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در آمد
از سال  ٢٠٠٨نظام جھانی سرمايه داری وارد بحران جديدی شده است که از جھات مختلف با
بحران ھای سيکليک و روتين متفاوت است و به طور مشخص به بحران ساختاری سرمايه مانسته
است.ما پيش ازين طی مقاالت متعدد و يک مجلد کتاب فشرده)بحران ،نقد اقتصاد سياسی سرمايه داری
نئوليبرال،١٣٣٨،تھران :موسسه ی انتشارات نگاه( به ارزيابی بخشی از مختصات اين بحران پرداخته
ُ
مبسوط"امکان فروپاشی سرمايه داری و داليل شکست سوسياليسم
ايم .ھمچنين در کتاب
اردوگاھی")،١٣٩٢تھران  :نگاه( -که اميد داريم تا زمان انتشار اين مقاله چاپ شده باشد -چند بحران
بزرگ سرمايه داری را از دريچه ی بازخوانی نظريه ی ارزش و انباشت سرمايه ی مارکس)اضافه
توليد و گرايش نزولی نرخ سود(ارزيابی کرده ايم و به تحليل مساله ی مھم و کليدی شوروی نيز وارد
شده ايم.حال سئوال اين است که با توجه به تعميق بحران کنونی ،چرا در ھيچ کشور سرمايه داری اصلی
و فرعی کم ترين تغيير ساختاری رخ نداده است؟منظور ما از تغيير ساختاری ،تغيير حکومت ھا از
طريق انقالب ھای کارگری و سوسياليستی است.واضح است که تغيير دولت ھا به شيوه ی انتخابی و
پارلمانتاريستی)نمونه ی فرانسه :تغيير از راست ميانه به "حزب سوسياليست"( حامل دست آورد ويژه يی
برای کارگران و زحمت کشان نتواند بود.کما اين که ديديم و ديديد که در نتيجه ی به قدرت رسيدن حزب
ليبر تونی بلر در انگلستان و حزب دموکرات کلينتون در آمريکا ،سياست ھای تاچريستی و ريگانيستی با
ھمان شدت گذشته ادامه يافت.احزاب"سوسياليست" يونان و پرتغال مانند احزاب دست راستی در متن
بحران ،سياست ھای نئوليبرالی پيشه کردند .وقايع اتفاقيه ی تونس و مصر تا کنون از سوی جريان ھای
ارتجاعی مصادره شده؛ چشم انداز تحوالت سوريه به شدت تاريک است و در عراق و افغانستان و ليبی
دولت ھای دست نشانده ی امپرياليستی شکل جديدی از استبداد و فساد و ھرج و مرج را حاکم کرده اند.به
اين ترتيب سئوال اصلی اين است که اگر سوسياليسم کارگری تنھا آلترناتيو مترقی سرمايه داری است،
اگر سوژه ی انقالب سوسياليستی طبقه ی کارگر است -که ھست -و اگر يک جنبش فراگير اجتماعی ضد
سرمايه تنھا با ھژمونی مطلق کارگران سوسياليست امکان پيروزی دارد و ....پس اصلی ترين سئوال اين
است که طبقه ی کارگر کجاست؟ و چرا در تحوالت اجتماعی پيش گفته و مشابه و در اوج بحران
اقتصادی قادر به نقش آفرينی تاريخی خود نيست؟

ترديدی نيست که ھيچ درجه يی از بحران تعميق يافته ی سرمايه داری به خودی خود به يک بحران
سياسی و شکل بندی شرايط انقالبی شيفت نخواھد شد.حتا پوزيتيويست ھای انترناسيونال دوم و نويسنده
گان برنامه ی ارفورت نيز به حدی از مبارزه ی طبقاتی به عنوان ميانجی سقوط سرمايه داری و
درگيری انقالب سوسياليستی چشم داشتند .ھمه می دانند که متعاقب تشديد بحران  ٢٠٠٨و اتخاذ سياست
ھای اولترا نئوليبرالی رياضتی؛ کارگران به صور گوناگون ِتظاھرات خيابانی و اعتصاب به چھره ی
شکننده ی سرمايه پنجه کشيده اند .واضح است که اين درجه از دخالت گری نمی تواند ضعيف ترين
دولت ھای فرعی سرمايه داری را ساقط کند.طبقه ی کارگر به عنوان تنھا سوژه ی انقالب سوسياليستی،
برای جمع کردن بساط شيوه ی توليد سرمايه داری ناگزير است به شکل طبقه يی برای خود)چنان که
مارکس در کتاب "فقر فلسفه" فرموله کرده است( متشکل شود و با اھرم حزب سياسی کارگری از قدرت
بورژوازی خلع يد سياسی کند .در اين مجال به سئوال مطروحه ی درآمد پاسخ خواھيم داد .به اجمال .و
به شيوه يی مجمل از اسباب غياب طبقه ی کارگر در متن جنبش ھای اجتماعی سخن خواھيم گفت.
چند عامل کلی در سطح جھانی
الف .بیترديد شکست کمونيسم بورژوايی شوروی – که به ناحق از دھهی  ٣٠به بعد ذيل سايه ی
سوسياليسم لم داده بود -يکی از داليل اصلی عقب نشينی طبقه ی کارگر در جنبشھای اجتماعی به شمار
می رود .به نظر ما از يک سو پيروزی سياسی انقالب اکتبر  -به عنوان بزرگ ترين پيروزی کارگران
– تئوریھای پوزيتيويستی و بالنکيستی و خودسازماندھی انتظارگرايانه و اکونوميستی را به ھم ريخت
و يک قطب قدرت مند انترناسيوناليستی به منظور پيش روی طبقهی کارگر ساير کشورھا به وجود آورد
و از سوی ديگر با اعتالی جريانات رويزيونيستی متکی به ناسيوناليسم صنعت گرا و سپس تثبيت راه
رشد غير سرمايهداری؛ رژيمی خشن ،غير کارگری ،غير دموکراتيک ،ديوانساالر و مبتنی بر نظام
سرمايه داری دولتی شکل گرفت و دست آوردھای سياسی انقالب اکتبر را به باد داد ..کمونيسم بورژوايی
شوروی در تمام سال ھای حاکميت خود بر کل اردوگاه نه فقط طبقه ی کارگر و سوسياليسم کارگری را
به عقب راند ،بل که پس از فروپاشی نيز اين فرصت طاليی را به سرمايه داری بازار آزاد و تئوريسين-
ھای نئوليبرال تقديم کرد که شلتاق زنان سقوط شوروی را به شاخی زير چشم سوسياليسم تبديل کنند و در
منقبت پيروزی ليبرال دموکراسی و "پايان تاريخ" ارجوزه سر بدھند .بيست و سه سال پس از فروپاشی
ديوار برلين طبقهی کارگر ھنوز از تعرض بورژوازی نئوليبرال کمر راست نکرده است.
ب .يکی ديگر از داليل غيبت طبقهی کارگر در جنبشھای اجتماعی معاصر ،حاکميت مطلق ھارترين
نحله ی ايدهئولوژيک سرمايه داری )نئوليبراليسم( در سی و چند سال گذشته بوده است .نئوليبراليسم در
اين چھار دھه ی نکبت بار سلطه ی خود)از کودتای ١١سپتامبر در شيلی تا کنون( ضمن تھاجم گسترده
به اتحاديه ھا و سنديکاھای کارگری به ترز شومی توانست طبقهی کارگر را به انسانھای اتميزه تجزيه
کند و مزورانه حقوق فرد )انديويدوآليسم( را تحت عنوان پر طمطراق "حقوق بشر" به جای حقوق انسان-
ھای آزاد و برابر جا بزند .کارگزاران تاچريسم ـ ريگانيسم با طرح دفاع از حقوق فردی عمالً معيار

