درباره پرولتاريا و راه پيش رو
بينا داراب زند

سه شنبه  22مه , 2012بوسيله ى Ahmad Farsi
اين مطلب برای اولين بار در دوم اسفند  1388در نشريه »خبرنامه ندای سرخ« و متعاقبا ً در نشريه »بسوی انقالب« زير نام مستعار »احمد
فارسی« منتشر شد .از آنجاييکه حول و حوش برگزاری اول ماه مه  ،2012نظرات زيادی در مورد موانع تشکل يابی طبقه کارگر از ديدگاه
ھای متفاوت مطرح شد و من ھنوز نظرات مطروحه را معتبر می دانم .و از آنجاييکه اينک در ايران نمی باشم و محل اقامت کنونی ام را امن
تر تشخيص می دھم ،اقدام به انتشار مجدد آن می کنم.
بينا داراب زند
»طبقه کارگر يا انقالبی است يا ھيچ چيز نيست« – کارل مارکس
من اين مطلب را در زمانی می نويسم که شرايط مبارزه طبقاتی در ايران طبقه کارگر را بسوی تصادم با بورژوازی و حکومت آن می راند.
اين راھی است که چه ما کمونيست ھا بخواھيم يا نخواھيم ،و چه طبقه کارگر برايش آمادگی داشته باشد و يا نداشته باشد ،در برابرش
اتفاق نيروھای چپ ،قبل از بوجود آمدن چنين شرايطی در مقابل بورژوازی لُنگ انداخته بودند و
گذاشته شده است .اکثريت قريب به
ِ
پرولتاريا را به سازش و محدود نگاه داشتن خواسته ھايش در چھارچوب قابل تحمل برای بورژوازی نصيحت می کردند .برخی ديگر ،پس از
انقالبی شرايط ،او را از حضور در ميدان درگيری منع کردند .اما آيا واقعا ً اينھا دلسوختگان طبقه کارگر ھستند؟ آيا واقعا ً اينھا
وضوح مسير
ِ
می خواھند پرولتاريا را از سرنوشت شوم و خونين احتمالی نجات دھند؟ بنظر من ،اينگونه نيست .چرا که ھر انسان واقع بينی می داند که در
شرايط بحرانی حاضر در ساختار سرمايه جھانی و بومی ،تنھا راه نجات برای بورژوازی ،قربانی کردن طبقه کارگر است .پس سوأل تحميل
شده در چنين شرايطی اين نيست که آيا طبقه کارگر را بايد به جدالی نا برابر و محکوم به شکست دعوت کرد يا نه؟ بلکه اينست که آيا طبقه
کارگر بايد به ميل خود به قربانگاه رفته و به صورت »مسالمت آميز« گردنش را در خدمت قصاب بگذارد؟ يا اينکه بايد خود را آماده جدال
کند؟ و اگر ھستند گروھی از کمونيست ھا که معتقد به لزوم جدال طبقاتی می باشند ،آيا بايد اين جدال را محدود به تاکتيک ھای
تدافعی و بی
ِ
حاصل سازند؟ و يا اينکه تمامی کوشش خود را به کار گيرند تا طبقه کارگر را در اين جدال به پيروزی برسانند؟ در اين نقطه است که ما به
ضرورت و يا عدم ضرورت اتخاذ استراتژی و تاکتيک انقالبی می رسيم .و در ھمين نقطه است که ما بايد گفته ی مارکس را به خاطر بياوريم
که می گفت» :طبقه کارگر يا انقالبی است يا ھيچ چيز نيست!« )(1
واقعيت نيز اين گفته را تصديق می کند .اگر ما کمی واقع بينانه به دور خود نگاه کنيم و اقشار مختلف کارگری را در نظر بگيريم ،آن را آلوده
به انواع نظريات ارتجاعی می يابيم .گزارشات ميدانی نشان می دھد که بخشی بسيار کوچکی از کارگران توسط حکومت ديکتاتوری اسالمی
خريداری شده و در لباس ھای شخصی و فرم بسيج به سرکوب مبارزات توده ای می پردازند .آن سرباز و يا کادر تھتانی نيروھای سرکوبگر
و پليس نيز جزئی از طبقه کارگر تعريف می شود .اعضای شوراھای اسالمی کار نيز از اعضای طبقه کارگر می باشند که در زمانی جاسوسی
نگران دستمزدھا و شرايط زندگی شان نيز شده اند و گھگاه
آنھا را در واحدھای توليدی می کردند)البته اکنون می بينيم که با قدری تغيير،
ِ
اعتراضاتی ھم می کنند( .بازھم اين بخشی از کارگرانند که تحت تأثير ديدگاه ھای محدود نگر بورژوازی قرار گرفته و نا آگاه به حقيقت

تاريخی ،جايگاه و نقش شان در مبارزه طبقاتی را محدود به مبارزه برای فروش گران قيمت تر نيروی کارشان به بورژوازی کرده اند .برخی
از اين ديدگاه ھا بصورت عريان مدافع “غير قابل تغيير بودن” شرايط اجتماعی و سياسی می باشند .اما ،برخی ديگر ،با پوشيدن لباس ھای
سرخ و ژست ھای “کمونيستی” ،مانند حزب توده و اکثريت و … ،ھمان باور را تبليغ می کنند.
