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 عمـــل کمیتـــۀ» ایجـــاد و طبقـــاتی مبـــارزۀ ایـــران، داریســـرمایه-1

 «کارگری سازماندۀ

 اجتماعی تضادهای از انبوهی ریشۀ داری،سرمایه: الف

ت با ها دست به گریبان استناقضاین  تناقضات عدیدۀ جامعۀ بشری در عصر کنونی هر کسی را که روزانه با 

شر ب چرا درحالیکهتواند باشد؟ کند که ریشه و دلیل اصلی این تضادها چه چیزی میاین پرسش مواجه می

خانمانی یا مرگ و میر ناشی از گرسنگی منابع مادی عظیمی در اختیار دارد، از حل مشکالت ابتدایی مثل بی

های قابل درمان به دلیل محرومیت از یک واکسن چرا هنوز هزاران نفر از بیماریها نفر عاجز است؟ میلیون

؟ چرا شودهر روز بیشتر میزیست محیط یبتخرچرا علیرغم پیشرفت وسیع تکنولوژی و علم، میرند؟ ساده می

شود؟ چرا نژادپرستی از سوی ملل وجود دارد و بسیاری از هنوز به زنان و کودکان در مقیاس وسیعی تجاوز می

  چراهای دیگر.

ند؛ طبقه کاجتماعی است که جامعه را به طبقات تقسیم می-داری یک نظام اقتصادیمسأله آنست که سرمایه

)یعنی « ولیدابزار ت» بربندی درآمد و فرهنگ و سطح مصرف و غیره، بلکه بر حسب مالکیت تقسیمنه بر مبنای 

ک ی« مالکیت خصوصیِ»داری . وجه مشخصۀ سرمایهشودتعیین می ها و ...(ها، معادن، زمینها، بانککارخانه

عیت کرۀ دنیا به اندازۀ نیمی از جم اجتماعی است. طبق آخرین آمار تنها هشت میلیاردر برتر اقلیت بر ابزار تولیدِ

د )حمل و کنهای جامعه را خلق میبدین ترتیب طبقۀ کارگر، یعنی اکثریتی که همۀ ثروتزمین ثروت دارند. 

ی هیچ چیز دیگربه همان اقلیت صاحبان ابزار تولید  ش...( جز فروش نیروی کارو وساز نقل، آموزش، ساخت

ه در عوض درست مانند انگلی که حیاتش وابسته به بدنِ میزبان است، از معاش ندارد. اقلیتی کبرای امرار 

داری، نه برای رفع نیازهای سرمایه کند. نظامهای حاصل کار جمعی اکثریت جامعه تغذیه میمنابع و ثروت

عمومی و فوری جامعه، که برای سود است. ولع سود، تمام منابع را از سمت رفع نیازهای اجتماعی به سمت 

سلیحاتی های تگونه است که مثالً هزینهکند. ایندار منحرف میلیت، یعنی طبقۀ سرمایهاقنیازهای یک  عفر

زدگان و سرکوب در این نظام اقتصادی اهمیتی به مراتب بیشتر از ساخت بیمارستان و مدرسه و رسیدگی به سیل

ه ما را به مانده، بالفاصلاز پیشرفته تا عقبکنندۀ این تصاویر در همه جای دنیا، یابد. شباهت خیرهو غیره می

نظام،  گرای اینماهیت تماماً گندیده و واپس !داریرساند: نظام سرمایهها میریشۀ مشترک تمامی این فالکت
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قا. است. از اروپا و امریکا تا آسیا و آفرییکسان های متنوع آن در عصر کنونی در سرتاسر کرۀ زمین فارغ از جلوه

ود کارگران، این اقلیت به حیات طفیلی خ ماند که چرا با وجود اکثریت مطلق کمّیِاین پرسش باقی میاما باز 

را  داراناگر همه کارگران جهان در یک لحظه تف کنند، سرمایه ویدگمیاست که مثلی الضربدهد؟ ادامه می

قتصاد یست دست از کار بکشد تا کل اقدرت را در دست دارد، یعنی تنها کاف بالقوهسیل خواهد برد. طبقۀ کارگر 

دار در این است که یک ابزار عریض و طویل به نام دولت برای فلج شود. اما رمز بقای طبقۀ ناچیز سرمایه

ه کند. قوۀ قضائیه هرگونداران تصویب میمحافظت از منافع خود دارد. قوۀ مقننه، قوانین را به نفع سرمایه

د. قوۀ مجریه، نهاد اجرای قوانین است کنوجب مجازات اعالم میرا جرم و مستحامی سرمایه  تخطی از قوانینِ

ش و اعتراض به اصل مقدس مالکیت خصوصی های نظامی هرگونه شورات و ارگانو پلیس و وزارت اطالع

دار یک ابزار سرکوب دیگر هم در ند. عالوه بر سرکوب فیزیکی، طبقۀ سرمایهنکرا در نطفه خفه و مهار می

ر مشت دهم را  فکریدار نه فقط ابزار تولید مادی، که ابزار تولید یار دارد: سرکوب فکری! طبقۀ سرمایهاخت

خود دارد: رادیو، روزنامه، تلویزیون، سینما، دانشگاه و ... بدین ترتیب روزانه طبقۀ کارگر را با ایدئولوژی خود 

لی، رواج پرستی، برتری طلبی مزی، قومیستجیهای فردی، خارگرایی، موفقیتکند. تبلیغ مصرفبمباران می

 فی و ... اخرافات عرفانی و دینی، مُد، پورنوگر

تواند بالقوه صرف شناخت این نظام و مبارزه با آن شود، تحت این سازوکارهای بدین ترتیب اذهانی که می

 شود.ایدئولوژیک به انفعال و روزمرگی و فردگرایی کشیده می

   دار در ایرانطبقۀ سرمایه: ب

یعنی اروپا، هنوز خصلتی مترقی در برابر اشرافیت ارتجاعی  ری که در آغازِ پیدایشش در مهد خودداسرمایه

سراسر ر و دهای مترقی خود را به اتمام رساند خیلی زود ظرفیت ای بالندگی و رشدشت، پس از دورهفئودالی دا

رو شد که خود جدید روبه ارتجاعی خود را نشان داد. بورژوازی اروپا خیلی زود با یک دشمناروپا ماهیت 

جع های مرتدر برابرش ابایی نداشت با همان بازمانده بورژوازی ای کهطبقه !: طبقۀ کارگربودایجادش کرده

 فئودالیسم همکاری کند. 

داری و پیدایش طبقۀ بورژوازی  شهری سرمایه گیری و رشد مناسباتانباشت اولیۀ سرمایه در ایران، شکل

دهی داری جهانی به مرحلۀ امپریالیسم گام نهاده و با شکلحاکم بر ایران، تاریخاً در مقطعی رخ داد که سرمایه

سرمایه  ۀاولی فرایند انباشتِ ،های نفوذ سیاسی ایجاد کرده بود. در نتیجهبه یک بازار جهانی، برای خود حوزه
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داری تاریخاً با جبر و زور امپریالیسم به کشور حقنه شدند. مستقل خود را نداشت و مناسبات سرمایهدینامیسم 

بدین ترتیب طبقۀ بورژوا در چنین کشورهایی برخالف اروپا هرگز از درون نبرد طبقاتی با استبداد طبقات 

عنوان دمکراتیک نداشت، که خود بهنه فقط سنت مبارزۀ بورژوازی بومی ایران داری زاده نشده بود. پیشاسرمایه

ود به .  نه پیشتاز مطالبات دموکراتیک که خایفا کردپادوی امپریالیسم نقشی به شدت ارتجاعی و استبدادی 

دل ب «جهان سوم»ی به اصطالح کشورهاایران و  اضی و سدی در برابر پیشروی آن درهای اعترترمز جنبش

ر سرکوب و امپریالیسم د« بورژوازی بومی»و زحمتکشان و نقشی که شد. تاریخ و سرنوشت اعتراضات کارگران 

 مهر صحتی بر این ادعا است. اندها داشتهکشاندنِ آنو بیراهه

   «عمل کمیتۀ» ایجاد و کارگری یابیسازمان: ج

 باعثرد گیقرار میرود وقتی در جوّ اختناق کشور می شدت ستم طبقاتی که امروزه بر کارگران و زحمتکشان

 رفیت تبدیلظبالقوه مثل جرقه در بشکۀ باروت بیافتد و های اعتراضی کارگری، ترین بارقهشود که کوچکمی

داری در کلیت خود، بنا به ماهیتش هرگونه د. دولت سرمایهباشرش همه جانبۀ سیاسی را داشتهبه یک شو

 کند.سرکوب و فرایند سیاسی شدن یک مطالبۀ سادۀ صنفی را هم تسریع می اعتراض کارگری را

د که کنهایی گریز از مرکز ایجاد میشایرها و گدرون حاکمیت، همیشه ریزشاز این گذشته، نبرد قدرت در  

ات راضو از اعت الظاهر اختالفاتی دارند، علیکراتیکوهای دمخواست در پوشش و« اپوزیسیون»تحت لوای یک 

ند که با ابرند. اما در عمل نشان دادهاجتماعی و کارگری به عنوان اهرم فشاری علیه جناح دیگر بهره می

ب از باال، بالفاصله در کنار رقبای پیشین خود برای سرکو حاکم از پایین و فشار جناح گیری مبارزۀ طبقاتیاوج

ه همپی )ک حکومتیحکومتی یا بروندرون ای رقیبِهگیرند. از این رو هرگونه توهم به گرایشجنبش قرار می

ی ، یک اصل اساسکارگری جنبش استقالل سیاسی، در حکم امضای سند مرگ جنبش است. اند(بورژوایی

 برای ما است. 

ترین سرکوب است، تحقق ابتدایی ه پاسخش به کوچکترین صدای اعتراضایران کی داری استبدادسرمایه

که  ایزند. بدین ترتیب دیوار جداییبه مبارزۀ سیاسی پیوند می اجباراًیل ماهیت خود مطالبات صنفی را هم بدل

همچون  شود، اساساً در مناطقیسیاسی از سوی فعالین سندیکایی کشیده می و معموالً بین مطالبات صنفی

عالم ا« صنفی»را  که صراحتاً همیشه حوزۀ مبارزۀ خود در ایران سندیکایی فعالِ . مثالً یکوجود نداردایران 

گیرد، حوزۀ اعتراضش را این بار مجبور می قرار سرکوب حاکمیت اش تحتکرده، وقتی برای مبارزۀ صنفی
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و تهدید و  شتر کند و به احکام زندان، تعلیق حقوق بازنشستگی، برخوردهای پلیسی با بستگاناست گسترده

ها مسألۀ دیگر نیز اعتراض کند؛ دست به اعتصاب غذا بزند و یا مثالً همکاران و حامیانش نیز برای ارعاب و ده

ای که بدواً از یک خواستۀ محدود های او به خیابان بیایند و غیره. خالصه آنکه مبارزهپشتیبانی از خواست

های زیادی از این تغییر سریع شعارهای صرفاً شود. نمونهمی سیاسی فاز وارد صنفی آغاز شده بود به سرعت

شود که قاعدتاً نوع ایم. این موضوع باعث میاقتصادی به حوزۀ شعارهای سیاسی را بارها در جنبش دیده

شود، چرا یابی کارگران برای مبارزۀ طبقاتی در این کشور از انواع تاریخاً سندیکایی آن در اروپا متفاوت تشکل

کوچکترین مطالبات دموکراتیک یا پیگیری مطالبات صنفی نیز با مبارزۀ ضداستبدادی گره خورده است.  که حل

د در کاری بتواننکه با داشتن برنامۀ عمل و با رعایت اصول مخفی ضروری است ایهای مخفیساخت کمیته

ه که نحوی پیش ببرند گری در مبارزات کارگری را در شرایط استبدادی بداخل کشور سازماندهی و دخالت

 گرایی و صنفی نگه ندارند وگرایی و قانونند و آن را در چهارچوبِ علنیاش را حفظ کخصلت الجرم سیاسی

 توجیه اینبا  های علنی رافعالیتها رفرمیست .انرژی مبارزاتی کارگران را در دور باطلی از سرکوب هرز ندهند

 81 دهه در صباالخ که هاییتشکل و هاکمیته ، حال آنکه تجربۀ خردکنند که برایشان مصونیت میتبلیغ می

 میکند.  ثابت شدند به تنهایی پوچ بودن این ادعا را ایجاد در داخل کشور

اساسی با  هایانداز که از حیث فُرم تشکیالت نیز تفاوتیک کمیتۀ پیشتاز کارگری، نه فقط از حیث چشم

انداز اتحادیه با به عضویت رساندن عموم کارگران یک صنف، چشمظرف سندیکا دارد، درحالیکه سندیکا و 

هایی زنی برای فروش بهتر نیروی کار را دارد، در یک کمیتۀ پیشتاز، نه تمامی کارگران بلکه پیشروترینچانه

داری شوند. در شرایط معمول سرمایهداری فعال میانداز ضدسرمایهکه دارای آگاهی طبقاتی هستند با چشم

اعتالی انقالبی رخ نداده است، همیشه نسبت اندکی از کارگران با عبور از موانع زیاد به آگاهی طبقاتی و  که