نيازھای شرافتمندانه ی انسانی را با خط کش بازار و انباشت سرمايه و کسب سود و ارزش اضافی فزون
تر سنجيدند و ھويت انسانی را به کاال تبديل کردند) .ھمان از خودبيگانهگی مورد نظر مارکس( .بدين
ترتيب رقابت و انگيزه ی فردی به جای تشکل ،ھم پوشانی و جامعه گرايی نشست و ضربات مھلکی به
پيکر طبقهی کارگر و زحمت کشان وارد کرد.
پ .در کنار ضربهھای سختی که کمونيسم بورژوايی اردوگاھی )شوروی( و سرمايهداری نئوليبرال به
طبقهی کارگر جھانی وارد کردند؛ جريانات ،گرايشات و دولتھای ديگر) فاشيست ھا از اين سو و
سوسيال دموکرات ھا از آن سو( نيز به صور گوناگون سوسياليسم کارگری را ھر چه بيش تر به انحطاط
کشيدند:
 سقوط سوسياليسم خرده بورژوايی ـ دھقانی و شتاب گيری سرسامآور و بی نظير "حزب کمونيست
چين" به سوی تشکيل يک طبقهی بورژوازی ميليتانت و حاکميت عنان گسيختهی کثيف ترين نوع
سرمايهداری دولتی و فاجعهآميزترين شکل برده گی مزدی.
 سمت گيری چپ پوپوليستی به طرف ليبراليسم متعين در سوسيال دموکراسی راست.
 شکلبندی چپ ميليتانت غير کارگری در کشورھای تحت سلطه ی امپرياليسم.
 ظھور چپ نو با انواع نحلهھای چپ دانشجويی ،چپ ليبرال و چپ رفرميست.
 عروج تروتسکيسم به ويژه در اروپای غربی در کنار پيدايش اروکمونيسم ،سوسياليسم بازار،
سوسياليسم عرفانی ،پسامارکسيسم ،ھترودوکسيسم و مارکسيسم فلوکسودوکس وغيره ).در زمينه ی
مارکسيسم فلوکسودوکس بنگريد به ترجمان مقاله يی از استفن تامينو توسط مسعود اميدی مندرج در
مھرگان (١٣
 شيفت ريل مبارزه ی طبقاتی کارگران به سمت و سوی اعتراضات صرفا ً رفرميستی و
تريديونيونيستی و دنباله روی از سوسيال دموکراسی و جناحھای به اصطالح چپ بورژوازی حاکم.
 رواج ليبراليسم ليبرتر به شيوهھای گوناگون از جمله :پروپاگاند تبليغات تجاری و رسانه يی ،اعطای
بخشی از سود به عرصه ی قدرت خريد تودهھا؛ توليد انبوه و مصرف فله يی...در تمام اين مدت
ليبراليسم ليبرتر کوشيد )و تا حدودی ھم موفق شد( که نه فقط خود را ھم تراز سوسياليسم جا بزند ،بل
بازار اشتياق دست خود را
که توانست با ايجاد اغتشاش نظری و عملی در صفوف کارگران ،و ترويج
ِ
از "سوسياليسم غير مدرن" باالتر بگيرد .ليبراليسم ليبرتر از حفرهھای ناشی از غيبت سوسياليسم
کارگری و حاکميت بازار نھايت استفاده را برد تا در فرصتی استثنايی ھم از نيروی کار )ارزش
اضافی( کسب سود کند و ھم از فروش کاال به سود بيش تر دست يابد و دوره ی جديدی از انباشت
سرمايه را عملياتی کند .در واقع ليبراليسم ليبرتر در مبارزه ی طبقاتی خود به ضد کارگران دوگانه گی
توليد و مصرف را نيز به استخدام ھدف واحدی درآورد .اين سود دوگانه وحشيانه ترين نوع تروريسم
اقتصادی عليه فرودستان را تداعی می کند.
 تجزيهی سوسياليسم کارگری مارکس در چارچوب انواع و اقسام ايده ئولوژیھای رويزيونيستی

ديگر – از جمله مکتب فرانکفورت – که از يک طرف طبقهی کارگر را پس میزدند و از طرف ديگر
با طرح مولفهھايی ھمچون "سپھر عمومی" تضاد اصلی جامعهی سرمايهداری )کار ـ سرمايه( را پشت
گوش میانداختند و مسووليت حل منازعات اجتماعی را به دوش طبقهی متوسط میگزاردند .از يک
منظر نظريهی مولتی تود يا انبوه خلق تونی نگری و مايکل ھارت ،مثالً در مُقام برآيند سرمايه داری
معاصر می کوشد در فاصله ی ميان خود انگيخته گی صرف و سازمان يافتن توسط حزب پيش رو،
جاسازی شود .در تمام اين سال ھا سوسياليسم دست راستی کسانی چون ژيژک و بورديو و پاول اسميت
و پوستون و آدورنو و مشابه مانند ھمه ی پسامارکسيست و نئورويزيونيست ھا کوشيد تا توليد ثروت را
ناشی از دانش و ذھن بشر جا بزند و نيروی کار را به عنوان عامل اصلی توليد ثروت به حاشيه
براند.اين سوسياليست ھای پست مدرن چنين جار زده اند که تضاد کار – سرمايه با انواع و اقسام
"تضاد"ھای ديگر ھمچون جنسی ،قومی ،فرھنگی،ھويتی ،ميان بافتی و زيستی ترکيب شده است .تحليل
ھای فله يی "چپ" جدا مانده از طبقه نسبت به يک تحرک سنديکايی در ماه ھای گذشته )بھمن و اسفند
 (١٣٩١و متھم کردن فعاالن کارگری و سوسياليست به "مردساالری" و " زن ستيزی" و دخالت ژاژ
گونه و بيمار وار در حريم شخصی و خصوصی افراد به جای تحليل ھای سياسی و جدی و کارگری و
ورود انواع و اقسام برداشت ھای جنسی و سکسی از يک واکنش سنديکايی)شرکت واحد تھران و
حومه( ھمه گی مويد نفوذ "سوسياليسم" پست مدرن به اليه ھای "چپ" حاشيه يی ايران نيز ھست.
وقتی که جنسيت و ستم به جای نيروی کار و استثمار می نشيند ،در نتيجه پستان و واژن برھنه ی زنان
نيز به سالح و البته "دانش" مبارزه ی طبقاتی تبديل می شود .از نظر پست مدرن ھای "غوغا ساالر"
مخالفان اين نوع "مبارزه" ی سکسی جماعتی "آخوند" و چپ سنتی و ملی – مذھبی ھستند .پست مدرن
ھای وطنی ھنوز در مورد وسايل مشابه مبارزه ی طبقاتی در مردان خاموش ھستند!
 ھدف سوسياليسم پست مدرن تحمل پذير کردن سرمايه داری يا تعديل آن ،مھار آنارشی بازار ،کنترل
توليد و توزيع و انسانی سازی سرمايه است .سوسياليسم پست مدرن طرف دار سرمايه داری شاد و
سکوالر است و از برابری فرھنگی در عين نابرابری اقتصادی دفاع می کند.
عوامل داخلی
واضح است تک تک مقوالت پيشگفته به اندازهی وزن خود و نقشی که در يارگيری از جنبشھای
اجتماعی معاصر به عھده گرفتهاند ،در عقب راندن طبقه ی کارگر و ممانعت از شکل بندی يک جنبش
اجتماعی فراگير سوسياليستی سھيم بودهاند.
طی دھه ھای گذشته ،سوسياليسم خلقی ايران در مقابل "بورژوازی کمپرادور" )پھلوی ھا( به حمايت از
"بورژوازی ملی" خود ساخته )مصدق و نھضت آزادی( برخاسته است .اين چپ پوپوليست  -مانند
کمونيسم بورژوايی استالينی  -تحقق سوسياليسم را تا حد انکشاف سرمايهداری )دولتی( و رشد و
شکوفايی صنعت ملی تقليل داده است! چپ "جھان سومی"  -با تئوری بی بنياد سه جھان مائو خلط نشود -

