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 بهروز فرهيخته

سه ماه است که شيخ حسن  بيش ازاکنون 

رژيم  کل دورۀروحانی، مقام بلندپايۀ امنيتی در 

، بوروکرات مدافع خصوصی جمهوری اسالمی

 اقتصاد و هم خط هاشمی رفسنجانیدر سازی 

سرمايه های  ˚در پيشبرد منافع کالن

، و ديپلمات مصالحه جو با دولت خصوصی

های غربی به عنوان رئيس جمهور ايران 

انتخاب شده است. چه شرايط اقتصادی، سياسی 

ت و اجتماعی ای انتخاب او را به رياس

 جمهوری فراهم کرده است؟

نگرانی های مردم ايران از وضعيت اقتصادی، 

سياسی و اجتماعی کشور و وعده های روحانی 

که پاسخگوی » دولت تدبير و اميد«از ايجاد 

عوامفريبانه ای برای رفع اين نگرانی ها بوده 

است کارساز رسيدن او به پست رياست 

می جمهوری شد. ولی چرا در حالی که از هاش

رفسنجانی به عنوان کانديدای رياست جمهوری 

توسط شورای نگهبان رفع صالحيت شد، اين 

قضيه برای روحانی رخ نداد؟ اين را بايد در 

سابقۀ امنيتی و در شخصيت مصالحه جوی او 

» مقام معظم رهبری«که هرگز در برابر 

» تعامل«خودی نشان نداد و نيز در تمايل او به 
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ه ولی فقيه آن را در با دولت های غربی ک

شرايط تحريم های اقتصادی وسيع بين المللی به 

 ضد حکومت اسالمی چاره ناپذير می بيند، ديد.

انتخابات رياست جمهوری يازدهم پس از هشت 

احمدی نژاد که محمود سال رياست جمهوری 

در آن وضعيت اقتصادی ايران در نتيجۀ بحران 

و نيز اقتصادی جهان و تحريم های اقتصادی 

سياست های اقتصادی دولت او به بدترين 

موقعيت اقتصادی رژيم جمهوری اسالمی تبديل 

صورت می گرفت. بنا به اعتراف دولت  ،شد

مردان ايران در دورۀ دوم رياست جمهوری 

و به  احمدی نژاد رشد اقتصادی کشور منفی شد

، بيکاری باالی درصد رسيد 5بيش از منهای 

درصد  40م باالی پنج ميليون نفر و تور

وضعيت زندگی و معيشت تودۀ مردم را بسيار 

درصد کسر بودجه  50سخت کرده بود. دولت 

هزار ميليارد تومان بدهی باال  180داشت و 

دزدی های ميلياردی از بانک ها و  آورده بود.

دولت يکی پس از ديگری برمال شده بود. به 

سبب تحريم های بين المللی پروژه های 

يکی پس از ديگری تعطيل شده بود و اقتصادی 

در نتيجه بيکاری همچنان رو به گسترش بود. 

کاهش توليد داخلی و درآمد نفتی، تحريم های 

بانکی و تجاری ايران به افزايش تورم دامن 

زده بودند. در نتيجۀ همۀ اينها امنيت اقتصادی 

مردم به مخاطره افتاده بود. افزون بر تحريم ها 

آن بر زندگی تودۀ مردم،  و فشار حاصل از

نگرانی های حمله نظامی به ايران در رابطه با 

مسألۀ هسته ای و فرو رفتن کشور در جنگ و 

آيندۀ نامعلوم آن، يکی ديگر از عواملی بود که 

در رأی دادن مردم به روحانی، که از او 

تصور ساماندۀ صلح آميز مسألۀ هسته ای را 

  داشتند، بسيار مؤثر بود. 

نی با همۀ وعده های خود به عنوان روحا

به رياست جمهوری » دولت تدبير و اميد«

انتخاب شد. حال او می بايست وزرای کابينه 

اش را انتخاب کند؛ آيا وزرايی که او به مجلس 

شورای اسالمی معرفی کرد متناسب با وعده 

هايش بودند؟ نخست آنکه او اصالح طلبان 

او به  حکومتی را به رغم آنکه در رسيدن

رياست جمهوری بسيار مؤثر بودند به کابينۀ 

خود وارد نکرد. چرا او اين کار را انجام نداد؟ 

زيرا اين عمل باب طبع رهبرش و اصول 

گرايان نبود. دوم آنکه قريب به اتفاق کسانی که 

او به عنوان وزرای احتمالی به مجلس شورای 

اسالمی معرفی کرد همکاران امنيتی خود او 

کابينۀ حسن روحانی از همان آغاز  بودند.

کارش ساز سياست رياضت کشی ِ کاهش 

بودجۀ دولت و از جمله حذف يارانه های نقدی 

را کوک کرد؛ چيزی که بی ترديد بر اوضاع 

اقتصادی کشور و زندگی مردم تأثيری 

نامطلوب و حتی می توان گفت مخرب خواهد 

 گذاشت.

ع حسن روحانی پيش از انتخابات در يک تجم

زندانی سياسی آزاد بايد «در برابر شعار 
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با همان عوام فريبی خمينی که می گفت » گردد

همه کارگرند پيامبر اکرم هم کارگر بود يا هر 

چرا فقط زندانی «روز روز کارگر است، گفت: 

». سياسی؟ کاری کنيم همۀ زندانيان آزاد شوند

او بدين ترتيب نه تنها از امر آزادی زندانيان 

شانه خالی کرد، بلکه حتی آزادی سياسی 

زندانيان سياسی را همسنگ آزادی جنايتکاران 

تلقی نمود. او در برابر خواست بازگشايی 

نه تنها «انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: 

اين انجمن بلکه همۀ انجمن ها را بايد براساس 

قانون فعال کرد زيرا انجمن ها بهترين راه حل 

اما بيش از سه ماه » مسايل هر صنف هستند.

که از وعدۀ صد روزۀ او برای تغييرات 

اقتصادی و اجتماعی می گذرد اثری از 

 بازگشايی اين انجمن ها ظاهر نشده است. 

وزرای اطالعات، کشور، دفاع و دادگستری 

رئيس جمهور، حسن روحانی، همگی از ميان 

نظامی های اصول گرا انتخاب شده  -بورکرات 

منيتی او، علی ربيعی، از اند و وزير کار ا

کارگر بود. آخوند پور  زمرۀ اوباش خانۀ

محمدی، وزير دادگستری، مستقيما يکی از 

جنايتکاران دوران کشتار زندانيان سياسی در 

دهۀ شصت است. وزير ارشاد، علی جنتی، از 

همان ابتدا طرح خودسانسوری را که به مراتب 

ت بدتر از اشکال سانسور دولت های پيشين اس

ارائه کرد که موجب اعتراض وسيع نويسندگان 

و ناشران شد. وزير دفاع، حسين دهقان، پيش 

از انتصاب به وزارت دفاع رئيس هيأت مديرۀ 

شرکت مبين ايران بود که از زير مجموعه های 

و به عبارت ديگر » ستاد اجرايی فرمان امام«

امپراتوری مالی خامنه ای بوده است. روحانی، 

مداری عضو هيأت مديرۀ ستاد محمد شريعت

اجرايی فرمان امام را به عنوان معاون اجرايی 

رئيس جمهور برگزيد. برگماری چنين تيپ از 

افرادی به وزارت از سوی حسن روحانی در 

راستای اين نظر ولی فقيه، علی خامنه ای، 

حکومت به طور طبيعی به «است که می گويد: 

اموال معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ يعنی 

بيت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سياسی در 

 »دست بخشی از حکام است.

وزير اقتصاد و دارايی، علی طيب نيا، که 

خصوصی «در اقتصاد را » راهبرد کليدی«

می داند، خواستار توسعۀ بازار » سازی واقعی

سرمايه است. او می خواهد شرايط برای کالن 

او مانند سرمايه های خصوصی فراهم شود. 

همۀ اقتصاددانان بورژوا، بويژه نئوليبرال ها، 

جلوه » مهار بيکاری«اين توسعه را در خدمت 

بايد با طراحی و اجرای «می دهد و می گويد: 

سياست های هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، 

او » پولی و تجاری) اين هدف را پی گرفت.

نظام مالی در اقتصاد ايران بانک «می گويد: 

است و بازار سرمايه نقش مسلط  را در  محور

آن ايفا نمی کند، اما توسعۀ بازار می تواند شکل 

جديدی از تجهيز و تخصيص منابع را در 

اقتصاد ايران ايجاد کند. به عبارت صريح تر 

بايد به بازسازی و تقويت بازار سرمايۀ کشور 
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اقدام کرد تا مانع از پيچيده تر شدن مشکالت 

تايج چنين نگرشی اجرای يکی از ن» شود.

سياست انقباضی با باال بردن نرخ بهره در 

اعطای وام بانکی به مردم است. او می گويد: 

خصوصی سازی در اقتصاد ايران نيز يکی «

از مسايلی است که عدم توجه الزم و البته 

صحيح به آن، مشکالت ساختاری اقتصاد را 

او از جمله اقدامات مهمی را » عمق می بخشد.

ه برای اعتالی اقتصاد ايران توصيه می کند ک

ايجاد احساس امنيت اقتصادی «عبارت است از 

در بخش خصوصی از طريق ايجاد ساز و 

 ».کارهای گسترش حقوق مالکيت

از جمله برنامۀ اقدامات مربوط به بازار 

سرمايه که از سوی وزير اقتصاد و دارايی 

 -1توصيه می شود سه نکتۀ زير است: 

بازار سرمايه و هدايت شرکت ها به توسعۀ «

تفکيک « - 2» تأمين مالی از بازار سرمايه

تأمين مالی خرد و کالن و هدايت نظام بانکی به 

سمت تأمين مالی کالن و ساير مؤسسات غير 

افزايش « - 3» بانکی به تأمين مالی خرد

[قانون اساسی] با تأکيد  44واگذاری های اصل 

 »خصوصی بر واگذاری مديريت به بخش

حسن روحانی در نطق خود در سازمان ملل، 

تدبير و «سپاسگذاری مردم ايران را از سياست 

يک نمونه زنده، «خود چنين بيان می کند: » اميد

گزينش هوشيارانه اميد و تدبير، و اعتدال توسط 

مردم بزرگ ايران در انتخابات اخير است؛ که با 

اين  [نيازی به شرحتبلور مردم ساالری دينی 

مسأله نيست که تا چه حدی مردم ساالری يا 

دموکراسی با دين و بويژه با دولت دينی يا 

حکومت اسالمی منافات دارد و تا چه اندازه 

و انتقال آرام قدرت اجرائی نشان دروغين است!] 

داد که ايران لنگرگاه ثبات در دريای ناآرامی 

» جزيرۀ ثبات«اين يادآور  »های منطقه ای است.

ه است! روحانی دربارۀ نگرش دولت خود به شا

دوران حساس انتقالی «سياست خارجی می گويد: 

کنونی در روابط بين الملل مشحون از خطرات، 

و البته توأم با فرصت های کم نظيری است. 

هرگونه محاسبه نادرست از وضعيت خود و 

ديگران، آسيب های تاريخی را در بر دارد تا 

گر، اثرات منفی بر جايی که خطای يک بازي

هيچ تضمينی وجود « »همگان خواهد داشت.

ندارد که دوران آرامش بين قدرت های بزرگ 

نيز در دام گفتمان ها، رفتارها و کردارهای خشن 

تالش برای حذف بازيگران « »گرفتار نيايد.

منطقه ای از فضای عمل طبيعی آنها، سياست 

از های موسوم به مهار، تغيير نظام های سياسی 

هم زدن بيرون مرزها، و تالشی که برای بر

حدود و ثغور سياسی متبلور می شود، بسيار 

جمهوری « »خطرناک و تنش آفرين است.

اسالمی ايران به عنوان يک قدرت منطقه ای 

نسبت به امنيت منطقه و جهان، مسئوالنه برخورد 

می کند و آمادگی همکاری چند جانبه و همه 

ن مسئول در اين عرصه ها جانبه با ساير بازيگرا

را دارد. ما از صلح مبتنی بر دموکراسی و 

صندوق رأی در همه جای جهان از جمله در 
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سوريه و بحرين و ديگر کشورهای منطقه دفاع 

 .»ميکنيم

در مقابل چنين سياستی وزير خارجۀ آمريکا، 

آمريکا «جان کری، خاطر نشان می کند که: 

کنندۀ ايران  برای لغو تحريم های اقتصادی فلج

ولی در مقابل اين برخورد . »عجله ای ندارد

دولت آمريکا، رژيم جمهوری اسالمی از پيش 

موضع روشنی اتخاذ کرده است. برای حکومت 

حفظ نظام اسالمی ايران نخستين «... اسالمی 

. يعنی آرمانی اولويت و باالترين آرمان است

داريم که بر تمام آرمانهای ديگر برتری دارد و 

بر آنها حاکم است. پس از قرن ها، نظامی 

اسالمی تأسيس شده که حفظ آن نظام، باالترين 

واجب است. همان گونه که امام (ره) فرمودند، 

حفظ نظام، اوجب واجبات است. لذا اگر روزی 

ببينيم پيگيری هدف خاصی، نظام را با تهديدی 

جدی مواجه می سازد، بی ترديد بايد آن را رها 

اين نظر همۀ مسئولين و نخبگان است.  کنيم. ...

... همواره در آرمان خواهی، آرمان برتر حفظ 

انی، امنيت ملی ح(حسن رو» نظام اسالمی است.

، تأکيد از 79 - 80و ديپلماسی هسته ای، ص 

روحانی در همين کتاب می گويد:  اصل است)

نظام اسالمی" که حفظ آن مهم  بی ترديد، "«

لين است، در صورتی با ترين هدف مردم و مسئو

فناوری هسته ای تقويت خواهد شد که در زمان 

مناسب و با برنامه ريزی حساب شده به دست 

آيد، چه اينکه اين امر بدون محاسبۀ دقيق می 

 ، صهمانجا» (تواند به تهديد نظام تبديل شود.

