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 درباره مبارزه طبقاتی کارگراِن ایران

 رضا شهابی 

 به نقل از سایت سندیکای شرکت واحد

 زیهای عز ای طبقه با سالم و عرِض ادب به دوستان و هم

های  ست که در سال بندِی تجربیاتی از نظرات بنده و جمع یح بخشیادداشت كوتاه، توضین یا

ام.  ها رسیده جنبش کارگری ایران به آنفعّالیت خود در سندیکای کارگران شرکت واحد و 

سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان تشکُّلی مستقل که بنده فعّالیت کارگری خود را در آن 

برآمده از متِن بخشی از کارگراِن ایران است   دهم، تشکّلی اکنون نیز ادامه می آغاز کرده و هم

تواند با  آوردهایی داشته و می وان و چه دستهای فرا ها ثابت کرده چه توانایی که در این سال

ها، به عنوان الگو و سرمشقی برای  ها و سرکوب اندازی تمامی نقاط ضعفش و نیز سنگ

 .کارگران ایران به حساب آید

ها و  را از سر گذرانده، شكست یمختلف یها ر تجربهیاخ یها در سال یجنبِش كارگر

 یاز ابتدا یتر از قبل شده است. اما جنبش كارگر آگاهتر و  داشته و پخته یمختلف یها تیموفّق

رو بوده است كه عدم آگاهی  روبه یاریبس یها اش تا به امروز، با خطرات و كژراهه شیدایپ

را به همراه داشته است و موجب شده تا  یگزاف و تلخ یها نهین خطرات هزینسبت به ا

ش یها به خواسته یابی و دست یروزیبه پ ن جنبش نتواند منجریها و مبارزات فعالین ا یفداكار

ر شود، یكه د ش از آنین خطرات را بشناسند و پیفه دارند ایرو وظ شیشود. كارگران آگاه و پ

  .ده شودیبه انحراف كش یها هشدار دهند و نگذارند جنبش كارگر نسبت به آن

ک آن به تمامی می، روز جهانی کارگر، ضمن تبری 1چنین شایسته است، با توجه نزدیکی  هم

تر جشن گرفته شود و  کارگران، متذکّر شد که امید است این روز با شکوِه هر چه تمام

کش در این روز هر چه رساتر، بیان شود و  ها و مطالبات کارگران و اقشار زحمت خواسته

 .ی کارگر گردد بستگی هر چه بیشتر آحاد طبقه موجِب اتّحاد و هم

 راِن ایراندرباره مبارزه طبقاتی کارگ

 یها اجتماعی در سراسر جهان، جنبش یها ن جنبشیتر ش از صد سال است كه بزرگیب

هم  یاسین احزاب سین و قدرتمندتریتر های مختلفی، بزرگ هستند و نیز در دوره یكارگر

چ یی كارگر هنوز كه هنوز است، نتوانسته در ه اند. پس چرا طبقه بوده یاحزاب كارگر

ی بورژوا و  کارگری را برقرار كند؟ چرا مواضع طبقه یعواق یدموكراس یكشور

اند  گرفتار شكست شده یدرپ یكه كارگران پ یداران روز به روز قدرتمندتر شده، در حال هیسرما

اند؟ چرا  آن را از دست داده یرا فتح كنند، پس از مدّت كوتاه یو هرگاه هم كه توانستند سنگر
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ل دهند و یتشك یكارگر یاند دولت ه هرگز نتوانستهیروس 1111كارگران به جز در انقالب سال 

 راهه کشیده شد؟ ه هم پس از چند سال شكست خورد و به بییروس ییدولت شورا

تنها بعد از ورود « مبارك»م. در انقالب مصر، یبه تحّوالت چند سال گذشته كن یبگذارید نگاه

ك هفته بعد از شروع اعتصابات یدرست  یعنید، یطبقه كارگر به اعتصابات از قدرت كنار كش

، «یبن عل»م یه رژیكارگران مصر. در تونس هم یکی از نیروهای اصلی انقالب عل یعموم

بن »سقوط  یون یکی از عوامل اصلین فدراسیبود و هم« ی عمومی کارگران تونس اتحادیّه»

د از جمله یكشجامعه  یرانیو و یریه كار به درگیو سور یبید كه در لینیب یبود. اگر م« یعل

ی كارگر منسجم وارد صحنه نشد و در نبود یک  ن كشورها طبقهین علت بود كه در ایبه ا

داری جهانی و بر خالف منافع مردم  ی سرمایه آلترناتیو با منشأ داخلی، مسیر تحوالت با اراده

یّه این کشورها تعیین گردید. هم اکنون در سوریّه شاهد آن هستیم که از یک طرف دولت سور

های مالی، سیاسی و  و از طرف دیگر جریانات سلفی و ارتش آزاد سوریه و ... با حمایت

های دیکتاتوری ترکیه، قطر، عربستان و ... در یک روند  نظامی کشورهای غربی و رژیم

 .اند آمیز دست به نابودی جامعه زده فاجعه

 یها ن خواستهیتر كحاضر نشد كوچ« نیالمسلم اخوان»د در مصر، تحت حكومت یم جدیرژ

با ارتش « مبارك یحسن»سقوط  ین از همان فردایالمسلم طبقه كارگر را برآورده كند. اخوان

ها  ابانید كه اعتصابات كارگران را سركوب كنند و نگذارند كارگران وارد خیبه توافق رس

ر در مص یانقالب مصر، فعالین کارگری و مترقّی اجتماعِی واقع یشوند. از همان فردا

ِم سابق، ارتش یك مثلث شوم شدند: عناصر بازمانده از رژی یها و فشارها یساز گرفتار پرونده

در مصر لغو  یجنبش كارگر یی اصل ـ.مذهبی. خواسته ها و نیروهای سیاسی و نگرش

 یها تشكّل ین خواستار آزادیچن ها هم ع بزرگ بود؛ آنیكردن صنا یها و دولت یساز یخصوص

 یعنیانقالب،  یعامل واقع یها ك از خواستهیچ ید نه تنها به هیم جدیا رژبودند. ام یكارگر

داران كرد. در  هیت از سرمایكه تمام هّم و غمش را صرف حما نداد، بل یتیطبقه کارگر اهم

حاضر نشد  یحت« النهضه»حزب  ید به رهبریم جدین نبود. رژیتونس هم اوضاع بهتر از ا

ی مردم و  كه به اسم توده ییها یبده د.م سابق كنیاز رژبازمانده  یها یاعتراضی به بده

رفته « یبن عل»كان یب خانواده و نزدیگرفته شده بود اما به ج یغرب یكارگران از كشورها

جز  یكارگران پاسخ یها ن خواستهیتر در تونس هم كوچك (.یبود )مثالً خاندان طرابلس

را که از « شُکری بلعید»کارانه،  م جنایتو سپس سركوب نداشت و حتّا در یک اقدا ییاعتنا یب

   .رهبران مترقّی و از فعّالین مدافع حقوق و مطالبات کارگران بود را ترور کردند

انقالب بودند، اما از همان  یروین نیتر چه در مورد مصر و چه در مورد تونس، كارگران مهم

 یتند و كارگران را قرباناز احزاب بورژوا قدرت را به دست گرف یدیانقالب قشر جد یفردا

  .چ، بدتر هم شدیكردند. اوضاع بهتر كه نشد ه
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درآورد و به قرن ها حكومت  یرا از پا یم پهلویكه رژ یاصل یروی، ن1531اصالً در انقالب 

محرز و مسلّم است كه حتّا  یت به قدرین واقعیان داد، كارگران بودند. ایران پایدر ا یسلطنت

انقالب چه شد؟ با شعار  یاما فردا .اند ق آن شدهیز ناچار به تصدیسان بورژوا نینو خیتار

