشيدن به افتضاحات و 
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جنايات رژيم در عمر دولت های احمدی نژاد، 

پيش برد: او می خواهد حداقل سه نکته را به 

نخست اينکه به يابوی جفتک انداز "جريان 

انحرافی" اطمينان دهد که اگر به خر باربر 

مطيع در آينده تبديل شود به خاطر اختالفات 

گذشته مورد تحاجم قرار نخواهد گرفت و بدين 

ترتيب در صدد آرام کردن فضای سياسی 

کشور در نزد حکومت کنندگان است. دوم اينکه 

جريان خودی "اصولگرا" تفهيم می خواهد به 

کند که اگر "جريان انحرافی" دوباره جفتک 

اندازی نکند آن را مرده بداند و گوش به زنگ 

اختالفات آيندۀ طبقۀ حاکم و سياست گردانان آن 

در دورۀ دولت يازدهم باشد. سوم اينکه حداقل 

دارد به دولت يازدهم هشدار می دهد که کاسه 

در آينده را به دوش  کوزۀ خرابی اوضاع کشور

دولت های احمدی نژاد نيندازد و از آن به نفع 

خود بهره برداری نکند و به ناآرامی فضای 

سياسی کشور در نزد حکومت کنندگان دامن 

نزند؛ چيزی که رئيس جمهور يازدهم هنوز بر 

سر کار نيامده شروع کرده است. روحانی 

درصد  35برخالف بانک مرکزی که تورم را 

 42م کرده است می گويد تورم در کشور اعال

درصد است و يا طرفدارانش می گويند (مانند 

عيسی کالنتری) وضع اقتصاد کشور بويژه 

کشاورزی بسيار بيش از آنچه تصور می شد 

 وخيم است و غيره.

 

 

 

 

 شيده رخ فروز

تکيه بر اهرم های قدرت اقتصادی، سياسی و 

يری و اجتماعی برای اقليتی که با تصميم گ

عملکرد در جهت محکم تر نمودن اين پايه ها 

به سود خويش، سرنوشت و حيات اکثريت 

ميليونی جامعه را در چنگ گرفته، امری با 

اهميت برای طبقۀ حاکم و جناح های درونی آن 

به شمار می رود. يکی از نهادهای قدرت، 

سال يکبار تکيه بر  4مجلس رژيم است که هر 

يدی از بازی قدرت کرسی های آن، دور جد

باندهای وابسته است که حتی ارزش هزينه 

کردن ميلياردی برای دسترسی به آن، رقم 

ناچيزی به شمار می رود. انواع فريبکاری و 

ترفندهای تبليغاتی از خدمتگذاری به مردم و از 

منافع ملت حمايت کردن گرفته تا نگرفتن حقوق 

ان، از مجلس و فی سبيل هللا کار کردن نمايندگ

همچون منتی بر سر توده ها به کار گرفته می 

شود تا حضرات بر مسند گرم و راحت مجلس 

چرت بزنند. در روزهای پايانی مجلس هشتم 

نمايندگان رژيم با وقاحت خواهان دريافت 

ساله  4"حقوق مادام العمر" بعد از پايان کار 

شان تا باقی عمر شدند، اما اين آش آنقدر شور 

ن پس گرفته شد. آنان که با بود که طرح آ

تصميم و تصويب قوانين، زندگی در فقر و 

 يک ۀمجلس شهروندان درج

»مادام العمر«بال امتيازات دنه ب  
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فالکت و حداقل ها را برای جمعيت ميليونی 

زحمتکش و بی چيز جامعه رقم می زنند، 

برخورداری از امکانات و موقعيت ها برای 

خود و وابستگان شان طی مدت نمايندگی 

برايشان کافی نيست که "مادام العمر" امتياز 

واهند. حقوق های آنچنانی، برخورداری می خ

از مسکن لوکس و مجانی، خودروهای 

اختصاصی و استفاده های شخصی از امکانات، 

از قبل ثمرۀ رنج و مشقت کارگران و توده های 

زحمتکش، آنقدر به دهان شان شيرين است که 

طلبکارانه "مادام العمر" اوضاع را چنين می 

 طلبند. 