در سطح جھانی نيز اوضاع تغيير چندانی با ايران ندارد .برخی از فاشيست ترين عوامل بورژوازی از کارگرانند .در کشورھای غربی،
قشرھايی از طبقه کارگر از جمله نژاد پرستان دو آتشه و مذھبی ھای متعصب و ناسيوناليست ھای کور می باشند .اينھا ھمان اقشاری از
کارگرانند که در مواقع ضروری ،بنابر نيازھای کارفرمايان و حکومت ھای سرمايه دار به جان کارگران انقالبی و مھاجر می افتند .در ديگر
کشورھای جھان نيز اوضاع طبقه کارگر به ھمين گونه است و تفاوت چندانی با ما ندارد(2) .
پس ما با جرأت می توانيم به کلمات مارکس اضافه کنيم که »طبقه کارگر يا انقالبی است و يا ضد خود است!«
مارکس در نامه ی خود به شوايتزر توضيح می دھد » :ھمانطور که حزب بورژوائی در پروس با باور به اينکه با آغاز “دوران جديد” دولت
به لطف شاھزاده نايب السلطنه به دامنش می افتد خود را بی اعتبار ساخت و در وضعيت خوار کنونی قرار گرفت ،به ھمين ترتيب حزب
کارگران خود را حتی بی اعتبار تر خواھد ساخت اگر که تصور کند دوران بيسمارک يا ھر دوران پروسی ديگری توسط لطف شاھانه سيب
ت سوسياليستی )در اوضاع(
طاليی را در دھانش خواھد گذاشت .شکی نيست که توھم بد يُمن السال به اينکه يک دولت پروسی با اقداما ِ
خوشنامی و آبروی حزب کارگران به اين بستگی
دخالت خواھد کرد،به يأس و نا اميدی ختم خواھد شد .اين را آينده نشان خواھد داد . .اما
ِ
بودن اين توھم ،آن را طرد سازد .طبقه کارگر يا انقالبی است يا ھيچ چيز نيست(3) «.
دارد که قبل از اثبات تو خالی
ِ
در اينجا کامالً مشخص است که مارکس معتقد است طبقه کارگر و کمونيست ھا زمانی دارای آبرو و خوشنامی خواھند بود که ھر گونه
توھمی را نسبت به لطف بورژوازی برای رسيدن به خواسته ھايشان کنار گذارند .کارگران بايد به اين نکته آگاھی يابند که اگر قرار است به
اھدافشان برسند و ھمراه با دستيابی به منافع و اھداف طبقاتی شان جھان را به دنيايی بھتر رھنمون کنند ،تنھا و تنھا بايد آن را از طريق
يک مبارزه انقالبی و انھدام ماشين حکومت سرمايه داری و برقراری دمکراسی مستقيم توده ای ،ھمانند مدل کمون پاريس ،يعنی تأسيس
جمھوری شورايی به دست آورند .اگر کارگران حامل چنين ديدگاه انقالبی ای نباشند ،نه تنھا »ھيچ« که »ضد کارگری« عمل خواھند کرد.
ھمانطور که تا کنون ديده ايم .مارکس گفته بود که »آينده نشان خواھد داد« و آينده نيز نشان داد !از زمانيکه کمونيسم بين المللی اين
استراتژی انقالبی را ترک کرد تا به امروز تمامی مبارزات “موفق” طبقه کارگر در سراسر دنيا به نفع بورژوازی مصادره شده است.