432( 

برای حکومت اسالمی ايران غنی سازی 

ح هسته ای را اورانيوم که زمينۀ توان ساخت سال

فراهم می کند و اين توان به طور توأمان يک 

وسيلۀ برتری طلبی منطقه ای و سالح بازدارنده 

از نوع يک آزمون در مقابل تهاجم خارجی است، 

در گرو  نيز هست کهاستقالل سياسی ارتجاعی 

در روابط بين المللی  شبه رسميت شناخته شدن

چنين . چرا آزمون استقالل حکومت اسالمی است

يک وجهی تنها وابسته به يک عامل، يعنی غنی 

سازی اورانيوم، است؟ و آيا اگر در روابط بين 

المللی غنی سازی اورانيوم در ايران، به رسميت 

شناخته شود، ايران واقعا در نهايت به کشوری 

مستقل تبديل خواهد شد که همۀ مسايل داخلی و 

 خارجی اش را خود رأسا تعيين کند و به پيش

برد؟ براساس همين توهم سازی است که وزير 

خارجۀ رژيم، محمد جواد ظريف، می گويد: 

انرژی هسته ای يک جهش است. حرکتی به «

سوی تعيين سرنوشت خويش، بجای اينکه اجازه 

(ايسنا، » دهيم ديگران برای ما تصميم بگيرند.

  )1392آبان  29خبرگزاری دانشجويان 

 6ل مقالۀ سفيران در همين رابطه روحانی از قو

 2011ژوئن  9کشور اروپايی در ايران که در 

ايران «در روزنامۀ گاردين چاپ شد می نويسد: 

حقوق بين الملل را نقض نکرده است. غنی سازی 

هسته ای و حتی به آستانۀ بمب هسته ای رسيدن 

خود روحانی » با حقوق بين الملل منافاتی ندارد.

دومين «ويد: سفير می گ 6پيش از بيان گفتۀ 

هدف، " توسعۀ قدرت ملی ايران" از طريق 
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تکميل فناوری هسته ای و حفظ دستاوردهای آن 

 »بود.

حکومت اسالمی ايران غنی سازی اورانيوم را 

خود می داند. اين امر از آن رو » افتخار ملی«

برای اين حکومت افتخار ملی است که عالوه بر 

سازی  توان بالقوۀ ساختن سالح هسته ای، غنی

اورانيوم ابزاری برای آزمون استقالل اين 

حکومت از قدرت های جهانی محسوب می شود. 

با آنکه در تحليل نهايی استقالل اقتصادی کشورها 

از يکديگر ممکن نيست، ولی حد يا نسبتی از 

استقالل اقتصادی بويژه در زمينۀ توليد اجتماعی، 

شرط استقالل سياسی کشورها، بخصوص از 

 ای جوامع پيشرفتۀ صنعتی، است. دولت ه

از ديدگاه ما حتی اگر رژيم اسالمی ايران در 

مسألۀ هسته ای توفيق کامل يابد، امری که بسيار 

بعيد به نظر می رسد، باز در تحليل نهايی 

رژيمی وابسته به امپرياليسم است. اين رژيم از 

آن رو چنين است که در ظرفيتش آن حد نسبی از 

دی که الزمۀ استقالل سياسی است استقالل اقتصا

وجود ندارد. رژيمی که سرمايۀ تجاری و رانت 

خواری زمين در حکومت آن نقش بسيار مهمی 

دارد و از جمله متکی بر درآمدهای قرون 

وسطايی مذهبی است و تحريم های کشورهای 

غربی در حال فلج کردن آن است، در تحليل 

مستقل  نهايی نمی تواند به لحاظ سياسی رژيمی

باشد. هرچند اين رژيم برای بقای خود و استقالل 

سياسی اش با دولت های امپرياليستی در مبارزه 

است، اما اين مبارزه از موضع ارتجاعی پان 

اسالميستی است و مبارزۀ ارتجاعی با امپرياليسم 

نمی تواند به استقالل سياسی منجر شود. اما قطعا 

ضد متضمن سياست پيگير ضد کارگری و 

 دموکراتيک و سرکوب توده های مردم است. 

اگر روزی ببينيم «خود حسن روحانی می گويد: 

پيگيری هدف خاصی، نظام را با تهديدی جدی 

مواجه می سازد، بی ترديد بايد آن را رها کنيم. 

... اين نظر همۀ مسئولين و نخبگان است. ... 

همواره در آرمان خواهی، آرمان برتر حفظ نظام 

بنابراين مقاومت برای حفظ غنی » ی است.اسالم

سازی به عنوان ابزار آزمون استقالل سياسی اگر 

به قيمت درهم شکستن خود رژيم جمهوری 

اسالمی باشد اين رژيم بی ترديد آن را رها 

 خواهد کرد. 

 

 

 

 شيده رخ فروز

سازمان تأمين اجتماعی يکی از صندوق های  

فتادگی و بيمه درمانی، بازنشستگی، از کار ا

فوت است که با مشارکت عمده بيمه شدگان 

يعنی اکثريت کارگران و کارکنان زحمتکش 

مراکز توليدی، خدماتی، کشاورزی، بر مبنای 

پرداخت (کسر) مبالغی از مزد کارگران نزد 

اين صندوق به امانت سپرده می شود تا هنگام 

 60نياز به فرياد آنان برسد. سازمانی با سابقۀ 

 خيزش ۲۷شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          

 »شمول پوششی غير«های  پاداش
کتاب و برای چپاول بی حساب   

 دارائی کارگران
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به همت مبارزات پيگير کارگران و ساله که 

پيشروان کارگری ايران مسئوليت خدمات بيمه 

ای را برعهده گرفته است. سالهاست که اين 

سازمان به بهانۀ نبود منابع مالی به جای آنکه 

به وظايف خود عمل کند، تبديل به يکی از فربه 

اجتماعی ايران و  –ترين بنگاه های اقتصادی 

اپيدن مضاعف ثمرۀ کار لقمه ای چرب برای چ

کارگران و زحمتکشان توسط باندها و جناح 

های حاکم شده است که عنان و اختيار اين 

 سازمان را در دست دارند:

سازمان تأمين اجتماعی يکی از "

تأثيرگذارترين نهادها بر بازار سرمايه و 

." (سعيد رود به شمار می بورس کشور

 ) 29/5/92آفتاب  –مرتضوی 

لی است که جمعيت کثيری از محروم اين در حا

ترين و آسيب پذيرترين بخش توده های مردم 

 هنوز فاقد پوشش بيمه هستند: 

ميليون نفر از افراد جامعه  10الی  6"حدود 

فاقد پوشش بيمه ای و حداقل بيمۀ پايه هستند که 

متأسفانه اين آمار به دهکهای پايين تر جامعه 

 آفتاب)  -3/5/92تعلق دارد" (

با توجه به اين که آمارهای ارائه شده از سوی 

مسئوالن رژيم هر جا که به نفع آنان نيست 

دستکاری و از واقعيت کمتر يا بيشتر بيان می 

شود، بايد به عمق مسأله پی برد. تحت شرايط 

حاکم بر بازار کار ايران که دستاوردهای 

مبارزات کارگری يکی پس از ديگری از سوی 

ی و خصوصی به بهانه های کارفرمايان دولت

مختلف پايمال می شود، بيمه نشدن کارگران 

حتی در بزرگترين واحدها و پروژه ها، عادی 

ترين شرط دادن کار به کارگر به شمار می 

رود. در حالی که استثمارگران سرمايه دار 

فارغ از کوچکترين دغدغه ای زندگی و جان 

يت، کارگران را به بازی گرفته اند، اين محروم

در مشاغل پرخطر که توأم با بيشترين سوانح 

کار (مرگ، نقص عضو، يا از کار افتادگی 

دائم) است (مانند کارگران ساختمانی بويژه 

داربست کاران يا صيادان ...) مصائب زندگی 

خانوارهای کارگری را صد چندان نموده است. 

آن دسته از کارگران نيز که بيمه دارند بويژه با 

ينه های درمانی بهداشتی بيش از پرداخت هز

 پيش به زير خط فقر سقوط می کنند: 

"با وجود آنکه در قانون پنجم توسعه صراحتا 

اعالم شده که سهم پرداختی مردم در هزينه 

درصد باشد اما امروزه  30های درمان بايد 

درصد اين پرداختی  90تا  80شاهد هستيم که 

ان از که اين موضوع نش از جيب مردم می رود

 14ناکارآمدی سازمان های بيمه گر دارد. ... 

درصد از مردم شهرنشين با پرداخت هزينه 

های کمرشکن درمانی به زير خط فقر سقوط 

می کنند. همچنين در حاشيه شهرها و شهرک 

های اقماری اين درصد به مراتب بيشتر است 

... در تهران در بخش بستری برای بيماران، 

هزينه های کمرشکن  بيشترين ميزان رشد
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درمانی را داريم که نشان دهندۀ استيصال مردم 

 است." (همانجا)

گزارش های اخير از حيف و ميل و سوء 

استفاده های کالن در سازمان تأمين اجتماعی 

که تحت پوشش کمک هزينه به بيمه شده و 

مستمری بگير اما به کام مسئوالن رده باالی 

کاری پشت سازمان صورت گرفته است، کثافت

پردۀ زالوصفتانی را که بر خوان يغمای حقوق 

و اموال کارگران به عيش و نوش می پردازند، 

عيان ساخت. چاپيدنی که زير عنوان قانونِی 

"هزينه های غير شمول" شامل اعضای هيأت 

 مديره و هيأت امنای اين سازمان گرديده است: 

 81"در مصوبه هزينه های غيرشمول سال 

ينه ها برای پرداخت اين هزود مقرر شده ب

ض و اعطای وام قرض جهت کمک بالعو

الحسنه به بيمه شدگان، مستمری بگيران، 

کارکنان، کانون های بازنشستگان، مؤسسات 

و نامی از  ... حسب تشخيص پرداخت شود و

اعضای هيات مديره وهيات امنا در اين ميان 

 ) 12/8/92 -نيست." (شرق

شهريور سال جاری  در طول ماه های مرداد و

اعضای هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعی 

ميليون تومان و اعضای هيأت امنا  377مبلغ 

ميليون تومان از محل اعتبارات غير  463مبلغ 

 در نظر گرفته اند:  پاداششمول برای خود 

"هزينه های غير شمول عنوانی است که از 

برای واريزهای بی حساب و کتاب،  91مهر 

های ميليونی هيأت مديره و هيأت امنای  پاداش

تأمين اجتماعی به خود و بعضی از تشکل های 

صنفی و نامه های محرمانه انتخاب شده است، 

آن هم در سازمانی که با کسری بودجه شديد 

برای پرداخت مستمری بيمه شدگانش مواجه 

است و از نقطه سر به سری عبور کرده است." 

 (همانجا)

م بخشی از اين بودجه (هزينه جالب است بداني

در  92های غير شمول) که در ابتدای سال 

زمان ابالغ سه دوازدهم بودجه سازمان تأمين 

درصدی نيز می يابد در  25اجتماعی افزايش 

مواردی به سردمداران برخی از تشکل های 

صنفی وابسته (زرد) که به عنوان نمونه از 

ر رياست سعيد مرتضوی بر سازمان، حمايت پ

سر و صدايی در رسانه ها به عمل آورده 

 بودند، نيز اختصاص يافته بود: 

با تقاضای آقای ياراحمديان  91" در آذر سال 

به عنوان نماينده کارگران در هيات امنا مبلغ 

يک هزار ميليون لایر در قالب کمک به تشکل 

صنفی وی پرداخت می شود. در راستای بذل و 

مجددا در بخشش به تشکل های کارگری 

چارچوب چهل و چهارمين جلسه هيات امنای 

سازمان تأمين اجتماعی از محل اعتبارات غير 

ميليارد لایر به تشکل  15شمول مبلغی بالغ بر 

های عالی رسمی کارگری پرداخت می شود تا 

 کنند." (همانجا)  بين خود تقسيمبه تساوی 
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اين رقم ها بخش ناچيزی از سوء استفاده های 

لی به نام کارگران اما به کام دانه کالن ما

درشت های سرمايه دار حاکم بر سازمان است، 

که در جنگ بر سر سهم بری بيشتر بين شرکا 

و رقبا به بيرون درز نموده است. اما با اين 

وصف، باز هم برای اين حضرات آب از آب 

 تکان نخورده است: 

 27" در نامه اداری و مالی به دولت خواه 

ت جلسه و درخواست هيات مديره مورد صور

ذکر شده که عمده آن برای پاداش های خود 

اعضای هيات امنا و هيات مديره بوده است و 

همچنين در اين نامه آمده است بررسی 

 24مصوبات و حساب و کتاب آنها در ظرف 

ساعت عملی نيست و نياز به يک ماه فرصت 

دارد. از مجموع اعضای هيات مديره و هيات 

ی قبلی، تمامی اعضای هيات مديره از امنا

جمله دولت خواه، پرهيزگار، فيروزی، عمادی، 

 مسند خود باقی مانده اندصابر و عسگريان در 

اما اعضای هيات امنا تغيير کرده اند." 

 (همانجا) 

کارگران و زحمتکشان با افراد خانوادۀ خود 

بزرگترين طبقه اجتماعی جامعه اند. سرمايه 

نداران حاکم (دولتی و خصوصی) داران و زمي

با سرشکن کردن بار تمامی هزينه ها بر گردۀ 

اين خيل عظيم و بهره کشی از ثمرۀ کارشان، 

آنان را از دخالت، تصميم گيری، نظارت و 

تعيين سرنوشت خويش و حتی  در حفظ دارائی 

و پس انداز شغلی شان برای آينده، کنار نهاده 

، سياسی، اند، تا بر اهرم های اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی جامعه تسلط خود را تداوم 

 بخشند. 

اگر کارگران خواهان نقش داشتن در سرنوشت 

کار و زندگی خود اند و آيندۀ روشنی برای 

فرزندان و نسل جديد کارگران ايران می 

خواهند، بايد اين زالوصفتان انگل را از مسند 

قدرت به زير کشند و بر تداوم بساط ننگين و 

ستمگرانۀ کنونی که در آن تنها نقش قربانی 

دارند، خط بطالن بکشند. مصادره و ملی کردن 

همۀ شرکت های بيمه يکی از موارد 

دموکراتيزه کردن ادارۀ اقتصاد و رشد 

استعدادها و توانائی های کارگران برای ادارۀ 

امور اقتصادی، بهبود زندگی مادی و معنوی 

هوری توده ها است که تنها دولت جم

دموکراتيک شورائی کارگران و زحمتکشان 

 توان انجام اين مجموعۀ گام ها را خواهد داشت.   