 های کارگری است. های پیشتازی محل فعالیت پیشروترینرسند. چنین کمیتهسیاسی می

 دانند. هرچند این جملۀهای پیشرو، رهایی طبقۀ کارگر را تنها به دست خودِ طبقۀ کارگر ممکن میکمیته

شود اما معنای واقعی آن اینست که ما قرار نیست به جای ای همیشه از سوی عموم طیف چپ تکرار میکلیشه

ت به کنیم و سپس از کارگران دعوطبقۀ کار اقدام به ساخت تشکیالت مبارزاتی )خواه سندیکا باشد یا حزب( 

 ها، در عمل رهبران اعتصابات و اعتراضات جنبش کارگریپیوستن به آن کنیم. بلکه کمیته برای ساخت هسته

هبران کند، تا از سوی همین رشان اقدامات عملی میکند، شانه به شانهیابد، با آنها نشست و برخاست میرا می
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ه رهبران المللی را نیز بهای عملی، وجه نظری و تجربیات جنبش بینین دخالتعملی دیده و پذیرفته شود؛ در ا

غول هاست که از پایین مشسازد و همراه آنای واحد با پیشروها میکند. به این ترتیب پیکرهعملی تزریق می

 دهد.های مخفی را در صفّ اول جنبش تحقق میسازماندهی شده و هسته

مشغول « رگریفعالین کا» و علنی هایتشکلها و پیشتاز کارگری، با دیگر کمیتهتفاوت کمیتۀ  دیگر سوی از

انداز استراتژیک و هم از حیث شیوۀ سازماندهی است. این کمیته بر خالف ها، هم از حیث چشمدر آن

شان شرایط برای طرح مطالبات زنند تا به زعمهای حداقلی درجا میهایی که در مطالبات و رفرمتشکل

فشار  های ناشی ازاش محدود به رفرم نیست،  هرچند رفرمای نامعلوم فراهم شود،  افقسیالیستی در آیندهسو

 نداختنا جا جهتِ درکنند، اما شناسند و از آن حمایت هم میاز پایین در جنبش کارگری را کامالً به رسمیت می

 علیه بارزهم به را جنبش گام به گام که کنندمی فعالیت کارگری اعتراضات در مطالباتی و شعارها از دسته آن

  .کند هدایت داریسرمایه نظام کلیت و حاکمه طبقۀ

که  ها اینست که حول یک برنامۀ مشخص شکل گرفتهدر واقع تفاوت اساسی دیگر این کمیته با سایر تشکل

بلکه هم چکیدۀ مشترک اند ای از مطالبات است. مطالباتی که از سطح ذهن بر روی کاغذ نیامدهمجموعه

 وبیل سرکها به دلتجاربی که انتقال آنالمللی و هم جنبش کارگری ایران هستند )تجارب جنبش کارگری بین

ها یتهکمهای عملی پیشینِ خودِ کمیته است. اند( و هم ضمناً محصول دخالتو خفقان سیاسی منقطع شده

اشند. ب ن به تن، پخش اعالمیه، تولید و توزیع بولتن و غیرهتوانند واسط چنین انتقالی از طریق ارتباطات تمی

 تواند ایستا و تغییرناپذیر باشد. برای تضمین پویایی و به روز بودن کمیته حفظای نمیاز این جهت چنین برنامه

 دارای مختلف هایحوزه در شاندخالتگریبسته به  مختلف، افراد کهچرا  دموکراسی درونی ضروری است.

 ،ودش متمرکز جایی در تجربیات این کل برای آن که. است نسبی و محدود الجرم ای هستند کهویژه تجارب

الیت فع بعدی دور درتا  گردد برنامه وارد آن چکیدۀ و بندی جمعسپس  و دنشو گذاشته بحث به الزم است

 .بخورد محک عمل در صحت آن

های دیگر در شکل مخفی آن است. ساختن و حفظ و مصونیت رهبران عملی این کمیته با کمیتهتفاوت دیگر 

ای از تجارب مستقیم جنبش کارگری را با ها فعالیت عملی هستند و چکیدهها و دههجنبش که محصول سال

به  ریمشوند که بخواهیم بگذاکنند ضروری است، رهبران آتی جنبش به سادگی ایجاد نمیخود حمل می

سادگی هم از بین روند. این دلیلی مزید بر علت است که چرا برای جلوگیری از شناسایی سریع، سوخت شدن 
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کاری را در این شرایط ای از مخفیهای پیشتاز حد قابل مالحظهها ضروری است که کمیتهشدن آنو زندانی

 استبدادی رعایت کنند.

گری در صف اول جنبش کارگری و سایر یک کمیتۀ پیشتاز کارگری باید فعالیت اصلی خود را دخالت

ای نه با صدور فراخوان و دستورالعمل بلکه با اعتبار چنین کمیتههای اعتراضی عمومی تعریف کند. جنبش

 آید. ت میموقع در درون اعتراضات به دسگیری صحیح در جای صحیح و با دخالت عملی و بهموضع

های کار، محالت، دانشگاه و غیره است و ابزاری های دو یا چند نفره در محیطسبک کار کمیته ساخت هسته

ن( کند، یک نشریۀ سازمانده )بولتها استفاده میکه برای ایجاد و بعدتر گسترش و مرتبط کردن این هسته

کند و نای نیازهای جنبش دخالتگری میاست. بولتن یک ارگان سازماندهی است؛ به این معنی که بر مب

هایش، بیند و با انعکاس دخالتبرد، بازخوردش را میترین مواضع را به درون جنبش میترین و صحیحسریع

وند و تنها شها، افرادی حول این بولتن جمع میکند. به این ترتیب با تداوم این دخالتمخاطب و نفوذ پیدا می

بودن محتوای این بولتن را در ارتباط با مبارزات روزمرۀ خود ببینند تا دیگر آن را  کافیست زده بودن و مرتبط

یح را در گیری صحکه از آنِ خود بدانند. یعنی مثالً در هنگام بروز یک اعتراض، موضع« بیرونی»ای نه نشریه

ز بولتن یک اعتصاب را ااین بولتن انتظار بکشند. یا در زمان قصد انجام اعتصاب، انتقال تجارب تدارک موفق 

ترتیب اعتصابی را به طور غیرمستقیم سازماندهی کنند. بولتن ظرفی است که در اختیار بخواهند و بدین

برد و هم از آن خط پیشروهای کارگری و برای پیشروهای کارگری است، هم خطوط را به درون جنبش می

های کند. از این گذشته هستهکارگری برقرار میای دوسویه و ارگانیک با پیشروهای گیرد. یعنی رابطهمی

ود ها و نقدهای خدهند، تجربیات و گزارشمتفاوت نیز از طریق همین بولتن اقداماتی مشترک را سازمان می

 کنند و غیره. ها منتقل میرا به دیگر هسته

ست که در عین حال های دخالتگری آنها انه محصول جمع کمّی افراد بلکه وابسته به حوزه ساخت هسته

های کارگری ساخته شدند، ها هستند. به مجرد آنکه هستهنیازمند نظم و اجرای خط منسجم در آن دخالتگری

تن به ماند. مادامیکه کمیته در فعالیت است، بولها با یکدیگر میاز اینجا به بعد مسأله بر سر ارتباط این هسته

. نهایتاً پس 1تواند اثربخش باشدتنها در سطح کلی دخالتگری می ها با یکدیگرعنوان ظرف ارتباطی این هسته

                                                            
 سوی از واندتمی خاص مسائل به پاسخگویی برای و هسته یک تشخیص مبنای بر نیز غیره و تحصیل و زندگی محل یا کارخانه ویژۀ هایبولتن هرچند .1 

 .شود منتشر هسته همان
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ه یک تر شدند، نیاز بهایشان جدیها زیادتر و فعالیتها و به مجرد اینکه هستهاز استمرار و گسترش فعالیت

 تر خواهد بود؛ حزب پیشتاز کارگری! تر و منضبطتر و منسجمظرف تشکیالتی سیاسی عالی

گیرد و پس از مدتی فعالیت نهادی موقتی است که حول یک هدفِ مشخص شکل می« هکمیت»در واقع یک 

 کهدهد که هدفش تماماً محقق شده و یا زمانیطبیعتاً باید منحل شود؛ حال این انحالل یا زمانی رخ می

ل یا الانداز انحشده بازمانده و نیازمند تجدیدنظر است. در هر حال یک کمیته چشمبالعکس از هدفِ تعریف

های هدفِ نهایی کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری، سازماندهی هسته استحاله به ظرفی جدیدتر را خواهد داشت. 

مخفی سوسیالیستی حول یک برنامۀ عمل مشخص است. با تحقق این هدف، یعنی ایجاد و سازماندهی 

فراهم خواهد شد و وارد فرم حزبی های انحالل کمیته های حزب پیشتاز انقالبی، زمینهمثابۀ پایهها بههسته

حزبی که بنا به تشخیصِ خودِ پیشروهای سوسیالیستِ متشکل در کمیته و با در دست داشتن نبض  خواهد شد.

مشخص از شرایط مشخص بنیان گذاشته خواهد شد. حزبی انقالبی با کادرهای برجسته و  اوضاع و با تحلیل

فعالیت، برخوردار از یک مرکزیت قوی اما دموکراتیک، مدافع حق  هاباتجربه و پیشرو و آبدیدۀ ناشی از سال

شین را در های پیتواند فعالیتگرایش، مجهز به برنامۀ تسخیر قدرت سیاسی طبقۀ کارگر، که از این پس می

بدون وجود چنین حزبی، دیر یا زود تمامی دستاوردهای کارگران از سوی  سطحی کیفیتاً باالتر پی بگیرد.

یش پچنین حزبی نمایندۀ منافع کل طبقۀ کارگر است اما حداقل تا هرچند ی درهم شکسته خواهد شد. بورژواز

به این  های انقالبی خواهد بود ووسیالیستهای کارگری و سانقالبی صرفاً متشکل از پیشروشرایط اعتالی از 

 شود.نامیده می پیشتازدلیل حزب 
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 . ما مطالبات و تولید در بحران -2

نده و درگیر تعطیلی کشا ورشکستگی و طور سریالی بهرا به بزرگ ایرانو معادن صنایع  کنونی که همۀبحران 

بته نوظهور ال است کهدی کمابیش نتیجۀ فرایننصیب نگذاشته است، خود کرده و حتی بخش مالی را هم بی

 اقتصاد واقعی بخش در گذاریسرمایه از بورژوازی گیریفاصلهاست. گرفتهسابقه بی یشدت بلکه صرفاً ،نیست

. استگرفته شدت گذشته دهۀ یک در خصوصاً که است فرایندی مالی، هایدارایی با قمار سوی به چرخش و

 این ردیگ بیان به یا کرد خلق سود مداوم طور به مالی شگردهای و عملیات با توانمی ظاهر به که توهم این

 واقعی بخش از ثروت مکیدن خاطر به نهایی تحلیل در زاید،می تریبیش پول وقفهبی پول، رسدمی نظر به که

 به مولد خشب از کارگر طبقۀ اضافی ارزش انتقال با «ثروتمندسازی» این بگوییم تر دقیق اگر و است اقتصاد

 یشپ اقتصاد واقعی بخش رمق و توان از بیش بسیار دیگر انگلی فرایند این اما. شودمی ممکن غیرمولد

شوند.  و کارگران اخراج و بیکار می ها تعطیلتیجۀ آن کارخانهکند، در نمی سنگینی آن بر وزنش و استرفته

 دارانمنابع عمومی و دولتی به سرمایه حساب و کتابِهای بیو واگذاری« سازیخصوصی»های طرح در پی

اران ددرشتِ بسیاری بودند که به مالکان و مدیران عامل و سهامدانه دارانسرمایه بخش خصوصی و شبه دولتی،

بود  زده دنبال شد آن. الگوی مشابهی که در تمامی این صنایع بحرانهای صنعتی تبدیل شدندعمدۀ مجموعه

و به شکل الوصول، بیش از قبل بادآورده و سهل هایدر سودای سود این مالکان نوظهور همگی که

بازی و فروش زمین و قطعات کارخانه و ایجاد های غیرمولد و انگلی مثل بورسبه فعالیتای افسارگسیخته

گری مالی خود یک پدیدۀ به سوی طفیلیجانبه خزنده و همههای صوری روی آوردند. این حرکت شرکت

شدت و از آن پس تاکنون  2118 جهانی های منتهی به بحران بزرگخصوص در سالالمللی است که بهبین

های مرکزی مهم اقتصادهای امپریالیستی، از بانک به این سو همۀ بانک 2118)از بحران مالی  استگرفته

 اند که به جایها دالر به بازارهای مالی جهانی تزریق کردهمرکزی ژاپن تا بانک مرکزی امریکا، تریلیون

 ت(.استر کردهها را فربهبازان سرازیر شده و آنجیب مالیه گذاری مولد و بهبود اقتصادی، تنها بهسرمایه

 سهامشود و میواگذار « باز قهاربورس»ی زنجان به یک «ایران ترانسفو»سهام است که بدین ترتیب 

ترین قیمت به ان در زنجان نیز به نازلجه نباتی روغن بزرگ مجموعۀ و کالش داللیی اراک به «هپکو»

