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اين مصاحبه در مورد مطالبات
پرسش :رفييق مازيار می خواستيم در ن
طرح مطالبات در
ظر شما را در بباره ی اھميت ط
اخص با شما به ببحث بنشينيم .امما پيش از آن ممی خواستيم نظ
به طور ص
يم.
جنبش کارگگری جويا شويم
ت.
حائز اھميت است
مطالبات کارگری برای دوره آتی ججنبش کارگری از دو زاويه ح
ت
ی ،طرح
پاسخ :در ووضعيت کنونی
سی مطالبات کاررگری؛ از زاوويه تحوالتی سيياسی که به ويژژه طی دوره ی اخير در ايران بوقوع پيوستته؛ مھم
اول؛ بررس
است .وضععيت سياسی کهه وجود دارد را می توان به ايين خالصه کردد که چانه زنی بين دولت احممدی نژاد با امپررياليزم
علت تحوالت در منطقه و به ِويژژه در
ی مدتی به ت
محور "مسئله ھسته ای" ايران برای
ر
ادامه دارد .البته اين چانه زنی بر
خود را برای دورهه آتی می
جنبش کارگری د
ريه و يمن( به تعويق افتاده اسست .اما ،ش
تونس و ليبی )و ھھمچنين در سور
مصر ،س
صحنه سياسی برای کارگران
ه
زنی در نھايت به فرجام رسيدده و تحوالت نووينی در
ی که اين چانه ز
بايستی آمادده کند .دوره ای
ايران گشودده خواھد شد.
خود به ايران و اعمال استثمارر
ھانی برای انتقال سسرمايه ھای خ
وضعيتی که روابط بھھبود يابد؛ سرماايه داری ج ی
ی
در
مينه سازی
تدارک برای اين زمي
ک
اجرای قوانين بين اللمللی را طلب ممی کند.
ی
بر کارگران ،اممنيت سرمايه و ضمانت
مضاعف ر
تعويق افتاد.
ق
ی پيش آغاز شدده ،اما به علت بحران درونی رژيم به
الت ،از سالھای
ھا و تسھيال
آتی با حسنه شدنن روابط با غرب و حل "مساايل ھسته ای" ،به گردش افتاادن چرخ ھای کارخانجات ،ھھمراه
در دوره ی
ران ،به تدريج نا اطمينانی و نا امنی
شتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از گذشته .ببا اشتغال کارگر
است با اش
)ترس از دست دادنن شغل( در مياان کارگران کااھش يافته ،و ايين روند به نوببه خود تا حدودی اعتماد به نففس در
شغلی س
سالھای
رمايه داری نوپپا و مدرن که س
ران را تقويت خخواھد کرد .اماا؛ اين روند به اينجا خاتمه نخخواھد يافت .سر
ميان کارگر
شتباه اقتصادی و ندانم کاری ھھای سران رژيمم )به
سياست ھای اشت
گ؛ سرکوب ،س
علل و عوامل مختتلف نظير جنگ
سال به ل
خواھد شد.
شدت »کار« خو
ب افتادگی ،مجببور به اعمال ش
ويژه جناح اقتدار گرا( ازز معرکه عقب افتاده است ،براای جبران عقب
ی ،شدت
عقاليی اقتصادی
برنامه ريزی ھای ع
ه
حصيل کرده و ووارد به امور ممديريت،
آالت نوين و پيشرففته ،مديران تح
ماشين ت
ستثمار
مضاعف خواھد کرد .اس
ف
کار را در مميان کارگران افزايش داده و در نتيجه کارگگران را محکووم به تحمل استتثمار
ست.
مضاعف ھھمراه با اعتماد به نفس در درون طبقه کارگرر ،نيز خود نششانگر مرحله نووينی از مبارزاات کارگری اس
ش از سه دھه حااکميت سرمايه داری ،تضاد »کار« و »سرممايه« به شکل ملموس تر و ممشخص
برای نخستيين بار در بيش
نيز تغيير خواھد کرد .اگر در گگذشته
تر از پيش ظاھر می گرددد .ھمچنين ابزار کار ،ھم سررمايه داران و ھھم کارگران ز

تحميل يک »قانون کار« قرون وسطی ای ھمراه با سرکوب عريان کارگران بخشی از سياست رژيم بود؛ در دوره آتی،
»قانون کار« نوين ظاھراً مترداف با قوانين و عرف ھای بين المللی تدوين می گردد .به سخن ديگر ،اگر در دوره پيش
گردن کارگران را با شمشير قطع می کردند ،در دوره آتی »سر« کارگران با پنبه بريده خواھد شد
دوم؛ بررسی مطالبات کارگری؛ از زاويه پراکندگی و اانشقاق نيروھا ی کمونيستی و عدم پيوند آن با جنبش کارگری
نيز حائز اھميت است .بديھی است که با تحوالت آتی سياسی در درون جنبش کارگری ،نقش نيروھای کمونيستی نيز در
امر دخالت گری در درون جنبش کارگری اھميت پيدا می کند .اگر تغييرات در درون جنبش کارگری از مبارزات
تدافعی به مبارزات تعارضی منجر گردد؛ وضعيت کمونيست ھا نيز از حالت »نظاره گری« به حالت »دخالت گری«
می بايد تغيير کند .بيش از يک ربع قرن »بحث« و »تبادل نظر« در راستای يافتن »اتحاد« در خارج از کشور بين
نيروھای کمونيستی؛ نشان داده است که روش ايجاد اتحاد اپوزيسيون چپ بدون حضور سياسی در درون جنبش کارگری
و پيوند با پيشروی کارگری ،به بن بست رسيده است .به علت اين بی توجھی و ندانم کاری ھا و اشتباھات سياسی جريان
ھای چپ ،در دوره پيش ،کارگران پيشرو اعتماد خود نسبت به اين سازمان ھا و گروه ھا از دست داده اند .کسب اعتماد
در درون کارگران تنھا از طريق دخالت گری مؤثر کمونيست ھا بر محور مسايل و مطالبات کنونی کارگران؛ عملی
است .کسب اعتماد ميان کارگران نيز با "شعبده بازی" ھايی مانند ايجاد تشکالت و "حزب" ھای قالبی "کارگری" و
"سوسياليستی" و "ھواداران" و "دوستاران" ساختگی ،عملی نيست.
امروز تمام نيروھای راستگرا )سلطنت طلب و مشروطه خواه( و ميانه گرا )جمھوری خواه ،سوسيال دمکرات و غيره(
در حال جبھه گيری و وحدت برای امر دخالتگری در راستای تقويت بورژوازی در ايران ھستند .ھمچنين گرايش ھای
سانتريست با به يدک کشاندن نام »کمونيزم« و »کارگری« مشغول »پلميک« و تبادل نظر با گرايش ھای راست
بورژوايی ھستند .در صورتی که نيروھای کمونيستی کماکان در انشقاق و پراکندگی بسر می برند .توافق بر دخالت
گری بر محور مطالبات کارگری تنھا راه ھمسويی نيروھای کمونيستی با يکديگرھست .دوران »بحث« و »تبادل نظر«
و »تدوين برنامه« و»اتحاد« ھای بی پايه بدون ارتباط با کارگران پيشرو ،و تحميل يک سازمان و "حزب" به کل
جنبش ،و جا زدن خود به عنوان حزب طبقه کارگر ،به پايان رسيده است .زمان دخالت گری و تدوين برنامه و اتحاد و
ساختن حزب پيشتاز کارگری ،ھمراه با پيشروی ،فرا رسيده است .نيرو ھای کمونيستی که در گفتار و کردار خواھان
ھمسويی با طبقه کارگر ھستند ،می بايد امر دخالت گری را جدی تلقی کنند ،و در راستای تقويت جبھه ضد سرمايه
داری و اتحادھای عمل سراسری دمکراتيک در ايران کوشش کنند .و اين امر بدون تدقيق و توافق بر مطالبات محوری
دوره آتی طبقه کارگر امکان پذير نيست.