 

 

 يحيی سمندر

خامن�������ه ای در روزه�������ای اخي�������ر در جم�������ع 

 ۀم�ا در زمين��: «رژي�م گف�ت» فرمان�دهان بس�يج«

تصميم گيری های اقتصادی نقاط ضعفی داش�تيم 

ك��ه اي��ن نق��اط ض��عف موج��ب ش��ده اس��ت دش��من 

می تواند رخنه ايج�اد كن�د. تح�ريم و  احساس كند
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ك��ه اي��ن نق��اط امث��ال آن ب��رای م��ا فرص��تی اس��ت 

  ».ها را برطرف كنيمضعف را بشناسيم و آن

می نامد در واق�ع » نقاط ضعف«آنچه خامنه ای 

رون�دها، اق�دامات و پدي�ده ه��ای فاجع�ه ب�اری ان��د 

که ش�يوۀ تولي�د س�رمايه داری و بح�ران ه�ای آن 

و سياس�����ت ه�����ای  در س�����طح جه�����انی و مل�����ی،

ارتجاعی داخلی و خ�ارجی رژي�م س�رمايه داری 

 -جمه���وری اس���المی در زمين���ه ه���ای اقتص���ادی

اجتم��اعی، حق��وقی، م��دنی و فرهنگ��ی در ط��ول 

سلطۀ اين رژيم و به ويژه در ده سال گذش�ته ب�ر 

 کارگران و ديگر زحمتکشان تحميل کرده اند.

هرچند همۀ کابينه های جمهوری اسالمی، بدون 

، از آغاز روی کار آمدن اين رژيم تاکنون استثنا

در ايج���اد ش���رايط وخ���يم اقتص���ادی و اجتم���اعی 

درص���دی ي���ا ب���االتر م���ردم  90ب���رای اکثري���ت 

شريک جرم بوده اند اما بی ترديد کابينۀ احمدی 

نژاد سهم و نق�ش وي�ژه ای در فروپاش�ی اقتص�اد 

اي�������ران و س�������يه روزی ک�������ارگران و ديگ�������ر 

نکت�ه اينجاس��ت زحمتکش�ان جامع��ه داش�ته اس��ت. 

که خامنه ای، مانند تمام دروغگويان، ش�يادان و 

ب�ه ي�اد نم�ی «است. او » کم حافظه«فريبکاران، 

يا درس�ت ت�ر بگ�وئيم ب�ه نفع�ش نيس�ت ب�ه » آورد

سياس�ت «ياد آورد که با تمام قوا از به اصطالح 

احمدی نژاد دفاع ک�رد و خ�ود را ه�م » اقتصادی

و سياست  نظر و هم رأی او در زمينۀ اقتصادی

 خارجی خواند. 

خامن��ه ای ک��ه ش��دت بح��ران اقتص��ادی و سياس��ی 

ج��اری، اف��زايش نارض��ائی ت��وده ه��ا و امک��ان از 

دس����ت دادن کنت����رل ام����ور را م����ی دي����د ش����عار 

، را از »حماس���ۀ سياس���ی و حماس���ۀ اقتص���ادی«

انب���ار ش���عارهای توخ���الی و ده���ن پرکن���ی ک���ه 

جمهوری اس�المی در توليدش�ان تخص�ص دارد، 

و ب����ر س����ر زب����ان س����ردمداران  بي����رون کش����يد

حک���ومتی و تبلغ���ات چ���ی ه���ای رژي���م ان���داخت. 

جمه����وری اس�����المی در » حماس����ۀ اقتص����ادی«

ميلي�ون بيک�ار  5.5تا  5واقعيت عبارت است از 

درص�د جمعي�ت فع�ال اقتص�ادی)  25تا  20 (بين

سال طبق گفتۀ مقامات رسمی حدود ي�ک  که هر

ميلي��ون ب��ه آنه��ا اف��زوده م��ی ش��ود، ن��رخ ت��ورم 

درص�د، ک�اهش ش�ديد تولي�دات  40ب�االی  رسمی

 50ص��نعتی در رش��ته ه��ای مختل��ف ک��ه گ��اه ب��ه 

درصد يا باالتر می رسد، رشد اقتصادی منه�ای 

درص�د، انه�دام کش�اورزی، تخري�ب من�ابع   5.4

محيط�ی، ش�دت ي�ابی  -توليدی، طبيعی و زيس�ت

بی سابقۀ فقر که ميلي�ون ه�ا نف�ر را ب�ه م�رگ از 

و س��يه روزی ای  گرس��نگی تهدي��د م��ی کن��د: فق��ر

که کابينۀ روحانی، با سياست رياض�ت کش�ی ب�ه 

نف�ع س��رمايه داران ب��زرگ و تحمي�ل ب��ار بح��ران 

ب��ر دوش ک��ارگران و زحمتکش��ان، ب��ر ش��دت و 

 گسترۀ آن می افزايد.

خامن����ه ای، در » حماس����ۀ سياس����ی«پ����ردۀ اول 

عرص����ۀ سياس����ت داخل����ی، ب����ا انتخاب����ات ض����د 

دموکراتي��ک رياس��ت جمه��وری و بي��رون آم��دن 

مه���ره ای از ص���ندوق ه���ای رأی ک���ه بتوان���د ب���ه 
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ط��ور موق��ت تض��ادهای درون��ی رژي��م را رف��ع و 

رجوع کند و در هم�ان ح�ال سياس�ت س�رکوب و 

کشتار را در کنار فريب و وعده و وعيد به پيش 

خامن��ه ای » حماس��ۀ سياس��ی«بب��رد، ش��روع ش��د. 

در عرصۀ ب�ين الملل�ی، ک�ه پ�يش زمين�ه ه�ای آن 

رياس���ت جمه���وری م���اه ه���ا پ���يش از انتخاب���ات 

ت��دارک دي��ده ش��ده ب��ود، ش��امل مع��امالت و ب��ده 

بس����تان ه����ای رژي����م ب����ا ق����درت ه����ای ب����زرگ 

امپرياليس��تی در عرص��ه ه��ای مختل��ف از جمل��ه 

مسايل هسته ای و منطقه ای برای تضمين بق�ای 

و بي���رون آم���دنش از  رژي���م جمه���وری اس���المی

کالف سر درگم تض�ادهای اقتص�ادی، سياس�ی و 

 استراتژيک است.

ک��ه خامن��ه ای » نق��اط ض��عفی«ب��ه اص��طالح ام��ا 

بدان اشاره می کند، هر روز و ه�ر س�اعت آث�ار 

مخرب خ�ود را در زن�دگی ت�وده ه�ای م�ردم، ب�ه 

دني��ای وي��ژه ک��ارگران نش��ان م��ی ده��د. روزنام��ۀ 
را نش��ان » نيم��ۀ ُپ�ر لي��وان«ک��ه معم�وال  ،اقتص�اد

م��ی ده��د، در مقاب��ل ک��اهش ش��ديد تولي��د خ��ودرو 

م��ۀ پ��ر را پي��دا کن��د و در ديگ��ر نتوانس��ته اي��ن ني

آب���ان خ��ود ب���ه نق��ل از ايس���نا نوش���ته  30ش��مارۀ 

 است: 

توليد برخی از خودروهای سواری داخلی در «

مهر ماه  .حد قابل توجهی کاهش يافته است

سوز ايران خودرو  دوگانه 405امسال توليد پژو 

 2939درصدی از  99.4مرکزی با افت 

کاهش دستگاه 17 به  91دستگاه در مهر ماه 

ايران خودرو نيز با  90توليد تندر .يافته است

دستگاه به صفر  3854افت صد درصدی از 

 405رسيده است. در اين مدت توليد پژو 

سوز ايران خودرو خراسان با کاهش صد  دوگانه

 دستگاه به صفر کاهش يافته 162درصدی از 

در صدی  88.6است. توليد سوزوکی نيز با افت

دستگاه  23به   91هر ماه دستگاه در م 201از 

رسيده است. توليد سمند ايران  92در مهر ماه 

خودرو مازندران با کاهش صد درصدی از 

به صفر رسيده  91دستگاه در مهر  1364

 95.5است. در اين مدت توليد مگان با کاهش 

 44به  91دستگاه در مهر  976درصدی از 

دستگاه کاهش يافته است. توليد ماکسيما نيز با 

دستگاه به صفر  82افت صد درصدی از 

چهار سيلندر با  110ام  وی  توليد ام.رسيده است

 9دستگاه به  487درصدی از  98کاهش 

نيز  620دستگاه کاهش يافته است. توليد ليفان 

دستگاه به صفر  617با افت صد درصدی از 

 530ام  وی  مهر ماه امسال توليد ام.رسيده است

دستگاه به  1130درصدی از  89.4با کاهش

دستگاه کاهش يافته است. توليد خودروی  20

 203درصدی از  86وولکس نيز با افت 

 ».دستگاه رسيده است 28دستگاه به 

همين وضعيت در مورد توليد اتوبوس نيز 

خبرگزاری ايسنا صادق است. بنا بر گزارش 

توليد اتوبوس در آبان،  27در تاريخ 

ران خودرو های ايران خودروديزل، ياو شرکت

شرق، رانيران و آکيا دويچ در مهرماه سال 
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با صد  91جاری به نسبت زمان مشابه در سال 

  .در صد کاهش به صفر رسيد

قيمت سهام  1392البته در همين هشت ماه سال 

شرکت های عرضه شده در بورس به طور 

متوسط دو برابر شده است و اگر شاخص قيمت 

را در نظر  تاکنون 1391سهام از مرداد سال 

 24000بگيريم خواهيم ديد که اين شاخص از 

برابر  3رسيده يعنی بيش از  80000به حدود 

شده است. حتی اگر تورم را از اين رقم کم کنيم 

شاهد بيش از دو برابر شدن دارائی های 

سهامداران بورس هستيم که عبارتند از نهادهای 

نظامی و  –وابسته به دستگاه بوروکراتيک 

و بزرگترين سرمايه داران بخش  مذهبی

 خصوصی. 

همۀ آمارها و داده هائی که در باال بدان اشاره 

شد نشان دهندۀ اين واقعيت اند که شکاف 

طبقاتی و فاصلۀ فقر و ثروت روز به روز 

وسيع تر می شود و رژيم ارتجاعی حاکم که 

نماينده و مدافع بزرگترين استثمارگران است 

تبليغاتی و دروغ  ماشين سرکوب و دستگاه

پراکنی اش را برای حفظ وضع موجود و تداوم 

سلطۀ ننگينش به کار می اندازد و در اين راه 

از هيچ چيز ابائی ندارد. تا رژم جمهوری 

اسالمی هست و تا زمانی که سرمايه داری 

هست طبقات استثمار شونده مجبور به تحمل 

 اين وضعيت خواهند بود.

ريت عظيم توده های طبقۀ کارگر ايران و اکث

مردم هيچ آينده ای جز استثمار، ستم، خواری، 

جهل و تاريک انديشی در نظام جمهوری 

اسالمی و به طور کلی در نظام سرمايه داری 

با هر شکل و شمايل ديگر ندارند. کارگران تنها 

 -با شناخت علمی وضعيت عينی اقتصادی

اجتماعی و سياسی و فرهنگی خود، با شناخت 

ای جامعه ای که در آن زندگی می کنند، تضاده

با شناخت دشمنان طبقاتی خويش و با اتحاد 

رزمنده با تمام هم طبقه ای های خود در درجۀ 

اول و نيز با تمام زحمتکشان جامعه برای 

سرنگون کردن انقالبی وضع موجود، و با 

داشتن طرح و برنامه ای نو از جامعۀ آينده، 

که ادارۀ آن به دست  جامعه ای فارغ از استثمار

مولدان و نه استثمارگران باشد خواهند توانست 

 سرنوشتی ديگر برای خود رقم بزنند.  

 

 

زنان قربانی در چنگال سياه گردانندگان 

 صنعت سودآور مواد مخدر

 شيده رخ فروز
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رشد بيسابقۀ اعتياد و مصرف سوء مواد مخدر 

بويژه مخدرهای صنعتی در جامعۀ ايران بيداد 

کشيده شدن فزايندۀ زنان به اين ورطه  .کند می

نيز پيامدهای وخيم تری به بار آورده است. 

زنان که در اين زمينه آسيب پذيرتر از مردانند، 

با لطمات دردناکتری روبرو اند. شيوع اين 

پديده در زنان زمانی چشمگيرتر می شود که با 

بی خانمانی، کارتن خوابی و تکدی وسيع زنان 

رانده شده از سرپناه و جامعه مواجه معتاد و 

ايم. زنانی که بدون هيچ گونه حمايت مادی و 

عاطفی به حال خود واگذاشته شده و در خيابان 

ها رها گشته اند، بيش از هر زمان تحت انواع 

آزارها، تحقير، خشونت و مشکالت از هويت 

مستقل انسانی خود تهی می گردند. در اين ميان 

مسئول مطابق معمول، با نهادهای دولتی و 

بودجه هايی که حيف و ميل می کنند، از زير 

بار وظايف خود شانه خالی می کنند و بيشرمانه 

به معضالتی که حاکميتشان مسبب آن است 

 دامن می زنند. 