ی آغازين قرن بيستم  ،با تکيه و تأکيد بر
ی فعاالن
کارگری کمونيست است که ھمانند کمونيست ھای قرن نوزدھم و دو دھه ِ
ِ
پس اين وظيفه ِ
ب طبقه کارگر را در سطح بين المللی و بومی سازمان دھند و با مبارزه در ميان ھم طبقه ای ھای خود و به کارگيری
استراتژی انقالبی ،احزا ِ
تجربيات عموم کارگران جھان ،بخصوص تجارب انقالبی ،ايشان را از مقام تاريخی خود آگاه کرده و طبقه کارگر را در مسير انقالبی قرار
دھند.
عده ای از کمونيست ھا که ما در نيّت خيرشان ھيچ شکی نداريم و از جمله نيروھای انقالبی می شماريم ،طبقه کارگر را به اسطوره ای
“مقدس” تبديل کرده اند .گويا عناصر اين طبقه پاک و معصوم اند و چون »حق با ايشان است« پس با مبارزه متشکل شان پيروزی نيز از
آن ايشان خواھد بود .آنھا بنوعی از فلسفه سقراط پيروی می کنند که آگاھی طبقاتی پرولتاريا را ذاتی دانسته که گويا تمامی کارگران با آن
زاده شده اند .آنھا معتقدند که طبقه کارگر در طول مبارزاتش به اين آگاھی ذاتی دست خواھد يافت و از ھرگونه آلودگی به ديدگاه ھا و
انحرافات مرتجعانه ی بورژوازی پاک خواھد شد .اين ديدگاه بخصوص در طرفداران “شوراگرا” وجود دارد .آنھا که از لحاظ تاريخی پيروان
ی زمخت ،و بی سواد در حقيقت حامل فرھنگی عالی تر می باشند
خط مشی “پانه کوک” می باشند به گفته ی او مبنی بر اينکه » :اين توده ِ
… فرھنگ سوسياليستی از فرھنگ بورژوازی جدا است )» (4و يا اينکه صرف شرکت متشکل پرولتاريا در مبارزات طبقاتی پيروزی انقالب
ی بورژوازی مثالً به
قطعی خواھد بود،اعتقاد دارند .البته شنيدن داليل آنان برای توجيه بازگشت تمايالت و ديدگاه ھای فاسد و مرتجعانه ِ
ی سال ھای پس از انقالب اوايل قرن بيستم ،جالب خواھد بود .ما در ايران شاھد بوديم که با وجود شرکت
پرولتاريای آگاه آلمان و روسيه ِ
متشکل پرولتاريا در انقالب دھه  ۵٠شمسی در ايران ) (5به ھيچ عنوان از خرافات مذھبی پاک نشدند و پيروزی انقالب را تضمين
گسترده و
ِ
ھای غير انقالبی چگونه به
نکردند .ما با وضوح عکس آن را تجربه کرديم .يعنی ديديم که مبارزات متشکل کارگران نا آگاه و آلوده به ديدگاه ِ
ی داھيانه
گفته
اين
ت
صح
ضد انقالبی ھا و ضد کارگر ھا ياری رساند تا ھرم قدرت و ثروت بورژوازی را بازسازی کنند و بار ديگر سندی بر
ّ
ِ
مارکس شوند.