واحد تولیدی فعال را همانند همین کارخانه به تعطیلی  18 الی 11 ترقبل که شودمیار واگذداریسرمایهیک 

داری که ناگهان اعالم ورشکستگی و توقف تولید های بزرگ و سابقهکم نیستند شمار کارخانه .بودکشانده 
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بری )و تغییر کار و پس از مدتی اخباری از فروش میلیاردی زمین«( ارج»کنند )از جمله کارخانۀ پرسابقۀ می

های کشور ترین کارخانهگسترش اخیر بحران به پرسابقهکند. کارخانه به بیرون درز می فروش تجهیزاتو  آن(

 هندر ذچه آن. کنداعالم میها به کارگران سایر کارخانه را دربارۀ گسترش این بحران هشدار سطح جدیدی از

نحالل ناشی از فروش و ا رقم وسوسه انگیزکه چرا باید از  گذردمی ها و مراکز تولیدیمالکان جدید این کارخانه

 که است یسناریوی این دقیقاً تن داد؟بار تولید و درگیری دائمی با کارگران به تداوم مشقتگذشت و  کارخانه

 .کندمی تهدید را هاکارخانه مابقی کارگران

 . کارگری مدیریت و کنترل الف:

جربه و بات سابقۀ کار حضور دارند. کارگرانِ هاسال ها، کسانی بادر بین کارگران اخراجی بسیاری از کارخانه 

داللی که تجاربش منحصراً در حوزۀ  دارِها قاعدتاً خود بهتر از یک مدیرعامل و سهامپرسابقۀ این مجموعه

های کارخانه را به حرکت درآورند و موانع و مسائل طور چرخدانند که چهمی ی بودهانگلو زیست  کسب سود

به دست  مستقیم برای زده باید در جهت اقدامدر این صنایع بحراناقدام کارگران  رورا حل کنند. از این تولید

 زدهباشد؛ واضح است که در این صنایع بحران کارگری و )یا( مدیریت گرفتن تولید و توزیع و اِعمال کنترل

در  .ها صورت خواهد گرفتها و تحت کنترل گرفتن امور به دست خود آناشغال کارخانه نها بااین هدف ت

واقع کنترل کارگری مقدمۀ ورود به مدیریت مستقیم کارگری است. وقتی کارگران کنترل امور کارخانه را به 

به نیروی  ا کم کردن اتکاکنند تا رفته رفته بگیرند، هم تجربه و هم اعتماد به نفس الزم را کسب میدست می

تخصصی بورژوازی خود نیز رأساً امور مدیریت را به دست گیرند، تمامی این تجاربی که در واحدهای پراکندۀ 

تصاد ای برای به دست گرفتن کنترل کل چرخ اقداری پایهشود بعد از سرنگونی دولت سرمایهتولیدی کسب می

ی نیست جز کاتالیزوری جهت تسریع فرآیند مبارزۀ رو به رشد چیز« کنترل کارگری»خواهد بود. هدف نهایی 

طبقاتی. اگر یک واحد تولیدی طی مبارزۀ کارگری تحت کنترل کارگران درآید، الجرم برای پیشروی و نگه 

ب رانده به عقتر طبقاتی پیوند بخورد وگرنه این دستاورد داشتن دستاوردها مجبور است که به مبارزۀ کلی

با  به اجبار آن واحد تولیدیِ تحتِ کنترل، همچنان تک افتاده و در احاطۀ بازار است و اکهخواهد شد. چر

 نندود با تبانی آن واحد را فلج کتوانند دیر یا زداران میها مراوده دارد، بنابراین سرمایهداران دیگر بخشسرمایه

ز طریق وام امثالً داران کارشکنی سرمایهتا این الگوی مبارزۀ کارگری به دیگر واحدهای تولیدی سرایت نکند؛ 
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افت که ی ترتیب کارگران به سرعت درخواهندشکنی و... خواهد بود. بدینندادن، عدم تأمین مواد اولیه، قیمت

« صیخصو مالکیت»مسألۀ دار است و با وجود کنترل کارگری، مالکیت هنوز به هر حال در دست سرمایهاوالً 

د بلکه با دار متخاصم طرف نیستنشوند تنها با یک سرمایهباقی بماند و ثانیاً متوجه مینخورده تواند دستنمی

ران شان را با کارگطرف هستند و برای غلبه بر آن باید به شکلی متحد مبارزه دارانحامی سرمایه یک نظامِ

 دیگر واحدها پیوند زنند.

درون چهارچوب  در قدرت دوگانۀ موقتیک ی هادر کف کارخانه یا کارخانه« کنترل کارگری»در واقع 

آورد که بالقوه به تشدید نهایی مبارزۀ طبقاتی خواهد انجامید. به این اعتبار کنترل داری فراهم میسرمایه

کارگری خصلتاً باثبات نیست. اگر کنترل بر واحد تولیدی که با مبارزۀ کارگران حاصل شده، تحت شرایطِ 

 اش تهی شده و به سمت سازش طبقاتیبیابد محققاً از خصلت انقالبی« ئمیدا»و « نرمال»خاصی موقعیتی 

ن مدیرا رفته است. تجلی این سازشکاری آن خواهد بود که قشری از کارگران بوروکرات بدل به مشاوران

چنان در شود و نبض تولید همنمی مدیریت مستقیم کارگراناولیه هرگز بدل به  کنترلشوند و عمالً می بورژوا

« تیاقتصاد مشارک»که بورژوازی تحت عناوین « بدیعی»مانَد. مباحث و الگوهای داران باقی میدست سرمایه

این انحرافات سازشکارانۀ طبقاتی است  تجلیِدهد ارائه می« داریدموکراسی کارگری در چهارچوب سرمایه»و 

رویج کنترل کارگری ت وجه انتقالی را به جای و سود در تولید« دارسرمایه»و « کارگر»که تثبیت مشارکت 

 کنند.می

 . حسابرسی دفاتر بازکردن ب:

 شبه و دولتی موسسات و هاشرکت ارشد مدیران تومانی میلیون صد چند و ده چند حقوقی هایفیش افشای

های ها و حساسیت زیادی را بین طبقۀ کارگر برانگیخت. درحالیکه بخشدولتی در دو سال گذشته واکنش

هاست معوقۀ مزدی دارند و بخش قابل توجهی از کارمندان و بازنشستگان زیادی از کارگران مراکز تولیدی ماه

اری حاکم دارند، نشر تصویر دنشده از دولت سرمایههاست مطالبات و دستمزدهای پرداختدولتی نیز سال

 های نجومی، خشم فوری و سریع طبقۀ کارگر را در پی داشت. فیش

 شوند، «ازینوس» و «بازسازی» باید هاشنوند که کارخانهبه همین سیاق کارگران بخش تولید این توجیه را می

ها ناگهان مراکز است و غیره. در پی این بهانه «ده زیان»وجود دارد و کارخانه  «نقدینگی» یا آنکه کمبود
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شوند، اما در عین حال بر لیست اموال و تعداد خودروها و ویالهای صاحبان همان کارخانه تولیدی تعطیل می

دارد تا این پرسش را مطرح کند که شود. چنین تناقض آشکاری هر کارگر ساده را وا میو مدیران افزوده می

 های مدیران نه تنها کاهشده بودنِ تولید است، چرا فیشل از کمبود نقدینگی یا زیانپس اگر واقعاً مشک

کل ما حل یه اختالس کم بشه، مش» اینکه کارگران مبنی برخودانگیختۀ شعار  نیافته که بیشتر شده است؟

 د. ، چکیدۀ همین واقعیت را در خود دار«شهمی

، های بازنشستگی، تأمین اجتماعیی نیست و شامل صندوقهای حقوقتنها منحصر به فیش که این فسادها

 تواندیماین فساها افشای بخشی از  .تنها نوکِ کوهِ یخ است شودهای کارگران و غیره میانواع بیمه، تعاونی

 که یشرایط در. کند بدل جنبش کارگری ایران محوری مطالبات از یکی به را «حسابرسی دفاتر کردنباز»

ای هتحریم»و  «منابع نبود» و «رکود» اسم به همه و همه نیرو، اخراج و تعدیل معوقه، حقوق دستمزد، کاهش

 حتص تعیین برای را خرج و دخل دفاتر و حسابرسی اسناد خود که دارند حق کارگران شود،می توجیه «سابق

اسرار  از علنی کردن این چه ترسیگوید، ها از نبودِ منابع میاگر واقعیتِ حساب. بررسی کنند ادعا این سقم و

حاکم از این اسرار « اقلیت»داران به عنوان داران و سهاممعامالتی وجود دارد؟ و اگر قرار است که سرمایه

؟ ندز آن آگاه نباشاهستند  گردانندگان اصلی تولید که جامعه، یعنی کارگران« اکثریت»معامالتی آگاه باشند، چرا 

ظارت هایی برای بازرسی دفاتر، نمنتخب کارگران، کمیتهواقعاً یلۀ نمایندگان باید در سطح هر کارخانه، به وس

های جدید، استخدام یا اخراج کارگران و سازماندهی کار در کارخانه و کلیۀ امور مربوط گذاریبر تولید، سرمایه

 داد.به کارگران تشکیل 

های های مدیران، وامها، پاداشازیسیف و میل، حسابححجم باالی رشوه، با بازکردن دفاتر حسابرسی، 

ی واقعیت اینست که حت برای همگان افشا خواهد شد.های صوری و غیره شویی و ورشکستگیمخفی و پول

 داشتبه آموزش، زمینۀ در را جامعه اصلی نیازهای تواندهم می آورسرسام و نجومی مبالغ این از کوچکی بخش

 مالی، نگفته منابع اینکه مگر نیست شدنی این اما. کند برآورده غیره و تغذیه سوء فقر، بیکاری، رفع درمان، و

 .شود تهگرف کار به و ریزیبرنامه اجتماعی نیازهای رفع برای کارگران، خود دمکراتیک نظارت و کنترل تحت
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 .  معادن و کالن صنایع ها،بانک کردنملی ج:

ر ز متأثها و موسسات مالی نیبانک ورشکستگی واحدهای تولیدی به تفصیل سخن رفت،در بخش قبل از روند 

 بخش ای با تغذیه ازسابقهانگلی اقتصاد به طرز بی خشهای اخیر باند. گفته شد که در دههاز روند مشابهی

است. دهداری شهای سرمایهاین پدیده مسبب جلوۀ جدیدی از بحران در سرتاسر بخش و و مولد فربه شدهواقعی 

رو است. گذاری است، درحالی که بخش مالی با وفور نقدینگی رو بهشدیداً نیازمند سرمایهبخش واقعی اقتصاد 

خش ارد بمولد و در بخش گذاریبه جای سرمایهکه بخش اعظم این مازاد نقدینگی در دست یک اقلیت است 

ی در داری جهانهای سرمایهتناسب بخش مالی نه فقط یکی از ویژگیاین رشد بی شود.می سوداگری مالی

های فهرست دورۀ کنونی است، بلکه باید اضافه کرد که ایران از نظر رشد انگلی بخش مالی در زمرۀ باالترین

وند، شمی مؤسسات اعتباری که مثل قارچ سبزای و سایر های سایهها و بانکجهانی قرار دارد: سرانۀ بانک

که اعتراضات  گذاران کاسپینسپردهو است. بالتکلیفی مالباختگان ثامن الحجج  در کشور های دنیاجزء باالترین

ی های مالوپاشاین ریخت بحران ورشکستگی ناشی از تنها دو نمونه از وسیعی را در دورۀ اخیر موجب شد،

های طفیلی و سوداگرانه در بخش مالی به قدری باالست که شماری از فعالیت .استوکتاب  حساببی

ان های مستقل خودشبانکهم ترین خودروسازی کشور( های صنعتی مثل ایران خودرو )به عنوان بزرگشرکت

متی وبسیاری از نهادهای حکسیاق اند تا از این بخش مالی چرب و نرم سهم داشته باشند. به همین را دایر کرده

هم  و نهادهای مذهبی و نظامی هاهای بازنشستگی و خیریهها( و صندوقو نظامی و شهری )مثل شهرداری

 اند.های خودشان را تأسیس کردهبری از بخش پرمنفعت مالی، بانکبرای سهم

 ت:ۀ سازماندۀ کارگری چنین اسها و موسسات مالی مطالبات اصلی کمیتدر مقابل سند ورشکستگی بانک

 ورت ص کارگران دموکراتیک نظارت و کنترل تحتباید  بزرگ مالی مؤسسات و هابانک سازیملی

 و اندازهاپس امنیتِ تضمین و حفظ با و سابق مالکین به غرامت پرداخت بدون باید سازیگیرد. ملی

 باشد. مالکانخُرده و کارگران هایسپرده

 و یستهشا مشاغل ایجاد صرفِ کارگران، کنترل تحتها باید در بانک سرشار و ذخیره شده مالی منابع 

 هایتوده نفع به اجتماعی هایبرنامه و آموزش و بازنشستگی مزایای و درمان و بهداشت و مسکن

 زحمتکش شود. 
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 اجتماعاً هایشوند و فعالیت باید باز بیمه هایشرکت و بزرگ مالی مؤسسات و هابانک حسابرسی دفاتر 

 و متوقف شوند.نهادها تماماً افشا  این غیرقانونی و مخرب

 های علنی باید به شکل شفاف در دادگاه هاآن رابطین و کالهبرداری و فساد در درگیر افراد تمام

 محاکمه شوند.