درصد از معتادانی که در تهران ولگردی  15"

می کنند، زن هستند ... شهرداری هنوز 

ه ايجاد کند تا حداقل نتوانسته برای زنان گرمخان

اين گونه زنان حداقل شب ها در پارک ها و 

مکان های نامناسب نباشند و اين به دليل عدم 

پذيرش اجتماع برای ايجاد چنين مکانی است. " 

 )9/8/92(آرمان 

درصد متکديان را زنان و مابقی را مردان  25"

تشکيل ميدهند که اين ميزان نشان دهندۀ رشد 

بت به سال های گذشته است ... متکديان زن نس

در کنار متکديان زن، تعداد زنان بی خانمان هم 

افزايش پيدا کرده ... زنان متکدی دو گروه 

هستند، يک گروه کسانی که به همراه خانواده 

تکدی گری می کنند، يک عده ديگر هم زنانی 

هستند که تنها هستند و چون درآمدی ندارند 

ين کار را می برای امرار معاش خودشان ا

کنند. اين موارد همراه با ساير آسيب های 

اجتماعی افزايش پيدا می کند. وقتی اعتياد، 

ايدز، طالق و بيکاری زياد می شود بايد منتظر 

افزايش تکدی گری اقشار مختلف هم بود. عده 

ای از زنانی که در خيابان به دنبال کسب درآمد 

ديگری از راه تکدی گری هستند، معتادند، عده 

مبتال به ايدز هستند، برای عده ای از آنها جايی 

در خانه نيست و عده ای هم برای تأمين معاش 

 15،  10اين کار را انجام می دهند. اگر به 

سال گذشته برگرديم با متکديان زن و دختر 

کمتری مواجه بوديم اما اآلن اينطور نيست." 

 ) 22/4/92(شرق 

شدن زنان به دنبال ابعاد وسيع به خيابان کشيده 

کسب درآمد در تمامی اشکال از دستفروشی تا 

تکدی، روسپيگری و اعتياد در کنار کودکان 

کار و خيابان، به دنبال موج فزاينده بيکاری، 

اخراج سازی، عدم پرداخت دستمزدهای 

معوقه، دريافتی ناچيز بازنشستگان و مستمری 

 بگيران، امری اجتناب ناپذير گرديده و بازتاب
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اين شرايط بر محيط زندگی توده های زحمتکش 

بازتوليد همين چرخۀ فالکت بار می باشد. در 

خانواری که ماه ها حقوق به تعويق افتاده، 

درآمد ناچيز يا فاقد درآمد است، مسکن و تغديه، 

بهداشت و درمان، تحصيل، تفريح و سرزندگی، 

معنايی ندارد، پس زنان و کودکان تحت فشار 

حضور در خيابانند. برای اقليت ناچار به 

سرمايه دار و زميندار حاکم تنها حفظ موقعيت 

موجود و بقای خود که با پشتوانۀ اعمال سياست 

سرکوب و ستم قرون وسطايی درهم تنيده است، 

قابل اعتنا بوده و تمامی مصائب درگير جامعه 

را يا  کتمان و پرده پوشی می نمايند و يا از 

وصله پينه کردن سيستم گردۀ توده ها خرج 

 معيوب سرمايه داری حاکم را بيرون می کشند: 

"مبارزه با اعتياد نبايد محدود به ستاد مبارزه با 

مواد مخدر باشد. کل بودجه ای که مجلس برای 

اين کار در نظر می گيرد عدد کوچکی است که 

کفاف هزينه هايی که در اين بخش می شود را 

اعتياد هر فرد در نمی دهد. ... برای درمان 

آورده هزار تومان هزينه می شود.  500ايران 

 30دولت برای درمان هر فرد در اين ميان 

درصد  10هزار تومان يعنی رقمی کمتر از 

هزينه های درمان است. مابقی اين رقم توسط 

درصد  90مردم پرداخت می شود. ... بيش از 

 -." (آرماندرمان توسط مردم انجام می شود

9/8/92  ( 

از سوی ديگر رشد اعتياد در جامعه و افزايش 

چشمگير آن در ميان زنان، رشد نفع اقتصادی 

اقليت حاکم را به دنبال دارد. نقش باندهای وارد 

کننده مواد مخدر و توزيع کنندگان وابسته به 

ارگان هايی نظير سپاه قدس و سالطين 

حکومتی در اين صنعت پرسود، بسيار پُر 

 است. رنگ و مؤثر 

حل قاطع اين معضل در کنار تمامی عرصه 

های ديگر پاسخی قاطع و کوبنده می طلبد که 

از عهده و توان سودپرستان انگلی که از خون 

و دسترنج توده های محروم فربه تر می گردند، 

خارج است. رهائی جامعه از شر اعتياد، 

مستلزم مبارزه و قطع چنگال های سياه و 

ری اسالمی از رگ های خونين اختاپوس جمهو

حيات جامعه است. تنها کارگران و زحمتکشان 

قادرند سرزندگی و آسايش را در رگ های 

خشکيده جامعه جاری سازند، و شکوفايی و 

اعتالی نسلی توانمند از زنان، مردان و کودکان 

 را مديريت کنند.
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 1392سهراب شباهنگ، آبان 

هيم و کلمات نو فهم و توضيح پديده های نو، مفا

می طلبند. کاربرد اصطالحات و مفاهيم کهن 

برای توضيح پديده های نو، حتی اگر با تعريف 

های جديد توأم باشد، می تواند به کژفهمی، 

اغتشاش فکری و التقاط بيانجامد. يکی از اين 

به جای » صنف«موارد، کار برد اصطالح 

مبارزۀ «به جای » مبارزۀ صنفی«يا » طبقه«

 -مبارزۀ صنفی «و يا » ادی طبقۀ کارگراقتص

و » مبارزات اقتصادی«به جای » سياسی

طبقۀ کارگر است که در » مبارزات سياسی«

ادبيات سياسی و به ويژه ادبيات سياسی بسياری 

از جريان های چپ و فعاالن کارگری ايران 

به جای » صنف«رواج دارد. اصطالح 

يگر ، به ويژه در مورد طبقۀ کارگر، د»طبقه«

به کار نمی رود اما در گذشته به کار برده می 

» صنف«همه کنار نهادن اصطالح  شد. با اين

در مورد کارگران به حذف مفاهيم مربوط به 

تشکل «، »مبارزۀ صنفی«صنف مانند 

و غيره در ادبيات » منافع صنفی«، »صنفی

مربوط به منافع طبقاتی کارگران و مبارزۀ 

ت. از اين رو ما طبقاتی آنها منجر نشده اس

روی مفهوم صنف و تفاوت آن با طبقه و نيز 

سابقۀ کاربرد صنف به جای طبقه اندکی مکث 

می کنيم و سپس بحث خود را در زمينۀ ساختار 

و عملکرد صنف از يک سو و تعريف طبقه و 

مبارزۀ طبقاتی و عرصه های مختلف آن از 

سوی ديگر به پيش می بريم و تفاوت های آنها 

ن می دهيم. سپس نادرست بودن کاربرد را نشا

مبارزۀ «يا » مبارزۀ صنفی «اصطالحات 

را در مورد مبارزات » سياسی –صنفی 

اين  نتايج عملیکارگران تشريح می کنيم و به 

عدم دقت و در واقع التقاط در جنبش کارگری و 

يا دقيق تر بگوئيم در مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا 

 می پردازيم.

به جای » صنف«ذشته اصطالح گفتيم که در گ

در مورد کارگران به کار برده می شد. » طبقه«

در زمان جنبش مشروطيت و حدود دو تا سه 

دهه پس از آن روشنفکران چپ و انقالبی 

صنف «، »صنف کارگر«اصطالحاتی مانند 

، »صنف ارتجاعی«، »جنگ صنفی«، »فعله

کين «، »صنف مفتخوران«، »صنف توانگر«

به کار می بردند که همه جا غيره  و» صنفی

بود. در ادبيات » طبقه«منظور آنها از صنف، 

(حزب عدالت)، » فرقۀ کمونيست ايران«

نيز به کار برده می شد اما » طبقه«اصطالح 

کاربرد اين اصطالح از سوی اين حزب 

همواره دقيق و علمی نبود. مثال در اسناد اين 

طبقۀ مالکين و روحانيون و «حزب گاهی از 
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سخن گفته می شود و گاه از » ورژوازی داللب

که در مورد اول » مبارزۀ طبقاتی در تاريخ«

مفهوم عاميانۀ رايج اين اصطالح مورد نظر 

بوده (که در قانون اساسی مشروطه هم بر 

طبقات «اساس همين درک عاميانه از طبقه، از 

اهالی سخن گفته شده) و در مورد » شش گانۀ

طبقاتی در تاريخ، مبارزۀ «دوم، يعنی در 

کاربرد کلمۀ طبقه مبتنی درک علمی و 

0Fمارکسيستی از آن بوده است

i .)1( 

 صنف و طبقه

 و ساختار و عملکرد آن تعريف صنف

 صنفدر لغت نامۀ دهخدا دو معنی برای کلمۀ 

 آمده است:

، گونه از هر چيزی ،هر چيزی پاره ای از -1

 گون ،رسته ،طبقه

ز پيشه وران و هر گروه و دسته و طبقه ا -2

شغل چنانکه صنف  صاحبان حرفه و کسبه ٴهم

بزاز، صنف قصاب ، صنف کالهدوز، صنف 

 .کفاش و غيره

روشن است که در مباحث اجتماعی، اقتصادی 

مورد نظر است » صنف «و سياسی معنی دوم 

انگليسی،  gildيا  guild که معادل کلمۀ 

corporation  ياjurande  فرانسوی وGilde 

آلمانی است.  در اين معنی هرچند  Zunft يا 

هم جزء معادل های صنف در » طبقه«واژۀ 

از نظر جامعه معنی لغوی اين کلمه آمده اما 

شناسی و اقتصادی (و در نتيجه سياسی) طبقه 

با صنف تفاوت های مهمی دارد که به آنها 

 -خواهيم پرداخت.  حال ببينيم معنی اجتماعی

 اقتصادی صنف چيست؟ 

يا صنف چنين » گيلد«در دانشنامۀ بريتانيکا 

انجمنی [اتحاديه ای] از «تعريف  شده است: 

ه برای همياری و پيشه وران يا بازرگانان ک

پيشبرد منافع حرفه ای تشکيل شده باشد. گيلدها 

[اصناف] در اروپا در فاصلۀ سدۀ يازدهم و 

شانزدهم [ميالدی] شکوفا شدند و بخش مهمی 

از بافت اقتصادی و اجتماعی آن عصر را 

طبق اين دانشنامه دو نوع » تشکيل می دادند.

صنف يا اتحاديۀ صنفی وجود داشته يکی صنف 

زرگانان و ديگری صنف پيشه وران يا با

صنعتگران. صنف بازرگانان عبارت بود از 

اتحاديۀ همه يا اکثر بازرگانان يک شهر که 

بازرگانان عمده فروش يا خرده فروش کاالهای 

مختلف و آنهائی را که به تجارت محلی يا به 

تجارت با مناطق دوردست مشغول بودند در بر 

ان اتحاديه های می گرفت. صنف های پيشه ور

شغلی بود که معموال شامل پيشه وران صنعت 

ويژه ای می شد مانند صنف بافندگان، 

، انمعمارنجاران، کفاشان، رنگرزان، بنايان، 

، قصابان و غيره. اصناف يانآهنگران، نانوا

يک رشته عملکردهای مهم در اقتصاد محلی 

داشتند. اصناف در ناحيۀ خود نوعی انحصار 

 خيزش ۲۷شماره                                 ران  ارگان کارگران انقالبی متحد اي        
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ورده آعت و تجارتشان به وجود در شاخۀ صن

 بودند.

در دانشنامۀ فرانسوی اونيورساليس در بارۀ  

corporation  :يا صنف چنين گفته شده 

کورپوراسيون [صنف] در نظام قديم «

ارگانيسمی اجتماعی بود که همۀ اعضای يک 

 »حرفه را، از پائين تا باال، متشکل می کرد.

ت بوده طبق اين دانشنامه عملکرد صنف عبار

از دفاع متقابل و همياری اعضا و توزيع 

عادالنۀ کار. مقررات شديدی بر صنف حاکم 

بوده است: محدوديت مالکيت کارگاه ها (يک 

کارگاه برای هر استادکار)، و محدوديت تعداد 

کارگران هر کارگاه، قيمت های ثابت، کنترل 

کيفيت. صنف دارای سلسله مراتبی بوده که 

تشکيل می شده است:  اساسا از سه رده

کارگران آزموده [صنعتکاران،  شاگردان، 

کارورزان] و استادکاران. ادارۀ صنف توسط 

نمايندگان قسم خورده که از ميان استادکاران 

انتخاب می شدند، صورت می گرفت. شاگرد يا 

کارآموز نزد يک استدکار آغاز به کار می کرد 

ا سال] طول می کشيد ت 7و معموال چند سال [

کارگر آزموده يا کارورز شود. استادکار شدن 

دشوار بود و برای ارتقا به اين رده، صنعتکار 

يا کارورز می بايست يا شاهکاری به وجود 

آورد يا حق ورودی به استادکاری بپردازد. در 

ماند. غير اين صورت کارگر مزدی باقی می 

دستيابی به استادکاری به تدريج پرهزينه تر می 

ادکاران گرايش به موروثی کردن اين شد و است

 رتبه داشتند.

بدين ترتيب در اروپا اصناف بخشی از جامعۀ 

بستۀ فئودالی بودند. در واقع جامعۀ فئودالی با 

سلطۀ زمينداران بزرگ فئودال در روستاها و 

سلطۀ استادکاران و نظام صنفی در شهرها  با

مشخص می شد. مارکس و انگلس در 

طبقات و اليه های » نيستمانيفست حزب کمو«

جامۀ فئودالی را چنين بر می شمارند: لردهای 

فئودال، تيول داران [واسال ها]، استادکاران 

1Fصنفی، کارگران آزموده

ii )2(  ،کارورزان]

صنعتکاران]، شاگردان [کارگران نوآموز]، 

 سرف ها [رعيت های وابسته به زمين].

ی استادکاران در مقابل خدمات به شاه، امتياز

از او دريافت می کردند و گاه حتی ادارۀ برخی 

شهرها را در دست داشتند (مثال در منطقۀ 

شمالی آلمان و شهرهای اروپای شمالی مجاور 

دريای سياه و دريای بالتيک). پس از انقالب 

فرانسه، امتيازهای اصناف در اين کشور لغو 

شد و ائتالف و تشکل صنفی و نيز تشکل 

زان و چه کارگران کارگران (چه نوآمو

آزموده) و نيز تشکل دهقانان ممنوع گرديد 

در سال   Le Chapelier (قانون لو شاپليه

. طبق اين قانون تشکيل سنديکاهای 1791

در فرانسه ممنوع  1884کارگری نيز تا سال 

 بود.)