به اين دو علت بازنگری مطالبات کارگری برای دوره آتی در وضعيت کنونی از اھميت بسياری برخوردار است.
پرسش :رفيق مازيار می توانيد توضيحی در باره ی مفھوم و تعريف رايج "مطالبات کارگری" بدھيد؟
پاسخ :بله حتما ً .در طيف »چپ کارگری« ،در مورد مطالبات محوری کارگری ،عموما ً دو انحراف وجود دارد که اينھا
دو روی يک سکه ھستند.
اول ،مطالباتی است که توسط سازمان ھای سنتی بر جنبش کارگری تحميل می گردد .يکی از مطالبات »راديکال«؛
شعار »سرنگونی رژيم« و ديگری شعار »انقالب« و يا نظاير »لغو کار مزدی« و غيره است .سازمان ھا سنتی اين
قبيل شعارھا را از گنجينه ھای خود ھر زمان که نياز آنرا احساس می کنند ،بيرون آورده و برای "راديکال" جلوه دادن
خود؛ از آنھا استفاده می کنند .حتی برای نشان دادن حقانيت مطالبات خود؛ وضعيت عينی اجتماعی را به صورت
غلوآميز و بنا بر آرزوھا و آمال خود و نه واقعيت ھا» ،سناريوسازی« می کنند .در پيش برخی استدالل می کردند که
سرنگونی رژيم قريب الوقوع است و رھبری انقالب )بخوانيد حزب خود ساخته شان( آماده تسخير قدرت است! برخی
ديگر برای رھايی از دخالت گری در امور کارگری؛ در مقابل ھر يک از شعارھا روزمره کارگری؛ شعار »انقالب«
را قرار می دھند .شعارھايی زيادی در پيش شنيده ايم :مانند »رفراندوم خير؛ انقالب آری«! »مجلس مؤسسان خير،
انقالب آری«!» ،انجمن ھای صنفی خير ،انقالب آری«!" ،سنديکاليزم خير؛ لغو کار مزدی آری!" و غيره نمونه ھايی
از اينگونه »دخالت گری«ھا است .به محض مشاھده تظاھرات خيابانی و يا اعتصابات محدود کارگری ،اطالعيه صادر
کردن مرتب در مورد »شعله ور شدن انقالب« و حمايت لفظی از کارگران ھنوز از رونق بسياری برخوردار است .اين
برخوردھا ھمه نمايانگر امتناع از امر دخالت گری و شانه خالی کردن در مورد مسايل روزمره کارگری است و نه
راديکاليزم انقالبی! اين سازمان ھا در سطح تشکيالتی خود را قيم کارگران دانسته و در سطح طرح مطالبات ،خواسته
ھای خود را جايگزين درخواست ھای کارگری می کنند.

در اين امر تريدی نيست که در سرلوحه ھر جريان کمونيستی شعار سرنگونی نظام سرمايه داری و لغو استثمار و کار
مزدی و انقالب کارگری بايستی قرار گيرد .زيرا اين شعارھا از ذات خود نظام سرمايه داری ظاھر می گردند .دولت
ھای سرمايه داری نيروی مسدود کننده و بازدارنده رشد نيروی مولده و شکوفايی اقتصادی ،سياسی و اجتماعی اند .تنھا
با سرنگونی قھرآميز ،و سازماندھی انقالب کارگری )توسط کارگران؛ دھقانان فقير ،مليت ھای تحت ستم ،بخش ھايی از
زنان و جوانان( رھايی کامل انسان ھا از بندھای سرمايه داری در ايران ،امکان پذير است .اما؛ از اين استدالل ھای
درست نمی توان به اين نتيجه رسيد که اين شعارھای را می توان ھر لحظه و در ھر زمانی بر جنبش کارگری تحميل
کرد .برای سرنگونی رژيم بايستی تدارکات الزم ،حداقل در درون کارگران پيشرو ،را از سال ھا پيش سازمان داد.
بخش تعيين کننده از کارگران پيشرو بايستی به ضرورت سرنگونی و جايگرينی آن با حکومت کارگری رسيده باشند و
قدرت کارگری خود را تجربه کرده باشند .سازماندھی اعتصابات کارگری ،اشغال کارخانه ھا ،بدست گرفتن توليد و
توزيع در صنايع توسط کارگران؛ از پيش شرط ھای الزم برای تدارک سرنگونی نظام حاکم است.
دوم ،آنروی سکه انحراف دسته اول ،که توسط برخی از فعاالن جنبش کارگری طرح می گردد .بر خالف دسته اول؛
آنھا برای مرتبط کردن ارگانيک خود به کارگران؛ مبلغ عام ترين شعارھای طبقه کارگر می شوند .آنھا استدالل می کنند
که از آنجايی که کارگران در مجموع به برخی از مطالبات نرسيده و يا شرايط آماده نشده است؛ طرح بسياری از
مطالبات غير ضروری است .برای نمونه در دخالتگری خود ،مطالبه مرکزی »حق اعتصاب« را از قلم می اندازند .از
اينروسازماندھی آنھا نيز متوجه عموم کارگران است .بديھی است که عام ترين مطالبات کارگران شامل عقب افتاده ترين
آنھاست.
اگر دسته اول خود را جايگزين کارگران می کند؛ دسته دوم ،از عموم کارگران دنباله روی می کند .اگر دسته اول دچار
انحراف فرقه گرايی می شود؛ دسته دوم دچار انحراف فرصت طلبی می گردد .اينھا دو روی يک سکه ھستند؛ زيرا
وجوه مشترک با ھم دارند .ھردوی ا ين انحراف ھا در نھايت صحنه مبارزاتی را خالی گذاشته و راه را برای نفوذ
عقايد رفرميستی باز می کنند.
ايراد اساسی ھر دو دسته در اين است که وجه تمايزی مابين کارگران به مفھوم اعم کلمه و کارگران به مفھوم اخص
کلمه قايل نيستند .آنھا تمايزی بين مطالبات و سطح آگاھی عموم کارگران از يک سو و مطالبات کارگران پيشرو از
سوی ديگر قايل نمی شوند.
در سال ھای پيش ،اعتراضات بسيار وسيع ،و از لحاظ مبارزاتی متنوع ،توسط کارگران ايران سازمان يافته است:
اعتراض ھا ،تحصن ھا ،راھپيمايی ھا ،تجمع ھا ،اعتصاب ھای غذا ،جاده بندی ھا و مختل کردن ترافيک و ھمچنين و
از ھمه مھم تر اعتصابات کارگری .گرچه به علت وضعيت وخيم عينی طبقه کارگر :عدم وجود امنيت کار و مشاغل،
اختناق ،سرکوب ،کشتار ،تبليغات ضد کارگری نھادھای دولتی مانند »خانه کارگر« و »کانون عالی شورای ھای
اسالمی« و »حزب اسالمی کار« وغيره ،اعتراضات کارگری در دوره اخير يا صورت نگرفته و يا عمدتا ً از روی
استيصال صورت گرفته است .به سخن ديگر کارگران بطور اعم مبارزات خود را از روی اجبار انجام داده؛ به اميد
آنکه فشارھای اقتصادی موجود را تقليل دھند .در بسياری از موارد کارگران مجبور به عقب نشينی شده اند.