ن قشر كارگران صورت گرفت. یتر ه آگاهید علیشد یها ، سركوبیپرور مستضعف

ون آمد و اعالم یزیبه تلو یی اعتصابات كارگر س دولت موقت در بحبوحهی، رئ«بازرگان»

د مورد یو لذا با یكار خراب یعنیبا ضدِّ انقالب،  یهمكار یعنی یكرد كه اعتصاب كارگر

ها  كه كارخانه یاز كارگران یسركوب شدند. بخش یكارگر یها اعتصاب .رندیمجازات قرار گ

مختلف مورد سركوب  یها وهیل داده بودند به شیتشك یكارگر یرا اشغال كرده بودند و شورا

مسلّح به  یروین، با ندارا راستا با منافع سرمایه کارگری و هم قرار گرفتند. نیروهای ضدِّ 

ل شده بود حمله كردند، به یها شورا تشك های کار كه در آن ن و محلیرنشیفق یها محلّه

ی  ره. دههید و غینان مستضعف یورش بردند: در نظام آباد، در دولت آباد، در خاك سفینش زاغه

ها و  و تشّكل كاهایو سركوب سند یلیی تعط داری، عبارت بود از دهه ت سرمایهیی تثب ، دهه06

ن، یتر ی فیزیکی با شهامت ی تصفیّه رو و دهه شیی اخراج كارگران پ ، دههیشوراهای كارگر

ی هفتاد مصادف بود با انباشت سریع  ن فعّالین اجتماعی و نیز دههیتر ن و صادقیتر رزمنده

مضا امان، روال و قانونی شدن قراردادهای سفید ا های بی سازی سرمایه در ایران و خصوصی

 ن.مزدهای کارگرا داشتِن دست و موقّت و پایین نگه

ن یی ا د از همهیكنند. با یات را به دقّت مطالعه و بررسین تجربیی ا د همهیران بایكارگران ا

برادران و خواهراِن  یها د شكستیران بایرند. كارگران ایدرس بگ یخیات زنده و تاریتجرب

 یها پل كنند و از آن یران بررسیگر و در خوِد اید یشان را در كشورها یها یا خود و هم طبقه

ه و چند ماهی در پاریس( هیچ یدر روس یبسازند. چرا تاكنون )به جز چند سال یروزیپ یبرا

داران  هیار کامل کارگران نبوده است؟ مگر فقط سرمایها در اخت ها و حكومت یک از دولت

ً  نیاقت حكومت كردن دارند؟ اصالً مگر ایل اقت حكومت كردن عادالنه و آزادانه را یل ها واقعا

د بدانند كه اگر با هم متّحد شوند، اگر متشكّل و آگاه گردند، صدها یران بایدارند؟ كارگران ا

خ یترند. تار رتر و عادلیتر و باتدب هزاران مرتبه با اخالق ،داران هیفكرتر از سرما مرتبه خوش

ی اقتصاد و  ی عادالنه اداره ییت و توانایارگر ظرفی ك به جز طبقه یا چ طبقهینشان داده كه ه

جامعه و ایجاد دموکراسی اقتصادی و سیاسی و حکومت مبتنی بر آزادی و برابری را ندارد. 

چرا که دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی معنایی ندارد و آزادی بدون برابری نیز 

ی کارگر است که به دلیل نوع  نها این طبقهداران خواهد بود و ت تنها به معنای آزادی سرمایه

 .اش در نظام تولیدی، قادر به تحقِّق چنین وضعیّتی است گاه اش و جای زیست

شان را َصرِف آگاه شدن و آگاه  ید تمام انرژیآورند. با یمان بیخود ا یروید به نیكارگران با

 یبشناسند و خود را برا یوباست را به خید اقتصاد و سیگر كنند. كارگران بایكردن كارگران د
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رو، به كارگران  ی طبقاتی، و فعالین پیش د آماده كنند. تاریخ جهانی مبارزهیجد یا ساختن جامعه

ی بورژوا و احزابش  شان از طبقه كارگران حفظ استقالل ین مسئله برایتر اند كه مهم اد دادهی

 یكیاست؛  یاسالم یكی .ستند. هزار چهره دارندیو دو تا ن یكیاست. احزاب بورژوا 

ی  ست بنامد. همهیالیممکن است خود را سوس یكیبرال است؛ حتّا یل یكیاست؛  یستیونالیناس

شان است،  ِورِد زبان« كارگر»ی  كنند و كلمه یم ین احزاب خود را دوست كارگران معرفیا

خند سبز و غیر سبزشان و لب یمخمل یر قبایاند. ز داران هیاما در عمل در خدمت سرما

د در یاست كه با  اد دادهیی طبقاتی به ما  اند. تاریخِ جهانِی مبارزه شان خنجر پنهان كرده مهربان

د به یای طبقه کارگر، بكوشیم، اما نبا س تشکّلهای واقعی و مستقل کارگری، تشکّلهای تودهیتأس

ریم تا بتوانیم ید در جهت منافع کالن طبقاتی تالش کنیم و قدرت بگیكه با ن اكتفا كنیم؛ بلیا

ی طبقاتی  کشِی انسان از انسان بسازیم. تاریخ جهانی مبارزه و عاری از بهره یانسان یا جامعه

دان جنگ طبقاتی یكه م ست، بلین یی باز است برای کارگران عرصهیاست كه س  اد دادهیبه ما 

نفع ها به  ن جنگ تمام دولت، ارتش، اكثر احزاب و سازمانیاست. در ا یبا بورژواز

ها را دارد؛ چرا كه  ی آن ی كارگر قدرت غلبه بر همه جنگند. اما طبقه یم یبورژواز

اقتصاد در  یها كه چرخ نیتر ا دهد و مهم یل میت جامعه را تشكین طبقه است، اكثریتر بزرگ

شان چیزی برای از دست دادن ندارند. كارگران آگاه و  دست كارگران است و جز زنجیرهای

تر شدن جنبش  گسترده و جسارت در راستای هر چه یركیا صبر و حوصله، با زد بیرو با شیپ

  .کارگران گام بردارند

حفظ »ن ین درسی که ما كارگران باید آموخته و فراراه خویش قرار دهیم، همیتر بزرگ

م، یرسد اما اگر در آن مداقّه كن یكه به نظر ساده م نین شعار با ایاست. ا« یاستقالل طبقات

مختصر،  یلیجا خ نیكنم در ا یم ین صفحه درس و نكته در آن نهفته است. من سعهزارا

جا که به  ران، تا آنیط امروز ایرا در رابطه با شرا ین شعار استقالل طبقاتیاز ا ییها جنبه

های مختلف و در عین حال به هم  كارگران جنبه یح دهم. استقالل طبقاتینظرم می رسد توض

 :کنم ها در زیر اشاره می ون تقدّم و تأّخر به برخی از آنای دارد که بد تنیده

 

 یالتیاستقالل تشك -۱

های کاری، و از به هم پیوستِن  ها و حوزه مستقل خود را در محیط یها د تشّكلیكارگران با

و  یشان را ایجاد کنند. اّما مستقل از چه چیزی؟ مستقل از دولت ملّ  های سراسری ها، تشکّل آن

 .ها آن یخارج  و یداخل  یداران و نهادها هی، مستقل از سرمایخارج یها دولت

ی  های مستقل کارگری، از جمله سندیکا یا شورا )در هنگامه ما تا کنون شاهد ایجاد انواع تشکّل

د مستقل باشد. یبا یسندیکا یا شورا، در هر صورت، تشّكل كارگر .ایم ( بوده31انقالب 

خواهند كارگران تشّكل خودشان را داشته باشند.  یشان نم ندگانیماداران و ن هی، سرمایبورژواز
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باشند  یرانی، چه ایر مذهبیباشند و چه غ یها، چه مذهب كاران و راست ها، محافظه برالیل یبرا