از طريق آويختن به تمايالت استقالل خواھی؛ ضد "امپرياليستی" از نوع جنگ سردی؛ ضد انحصاراتی؛
آتهائيسم؛ مدرنيسم؛ سکوالريسم؛ ناسيوناليسم دموکراتيک پارلمانتاريستی و رفرميسم بورژوايی ،تا آن جا
که توانسته ،موی دماغ عروج جنبش کارگری شده است .چپ خلقی ما – که حاال ديگر به ورطه ی
ليبراليسم افتاده – ھرگز در نيافته که سھم بیبديل مارکس در متن اعتالی نظری و عملی جنبش
سوسياليستی ،در فرايند ايجاد ارتباط مادی ميان تحقق سوسياليسم و مبارزهی اجتماعی طبقه ی کارگر
بوده است.
ائتالف بازار و مالکيت دولتی )بازار  +برنامه؛ اقتصاد پول ساالر  +فونکسيون دولت( و در نتيجه
کااليی شدن نيروی کار؛ جابهجايی نقد جامعه ی سرمايه داری با تمکين به انواع رفرميسم فرمال،
پوزيتيويسم انترناسيوناليسم دوم ،حاشيه يی نشان دادن تضاد کار ـ سرمايه و برجسته سازی ستم ھای
ھويتی ،مذھبی ،قومی ،سنت ـ مدرنيته ،ترساندن کارگران از تجربه ی شکست شوروی ،چين ،آلبانی،
يوگوسالوی ،در کنار انحالل ماترياليسم پراتيک در حزب و سازمان سياسی حرفه يی جدا از طبقه ی
کردن آگاھی طبقاتی از نوع لوکاچی ) گلدمن مزاروش مارکوزه فروم(،
کارگر و ...عمده
ِ
ھمه و ھمه میتواند به عنوان آسيب شناسی چپ ايران و جھان مورد بحث قرار گيرد.

يورش جھانی نئوليبراليسم
حاکميت جھانی نئوليبراليسم طی چھار دھه ی گذشته با ادعای حل مشکالت پيچيده ی اقتصاد مالی دولت-
ھا مبتنی بر پارادايمی ايدهئوژيک بوده است .نئوليبراليسم در بدو ظھور خود )کودتای آگوستين پينوشه در
شيلی( از سوی طبقه ی بورژوازی حاکم و نخبه گان تجاری و مالی توليد و تئوريزه شد .نئوليبراليسم
برنامه ی از پيش طراحی شده ی سرمايهداری زنجير گسسته يی بود که در ماجرای به قدرت رسيدن
تاچر و ريگان ايفای نقش کرده بودند .در آمريکا پروژه ی نئوليبراليسم با بنبست ريچارد نيکسون و طی
"سناريوی شھر نيويوريک" از سوی رونالد ريگان آغاز شد.
)در اين باره بنگريد به کتاب ھای:
ھاروی .ديويد ) (١٣٨۶نئوليبراليسم ،تاريخچهی مختصر ،برگردان :محمود عبدالهزاده ،تھران :اختران
قراگوزلو .محمد ) (١٣٨٨بحران ،نقد اقتصاد سياسی نئوليبرال ،تھران :موسسهی انتشارات نگاه(
قربانيان اصلی نئوليبرال سازی زيرساختھای اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی در غرب  -و سپس در
چين و روسيه  -طبقهی کارگر و مھاجران قومی بودند که يا روانه ی حاشيهی شھرھا شدند و يا در کام
آتش افروزیھای نژادپرستی سوختند و در روسپی خانهھای دھکده ی جھانی مک لوھان و نلسون مک
کال گم و گور شدند .در آمريکا حزب جمھوری خواه به رھبری ريگان ،در انگلستان محافظهکاران به
رھبری تاچر ،در روسيه حزب تزارھای جديد به زعامت يلتسين و در چين "حزب کمونيست" به

سردمداری دنگ شيائو پينگ ،در متن گرايشھای به شدت ضد دموکراتيک خود بسياری از گروهھای
ملی و مذھبی را جذب کردند .اتحاد حزب جمھوری خواه آمريکا با "اکثريت پرھيزکار" و گروهھای
فرھنگی  -طبقاتی نژادپرست) امثال تیپارتیھا و کارگران سفيد پوست( نمونهی بارزی از يک اتحاد
شوم طبقاتی بود.

ريگان به عنوان بزرگ ترين مجری ايده ئولوژی نئوليبراليسم و احيای قدرت طبقاتی بورژوازی در
نخستين گام خود اتحاديهھای کارگری را به زانو در آورد .تحريک اتحاديهھای کارگران کنترل ھوايی به
اعتصاب و سپس زھرچشم گرفتن ازآنان ) (١٩٨١گام اول بود .در ادامه؛ فعاليتھای صنعتی از نواحی
شمال شرقی و شمال مرکزی  -که اتحاديهگرا بودند  -به اياالت جنوبی فاقد اتحاديهھای کارگری منتقل
شد .به موازات اين طرحھا ،انواع و اقسام تبليغات مديايی و دانشگاھی به استخدام تبليغ و ترويج
نئوليبراليسم درآمدند .از والاستريت ژورنال تا استنفورد و ھاروارد ،جامعهشناسان پاچه ورماليده يی را
خريدند که يک صدا و تمام وقت برای دولت نئوليبرال و نھادھای حامل آن )صندوق بينالمللی و بانک
جھانی و سازمان ملل متحد( موعظه میخواندند .در مدتی کوتاه مواضع و نظريهھای در اقليت ماندهی
مکتب وين ـ شيکاگو به تابوھا و آيهھای مقدس تبديل شد.
اين آيه ھای زمينی چنان انکار ناپذير بودند که حتا دموکراتھا و ليبرھايی مانند کلينتون و تونیبلر نيز با
زمزمه ی آن عشای ربانی خواندند و يک شنبهھای مقدس پيش از خزيدن به بسترغسل کردند!
شرح اقدامات تاچر در اين مجال نمیگنجد اما به اجمال به ھمين مجمل بسنده میکنم که "بانوی آھنين"
برای تضعيف قدرت اتحاديهھای کارگری درھای صنايع بريتانيا را به سوی رقابت عنان گسيخته گشود.
طی کم تر از دو سال صنعت فوالد شفيلد ،کشتی سازی گالسکو و صنعت خودروسازی محلی به خاک
سياه نشستند .شرکتھای ژاپنی وارد جوالنگاه بريتانيا شدند .اين شرکتھا فقط و فقط کارگران غير
اتحاديه يی را استخدام می کردند .در نتيجه ی دستمزدھای نازل )ارزانسازی نيروی کار( طبقه ی
کارگر انگستان به تدريج به نيروی مطيع تبديل شد .بودجه ی شوراھای شھری کاھش يافت .افزايش
ماليات سرانه  -به جای ماليات بر مستغالت  -قدرت شوراھا را ضعيف کرد .خصوصیسازی در صنايع
ھوا ـ فضا ،مخابرات ،خطوط ھواپيمايی ،فوالد ،برق ،گاز ،نفت ،زغال ،آب ،حملونقل اتوبوس رانی و
راه آھن با قيمت نازل به چيزی شبيه "بخشيدن نقرهھای خانواده گی" تشبيه شد.
بله! بحران عميق انباشت سرمايه در دھهی  ١٩٧٠حکم به زوال دولت رفاه و عروج نئوليبراليسم داده
بود .کااليی شدن و دور ريزی نيروی کار و سوق دادن کارگران به سوی روسپی گری ،قاچاق مواد
مخدر و کار ارزان به ھر شکل چنان باليی به سر طبقهی کارگر آورد" که ھنوز ،از چشمھا ،خونابه
روان است) ".شاملو(