 هاآن مالکین و نجومی هایحساب افشای در بانک کارمندان مالی، نقش اشرافیت برای درهم شکستن قدرت

 هایشان استفاده خواهند کرد. ای برای پوشاندن جرمداران از هر وسیلهو کلیدی است، چون سرمایه مهم بسیار
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 .  کارگر طبقۀ برای رایگان و عمومی خدمات مطالبۀ -3

 همگانی مسکن الف:حق

أموران علیه م ای شهرهاحشایه هاست در مناطقای که سالپراکندهنشینی و اعتراضات سابقۀ حاشیهرشد بی

گیرد تنها یک جلوه از فاجعۀ بحران مسکن و فقدان پناهگاه برای طبقۀ کارگر گر شهرداری صورت میتخریب

 در) خانمانیبی از اینشدهاعالن آمار و نشینمیلیون حاشیه 11میلیون بافت فرسوده و ناامن و  19آمار است. 

اچیز ن مضحک و سهم وقتی در کنار اندرا پُر کرده فضاهای شهری که( …و  گورخوابی و خوابیکارتن قالب

 کند.گیرد، ابعاد این فاجعه را بیشتر هم میحداقل دستمزد( قرار می %1« )کمک هزینۀ مسکن»

ز طرح مطالبات عمومی اشکل کارگران در زمینۀ مسکن باید خود را به« طبقاتی»جا پیگیری حقوقِ در این

 :دولت نشان دهد

  ها این مسکن -زحمتکشانبرای کارگران و های کارگری در قالب شهرکطرح شعار مسکن عمومی

 نقدی ۀهزینبه جای کمکاز این طرح باید  ؛باشند ساله با قیمت ثابت و پایین 99های اجارهباید دارای 

 دفاع شود. مسکن )وضعیت فعلی(

 هایها و اختصاص این بودجه به پروژهها، پاساژها و مالعوارض شهرداری بر برج کردنشعار تصاعدی 

ها ها و عوارض شهرداری از حوزۀ مسکن و انحصار این مالیاتانحالل کلیۀ مالیات ؛مسکن کارگران 

 تجاری -بر حوزۀ مستغالت اداری

 های مسکن کارگری زیر نظارت دموکراتیک خودِ کارگران مدیریت تعاونی 

 دیگر  و مسکن های تعاونیتحقیق و تفحص مستقیم کارگری )و بازکردن دفاتر حسابرسی(ِ پروژه

 های عمومی مثل مسکن مهرمسکن

 های خالیپیگیری مجرمانۀ مالکین خانه 

 شغال به تصرف و ا نشینان(فاقدین مسکن )و حاشیهجمعی  اتبا اقدام انحمایت و همبستگی کارگر

 های عمومیلیِ تحت تملک دولت و ارگانهای خافضاها و ساختمان

  ترین که یکی از سوداگرانه مسکن مهر هایی مانندطرحکوتاه کردن فوری دست پیمانکاران خصوصی از

، ولی عمالً به هدف پُر کردن جیب دالالن و استدرآمدها بودههای دهۀ اخیر به اسم مسکن کمطرح
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سریع دولت برای تکمیل فوری ساخت و سازهای ناتمام ها بود. ورود پیمانکاران و بساز و بفروش

 .کنندگاننامثبت دموکراتیک نظارت و کنترل های مسکن مهر تحتساختمان

  اکنینستعیین نهایی مقررات مسکونی و ساخت و ساز محالت باید در کنترل زیر نظارت دموکراتیک 

 باشد.

  آموزش حق ب:

 اتمناسب دلیل به اما است،شده فراهم آموزش کردنهمگانی مادیِ شرایط آنکه علیرغم داریسرمایه نظام در

 در ولتد که تغییراتی اند.محروم عالی تحصیالت سطح تا رایگان آموزش از جامعه اکثریت همچنان طبقاتی

 مخربی تأثیرات چنان آموزش حوزۀ در ،کرد ایجاد «اقتصاد آزادسازی» هایسیاست عنوان تحت گذشته دهۀ

 پس از که آموزانیدانش خوردن کتک بر مبنی اخباری نشر که است گذاشته کارگران فرزندان تحصیل بر

 دارد سال هر پاییز در شهریه پرداخت عدم دذ «پولیبی شرم» از ناشی خودکشی یا آیندبرنمی شهریه پرداخت

 مه را ایپایه تحصیالت هنوز که جدیدی نسل بین در تحصیل از محرومیت از جدیدی موج شود.می عادی

 عرف برای کشور ایحاشیه مناطق در که دخترانی کار، کودکان زیاد تعداد است. دادن رخ حال در نگذرانده،

 ... و شوندمی ازدواج به مجبور خانواده معیشت

 هایاهدانشگ تعداد آنکه با دارد. خود درون مشابهی تضادهای اما تفاوت علیرغم نیز عالی تحصیالت فضای

 این از ندکیا بسیار بسیار درصد تنها اما است، بیشتر هم هند یا چین در هادانشگاه کل تعداد از ایران در رسمی

 سهمیۀ زایشاف با است سالی چند نیز دولتی رایگان هایدانشگاه از اندک تعداد همین هستند. رایگان هادانشگاه

 ینعناو تحت پولی قیمتگران هایدانشگاه از شعبی زدن و «روزانه» هایسهمیه کاهش مقابل در «شبانه»

 کنند.می فروشیمدرک علناً آیدبرمی هایشهزینه پسِ از جامعه ثروتمند قشر فقط که «المللبین هایپردیس»

 و قتصادیا عدیدۀ مشکالت از گذر با کارگر طبقۀ جوان نسل از بخش تریناقبالخوش و بااستعدادترین وقتی

 فسادهای و ایدئولوژیک و اقتصادی فشارهای دیگر از انبوهی تازه شود،می دولتی دانشگاه وارد کنکور بلند سدّ

 به رودو از پیش اگر گذارند.می او تحصیل راه سر بر جدیدی موانع آکادمیک فضاهای این بر مسلط آموزشی

 سدّ با باید مروزا کرد،می «رقابت» کنکور تموسسا ترینگران و ترینتخصصی یافتگانآموزش با باید دانشگاه

 از ترالاقبکم بخش کند. رقابت بورسی هایرانت و فروشیمقاله و فروشیمدرک و بازیپارتی و رشوه و رانت

 به یلیالتحصفارغ از بعد هم نهایت در بیند.می خود روی پیش را آزاد دانشگاه هایشهریه سدّ نیز کارگر طبقۀ

 .آورندمی روی خود تخصص با غیرمرتبط مشاغل به باالجبار متخصص، یک شنق در کار جای
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 ای،یهحاش مناطق در دختران تحصیل از محرومیت جمله از دیگری مشکالت طبقاتی، موانع این تمام بر عالوه

 مامیت شدن دارستاره همچنین تحصیل، از بهایی دانشجویان محرومیت و افغانستانی کودکان محرومیت

 جمهوری دارایهسرم حاکمیت که است موانعی از دیگری بخش اند،داشته سیاسی فعالیت سوابق که ویانیدانشج

  است. گذاشته همگانی تحصیل حق راه سر بر اسالمی

 التتحصی مقطع تا همگانی و رایگان تحصیل حق» شعار کرد خواهد تالش کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ

 هب تحصیل از محرومیت با مرتبط اعتراضات سایر و دانشجویی و معلمان مبارزات که هرجایی در را «عالی

 باید نکورک داللی موسسات و خصوصی مدارس بساط بیاندازد. جا باشد میان در سیاسی و ایدئولوژیک دالیل

 ایدب دولت ند.شو توزیع عمومی شکل به که انحصاری شکل به نه آموزشی منابع تمامی و شود برچیده

 طویله در درس هایکالس برگزاری کند، فراهم را محروم مناطق در مدرسه ساخت برای الزم هایزیرساخت

 درس کالس در استاندارد بخاری نداشتن خاطر به آموزدانش کودکان سوزیآتش است. قبول غیرقابل صحرا و

 شوند. ادرهمص و متوقف باید غیرانتفاعی به لتیدو مدارس واگذاری روند گیرد. قرار پیگرد مورد باید و جنایت

 یچیز شوندمی مطرح «تعاونی مدارس» مانند کنندهگمراه عناوین تحت که پُرکنیدهن هایطرح همچنین

 شوند. افشا باید و نیستند جدید هایپوشش تحت سازیخصوصی سیاست استمرار جز

 

   رایگان درمان حقّ و سالمت ج:

که  هاستسالاستفاده از خدمات درمانی نه یک امتیاز که یک حق است. نظام درمان نباید انتفاعی باشد. 

ن . ایاست زیر فشار دارانه در بخش درمانسرمایههای سیاستسلطۀ خاطر به طبقۀ کارگر کشورسالمت 

اثیر قرار تحت تهای سوداگرانه نه فقط کارگران شاغل در این بخش، که مستقیماً کل طبقۀ کارگر را سیاست

ی که بر نظام بزرگ های دولتی ایران کشیده شده باشد و فاجعۀپای فردی به بیمارستان که . بعید استاستداده

گونۀ هزینۀ خدمات درمانی و ظهور قارچرود بر او پوشیده بماند. از رشد صعودی سالمت ایران می

های پزشکان و ارجاع غیرقانونی بیمار از بیمارستان دولتی به خصوصی های خصوصی و زیرمیزیبیمارستان

  …های طوالنی اورژانس وگرفته تا صف

 شامل:  کندطرح و پیگیری میدرمان  ی که کمیته در بخشمطالبات
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  کردنگانو رای سازییل دموکراتیک کارگران و سپس همگانصنعت بیمه تحت کنترملی اعالم کردن 

رح از پایه )وضع کنونی: بیمۀ سالمت( به یک طاین بیمه  سطح پوششگسترش خدمات بیمارستانی و 

 های خاص و...(.دندانپزشکی، روانی، بیماریجراحی، رایگان و جامع بیمۀ تکمیلی )شامل 

  یرایگان و همگان هایغربالگریاجرای وسیع 

  امکانات بیمارستانی در مناطق محروم فوری افزایش 

  ندشوعمومی خصوصی هایبیمارستان انتفاع از حوزۀ سالمت و درمان باید بیرون گذاشته شود و 

 ا،هدولتی و افزایش ساخت و ساز شعب این بیمارستان هایتجهیزات بیمارستان نوسازی کامل 

   این بخش بر کارگران شاغل درتحمیلی  کاریاضافهاستخدام نیروهای بیکار بخش درمان بجای 

  ِجای های بیمارستانی )بهبر محیطو بیماران درمان  بخشِ مشترک کارکنان دفاع از شعار کنترل

 ...مدیریت انتصابی از باال(

    رایگان شهری خدمات د:

 مسئولیت سلب معنای به شد، اجرا کشور در «هایارانه آزادسازی» عنوان تحت پیش چندسال که ایپروژه

 رایب برق( و گاز و آب جمله )از شهری عمومی خدمات تأمین به کمک وظیفۀ از دولت نسبی( تاکنون )هرچند

 کار از که غیررسمی کارگران و بیکاران شهرها حاشیۀ در اینک که شده آن تغییر این نتیجۀ بود. کارگر طبقۀ

 با ریزگ و جنگ و کنتور حذف به دست مجبورند نیز گاز و آب و برق از استفاده برای حتی محرومند هم ثابت

 هزینۀ رفِص باید کارگر یک ناچیز دستمزد از بزرگتری سهم اینک نیز شهریدرون مناطق در بزنند. شهرداری

 رد مترو و توبوسا مهم نقش است.شده برابر چندین عمومی نقل و حمل هزینۀ شود. شهری عمومی خدمات

 رداختپ کار محل به جابجایی برای باید روزانه کارگران که را ایهزینه آورسرسام افزایش این بزرگ شهرهای

 نقل و حمل از اعم شهری خدمات تمامی سازیعمومی و سازیرایگان خواستِ است.کرده کمرشکن کنند

 ایبر و طرح کارگری جنبش در باید که است مطالباتی جزو برق و گاز و آب خدمات از استفاده حق و جمعی

 کرد. مبارزه آن
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  . ایران در کار ذخیرۀ ارتش و بیکاری -4

حقی که  .است داریجامعۀ سرمایهچهارچوب ترین حق کارگران در ابتدایی ،حق کار و برخورداری از شغل

شکر وجود ل ابه بیکاری نیاز دارد تا اوالً بهمیشه داری سرمایهاما  اکثریت جامعه برای بقا به آن نیاز دارند.

ر مقابل ایجاد رقابت، بیکاران را دشکاف انداختن و و ثانیاً با  نگه داردرا به طور کلی پایین  هابیکاران، دستمزد

 ،است دولتاز  اشتغالمطالبۀ  ترین شعارشهر کارگری با هر سطح از آگاهی، ابتدائی کارگران شاغل قرار دهد.