بر سر دو راھی
بيش از سه سال است که اقليّت بسيار کوچکی از کارگران کمونيست خود را درگير مبارزه ای ايدئولوژيک با اکثريّت قريب به اتفاق فعاالن
کارگری کرده اند که سعی دارند مطالبات طبقه کارگر را در محدوده ھای صنفی نگاه دارند .اين رفقا در مقابل ديگران بحث می کردند که بايد
کارگران را از نقش تاريخی و انقالبی شان آگاه کرد و منافع و اھداف طبقاتی ايشان را به عنوان مطالباتشان مطرح ساخت .آنھا معتقد بودند
که بايد در اعالميه ھا و نشريات و بيانيه ھا مطالبات سياسی ھمراه با مطالبات اقتصادی طرح شوند و کارگران را برای آمادگی شرکت در
مبارزه نھايی آموزش دھند .اما در عوض ،اکثريت قريب به اتفاق فعاالن کارگری که در کميته ھای دوگانه “پيگيری” و “ھماھنگی برای

کمک ”و شورای ھمکاری اکثريت را داشتند ،ھمراه با سنديکاليست ھای راست شرکت واحد و اتحاديه آزاد و اخيراً سنديکای ھفت تپه،
معتقد بودند که کارگران بايد مطالبات خود را در حدودی نگاه دارند که “واقع بينانه” و “قابل دستيابی ”باشد .آنھا به نقش آموزشی و آماده
سازی طرح مطالبات و مبارزات کارگری ھيچ وزنی قائل نبوده و معتقد بودند که ذھنيّت طبقه کارگر در حدّی نيست که بتواند مطالبات سياسی
اش را مطرح نمايد .به ھمين بھانه نيز از ھر گون بحث سياسی در ميان کارگران جلوگيری کرده و حتی برای رقابت با يکديگر و از ميدان به
در کردن “رقيب” از نفوذ در ميان کارگران به يکديگر تھمت “سياسی بودن ”می زدند و به کارگران در حال مبارزه اينگونه القاء می کردند
که ھر کس که بيايد و در مورد مسائل سياسی با ايشان صحبت کند“ ،سياسی کار”ی است که می خواھد از مبارزات کارگران سوء استفاده
کند .جالب است تا بگوييم در اين نوع تبليغات ،تعداد زيادی از باصطالح “چپ ھا” ھمگام با راست ھای ضد کمونيست عليه اقليّت کمونيستی
کردن فعاالن کارگری کمونيست تالش می کردند .الزم به ذکر
ھای “مشکوک” و “فاسد” و …در منزوی
موضع می گرفتند و با انگ زدن ِ
ِ
است که اين ائتالف ضد انقالبی بين فعاالن کارگری وابسته به راست ھای ضد کمونيست و “چپ ھای” توده ای و اکثريتی و مارکسيست ھای
علنی ،ھم اينک به تبليغ خواسته ھای سياسی ،از نوع “بورژوا-دمکراتيک” آن روی آورده اند.
بطور مثال ،بيانيه ای که با عنوان » منشور مطالبات حداقلی کارگران ايران به مناسبت سی و يکمين سالروزانقالب « ۵٧بتاريخ  ٢۶بھمن
 ١٣٨٨از طرف امضا کنندگان چھارگانه ی فعاالن کارگری بيرون آمده است (6) ،ائتالفی از ھمين گونه است .ايشان به خيال خودشان
مطالبات کارگران را در سطحی نگاه داشته اند که حکومت سرمايه داری جمھوری اسالمی بتواند به آن گردن نھد .آنھا غافل از آن ھستند که
ھمين مطالبات زير حداقلی کارگران نيز از توان سرمايه داری و حکومت آن خارج است .به ھمين دليل ھست که کوچکترين حرکتی از طرف
بقای يکی در مقابل ديگری است .يعنی بحران ساختاری سرمايه جھانی و
کارگران با سرکوب قھرآميز مواجه می شود .اين روزھا صحبت از
ِ
بقای آن نيست .مفاد ده
ب ِويژه بحران مضاعف سرمايه داری ايران به حدی است که بدون به خاک نشاندن و فرو غلطاندن کارگران اميدی به
ِ
گانه ی ايشان و رويکردشان به جناح ھای سرمايه داری جھانی و حکومتی نه تنھا کارگران را از نقش انقالبی خود آگاه نمی کند ،بلکه آنھا
را در توھمی بسيار خطرناک فرو می برد .آنھا سعی دارند تا به کارگران القاء کنند که در ميان سرمايه داران و حکومت ھای ايشان جناح
ھايی ھستند که بخواھند کارگران را به حقوق صنفی و دمکراتيک شان برسانند .سه گروه از ايشان در نامه ای به شورای حقوق بشر
دول سرمايه داری( خواھان پيگيری آن نھاد وابسته به سرمايه جھانی برای پيگيری مطالبات دمکراتيک کارگری
سازمان ملل متحد )سازمان ّ
و آزادی فعاالن کارگری زندانی شده اند .درصورتيکه ھم اکنون ھمين کشورھا در محدوده ی خودشان متضمن کشيدن خون کارگران توسط
سرمايه داران شان شده اند(7) .