اما در ميان کارگران ،بخش ديگری از آگاه ترين و با تجربه ترين آنھا ظاھر شده اند .اينھا کارگرانی ھستند که به
مطالباتی فراتر از کارگران عادی دسترسی پيدا کرده و در سازماندھی کارگران به عنوان رھبران عملی آنھا نقش مھمی
در دوره پيش ايفا کرده اند .آنھا در واقع »کارگر روشنفکرانی« ھستند که در صف مقدم جبھه سرمايه داری به مبارزات
مستمر و سازماندھی کارگران دامن زده اند .گرچه اين قشر اجتماعی ھنوز متشکل و سراسری عمل نمی کند؛ اما؛ به
مثابه رھبران عملی طبقه کارگر؛ ھمانند روشنفکران مجھز به مقاالت و کتب و تحليل وضعيت سياسی ھستند .اينھا امر
سازماندھی کارگران را در سه دھه پيش ،عمدتا ً در کارخانه ھای بحران زده؛ برعھده داشته اند .ھمسويی کمونيست ھا
با اين قشر ،و تمرکز بر فعاليت ھا و گسترش مطالبات اين قشر اجتماعی برای پيشبرد مبارزات آتی کارگری مھم
است.
پرسش :نظر مشخص شما از مفھوم اين مطالبات کارگری چيست؟
پاسخ :برای بررسی شعارھا محوری کنونی جنبش کارگری ،در ابتدا بايد مفھوم »مطالبات کارگری« روشن شود.
مطالبات عموما ً به سه دسته تقسيم می شوند :مطالبات دمکراتيک؛ مطالبات »حداقل« و مطالبات »انتقالی«.

اول؛ مطالبات سنتا ً »حداقل« ،که آنھا نيز نظام سرمايه داری را نفی نمی کنند .مطالباتی نظير حقوق بيکاری ،بيمه ھای
اجتماعی ،بازنشستگی ،حق مرخصی با پرداخت دستمزد و غيره از جمله اين خواست ھا ھستند .اھميت اين مطالبات در
اواخر قرن نوزدھم بسيارزياد بود .زيرا که حزب ھای سوسيال دمکرات می توانستند ،برای اصالحاتی به نفع کارگران
دست يابند .اما اين خواست ھا ،امروزه ،حتی در کشورھای غربی کمرنگ شده اند ،زيرا بورژوازی در حال پس گرفتن
بسياری از »اصالحات« گذشته است .تحقق اين خواست ھا در کشورھايی نظير ايران نيز يا دشوارند و يا چنانچه بخشا ً
تحقق يابند ،عمدتا ً »اصالحاتی« به نفع رژيم ھستند و نه طبقه ی کارگر .اما عليرغم اينھا ،مبارزه حول اين مطالبات
ضروری است .در دوره پيش اين قبيل مطالبات توسط بسياری از کارگران ايران طرح شده اند :مبارزه برای افزايش يا
بازپس گيری دستمزدھای معوقه؛ يا پاداش و حقوق بازنشستگی و غيره.
دوم؛ مطالبات دمکراتيک آن دسته از شعارھايی ھستند که آنه نيز الزاما ً با سلطه سياسی بورژوازی در تضاد نيستند ،اما
حقوق پايه ای کليه قشرھای تحت ستم را گسترش می دھند .برای نمونه خواست ھايی مانند آزادی ھای اجتماعی ،حق
بيان ،حق تشکل و اعتصاب؛ آزادی تأسيس سنديکاھای کارگری؛ آموزش و پرورش مجانی و ھمگانی؛ لغو قوانين
حقوقی و جزايی ارتجاعی موجود؛ برابری کامل زنان و مردان در کليه سطوح؛ آزادی و احترام به حقوق و حيثيت
بشری؛ حق شکايت و دادگاھی کردن ھر مقام دولتی توسط ھر شھروند و غيره؛ شامل »مطالبات دمکراتيک« ھستند.
اين گونه مطالبات سنتا ً در کشورھای اروپايی که انقالب دمکراتيک ضد فئودالی را در قرن  ١٧و  ١٨سپری کرده،
بخشی از حقوق دمکراتيک شھروندان قلمداد شده است )البته بايد تذکر داد که در  ٣٠سال گذشته با اعمال سياست
ھای نئوليبرالی حتی برخی از اين حقوق دمکراتيک به ويژه حق اعتصاب مورد تھاجم سرمايه داری قرار گرفته است(.
در کشورھايی نظير ايران تحقق چنين خواست ھايی ،مگر در وضعيت استثنايی ،بسيار دشوار و حتی غير متحمل است.
اختناق حاکم حتی تحقق چنين خواست ھايی را نمی تواند برای مخالفان خود در درون ھيئت حاکم تحمل کند؛ چه رسد به
طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه .سرمايه داری ايران از مبارزات ضد استبدای -فئودالی سر بيرون نياورده؛ که توسط
امپرياليزم به جامعه تحميل شده است .از اينرو يک سرمايه داری ناقص الخلقه و ارتجاعی است .بديھی است که چنين
مطالباتی در برنامه و تبليغات کارگری جای دارند؛ و تبليغات حول آنھا بايد صورت پذيرند .در کشورھای اختناق آميزی
مانند ايران ،تحقق اين مطالبات )به ِويژه حق اعتصاب( می تواند راه را برای سرنگونی فراھم آورد ،زيرا يک رژيم
ارتجاعی سرمايه داری ھرگز به چنين مطالبه ای تن نمی دھد .از اينرو در ايران شعار »اعتصاب عمومی« می تواند
بنياد سلطه سياسی رژيم را مورد سؤال قرار دھد.
طرح شعارھای دمکراتيک از اين زاويه حائز اھميت ھستند که در وھله نخست کارگران بايد اين امکان را بيابند که خود
را سازمان دھند .بدون سازماندھی تشکيالتی و سياسی ،کارگران قادر به ايفای نقش انقالبی خود نخواھند بود .و
ھمچنين طی اين مبارزات کارگران به ماھيت طبقاتی دولت )و نه صرفا ً شکل حکومت استبدادی( پی خواھند برد.
عالوه بر اينھا ،برای آنکه ،طبقه کارگر بتواند کليه قشرھای تحت ستم را که خواست ھايی عمدتا ً دمکراتيک دارند ،به
آن« خود کند .کارگران در دوره پيش
جھت مبارزه برای انقالب سوسياليستی جلب کند ،مطالبات دمکراتيک را بايد از » ِ
بر محور برخی از مطالبات مبارزه کرده اند.
سوم؛ مطالبات »انتقالی«اند که تحقق نھايی آنھا مستلزم شکسته شدن چارچوب نظام سرمايه داری است .اين مطالبات که
شامل شعارھايی مانند افزايش دستمزدھا متناسب با تورم ،کاھش ساعات کار متناسب با افزايش بيکاری؛ باز کردن
دفترھای دخل و خرج شرکت ھا ،کارخانه ھا و بانک ھا؛ نظارت مستقيم کارگری برای تدوين قوانين موجود؛ کنترل بر
توليد و توزيع و يا شعارھای مانند "مسکن برای ھمه"" ،کار برای ھمه" و غيره می باشند .مطالبات انتقالی از آگاھی
کنونی کارگران آغاز شده و پلی به سرنگونی رژيم و استقرار حکومت کارگری ،ايجاد می کند.
از آنجايی که اين مطالبات ،در عصر اخير ،در پی ھر حرکتی ،به محور عملی مبارزات کارگری تبديل شده است ،يکی
از پايه ھای اساسی مطالبات کارگران پيشرو را تشکيل می دھد؛ و برای دوره ای تاريخی در رأس برنامه حزب پيشتاز
انقالبی آتی در ايران قرار می گيرد .مطالبات انتقالی از لحاظ کيفی با مطالبات جزئی و »حداقل« متفاوت اند ،زيرا
مطالبات حداقل؛ ھيچيک نظام سرمايه داری را زير سؤال نبرده و از مطالبات محوری درازمدت طبقه کارگر نمی توانند
باشند .در عصر انقالبات ،ديناميزم مبارزات طبقاتی از مبارزه حول مطالبات حداقل ،و حتی دمکراتيک فراتر می رود.