چنین  ، و همیندتر از تشّكل مستقل كارگریتر و ناخوشا ز ترسناكیچ چیو چه غیر ایرانی، ه

ند شما وارد حزب و یگو ین به كارگران میبنابرا .ستیاری ند احزاب کارگری ضدِّ سرمایه

ها  نیم. اما ایكن یشما را هم برآورده م یها د، ما خودمان خواستهیی ما شو الت و جبههیتشك

 د.ان شان عمل نكرده یدهاین وعده و وعیخ به ایها هرگز در طول تار آن ت.سیش نیب یدروغ

ا بسازند، با تمام وجود از آن محافظت كنند و آن را الت خودشان رید خودشان تشكیكارگران با

از  یرویرا بشناسند و از پ ییالت بورژواید احزاب و تشكین كارگران بایپرورش دهند. بنابرا

ك یی كارگر  هزار چهره دارند. مثالً خانه یالت بورژوازیها اجتناب كنند. احزاب و تشك آن

هم  یكارگر یاست، شعارها یسمش كارگرو حکومتی است. ا ییبورژوا یالت اقتصادیتشك

كارگران  یریگ د مخالف رشد و قدرتینیب یكنید، م یكردش نگاه م به عمل یدهد، اما وقت یگاهاً م

شان  ها باشند. تمام ترس نظام و سرباز حزب و دولت مطبوع آن ادهیخواهند كارگران پ یمت..اس

خودش  یبخواهد خودش برا ی كارگر بخواهد رهبر خودش باشد. ن است كه طبقهیاز ا

ها را  نیب اید فریكارگران نبا .كند و برای تحقِّق منافع مشّخِص خودش مبارزه کند یریگ میتصم

د باور كنند كه اگر با هم متّحد یس كنند؛ باید تشّکل کارگری و حزب خودشان را تأسیبخورند. با

ها در برابر  ن تشّكلی، تمام ازندیهم بر یت و قدرتشان را رویو متشّكل شوند، اگر عقل و درا

فلك را سقف »توانند به قول شاعر  یمثل كاه در برابر كوه خواهند بود؛ م یالت كارگریتشك

 «.نو دراندازند یبشكافند و طرح

های کارگری نیاز دارند  ای دارد. تشکّل المللی نیز اهمیّت ویژه استقالل تشکیالتی در عرصه بین

های خود در کشورهای مختلف جهان ارتباط  ای طبقه ت، که با همو اساساً یک وظیفه حیاتی اس

المللی کارگری را تقویّت کنند، و  بستگی بین برقرار کنند، از مبارزات یکدیگر حمایت کنند، هم

المللی مربوط، به عنوان نمایندگان واقعی کارگران  چنین در صورت لزوم در مجامع بین هم

المللی ممکن است  ید توّجه داشته باشیم که در سطح بینشرکت نمایند. اما در عین حال با

یابی و افق مبارزاتی وجود داشته باشد. ارتباط،  ی سازمان هایی اساسی پیرامون نحوه تفاوت

های کارگری نباید به تضعیف استقالل  المللی با دیگر تشکّل گفتمان و همکاری در سطح بین

های بوروکراتیک  ها و پراتیک و تقویّت سیاستمستقل کارگری  تشکیالتی و سیاسی یک تشّکل

انجامد. جنبش کارگری در ایران  ای از جهان حاکم است، بی و رفرمیستی که در بخش عمده

های الزمه در این خصوص برخوردار گردد که در نسبت با گذشته، هر چه  باید از درایت

ری را در عرصه جهانی تقویّت دا تر عمل نماید و در عین استقالل، نقد ضدسرمایه بیشتر جهانی

  .نماید

 

 یاستقالل مال -۲
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ن یها و فعّال ن تشكّلیكه در کنار نفوذ سیاسی و تشکیالتی در كم یین خطرهایتر از بزرگ یكی

ن یهاست. ا ن تشكّلی، به اشکال گوناگون در ایبورژواز یاست، خطر نفوذ مال یكارگر

ا یداران  هیِد دولت باشد، ممكن است سرمان و چند چهره دارد: ممكن است خویچند یبورژواز

از  یداران باشند، ممكن است احزاب باشند و حتّا ممكن است برخ هیسرما یها تشكّل

 یدار به اصطالح حقوق بشر یا كارگر معّرف باشند كه خود را طرف یجهان یها سازمان

را کنترل  یكارگر یها ل، تشكّ یمال یها خواهند با توسّل به پول و كمك یكنند، اما در واقع م یم

د بكوشند كه هر طور شده یكه، كارگران با نیجه ایکنند و تحت نفوذ خود قرار دهند. نت

ی  هاست در همه ست كه سال ین سنّتین كنند، ایشان را خودشان تأم یها تشّكل یمال یها نهیهز

توانند به  ینم شان نییان بوده است. درست است كه كارگران به خاطر درآمد پایكشورها در جر

اد است و چون یز یلیشان كنند، اما چون تعدادشان خ یها به تشكّل یادیكمك ز یصورت شخص

توانند  یندارند، م یو دزد یخرج خت و پاش و ولی، رییبورژوا یها بر خالف احزاب و تشّكل

 0666 یك تشكّل كارگریبا اتّكا به درآمد خودشان، به استقالِل مالی برسند. مثالً فرض كنید 

تومان  1366برابر با  یتیانه حّقِ عضوین تشكل ماهیعضو داشته باشد، اگر هر عضو ا

های کارگری،  تعاونی !ون تومانیلیم 11ی تشّكل برابر خواهد بود با  انهیبپردازد، درآمد ماه

بستگِی کارگری به خصوص در حمایت از  های هم های اعتصاب کارگری و صندوق صندوق

توانند بر نیروی  و اخراجی، از جمله اشکاِل دیگری است که کارگران می کارگران زندانی

 .طبقه خود به طور شفّاف و مطمئن تکیّه کنند

  

 یا استقالل رسانه -۳

، اعم از ییبورژوا یها ، رسانهین جنبش كارگرین خطرها در كمیتر دیگر از بزرگ یكی

ها توسط دولت های مختلف و  ن رسانهیا یها نهیالمللی هستند. تمام بودجه و هز داخلی یا بین

س، فرانسه، آلمان و یكا و انگلیهای پرقدرت از جمله آمر ا دولتی یاطّالعات یها سازمان

ن باشد: ید ایك كارگر آگاه باین سؤال یاّول .شود ین میداران بزرگ تأم هیاسرائیل و دیگر سرما

گناه، از زن و مرد  یارگر و مردم بكه دستشان به خون هزاران ك یداران هیها و سرما چرا دولت

 ییویو راد یا ماهواره یها س شبكهیرا صرف تأس یكالن یها نهیر آلوده است، هزیو كودك و پ

كنند و سودش را  یگذار هیماً سرمایكه پولشان را مستق آن یست؟ چرا به جایكنند؟ هدفشان چ یم

ن یكنند؟ ا یمردم و كارگران م یرا صرِف پخش برنامه برا یاریبس یها نهیب بزنند، هزیبه ج

ا واقعاً یكنند كه هدفشان فقط آگاه كردن مردم است. آ یادّعا م یونیزیو تلو ییویراد یها رسانه

خواهند  یاند و م رخواه مردم شدهیكار حاال خ تیجنا یها داران و دولت هیا سرماین است؟ آیچن

ها درست برعكس است،  ن شبكهیاست. هدف ا یها را آگاه كنند؟ پاسخ، به نظر من منف آن

 یها ان انقالبیمردم و كارگران. در جر یمغز یشو و از آگاه شدن كارگران، شست یریجلوگ
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كارگران  یعنیمخالف،  یروین نیتر از بزرگ یها اسم ن شبكهیكدام از ا چیمصر و تونس ه