 خيزش ۲۷شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          



18 

 

در اثر انقالب فرانسه و جنگ های ناپلئونی و 

 از آن مهم تر به خاطر انقالب صنعتی و رشد

نيروهای مولد و نظام کارخانه ای، و انقالبات 

بورژوا دموکراتيک، نظام صنفی در اروپا از 

 سدۀ نوزدهم به بعد رو به زوال نهاد.

مارکس در نوشته های مختلف خود از جمله در 

دست نوشت های اقتصادی و فلسفی سال «
و » سرمايه«، »ايدئولوژی آلمانی«، »1844

آن را در شيوۀ  غيره ساختار صنفی و عملکرد

توليد و محدوديت هائی که نظام صنفی در 

مقابل تکامل نيروهای مولد به وجود می آورد 

 توضيح داده است. 

در ايران نيز نظام صنفی از ديرباز وجود 

ی با نظام صنفی در ياه داشته که دارای تشابه

کيوان کيانی در مقاله ای زير اروپا بوده است. 

در مورد » ايران تاريخچۀ صنف در«عنوان 

اصناف و ارتباط آنها با بافت شهری بازار و 

يكی از ويژگی های «می نويسد: مساجد 

بازارها در جهان اسالم (ايران) تا زمان 

های صنفی  حاضر، تشكل بازاريان در انجمن

يعنی اصناف بوده است. اين تشكيالت، صاحبان 

حرفه ها را در خود متشكل می كردند و دارای 

اصناف  أمنش .جتماعی وسيعی بودندوظايف ا

 ۀبه قرن سوم هجری می رسد كه دوراسالمی 

شكوفايی تمدن اسالمی و رونق تجارت و شهر 

نشينی بوده است. در اين دوران هزاران نفر از 

مردمان شهر و روستا در حرفه ها و پيشه های 

كار مشغول بودند. در اين زمان ه مختلف ب

افزارمندان و تشكل  (قرن سوم ه.ق) بود كه

اساس حرفه ها و پيشه ها آغاز صنعت گران بر

شد و رشد و توسعه ی كامل شهرها را در قرن 

هجری قمری، در پی داشت و  6و  5های 

فعاليت های اصناف را گسترش فراوان 

 ».بخشيد

عملکرد اصناف يا تشکيالت پيشه وری  ،مؤلف

را » تشكيالت پيشه وری اسالمی«در ايران يا 

 می شمارد:چنين بر 

تنظيم حرفه، حفظ اسرار آن، تثبيت نرخ ها « -

و نظارت بر سطح فنی نيروهای انسانی، 

 .رسيدگی به مواد اوليه و توجه به بهداشت

پيمانی است بر پايه عرف و تسليم و احترام  -

 اعضاء به هم

 نظارت بر سطح فنی حرفه و آموزش اعضا -

اساس نوعی اتحاديه پيشه وری است بر -

ت و دارای خصوصيت مردمی و وجود عضوي

 دستگاه اداره كننده و مديريت

از تجمع گروهی از پيشه وران بازار كه  -

برای رسيدن به اهداف صنف و برخورداری از 

حمايت يكديگر و نظارت بر بازارهای محلی 

 .»[شکل گرفته بود] متحد شدند
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از احساسات رمانتيک نويسنده دربارۀ اصناف 

ه بگذريم، ويژگی هائی که و سازمان صنفی ک

برای صنف در ايران بيان می کند شباهت های 

آن را با اصناف در اروپا نشان می دهد. اين 

شباهت ها به خصوص هنگامی که نويسنده 

سلسله مراتب درونی سازمان صنفی در ايران 

را توضيح می دهد بيشتر نمايان می شود. او 

 را چنين توضيح می دهد:» مراتب صنف«

طور سنتی در ميان ه كيالت منظم موجود بتش«

اصناف، وجود مراتبی مانند شيخ صنف، استاد، 

خليفه، صنعتگر، كارآموز، نقيب و ... را تائيد 

 .كند می

در مهارت  به دانش ، تجربه ، -شيخ يا رئيس  -

موارد عمومی  ۀحرفه از ديگران برتر و در كلي

صنف بوده و بر افراد و اعضای آن  ۀنمايند

دستور می راند و نيز در تعيين نرخ ها با 

مشورت محتسب ، مداخله و در بروز اختالف 

 كرده است حكميت می

اسرار صنف و پيشه را كه خود به  - استاد -

كرد و  كمال آموخته بود به شاگردان منتقل می

هر گاه در حرفه خود، كسی را ماهر تشخيص 

او بر فهم و درك و خدمت و كفايت می داد و 

، منشور) صحه می گذاشت، به او عهد (حكم

می بخشيد و اين به منزله اجازه او برای ورود 

 به صنف بود

مرتبه ای ميان صنعتگر و استاد را  -خليفه  -

داشته و معنای آن دستيار استاد در كار و حرفه 

 بود

به استاد در كارش كمك  -صنعتگر يا شاگرد  -

كرده و در قبال آن مزد و گاهی خوراك و  می

 گرفته است. استاد مسئول خطای پوشاك می

 ۀشاگرد در كار بود. پس از طی دور

كارآموزی، صنعتگر با گذراندن آزمايش خاص 

توانسته، استادی  و توفيق در انجام آن، می

 مستقل شود و دكانی مخصوص خود داير كند

بر می آيد، طور كه از لفظ آن  مبتدی آن ۀرتب -

به نخستين مرحله و پايين ترين مرتبه 

كارآموزی گفته می شد و كار آن معموالً از 

 كودكی آغاز شده است

دستيار شيخ يا رئيس صنف نقيب  -نقيب  -

مهمترين وظيفه اش، اجرای  ناميده می شد و

ّشد" بود ّشد نيز آيينی بود كه برای " مراسم

يخ در ورود كسی به حرفه برگزار می شد و ش

آن مراسم كمربندی را به دور كمر تازه وارد 

محكم می بست و اين به منزله رسميت يافتن او 

در ورود به صنف بود. نقيب همچنين از اموالی 

كه از استادان به دست می آورد به شيوخ كم 

درآمد و گاه به بستگان فقير ، برای برگزاری 

 وليمه (پذيرايی و اطعام در مراسم ّشد) كمك می

 .كرده است
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در ايران عهد صفويه و قاجار، هر يك از 

يا  "رئيسی داشت كه او را "كدخدا  اصناف،

"باشی" می خواندند و غالباً به طور انتخابی و 

گاه به شكل موروثی تعيين می شد. كدخدا يا 

باشی به كمك ريش سفيدهای صنف، در توزيع 

ماليات و رفع اختالف های جزئی و عادی بين 

كرد. عضويت در هر  نف تالش میافراد ص

صنف، غالباً به طی دوره شاگردی و رسيدن به 

مرحله استادی در حرفه و پيشه خاص آن 

صنف بود و در بعضی موارد با گذراندن 

 .امتحان و دادن وليمه انجام شد

عضويت در برخی اصناف، جز با رضايت 

اكثر افراد يا ريش سفيدان صنف يا خريدن 

ز اعضای صنف ممكن نبود. حق بينجه" يكی ا"

(مالياتی كه دولت برای اصناف تعيين می 

 )»كرد

نويسنده همچنين نقش داروغه و محتسب و 

رتباط آنها با اصناف را توضيح عسس و نحوۀ ا

منبع: ميدهد. 
default.http://irancouncil.com/fa/content/7/

aspx 

يا صنف سلسله مراتب درونی بدين سان 

سازمان صنفی در ايران، شبيه سلسله مراتب 

سازمان اصناف در اروپا بوده و عملکردهائی 

مشابه آن داشته است. صنف، هم در اروپا و هم 

در ايران، سازمانی اقتصادی مربوط به دنيای 

پيشاسرمايه داری بوده، امتيازاتی داشته و برای 

حفظ آنها تالش می کرده است. در طول زمان 

موانع ورود به صنف بيشتر و سلسله مراتب 

درونی اش سخت تر و کم انعطاف تر می شده 

و رياست صنف به تدريج حالت موروثی به 

خود می گرفته است. در مورد تفاوت های 

ساختار صنفی در ايران و اروپا شايد بتوان 

به ويژه در  گفت که امتيازات اصناف اروپائی

زمينه های اداری، قضائی و سياسی، از 

 امتيازات اصناف در ايران بيشتر بوده است.

در ايران نيز مانند اروپا با ظهور صنعت 

بزرگ (که هم ناشی از رشد درونی بوده و هم 

ناشی از هجوم سرمايه های امپرياليستی)، 

اصناف و سازمان صنفی رو به ضعف و زوال 

وصف به خاطر شمار زياد پيشه گذاشتند. با اين 

وران و کارگران شاغل در مؤسسات توليدی و 

تجاری کوچک در اقتصاد ايران، اصناف و 

سازمان صنفی هنوز نقشی دارند و اين نقش 

توسط تالش های ارتجاعی رژيم جمهوری 

 –استاد «اسالمی مثال در زمينۀ احيای نظام 

 -استاد «تقويت می شود. البته نظام » شاگردی

در شرايط کنونی نمی تواند بيرون » شاگردی

از سلطۀ سرمايۀ بزرگ (چه سرمايۀ تجاری، 

چه سرمايۀ بانکی و چه سرمايۀ صنعتی) عمل 

شاگردی، فروکاستن  -کند. عملکرد نظام استاد

بازهم بيشتر موقعيت کارگران در ايران، 

وابسته کردن بيشتر آنان به کارفرما، گسترش 

ارزش اضافی مطلق، از بازهم بيشتر استثمار 

جمله از راه استثمار سيستماتيک کار کودکان 
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شاگردی  -است. يک نقش ديگر نظام استاد

تالشی برای ريشه کن کردن هرگونه حرکت 

کارگران برای ايجاد تشکل های مستقل 

کارگری و کشتن فکر و عزم تشکل در آنها از 

 آغاز وارد شدنشان به بازار کار است.

 مبارزۀ طبقاتی تعريف طبقه و  

عاميانه از طبقات اجتماعی، رده  درکيک 

بندی افراد جامعه بر حسب ميزان ثروت و 

درآمد آنهاست. طبق اين درک از طبقات 

اجتماعی افرادی که درآمدهای يکسان يا مشابه 

می نامند »طبقه«دارند در يک گروه که آن را 

جای داده می شوند. طبق اين رده بندی، جامعه 

طبقۀ «، »طبقۀ باال«يعنی » طبقه«به سه 

تقسيم می شوند. در » طبقۀ پائين«و » متوسط

اين تقسيم بندی از طبقات، شيوۀ توليد و جايگاه 

انسان ها در روند توليد و به طور کلی در روند 

اقتصادی مورد توجه قرار نمی گيرد، همچنين 

نحوۀ تصاحب ثروت از جانب افراد اين يا آن 

در اين تقسيم بندی، يک طبقه مطرح نيست. 

سرمايه دار بزرگ صنعتی يا يک مدير عالی 

رتبۀ بنگاه مالی يا تجاری، يک زميندار بزرگ 

که ثروتش از اجارۀ زمين روستائی يا شهری يا 

از بورس بازی روی زمين تأمين می شود، يک 

نقاش برجسته که آثار گرانبها ايجاد می کند، 

 يک ژنرال ارتش يا صحب منصب باالی

اداری، يک آيت هللا که اموال وقفی يا اماکن 

و کمک ها » سهم امام«مذهبی يا مقادير زيادی 

و بخشش های مذهی در اختيار دارد، يک 

بازيکن تراز اول فوتبال که برای بازی در يک 

باشگاه ساليانه مبلغ عظيمی دريافت می کند، 

يک نويسنده يا مخترع که درآمد باالئی به 

ا اختراعاتش به دست آورده، خاطر کتاب ها ي

يک بورس باز يا صاحب مستغالت و ... همگی 

جامعه اند. همچنين يک » طبقۀ باالی«اعضای 

سرمايه دار کوچک يا متوسط، يک پيشه ور يا 

يا  کاسب، يک تکنيسين يا مهندس معمولی

کارگر ماهر، يک پزشک، وکيل دادگستری يا 

معلم، يک دهقان که صاحب زمين و وسايل 

وليد خودش است و خود و خانواده اش روی ت

زمينش کار می کنند يا احتماال تعدادی کارگر 

فصلی يا دائمی در استخدام دارد، يک روزنامه 

تعلق دارند. به » طبقۀ متوسط«نگار و غيره به 

همين طريق تودۀ وسيع کارگران ساده، دهقانان 

فقير، پيشه وران تهی دست شهر و روستا، 

» طبقۀ پائين«يکاران و غيره، دست فروشان، ب

 را تشکيل می دهند.

معايب چنين تعريف و تقسيم بندی ای روشن 

اند. هرکس با کمی دقت متوجه می شود که در 

هريک از اين طبقه بندی ها عناصر ناهمگونی 

 -کنار هم قرار داده شده اند که از نظر اجتماعی

اقتصادی و نيز عملکرد سياسی شان می توانند 

طبقۀ «روی يکديگر قرار گيرند. افراد رو در 

در اين تقسيم بندی هر چند ممکن است » باال

درآمدهای يکسان يا مشابهی داشته باشند اما 

الزاما دارای منافع اقتصادی اجتماعی و سياسی 
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يکسانی نيستند (مثال يک زميندار بزرگ و يک 

سرمايه دار بزرگ هرچند ممکن است درآمد 

اما منافع اقتصادی يکسانی مشابهی داشته باشند 

ندارند). برخی از گروه ها و اليه هائی که در 

طبقۀ متوسط گنجانده شده اند در واقع جزء 

کارگرانند (يعنی با فروش نيروی کار خود 

زندگی می کنند)، برخی از آنها جزء سرمايه 

داران يا زميندارانند (يعنی درآمد و ثروتشان 

وليد و در نتيجه اساسا متکی بر مالکيت وسايل ت

متکی بر استثمار کار کسان ديگر است) و 

يعنی درآمد آنها يا برخی خرده بورژوا هستند (

نه  اين رابطه متکی برکار خودشان است و در

 يا استثمار می شوند و نه استثمار می کنند و

درآمدشان بخشی متکی بر کار خود و بخشی 

و برخی  )ناشی از استثمار کار ديگران است

رگرند، گيريم کارگر ماهر يا متخصص يا کا

کارگر فکری که درآمدشان متکی بر فروش 

نيروی کارشان است. همين عدم دقت در مورد 

افراد به اصطالح طبقۀ پائين هم وجود دارد. در 

يک کالم، تقسيم بندی افراد و گروه های 

اجتماعی براساس ثروت و درآمد تقسيم بندی 

و يک رشته  طبقاتی دقيق و منسجمی نيست

از جمله جايگاه انسان ها در  –ويژگی های مهم 

روند توليد، اينکه صاحب وسايل توليد هستند يا 

نه و يا صاحب چه نوع وسيلۀ توليدند (مثال 

تقسيم زمين يا سرمايه؟)، را ناديده می گيرد. 