برنامه طبقه کارگر ترکيبی از مطالبات »حداقل«» ،حداکثر« سنتی» ،دمکراتيک« و »انتقالی« است .در رأس اين
برنامه مطالبات انتقالی قرار گرفته ،زيرا که رودرويی روزمره »کار« و »سرمايه« را بطور پيگير تشديد می کند و
وضعيت را برای کسب اعتماد به نفس و نھايتا ً تسخيرقدرت توسط طبقه ی کارگر آماده می کند.

بديھی است که تمام شعارھا دمکراتيک» ،حداقل« و »انتقالی« به طور يکسان از اھميت سياسی برخوردارند؛ اما در
عين حال تعيين شعارھايی محوری طبقه کارگر نيز از اھميت زيادی برخوردار است .زيرا پيرامون اين شعارھا،
کارگران می توانند به يک سلسله تجارب دست يافته و اعتماد به نفس در درون آنھا تقويت گردد و خود را برای حکومت
و مديريت کارگری آماده کنند .در ضمن مطالبات کارگری را نمی توان بصورت تصنعی و فرمول وار به طبقه کارگر
تحميل کرد .حد اقل نطفه ھای آن مطالبات بايستی در درون خود جنبش کارگری به نقد شکل گرفته باشند .شعارھای
محوری کارگری از يکسو از دل جنبش کارگری ظاھر می گردد و از سوی ديگر نقش تقويت کننده سازماندھی و برنامه
ريزی درازمدت در جامعه سرمايه داری را ايفا می کند.
يکی از مطالبات »دمکراتيک« که در دوره آتی به يکی از مسايل محوری کارگران مبدل می گردد :حق اعتصاب است.
درک »اصالح طلبان« رژيم سرمايه داری و مماشات جويان در درون طبقه کارگر ،اينست که اعتصاب در »قانون
کار« می تواند گنجانده شود به شرطی که» :آخرين راه حل کارگران باشد و لطمه ای از جانب آن توجه نظام و اقتصاد
کشور نشود« ؛ و يا »اعتصابات بايد از گرايشات سياسی به دور باشد «.اين استدالل ھا ھمه مردودند.
به سخن ديگر ،مدافعان بورژوازی در درون جنبش کارگری ،مسئله اعتصاب کارگری را بشرطی می پذيرند که از
محتوای واقعی خود خارج گردد .بديھی است که کارگران نمی توانند دست از کار برداشته و اعتصاب کنند و در عين
حال به اقتصاد لطمه نزنند؟ اعتصاب برای زير فشار گذاشتن نظام سرمايه داری و در راستای مسدود کردن تمامی
شاھرگھای اقتصادی سازمان می يابد .بر خالف نظريه پردازان رژيم ،اعتصاب سالحی اقتصادی و در عين
حال سياسی  ،در دست کارگران است ،برای خارج از شدن از مدار قوانين تحميلی دولت سرمايه داری .اگر قرار باشد
که اعتصابات در چارچوب قوانين سرمايه داری و با اجازه کسانی که در حال استثمار کارگران ھستند صورت گيرد،
ديگر نام آن »اعتصاب« نمی شود! اعتصابات کارگری به منظور کسب حقوقی است که سرمايه داران به آن تن نمی
دھند.
در عين حال ،کميته ھای اعتصاب می توانند نطفه ھای اوليه قدرت کارگری در مقابل قدرت سرمايه داران را تشکيل
دھد .توفيق و شکست يک اعتصاب نشانگر وجود يا عدم وجود قدرت کارگران در جامعه است .ادامه اعتصاب و
سراسری شدن آن می تواند مسئله قدرت دوگانه )کارگری يا سرمايه داری( را طرح کند .اعتصاب می تواند تناسب
قوای در سطح سراسری را به نفع کارگران تغيير دھد .اعتصاب می تواند مسئله قدرت کارگری و برکناری قدرت
بورژوايی را در دستور روز قرار دھد.
گرچه در سال پيش رقم اعتصابات کارگری چشم گير نبوده اند؛ اما اعتصاباتی در راستای تحقق خواست ھای کارگری
اکثراً حول عدم پرداخت دستمزدھای انجام گرفته است .برای نمونه می توان از اعتصابات کارگران :کفش ملی؛ جھان
چيت؛ بافت آزادی؛ فوالد گستران سپاھان؛ بافنده در کردستان؛ سيما چوب؛ قند مياندوآب؛ شرکت نساجی تجارت؛ شرکت
واحد کرمانشاه و غيره ،ياد کرد.
در دوره بالواسطه آتی؛ با ايجاد شرايط مساعدتر مبارزاتی برای کارگران مبارزه در راستای کسب حق اعتصاب به
يکی از مطالبات عمده طبقه کارگر تبديل خواھد شد.
پرسش :آيا می توان از مطالبه محوری ديگری نيز نام برد؟
پاسخ :مطالبه محوری ديگر )يکی از مطالبات »انتقالی«(؛ اعمال کنترل کارگری است .در جامعه سرمايه داری ،از
آنجايی که کنترل اکثر امور جامعه در دست طبقه حاکم و دولت و مديران آنست ،کسب تجربه کنترل کارگری تنھا می
تواند مستقل از تمامی نھادھای وابسته )و افراد و احزاب وابسته( به دولت صورت گيرد .ھر دخالت و يا حضور سياسی
و تشکيالتی عوامل ،نھادھا و احزاب ،اين روند رامسدود خواھد کرد .زمانی که تصميم اينکه چه کاالھايی بايستی توليد
شوند؛ چه نوع کارخانه ای تأسيس گردد؛ چه تعداد کارگر استخدام گردد؛ بھای توليدات چقدر باشد؛ شرايط فروش چگونه
باشد؛ دستمزدھا و ساعات کار و حقوق مديران و يا تصميم پيرامون امکانات رفاھی ،جريمه ،پاداش ،اخراج و ترفيع
رتبه و غيره چقدر باشد ...ھمه و ھمه بر عھده سرمايه داران و مديران انتصابی آنھا باشد ،ھيچگاه کارگران تجربه عملی
برای اداره امور خود را نخواھند يافت .دخالت ھای برخی از کارگران در »مديريت« طرح ھای »خودگردانی« و
»مشارکت« نه تنھا ھيچ تغييری در موقعيت کارگران نمی دھد که امر تجربه کنترل کارگری را به تعويق انداخته و آنھا
را به اسرای مديران مبدل می کند.

کسب سود بيشتر ،استفاده
خود ،يعنی ب
مطلق خود برای پيششبرد مقاصد خ
البته سرماييه داران از اينن موقعيت ويژه و قدرت ق
ت حاکم
اعتصاب ،کل منافع ھيئت
،
از اينروست که کوچکترين اقددام کارگران مانند کم کاریُ ،کند کاری و يا يک
می کنند .ز
پوشاک جامکو و واککنش نيروھای انتظامی
ک
اعتراض ھای کارگران کفش شادانن پور و
ض
طره می اندازد .تجربه
را به مخاط
به خونريزی شدد ،ماھيت چنين رژيم ھايی را به نمايش می گذارد.