و  یخبر یها مصر و تونس، برنامه یها ی انقالب درباره كه شب و روز ینبردند. در حال

ی  اتّحادیّه»از  یوها اسمیها و راد ن ماهوارهیكدام از ا چیكردند، ه یگزارش و مصاحبه پخش م

در  یع و مؤثر كارگریاز اعتصابات وس یكدام اسم چینبردند؛ ه« عمومی کارگران تونس

ها انقالِب جوانان  نیگفتند كه ا یمصر و سركوب آنها توسط ارتش مصر نبردند. همه فقط م

گفتند ارتش مصر دوست مردم است. دائماً عكس  یاست. م یبوك سینها انقالب فیااست، 

اما  .زدند یقاهره به مردم لبخند م« ریالتحر»دان یكردند كه در م یرا پخش م یسربازان مصر

دادند و  ین ارتش نشان نمیتوّسط هم یاز سركوب اعتصابات كارگر یلمیر و فیچ تصویه

محّمد » یمنطقه، خودسوز یها گفتند كه شروع انقالب یها نم رسانه نیچ كدام از ایدهند، ه نمی

گفتند و  یها نم کاری و فقر بود. آن ، در اعتراض به وضع بییجوان تونس« بو عزیزی

، خواستار عدالت و رفاه نیز بوده و هستند؛ خواستار یگویند كه مردم عالوه بر آزاد نمی

اقِل دستیافزا ن اشتغال مناسب و آبرومند، خواستار داشتن یمزدها؛ خواهاِن تضم ش حدِّ

كه مدام  یزیع بزرگ هستند. تنها چیو خواستار اجتماعی كردن صنا یمستقل كارگر یها تشكّل

جا كه  . تا آنیآزاد یكتاتور، انقالب مردم برایه دین بود: انقالب مردم علیكردند، ا یتكرار م

دند یترس یكردند. چرا كه م ینم یراز عدالت و كارگر و تشكّل كارگ یچ صحبتیشد ه یم

دند کارگران دیگر کشورها از خواهران و یترس یم .رندیكارگران با هم متّحد شوند و قدرت بگ

كردند. به قول  یقت را پنهان مین حقیرند. بنابرایبرادران كارگرشان در مصر و تونس الگو بگ

 .«ن دروغ استیتر قت، بزرگیاز حق یمیگفتن ن» :ناپلئون

ك موضوع یی  خواهند درباره یهای غربی هر وقت م پرسد: چرا در رسانه یارگر آگاه مك كی

برال و ی% موارد با محقّقان و استادان ل11مصاحبه كنند، در  یاسیو س ی، اجتماعیاقتصاد

ران و جهان هست، یرو در ا ن همه استاد و متخّصِص مترقّی و پیشیكنند؟ ا یراست مصاحبه م

كنند؟  یها مصاحبه نم گیرند. چرا با آن ی کارگر را در نظر می ان منافع طبقهش های که در تحلیل

 یاست. اگر در شب هدفمند یطرف یتظاهر به ب یكنند، برا یم ین كاریچن یاگر هم هر از گاه

چ یل بود كه اقتصاددانان نئولیبرال هین دلیدانا مصاحبه كردند، به ا سیها با دكتر رئ ارانهی

ها و سپردن سرنوشت فرودستان جامعه به دستان  سازی و آزادسازی قیمت مشکلی با خصوصی

ی اجرا و عامل اجرای آن اعتراض دارند.  نامرئی بازار، نداشته و تنها به طریقه

دارِی جهانی و بالطبع ایراِن از زمان شاه، بود و جزء  ی سرمایه سازی، برنامه خصوصی

توانستند با آن  است. پس اقتصاددانان نئولیبرال نمیهای اساسی آنان  های کالن و خواسته برنامه

ها تنها این بود که خودشان، بهتر از دولت محمود احمدی  کشی اساسی داشته باشند. انتقاد آن خط

 .توانند سیاستهای تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول را به اجرا در آوردند نژاد می

كنند، كارگر  یهم پخش م یكنند و وقت یرگران پخش نمدر مورد كا یا ها، برنامه ن رسانهیچرا ا
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ش دل سوزاند، نه به ید برایكنند كه با یم ینوا معّرف یبدبخت و ب یرا تنها به عنوان موجود

 یواقعی، رفاه عمومی و صلح را نه فقط برا یی جامعه كه قادر است آزاد عنوان تنها طبقه

ب ید فرین كارگران نبایرمغان آورد؟ بنابراجامعه به ا یها ی انسان همه یکه برا خودش بل

های  س رسانهید بیش از پیش به فكر تأسیها را بخورند. كارگران با رسانه یطرف یب یادّعا

به كارگران و عموم مردم  یبخش یهایی مستقل كه هدفش آگاه مخصوص خودشان باشند، رسانه

دار را بشکند.  بری طبقه سرمایههایی که سانسور و انحصار خ قت باشد. رسانهیان تمام حقیو ب

كالن است. اما به هر حال كارگران آگاه  یها نهیدشوار، سخت و مستلزم بودجه و هز ین كاریا

ی مستقل باشند. امر  ِس رسانهیتأس یبرا یافتِن راهین امروز به فكر ید از همیرو با و پیش

است برای   ، بلکه ابزاریهای کارگری نیست سایر سنّت ی مستقل به مفهوم ترک تشکیل رسانه

رو باید تالش  شود. كارگران آگاه و پیش ها بر آن تأکید می سنّت  ترویج و تبلیغ؛ و به موازات آن

های کار و  رسانی طبقاتی را در محیط کنند تا به هر طریق ممکن موضوع و تکلیف آگاهی

 .جامعه پیش ببرند، حتّا اگر شده با یک برگ کاغذ

  

 یو نظر یاستقالل فكر -۴

كه الزم  یزیندارد؛ تنها چ یه و كار فكریبه بحث، نظر یازین یت كارگریند فعّالیگو یم یا عدّه

 یمانع ییها ن حرفیست؛ چنین ین حرف درستیدان و اهل عمل است. ایدارد چند نفر مرد م

ی كارگر است. جنبش کارگری بدون تئوری، دانش و مباحثی که  بزرگ بر سر راه رشد طبقه

داری، استثمار و بردگی مزدی برای همیشه عبور کند،  نند طبقه کارگر از نظام سرمایهکمک ک

ی  ك خانهیخواهد  ید كه میریرا در نظر بگ یدر دراز مدت راه به جایی نخواهد برد. معمار

بداند؛ با علم  یكش د نقشهیاج به دانش و مهارت فراوان دارد. باین احتیا .ك طبقه بسازدی ینُقل

ها را داشته باشد؛ شالوده را محكم و  آشنا باشد، مصالح را بشناسد و علم استفاده از آن ها سازه

ت به انجام رساند، و یفیقه و با كیرا با سل یزد و اسكلت را با دوام بنا كند؛ نما و توكاریق بریدق

ا یر یدن كارها را نادرست انجام دهد تا خانه اصالً ساخته نشود یا یاز ا یكیاست  یره. كافیغ

 د.دا كنیراد پیب و ایزود ع

از به دانش و اطّالعات و مهارت یقدر پر دردسر است و ن نیا یی نُقل ك خانهیساختن  یوقت

د چه كار دشوار و یك اقتصاد و دولت جدید، یی جد ك جامعهید كه ساختن یدارد، حساب كن

ی طبقه کارگر و گیر داری و قدرت است. جهت خالصی از سیستم و مناسبات سرمایه یمیعظ

برد منافع عمومی و عدالت اجتماعی به عنوان صاحبان اصلی  کنترل اقتصاد و تولید و پیش

کار و ایستادگی، داشتِن دانش و آگاهی کافی، امری حیاتی  جامعه، عالوه بر شهامت، پشت

ی  د. طبقهیها برآ ن وظایف و نقشیی ا تواند از پس همه یی كارگر م ك طبقه، طبقهیتنها  .است