يورش نئوليبراليسم وطنی

سال  - ١٣۶٨پايان جنگ  -زمانی برای سرمستی نئوليبراليسم ايران است .ميدان بازی علیالقاعده بايد
مکانی استراتژيک باشد .کجا؟ ھمان جايی که در انقالب بھمن  ۵٧کارگرانش تير خالص را بر شقيقه ی
دستگاه پھلوی دوم زدند و به "رھبر سرسخت" مشھور شدند) .کارگر نفت ما – رھبر سر سخت ما(

الف .سابقهی جنبش اتحايهيی ايران
واضح است که کارگران نفت به طور اتفاقی وارد ميدان انقالب  ۵٧نشده بودند .اين کارگران از زمان
جنگ جھانی اول تحت تاثير نخستين انقالب پيروزمند کارگری )انقالب اکتبر  ١٩١٧شوروی( به سوی
تشکيل اتحاديه ھای کارگری گام برداشتند .جنبش کارگری ايران که در متن جنبش مشروطه به تدريج در
قالب ايجاد اولين اتحاديه ی کارگری در چاپ خانه ی کوچکی واقع در خيابان ناصريه ی تھران شکل
بسته بود؛ پس از پيروزی مشروطه خواھان در سال  ١٢٨٩به سمت ايجاد اتحاديه ی سراسری کارگران
صنعت چاپ حرکت کرد و يک سال بعد اعتصاب موفقی را سازمان داد .در نتيجه ی اين اعتصاب
قرارداد دست جمعی تنظيم شده از سوی کارگران ميان آنان و کارفرما منعقد گرديد .تجربه ی شکل بندی
و پيروزی اتحاديه به سرعت در ميان کارگران تسری يافت و در مدت کوتاھی اتحاديه ھای کارگران
نانوايی ھا )خبازان( ،کارگران دست بافیھا ،پست و تلگراف و تلفن و کفاشیھا يکی پس از ديگری
تاسيس شد .در سال  ١٩٢٠شورای اتحاديه ھای تھران شکل گرفت و وظيقه ی رھبری اتحاديهھای
کارگری را پذيرفت .از ھر اتحاديه سه تا پنج نفر در اين شورا عضو بودند .جنبش کارگری ايران با
وجود بورژوازی نوکيسهی حاکم  -که به گمان من ھميشه يکی از چند بورژوازی َک َپک زدهی ھمهی
جھان بوده و ھست  -ھمچنان به پيش رفت و در سال  ١٩٢٢ده سنديکا با ده ھزار عضو کارگری )٢٠
درصد کارگران تھران( را تحت پوشش درآورد .الگوی تھران به سرعت به شھرھای ديگر رفت .در
تبريز اتحاديه يی از کارگران ذيل عنوان "حزب کارگران" شکل بسته بود ) .(١٩٢٠در اواخر سال
 ١٩٢١اين سازمان  ٣٠٠٠نفر عضو داشت .در انزلی کارگران بنادر نه فقط اتحاديه تشکيل دادند بل که
در سال  ١٩٢١دست به اعتصاب زدند .اعتصاب معلمين تھران در ژانويهی  ١٩٢٢به يک تحرک
سياسی عليه دولت وقت تبديل شد و  ٢١روز طول کشيد و جمع قابل توجھی از دانش آموزان را نيز به
ميدان آورد .در نوامبر  ١٩٢١سازماندھی کارگران صنعت نفت به يک اولويت برای فعاالن اتحاديه يی
تبديل شد) .ر.ک سطانزاده ،پيشين صص(١٠٧-١١٠:
انقالب اکتبر تاثير سازنده و بالنده ی خود را بر جنبش نو پای کارگری ايران نھاده بود ...ھمين جا اضافه
کنم که اگر انقالب اکتبر از اواسط دھه ی  ٣٠به بی راھه نمی رفت و به عروج رويزيونيسم و
بورژوازی جديد روسيه نمی انجاميد ای بسا اوضاع سياسی ايران و منطقه به کلی دگرگون می شد.
ب .اعتصاب کارگران نفت
پس از انقراض قاجاريه ،بورژوازی عقب مانده ی ايران به تاسی از سياست گزاریھای امپرياليسم
انگلستان به توسعه ی صنايع نفت ،راه آھن ،ريسنده گی و بافنده گی ،کبريت سازی ،چرم بافی ،و غيره

دست زد .به يک مفھوم انکشاف سرمايه داری ايران در ابتدای قرن گذشته به تمامی ناشی از فرايند
صدور سرمايه ی امپرياليستی بود .در اين ميان رضاشاه و طبقه ی حامی او حداکثر يک مجری مطيع و
تمام عيار برای اجرای سياستھا و تامين منافع امپرياليسم برتر )انگلستان( بودند .از سوی ديگر ظھور
صنايع و انکشاف سرمايه داری ايران به تجمع و تمرکز کارخانهھا و بروز جنبش کارگری نيز ياری
رساند .در سال  ١٣٠۶اتحاديه ی کارگران جنوب کشور با  ٣٠ھزار عضو شکل بست .دو سال بعد ،در
حدود  ٢٠٠٠ھزار کارگر يک مه را در باغی بيرون از شھر جشن گرفتند و سخن رانان به خيره سری-
ھای دولت استبدادی حمله کردند .روز  ١۴اردیبھشت ماه ھمين سال ) (١٣٠٨بيش از ده ھزار کارگر
نفت در آبادان اعتصابی عظيم را سازمان دادند .در مدتی کوتاه و به سبب پيوستن تودهھا شمار
اعتصابيون به بيش از بيست ھزار نفر رسيد ٨٢ .سال پيش مطالبات کارگران نفت بدين قرار بود:
 ١۵ درصد افزايش دستمزد.
 به رسميت شناختن اتحاديهھا از سوی دولت.
 تعطيل رسمی يک مه.
 دو جانبه گرايی )مشارکت نمايندهی مستقل کارگران در اخذ تصميمھای کارگری با حضور کارفرما(.
 تجديدنظر در امتياز شرکت نفت ايران ـ انگليس و برقراری حداقل سه ليرهی انگلستان در دستمزد
ماھانه.
 تھيه مسکن برای ھمهی کارگران.
 اعطای مرخصی ساالنه.
 برخورداری از نمايندهی مستقل در ھيات مديره.
 برابری دستمزد ھمه کارگران اعم از ايرانی و خارجی.
اعتصاب با يورش پليس شکست خورد و پس از سه روز جدال دويست کارگر دست گير و سيصد نفر

اخراج شدند.
با وجود اين شکست کارگران نفت اتحاد و قدرت خود را به دولت و حاميان امپرياليست اش نشان دادند و
به صورت سياه ديکتاتوری پنجه کشيدند .سال بعد پانصد نفر از کارگران نساجی وطن اصفھان و
ھشتصد کارگر راهآھن در مازندران با تکرار ھمان درخواستھا اعتصاب ديگری را سازمان دادند تا
نشان دھند که حافظه ی تاريخی جنبش کارگری حافظه يی مانا و پاک نشدنی است و تاھل ،پير يا

بازنشسته شدن کارگران ،آن را پاک نمی کند.