که منجر ه
کارگران پييشرو در تقابل با اين شيوه ھا ،محققا ً
ن قرار
خواھان نظارت و کنتنترل مستقيم بر کليه امور تولييدی؛ در جريان
ن
ی
در باره دخل و خخرج کارخانه؛ اطالعات در امور وام گيری
گرفتن اسرار معامالتی سسرمايه داران؛ ککسب اطالع ر
نه؛ علت اخراج ييا ارتقاء
ی؛ ميزان دستمززھا و حقوق ممديران؛ سود و زيان کارخا ؛
کارخانه ھا از بانک ھا دااخلی و خارجی
به کارخانه را ددر اختيار
العات مربوط ه
کارگران و غيره ھستند .سسرمايه داران ،مديران و کارفرمايان موظفنند که تمام اطال
ابتدايی نياز به سازمااندھی مستقل داارد .ايجاد
ی
کنند .از اينرو مبارزه برای اين ممطالبات
رار دھند -اما چچنين نمی .
کارگران قر
سب اين حقوق پايه ای بر آيد .و توسط شيوه ھايی نظير اش
تشکلی که ااز طريق مبارززه در صدد کس
شغال کارخانه ھھا و
بدست گرفتتن کنترل بر تووليد و توزيع ،تتمام تزويرھای سرمايه دارانن مبنی ضرردھھی کارخانه و تتوجيه اخراج ھھا و غيره
حول ھر يک ازز اين
چنين مبارزه ح
را برمال ککند .اين تشکل چيزی به جز تتشکل مستقل ککارگری نمی توواند باشد و ھمچ
ی برای کسب تتجربه کنترل ککارگری می توواند باشد.
مطالبات انتتقالی مبارزه ای
ست .برای نمونهه چند
پيشرو طرح شده اس
و
پيش شعار »کنتررل کارگری« در بسياری از موارد توسط ککارگران
در دوره ش
رح کردند .مطاللباتی نظير »وااگذاری
سال پيش ککارگران کارخاانه کشميرمطالببه بدست گرفتن امور کارخانهه خود را مطر
کارخانه ھا به کارگران باا وام بانکی« و يا »خود کارگگران می توانندد واحدھای تولييدی را اداره کننند« بارھا در ددوره
سال پيش ،در ااعتراضات کاررخانه نساجی ببھشھر ،شعار ببدست گرفتن تووليد
اخير ارائه داده شده است ..ھمچنين چند س
طرح شد.
خانه کارگر«؛ مطر
خود کارگران؛ ددر مقابل طرح فروش کارخاننه توسط » ه
رخانه بدست خو
وتوزيع کار
با تشکر )ممصاحبه ادامه ددارد(
 ٢٢خرداد ١٣٩٠

نکااتی در باره ی چشم انداز جنببش کارگری )(٢
صاب عمومی« در ضعيت کنوونی
طرح مطالبه »اعتص

پرسش :رفيق مازيار شما يکی از افرادی بوديد که در حين وقايع انتخابات رياست جمھوری پيشين ،شعار اعتصاب
عمومی را در محور بحث ھای خود جای داده و بر ضرورت آن تأکيد داشته ايد .توضيح دھيد که چرا اين شعار ،نسبت
به ساير مطالبات امروزی ،محوری است؟
پاسخ :ابتدا بايد ذکر شود که صرفنظر از رھبران اصالح طلبان ،مبارزات جوانان در خيابان ھا بر ض ّد ابزار و دستگاه
دولتی حاکم ،گام به گام تکامل يافته و در ھر تظاھرات ،شکل نوينی به خود گرفته است .ماه پيش جوانان در حمايت از
جنبش ھای ضد استبدادی در شمال آفريقا به خيابان ھا ريختند و شعار "مرگ بر ديکتاتور" سر دادند )در غياب موسوی
و کروبی( .اما مھم تر ازآن ،در تظاھرات سال پيش روز عاشورا ،مبارزات جوانان در خيابان ھا به شکل نوينی خود را
به نمايش گذاشت :رودررويی آشکار و جسورانه با ابزار سرکوب .به عبارت ديگر می توان اذعان داشت که شکل
تدافعی و مسالمت آميز اعتراضات پيشين ،جای خود را به شکل تھاجمی و خشونت آميز داد .جوانان بر خالف
"رھبران" اصالح طلب خود ،در طی روند مبارزاتی دريافتند که در مقابل خشونت مزدوران رژيم بايد از خود دفاع
کنند و آن ھا را با ھر وسيله ای به عقب برانند .اين اقدام جسورانۀ جوانان ،بر خالف نظريات اصالح طلبان درون و
برون مرزی که اقدامات "مسالمت آميز" و محدود به "چارچوب ھای قانونی" را موعظه می کردند و می کنند ،ارزنده
و قابل تقدير بود.
ا ّما اين اقدامات جوانان ،بدون اقداماتی سراسری از سوی طبقۀ کارگر ،بدون نتيجه باقی خواھد ماند .فشار ھا از چند
زاويه بر جوانان و به منظور متوقف نمودن فعّاليّت ھايشان اعمال خواھد شد .اوّل ،اعمال فشار از سوی رژيم و ابزار
سرکوب و قوای سه گانه اش )به عنوان نمونه علم کردن بحث محاربه با خدا و يا تھديد به اعدام جوانان( .دوّم ،اعمال
فشار از سوی تمامی جناح ھای اصالح طلبان ،سلطنت طلبان ،سوسيال دمکرات ھا ،ليبرال ھا و متحدان بين الملليشان
)به واسطۀ انبوھی از تبليغات راديويی و تلويزيونی رسانه ھای بين المللی( .سوّم ،اعمال فشار از سوی خانواده ھا و
نزديکان جوانان.
بديھی است که اين اقدامات جسورانه بدون پشتوانۀ طبقۀ کارگر )يعنی تنھا متحد واقعی جوانان برای ايجاد تغييرات
بنيادين( ،پس از دورۀ کوتاھی نافرجام باقی خواھد ماند .شکست جوانان در مبارزات ،جوّی از رخوت و يأس را به
ھمراه آورده و دست ھای است.
پرسش :چرا تصوّر می کنيد که اعتصاب کارگران بھترين ابزار پشتيبانی از مبارزات فعلی جوانان در خيابان ھا است؟
پاسخ :به اين علت که يک اعتصاب کارگری ساده ،ستون فقرات رژيم را مورد ھدف قرار می دھد .ھيچ فشار اجتماعی،
اعتراضات خيابانی و قيام و حرکت ھای توده ای ،لطمه ای را که يک اعتصاب کارگری بر پيکرۀ رژيم وارد می آورد،
دارا نمی باشد .يک اعتصاب عمومی ،حتی چند روزه ،ک ّل اقتصاد جامعه را فلج می کند .تصوّر کنيد که کارخانه ھای
متع ّدد ،ھمراه با کارگران شرکت نفت و باراندازان ،مخابرات ،حمل و نقل و غيره دست به اعتصاب سراسری و عمومی
زنند؛ تمام ساختار اقتصادی در عرض چند روز مختل می گردد .در دورۀ سرنگونی رژيم شاه ،اين ابزار پرتوان
کارگری را تجربه کرديم .اعتصابات کارگری )به ويژه اعتصاب کارگران بخش نفت( در واقع ستون فقرات رژيم شاه
را در ھم کوبيد و پيروزی اعتراضات خيابانی را تضمين کرد .از اين رو تمرکز اصلی تمام نيروھای انقالبی بايد
متوجّه تبليغ و سازماندھی اعتصاب عمومی قرار گيرد.