ی آگاه به منافع طبقاتّی خود، باید به علم حقوق و اقتصاد و  کارگر به عنوان یک طبقه
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ست كه از ین نیخ آگاه و مسلّط باشد. البتّه منظور من ایو تار یاسی، به علوم سیشناس جامعه

امرار معاش خود و  یشان را ول كنند، كسب درآمد برا یفردا كارگران بروند كار و زندگ

ی کارگر در  ن علوم بپردازند. طبقهیی ا ی همه شان را فراموش كنند و فقط به مطالعه نوادهخا

گیرانه و با ابتکارات متنّوع، دانش و آگاهِی خود و فرزندانش و  مسیر مبارزه باید پیوسته و پی

ی خود را افزایش دهد و در عین حال خودآگاهِی طبقاتی را در اشکالی وسیع  نسل جوان طبقه

تواند همراه با تحکیم و تداوم رهبری طبقه  جنبش کارگری در عین حال می  هادینه نماید.ن

داری مبارزه  کارگر، با فعّالین پیشروی که صادقانه در راِه رهایی جامعه از زنجیرهای سرمایه

کند ارتباط و دیالوگ برقرار کرده،  ی کارگر ایجاب می هایی که منفعت طبقه کنند، در زمینه می

بدیهی است این ارتباط  .ی طبقاتی مسلّح شود ی مبارزه ا به صورت همه جانبه به سالح اندیشهت

کنند تا از طرف  اند، تالش  باید دو طرفه باشد و هر دو جانب آن، که در واقع در یک وحدت

ی خود را هر چه بیشتر عینی کرده و از این طریق بتوانند در کنار  مقابل درس گرفته و اندیشه

ریزی کنند، اما تحت هیچ شرایطی نباید  ها و مقدّمات یک جامعه و نظام انسانی را پی شالوده هم

 .دار گردد رهبری جنبش کارگری، توسط خود کارگران و خطوط کارگری، خدشه

است؛ كارگران  یكار ا، مشكل بییدن ین مشكالت كارگران در همه جایتر از بزرگ یكی

كه  یاند. كارگر بانین مشكل دست به گریش با ایا كم و بیدن یسال است كه در همه جا یها سال

اش، در  ین از اوضاع زندگیكار است، خسته و افسرده و خشمگیاز كار اخراج شده و حاال ب

ی راز بقا دارد پخش  ند كه برنامهیب یكند، م یواره را روشن م ا ماهیون یزیاست. تلو خانه نشسته

خود و  یو بقا یندارد؛ او فعالً فكر و ذكرش مشغول زندگن برنامه را یی ا شود. حوصله یم

ك یند كه بله، یب یكند، م یاش است، چه كار به پلنگ و گورخر دارد. كانال را عوض م خانواده

كند، كور از خدا  یصحبت م یکار یی مشكل ب ك متخّصص اقتصاد، دارد دربارهیاقتصاددان، 

كند و به  یی هوش و حواسش را، شش دانگ جمع م نا! كارگر ما همهیخواهد؟ دو چشم ب یچه م

كه از دهان  یا ان كلمات قُلُنبه و سُلُنبهیدهد. از م یمتخّصص گوش م یآقا یها صحبت

شود كه  یره، كارگر متوّجه میو غ ید ناخالص داخلیشود، مثالً تول یمتخّصص خارج م

ژه گسترش یو به و یذارگ هیکاری، سرما حل معضل بی  د كه راهِ یگو ین بار میمتخّصص چند

ر اصلیگو یسازِی صنایع است. بعد هم م بازار آزاد و خصوصی قوانینی است كه  ید كه مقّصِ

 یجهان یدار هیسرما یاقتصاد را به رو ید درهاید و شایطور كه با ست و آنیكارشناسانه ن

 یی دانشگاه است و صدها كتاب و مقاله یكند كه نظراتش كامالً علم ید مینگشوده است. و تأك

ن یتر قیمتعدّد و دق ینمودارها یك دارایكه هر  ییها كنند. كتاب ید میین نظر را تأیهم ا

قلب است و  جا كه خوش است. كارگر ما از آن یاضیر یها ن مدلیتر دهیچیو پ یآمار یها روش

اب جن یها كار است، حرف یكه ب نیها ا تر از آن به علم و دانش دارد، و مهم یاعتماد راسخ

ده یكند كه مقّصر را شناخته و راه حل مشكل را هم فهم یكند و گمان م یمتخّصص را باور م
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ق یهر روز و هر ساعت از طر یظاهراً علم یها هین نظرید كه همیریاست. حاال در نظر بگ

غ و مغز اكثر یت تبلیسا و روزنامه و وبالگ و وب ییویی راد ای و شبكه واره ها شبکه ماه ده

فرا  یكم ماه مید روز كارگر، روز یست؟ فرض كنیاش چ جهیكنند. نت یرا بمباران م كارگران

ض یو تبع یکاری و فقر و گران ن از بییبرسد. صدها هزار كارگر مضطرب، خسته و خشمگ

س و ین باشند كه پلیم و كارگران چنان خشمگید تظاهرات چنان عظیاند. فرض كن ابان آمدهیبه خ

ر و مجروح و كشته شوند؛ یگ از كارگران دست ید عمل شوند و تعدادگر وار نیروهای سرکوب

بر سر  یدیدا كند تا دولت سرنگون شود و دولت جدین روز ادامه پید تظاهرات چندیفرض كن

حضرات كارشناس را باور  یبه اصطالح علم یها جا كه حرف كارگران از آن .دیكار آ

را « باز یدرها» یاسیـس یاقتصاد یها استیسخواهد  یدهند كه م یم یرأ یاند، به حزب كرده

ها جلودار  اند. آن خورده یبیشوند كه چه فر یاجرا كند. پس از چند سال، تازه كارگران متوّجه م

كه عوض شده  یزیاند تا دولت عوض شود. اما ظاهراً تنها چ نه دادهیاند، خون و هز شده

باز شده است؛  ییها یجو فروش ؛ آبدست نخورده باقی مانده است« زیربنا»است و « روبنا»

اش قربانی لشکرکشی و  کش ی زحمت غّزه و لبنان و هر جای دیگری که مردم و طبقه یبه جا

بایست از سوی فعّالین مترقّی  داری شده است )که می های امپریالیستی و سرمایه تجاوزات نظام

كا است؛ اما یل و آمریائمورد حمایت واقعی و راستین باشند( صحبت از روابط حسنه با اسر

كارگران است؛ هنوز توّرم، هنوز  یشتیكه تغییر نکرده، اقتصاد و وضع مع یزیتنها چ

که ممکن  ره. با اینیتر از قبل و غ شیب یزندگ یها نهیتر از گذشته، هز شیِض بی، تبعیكار یب

ت هم لغو شده باشد، اما تبعیِض جنسی و ستم بر زنان و مناسبا یاست حجاب اجبار

نسبت به سخنان  یباور ی خوش جهین است نتیست. ا چنان باقی مردساالرانه و زن ستیزانه هم

ت یكند، اما اكثر یرا پُرتر م یا ب عدّهیست: جیطرف ن یگر بین علم دیا .كارشناسان یمثالً علم

دارها درست و  هیسرما ین علم فقط برایسازد؛ ظاهراً ا تر می جامعه را كه كارگراَند بدبخت

و حقوق  یشناس ، مثل اقتصاد و جامعهیم علوم انسانییگو یل است كه مین دلیق است. به همیدق