ا داری هرگز قادر نیست این مطالبه راما سرمایه. زیرا که بدون شغل و فروش نیروی کارش قادر به بقا نیست

واهد تواند بدهد و نه خای نه میداری خصلتاً تن به چنین مطالبهبرای همۀ کارگران برآورده کند. نظام سرمایه

داری است. حتی در رارفتن از چهارچوب مناسبات سرمایهداد، چرا که هرگونه تحقق این هدف الجرم الزمۀ ف

 است.داری قادر به رفع معضل بیکاری نبودهاوج بهترین دورۀ رونق اقتصادی نیز سرمایه

بار بیکاری رسمی، بلکه در انبوهی از مشاغل خُرد ارتش بزرگ بیکاران در کشور نه تنها خود را در آمار فاجعه

اذب دهد. مشاغلی که خصلتی موقت و کنویسی و... نشان مینامهستفروشی، پایانو انفرادی مانند کولبری، د

اتی این شود. تحلیل جایگاه طبق« مشاغلی»دارند و ارتش بیکاران برای امرار معیشت ناگزیر است درگیر چنین 

ولید )کامپیوتر، تدلیل مالکیت شاغل بر ابزار شاغلین ممکن است این تصویر اشتباه را به ذهن متبادر کند که به

شوند، حال آنکه خصلت بورژوازی فقیر شهری محسوب میکاال برای فروش و...( این شاغلین جزو خُرده

بورژوازی آنست که در عین حال کنترل نسبی بر شرایط و ابزار تولیدش دارد )مانندِ یک پزشک متخصص خُرده

که ذکر شد، جزو ارتش بیکاران در کشور محسوب هایی ای و...(، درحالیکه رستهنویسِ حرفهیا یک برنامه

شوند و به این اعتبار ما معتقدیم باید اوالً مطالبات مربوط به بیکاری را میان آنان جا انداخت و ثانیاً باید می

د زند. داری پیونمطالباتی را میان این حاضرین در صفّ اردوگاه کار مطرح کرد که آنان را به مبارزۀ ضدسرمایه

هایی حائز اهمیت است. ها برای چنین دخالتگریهجوم مأموران شهرداری به دستفروشان و قتل آن مثالً

 در ارگرانک و دستفروشان دستفروشان؛ ترویج همبستگی و همراهی مستقل تشکل مطالباتی مانند: ساخت

 جمعی دفاع مأموران، شعار تدارک حملۀ زمان در دستفروشان از مردمی یکدیگر، شعار دفاع اعتراضات

 هایی است.گریای از چنین دخالتمأموران و... نمونه یورش زمان در دستفروشان
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داری ایران که از ایجاد شغل ناتوان است و آمار زیاد جمعیتِ جوان بیکار به عنوان یک اهرم فشار دولت سرمایه

معیت را به شکل غیررسمی و خارج است تا این جهایی سعی کردهبا ارائۀ طرحاخیراً  اجتماعی بر آن قرار دارد،

هایی مشغول دارد تا هم حد میانگین کنونی استثمار را بدون قید و بندهای «شغل»بارِ کار به از مدارقانونِ فاجعه

هایی مثل داران خُرد در داخل کشور بدهد. طرحنظارت کارگری باالتر ببرد، هم باجِ چرب و نرمی به سرمایه

 ای هستند. بخشی از چنین برنامه« شاغل خانگیم»و حمایت از « کارورزی»

ام در برای استخد فشرده تحصیل سال حداقل شانزده از التحصیالن دانشگاهی پس، فارغ«کارورزی»در طرح 

 از شطرحی پی چنین تصویب شوند.واحدهای تولیدی با یک سوم حداقل دستمزد و بدون بیمه استخدام می

 ارگرانِک از رسمی بیگاری این. بود کشور کارگر طبقۀ کل استثمار و سرکوب جهت ایشدهحساب قدم هرچیز

 سهم توجهابلق شدنافزون نفع به و کارگران این خودِ استثمار متوجه مستقیماً کهآن بر عالوه التحصیل،نوفارغ

به  خدامیاست کارگران سایر دستمزد داشتن نگه پایین هدف با حال عین در هاست،آن دسترنج از کارفرما سود

 رینکوچکت که کرد خواهند کارگرانی دیگر سر بر چماقی را بیگاران این جذب داران،سرمایه. استاجرا درآمده

 و چرب رانت دولت در این طرح، این بر عالوه. دهند بروز خود از دستمزد و بیمه کار، شرایط دربارۀ اعتراضی

 کارگران، نای از که داریسرمایه هایبنگاه به «مالیاتی معافیت» عنوان تحت عمومی، منابع از نیز مضاعفی نرمِ

 یگرید رانت عالوه بر این! استداده دهند، ارتقا «کارگری» مقامِ به را هاآن ماه شش از بعد و بگشند بیگاری

 هک باشد شانسخوش قدرآن اگر -«کارش نیروی فروش» ماهیک اندازۀ به کارگر، خود جیبِ از بار این نیز

 واریز باید داده انجام را شغلی گریواسطه که داللی بنگاه جیبِ به -!یابد ارتقا «کارگری» مقامِ به هاماه از پس

حال در غیاب نفوذ یک نیروی سازماندۀ پیشرو که ظرفیت اعتراضی بیکاران را به یک جنبش با این .شود

 اندهیسازم اند.داری پیوند زند، چند صد هزار نفر بیکار، برای ثبت نام در این طرح به صف شدهضدسرمایه

 تدول علیه کار، هایمحیط و دانشگاه دل از توأمان طوربه باید طرحِ کارورزی کشیِبیگاری علیه اعتراض

هم  و جهت پیوند اعتراض بیکاران هم دخالتگری کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ . شود بلند حاکم داریسرمایه

 داری را در دستور کار خود خواهد داشت.به جنبش ضد سرمایه دانشجویان

رح شد ط« هر خانه، یک کارخانه»شعار که از سوی دولت با « مشاغل خانگی»یعنی  دیگر دولت ترفنددربارۀ 

ی کنند، هم برخسپاری میداران، انجام کار را به جای واحد تولیدی به منازل کارگران برونو طبق آن سرمایه
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هایی نه برای ایجاد شغل، بلکه برای استثمار دهد چرا چنین طرحمالحظات مهمی وجود دارد که نشان می

شود، بسیاری از مخارج تولیدی را خود کارگران ار مزدی در خانه انجام میزمانی که ک اوالً بیشتر هستند:

 خانه، برق، سوخت، تلفن، اینترنت و دیگر امکاناتی که در یکپردازند. یعنی کارفرما نقشی در پرداخت کرایهمی

مثالً  -ر را همکارخانه، دفتر یا محل کار باید برای تولید تأمین شوند، ندارد. در بعضی موارد حتی ابزار کا

باید خود کارگران خریداری کنند و اگر پول آن را نداشته باشند، یا باید بیکار بمانند و یا باید وامی  -کامپیوتر

 اغلبر د ثانیاً .برای خریداری آن ابزار بگیرند )که در این حالت فشار برای بازپرداخت وام هم اضافه می شود(

خت دستمزد کمتر از معمول و عدم برخورداری از حق سنوات و سایر حقوقی موارد اشتغال در خانه منجر به پردا

بسیاری  در« مشاغل خانگی» ثالثاً .شود که کارگران در کارخانه یا محل کار از آن برخوردارند یا باید باشندمی

نگهداری  کودکانشود )مثالً زنانی که از توانند در محل کار حاضر باشند، توصیه میاز مواقع به افرادی که نمی

نیازهای مشخص این کارگران )مانند مهد  دار به راحتی ازسرمایه کنند و یا معلوالن(. در چنین چهارچوبیمی

دستمزد کارگران خانگی به ازای هر واحد کاالی تولیدی رابعاً  کند.شانه خالی میکودک یا تسهیالت معلولین( 

 ارک قدیمی پرداخت روش این) ساعتی دستمزد اساس بر نه و – است ثابتی مقدار که –پرداخته می شود 

ظه اما مهمترین مالح .(شد جلوگیری آن از موارد از بسیاری در کارگری هایاتحادیه گسترش با که است مزدی

کنند، از بقیۀ طبقۀ خود جدا هستند و حتی کارگرانی که در خانه کار میهایی آنست که راجع به چنین طرح

 ردنِکخبر باشند! این اَتُمیزه کنند بیشاید از افراد دیگری هم که برای کارفرمای یکسان در خانۀ خود کار می

دشوار و  رمبارزات و اعتصاب را بسیا و نتیجتاً سازماندهی کارگران، مسألۀ اصلی اتحاد و همبستگی کارگری

فرما و کنند مطیع کارتواند کارگرانی را که در خانه کار میداری، میسازد. این مانور سرمایهمیشاید غیرممکن 

 .منفعل و قابل کنترل کند و دسترسی تشکالت مستقل کارگری را به آنان بسیار دشوار سازد

مشاغل »و  «کارورزی»مقابله با بیکاری مثل دار برای استثمار کارگران به اسم های دولت سرمایهدر مقابل طرح

ی را درون صفوفِ کارگران استخدام« همگانی اشتغال»باید با قاطعیت ایستاد و مطالبات مربوط به « خانگی

 ها و کل صفوف ارتش بیکاران کشور گستراند.در این طرح

 ندفرآی وارد را پراکنده افراد که است «کار» همین اما دارد، استثماری خصلتی داریسرمایه در «کار» هرچند

 ستد در دلیل به که سازدمی اجتماعی-اقتصادی طبقۀ یک هاآن از طریق این از و کندمی اجتماعی تولید
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 و ارک طریق از یعنی شد؛ خواهند داریسرمایه نظام همان گورکن بالقوه اقتصادی، حیات هایشریان داشتن

   .کنندمی پیدا طبقاتی هویت که است تولید ابزار مالکیت به نسبت خود موقعیت

  :که آنست رفعش، در دولت ناتوانی و بیکاری افزونی به رو آمار به ما پاسخ

 و عاشم تأمین وظیفۀ باید نیست، کار جویای افراد برای شغل تأمین به قادر داریسرمایه نظام اگر 

 جای به ستا کافی .کند پرداخت بیکاری بیمۀ بیکاران کلیۀ به باید دولت .باشد داشته را آنان بقای

 طال، فروش و خرید بورس، مانند انگلی هایفعالیت سمت به را مبالغ این که دارانسرمایه به دادن وام

 ارقام از کوچک جزء یک تنها .کرد بیکاری بیمۀ صرف را هاآن کنند،می سرریز غیره و بفروشی و بساز

 حکومت دیکتاتور مؤتلفین حفظ صرف که جنگی و نظامی بودجۀ از بخشی یا شده «اختالس» نجومی

 کارانبی تمامی برای بیکاری بیمۀ پرداخت تواندمی شودمی منطقه کشورهای در حاکم داریسرمایه

 .کند ممکن را کشور

 ًکار ایدب اخراج، جای به نیست، کار نیروهای کلیۀ دارینگه به قادر داریسرمایه رژیم اگر آنکه ثانیا 

 بهانۀ هب نباید کارگران شرایطی هیچ تحت .کند تقسیم کارگران میان حقوق، کسر بدون را موجود

 به حقوق کامل پرداخت با همراه کار، ساعات متناسب کاهش .شوند اخراج اقتصادی بد وضعیت

 باید دارانسرمایه سایر و دولت اعتبار این به .است اجباری بیکاری با مقابله اساسی راه تنها کارگران،

 حفظ اب هفتگی مرخصی و تعطیلی روزهای کردناضافه و هفته در کار ساعات میزان آوردن پایین با

 تولید رآیندف درگیر کارگر طبقۀ همگی تا کنند تقسیم بیکاران بین را کار ساعات مزایا، و حقوق همۀ

  .شوند اجتماعی

 ًبه کار .داردن واقعی مبنای کار، کمبود بر مبنی دولت تبلیغات که آنست از حاکی شواهد تمامی ثالثا 

 مردم عموم .است کم کند، پُرتر را دارسرمایه جیب که کاری اما .است موجود جامعه در کافی اندازۀ

 مهدکودک و دانشگاه مدرسه، بیمارستان، کتابخانه، تفریح، برای پارک مسکن، خدمات، به مبرمی نیاز

 جّارت و بزرگ هایشرکت بر تصاعدی هایمالیات اخذ با بالفاصله باید دولت .دارند هااین نظایر و

 وسیع اجرای به دست کارگران، نظارت و کنترل تحت گاز و نفت عظیم منابع انداختن کار به و کالن

 برآورده جامعه اولیۀ و حیاتی نیازهای هم طریق این از .بزند اجتماعی خدمات و عمرانی هایبرنامه

 .شودمی ایجاد طوالنی مدتی برای شغل و کار هم و شودمی
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 مطالبات صنفی کارگری:-5

 اعتصاب حق و مستقل تشکلالف: حقّ  

است که جز فروش نیروی کار خود راهی برای بقا ندارند،  یداری بر گُردۀ میلیاردها کارگرتولید در نظام سرمایه

دهند. در این نظام، یک که کارگران انجام می استکاری که منتفع اصلی استدار در عوض اقلیتِ سرمایه

داری ترین ابزار قانونیِ سرکوب )یعنی دولت سرمایهدار واحد، همه نوع منابعی در اختیار خود دارد و خشنسرمایه

 . هر آنچه امروزو پلیسش( نیز در اختیار او هستند. کارگران اما هیچ ندارند جز قدرتِ جمعی خود برای مبارزه

ها مبارزۀ متشکل شود محصول دههداری تحت عنوانِ حقوق صنفی کارگر شناخته میدر درون نظام سرمایه

داران به کارگران اعطا یک از این حقوق از سوی سرمایهساعت کار تا حقّ مرخصی. هیچ 8کارگری است؛ از 

داران حال سرمایهخون به دست آمدند. با این نشدند بلکه همگی با مبارزه و به قیمت اعتصابات طوالنی و

)حتی در کشورهای امپریالیستی هم( از هیچ راهی برای دور زدن و به عقب راندن این دستاوردها کوتاهی 

ین ترطور پیشرفتهداری جهانی شاهدیم که چه؛ خصوصاً در برهۀ بحران اقتصادی اخیر سرمایهدنکننمی

سایر  در ایران وهای ریاضتی و تغییر ارتجاعی قوانین کار هستند. سیاستکشورهای اروپایی مشغول اعمال 

داری پیوستند بسیاری از این حقوق به دلیل شرایط استبدادی هنوز بر زمین کشورهایی که دیر به جرگۀ سرمایه

ز ا و دهدهای مستقل کارگری، دولت هر تغییری را که بخواهد در قانون کار میاست و در غیاب تشکلمانده

کار، بیمۀ  هرگونه تغییر در قانونکه حال آن. کنداستفاده میعمال فشار بیشتر به کارگران برای اِاین تغییرات 

کارگران و چگونگی تعیین حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی باید با دخالت مستقیم نمایندگان منتخب 

 «انۀ کارگرخ» اش مانندتشکالتِ ضدکارگریدولت با دادنِ پوشش دروغین کارگری به کارگران صورت بگیرد. 