پرسش :برخی بر اين اعتقادند که از آن جايی که در جامعۀ ايران نه حزب و تتشکيالتی وجود دارد و نه احزاب موجود
"کمونيستی" و "کارگری" دارای نفوذ و اعتبار کافی در ميان کارگران ھستند ،چه ضرورتی برای طرح شعار
"اعتصاب عمومی" وجود دارد؟ حتی اگر چنين اعتصابی ھم به وقوع بپيوندد ،بالفاصله از سوی دولت سرکوب می
شود .اگر ھم اعتصاب عمومی موفقيّت آميز باشد ،تشکيالتی نيست که آن را در راستای سرنگونی رژيم ھدايت کند؟
پاسخ :بله اين بحث به طور کلی درست است .ا ّما بايد توجّه داشت که انقالب ھا در جھان ،گاھی به شکل ايده آل و طبق
روال منطقی پيش نمی روند )تنھا کافی است امروز به مبارزات مردم ليبی ،و اعتراضات توده ای در مصر ،تونس ،و
ساير کشورھا در شمال آفريقا و خاور ميانه نظر افکنده شود( .بديھی است که در ھر يک از اين کشورھا اگر تشکيالت
قوی کارگری وجود داشت ،آينده اين کشورھا به شکل ديگری رقم می خورد .حزب و تشکيالت توده ای در خأل به
وجود نمی آيد .چنانچه نطفه ھای اوّليۀ يک گروه منسجم و مارکسيستی ريخته شده باشد و از اعتبار کيفی نسبی در ميان
کارگران پيشرو برخوردار باشد ،می تواند در وضعيّت مش ّخصی مب ّدل به آن تشکيالت و حزب کارگری مورد نياز
گردد.

بايد توجّه شود که تحقق اعتصاب عمومی ،تنھا ھدف مختل کردن اقتصاد را دربر ندارد .آغاز اعتصاب عمومی ھمانند
مدرسه ايست برای آموختن و سازماندھی و ايجاد تشکالتی کارگری که درپيش وجود نداشته اند .اعتصاب عمومی مانند
موتوری است که چندين اقدام را به طور ھم زمان انجام می دھد .کارگران را بالفاصله در صدر اعتراضات اجتماعی
قرار می دھد و موقعيّت مبارزات خيابانی را تقويّت می کند .رژيم و ابزار سرکوب آن را به ھمان اندازه تضعيف می
نمايد .سرکوبگران با مختل شدن شاھرگ ھای اقتصادی ،اعتماد به نفس را از دست می دھند و بحران درونی آنان تشديد
می شود .طبقۀ کارگر در چند روز درگير امر سازماندھی -از به دست گرفتن کنترل کارخانه ھا تا سازماندھی ترافيک
در خيابان ھا و ايجاد کميته ھای اعتصاب برای حمايت از خانواه ھای خود -خواھند شد .در نتيجه در م ّدت زمان کوتاھی
کارگران اعتصاب کننده تقويّت می شود .در تمامی کارخانه ھا و خيابان ھا و محالت کارگری،
اعتماد به نفس در ميان
ِ
به بحث و تبادل نظر در مورد سازماندھی و تداوم مبارزه دامن زده می شود
در چنين وضعيّتی است که حزب طبقۀ کارگر و تشکيالت کارگری برای ھدايت گام ھای بعدی و نھايتا ً برای رھبری
وسازماندھی انقالب به وجود خواھد آمد .ايجاد حزب و تشکيالت کارگری را نمی توان از اين روند مبارزاتی جدا کرد.
اين دو در پيوند با يک ديگر به پيش می روند . .از اينرو کليه اقدامات از سوی سازمان ھای سياسی خارج از کشور
برای ساختن احزاب کمونيستی و يا سوسياليستی و کارگری به ثمر باقی خواھد ماند.
پرسش :آيا امروز طبقۀ کارگر آمادگی سازماندھی اعتصاب عمومی را دارد؟
پاسخ :خير چنين آمادگی ای را امروز ندارد .ا ّما سابقه و تجربۀ چنين اقدامی را دارد .سابقه ی تاريخی  -تجربی طبقه ی
کارگر را نمی توان ناديده گرفت .طبقه ی کارگر در سه ده ی پيش بر اساس سازمان دھی و نيروی خود ،يکی از
بزرگترين متحدين امپرياليزم آمريکا يعنی رژيم شاھنشاھی را سرنگون کرد .بايد اذعان داشت که ستون فقرات رژيم شاه
را صرفا ً تظاھرات توده ای ی خيابانی نشکاند ،بلکه اعتصاب عمومی کارگران ،بخصوص بسته شدن شيرھای نفت
توسط دست ھای پرتوان کارگران شرکت نفت بود که آن رژيم را متالشی کرد .از اين نقطه نظر ما به جرأت می توانيم
بگوئيم که پس از انقالب اکتبر  ١٩١٧در روسيه ،بزرگترين دستاورد را طبقه کارگر در ايران کسب کرد و بالفاصله
پس از چند ھفته بزرگترين شوراھای کارگری را سازمان داد و کل ابزار دولت سرکوبگر شاه را از ميان برداشت.
اين تجربه ی مشخص تاريخی بخصوص در ارتباط با ساختن شوراھا امروز پس از بيش از  ٣٠سال در سراسر جھان
از آن نام برده می شود و فراموش شدنی نيست .در درون طبقه ی کارگر ھم اين تجاربی نيست که فراموش شدنی باشد.
دولت ھا و حکومت ھای سرمايه داری نبايد فکر کنند که با دستگيری منصور اسانلوھا ،طبقه ی کارگر را می توانند به
سادگی ارعاب کرده و به کناری پرتاب کنند .دستگيری ھا ،ارعاب ،شالق زدن ھا و فشارھای اقتصادی ھيچ وقت طبقه
ی کارگر ايران را به زانو در نخواھد آورد و اين بايد کامالً برای مخالفين طبقه ی کارگر که در صدد سرکوب آن ھستند
و ھمچنين برای تمام جھانيان روشن باشد .متحدين طبقه ی کارگر در سطح بين المللی به اين موضوع واقف ھستند .از
اين نقطه نظر با اسرار و استحکام بيشتر از پيش از طبقه ی کارگر ايران و از مبارزاتشان در سطح بين المللی حمايت
می کنند زيرا که به خصلت و به اھميت مبارزات کارگران در داخل ايران پی برده اند .اين تجربه کارگران ايران قابل
قياس با تجربه کارگران در مصر و تونس و کشورھای مجاور که امروز وارد مبارزه با استبداد حاکم در جوامع خود
شده اند ،نمی باشد.
بنابراين دور نخواھد بود زمانی که مجدداً شوراھای کارگری در ايران ساخته شود و ھمان روش برخوردی که با نظام
شاھنشاھی و دستگاه سرکوبش شد ،در دوره ای نه چندان دور با اين رژيم و دستگاه ھای سرکوب آن نيز خواھد شود.
مبارزات کارگری متکی بر اين تجربه غنی ادامه خواھد يافت و احيای شورای کارگری ھمانند دوران قيام پيش صورت
خواھد گرفت .آن روز به زودی فرا می رسد.
آماده کردن طبقۀ کارگر از يک نيروی بالقوّه برای سازماندھی اعتصاب عمومی به يک نيروی بالفعل ،بستگی به
دخالتگری و سازماندھی مارکسيست ھای انقالبی دارد .در وضعيّت کنونی حتی يک يا چند گروه کوچک مارکسيستی با
برنامۀ روشن و اعتقاد راسخ به نقش و قدرت طبقۀ کارگر برای سازماندھی اعتصاب عمومی و نھايتا ً انقالب کارگری،
می تواند نقش تعيين کنندۀ تبليغاتی ايفا کند .تکثير و پخش شب نامه ھا در ضرورت اعتصاب عمومی ميان کارگران
جوان و محالت کارگری ،باز کردن بحث در محافل کارگری ،و تمرکز اصلی نيرو در اين راستا ،می تواند مثمر ثمر
باشد.

ھر مبارزه ی کارگری ای که فرای ھدف ھای محدود اقتصادی و سياسی برود ،حامل شکل ھا و نطفه ھای اوليه »قدرت
پرولتری« است .قدرتی که در مقابل »قدرت بورژوايی« قرار گرفته و آنرا مورد سؤال بنيادين قرار می دھد .به قول
يکی از وزرای بورژوا اروپايی "ھر اعتصاب کارگری نطفه يک انقالب را در »خود« دارد"!