داران است و  هیشان در خدمت سرما است اما باطن یستند. ظاهرشان علمیطرف ن یره، بیو غ

است وجود یس  و یشناس به ضرر كارگران. به نظر من حداقل دو ِسری علم اقتصاد، جامعه

دارانه/  هیسرما یشناس ، جامعهیسیاسِی كارگر دارانه/ علم اقتصادـ هیاد سرمادارد: علم اقتص

نك كدام طبقه به جامعه، ین كه با عیدارد به ا یبستگ یعنیره. یو غ یكارگر یشناس جامعه

كه  ییها شتر حرفید كه بینیب ی، مینگاه كن ینك كارگری: اگر با عیاست نگاه كنیاقتصاد و س

است؛ در خدمت  یر علمیدهند غ یی مردم م علم به خورد كارگران و تودهها به اسم  در رسانه

ها  ی کارگر است. آن بزرگ اندیشمندان طبقه یها از كشف یكین یداران است. ا هیمنافع سرما

 ینك بورژوازیكه تا امروز به اسم علم جامعه و اقتصاد مطرح شده، از ع یزیگفتند آن چ می

م، یاست را بشناسیقت جامعه، اقتصاد و سیم حقیخواه یند اگر مگفت ها می نوشته شده است. آن
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اد دادند كه اگر با یکارگری به ما   روان جنبش م. پیشیبه جهان نگاه كن ینك كارگرید با عیبا

 یقت را بهتر خواهیم شناخت و هم مجّهز به علمیبه جهان نگاه كنیم، هم حق ینك كارگریع

ساخت. متأسفانه امروزه اكثر  ید و انسانیجد یا به آن جامعه یشویم كه بشود با اتّكا یم یانقالب

داران و  هیكنند. سرما یدارانه به جهان نگاه م هینك سرمایبا ع یقاتیها و مؤسّسات تحق دانشگاه

غ علوم ید و تبلیارد دالر خرج تولیلین میانه چندیالتشان در سراسر جهان سالینهادها و تشك

ها و  كنند. اكثر كتاب یبه جهان نگاه م ینك بورژوازیه از عك یكنند؛ علوم یم ییبورژوا

امروز به شدت  ین نوع هستند. جنبش كارگریشوند از هم یكه در بازار منتشر م یمجاّلت

ی طبقاتی را با توجه به نیاز روز  پردازان و اندیشمندانی است كه دانش مبارزه هیازمند نظرین

كه از دل طبقه کارگر  یامعه عرضه کنند. روشنفكرانتبیین کرده و آن را هر چه بیشتر به ج

گر با یق داشته باشند و از طرف دیك طرف دانِش گسترده و عمیبرخواسته باشند و از 

 یابی ش سطح تشكّلیكمك به افزا یرا برا یچ فرصتیه یعنیگانه نباشند؛  یب یمبارزات كارگر

ها و  ازمند مجاّلت و روزنامهیزه نی كارگر امرو كارگران از دست ندهند. طبقه یو خودآگاه

قد علم  ییعلوم بورژوا یباشند تا بتوانند جلو یق و كارگری، دقیاست كه هم علم ییها كتاب

ِش ین مسائل پیتر داری باشند و بتوانند به مهم ای مناسبات سرمایه كنند؛ و هم حاوی نقد ریشه

را  یآگاه یش كارگران برادهند و عط یا شهیی كارگر پاسخ مشّخص، درست و ر طبقه یرو

ازمند ساختارهایی مناسب و متشّکل از کارگران آگاه و محقّق و یارضا كنند. طبقه کارگر ن

 یكه گشودن درها یکارشناسان کارگری است كه مثالً در جواب آن به اصطالح كارشناسان

ان را آگاه دانستند، كارگر یم یكار یرا راه حل مشكل ب یجهان یدار هیاقتصاد به روِی سرما

ن، لهستان، یونان و ... نگاه یك، آرژانتی، مكزیلید؛ به شیها را نخور ن حرفیب ایكنند كه: فر

ند راه یی كارگر آورده است؛ تا به كارگران بگو است چه به روز طبقهین سید كه اینید تا ببیكن

ر تمامی سطوح کاری، مبارزه گسترده طبقاتی و ایجاد سندیکاها و شوراها د حّلِ رفع مشكل بی

كه  یا اقتصادی یدیك واحد تولیی کارگران  متشّكل از قاطبه ییجامعه است؛ سندیکا و شوراها

واحد خود را اداره كنند و در سطح  ی، خودجوش و منضبط امور اقتصادیبه صورت جمع

 .داری، به یک آلترناتیو تبدیل شوند سراسری نیز در مقابل سرمایه

دان داد یت میو خاّلق ین انرژید به ایت است. بایو خاّلق ینبع انرژن میتر ی كارگر بزرگ طبقه

 یك سرین امر آن است كه كارگران تحت یی ا تا خود را نشان دهد و منکشف شود. الزمه

ها  ن آموزشیی ا عمده .رند تا از سطح کنونی فراتر روندیقرار گ یمقدّمات یها آموزش

  :اند از عبارت

 .اسِی کارگریسیـ  از اقتصاد یآگاه -1

 .ران و جهانیدر ا یخ مبارزات كارگریآگاهی از تار -1

 از یمنطقه، آگاه یژه در كشورهایگر جهان، به وید یها در بخش یاز تحّوالت جار یآگاه -5
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 یدار هیسرما یها ها و توطئه ن كشورها و نقشهیطبقه كارگر در ا یها ها و شكست یروزیپ

 .یهای كارگر ها و سازمان بشمقابله با جن یبرا یو جهان یداخل

های قومی و  ز نسبت به زنان، کودکان، کارگران مهاجر، اقلیتیآم ضیط تبعیاز شرا یآگاه -۴

های اجتماعی به خصوص جنبش زنان، دانشجویان و  جنبش یها مذهبی و نیز خواسته

 .های ضد تبعیض و نژادپرستی جنبش

 .یاسیو س یل اجتماعیبا مساهای کارگری در برخورد  آموزش سنّتها و بدیل -۵

 .كارگران یها هین الیتر در گسترده یو انتقاد یتفكّر عقالن یها تیظرف یپرورش عموم -۶

ای را به  یابی و ساختارهایی که مبارزات کارگری و توده اشکال مختلف و مؤثّر سازمان -1

 .پیش ببرد

تمام موارد باال را نداشته  یاه ر و بمیو تسلّط بر ز یریادگید فرصت یبسیاری از كارگران شا

نند و رفقا یجا که ممکن است در موارد فوق آموزش بب توانند و الزم است كه تا آن یباشند، اما م

ی آگاه و فعّال  هیژه الیها كارگران و به و نیشان را آموزش دهند. عالوه بر ا یها یا و هم طبقه

وگو  د بحث و گفتیر باشند؛ كارگران باد در تماس و دیالوگ مداوم با یکدیگیبا یجنبش كارگر

روزمّره  یها تی، در دستور كار فعّالین ابزار آموزش و پرورش آگاهیتر را به عنوان مهم

 .قرار دهند

  

 تیوه فعالیاستقالل در ش -۵

ن ین استقالل به ایاستقالل كارگران است. ا یها ح جنبهین نوشته تشریاز موضوعات اصلِی ا

، متفاوت از هدف یو اجتماع یاسیِت سیاز فعّال یصالً هدف بورژوازاست كه ا یعلّت ضرور

است كه دارد هر  یا طبقه یم مخالف آن است. بورژوازییی كارگر است و بهتر است بگو طبقه

از  یدن بخشیكند؛ تمام ثروتش برآمده از دزد یی كارگر را استثمار م قه، طبقهیروز و هر دق

دن یبندد. مدام با لبخند به د یر را از رو میبه ندرت شمش یكاِر كارگران است. اما بورژواز