ھمچنين ،در ايران نيز آنان سعی دارند تا مبارزات کارگری را در خدمت يکی از جناح ھای حکومتی در آورند .اين يک تصادف نيست که پس
ت اصالح طلبان در آکسيون  ٢٢بھمن ،سنديکای شرکت واحد بيانيه ای صادر نموده و “جنبش سبز” را به حمايت از مطالبات خود
از شکس ِ
می نمايد .دقيقا ً در زمانيکه آقايان کروبی و موسوی صحبت از استراتژی نوين برای جنبش سبز می کنند .کارگران ايران بايد بدانند که ھمان
افرادی که تا کنون آنان را از “سياسی کاری” می ترساندند ،اينک آنھا را دعوت به ھمگرايی با يکی از ضد کارگری ترين عناصر “سياسی
ی ايشان دقت کنيد می بينيد که مطالباتی مطرح گشته است تا “حضرات” اصالح
کار ”سرمايه داری ايران می کنند .اگر به مطالبات ده گانه ِ
طلب بتوانند از آنھا حمايت کنند .پس دوباره به ياد گفته مارکس می افتيم که» :طبقه کارگر يا انقالبی است يا ھيچ چيز نيست «.يا به تعبير ما
»طبقه کارگر يا انقالبی است يا ضد کارگری«!
اما خوشبختانه اين راه تنھا راھی نيست که در برابر جامعه کارگری گذاشته شده است .اخيراً دو بيانيه از طرف عده ای از کارگران مبارز
بيرون آمده است که کارگران را به راه ديگری فرا می خوانند .اين کارگران مبارز در اولين بيانيه خويش از توطئه ھای حاميان سرمايه داری
ای که برای منفعت شخصی و گروھی شان ژست مخالفت با حکومت سرمايه داری را می گيرند پرده برداشته و کارگران به ياد نقش تاريخی
شان آگاه می سازند .در بيانيه اول آمده است که« :ھدف طبقات خرده بورژوا و بخش تحتانی بورژوازی تداوم ھمان نظام سرمايه داری با
کمی اصالحات و تغييرات ساختار سياسی است ؛ که با توجه به پايه ھای مادی استثمار؛ در جوامعی مشابه جوامع ما ؛ استبداد و سرکوبی
سياسی مجددا حاکم شده و در اندک زمانی ؛ تغييرات ايجاد شده را پس خواھد گرفت .در دوران انحصار سرمايه داری و امپرياليسم تنھا
کارگران بنا به ماھيت وجودی خود اگر به نقش تاريخی و طبقاتی خود آگاه شوند و رسالت تاريخی خود را درک کنند ؛ طبقه ای انقالبی و
سازش ناپذيرند ؛ کارگران بلحاظ تاريخی نه تنھا استثمار و بھره کشی طبقاتی بر عليه خود و ساير زحمتکشان را مرتفع می نمايند بلکه
اساس کل بھره کشی ؛ استثمار و تضاد طبقاتی را محو می کنند ؛ کارگران دموکراسی ؛ آزادی و حقوق بشر را در حد اعالی خود ؛ نھادينه و
تکامل جامعه که بر اساس تکامل ھر فرد مبتنی است را در برنامه خود قرار می دھند و کليه تبعيض ھای قومی و ملی ؛ جنسبتی و مذھبی را
بر می چينند ؛ زيرا کارگران ؛ منافع خاصی ندارند و بر خالف ديگر طبقات و اقشار تنھا بفکر منافع طبقه خود نيستند بلکه بفکر آزادی کل
جامعه می باشند  .طبقه کارگر آگاه ؛ آزادی و دمکراسی را به حد نھايت رشد می دھند ؛ سرمايه گذاری در ابزار توليد را تحت نظام انسان
محور گسترش داده و با نابودی بيکاری و فقر بھمراه آن ؛ کليه تبعيضات ؛ اعتياد و تن فروشی را ريشه کن می کنند و روابط انسانی را تنھا
بر اساس نياز انسانی ورابطه انسان با انسان ؛ برقرار می سازند(8) «.
سپس در بيانيه دوم ايشان مطالبات واقعی طبقه کارگر اينگونه فرموله گشته است » :ما در اينجا مطالبات کارگران را در دو عرصه صنفی و
سياسی مطرح می نماييم و معتقديم که اوال اين دو عرصه نه تنھا از يکديگر مجزا نيستند بلکه نسبت بھم ؛ ويژگی تداخل و پوششی داشته و
ثانيا” فشرده و عصاره مطالبات صنفی در درون مطالبات سياسی قرار داشته و نسبت بھم ارتباط تنگاتنگ و درونی دارند  .لذا ھر گونه
فعاليت نظری و عملی که با اصل استخراج از واقعيت مادی طبقه و رسالت تاريخی آن و نيز ھدف آن که با بھبود وضعيت و قدرت گيری طبقه

کارگر تطابق داشته باشد و بطور مشخص و انضمامی تر ی پيوستگی و انسجام مطالبات را تا اھداف سياسی دراز مدت در نظر گيرد به غنای
بحث فوق کمک کرده و در اين راستا از آن استقبال نموده و آنرا جزو دستاوردھای حرکت تکاملی و به پيش طبقه کارگر ارزيابی می نماييم.