پ .بر کارگران نفت چه رفته است؟
فیالجمله اين جا میخواھم بگويم در حال حاضر:
 اگر طبقهی کارگر ايران متشکل و سازمان يافته نيست... اگر طبقهی کارگر ايران از طبقه يی در خود به طبقه يی برای خود درنيامده است... -اگر" گناھی" از بابت عدم حضور منسجم و متشکل طبقه ی کارگر در ميدان مبارزه ی طبقاتی ثبت

شده است...
 اگر کارگر ايرانی به عنصری اتميزه تبديل شده است...و ...مقصر اصلی و فرعی فعاالن کارگری و عناصر پيش رو چپ سوسياليست نيستند .در اين ميان اگر
گناه کاری وجود داشته باشد  -که قطعا ً موجود ھست  -عالوه بر عوامل پيش گفته تمام انگشتان يک متھم
را نشانه میروند:

نئوليبراليسم وطنی.
نئوليبراليسمی که با دولت "سردار سازندهگی" عروج کرده و در دولت "دموکراتيزاسيون توسعه ی
سياسی" شکل بسته و در متن دولت "اقتدارگرای" نھم و دھم جای گرفته است .در ادامه به تبيين اين
فرايند اشاره خواھم کرد.
مھمترين خصلت مشترک دولتھای فعلی و قبلی در ارزان سازی نيروی کار قابل تعريف است .چنين
روندی با وامھای کالن و توصيهھای" داھيانهی" صندوق بينالمللی به دولت "توسعهی اقتصادی"
رفسنجانی آغاز شده است .قرار بود  -و کم و بيش چنين نيز شد  -که کارگران بارزترين بخش صنعت
توليدی ايران )کارگران نفت( در متن يک استحاله ی درون طبقاتی جای بگيرند و به نحوی ھوش مندانه
و بی آن که وظايف عملی شان دچار تغيير ماھوی شود به شکل صوری از کارگر به کارکن تبديل شوند.
اين ھدف در بسته بندی احکام اداری ظاھر شد .در قراردادھای جديد استخدامی اگرچه کارگران به
عنوان کارکن ارتقای شغلی يافته بودند ،اما از کم ترين تسھيالت جديد شغلی بھرهمند نبودند .سھل است
کارگرانی که به اين استثمار ايدهئولوژيک تمکين نکردند از چرخهی کار بيرون ماندند و بازخريد و
بازنشسته يا اخراج شدند .کارگرانی که با يک ورقهی کاغذ کارگزينی به اصطالح کارکن )يا کارمند( به
ارتقای مقام رسيده بودند ،در عين حال از بديھی ترين حقوق جھان شمول طبقهی کارگر )حق تشکل به
صورت اتحاديه يا سنديکا و حق اعتصاب با يا بیمزد( نيز محروم گرديدند! شگفت آن که ھمين کارگران
تمکين کرده ھم بعد از يک دورهی کوتاه دو ساله ی به اصطالح کارمند شده ،تحت فشارھای مالی شديد
به سرنوشت ھم طبقه يیھای معترض خود مبتال شدند .اخراج .بازخريد يا بازنشسته گی زودرس.
به اين ترتيب وزارت نفت که از "شر" کارگر سرسخت تا حدودی خالص شده بود ،انعقاد قراردادھای
موسوم به پيمانکاری را به متن پروژهی اتميزه سازی نئوليبرالی کارگران الصاق کرد .کارگران
اخراجی ناچار جذب مرحله ی جديد استثمار شدند .طرحھای مناقصه يی با فراخوان پيمان کاران به
منظور مشارکت در سرمايه گذاریھای نفتی به اجرا درآمد .پيمانکاران برنده ی مناقصه  -که تا دی-
روز کارگر بودند  -ضمن دريافت مبالغ مشخصی وام از دولت سازندهگی ،قراردادھايی را با شرکت نفت
امضا کردند که کارگران بازخريد يا بیکار شده را تحت کنترل در میآورد .چنين روی کردی به مثابه ی
واگذاری کليه ی امور کارگران  -اعم از دستمزد ،بيمه ،ايمنی محيط کار ،مرخصی ،مسکن ،ساعت کار
و ساير امور رفاھی و شغلی  -به کارفرمايان جديد بود .بديھی ترين ھدف اين سياست پيچيده ی
نئوليبرالی،گريز وزارت نفت از مسووليتھای قانونی و اجتماعی خود در قبال کارگران شاغل و بیکار

بود .ھمزمان با گسترش فعاليت صنعت نفت و گاز  -که پس از جنگ وارد دوران "سازنده گی" شده بود
 کارفرمايان پيمان کار به سوی استخدام نيروھای متخصصی روی آوردند که پايه ی آنان را ھمانکارگران زود بازنشسته يا بازخريد و اخراجی دی روز تشکيل میداد .قراردادھای موقت و پيمانی مھم-
ترين شاخص استثمار نيروی کار است که ريشهاش در ھمين زمين شکل بسته است .به موجب اين
قراردادھا کارگران حداکثر به مدت  ۶ماه تا يک سال به استخدام در میآيند و به دليل ناامنی شغلی و
ترس از بیکاری تا حدود زيادی از جريان مبارزهی طبقاتی کنار میروند .در نخستين سال عروج
نئوليبراليسم ايرانی )دولت سردار سازنده گی( به سال  ١٣۶٩دومين تبصرهی مادهی ھفتم قانون کار با
اين صراحت ھول ناک به قراردادھای موقت و پيمانی جنبه ی قانونی و حقوقی بخشيد:

»در کارھايی که طبيعت آنھا جنبهی مستمر دارد ،در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ،قرارداد
دايمی تلقی خواھد شد«.
چراغ سبز به پيمانکاران نشان داده شد .اين تبصره دست کارفرما را باز کرد تا در کارھايی که
"طبيعت آنھا جنبهی مستمر دارد" – و به طور واضح کارھای مربوط به نفت و گاز و پتروشيمی -
قراردادھای موقت و مدت دار منعقد کند و به عبارت روشن تر بنا به ميل و ارادهی خود دست به اخراج
و تعديل نيروی کار بزند.
بنا به برخی آمارھای نيمه رسمی بيش از  ٨٠درصد کارگران صنعت نفت ايران را کارگران پيمانی و
قرارداد موقت تشکيل میدھند و نگفته پيداست با اين حجم عظيم مادی از تزلزل و ناامنی شغلی ،سازمان-
يابی و ايجاد تشکل در اين صنعت استراتژيک چه قدر دشوار است.
واضح است که موقتی شدن قرارداد کار از يکسو دست کارفرما را برای اخراج باز میگزارد و به تبع
آن مستقيما ً به ارزان سازی نيروی کار ،تعرض به معيشت کارگران ،گروگان گيری شغلی و ھراس از
ھر آينه امکان بی کار شدن دامن میزند و از سوی ديگر کارگران را در شرايط دشواری قرار میدھد
که اضطراب ناشی از اخراج ،امکان ھمبسته گی و اتحاد و اعتراض در قالب متشکل شدن و سازمان
يافتن را به کمترين حد ممکن تقليل میدھد.
در اين زمينه بنگريد به مطالعه و تحقيق جامع و بسيار مفيد محمد مالجو تحت عنوان "اقتصاد سياسی
نيروی کار صنعت نفت در ايران پس از جنگ" .تحقيقات و مقاالت دوست عزيز ما محمد مالجو در مورد
پيش گفته با وجود درجه يی از اختالط طبقاتی و توھم پوپوليستی و دموکراتيک به نقش آفرينی خرده
بورژوازی و بخشی از "اپوزيسيون" شبه کينزی ايران؛ ھميشه محل توجه و تامل بوده است.

نئوليبراليسم وطنی در متن چنين پروسه يی کارگر نفت )ھمان رھبر سرسخت انقالب  (۵٧را اتميزه
کرد .تجربه ی موفق دولت سازنده گی با عروج دولت "دموکراتيزاسيون و توسعه ی سياسی" محمد

خاتمی به ساير بخشھای توليدی تعميم يافت .تا آنجا که در حال حاضر اعتراض به قراردادھای موقت و
پيمانکاریھا به يکی از خواستھای فوری جنبش کارگر ايران تبديل شده است .و قابل تاکيد اين که
قراردادھای موقت از بخشھای توليد صنعتی عبور کرده و کارگران و کارکنان قسمتھای مختلف
خدماتی اعم از پرستاران و معلمان غيره را نيز در برگرفته است! يکی از شاھدان حی و حاضر اين
مدعا شخص نگارنده ی اين سطور است که پس از سالھا قرارداد موقت )يک ساله( با دانشگاه و متعاقب
اخراج از کار نه بيمهيی دارد ،و نه حق بازنشسته گی!