 یها كند. هدف احزاب و گروه یم یدل كارگران معّرف د و خود را دوست و همیآ یكارگران م

ی  ی بورژوا بر طبقه ی طبقه ، حفظ و گسترش سلطهیو اجتماع یاسیت سیاز فعّال ییبورژوا

دارِی جهانی و گام  با سرمایه یه و آشتیرماانباشت س یط برایكارگر و مساعدتر كردن شرا

« المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی صندوق بین»های  برداشتن بر طبِق برنامه

 یر مناسبات اقتصادییو مخصوصاً تغ یر اساسییجاد تغیوجه به دنبال ا چیها به ه است؛ آن

اند؛ به دنبال گسترش  استیاقتصاد و س یا شهیر رییجاد تغیستند. بر عكس، كارگران به دنبال این

ن یگر. بنابراید یاز سو یو مشاركت كارگر یاسیس یك سو و آزادیرفاه و عدالت از 

ی  وهیاست. پس ش یی مقابل اهداف جنبش كارگر نقطه ییها و احزاب بورژوا جنبش یها هدف

های  شود با روش یباشد. نم ید به تناسب هدفشان متفاوت از بورژوازیت كارگران هم بایفعال
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م و یا ها عادت كرده ن روشیاز ا یاریرفت. متأسّفانه ما به بس یبه جنگ بورژواز ییبورژوا

ا یا نه. آیت ما هستند یها واقعاً مناسب فعّال ن روشیا ایم كه آیا نكرده یچ وقت به دقّت بررسیه

تنها راننده را به مقصد  كه درست كار نكند نه یلیاتومب .ا نهیمبارزه هستند  یبرا یسالح مناسب

ن یل كند. همیگزاف بر او تحم یا نهیا هزیكه ممكن است او را به كشتن دهد  رساند، بل ینم

ن ابزارها و َسبِك كارها مناسب نباشند، یموضوع در مورد ابزار مبارزه هم صادق است. اگر ا

داشته باشند.  یردآو كه دست وارد خواهند كرد، بدون آن یگزاف به جنبش كارگر ییها نهیهز

ت را كه الزم است جنبش یی فعال وهیش یها یژگیاز و یكنم بعض یم یجا سع نیمن در ا

 .ح دهمید نظر كند، به طوِر مختصر توضیها تجد در آن یكارگر

 

 کارگری بودن -۱

ای کارگری، چون  یک تشکّل کارگری و فعّالین آن، باید برآمده از بَطن طبقه بوده و به حوزه

ها، خدمات عمومی،  ها و خیّاطی ها، کارگران نانوایی ها، کارگران ساختمانی، تایپیست کارخانه

گیری و  آموزشی و ... ربط داشته، تا واقعاً به متشکّل شدن بخشی از طبقه یاری رساند و پی

بُرد منافع روزمّره و نیز کالن و تاریخِی کارگران را باعث شود. به نام کارگران فعّالیت  پیش

و تنها این نام را یدک کشیدن و در واقع به کارگران ربط نداشتن، دسِت آخر به تفکّر و  کردن

کردهای ضدِّ کارگری َره بُرده، نیروها را هدر داده، باعث کژبینی  فعّالیت محفلی و یا به روی

برد. لذا یک تشکّل کارگری و فعّالین آن  داران می شده و در نهایت طبقه را به مسلخِ سرمایه

باید پیوسته این اصل را لحاظ کنند که با کارگران ارتباط مستقیم داشته و زندگی و نوع و سبک 

آموزانند؛ تا بیشترین  آموزند و هم بی شان را به آن گره زده باشند تا هم بی بردهای فعّالیت و راه

 .ترین خطا را مرتکب شوند تأثیر را داشته و کم

  

 :کارفرما و دولت رعایت اصول تشکیالتی در مقابل -۲

های زیادی  یابی و مبارزات خویش، با دشواری ها در مسیر تشّکل های آن کارگران و تشّکل

جا الزم است که یک  کنند. در این شوند و از فراز و نشیِب مسایل فراوانی گذر می مواجه می

تشکیالتِی یک که، بسیاری از مسایل و جزئیاِت درون  هم این اصل مهم مدِّ نظر قرار گیرد و آن

ها و درزشان به  تشکّل کارگری، به خود آن تشکّل ربط داشته و اعضای آن نسبت به آن

بیرون، به خصوص اطالعاتی که می تواند توسط کارفرما، دولت و نیروهای انتظامی مورد 

توان این موضوع را  برداری قرار بگیرد، باید احساس مسئولیّت فراوان داشته باشند. می بهره

بندی کرد: چیزی که الزم و ضروری نیست کسی به جز اعضای تشکّل کارگری  گونه جمع این

متأسّفانه امروزه اكثر  .بداند، نباید بازگو شود. كارگران در حال جنگی مداوم و روزمره هستند
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كنند،  یكنند و به اصطالح گشاد كار م یم ین اصل كم توّجهیخود، به ا یها تیكارگران در فعّال

شود و  یها از طرف نیروهای پلیس م ن تشّکلیا یدرپ یپ یها خوردن امر موجب ضربه نیكه ا

 .ها ن تشّکلیات و رشد ایی ح ی خود مانعِ ادامه این هم به نوبه

آیا مسایل درونی و تصمیمات سندیکاهای کارفرمایی را به  .دیریداران را در نظر بگ هیسرما

قدر ِملك و  ا عضو دولت چهیدار  هیه فالن سرمادانند ك یا میکنند؟ آ صورت علنی مطرح می

ا یاند؟ آ شده یی جهان مخف ها در كدام كشور و گوشه یین دارایدارد و ا ییامالك و دارا

داران چه  هیاِن خود سرمایداران و دولت، و م هین سرمایدانند كه پشت پرده، ب یكارگران م

از  یا كسیرد؟ آیگ یصورت م ییندهاشود و چه زد و ب یدست به دست م ییها ها و رشوه پول

خبر  ییزهاین چیكس از چن چیره، خبر دارد؟ نه تنها هیهای شبه دولتی و غ شرکت یها ییدارا

ن اطالعات را كشف و منتشر كند، یاز ا یا جو بخواهد گوشه  قتیحق ی، اگر که محقّق ندارد بل

سر از كارش  یاگر بخواه شود. یسرش نم یه شوخیی سنگینی پرداخت کند. سرما باید هزینه

های خصوصی و شبه دولتی و نهادها و  . به شرکتیات را قمار كن ید زندگی، بایآور در

كنند  یرا سركوب م یكارگر یها ها كه مدام تشكّل نید. همیها نگاه كن های مرتبط به آن سازمان

ا یاست؟ آ یها علن نیا اطّالعات ایرند. آیگ یرا م یرشد و گسترش جنبش كارگر یو جلو

دستور سركوب و زندانی کردن كارگران و مردم را صادر  یمشّخص است كه چه كسان

داران و دولت و  هیالت سرمایر، تشكیاش چه کسانی هستند؟ نه خ كنند؟ آمران و عامالن یم

ها به شدت محافظت  ست؛ اطّالعات مربوط به آنین یره هرگز علنیهای شبهه دولتی و غ شرکت

ها  جا که از این دزدی ی کارگر از آن ببرد. طبقه یین اطّالعات بویاز ا یا كسشود تا مباد یم

مورد امور تشکیالتی،  هایی در مورد امور مالی خود نیز ندارد، اما در ندارد، چنین نگرانی

ی مواردی  سازماندهی اعتراضات کارگری، سازماندهی اعتصابات و تقسیِم کارها و در کلیه

 .کند، باید رعایت اصول تشکیالتی را جدّی گرفت یجاب میکه از نظر امنیّتی ا

  