بندی جامعه به طبقۀ باال، طبقۀ متوسط و طبقۀ 

عاميانه پائين، يک تقسيم بندی غير علمی و 

بورژوا،  »دانشمندان«است هر چند بسياری از 

دانشگاهيان، روشنفکران، سياستمداران و حتی 

 برخی جريان های چپ آن را به کار می گيرند. 

تقسيم بندی های تفصيلی تر و به اصطالح 

رده بندی های «"دقيق تر" ديگری مانند 

-catégories socio» (حرفه ای –اجتماعی 

professionnelles - CSP» ( مؤسسۀ ملی

)» INSEEآمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (

-Socioاقتصادی ( –و يا رده بندی اجتماعی 

economic categories» ( مؤسسۀ ملی آمار

وجود دارند که کمابيش از همان » بريتانيا

 معايب باال رنج می برند.

 تعريف طبقه

مقالۀ  در طبقهاز  از ديد ما تعريفی که لنين

 ژوئن در که] عظيم ابتکار[ »بزرگ ازآغ«

ارائه می دهد، فاقد معايبی است  نوشته، ۱۹۱۹

که در باال ذکر کرديم و افزون بر آن راه گشای 

فهم و توضيح مسايل زيادی در عرصۀ 

اجتماعی و طبقاتی است. تعريف لنين از طبقه 

 : چنين است

 که اند مردم از بزرگی های گروه طبقات،«

 شدۀ تعيين تاريخاً  نظام ن درجايگاهشا برحسب

 وسايل با شان روابط برحسب اجتماعی، توليد

 و تثبيت قانون در موارد غالب در که( توليد

 در شان نقش برحسب ،)شده بندی فرمول

 برحسب نتيجه در و کار، اجتماعی سازمان

و نحوۀ  و اجتماعی ثروت از شان ابعاد سهم
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. شوند می متمايز يکديگر از تصاحب آن،

 خاطر به که اند، مردم از هائی گروه بقات،ط

 اقتصاد معين نظام در که متفاوتی های جايگاه

] ثمرۀ[ تواند می آنها از يکی دارند، اجتماعی

 .»کند تصاحب را ديگری کار

قسيم طبقات به طبقۀ در اين تعريف بر خالف ت

متوسط و پائين، تعريف طبقات نه بر  باال،

بلکه بر پايۀ اساس ميزان در آمد و ثروت  

اجتماعی  –روابط توليدی يا ساختار اقتصادی 

جامعه تعريف می شوند و رابطۀ بين موجود در 

طبقات، متکی بر روابط توليدی موجود در 

جتماعی مختلف از جامعه است. سهم طبقات ا

اساس جايگاه آنها در ثروت اجتماعی بر

مناسبات توليدی و روابط شان در سازمان کار 

يين می شود. علت اصلِی استثمار، اجتماعی تع

شکل معين روابط توليدی و اقتصادی و جايگاه 

 متفاوت افراد در اين روابط است.

خوِد روابط توليدی و تحول شان به سطح 

تضاد بين تکامل نيروهای مولد بستگی دارند. 

نيروهای مولد بالنده و روابط توليدی عقب 

مانده، موتور محرک تکامل اقتصادی و 

. اين تضاد در مرحلۀ معينی از تماعی استاج

تکامل خود به دگرگونی روابط توليدی می 

شيوۀ توليد  ،انجامد که با نيروهای مولد جديد

جديدی را به وجود می آورند. به عبارت ديگر، 

تضاد بين نيروهای مولِد پيش رونده و روابط 

توليدی عقب مانده موجب دگرگونی بنيادی 

می شود. مجموعۀ  اجتماعیانقالب جامعه و يا 

روابط توليدی، ساختار اقتصادی يا شالودۀ 

جامعه را تشکيل می دهند که روبناهای حقوقی، 

سياسی، دينی، اخالقی، فلسفی و هنری از آن 

ناشی می شوند و به آن خدمت می کنند. به 

طور مشخص قهر سياسی و ابزارهای اين قهر 

(به طور ويژه دولت طبقات استثمارگر و 

نهادهای آن)، که بخشی از روبنای سياسی  به 

حامی و حافظ روابط اقتصادی شمار می روند، 

. همچنين نهاد معين اند و نه خالق آن روابط

 –دولت، محصول طبقات و روابط اجتماعی 

 اقتصادی معين است و نه به عکس. 

 مبارزۀ طبقاتی همچون موتور محرک تاريخ 

ِد پيش رونده و از اينکه تضاد بين نيروهای مول

روابط توليدِی عقب مانده موجب دگرگونی 

بنيادی جامعه و يا انقالب اجتماعی می شود 

نبايد چنين نتيجه گرفت که اين تضاد به شکل 

بی واسطه، مستقيم و ساده عمل می کند و يا 

. در واقع عملکرد آن مکانيکی و اتوماتيک است

که  -تضاد بين نيروهای مولِد و روابط توليدِی 

در سطح زيرين همۀ تحوالت مهم اجتماعی 

يدۀ بين طبقات چدر مبارزۀ پي  -جريان دارد 

اجتماعی منعکس می شود و از طريق مبارزۀ 

طبقاتی که همۀ عرصه های شالودۀ اجتماعی 

و نيز روبناهای حقوقی، (روابط توليدی حاکم) 

سياسی، فلسفی، دينی، هنری و غيره را دربر 

ی رسد يعنی موجب می گيرد به فرجام م
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اقتصادی و  -دگرگونی ريشه ای اجتماعی

نيروی تاريخی می گردد. به عبارت ديگر، 

که  محرک مستقيم تاريخ، مبارزۀ طبقاتی است

متکی بر تضاد بين نيروهای مولد و روابط 

توليدی است اما عکس برگردان يا رونوشت 

 سادۀ آن نيست.

 طبقۀ کارگر  

طبقۀ کارگر يا بر اساس درک فوق، منظور از 

که فاقد  استکارگران مزدی، کليۀ کسانی 

وسايل توليد و وسايل معيشت اند و برای گذران 

خود را در بازار کار به  نيروی کارزندگی، 

به صاحبان وسايل توليد و  کاالعنوان يک 

زندگی برای فروش عرضه می کنند. تعريف 

منظور از «چنين است:  نيروی کارمارکس از 

يا توانائی کار، مجموع [يا تجسم]  نيروی کار

موجود در جسم  توانائی های بدنی و فکریآن 

يک آدم و در شخصيت زندۀ او است که بايد 

برای توليد اشيای مفيد [ارزش های مصرفی] 

 » به حرکت درآورد.

 وجود طبقۀ کارگر در جامعه، به معنی جدا

شدن همه يا دست کم بخش مهمی از توليد 

م از وسايل توليد و تجمع وسايل کنندگان مستقي

توليد يا بخش تعيين کنندۀ آن وسايل در دست 

يک اقليت است که نيروی کار دستۀ اول را 

برای به کار انداختن وسايل توليد و در نتيجه 

توليد کاالها و خدمات خريداری می کنند. 

همچنين وجود طبقۀ کارگر در جامعه مستلزم 

مولد و در سطح معينی از تکامل نيروهای 

نتيجه بارآوری کار اجتماعی است طوری که 

مقدار توليد مولد مستقيم (کارگر) در زمان 

معين از هزينۀ نيروی کار او (يا قيمت نيروی 

کار يا مزد) برای آن زمان بيشتر باشد. بدين 

سان خريداِر نيروی کار يا سرمايه دار با خريد 

اين کاال (نيروی کار) و مصرف آن يعنی به 

رکت درآوردن نيروی کار در روند توليد، ح

مقداری محصول اضافی (يعنی افزون بر 

هزينه های توليد) به دست می آورد که ناشی از 

کاِر پرداخت نشده يا رايگانی است که از کارگر 

فروشندۀ نيروی کار استثمار کرده است. اين 

استثمار اساسا به خاطر وجود رابطۀ توليدی 

شکل کار در شيوۀ توليد معين يعنی شرايط و 

 سرمايه داری امکان می يابد. 

نه تنها کارگران صنعتی کارخانه  طبقۀ کارگر

ها، کارگاه ها، معدن ها، کارگاه های 

ساختمانی، کارکنان مزدی در رشته های 

مختلف کشاورزی، دامداری، ماهيگيری، جنگل 

غيره، بلکه کارگران مزدی خدمات  داری و

نقل، بندرها، انبارها،  گوناگون مانند حمل و

پست، مخابرات و ارتباطات، بخش اعظم 

آموزگاران، دبيران، مدرسان دانشگاه ها، 

پرستاران، بهورزان و بهياران و ديگر کارکنان 

، کارکنان مزدی بيمارستان ها و درمانگاه ها

عادی بانک ها و شرکت های بيمه، کارکنان 

 مزدی فروشگاه ها و ديگر بنگاه های تجاری،

بسياری از کارمندان ادارات، شهرداری ها و 
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کادرها در همۀ موارد ياد  و مديران بجزغيره 

را نيز دربر می گيرد. محدود کردن طبقۀ  شده

کارگر تنها به کارگران يدی يا محدود کردن 

کارگران صرفا به کارگران مولد (اعم از 

 بدنی)، نگرشی تقليل گرايانه است. فکری و

 ندکارگران صنف نيست

بخش های مختلف کارگران با آنکه در رشته 

های مختلف به توليد محصوالت و خدمات 

اشتغال دارند اما طبقۀ کارگر صنف نيست و 

مجموع صنف های مختلف هم نيست. منافع 

حياتی و تاريخی طبقۀ کارگر با امتيازات 

براين سخن اد دارد. بناصنفی از هر نوع آن تض

کارگر يا گفتن از مبارزات صنفی طبقۀ 

مبارزات صنفی بخشی از کارگران نادرست 

يف است و اصطالح مبارزات صنفی توص

غلطی از مبارزات کارگران در عرصۀ 

 اقتصادی است.  

صنف اساساً تجلی سازمان صنعت پيشه وری 

است و ربطی به سازمان صنايع سرمايه دارانه 

ندارد. صنف نماد اجتماعی واحد توليد پيشه 

کار ورز آن استادکار و  وری است که در

شاگرد به رغم تضادهای (کارگر آزموده) و 

در سازمان مشترکی که مطابق با روزمره 

شرايط زندگی آنها در جامعۀ کهن است زندگی 

. در حالی که منافع و صف کارگران می کنند

مزدی از همان آغاز از منافع و صف سرمايه 

داران جدا شده است. همراه با درهم شکستن 

زمان توليد فئودالی و رشد ماشينيسم، توليد سا

پيشه وری به مرور ضعيف شد و درهم 

با تکامل سرمايه داری و توليد شکست. 

کارخانه ای، کارگران آزموده و شاگردان 

به صف کارگران مزدی  شاغل در اصناف

مدرن پيوستند و بخشی از استادکاران يا به 

رده سرمايه دار تبديل شدند و يا به خاطر از 

خارج شدن صنعت و کارشان رتبۀ اجتماعی 

 خود را از دست دادند. 

 مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و مضمون آن

استثمار کارگران توسط سرمايه داران، يا کار 

توسط سرمايه، علت و پايۀ اصلی مبارزۀ 

طبقاتی پرولتاريا را تشکيل می دهد. در نظام 

سرمايه داری نه تنها کارگران استثمار می 

شوند و شدت اين استثمار (يا نرخ ارزش 

يده چاضافی) با افزايش بارآوری کار و با پي

شدن روش ها و سازماندهی کار بيشتر می شود 

بلکه در عين حال اين نظام آبستن بحران های 

بزرگ اقتصادی و سياسی، سرچشمۀ جنگ 

های تجاوزگرانه و غارتگرانه، استعمار کهن و 

اعۀ سالح های کشتار نو، توليد و کاربرد و اش

جمعی، تکيه گاه اصلی اختناق و سرکوب 

سياسی، و اِعمال ستم ها و تبعيض های 

جنسيتی، ملی، نژادی، دينی، فرهنگی و غيره 

است. سرمايه داری عامل اصلی از خود 

بيگانگی کارگر و به طور کلی فرد است. نظام 

سرمايه داری بزرگترين مخرب طبيعت و 
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نظام، زندگی کارگران  محيط زيست است. اين

و اکثريت مردم را همواره در معرض فقر و 

بيکاری، ناامنی و بی اعتمادی به آينده، جنگ 

های تجاوزگرانه و جنگ های بنيان کن جهانی 

 قرار داده و می دهد. 

بدين سان مضمون مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و 

فرجام اين مبارزه، همچون طبقه ای که هيچ نفع 

ی در نظام سرمايه داری ندارد، تنها و آينده ا

می تواند برانداختن اين نظام و هر نظام طبقاتی 

استثمارگر و ستمگر ديگر باشد. مضمون 

مبارزۀ پرولتاريا، برانداختن نظام بردگی مزدی 

و رها ساختن خود و تمام بشريت از استثمار و 

نظام طبقاتی به طور کلی است. اين رهائی 

نيروی فکری، سياسی و  توسط خود طبقه و با

آزادی ˚خودفيزيکی خود او بايد صورت گيرد. 