"حقوق بشر" عليه حقوق طبقهی کارگر
واضح است که سوسياليست ھا با حقوق بشری که مرزھای مالکيت خصوص را شکسته باشد و برابری
حفوقی و جنسی و ھويتی انسان ھا را تا حد برابری اقتصادی و سياسی ارتقا داده باشد توافق نظری
دارند .اما مساله اين است که بيانيه ی حقوق بشر – که در زمان خود از ظرفيتھای نسبتا ً مترقی
برخوردار بوده است – حاال ھمچون چماقی در دستان سرمايه داری ابزار تحميق و تعرض به فرودستان
شده است .در چنين بيانيه يی البته مفھوم بشر با محمد بوعزيزی تونسی و با آن کارگر زن سنندجی  -که
به خاطر شرکت در روز يک مه شالق خورد ،کمترين سنخيتی ندارد .در متن حقوق بشر ليبرالی بشر
يعنی خانمھای خوش تيپی از جنس رکسانا صابری و کلوتيد رايس که میتوانند تا حد يک ابزار فشار
ديپلماتيک ايفای نقش کنند .زمانی ھم که اين بشر از اعضای طبقه ی کارگر است ،فقط در صورت منفرد
شدن و قابليت استثمار بيش تر و خطر کم تر و تعلق ايده ئولوژيک به اردوگاه بورژوازی معنا می پذيرد.
به ھمين سبب نيز نئوليبراليسم در اين سه دھه ی نکبت بار سلطه ی خود ضمن تھاجم گسترده به تشکل-
ھای مستقل کارگری به ترز شومی توانست طبقهی کارگر را به انسانھای اتميزه تجزيه کند .در اين
پروسهی محاسبه شده حقوق فرد تحت عنوان پرطمطراق و حاق "حقوق بشر" به جای حقوق انسانھای
آزاد و برابر جا زده شد .در منطق حقوق بشر سرمايه داری ھمهی انسانھا از جمله بيل گيتس و
رفسنجانی و فالن گرسنه ی دارفوری نه فقط يک رای دارند )برابر؟!( بل که وقتی به فروشگاه مک
دونالد میرسند آزادند به ھر ميزان که میخواھند بخورند و بياشامند .فقط ھنگام عبور از دروازه ی
"صندوق" حجم و ميزان اعتبار مالی فرد زنگ خطر مونتاريسم را به صدا در میآورد .بدين سان
کارگزاران نئوليبراليسم با طرح دفاع از حقوق فرد عمالً معيار نيازھای شرافتمندانهی انسانی را با خط-
کش بازار و انباشت سرمايه و سود و ارزش اضافی سنجيدند و ھويت انسانی را به کاال تبديل کردند .در
نتيجه رقابت و انگيزهی فردی به جای تشکل ،ھمپوشانی و جامعهگرايی نشست و عالوه بر ضربه ھای
بيرونی پليس ،سازمانھای کارگری را از درون دچار فروپاشی کرد .نئوليبراليسم کار را از چارچوب

فعاليتی داوطلبانه ،خالق ،پويا و مولد به حالت شغل در چارچوب ابزاری برای تامين نيازھای مادی
مبدل کرد و اھداف دست نامريی آدام اسميتی را با استخدام آموزهھای ضد کارگری مکتب وين ـ شيکاگو
)ھايک  +فريدمن( به بازار آزاد فرستاد.

ماجرا اما جنبهھای ديگر ھم دارد که برای تعريف آن از سوراخ کليد به ايران مینگريم.

تشکل ستيزی نئوليبراليسم
در تاريخ سرمايه داری ،دولتھای نئوليبرال خشن ترين و ضد دموکراتيک ترين دولتھا بودهاند .کافی-
ست در رفتارھای آدام خواران پينوشه و تاچر و ريگان و بوش و يلتسين و دنگ شيائو پينگ و پوتين و
ھمپالکیھای تامل کنيد تا به عرض ام برسيد.باری عالوه بر تمام خصلتھايی که برای دولت نئوليبرال
گفتهايم اضافه میکنيم که يک دولت نئوليبرال واقعی برای کاھش تورم و حفظ توازن مالی خود به چند
اقدام مشخص دست میزند:
 .Iتقليل مخارج عمومی ) سياست تعديل ساختاری = حذف سوبسيدھا = رياضت اقتصادی(
 .IIافزايش نرخ بھرهی سرمايه.
 .IIIخصوصیسازی ،مقرراتزدايی و مونتاريسم....
 .IVبازار کار متغير ،ارزانسازی نيروی کار ،بیکارسازی ....
در افزوده :در تاريخ  ١٣٨٩/۶/٣حميد حاجی عبدالوھاب )معاون وزير کار( در گفتوگو با
خبرگزاری مھر از حذف روزمزدی و جایگزينی آن با کارمزدی سخن گفت و تاکيد کرد» :نظام
روزمزدی به کار مزدی و پرداخت دستمزد به افراد بر اساس ميزان کار تغيير خواھد کرد «.او با
تشريح برنامهريزی دولت در جھت کاھش حضور فيزيکی کارگران؟!! گفت» :تغيير نظام روزمزدی
و ھمچنين عدم اعتقاد به  ٨ساعت کار روزانه در اسالم نيز سفارش شده است«.
)(http://www.mehrnews.com/Faynewdetait.aspx?NewID=1152502
مقايسه کنيد اين تجويز قانونی را با توصيهھای بانک جھانی در خصوص استخدام کارگران(
 .Vممانعت قھرآميز از فعاليت اتحاديهھا و سنديکاھا و مجامع کارگری....
به يک مفھوم تشکل ستيزی دولت نئوليبرال  -به ويژه  -در ارتباط با دو خصلت عميقا ً ضد دموکراتيک
آن و موارد مطروحه در دو بند چھار و پنج پيش گفته قابل پی گيری است .ھر چند کاھش خدمات
عمومی دولت که به فقر فزون تر فرودستان میانجامد خود عين خشونت است اما شکل سياسی و عريان
چنين خشونتی در رفتارھای ضد جمعگرايانهی سرمايهداری  -و در اينجا ايدهئولوژی نئوليبراليسم  -مد
نظر است .واضح است که برای ايجاد تشکل کارگری پيش و بيش از ھر عنصری وجود دموکراسی
ضروری است و دقيقا ً به ھمين دليل نيز ديکتاتوری و استبداد سياسی مھم ترين مانع شکل بندی ھرگونه
تشکل از جمله تشکل کارگری مستقل از دولت است.