خودش هستند دست ساخت که داران و سایر نهادهای مدافع کارفرمایان و سرمایه« شوراهای اسالمی کار»و

تهاجمات دولت و کارفرمایان و  اش مشروعیت بخشد. اما در مقابلِهای ضدکارگریسعی دارد تا به سیاست

حزاب و ا )مستقل از دولت و کارفرما خود «ِتشکل مستقل»کارگران باید  ها،های مجهزِ وابسته به آنتشکل

 .داشته باشندشان گیری در امور( را برای تصمیمموجود

ارگران کو اعتراض و آزادی بیان حق مسلم کارگران است و باید به رسمیت شناخته شود. « اعتصاب»به عالوه 

عتصاب اندازی اکه نتوانند درون این تشکل به راهادامیحتی اگر هم تشکل مستقل خود را داشته باشند اما م
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بپردازند و به خاطر اعتصاب مجرم شناخته شوند و غیره؛ به معنای آنست که گویی تشکلی ندارند و همچنان 

 پیگیری مطالبات از طریق اهرم اعتراض و اعتصاب« تشکل مستقل کارگری»داشتن  اصلیمنفردند. کارکرد 

رگر با دولت و کارفرما تنها از طریق این اهرم )یعنی دست کشیدن از کار( ممکن است، وگرنه زنی کااست. چانه

که سودِ کارفرما به موقع تحویل داده شود و چرخ تولید همیشه سر وقت بگردد، کارگران هر قدر هم مادامی

گیر شوند یا نندگان دستککه تالش کنند دستاوردی با اعتراضات کالمی نخواهند یافت. اگر قرار باشد اعتصاب

دره شالق بخورند، به معنی آنست که دولت این حق را به از کار اخراج شده یا حتی مانند کارگران معدن آق

و  اندازی بلندمدت دستمزدرا به کارگران تحمیل کند )از جمله به تعویق« هر شرایطی»است که کارفرما داده

 عوض کارگران هیچ حقی برای اعتراض به چنین شرایطی ندارند. .( و در.اخراج به میل و سلیقۀ کارفرما و.

ای با توانند به انتظار اعطای چنین حقی از سوی دولت بنشینند، وگرنه همیشه چنین مطالبهالبته کارگران نمی

سرکوب پاسخ خواهد گرفت. بلکه این حق نیز در عمل و با اجرای اعتصابات و اعتراضات کارگری حاصل 

های دولت و کارفرما، های مختلف با یکدیگر در مقابل هتاکیهمبستگی قاطع کارگرانِ بخشخواهد شد؛ 

با تداوم اعتراضات، بالفاصله تهدید و کارشکنی و هزینۀ سرکوب را برای آنان باال خواهد برد. واضح است که 

صفِ اول دادن ، قرار سرکوب های مرسومِکند. یکی از روشافزایش پیدا می هم جوّ امنیتی و سرکوب

اغلب بعدها با مشکالتی برای استخدام مواجه « دارسابقه»است. کارگران « فهرست سیاه»در  کنندگاناعتراض

شود. در چنین بازداشت و تهدید می ،نمایندۀ کارگران اخراجی و معترضدیگر هم موارد و در  شوندمی

ن واحد آ کنندگاناعتراض بعدی مطالبۀ و شرطپیش یک باید به بازداشتی، همکاران آزادی خواست شرایطی

 .شود تولیدی تبدیل

 «مزدی معوقات» برای مبارزه تا «دستمزد حداقل» از دستمزدها: دربارۀ ب:

 سبب ودس کسب به داریسرمایه گرایش .است خود درونی هایتناقض حامل کارگر به سرمایه بقای وابستگی

 رسمی ینتعی .کنند استفاده کارگران کار توان از مرگ حدّ سر تا کنند تالش خودبخود دارانسرمایه که شودمی

 پائین زا کارگری جنبش فشار که اندبوده بندهایی و قید تاریخاً «دستمزد حداقل» و روزانه کارِ ساعت هشت

 باشتان حفظ برای که داد تشخیص بعد به ایمرحله از داریسرمایه هرچند .استکرده تحمیل داریسرمایه به

 به وارههم داری،سرمایه ذاتِی گرایش حال این با .بشناسد رسمیت به را «دستمزد حداقل» باید بلندمدت، در
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 رگرانیکا همان تا ندارد ابایی اعتبار این به و است «دستمزد حداقل» مانند بندهایی و قید همین حذف سوی

 عصر در هابیگارخانه وجود) بکشاند نابودی مرز به هستند اشسرمایه انباشت و سود کسب منبع تنها که را

 «ارک قانون» شمول از کارگران خروج فشارکار، اثر در میر و مرگ سوم، جهان در کودکان اجباری کار کنونی،

 (.هستند گفته همین مؤید جهانی سطح در غیره و

 شاناتمطالب یریپیگ با و بزنند مقاومت به دست استثمار تشدید به دارانسرمایه دائمی میل برابر در کارگران اگر

 را دارانسرمایه واکنش زود یا دیر ،کنند بیشتر را کارشان محصول از خود سهم و کمتر را کارفرما سود سهم

 با ستیامپریالی کشورهای در دستمزد افزایش مطالبات کنترل برای داریسرمایه واکنش انگیخت. برخواهند

 کارگری بوروکراسی از امپریالیستی کشورهای در درحالیکه دارد. هاییتفاوت داریسرمایه پیرامونی کشورهای

 استخدام با ردنک ساکت این نیز حال عین در و شودمی تفادهاس کارگران داشتن نگهساکت برای سندیکالیستی

 کشورهای در اما شود.می تکمیل پیرامونی کشورهای به مشاغل سپاریبرون و مهاجرین ارزان کار نیروی

 .بود خواهد قاطعانه سرکوب دستمزد، حداقل افزایش مطالبۀ به داریسرمایه پاسخ ایران، مثل ایحاشیه

 به شالق آباد،خاتون کارگران کشتار واقعۀ است: فراوان ایران در کارگران خشن سرکوب نای از هایینمونه

 که دانست باید ترتیببدین .غیره و یزد بافق در کارگران تجمع محل به ویژه یگان اعزام دره،آق کارگران

 ستقلم تشکل داشتن و اعتصاب حق از محروم کارگران که ایران مانند کشورهایی در دستمزد حداقل تعیین

 است. کارگران ۀنیافتتشکل و شکننده مبارزۀ علیه دارسرمایه سیاسیِ استبداد ارادۀ انعکاس همیشه هستند، خود

 المللیبین مقیاس در داریسرمایه معادلۀ از بخشی که داخلی صرفاً ایمعادله مثابۀ به فقط نه البته سرکوب این

 جهان»در متمرکز جهانی کارگر طبقۀ عظیم بخش سرکوب نیازمند خود انباشت فرآیند استمرار برای که است

  .است «سوم

 مبارزات واندتمی بالقوه شکلی به که است مهمی هایبزنگاه آن از یکی ایران، در دستمزد حداقل تعیین مسألۀ

 و تارپرس و اداری کارمند از آن در که بزنگاهی دهد؛ طبقاتی بویی و رنگ را کارگران همبستگی و کارگری

 متوجه (نظری اندرز و پند به نیاز بدون) رنگارنگ هاییونیفرم و شغلی عناوین ورای کارخانه، کارگر تا معلم

 تنها دباش میان در ایمبارزه اگر چطور و چرا و داشته همسویی یکدیگر با شانمنافع چطور و چرا که شوندمی

 مطالبۀ عارش اگر کهآن تر مهم .ببرند پیش را آن توانندمی خود هایایطبقههم یعنی کارگران، دیگر با اتحاد در

 الباتمط دیگر به تواندمی سادگی به گیرد، صورت درستی هایشاخص و معیارها مبنای بر دستمزد، حداقل



 

25 

 جایگاهی که هم ماه اول برخالف دستمزد، حداقل تعیین بزنگاه تعبیر این به .شود زده پیوند کارگر طبقۀ عمومی

 د.شو تبدیل ایران در کارگر واقعی روزِ به تواندمی بالقوه دارد، ایران در «غیرسراسری» عمل در و نمادین

 هایشکلت غیاب و سرکوب شدت دلیل به شود،می دستمزد حداقل مطالبۀ سازماندهی نوع به مربوط جائیکه تا

 اهمیت لیلد به ویژهبه بنابراین .نیست جایز کنونی وضعیت در کارگری نمایندگی ظرفِ کارگری، مستقل

 به هک مطالبات «کردن جنبشی» ظرفیت از استفاده کارگران، تمامی برای مطالبه این همگانی و عمومی

 یگیریپ برای ایران کارگر طبقۀ روی پیشِ حل راه بهترین گیرد صورت تواندمی عمل اتحاد ظرف پشتوانۀ

 مطالبات یگرد پیوند سپس و («دستمزد حداقل جنبش» انداختن راهبه عبارتی به یعنی) دستمزد حداقل مطالبۀ

 .است آن به طبقاتی

 حدّاقل افزایش نتیجه در .است مبارزه این محصول آن تحقق و طبقاتی مبارزۀ از وجهی دستمزد، افزایش مسألۀ

 ان،کارگر خودِ طرف از دخالت بدون و است پایین از جنبش موضوع که باال، از زنی چانه موضوع نه دستمزد،

 ینتعی روی تمرکز صرفاً و مبارزه این دورزدن ،کار ترینساده دهد.می دست از را اشطبقاتی محتوای اصوالً

 قمر آن یا این از دفاع شعار جای به کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ آنکه حال .است زنیچانه برای رقم یک

 رفمص مردمی هایای که از سوی کمیتهواقعی افزایش دستمزد متناسب با تورم  شعارِ از دستمزد، افزایش

هایی تشکیل چنین کمیتهکند. ها اعالم شود دفاع میهزینه واقعی افزایش سنجش و هاقیمت بر نظارت برای

ی و رسمارقام نیز نه با اجازه از دولت بلکه در عمل و با فشار مبارزۀ طبقاتی به دولت تحمیل خواهند شد. 

قعی دهند، غیروابه دست میتورم  وابسته به قدرت از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و نهادهایی که متناقض

و مردودند. چون افزایش ساالنۀ حداقل دستمزد طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی باید مطابق با نرخ تورم 

ی قیمت وقتحال آنکه  کند.اش اعالم میواقعی تر از میزانپایینبا تردستی نرخ تورم را همیشه دولت باشد، 

وسانات این نبا باید قاعدتاً شود، حداقل دستمزد نیز تمامی کاالها در طول سال دستخوش نوسانات شدید می

 تعدیل شود و تطابق یابد.