يکی از بنيادی ترين اصول  طبقۀ کارگر

سوسياليسم علمی است. آزادی طبقۀ کارگر جز 

 یبا آزدادی تمام جامعه از ستم و استثمار طبقات

ميسر نيست و آزادی واقعی جامعه هم تنها 

هنگامی ميسر است که طبقۀ کارگر که هيج 

نفعی در اعمال ستم و استثمار ندارد رهبری 

پيکارهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی را در 

و جامعه را به سمت هدف نهائی  دست گيرد

الغای طبقات و استثمار در جامعه و  خود که

از اين . به پيش َبرد محو هرگونه امتياز است

رو يک تفاوت بنيادی بين مبارزات طبقۀ کارگر 

اين است که اين طبقه برای هيچ با طبقات ديگر 

امتياز ويژه ای مبارزه نمی کند و مبارزۀ طبقۀ 

کارگر با اين توصيف نمی تواند مبارزه ای 

 . صنفی باشد

عرصه ها و اشکال مختلف مبارزۀ طبقاتی 

 پرولتاريا

 دهقانی جنگبر  1874انگلس در مقدمۀ سال 
 می نويسد:آلمان در

کارگری،  برای نخستين بار در تاريخ جنبش«

مبارزه چنان هدايت می شود که سه وجه آن 

يعنی نظری، سياسی و عملی اقتصادی (مقابله 

با سرمايه داران) پديدۀ هماهنگ و برنامه 

ريزی شده ای را تشکيل می دهند. به بيان ديگر 

قدرت و شکست ناپذيری جنبش [کارگری] 

 ». آلمان در اين حملۀ هم مرکز نهفته است

برای رهنمودی بايد همچون  اين گفتۀ انگلس

جنبش کارگری همۀ کشورها در نظر گرفته 

مبارزۀ طبقۀ کارگر با سرمايه داری و با شود. 

که  کل نظام طبقاتی، مبارزه ای همه جانبه است

مبارزۀ نظری، مبارزۀ بايد در حوزه های 

به طور هماهنگ و  سياسی و مبارزۀ اقتصادی

ريا و اجهانی پرولت در جهت اهداف عمومی و

اهداف ويژۀ مبارزۀ کارگران هر کشور ادامه 

 داشته باشد.

به ويژه از دو جهت اهميت دارد:  مبارزۀ نظری

الف) ضرورت روشن کردن وضعيت اقتصادی 

اجتماعی طبقۀ کارگر و ريشۀ فقر و استثمار  –

و انواع ستم هائی که بر اين طبقه وارد می 
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شود، تحليل وضعيت طبقاتی و صف بندی 

 -در جامعه، تحليل شرايط اجتماعی طبقات

اقتصادی و سياسی جهان و تضادهای جهانی، 

روشن کردن امکان و ضرورت نفی سرمايه 

 –داری و جانشين کردن نظامی اقتصادی 

اجتماعی که استثمار و از خود بيگانگی در آن 

نباشد، شرايط تکامل همه جانبۀ همۀ افراد 

، علمی جامعه را فراهم کند و پيشرفت های فنی

و اقتصادی را در خدمت بهبود زندگی، افزايش 

سطح فرهنگی و آزادی انسان به کار گيرد. ب) 

بورژوازی و ايدئولوژی پردازان او به طور 

دائم برای توجيه نظام سرمايه داری و رد 

سوسياليسم علمی و هر صدائی که سرمايه 

داری را نقد کند زرادخانۀ نظری خود را به 

و از آنجا که دانشگاه ها و  کار می اندازند

مراکز آموزشی، مراکز تحقيق، وسايل انتشار و 

رسانه های جمعی گوناگون را در اختيار دارند 

از توانائی باالئی در پيشبرد ايده های خود 

برخوردارند. نهادهای دينی و سنتی هم اساسا 

در خدمت آنهايند. از اين رو مبارزۀ نظری 

امۀ انقالبی و شکست برای پيشبرد انديشه و برن

دادن بورژوازی در عرصۀ نظری ضرورت 

 دارد.

مبارزۀ سياسی با بورژوازی و ديگر طبقات 

از آنجا اهميت حياتی دارد که  استثمارگر حاکم

روبنای سياسی حاکم (ماشين دولتی شامل 

دستگاه های اجرائی، قانون گذاری و قضائی و 

ديگر نهادهای سياسی بورژوازی) حافظ و 

ی سلطۀ طبقات ارتجاعی و روابط توليدی حام

استثمارگرانه است و تا ماشين دولتی بورژوائی 

درهم شکسته نشود، طبقۀ انقالبی قادر به تغيير 

بنيادی شرايط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

نخواهد بود. مبارزۀ سياسی در همان حال 

مبارزه ای است برای تشکل سياسی طبقۀ 

اسی اين طبقه. بدون کارگر و ايحاد قدرت سي

يعنی بدون  اين قدرت سياسی انقالبی،

، طبقات فرمانروائی انقالبی طبقۀ کارگر

استثمارگر و ارتجاعی سرنگون شده می توانند 

دوباره به قدرت بازگردند و روابط 

 استثمارگرانه را تداوم بخشند.

مبارزه ای  مبارزۀ اقتصادی با کارفرمايان

ز و هر ساعت روزانه است. کارگران هر رو

استثمار می شوند و هر روز و هر ساعت 

زندگی  خودِ اعتراض و مقابله و مقاومت از 

کارگران برمی خيزد. اما رفع نيازهای روزانه 

و مبارزه برای بهبود شرايط اقتصادی و 

اجتماعی و غيره نه تنها برای حل مسايل 

زندگی روزانه، بلکه برای تدارک و تمرين 

 ه نيز ضرورت دارد.مبارزات بزرگ آيند

عرصه های مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا 

که بيانگر و زمينه ساز دگرگونی اساسی جامعه 

اريخ است، هيچ تو جهان و به يک تعبير شروع 

نسبتی با مبارزات صنفی حتی در حوزۀ 

 مبارزات اقتصادی ندارد.
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که البته مبارزاتشان در ُبعد  -سنديکاها 

برای دفاع از  -د اقتصادی خالصه نمی شو

حقوق کارگران نه تنها در مقابل کارفرمايان و 

دولت بورژوائی، بلکه حتی به قول لنين برای 

مبارزه با کژروی ها و انحرافات بوروکراتيک 

دورۀ گذار يا  دولت کارگری و غيره در

سوسياليسم، برای بهبود شرايط کار و زندگی 

 کارگران، برای آموزش کارگران، برای تربيت

آنها به منظور ادارۀ توليد و ديگر نهادهای 

اجتماعی و غيره و در يک کالم، در مبارزه 

برای برانداختن سرمايه داری و استقرار 

 سوسياليسم ضرورت دارند.

يک جنۀ بسيار مهم ديگر مبارزات اقتصادی 

کارگران اين است که به کارگران در عمل می 

يروی خود و تنها با اتکا به ن تنها خودآموزد که 

می توانند در تغيير شرايط زندگی خود از راه 

مبارزه نقش داشته باشند و چنين مبارزه ای را 

هيچ کس ديگر به جای آنان نمی تواند انجام 

 دهد.

اين ديد کلی و همه جانبه از مبارزۀ طبقاتی 

پرولتاريا، يعنی ضرورت پيشبرد مبارزه در 

 عرصه های اقتصادی، سياسی و نظری بيانگر

پختگی جنبش کارگری است که تجارب و 

دستاوردهای مبارزات گذشتۀ کارگران در همۀ 

کشورها و دستاوردهای علمی و انقالبی تمام 

 بشريت را مورد استفاده قرار می دهد.  

 گرايانه و کاريکاتوری از سنديکاديد تقليل 

» مبارزۀ صنفی کارگران«جريان هائی که از 

زار اين مبارزه قلمداد دم می زنند، سنديکا را اب

می کنند. به عبارت ديگر از يک خطا به خطای 

ديگر می غلتند. ما در باال نشان داديم که طبقۀ 

کارگر صنف نيست و از اصناف مختلف نيز 

تشکيل نشده است و اهداف و انگيزه های 

مبارزۀ طبقۀ کارگر با اهداف و انگيزه های 

 مبارزات اصناف تفاوت بنيادی دارد. حزب

توده که يکی از مروجان اصطالح مبارزۀ 

سنديکا را چنين صنفی طبقۀ کارگر است، 

در جنبش کارگری، سنديکا «تعريف می کند: 

و ديگر طبقۀ کارگر  سازمان صنفیبه معنی 

حزب تودۀ ايران و نقل از » (است. زحمتکشان
انتشارات حزب تودۀ ايران، جنبش کارگری، 

 ا است).   مات از مل، تکيه بر ک۱۳۸۰بهمن 

صنف اصوالَ سازمانی پيشا سرمايه ديديم که 

داری است و ربطی با سنديکا که سازمانی 

اساساَ مربوط به دوران شکوفائی توليد و مدرن 

الن غبزرگ و کارخانه ای است ندارد. شا

اصناف و حتی سرمايه داران ممکن است نام 

سازمان خود را سنديکا و يا اتحاديه بگذارند اما 

بطی به جنبش کارگری ندارد. ممکن است اين ر

گفته شود پس کارگران مزدی اصناف چه؟  

پاسخ اين است که اگر اين کارگران تشکل 

مستقل خود را جدا از کارفرمايان و صاحبان 

اصناف تشکيل دهند (که معموالَ چنين پديده ای 
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سنديکاهای مؤسسات  با سرمشق گيری از

آنها  بزرگ صورت می گيرد) می توان تشکل

 در اين صورترا سنديکای کارگری ناميد 

پيوند آنان با سنديکاهای واحدها و رشته های 

نزديک به خود و يا پيوستن آنها به سنديکاهای 

 صنعتی مبارزاتشان را تقويت خواهد کرد.

حزب توده در تعريف خود از سنديکا مهم ترين 

يعنی طبقۀ کارگر  سنديکای کارگری، مؤلفۀ

را  ،گرهای بزها و ديگر واحدکارخانه  مزدی

ساختار پيشاسرمايه داری به ناديده می گيرد و 

. انحراف ديگر تعريف حزب می چسبد یصنف

توده از سنديکا اين است که سنديکای مورد 

و سازمان صنفی طبقۀ کارگر «نظر اين حزب 

سازمان ويژۀ است يعنی  »ديگر زحمتکشان 

چنين و طرفه اين که طبقۀ کارگر مزدی نيست، 

» جنبش کارگری« درکی از سنديکا را به 

 نسبت می دهد!

» سازمان صنفی «درک از سنديکا همچون 

کارگران منحصر به حزب توده نيست. جريان 

نيز چنين درکی » کمونيسم کارگری«موسوم به 

از مروجان  منصور حکمتاز سنديکا دارد. 

قطعنامه در بارۀ تشکل های «در اين جريان 
 :می نويسد» کارگرتوده ای طبقۀ 

های کارگری که مبنای آن در تمايز با اتحاديه«

-تشکيل می ایيابی صنفی يا رشتهسازمانرا 

دهد، سازمان سراسری شورائی متکی به بهم 

 ای وشوراهای کارخانهپيوستن اتحاد عملی 

در يک جغرافيای اقتصادی و اداری  کارگاهی

در » اصناف معينی«. او در ضمن »معين است

سيستم «ميان کارگران کشف کرده است: 

ها و اتحاد آنها در اين شورائی وجود اتحاديه

کند. برای مثال شوراها را يکسره منتفی نمی

اصناف معينی که  توان تصور کرد که در می

اتحاديه فرم مناسب تشکل آنهاست (کارگران 

ساختمانی منفرد، کارگران خدمات خانگی، 

...) در  ی کوچک وهای ترابر رانندگان بنگاه

به شوراهای  را سطوح معينی نمايندگان خود

عبارت ديگر وابستگی ه ب نمايندگان بفرستند و

 ».به سازمان شورائی اعالم کنند خود را

کارگران ساختمانی «يعنی از ديدگاه حکمت  

منفرد، کارگران خدمات خانگی، رانندگان بنگاه 

از  صنف هستند!...» های ترابری کوچک و 

ر حکمت شورا برای واحدهای بزرگ و نظ

برای واحدهای کوچک » صنفی«سنديکای 

وابستگی «مناسب است که البته توصيه می کند 

 ».خود را به سازمان شورائی اعالم کنند

صرف نظر از عدم درک نقش و عملکرد 

ارگان قدرت سياسی طبقۀ که تاريخی شورا (

کارگر يا دولت کارگری است) و قاطی کردن 

ورا با سنديکا و کميتۀ کارخانه، تعريف نقش ش

من درآوردی و عقب مانده از سنديکا همچون 

 سازمان صنفی کارگران (که ديديم اصطالح و

مفهومی غلط است) و يا سازمان حرفه ای 

کارگران (که ديدی محدود از سنديکاست) نشان 

 خيزش ۲۷شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          



30 

 

ين قطعنامه و تصويب انويسندۀ  می دهد که

نبرده اند  صنعتی سنديکایکنندگان آن بوئی از 

و اسمی از آن نشنيده اند در حالی که از حدود 

نوشته شدن  ازصد تا صد و پنجاه سال پيش 

 نظريه و عمل سنديکای صنعتیقطعنامۀ آنها 

  .وجود داشته است

جالب توجه است که درک حزب توده و 

از  آنهامنصور حکمت و جريان های وابسته به 

ر کا سنديکا شبيه درک و تعريف قانون

هرچند جمهوری اسالمی از سنديکا است (

جمهوری اسالمی  کلمۀ سنديکا يا اتحاديه را به 

و می  رسميت نمی شناسد از آنها نفرت دارد

» انجمن صنفی«ترسد و به جای آن اصطالح 

حزب را به کار می برد). وجه مشترک ديدگاه 

حکمتی با قانون کار توده و جريان های 

 همۀ آنهااست که  جمهوری اسالمی در اين

سازمان صنفی يا انجمن صنفی سنديکا را 

 کارگران می دانند. 