به لحاظ تاريخی اين ادعا بی محکمه نيز اثبات پذير است .شکاف در صفوف دولتھای مستبد و يا
تضعيف و فروپاشی قدرت سرکوب گر دولت ھموار فرصت مناسبی برای ايجاد تشکلھای کارگری بوده

است .به ھمين سبب نيز چنان که پيش تر گفتيم ،نخستين تشکلھای کارگری در ايران ھمزمان با جنبش
دموکراتيک مشروطه خواھی شکل بست و درعين حال اولين حمله به تشکلھای کارگری در جريان
کودتای امپرياليستی  -انگليسی سيد ضيا  -رضاخان صورت گرفت .به ھمين منوال و به محض سقوط
رضاشاه و ايجاد ضعف و شکاف در دولت پھلوی )جنگ جھانی ،تبعيد رضاشاه ،انتقال دولت و حوادث
سالھای  ١٣٢٠به بعد( تا کودتای امپرياليستی ـ آمريکايی  ٢٨مرداد امکان ظھور تشکلھای کارگری
تحقق مادی يافت .در نتيجه ريشهی موضوع کامالً در حوزهی مناقشات و تحوالت سياسی جريان دارد.
چنان که دانسته است بالفاصله پس از پيروزی کودتا و سقوط دولت مصدق ،در جريان يک سلسله يورش
سازمان يافته ی پليسی ،کليه ی فعاليتھای سياسی اجتماعی از جمله تالش جنبش کارگری نيز به تالشی
کشيده شد .اين پروسه ی منقطع يک بار ديگر در جريان انقالب بھمن  ۵٧و سقوط شاه در قالب تشکيل
شوراھای کارگری مستقل ظاھر شد و جنبش کارگری ايران را وارد دوران تازه يی کرد .و بازھم بر
مبنای استدالل پيش نوشته پس از سال  ۶٠تشکلھای شورايی زير ضرب دولت جديد متالشی شد و جای
خود را به خانه ی کارگر داد.
بنابراين کسانی که نادانسته ميان آزادی و دموکراسی و سوسياليسم يک گزينهی انتخابی قرار میدھند
عمالً جھل مرکب خود را به رخ مبانی اوليه ی مندرج در جزوهھای کالس دوم ابتدايی علوم اجتماعی
می کشند .فھم اين نکته که گذار به سوی سوسياليسم به ھر شکل نيازمند انباشت رفرم از پايين ،باز شدن
فضای سياسی و تحقق دموکراسی است و در اين ميان وجود اتحاديهھای کارگری راديکال به تسريع اين
گذار ياری می رساند نبايد چندان دشوار باشد .مضاف به اينکه چنين فرض مسلمی به مفھوم ناديده
گرفتن ضرورت بیچون و چرای ھژمونی طبقه ی کارگر در متن ھر جنبش ترقیخواه نبوده و با ھيچ
استناجی تضاد ھميشه جاری در جامعهی سرمايه داری )کار ـ سرمايه( را با تضادھای ساخته گی )سنت
ـ مدرنتيه( جا به جا نمیکند .به اين ترتيب ايجاد تشکل  -حتا سنديکا با فعاليت صرفا ً اقتصادی و
رفرميستی  -نيازمند دموکراسی و فضای باز سياسی است .در نتيجه طبقه ی کارگر برای ايجاد تشکل و
کسب ھر درجهيی از مطالبات اقتصادی وارد مبارزه يی میشود که پيروزی در آن میتواند به ھمان
ميزان به دموکراتيزه شدن فضای سياسی کومک کند .اين جريان دوسويه )دموکراسی حداکثری و مستقيم
به سوی سوسياليسم( که به تعميق مبارزهی طبقاتی سمت و سو میبخشد در متن خود میتواند فراتر از
يک تمرين مبارزاتی و عبور از فعاليتی سنديکاليستی ،طبقه ی کارگر را در مسير شکل بندی خروج از
طبقهی در خود و عروج به مرحلهی طبقه يی برای خود قرار دھد و در کنار مولفه ھای ضروری
ديگری تنھا آلترناتيو واقعا ً رھايی بخش جامعه ی سرمايهداری را وارد ميدان کند .اينک میتوان گفت که
ميان فعاليت و مبارزهی اقتصادی ـ سياسی مرز مشخص وجود ندارد و اين تعبير مارکس که "اقتصاد
عين سياست است" برخاسته از ترجمان روند مبارزه ی طبقاتی است .دقيقا ً بر پايه ی ھمين تحليل است
که انقالب ھای آفريقای شمالی و خاورميانه عنوان معنادار "نان ـ آزادی" را بر پرچم خود حک کردهاند.

غيبت طبقه ی کارگر در جنبش سبز

کارگران به صورت طبقه در جنبش سبز شرکت نکردند .بی شک ھمين مولفه سبب شده است که رھبران
آن جنبش به سوی نيرو و طبقه ی اصلی جامعه توجه کنند .انتشار "کلمه ی کارگری" و پخش برنامه
ھای راديويی ھم چون "کارنامه" کارگری از راديو فردا مويد توجه اپوزيسيون بورژوايی به نقش تعيين
کننده ی طبقه ی کارگر در منازعات اجتماعی است .با وجود تئوری پردازی ھای نامربوطی که طبقه ی
کارگر را از لحاظ کمی در اقليت قرار می دھد و به نقش تعيين کننده تکنولوژی و دانش در تغيير
مناسبات اجتماعی وارد می شود؛ واقعيت اين است که با وجود ھر درجه يی از انکشاف سرمايه داری و
ھر ميزان پيش رفت فن آوری و تا زمان حاکميت مناسبات اجتماعی سرمايه داری کماکان تنھا عنصر
نھايی تغيير ساختاری جھان ،طبقه ی کارگر است .چندان بی ھوده نيست که اولترا راست ترين جناح
حاشيه يی اپوزيسيون بورژوايی ايران )جريان منحط امير حسين جھانشاھی و موج سبز( برای جلب و
جذب فعالين سنديکايی سرمايه گذاری می کند .و بسيار با ھوده است که وزارت خارجه ی امپرياليسم
آمريکا ) و نھادی ضد دموکراتيک و به شدت امنيتی ھمچون "ان يی دی"( با سازمان دھی سوليداريتی
سنتر برای نفوذ در جنبش کارگری و به فساد کشيدن آن دست به سرمايه گذاری ھای ھنگفت می زند).در
ھمين زمينه بنگريد به ترجمانی از بابک پاکزاد در شماره ی  ١۴مھرگان( باری در ارتباط با داليل
غيبت طبقه ی کارگر در جنبش سبز و به طور کلی در متن تحوالت اجتماعی دو دھه ی گذشته ی ايران
به چند نکته می توان اشاره کرد:
 .١فقدان تشکل .اين موضوع چندان محتاج احتجاج نيست که پتانسيل کارگر در متن حرکت فردی تا حد
يک بقال سقوط میکند .کارگران در دسته ھای صنفی )سنديکاليستی( و جريانات اتحاديه يی
)تريديونيونيستی( نيز به توان واقعی خود برای کسب مطالبات ماکرو دست نمیيابند .نيازھای ميکرو -
مانند افزايش دستمزد ،لغو قراردادھای موقت و البته دريافت حقوقھای چند ماه معوقه  -در جای خود
مبارزات ويژه يی می طلبد و در صورتی که به درجه يی از رفاه اقتصادی منجر شود ،بی گمان مفيد و
ضروری است .حتا برای احقاق اين مطالبات حداقلی نيز کارگران ناگزيراز ايجاد تشکل مستقل و مبارزه-
ی دو فاکتو ھستند .موقعيت ممتاز کارگران در نظام سرمايه داری آنان را در مرحله يی حساس ميان
مرگ و زنده گی قرار داده است .کارگران برخالف فالن کارگردان يا بازی گر سينما ،خواننده،
ژورناليست ،استاد دانشگاه و غيره نمیتوانند در تقابل با دولت به بھمان کشور کوچ کنند و با دريافت
جايزه از جشنواره ی کذا و اجرای کنسرت و تدريس در پرينستون و برکلی و سيراکيوز و تحليل و
تفسير سطحی خبر برای فالن شبکه ی تلويزيونی ،امرار معاش کنند .وضع وخيم کارگران مھاجر اظھر
من الشمس است .نمونه را کارگران افغانی در ايران يا کارگران ايرانی در کشورھای سرمايه داری پيش
رفته .در کنار اين عوامل ،نکتهی مھم ديگر فقر و خطر بی کاری است .ھمه میدانند که تنھا حربهی
موثر مبارزهی کارگران اعتصاب است .اما دعوت به اعتصاب عمومی بدون پيش شرط ھا و بسترھای
الزم اگر فراخوانی جنايت کارانه نباشد ،بیترديد اقدامی جنونآميز و آوانتوريستی است .به اين ترتيب بی-
نتيجه بودن مبارزهی فردی و محفلی و ضرورت بی تخفيف مبارزهی طبقاتی بر اھميت ايجاد تشکلھای