ف های مستقل مصرگذشته از تعیین معیار افزایش حداقل دستمزد برمبنای تورم اعالمی از سوی کمیته

خص شود. نیز باید مش تر از سطح تورم بوده استپایین ،هایی که افزایش دستمزدتمام سال تکلیفِگری؛ کار

 از) الدر یک س اساسی خدمات و کاالها مصرف سبد برمبنایبرای این منظور باید کمیتۀ منتخب کارگران 

حداقل دستمزد »یک  (مسکن حق تا …ل و نقل و برق و گاز وحم مانند شهری خدمات و بهداشت و آموزش
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افزایش  ها طی زمانتعیین کند و سپس بعد از این این رقم متناسب با تورم محاسبه شدۀ این کمیته« پایه

 .یابد

ز کارگران خارج اتمامی طبقۀ کارگر یعنی حتی همسانی اصل حداقل دستمزد برای  همچنین باید از شعار

 نیز دفاع کرد. شمول قانون کار

 مبارزه برای معوقات مزدی:

 واحدهای تولیدی عوارض مزمنهایش تعویق در پرداخت دستمزدها را تبدیل به یکی از و بحران داریسرمایه 

است. حجم عظیمی از اعتراضات مکرری که کارگران واحدهای تولیدی خصوصی و دولتی، بازنشستگان کرده

است. این مطالبه را به پای ثابت جنبش معترض کارگری بدل کرده ،و غیره در واکنش به معوقات مزدی دارند

ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به هدستمزدهای معوقۀ کارگران باید فوراً و بی هیچ عذر و بهان

به کارگران  به عنوان غرامت این تعویقعنوان یک جرم با قابلیت تعقیب قضایی تلقی گردد و خسارت ناشی از 

ید به موقعِ دستمزدها موجود نیست، با کند که منابع نقدینگی برای پرداختِ. اگر کارفرما ادعا میپرداخت شود

ینکه اعالوه بر در اختیار کارگران قرار دهد.  علناً و به طور شفاف حد تولیدی را باز کرده ودفاتر حسابرسی وا

های رسیده به کارگران اخراجی یا غرامتِ زیان تعویق در پرداخت دستمزد باید جرم شناخته شود، پرداخت

وب باید محس تعویق به این در طول روزهای اعتراض و معترض به معوقات مزدی نیز کنندهکارگران اعتصاب

 .پرداخت شوندبه کارگران و تماماً 

ستقیم . مالیات غیرمشوندکارگران باید از پرداخت مالیات معاف  تمامی لغو مالیات بر دستمزد کارگران:

ردد. شود، باید فوراً لغو گاخذ میاکثریت جامعه )مانند مالیات بر ارزش افزوده( که از موادّ اولیۀ غذایی و مایحتاج 

 .ای با افزایش درآمد به صورت تصاعدی افزایش می یابدشدهبندیدرجهباید به شکلِ نظام مالیاتی 
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 ج: دربارۀ قراردادهای کار

داری حاکم بر ایران بخش زیادی از طبقۀ کارگر را با خروج از شمولیت قانون کار، محروم از عقد دولت سرمایه

کل داری به شحال به این هم اکتفا نکرده و بخش خصوصی و دولتی سرمایهاست. با اینقرارداد رسمی کرده

انکار گری دالالن پیمرگران به واسطهسیستماتیک در حال نقض قراردادهای رسمی کار و واگذاری استخدام کا

خدامی قرار است متزلزلهای خصوصی که خود دولت نیز کارگر را در وضعیت هستند. با این کار نه تنها شرکت

دهند تا به واسطۀ این اهرم فشار بتوانند وی را در مقابل نقض دیگر حقوقش به سکوت بکشانند. وقتی می

؛ یعنی حتی اگر از طرز سالم «اراده کند»ین معناست که هر زمان کارفرما قرارداد کار سفیدامضا باشد، به ا

دنِ ششدن و غیرقانونی اعالمتواند وی را اخراج کند. ما خواستار برچیدهکردن کارگر هم خوشش نیاید می

 اجرای فوری بیمۀ تمامی ها با قراردادهای رسمی،و جایگزینی آن قراردادهای موقت و سفید امضاتمامی 

 کاریهای پیمانشرکتهمچنین نقش  و دیگر کارگران مشغول در کارهای موقت هستیم. کارگران ساختمانی

ران باید به با کارگ قراردادباشند.  کارفرمادر استخدام کارگران باید لغو شده و کارگران، طرفِ معاملۀ مستقیم با 

  شود.ها تضمین آنثبات شغلی  عقد شود و مستقیم و دسته جمعی صورت

  کار محیط ایمنی و سخت مشاغل برای ویژه مزایای مطالبۀ د:

 کشته ایمنی تمهیدات ترینابتدایی فقدان نتیجۀ در و کار حین در به طور میانگین ساالنه بیش از هزاران کارگر

شدن شتهک است. فاجعۀشدهداری ایران بدلشوند؛ فجایع و سوانح کُشنده در حین کار به جزء ثابتی از سرمایهمی

 و... سوزی پالسکوآتشها تن در معدن یورت، کشتار سریالی کارگران در حین ساخت و ساز متروی تهران، ده

داران هستند. در غیاب کنترل کارگری، سرمایهدر ایران تنها نوک کوه یخی از انبوه حوادث ریز و درشت کار 

 کنند.ی میترین ابزارهای ایمنی نیز کوتاهپاافتادهپیش تهیۀتوانند از که میییبرای اکتساب سود بیشتر تا جا

ها معامله با جان و سالمت کارگران است. کارگری که در یک معدن بدون قرارداد هزینۀ مستقیم این کوتاهی

در  و تازه شودمیشود، پس از وقوع حادثه اگر شانس بیاورد و زنده بماند دچار معلولیت رسمی استخدام می

داران از خرید عمری را باید در کنج خانه سر کند. در مواردی حتی سرمایه ،درمانی مناسبغیاب بیمۀ 

ر داری حاکم بها گواه آنست که اوالً چرخ سرمایهکنند. همۀ اینهای دویست ساله هم اجتناب میتکنولوژی

زۀ متشکل ب مباریاً غیاپاست و ثان روی کارگران وجود شیرۀ و خون استثمار و مکیدن شدیدترین با ایران تنها
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 شاغلین ،افغان کارگران بین در ایمنی اسفبار وضعیت است.کرده داران را جریطور سرمایههو پرتوان کارگری چ

 هست. نیز تروخیم مراتب به غیره، و فصلی و موقت قراردادهای دارای کارگران کوچک، هایکارگاه

 ویس از کار محیط بازرسی نهادهای که آنست حلراه ترینبدیهی فجیعی، حوادث چنین از جلوگیری برای

 بودن وزربه و استفاده کار، محیط بر نظارت بر عالوه که هاییکمیته .شود ایجاد کارگران واقعی نمایندگان

 و گیریپیش ملزومات بر همچنین کنند. تضمین را تکنولوژی جدیدترین با کار محیط ادوات و ابزار تمامی

تواند به یای هرگز نمتحقق چنین مطالبه .کنند نظارت کار حین غیره و ایمنی لوازم و نامساعد وضعیت کنترل

داری واگذار شود. تجربه ثابت کرده است که مأمورین دولتِ سرمایه« مداریقانون»دار یا سرمایه« وجدان»

های ارگران با تشکیل کمیتهای را خودِ کداری سود است. پس چنین مطالبهتنها قاعدۀ مقدس در نظام سرمایه

منی در تانداردهای بهداشت و ایسرعایت باالترین اتا « وادار کنند»داران را ایمنی باید به دست گیرند و سرمایه

 قرار دهد.در دستور را های کار محیط

 تند.هس بازماندگانش و کارگر به غرامت پرداخت به موظف دولت هم و کارفرما هم دهد، رخ کار حین سوانح اگر

 شود. تعیین کارگران دموکراتیک نظارت تحت باید نیز غرامت پرداخت میزان

 خود هایایطبقههم دیگر از بیش تنها نه غیره و ساختمانی کارگران پرستاران، نشانان،آتش معدن، کارگران

 ند.آن از یاشن عوارض و کار سختی و فشار تحت نیز کارگران دیگر از بیش بلکه هستند، کار حوادث معرض در

 رب نظارت برای و باشند سخت مشاغل ویژۀ مزایای و حقوق دارای باید مشاغل این در شاغل کارگران تمامی

 یا رماکارف عدول هرگونه و شود تشکیل کارگران این خودِ از متشکل ایکمیته باید ویژه حقوقِ این رعایت

 گیرد. رارق قضایی پیگیرد مورد و شود اعالم تخلف حقوق این از دولت
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 کارگر طبقۀ مختلف هایبخش برای مشخص مطالبات -6

 

 پرستاران الف:

امضا، تحمیل بسیار است؛ رواج قراردادهای پیمانی و سفید کشور درمانیهای پرستاران در نظام دشواری

های طوالنی و مهلکی که تا سر حد مرگ کاریهای اجباری بیمارستانی به پرستاران، فشار اضافهکاریخرده

رود، عدم تعیین تعرفۀ خدمات پرستاری، عدم تأمین امکانات خواب و استراحت پرستاران نیز پیش میبرخی 

و  خدمات بیمارستانی از ناراضی کنندگانمراجعه از سوی پرستاران خوردن چاقو و خوردنکحین شیفت، کت

 هاست.ای از این دشواریغیره همگی تنها گوشه

 

دولت،  سبز چراغ با بهیاری، و پرستاری التحصیالنفارغ میان در بیکاری باالی آمار از سوی دیگر علیرغم

 نوانع تحت غیررسمی بیمارستانی کارگران جذب و تربیت به اقدام بیمارستانی و خصوصی هایشرکت

 تعهدات و هاهزینه تا کنندمی( دانشگاهی نه و عملیپرستاران ) «بیمارستانی پرستاران» و «پرستارانکمک»

: اردد هدف دو درمانی-آموزشی نظام اقدام این. دهند کاهش را پرستاری دیدۀآموزش کارگران استخدام قانونی

 ۀپروژ عمالً متقاضیان، از قیمتگران هایشهریه گرفتن و مدتکوتاه هایدوره برگزاری با آنکه اول

 ازیبیکارس با نیز اشتغال حوزۀ در دیگر طرف از و داده قرار کار دستور در را بالینی آموزش سازیخصوصی

 هبفاقد آموزش دانشگاهی  غیررسمی کارگران استخدام از بیشتری سود ها،دانشگاه رسمی التحصیالنفارغ

 نگه ینپای امکان حد تا را رسمی دستمزدهای غیررسمی، کارگران این واسطۀ به نهایت در سپس زند؛می جیب

پرستار هدف دیگر این سیاست است تا این دو بخش چنان ایجاد رقابت و انشقاق بین پرستار و کمک .داردمی

 دودِ نند. شان علیه ریاست بیمارستان پیدا نکحاد بر سر مطالباتبایکدیگر درگیر شوند که هرگز مجالی برای ات

 ،(تکیفیبی درمانی خدمات از ناراضی مردم عموم یعنی) بیماران چشم در هم واحد آنِ در البته سیاست این

 مشمول که رفت خواهد غیررسمی کارگران این بدنۀ خودِ البته هم و بیکار پرستاران از عظیمی خیل هم

 .شد خواهند حصر و حدبی استثمارهای و موقت قراردادهای و بیگاری
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امل درجا ترین عجنبش اعتراضی پرستاران در وضع کنونی آن متحمل موانع درونی زیادی است که به اساسی

می است و چونان سد محکبدل شده زدن و بازماندن از دستیابی به دستاوردهای عینی در مقابل این اعتراضات

 گردی و پرستاران بین هایی است که سعی دارد اوالًیکی از این موانع تالش ای آن قرار دارد.در برابر ارتق

پزشکان  علیه دولت و دارانسرمایه جای را به پرستاران خشم کانون بیاندازد و ثانیاً بیمارستانی شکاف کارکنان

 لیهع سکسیستی برخوردهای خصوصاً و) باال از برخوردهای و تبعیض ستم، کاری، فشارهای کند. هدایت

 سوی از فشار و اتوریته که شودمی سبب گیرد،صورت می خراب بیمارستانی سیستم یک در که( زن پرستاران

 باشد؛ ستهبرج خودبخود گریبانند به دست فشارها این با روزه هر که پرستارانی برای( پزشک) باالتر مسئول

 مهمتر و زشکانپ برخی چندصدمیلیونی هایفیش افشای و دولت آمیزتبعیض قوانین کنار در فشارها این وقتی

 نظام لک مشکل که ساده فرمول این به خودبخود گیرد،می قرار پرستارینظام رهبران هایپراکنیتوهم همه از

 پزشک هزار ده از بیش وجود که است درحالی این. شودمی زده دامن است اشساالریپزشک از ایران درمانی

 و دنهست تفعالی مشغول وقتنیمه شکلبه اجباراً کار، نبود دلیل به که «شاغلی» پزشکِ هزاران و جوان بیکار

 انپزشک برخی چندصدمیلیونی دستمزدهای کنار در وقتی خدمت؛ حین جانی و مالی مشکالت از انبوهی

 .بردیم رنج بودن طبقاتی از که ساالریپزشک از نه کشور درمانی نظام که دهدمی نشان شود،می گذاشته

رمایشی های صنفی فتشکل سلطۀ ترین مانعی که بر سر راه جنبش پرستاران وجود دارد،از سوی دیگر اصلی

 هدایت افسار «پرستار خانۀ» و «پرستاری نظام» دولتیشبه و فرمایشی تشکل دو حاضر حال در است. پرستاری

 قلمست واقعاً تشکل ساخت که اینجاست در .اندگرفته خود دست در را پرستاری اعتراضات به دهیجهت و

 احزاب زا مستقل و دولت از مستقل تشکلِ) دارد هاآن مبارزۀ در اساسی اهمیت پرستاران خودِ سوی از پرستاری

 و صاباتاعت در همیشه «پرستاری نظام» نشود، ساخته عمل در کارگری مستقل تشکل چنین سیاسی(. اگر

 و دولت منافع که جایی هر و گرفت خواهد دست به را اعتراض هدایت افسار و کرد خواهد دخالت اعتراضات

 در. دنخواهدکر کوتاهی آن کردن متوقف برای دخالتی هر از بیافتد خطر به «سالمت نظام» دارانِسرمایه سود