جريان های وابسته به ديدگاه حکمتی، سنديکا 

 مختص قانون کار جمهوری اسالمیرا مانند 

های کوچک و متوسط می دانند در مورد واحد

را به » شورا« واحدهای بزرگ هر دو فقط 

کار در قانون : )3( رسميت می شناسند

شورای اسالمی «جمهوری اسالمی اين شورا، 

است و در ديدگاه حکمت و طرفدارانش » کار

کارکنان يک » مجمع عمومی« شورا همان

 است. مؤسسه يا واحدی از آن

 ؟سنديکا (اتحاديه) چيست

يک رشته  مزدی ِاِن سنديکا تشکل کارگر

صنعتی يا خدماتی است. هنگامی که از يک 

ی يا ساختمان يا نفت و صنعت مانند خودروساز

يا يک رشته  پتروشيمی يا نيشکر و فوالد گاز و

خدماتی مانند بيمارستان يا شهرداری و غيره 

گوئيم روشن است که هرکدام از اين سخن می

شايد صدها  ها و خدمات شامل ده صنايع و

حرفه است: در صنعت خودروسازی 

مکانيسين، الکتريسين، جوشکار، الکترونيسين، 

ر، رنگرز، طراح، انفورماتيسين، مهندس آهنگ

کارکن يا تکنيسين آزمايشگاه، ، محاسب

وغيره وغيره حضوردارند که  کارکنان اداری

توانند عضو يک سنديکا باشند، مجموع می در

ر مشخص د ۀنه اينکه کارکناِن هر حرف

تخصصی خود متشکل  داگانه وجسنديکای 

 شوند.

ژوئيه  12کنگره سوم کمينترن در 

های اتحاديه (انترناسيونال کمونيستی و1921

المللی سرخ، مبارزه به ضد انترناسيونال  بين

های کارگری آمستردام) سنديکا را چنين اتحاديه

-های توده ها سازماناتحاديه«کند:  تعريف می

آنها هرچه بيشتر به ای پرولتاريا هستند. 

کارگران  ۀيابند که همهائی تحول می سازمان

.» نعتی معين را متحد کننديک شاخه ص

ها  به ويژه کنفدراسيون های بسياری، واتحاديه

ها خود را همچون سازمان های اتحاديهيا کنگره

صنايع  ۀکارگران مزدی يک صنعت يا مجموع
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را به صورت  خدمات يعنی به طور کلی خود و

کنند: مثالً تعريف می کارگران مزدیسازمان 

يون عمومی کار اساسنامه کنفدراس 1 ۀدر ماد

"ث. ژ.  درِ «آمده:  1995در  CGTفرانسه 

مرد،  کارگران مزدی، زن و ۀ" به روی همت

بازنشسته، مستقل از  فعال يا محروم از کار و

ای، مليّت، عقايد  حرفه موقعيت اجتماعی و

شان باز است. هدف آن مذهبی سياسی، فلسفی و

منافع  اين است که همراه با آنان از حقوق و

اجتماعی، اقتصادی،  مادی، ای، معنوی وحرفه

شان دفاع کند. با توجه به تضاد جمعی فردی و

 تخاصم منافع بين مزدبگيران و بنيادی و

" با ت ژ. کارفرمايان، بين نياز و سود، "ث.

هرگونه استثمار کاِر  داری و استثمار سرمايه

ای و کند. اينها خصلت تودهمزدی مبارزه می

 »دهند. يل میطبقاتی آن را تشک

 ژ. منظور ما اين نيست که بگوئيم واقعاً "ث.

کند، " در عمل همين چيزی است که ادعا میت

بلکه منظور اين است که تأکيد شود سنديکا (يا 

کنفدراسيون سنديکاها) الزاماً محدود به يک 

حرفه يا صنف خاص يا حتی صنعت خاص 

را محدود به معيارهای  الزاماً خود نيست و

درک وسيع از اتحاديه،  کند. داری نمیهسرماي

جهت  هم از هم از لحاظ اهداف و برنامه عمل و

فراگير بودن، تنها در مواردی که ذکر کرديم 

 نيست. 

سنديکا به مثاّبۀ "سازمان صنفی کارگران" و 

 بی طرفی سياسی سنديکا

سازمان صنفی «در درک از سنديکا به عنوان 

» ياسی سنديکابی طرفی س«، ديدگاه »کارگران

نهفته است. وقتی که تعريف سنديکا سازمانی 

کارگران عضو » صنفی«باشد که تنها به امور 

می پردازد، طبعا چنين سازمانی به سياست بی 

اعتنا و از نظر سياسی بی طرف است. می 

دانيم که بی طرفی سنديکا ديدگاهی 

اپورتونيستی و رفرميستی است. بورژوازی 

جلوگيری از تشکيل و ايجاد  هنگامی که قادر به

سنديکا نباشد به دنبال اين خواهد بود که فعاليت 

آن هم در  ،سنديکا را تنها به عرصۀ اقتصادی

محدود کند.  ،حوزۀ حرفه يا صنعت خاص

جهت  نتکامل جنبش کارگری در خالف اي

 است.

 و ها در انترناسيونال اول، رفرميست

حزب با قطعنامه های مربوط به  ها آنارشيست

سياسی طبقۀ کارگر و اتحاديه های کارگری که 

از جانب مارکس، انگلس و اکثريت نمايندگان 

قطعنامه « در مطرح شده بود مخالفت کردند. 
، مصوب در بارۀ ايجاد احزاب طبقۀ کارگر

اساسنامۀ  ۷کنگرۀ الهه به عنوان ماّدۀ 

چنين آمده » ۱۸۷۲انترناسيونال اول، سپتامبر 

 است:

قدرت جمعیِ  طبقات دارا، طبقۀ  در برابر« 

کارگر نمی تواند همچون يک طبقه عمل 

سياسی کند مگر با تشکل خود در يک حزب 

سياسی، متمايز از و مخالف با همۀ احزاب 

 کهنی که طبقات دارا تشکيل داده اند.
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اين تشکل طبقۀ کارگر در حزب سياسی برای 

تضمين پيروزی انقالب اجتماعی و هدف نهائی 

 نی انحالل طبقات، اجتناب ناپذير است.آن يع

تشکل نيروهائی که تاکنون طبقۀ کارگر با 

مبارزات اقتصادی خود به وجود آورده بايد در 

همان حال همچون اهرمی در مبارزات او به 

ضد قدرت سياسی سرمايه داران و زمينداران 

 خدمت کند.

زمينداران و سرمايه داران همواره امتيازات 

برای دفاع از انحصارات  سياسی خود را

اقتصادی و برده کردن کار و جاودانه کردن 

آنها به کار خواهند برد. بنابراين، فتح قدرت 

سياسی وظيفۀ بزرگ طبقات کارگر گرديده 

مارکس به هنگام بحث دربارۀ اين بند » است.

 گفت:

ما دو دسته مخالف داريم، يکی تحريم « 

هرکس  که بيش از –کنندگان [مبارزۀ سياسی] 

ديگر به هنگام تصويب قطعنامه بدان حمله 

و ديگری کارگران انگلستان و آمريکا  –کردند 

که اجازه می دهند بورژوازی برای اهداف 

 )4( »سياسی خود از آنان بهره برداری کند.

که مارکس از آنان سخن می » دسته دو« اين

 آن در که(  ها آنارشيست از گويد عبارت بودند

 مبارزۀ تحريم و سياست به اعتنائی بی با زمان

رهبران کارگری  و) شدند می مشخص سياسی

بورژوازی از  انگليس و آمريکا که رفرميست

بدين سان نقش سنديکاها  ی می کردند.دنباله رو

به هيچ رو به مقاومت در برابر کارفرمايان و 

اجتماعی  -دولت و حتی به مبارزۀ اقتصادی

و سنديکاها می  مثبت کارگران محدود نمی شود

همچون اهرمی در مبارزات «توانند و بايد 

به ضد قدرت سياسی سرمايه  طبقۀ کارگر

 .» دنداران و زمينداران خدمت کن

براساس همۀ آنچه گفته شد می توان سنديکا را 

چنين تعريف کرد: سنديکا سازمان صنعتی 

کارگران مزدی است که مقاومت در برابر 

ت همياری، کارفرمايان و دولت، تقوي

همبستگی و وحدت بين همۀ کارگران، دفاع از 

منافع اقتصادی، اجتماعی و سياسی طبقۀ 

کارگر، دفاع از دستاوردهای کارگران، تالش 

برای بهبود دائم وضع زندگی و شرائط کار، 

مقررات و روابط کار را بر عهده دارد و می 

تواند برای از ميان رفتن استثمار و نظام 

ونه سازماندهی کار که به طبقاتی و هرگ

استثمار و نظام طبقاتی بيانجامد يا بدان ياری 

 رساند مبارزه کند.

 

 جمع بندی کلی

ما در اين مقاله نشان داديم که کاربرد 

مبارزۀ «، »منافع صنفی«اصطالحاتی نظير 

 -مبارزۀ صنفی«، »سازمان صنفی«، »صنفی

و غيره در مورد مبارزات و سازمان » سياسی

ۀ کارگر نادرست است. طبقۀ کارگر و های طبق

بخش های مختلف آن صنف نيستند و سازمان 

های اين طبقه را نبايد سازمان های صنفی يا 

سياسی به حساب آورد. اهداف  -سازمان صنفی
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و انگيزه های طبقۀ کارگر در عرصه های 

مبارزۀ طبقاتی، از جمله در عرصۀ اقتصادی، 

وت بنيادی با اهداف و انگيزه های صنفی تفا

دارند. کاربرد مفاهيم صنفی در مورد طبقۀ 

کارگر و مبارزۀ او يا ناشی از عدم شناخت 

کافی از طبقۀ کارگر و سرشت مبارزات اين 

و بی توجهی به تفاوت های طبقۀ کارگر  طبقه

تالشی آگاهانه برای  ازاست يا ناشی  با اصناف

محدود و يا منحرف کردن مبارزات طبقاتی 

 ت.پرولتارياس

 

 پانوشت ها

 
، »صنف فعله«، »صنف کارگر«اصطالحات   - 1

صنف «، »صنف توانگر«، »صنف ارتجاعی«

، »کين صنفی«، »صنف مفتخوران«، »کارگران

.. را در اشعار  .و» جنگ صنفی«، »ميدان صنفی«

الهوتی و فرخی يزدی و غيره می توان ديد که همواره 

 بوده است. مثال» طبقه«،»صنف«منظورشان از 

 الهوتی می گويد:

   زخوابگاه غنی ديد عکسی آهنگر

 به فکر غرق شد و دم دميد و هيچ نگفت

 چو شنيد  صنف کارگرزمن مبارزۀ 

 سياه شد لب خود را گزيد و هيچ نگفت 

 و يا:

                       ه گبر و نه يهود و نه عيسائین

 نه کافرم نه اينکه مسلمانم

                           و بازوها صنف فعلهدنيا و 

 ست و ملت ايمانما ملک من

 و يا:

 ..... 

 چو در خون جسم او در راه صنف فعله غلتان شد

 در غصه مزدور و دهقان شد غم جانش نبد 

 به غير از رنگ خون از چشم او هر رنگ پنهان شد 

دشت و كوه شهر و جنگل  ،آسمان خون ،زمين خون

 خون

 جهان شكل ديگر ديدي ،ز بس خون رفت از جسمش 

 زمين در لرزش و افالك را آسيمه سر ديدي

 جلوه گر ديدي ،صد هزاران بيرق خون ،ز هر سو 

 پس هر بيرقي افواج صنف كارگر ديدي

...... 

و » صنف کارگر«روشن است که منظور الهوتی از 
 ، طبقۀ کارگر است.»صنف فعله«

جنگ «همچنين در بيت های زير از فرخی، منظور از 

 ، جنگ طبقاتی است:»نفیص

    با جنگ صنفی آشنا بايد نمود توده را

 کشمکش را بر سر فقر و غنا بايد نمود

  در صف حزب فقيران اغنيا کردند جای

 هم جدا بايد نمود اين دو صف را کامال از

در ادبيات سياسی » طبقه«در مورد کاربرد اصطالح 

انيۀ فرقۀ آن زمان به دو سند از فرقۀ کمونيست ايران (بي

و کنگرۀ دوم فرقۀ کمونيست  1301-کمونيست ايران 

 ) رجوع کنيد. 1308 –ايران 

2- journeyman به انگليسی و  compagnon به

فرانسوی؛ منظور کارگری است که در نظام صنفی 
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دورۀ شاگردی يا کارآموزی را کامال طی کرده باشد. 

اين کلمه در ترجمه های فارسی مانيفست گاه به 

پيشه «(ترجمۀ محمد پورهرمزان) و گاه به » گردشا«

(ترجمۀ حسن مرتضوی) برگردانده شده » ور روزمزد

از آن رو » شاگرد«است که ترجمه های دقيقی نيستند. 

دورۀ  compagnon يا journeymanدقيق نيست که 

شاگردی را تمام کرده است و ديگر شاگرد نيست. 

که  از آن جهت دقيق نيست» پيشه ور روزمزد«

نخست) پيشه ور معموال به کسی اطالق می شود که 

صاحب وسايل توليد خود باشد که در مورد 

journeyman يا compagnon  (چنين نيست و دوم

روز مزد معموال به کسی گفته می شود که برای يک يا 

چند روز (برای مدت موقت) به کار مشغول است و بعد 

 يا journeymanبيکار می شود در حالی که 

compagnon  کارگر موقت نبوده است. اصوال در

نظام صنفی اخراج کارگر به سادگی نظام کارخانه ای 

 آسانی نبوده است.   نبوده چون پيدا کردن جانشين کار

ن کار جمهوری اسالمی قانو ۱۳۱مادۀ  ٤در تبصرۀ  -3

کارگران يک واحد فقط می توانند يکی از «گفته شده: 

ی کار، انجمن صنفی يا نمايندۀ سه مورد شورای اسالم

 ».کارگران را داشته باشد

مربوط به واحدهائی است که » شورای اسالمی کار«
نفر شاغل دائم داشته باشند، يعنی کارگران  35بيش از 

نمی  ۱۳۱مادۀ   ٤چنين واحد هائی با توجه به تبصرۀ 
توانند نه انجمن صنفی داشته باشند و نه نمايندۀ 

 کارگران.

 جلسه صورت اول، انترناسيونال عمومی رایشو  -4
 مسکو، پروگرس، انتشارات فرانسوی، ترجمۀ ،ها

 220--221 ص ، ۱۹۷٥
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