مستقل و منسجم و به ھم پيوسته ی کارگری و امر مھم سازمان يابی تاکيد میکند .فقط با وجود تشکل و
سازمان است که احتمال بی کاری و فقر روزافزون به ميزان قدرت و انسجام تشکلھا کاھش میيابد .به
رسميت شناخته نشدن حق ايجاد تشکل ھای مستقل و برخورد امنيتی دولت با چند تشکل دست و پا
شکسته ی موجود از يک سو به تشتت صفوف کارگران دامن زده و ايشان را آسيب پذير کرده است و از
سوی ديگر مانع حضور مفيد و موثر ايشان در کش مکشھای سياسی شده است .بیشک آزادی سياسی با
توجيھات پيش گفته برای طبقهی کارگر از اھميت حياتی برخوردار است .به اين مفھوم يک طرفِ
سمپاتی کارگران به ھرجنبش دموکراتيکی در ھمين بستر نھفته است و طرف ديگر آن )غيبت طبقه( در
تشتت تشکيالتی قابل ارزيابی است .بیاعتنايی "خيزش سبز" به اين مطالبات ابتدايی ،دقيقا ً مبنای
اطالق ارتجاعی بودن اين خيزش در تحليلھای نگارنده است .در مجموع بايد گفت  -و پذيرفت  -که
حضور کارگران در فعاليت سياسی به مثابه ی استمرار جامد مبارزهی اقتصادی نيست .اما فھم اين مھم
نيز چندان دشوار نيست که کارگران بدون تشکل و سازمان يابی نمیتوانند حتا به قلمرو مطالبات
اقتصادی دست يابند و به شکل طبقه در عرصهی مبارزه ی سياسی مشارکت جويند  .به ھمين دليل است
که جريانات راست سوسيال دموکراسی در کشورھای سرمايه داری پيشرفته می کوشند فعاليت کارگران
را حداکثر به حوزهی مبارزات سنديکاليستی و تريديونيونيستی و رفرميستی تقليل دھند .و در يک حرکت
مرموز و موذيانه ،ضمن ھمکاری با دولتھا ،جنبش کارگری را مھار کنند.

 .٢دليل ديگر غيبت طبقهی کارگر در جنبش سبز ،حضور ھژمونيک سياسی اصالح طلبان و کل جبھه -
ی ليبراليسم ايرانی و سرکوب و تار و مار کردن سوسياليست ھا از دھه ی  ۶٠تا کنون است .ھمه می
دانند که بخش عمده يی از اصالح طلبان به "اپوزيسيون" رانده از مقامات امنيتی و سياسی اقتصادی
ممتاز حاکميت در سه دھه ی گذشته و به خصوص در دھه ی شصت و دوران تعديل اقتصادی و
دموکراتيزاسيون سياسی بوده اند و نقش بسيار مھمی در سرکوب سوسياليست ھا و تحکيم موقعيت
اجتماعی خود ايفا کرده اند .در حال حاضر نيز اين جبھه ی گسترده به ترز واضحی از سوی مديای
جھان سرمايه داری حمايت میشوند .در پاسخ به دوستانی که ما را در وسوسه ی انتخاب ميان روزولت
و ھيتلر)دموکراسی امپريايستی و ديکتاتوری حاکم( قرار میدھند  -ضمن ارجاع به فصل "کينزيسم مرده
است" از کتاب "بحران" به ھمين قلم – يادآور میشوم قدر مسلم اين است که طبقه ی کارگر نمیتواند به
بھانه ی مبارزه ی با توتاليتاريسم دست به اتحاد با امپرياليسم و مراکز برساخته ی سرمايه داری و جناح-
ھای مختلف بورژوازی ليبرال  -حتا جناح چپ بورژوازی – بزند .نگفته پيداست که در مقابل چنين
پرسشی راھکار ما ھميشه تالش برای ايجاد صف مستقل کارگری و سوسياليستی بوده است؛ مضاف به
اين که موفقيت نسبی روزولت و نيوديل نيز ناشی از جنگ جھانی دوم بود .موفقيتی که در نھايت با يک
بحران سيکليک و اين بار البته ساختاری به فاجعهی نئوليبراليسم )عروج تاچريسم ـ ريگانيسم( انجاميد.
از سوی ديگر حضور بدون پالتفرم خردهبورژوازی – با آن گسترهی پاندوليستی مطالبات سياسی
اقتصادیاش  -نمیتواند برای کارگران غير متشکل راه گشای مشارکت موثر و مستقل در خيزش سبز و

جنبش ھای اجتماعی مشابه باشد .بخش قابل توجھی از اين خردهبورژوازی معترض با جمعآوری گشت
ارشاد  -چنانکه آقايان موسوی و کروبی آن را سرلوحهی تبليغاتی خود ساخته بودند – به خانه میرود،
اما برای طبقه ی کارگر مساله ی اصلی نابرابری ست .نابرابری در تمام سطوح .در واقع تکيه بر اين
مولفه که جنبشی در کار است؛ که شعارھای مثالً "خوب"" ،راديکال" و "دموکراتيک" میدھد ،دليل قانع
کننده يی برای دعوت به حضور بی مرز کارگران نيست .قصدم قياس نيست اما جنبش اتحاديه يی
کارگران کشتی سازی لھستان به رھبری لخ والسا به پشتوانه ی واتيکان و نفوذ امپرياليسم به عروج يک
دولت دست راستی انجاميد .جنبش ناراضيان چک واسلواکی به رھبری واتسالو ھاول -که برای جدايی
از کمونيسم بورژوايی شوروی و کسب دموکراسی شکل گرفته بود -از سوی سرمايهداری غرب ھدايت
میشد .جنبشھايی که در حال حاضر در تبت )دااليی الما( ،تايلند ،برمه ،سين کيانگ ،افغانستان و
سوريه )القاعده( جريان دارند؛ نمونهھای بارزی از جنبشھای اعتراضی با ماھيت عميقا ً ارتجاعی ھستند
که اگرچه در مواردی )به جز طالبان( مطالبات ظاھراً دموکراتيک دارند و با خشن ترين ديکتاتوریھای
نظامی درگير شدهاند ،اما واضح است که به دنبال ادغام در نظام سرمايه داری جھانی ھستند.جنبش
ارتجاعی اخوان المسلمين در تونس و مصر نمونه ی بارز اين تحوالت است .موضوع توانمندی جنبش-
ھای فاشيستی در عرصهی بسيج اجتماعی فعالً بماند.
 .٣توازن طبقاتی .دليل ديگر عدم حضور کارگران به شکل طبقه در جنبش سال  ١٣٨٨به عدم توازن
قوا باز میگردد .عالوه بر فقدان تشکل و حاکميت ذھنيت بورژوايی ليبرالی بر بخشھای غالب "خيزش
سبز" واقعيت کنکرت اين است که قطب بندی سياسی حاکم بر جامعه و قطب نمای ارزيابی صفبندی-
ھای موجود ،به سود طبقهی کارگر نيست .به يک مفھوم و با اگر و مگر فراوان  -چنانکه مارکس نيز
در "فقر فلسفه" آب بندی کرده  -ممکن است کارگران در شرايط بغرنج اقتصادی سياسی ايران امروز
طبقهيی در برابر سرمايه باشند ،اما ھنوز به طبقهيی برای خود طبقه تبديل نشدهاند.
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