مطالبات صنفی کارگران ايران  :افزايش حقوق مکفی برای يک زندگی شرافتمندانه برای  ٨ساعت کار روزانه بر طبق مصوبه نمايندگان
شوراھای سراسری کارگران – لغو قراردادھای کار موقت – پرداخت حقوق مکفی به کليه بيکاران زن و مرد باالی  ١٨سال – تأمين
اجتماعی مکفی برای کليه کارگران و بيکاران – تأمين مسکن مناسب توسط دولت و کارفرما – داشتن حق تشکل ھای شورايی و صنفی و
حق اعتصاب– لغو نظارت اداره کار در انتخاب شدن نمايندگان کارگران– بھداشت و آموزش رايگان برای کليه آحاد جامعه – لغو تبعيض
کامل بين کارگران اعم از تفاوت ھای جنسيتی ؛ ملی ؛ قومی و مذھبی – ممنوعيت اخراج کارگران – ممنوعيت کار افراد زير  ١٨سال –
افزايش حقوق بازنشستگان طبق تصويب نمايندگان آنھا و شوراھای سراسری–
مطالبات تاريخی و سياسی کارگران  :اجتماعی شدن کار خانگی و آزادی زنان از اين تقسيم کار دوران بردگی – خارج شدن نيازھای پايه
زندگی از جمله مسکن ؛ تغذيه مناسب و مکفی ؛ بھداشت و تحصيل از بازار کاال و تأمين آنھا برای کليه آحاد جامعه – جدايی دين از دولت و
شخصی شدن امر دين – برقراری دمکراسی ؛ آزادی ؛ حقوق انسانی و شھروندی برای کليه آحاد جامعه – الزام دولت به حفظ محيط زيست
بعنوان يک وظيفه اساسی – حضور نمايندگان کارگران در باالترين ارکان قانون گذاری و مجلس شورای ملی – آزادی قلم ؛ بيان ؛ مطبوعات
و اجتماعات ؛ آزادی تشکل ھا و احزاب – حاکميت کارگران بر کار و محصوالت و لغو کار مزدی – بر قراری عدالت اجتماعی و اصل ھر کس
به اندازه کارش – دموکراتيک و انتخابی شدن ھمه ارکان حکومتی – ممنوعيت اعدام و شکنجه – ممنوعيت زندان و اجحاف برای ھر گونه
عقيده سياسی و مذھبی – اجتماعی شدن ابزار توليدات زيربنايی و خدمات دولتی – حمايت از صنايع داخلی و کنترل اجتماعی واردات و
صادرات – لزوم اخذ مجوز نمايندگان شوراھا در قراردادھای اقتصادی و سياسی خارجی – خارج کردن درآمد نفت از بودجه جاری و سرمايه
گذاری در طرح ھای کالن و زير بنايی – حق تشکيل حکومت کارگری–
ھمانطور که مالحظه می شود تحقق مطالبات صنفی ؛ پايه و اساسی برای تحقق مطالبات سياسی نيز می گردد بعنوان مثال تحقق پرداخت
حقوق بيکاری برای کليه بيکاران زن و مرد باالی  ١٨سال )مطالبه صنفی( پايه ای برای اجتماعی شدن کار خانگی و آزادی زنان از اين
تقسيم کار نا عادالنه می باشد  .از طرف ديگر ھمانطور که قبال تشريح گرديد ؛ بخش ھايی از مطالبات فوق در شرايط مشخص و انضمامی
مبارزات کارگری بعنوان مطالبه بالفصل کارگران می تواند در برنامه قرار گيرد و پس از دستيابی به ھر بخش از مطالبات ؛ دستاوردھای آن
را می توان پايه ای برای طرح مطالبات سطح باالتر قرار داد.