  گرایی و کیش شخصیت فردیّت -۳

ت یكه به دنبال فعّال شتر از آنین است كه بی، اییاحزاب و فعّالین بورژوا یها از عادت یكی

ی  و مطرح كردن اسم و چهره یا ل و قال رسانهیجاد قیا یو مؤثر در جامعه باشند، در پ یواقع

گرایی را در جامعه  واره و به طرق مختلف فردیّت داری هم ها هستند. سرمایه در رسانهخود 

گرایی  نباید باشد. سرمایه داری فردیّت ین كارگرین هرگز روش فعّالیکند. ا تولید و بازتولید می

داری  های سرمایه دهد. هدف رسانه گرایی و منافع عمومی کل جامعه قرار می را در مقابل جمع

 ییها را به عنوان قهرمان ین است كه افرادیها ا بزرگ كردن و مطرح كردن اكثر چهرهاز 

 یشی، نمایكنند. به عبارت یسرشت به مردم و كارگران معرف كیخواه و دانا و ن یمبارز و آزاد

ها  ها را در رسانه ا عكس آنیها ارائه دهند و مدام اسم  چهره یآل از برخ دهیشده و ا فیتحر
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، یو اجتماع یخیط تحّول تاریها عادت كنند و اعتماد كنند تا در شرا ند تا مردم به آنتكرار كن

س جمهور و یر و رئی، به عنوان وزییبورژوا یها استیها و س انیها شاید به نفع جر ن چهرهیا

صادق و  یها از چهره یان برخین میرند. در ایره قدرت را به دست گیی پارلمان و غ ندهینما

و صداقتشان، مورد توجه كارگران و  یریگ یهم هستند كه به خاطر شهامت، پ یرگرمبارِز كا

 ی، برایباطن یلیم یرغم ب یاند عل ناچار شده ییبورژوا یها اند و رسانه عموم مردم قرار گرفته

ها مطرح  ها را مورد توّجه قرار دهند و در رسانه ن چهرهیهم كه شده، ا یطرف یحفظ ظاهر ب

ا نامشان و ین است كه یكند ا ید میرا تهد یی كارگر شده ن چهرهیكه فعّال یطركنند. اكنون خ

ها به نفع  است آنیرد )كه قطعاً سیها قرار گ ن رسانهیا یها استیاقداماتشان در خدمت س

ا در رابطه با مطرح و یجا كنند و  ها اعتماد نابه ن رسانهیكه به ا نیا ایاست(،  یدار هیسرما

چار توهّم و عادات مخّرب گردند. بحث این نیست که نباید فعالین و مشهور شدن خود د

ای انجام ندهند؛  ی کارگری، مستقالً اقدامی کنند و یا هیچ مصاحبه شده شناخته« های چهره»

ی اصلی این است که بدون تکِیه کردن به و ارتباط ارگانیک و تنگاتنگ با طبقه کارگر  مالحظه

ی کارگر به همراه نخواهند  آوردی برای طبقه ارهایی، دستهای کارگری چنین ک و تشکّل

گرایی و منافع کّلِ طبقه  واره بر مبنای جمع بنابراین، به نظر من الزم است که ما هم .داشت

ل یبه دور از ق یی كارگر شده ن شناختهیکند که فعّال کارگر حرکت کنیم و از این رو ایجاب می

طبقه  یالتیو تشك یفكر یمندساز و اتحاد و توان یت واقعیر فعّال، به فكیا رسانه یجا و قاِل نابه

 كارگر باشند

. 

  ی:اصول انسانی و اجتماع -۴

از احزاب و  یاریاصول است. مثالً در بس یب یتیعموماً فعّال ییبورژوا یاجتماع ـ  اسییت سیفعّال

رت، مبالغه و اغراق با مراجع قد یگر یها، الب ب تودهیو فر ییگو ، دروغییبورژوا یها تشكّل

باشد(، الس زدن با منابع قدرت و  ییگو دروغ یتواند نوع ی)كه خودش م یدر خبررسان

ها  ر تودهی، تحقییا و دوروی، ریزن رآبیو ز یی، بدگویو فساد مال یگر و واسطه یثروت، داّلل

ند، اما یایند به زبان یاست كه شا یمعمول یره، اموریها، و غ به آن یو كارگران و نگاه ابزار

ار ید بسیمترقّی با یروهایروند. كارگران و ن یك در عمل به كار میستماتیدائماً به طور س

رند. كارگران كه یها الگو نگ ن رفتارها قرار نگرفته و از آنیر ایمواظب باشند كه تحت تأث

 یاسیس و ی، اقتصادیبسازند نه تنها الزم است طرح اجتماع ینو و انسان یا خواهند جامعه یم

 یبرا یاخالق یید خودشان در عمل الگویكه با ی نو را به مردم ارایه دهند، بل ك جامعهی

بودن  یاسیكنند كه س یمترقّی به اشتباه، فكر م یروهایا نی كارگران یی خود باشند. گاه جامعه

 یرفتار یها ها عادت نیست؛ این نی. اما چنیر اخالقیغ یها وهین شیهم یریبه كارگ یعنی

فسادآور است.  یكارگر یها تیها در فعّال وهین شیبورژوا است و نفوذ ا ن بورژوا و خردهیعّالف
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فعّالین کارگری باید هم در عمل و هم در سخن و نیز در زندگی فردی خود الگوی برابری و 

 .گیر کرد های طبقاتی کارگری را باید در جامعه همه آزادی و عدالت باشند. سنّت

   

 ی:تالیاصول تشك -۵

ژه داشتن انضباط و یاست، به و یالتیو تشك یِت جمعیهم هستند كه اصول فعّال یگریاصول د

ها  د آرام آرام آنیبا ین كارگریره، كه کارگران و فعّالیو غ یقول و خوش یریپذ تیتعهد و مسئول

وّجه بایست مورد ت از سوی دیگر، اصلی که می .ی ذهنشان شود نه كنند تا ملكهیرا در خود نهاد

بندی به  است که پای« دموکراسی تشکیالتی»کارگران و فعّالین کارگری قرار گیرد، 

نظر قرار می اساس دهد. به تَبَع این اصل، اقلیّت باید به رأی  نامه و تصمیمات جمعی را مدِّ

گیری شده است، احترام  به عنوان قانون تشکّل، تصمیم  نامه اکثریت که در چارچوب اساس

االجرا بداند و برای اقلیت نیز باید حقوق الزمه در نظر گرفته شود. البته  ن را الزمگذاشته و آ

نامه به روی تغییر باز بوده و با رأی مجمع عمومی تشکّل،  الزم به ذکر است که دَِر اساس

 .تواند در راستای منافع کارگران اصالح شود می

ح و یاز به توضیهاست و ن نیتر از ا ار مفّصلیمسائل مربوط به اصول مطرح شده در باال، بس

گر هم ید كه كارگران دین امیكنم؛ به ا یات بسنده مین كلّ یشتر دارد. من فعالً به همیر بیتفس

  .ن کرده و آموزش دهندیین اصول را تعیبكوشند خودشان ا

یاز اند و برخی نیز ن در پایان، باید عنوان شود که برخی از نکات باال به طور کلّی مطرح شده

تر شدن بیشتر دارند. تالش اصلی این بوده است که ما کارگران در ایران ُمباحثات  به روشن

مان،  روی های پیِش  دلی و اتّحاد طبقاتی، راجع به مصاف تری را برای گسترِش هم همه جانبه

اندازیم و واضح است که این مباحث مطرح شده در این نوشته، حتماً صیقل خواهند  راه بی

 .ای داشته باشند . امیدوارم که ثمرهخورد

 

 «ای و سراسری کارگران های مستقِل حوزه گسترده باد تشّکل»

 «به امید گسترش صلح، عدالت، آزادی و برابری»

 «زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه کارگر»
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