گرچه ،سازماندھی يک اعتصاب محلی با ھدف اقتصادی جزئی آغاز می شود ،اما بخشی از قدرت سرمايه داری را
زير سؤال می برد .اعتصاب ،عملی است که کارگران را رودر رو در مقابل مديريت قرار می دھد .کارگران با اين اقدام
به مديريت می گويند که" :ھر چه دلش خواست نمی تواند انجام دھد"! ھمچنين کارگران با اين عمل کل حقوق دولت
بورژوازی را در اعمال کنترل در کارخانه ،مورد سؤال قرار می دھند .يک اعتصاب بر محور يک سلسله مطالبات
جزئی ،کل »قوانين« سرمايه داری را نيز بی اعتبار اعالم می کند .قوانينی نظير »آزادی کار« که توسط مبلغان دولت
سرمايه داری موعظه می شود ،در عمل به قوانين »آزادی استثمار« کارگران توسط سرمايه داران ترجمه می شود.
زيرا که به محض وقوع يک اعتصاب ساده ،مديريت کارخانه با توسل به نيروی ضربتی دولت سرمايه داری کليه حقوق
ابتدايی ،از جمله حق رفت و آمد به کارخانه را از کارگران سلب می کند .تنھا لحظاتی پس از آغاز يک اعتصاب،
کارگران در می يابند که تبليغات »آزادی کار« توسط دولت سرمايه داری قالبی است .کارگران بالفاصله درک می کنند
که »قوانين کار« بورژوازی سراپا کذب است .نه تنھا حق اعتراض به محيط نامساعد و وضعيت کار از کارگران سلب
می شود ،که حتی رھبران آنان اخراج ،دستگير و شکنجه و اعدام نيز می گردند .پس از ھر اعتصابی کارگران بالفاصله
مفھوم واقعی »آزادی کار« و »قانون کار« را درک می کنند» :آزادی سرمايه« برای خريد »نيروی کار« در ھر
وضعيت و شکلی که مورد عالقه و نياز آنان است؛ »قانون سرمايه« که کارگران را مبنی بر معيارھايی ،با اعمال زور،
مجبور به پذيرش کليه شرط ھای آنان می کند!
اما در صورت بروز يک اعتصاب گسترده تر ،سراسری و عمومی ،تضاد بين »کار« و »سرمايه« در شکل عريان تر
و واضح تری ظاھر می گردد .برای نمونه چنانچه يک اعتصاب از کارخانه ئی آغاز گشته و به محالت ،کارخانه ھا و
ادارات مجاور گسترش يابد؛ زمانی که اعتصاب کارخانه از يک اعتصاب عادی )دست از کار کشيدن( فراتر رود و
کارگران ،کارخانه را نه تنھا به اشغال خود گيرند ،بلکه بطور »فعال« امر مديريت آن را بر عھده گيرند ،اعتصاب به
نتيجه منطقی و نھايی خود می رسد و يک سؤال محوری طرح می گردد :چه کسی »ارباب« کارخانه ،اقتصاد و دولت
است ،کارگران يا سرمايه داران؟
کارگران ،در عمل در می يابند که خود آنھا »ارباب« کارخانه ھستند و نه مديران و سرمايه داران .اما ،تنھا راه تضمين
تداوم اين وضعيت ،سازماندھی کارگری است .ايجاد »کميته اعتصاب« سنتا ً پاسخگوی اين نياز مقطعی کارگران است.
»کميته اعتصاب« نقش ايجاد جمع آوری منابع مالی ،خوراک و پوشاک و غيره را برای اعتصاب کنندگان بر عھده می
گيرد .اما اينھا تنھا کار »کميته اعتصاب« نيست .اين کميته به کميسيون ھای متعددی بر اساس نياز مادی ،معنوی و
سياسی و تشکيالتی کارگران تقسيم می شود .ما در اين مقطع شاھد نخستين نطفه ھای »قدرت کارگری« خواھيم بود.
کميسيون ھای مالی ،خوراک ،پوشاک ،ميليسيای مسلح ،اطالعات ،تفريح و حتی »اطالعات مخفی« به وجود می آيند.
چنانچه »اعتصاب« ،عمومی گردد ،بالفاصله بخش ھای توليدی ،برنامه ريزی اقتصادی ،امور خارجی نيز به دنبال
کميسيون ھا شکل می گيرند .در اينجا کارگران نخستين آزمايش »قدرت« را تجربه می کنند .کميته اعتصاب برای از
ميان برداشتن »تقسيم کار« تحميلی جامعه بورژوايی بين »برنامه ريزان« و »مجريان« ،به شکل روزانه جلسات
عمومی گذاشته تا تمام کارگران و خانواده ھای آنان در کليه امور تصميم گيری قرار گيرند.
چنين تشکل دمکراتيک و مبارزی نه تنھا مطالبات اعتصاب کنندگان را تحقق خواھد بخشيد که نخستين گام را برای
رھايی کارگران از اعمال زور و اجحافات مديريت و مسئوالن کارخانه ،بر خواھد داشت .يعنی نخستين گام در راستای
الغاء »از خود بيگانگی« و رھايی از شر »قوانين بازار« و »سرمايه«.
زمانی که يک اعتصاب محلی ،برای سازماندھی خود ،دست به ايجاد کميته اعتصاب دمکراتيکی می زند؛ زمانی که اين
قبيل کميته ھا نه تنھا در يک کارخانه که در يک منطقه به وجود بيايد؛ زمانی که اين کميته ھا از طريق ھيئت نمايندگی
اين نھادھا با يکديگر ارتباط برقرار کنند و مرکزيت بيابند؛ در آن صورت ما شاھد تّولد شوراھای کارگری خواھيم بود.
اين نطفه اوليه دولت کارگری آتی است.
شورای »پتروگراد« در روسيه به چنين شکلی تولد يافت و رھبری انقالب اکتبر را بدست گرفت .در ايران نيز در دوره
پيشا انقالبی قيام بھمن  ،١٣٥٧سازماندھی شوراھا و کميته ھای اعتصاب به بارزترين نحوی چنين نطفه ھايی را به
وجود آورد .کارگران و کارکنان صنايع نفت با چنين سازماندھی قادر شدند که شيرھای نفت را بسته و ستون فقرات
رژيم شاه را بشکنند .اين اقدام منجر به سرنگونی نھايی رژيم شاه شد.

پرسش :رابطه اعتصاب عمومی و »آگاھی« و انقالب پرولتری چيست؟
گرچه ھر اعتصاب گسترده و دراز مدت ،حامل نطفه ھای اوليه قدرت کارگری است ،اما برای تحقق نھايی آن ،به
عوامل ديگری نياز است .زيرا که تفاوت مھمی بين تھاجم بالقوه عليه دولت سرمايه داری و تحقق نھايی تسخير قدرت
سياسی توسط کارگران وجود دارد .آنچه اين دو وضعيت را بھم پيوند می دھد سطح »آگاھی« سياسی درون جنبش
کارگری است .بدون يک سلسله تصميم گيری آگاھانه ،ھيچ اعتصابی به خودی خود رژيم سرمايه داری را تھديد بنيادين
نمی کند .ھيچ »کميته اعتصاب« ی به شکل خودجوش به يک »شورا« تبديل نمی شود.