کارگران ضمن تشکل و کار تشکيالتی و حرفه ای در شوراھا و سنديکاھا در مرحله ای که عمده مبارزه صنفی است يعنی عمدتا برای کسب
حقوق جاری و روزمره خود است ؛ به حذف رسوبات ذھنی جامعه کھن و سرمايه داری که فرورفتن در منافع فردی است نيز می پردازند ؛
تمرين کار گروھی و تشکيالتی ؛ در جھت دستيابی به شوراھايی که ارکان حکومت آتی باشد و اھداف کل جامعه انسانی را پوشش دھد اقدام
نموده و بسياری از رسوبات جامعه کھن از جمله رفع تبعيض ھای جنسيتی بر عليه زنان و حذف نظام مرد ساالر ؛ حذف کليه تبعيض ھای
قومی ؛ ملی و مذھبی ؛ حذف منافع فردگرايی بنفع منافع کل طبقه و جامعه و پايه ريزی نظری و انديشه يک جامعه انسان محور که فارغ از
ھر گونه تبعيض و استثمار باشد می بايست در ضمن مبارزات صنفی و تدارک برای برقراری شوراھای سراسری کارگران شکل گيرد ؛ و
بين مطالبات کوتاه و بلند مدت رابطه ای تنگاتنگ و ارگانيک برقرار شود ؛ تا کارگران آمادگی ايفای نقش تاريخی خود را کسب نمايند(8) «.
ايفای نقش تاريخی خود قرار می دھد .راه اول ،راه
بنظر ما کامالً مشخص است که کداميک از اين راه ھا طبقه کارگر را در جھت انقالب و
ِ
انحراف مطالبات و مبارزات کارگری بر ضد خود است ،در صورتيکه راه دوم  ،راھی است که مطالبات و مبارزات کارگری را در جھت
رسيدن به منافع و اھداف طبقه کارگر سوق می دھد.
 ٢اسفند ١٣٨٨

ياداشت ھا:
 .1نامه مارکس به شوايتزر در تاريخ  ١٣فوريه ١٨۶۵
 .2البته در اين ديدگاه نيز می توان افراط کرد .ھمانطور که برخی از رفقای انترناسيوناليست ما بدان راه رفته اند .آنھا توده ی کارگری و
ھای بورژوازی بوده و به بخشی از ھرم ساختاری آن تبديل گشته اند را ھمسان می پندارند .مثالً
کارگرانی که مستقيما ً وابسته به گروه ِ
کارگران عضو يک اتحاديه کارگری را که سازمانی بورژوازی است ،با کارگردانان و مسئوالن حرفه ای اتحاديه گرا يکسان تصور می کنند.
و توده ھای عضو اتحاديه را که برای استخدام ناچار به عضويت در آنھا شده اند ،تنھا به علت عضويت در آن از دست رفته شمارده و
اعضای آن را حتی اليق کار تبليغاتی در ميانشان نمی پندارند .اين ديگر زياده روی است .مسلماً ،تا ھنگاميکه افکار انقالبی در ميان کارگران
توسعه نيافته و در نھادھای انقالبی متشکل نشده باشند ،ايشان برای مبارزات خود به نھادھای تاريخا ً موجود می گرايند .ھر چند که بارھا

 اما،اينگونه نھادھا عدم تأثير خود را در پيشبرد اين مبارزات نشان داده اند و “نمايندگان” ايشان بارھا به نفع بورژوازی عمل کرده اند
کارگران تا زمانيکه نھادھای انقالبی شکل نگيرند برای اينکه در کنار يکديگر بتوانند متحداً مبارزه کنند ناچار به چنان سازمان ھايی رجوع
.خواھند کرد
: Just as the bourgeois party in Prussia discredited itself and ١٨۶۵  فوريه١٣  نامه مارکس به شوايتزر در تاريخ.3
brought about its present wretched situation by seriously believing that with the “New Era” the
government had fallen into its lap by the grace of the Prince Regent, so the workers’ party will discredit
itself even more if it imagines that the Bismarck era or any other Prussian era will make the golden
apples just drop into its mouth, by grace of the king. It is beyond all questions that Lassalle’s ill-starred
illusion that a Prussian government might intervene with socialist measures will be crowned with
disappointment. The logic of circumstances will tell. But the honour of the workers’ party requires that it
reject such illusions, even before their hollowness is punctured by experience. The working class is
revolutionary or it is nothing.
١٩١١ ، سوسياليسم و طبقه، آنتوان پانه کوک.4
١٣۵٧ تا١٣۵٣ .5
 اتحاديه آزاد کارگران، سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه.6
ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
 سايت ھمبستگی، نامه سه تشکل کارگری به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.7
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 اتحاد برای ايجاد شوراھای سراسری کارگران.8