نماينده طرحی  21لسيان در جديدترين اقدام مج

را با عنوان "طرح استمرار حقوق مکتسبه 

به مجلس ارائه کرده اند که  غيرمالی نمايندگان"

امتيازات ويژه ای شامل برخورداری از 

"پاسپورت سياسی" "مجوز حمل سالح کمری" 

و همچنان "مجوز ورود به محدوده طرح 

ترافيک شان" را طلب کرده و به نوعی مادام 

شهروند درجه يک باقی بمانند. نگاهی به العمر 

توجيهات بيشرمانۀ يکی از امضاء کنندگان 

طرح بيندازيم: "يک نماينده مجلس پس از اتمام 

دوره نمايندگی نبايد به عنوان يک شهروند 

عادی محسوب شود. چون مردم و نظام برای 

اين نماينده هزينه کرده اند و بايد برنامه هايی 

پتانسيل های وی استفاده تدوين شود که از 

) اين توجيهات دست 20/4/92شود." (آفتاب 

اين دغلکاران را بيش از پيش رو می سازد 

زيرا آنان مدعی اند که مردم "مادام العمر" بايد 

برايشان هزينه کنند تا آنان شهروندانی ويژه 

خوار باقی بمانند. از سوی ديگر اينکه داشتن 

آزادانۀ آنان  حق حمل سالح کمری و آمد و شد

در هر مسير و برخورداری از پاسپورت سبز، 

چگونه باعث شکوفا شدن پتانسيل حضرات 

خواهد شد تنها يک پاسخ صريح می تواند داشته 

باشد: امکان به کارگيری بی دردسر تمامی اين 

امتيازات ويژه عليه همان شهروندان محروم و 

فاقد درجه ای که اين شهروندان درجه يک 

العمر و مستمر" قصد دارند بر آنها  "مادام

مسلط باشند. وجه ديگر اين طرح هزينۀ گزافی 

است که حضرات از قبل شهروندان بی درجه 

ساله  4حاتم بخشی می کنند يعنی هر دورۀ 

جمعيت نمايندگان ويژه خوار به تعداد نمايندگان 

دوره قبل "مادام العمر" اضافه خواهند شد. 

در پوشش اين طرح مهمترين پرده پوشی که 

صورت می پذيرد زير پا نهادن دموکراسی و 

حقوق شهروندانی است که حق انتخاب و عزل 

نمايندگان را هر زمان که صالح بدانند، خواهند 

داشت. سرمايه داران که همواره دم از 

دموکراسی (دروغين و ناپيگير) پارلمانی می 

زنند، به ارتجاعی ترين شيوۀ ممکن از سر و ته 

زده و رياکارانه مردم را تنها هنگامی که به  آن

جمع آوری رأی نيازمندند، می بينند. فساد و 

رذالت نمايندگان وابسته به رژيم که در ساده 

ترين امور نيز بايد به فرامين ولی فقيه گردن 

نهاده و خفه شوند، ماهيت دموکراسی پارلمانی 
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اسالمی را بيش از پيش رسواتر ساخته که در 

توده های مردم طلبکارانه (و به هزينۀ  برابر

آنان) تنها به دنبال منافع و مصالح خود آن هم 

به صورت "مستمر و مادام العمر" هستند: "در 

زمان انتخابات مجلس می بينيم برخی کانديداها 

ميليون و گاه يک ميليارد تومان  700،  500

هزينه می کنند تا نماينده مجلس شوند... چه 

ميليون و يا يک  700ليون، مي 500کسی 

سال نماينده مجلس  4ميليارد خرج می کند تا 

سال منافعی  4شود؟ آيا آن فرد می داند در آن 

که تحصيل می کند جبران آن سرمايه گذاری را 

 )19/4/92 -خواهد کرد؟" (آفتاب

اعمال دموکراسی پيگير تنها به وسيله حاکميت 

ن شورائی کارگران و زحمتکشان که در عي

حال کاملترين نوع دموکراسی متکی بر ارادۀ 

اکثريت زحمتکش جامعه است و از بين برندۀ 

هر گونه حق سفره نمايندگان منتخب مردم يعنی 

نمايندگانی که حقوقشان برابر حقوق يک کارگر 

است و در برابر آنها پاسخگو و قابل عزلند، 

قابل تحقق است. اين امر در گرو سرنگون 

بساط ننگين حاکمان کنونی و ساختن سراپای 

مهر بطالن زدن بر هر گونه استمرار و مادام 

 العمر بودن امتيازات ويژه طبقات ممتاز است.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ارتقای خيزش ما به ياری همه 

 جانبۀ انقالبيان پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com 

 

 خيزش ۲۳شماره                                 تحد ايران  ارگان کارگران انقالبی م
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