يکی از خصوصيات بارز انقالب ھای سوسياليستی کارگری نيز در ھمين امر نھفته است .بر خالف کليه انقالب ھای
اجتماعی گذشته که قدرت سياسی به طبقاتی انتقال يافتند که صاحب ثروت جامعه بودند )طبقات دارا( ،طبقه کارگر تنھا
طبقه ئی در تاريخ است که صرفا ً پس از قدرت سياسی و رھايی خود به ثروت ملی و مناسبات توليدی دست خواھد
يافت .بدون سرنگونی بنيادين دولت بورژوايی ،طبقه کارگر قادر به نظارت و کنترل کامل بر امور کارخانه ھا نخواھد
بود .بدون »سر به نيست« کردن دولت سرمايه داری کنترل بر مناسبات مادی توليدی غيرممکن خواھد بود.
اما ،سرنگونی قدرت و دولت بورژوايی نياز به برنامه ريزی و عمل مرکزی سياسی خاص دارد .برای سازماندھی
برنامه ی اقتصادی برنامه ريزی شده و اجتماعی شده نياز به اقدامات حساب شده است .بنابراين انقالب سوسياليستی تنھا
يک قيام توده ئی خود جوش نيست )البته در ھر انقالبی چنين حرکت ھايی ضروری است و بدون آنھا انقالبی آغاز نمی
گردد( ،بلکه حرکت مشخص برنامه ريزی شده ئی است که مانند زنجيری بھم پيوند خورده اند .ھر گسستی در اين
سلسله عمليات ،انقالب را می تواند با فاجعه روبرو کند.
به سخن ديگر ،انقالبی که قرار است کارگران »از خود بيگانه شده« را به انسان ھای »آزاد شده« ئی که سرنوشت خود
را در دست خواھند گرفت ،تبديل کند؛ بايد توسط پرولتاريای »آگاه« و سازمان يافته صورت پذيرد .البته تنھا »آگاھی«
نيز کافی نيست ،بايد وضعيت عينی نيز در سطح جامعه آماده باشد.
بديھی است که پس از ھر اعتالی انقالبی ،اعتصاب عمومی و قيام توده ئی ،مسئله ی »قدرت دوگانه« در جامعه طرح
می گردد :قدرت بورژوايی يا قدرت پرولتری .وضعيت عينی ئی که منجر به اعتالی انقالبی در دوره پيشا انقالبی ،در
راستای تسخير قدرت توسط پرولتاريای آگاه ،می گردد از اين قرار است :بحران عينی و دائمی در روابط توليدی
سرمايه داری )کسادی ،تورم ،بيکاری و ھرج و مرج در توليد و غيره(؛ بحران سياسی در درون ھيئت حاکم )کشمکش
ھای درونی ،بی اعتمادی به رھبريت  ،تفرقه ،عدم وجود يکپارچگی و وحدت(؛ نارضايتی عمومی مردم )به ويژه در
درون قشرھای خرده بورژوا و زحمتکشان(؛ بی اعتمادی طبقه کارگر به سياستمداران بورژوا ،اعتماد به نفس طبقه ی
کارگر در نتيجه مبارزات ضد رژيمی پيروزمند ،پيگير و دراز مدت؛ شکل گيری پيشروی کارگری منسجم و متعھد با
اعتماد به نفس کافی.
چنانچه اغلب وضعيت عينی ذکر شده ايجاد گردد ،ھر چه جرقه ئی در جامعه منجر به انفجار توده ئی می گردد .ھر
اعتصابی که از مطالبات اقتصادی جزئی آغاز گردد ،بالفاصله به »دروازه« طرح مسئله »قدرت دوگانه« می رسد.
البته فرا رفتن از اين »دروازه« ،بستگی به آمادگی پيشروی کارگری و به ويژه وجود يک »حزب پيشتاز انقالبی« در
جامعه دارد .حزبی که پيشاپيش ،اعتبار سياسی در درون پيشروی کارگری يافته باشد .در قيام بھمن  ١٣٥٧زحمتکشان
و کارگران ايران از اين دروازه عبور کردند ،اما به علت نبود »رھبری« در جنبش کارگری ،با استقرار ضد انقالب
سرمايه داری آخوندی ،از اين مرز عقب رانده شدند .قيام ھای شھرھای ايران به ويژه در اسالم شھر ،نمايانگر آمادگی
وضعيت عينی برای عبور طبقه ی کارگر از اين »دروازه« است .مسئله اصلی بر سر تدارک و سازماندھی انقالب آتی
ايران است.
دولت سرمايه داری نه تنھا با ارعاب و اعمال زور نظام سرمايه داری پوسيده را پا بر جا نگه می دارد که ھمراه با
رفرميست ھای رنگارنگ در درون جنبش کارگری ،مبادرت به تعويق انداختن انقالب اجتماعی می کند .تبليغات
ايدئولوژيک اين عده در درون طبقه کارگر و زحمتکشان تأثيرات خود را می گذارد .چنانچه طبقه ی کارگر تحت تأثير
ايدئولوژی بورژوايی و خرده بورژوايی و تبليغات سرمايه داری قرار نمی گرفتند ،نظام سرمايه داری يک روز ھم دوام
نمی آورد! حاکميت بورژوائی تنھا از طريق زور و تبليغات )رسانه ھای عمومی ،مساجد ،مدارس و غيره( نيز اعمال
نمی گردد ،که از طريق حاکميت بر بازار اقتصادی ،اعمال استثمار و »استثمار مضاعف« بر کارگران ،بيکار سازی و
اخراج و ايجاد وضعيتی که کارگران قادر نباشند به جھان بينی خود دست يابند ،صورت می گيرد .بورژوازی عامل
اصلی ايجاد »ايدئولوژی کاذب« در جامعه است که اکثر مردم را تحت تأثير قرار می دھد.

در جوامع غربی ،نظام سرمايه داری تنھا در وضعيت بسيار بحرانی متوسل به اعمال زور متداوم می گردد ،وگرنه با
تحميل قوانين بازار ،به اندازه کافی کارگران و زحمتکشان را ارعاب می کند ،تا توان مقاومت را از آنھا سلب کند.
کارگران )حتی آگاه ترين آنھا( نھايتا ً می پذيرند که برای کسب »يک لقمه نان« و يا برای »سير کردن شکم خود و
خانوده شان« بايستی »نيروی کار« خود را به فروش برسانند و به قوانين بازار تمکين کنند .اين اقدام به عنوان يک امر
»طبيعی« قلمداد می شود .تنھا در وضعيت بحرانی است که کل نظام سرمايه داری به زير سؤال رفته و قيام ھای توده
ئی در دستور روز قرار می گيرد.
در ايران ،طی سه دھه گذشته ،وضعيت سياسی ھمواره بحرانی و دائمی بوده و رژيم با توسل به اعمال زور و اختناق
حرکت ھای توده ئی را سرکوب کرده است .اما ھمان رژيم می تواند ،تحت وضعيت نوينی ،زير لوای »اصالحات«،
ارعاب زحمتکشان را به شکل ديگری اعمال کند.
در ايران توده ھای مردم توھمی به اين رژيم نداشته و ندارند و به اشکال مختلف به مبارزه ادامه داده اند )گرچه مقطعی،
محلی و کوتاه مدت( .بديھی است که چنانچه مقاومت آنان عليه رژيم ،متکی بر يک تشکيالت سياسی ،ادامه يابد و
خواھان تغييرات بنيادين نظام شوند ،کل »نظم« بورژوايی در خطر نابودی قرار خواھد گرفت .کارگران تنھا متکی بر
نيروی خود و در نتيجه ی مبارزات ضد سرمايه داری ،می توانند عليه تبليغات رژيم موضع اعالم کنند .آنھا در مبارزه
روزمره خود بر محور مطالبات »کنترل کارگری« در کف کارخانه متوجه می شوند که خود »ارباب« کارخانه اند .در
اينجا نطفه ی اوليه قدرت پرولتری شکل گرفته و زمينه برای حکومت کارگری فراھم می شود.
با تشکر
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