 وارد ترضمع بدنۀ این سوی از که فشاری و پرستاران پراکندۀ و خودجوش اعتراضات دلیلهب گذشته سال چند

 ندداد تاعتراضا از کالمی هایحمایت به تن( پرستار خانۀ و پرستاری نظام) فرمایشی هایتشکل این شد،می

 و شدند عمل وارد بود، خودجوشی اعتراضات چنین کنترل و مداخله شاناصلی کارکرد که دلیل بدین اتفاقاً و

 ضجریان اعترا چون اخیر سال دو در خصوصاً و اساساً یا دادندمی جهت سازشکاری سوی به را اعتراضی جریان
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 پراکنیهمتو و طومارنویسی ،نگارینامه سیاستِ رواج و اعتصاب و تجمع از ممانعت در سعی نبود کنترل قابل

 .اندداشته پرستاری بدنۀ در «پرده پشت جاری مذاکرات» به نسبت

 میتحاک استبدادی ماهیت آنکه چه کرد؛ مطالبه دولت از تواننمی را پرستاران مستقل تشکل ساخت حق

 أساًر هستند ناگزیر پرستاران. شود مقاومت ابزاری هر با حق این برابر در شد خواهد سبب ایران داریسرمایه

 .کنند اقدام تشکل این ساخت برای مستقیماً و

 رستارانپ بدنۀ از بخشی محققاً افتد،می راه هابیمارستان در که اعتصاباتی و پرستاران اعتراضات بحبوحۀ در

شوند، این بهترین زمانی است که پرستارانی که می عمل در اعتراض و اعتصاب هدایت و سازماندهی درگیر

 هایشان را تبدیل به کمیتههای چند نفرهنقداً درگیر سازماندهی و هدایت اعتراضات در میدان هستند، جمع

دقیقاً به  -هرچند با کمترین امکانات-هاکل گرفته از دل این کمیتهکنند. پیوند ش اعتراض و دائمی اعتصاب

شوند که تجارب هر بارۀ اعتصاب و اعتراض اند سبب میگرفته شکل بطن اعتراضات موجود این دلیل که در

پرستاران به دست فراموشی سپرده نشود، حفظ شود و در مرحلۀ بعدی مجدداً تکامل پیدا کرده و به کار انداخته 

کل دهند را در عمل ش پرستاری مستقل تشکل هایتوانند نطفههایی از این دست هستند که میکمیته. شود

 و ایدۀ یک تشکل مستقل سراسری پرستاران را تحقق بخشند. 

کمیتۀ سازماندۀ کارگری در حمایت از پرستاران و تمامی کارگران بخش بیمارستانی حمایت و پیگیری مطالبات 

 دستور کار خواهد گذاشت:زیر را در 

 پرستاران )و همچنین دیگر کارکنان بخش درمان( مستقل تشکل ساخت 

 داری پزشکان و انتفاع از بیماری شدن نظام سهامهای خصوصی و برچیدهبیمارستان عمومی کردن

 مردم

 ها زیر نظارت دموکراتیک کارگران بیمارستانی و بیماران کنترل و مدیریت بیمارستان 

  رستاران و پ با دخالتِ خودِباید « عملی بیمارستانی پرستار» و «پرستار کمک» هایمسئولیتتعریف

 در تطابق با نیازهای واقعی بخش درمان تعیین شود.

 که  ربطیوظایف بیپرستاران باید برای کاهش فشار انبوهی از خردهدر واحدهای بیمارستانی کمک

رستاران پرند، استخدام شوند، با این شرط که ورود کمکگذاریاست بیمارستان بر عهدۀ پرستاران می
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ی ها به عنوان اهرمی برای دستمزدشکنهای پرستاران نداشته باشد و از آنهیچ همپوشانی با مسئولیت

 علیه پرستاران استفاده نشود.

 هتمامی کارگران بخش درمان باید قراردادهای رسمی )شامل تمامی مزایا از جمله بازنشستگی( داشت 

 باشند.

 ای متشکل سایر کارگران بخش درمان، باید از طریق کمیته و پرستاران تعیین دستمزد پرستاران، کمک

از تمامی کارگران بخش درمان تعیین شود، بدون آنکه افزایش دستمزد یکی به کاهش دستمزد دیگری 

 بیانجامد.

   چیانمعدن ب:

 است الهزارس چند از بیش باآنکه است. کنونی دوران در داریسرمایه از نماییتمام آئینۀ ایران معادن وضعیت

 ناوریف و علم رشد و تاریخ گذر و استبوده زمین دل از فلزی و معدنی مواد استخراج محل بشر برای معدن که

 دارانرمایهس هستند. کارگران مدفن معادن هم هنوز اما باشد، گذاشته کاریمعدن نحوۀ بر را تأثیرش باید قاعدتاً

 روز هب تکنولوژی فقدان از ناشی اغلب که را ایران معادن در انفجارات و سوانح زیاد تعداد معادن، صاحبین و

 ،انکوهبن معادن ،نیزو باب ،طبس سنگ زغال معدن در کشتار و انفجارات اند:کرده بدل عادی امری به است،

 جامید.ان زمین کیلومتری دو عمق در کارگر چهل قتل به تنهایی به که یورت معدن حادثۀ و اردکان گرانیت

 چراغ» د.شونمی کشته معادن در ایمنی تجهیزات ترینابتدایی فقدان نتیجۀ در کارگر زیادی تعداد ساالنه

 ختراعا که است سال دویست از بیش معادن در متان گاز انباشت تشخیص برای ایوسیله عنوانبه «ویدِی

 سود هک را نظامی بودن ارتجاعی دارانسرمایه سوی از ساله دویست تکنولوژی یک خرید در کوتاهی اما ،هشد

 وممحت «سرنوشت» معلولیت، و شدنکشته ،کار حوادث دهد.مینشان است کارگران جان از باالتر برایش

 ،شودیم خوانده «ایزنجیره قاتل» ،باشدشده قتل سه مرتکب که مجرمی بورژوایی قوانین در !نیست انکارگر

 تنها نه ،هستند کارگران «ایرهجیزن» هایکشتار چنین مسبب که دولتی مقامات یا دارانسرمایه از یکهیچ اما

 گیرند.می هم پاداش که شوندنمیشناخته مجرم

 فاقد معدن بخش کارگران معمو شود.نمی ختم هم این به معدن کارگران علیه حاکم داریسرمایه جنایت

 کارفرما ادۀار به و گیرندمی حداقلی دستمزدهای هستند، بازنشستگی و بیمه و مشاغل سختی رسمی، قرارداد

 اسخپ سرکوب با وجهی شدیدترین به وضعیت این به اعتراضی هرگونه شوند. اخراج توانندمی لحظه هر در
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 این و هستند شهرها ایحاشیه و روستایی هایبخش از معادن این کارگران عموم آنکه خصوصاً گیرد.می

 سرکوب رایب شورش ضدّ یگان اعزام کند.می بیشتر را تریبون نداشتن و هاآن از کارفرما استفادۀسوء و استثمار

 معدنچیان به شالق حکم و درّه آق اخراجی معترض کارگر 11 زدن شالق یورت، در انفجار به معترض کارگران

 است. سرکوب این از بخشی و... بافق

  شود! عملی کارگران دمکراتیک نظارت تحت باید معادن سازیملی 

 معدن( کار محیط بر کارگری کنترل(  

 معدنچیان مستقل تشکل ایجاد 

 و...( شغل سختی مزایای بازنشستگی، بیمه، )شامل معدن کارگران تمامی با رسمی قراردادهای عقد 

 وادار» را دارانسرمایه و گیرند دست به را کار ایمنی بر نظارت یهایکمیته تشکیل با باید کارگران 

 .دده قرار دستور در را کار هایمحیط در ایمنی و بهداشت استانداردهای باالترین رعایت تا «کنند

 پرداخت به موظف دولت هم و کارفرما هم باشد،بوده گیریپیش قابل که ایسانحه بروز صورت در 

 بروز تصور در .گیرد قرار قانونی پیگرد مورد باید کارفرما و هستند بازماندگانش و کارگر به غرامت

 که تندهس هاآن اعتماد موردِ هایتکنسین و کارگران خودِ از متشکل یابیحقیقت کمیتۀ کاری، حادثۀ

 نظارت تحت باید نیز غرامت پرداخت میزان داد. خواهند را نهایی رأی و کرده را حادثه علت از ارزیابی

 .شود تعیین کارگران دموکراتیک

    معلمان ج:

 پای کی عنوان به را خود که شده زیاد چنان گذشته سال چند در فرهنگی( بازنشستگان )و معلمان اعتراضات

 دولت، اجتماعی هایمسئولیت کاهش و اقتصاد کردن لیبرالیزه با است.کرده مطرح کارگری جنبش از ثابت

 یک از یشب هم که گرفت قرار هاسیاست این سوء آثار تاثیر تحت که بود جاهایی اولین از یکی آموزشی نظام

 اثر آموزشدان میلیون چندین لتحصی کیفیت بر مستقیماً هم و داد قرار تاثیر تحت را شاغل معلم میلیون

 گذاشت.

 را آموزش بخش در شاغلین از زیادی بخش وارد،تازه معلمان با رسمی قراردادهای عقد از امتناع با دولت

 دستمزد و بازنشستگی و بیمه از پیش هایدهه که معلمی ترتیببدین است.کرده التدریسی حق و غیررسمی

 و یمهب بدون بپردازد، تدریس به هفته در که ساعاتی تعداد ازای به اینک بود، برخوردار مرخصی حق و ثابت

 کند.می دریافت چندرغازی مرخصی، از برخورداری بدون و بازنشستگی حق بدون
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 و استخدام تا اندشده کار وارد واسط و دالل عنوان به خدماتی( هایشرکت ) خصوصی پیمانکاران همچنین

 این ؛استشده واگذار خصوصی بخش به دولتی مدرسۀ صدها بزنند. دور را معلمان به نسبت دولت مسئولیت

 تثناءاس بدون زنند،می دور خصوصی( بخش اسم به ) را رایگان آموزش حق آنکه بر عالوه غیرانتفاعی مدارس

 از ردندرآو سود منفعت صاحب که مدیر حالت این در کنند.می استفاده غیررسمی و التدریسیحق معلمان از

 ند.ک اخراج را او تواندمی نیاید خوشش هم  معلمی قیافۀ از اگر حتی زند،می را آخر حرف همیشه است، مدرسه

 شارهایف گذاشت، خواهد آموزاندانش رشد و تدریس کیفیت بر مستقیم تأثیر معلمان معیشتی مشکالت

 گذارد.نمی باقی معلم برای ابتکاری و ذوق و حوصله اقتصادی،

 تپرداخ در معوقات و یینپا دستمزد )مثل پرورش و آموزش از رسمی معلمان مطالبات کنار در موضوع همین

 معلمان یبرخ و شود بدل کارگری اعتراضات ثابت پای به معلمان  اعتراض که استشده سبب مزایا( و دستمزد

 بگیرند. بلندمدت احکام صنفی فعالیت دلیل به

 طالباتم پیگیری است،کرده مطرح «آموزش حق» بخش در که شعارهایی جز به کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ

 داد: خواهد قرار کار دستور در کرده بیان زیر در که نحوی به را مانمعل

 مزایا( همۀ )شامل التدریسیحق معلمان تمامی با رسمی قرارداد عقد 

 ایشان دموکراتیک نظارت زیر معلمان دستمزدهای تعیین 

 مدارس و معلمان بین دالل عنوان به )پیمانکاری( خدماتی هایشرکت بساط شدنبرچیده 

 و پُرکندهان عناوین با که مدارسی اضافه )به خصوصی و غیرانتفاعی مدارس شدنچیدهبر 

 برند(می پیش را سازیخصوصی پروژۀ «تعاونی» مانند ایکنندهگمراه

 نش(فعالی و معلمان صنفی کانون جمله )از معلمان مستقل هایتشکل علیه دولت سرکوب توقف 

 معلمان استخدام در سیاسی و ایدئولوژیک ضوابط شدنبرچیده 
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  نشانانآتش :د

 معرض رد همیشه شغل این فراخور به فقط نه که دانست کارگر طبقۀ از بخشی توانمی را ایران نشانانآتش

 تحت ندگیران استرس از ناشی عوارض :اندبهرهبی نیز صنفی حقوق ترینکم از بلکه ،هستند جدی هایآسیب

 ردان،گچراغ نور و بلندگو و آژیر صدای عملیات، محل در سمی گازهای و دود اثرات ،ماندن ترافیک در و اضطرار

 محل در حرارت از ناشی عوارض حوادث، برابر در بدن آمادگیِ و دفاعی هایهورمون ترشح از ناشی عوارض

 عوارض همچنین وظیفه، انجام حین فیزیکی صدمات یا پوست طریق از شیمیایی مواد جذب یا تماس و حریق

 اجسام دبرخور و سقوط خاطربه بیآس امکان رادیواکتیویته، تشعشعات و سازیون پرتوهای دریافت از ناشی

 را نشانآتش ناکارگر بر روحی و جسمی فشارهای و مخاطرات از بخشی همگی غیره، و انفجار یا خارجی

 .دهندمی شکل

 شرایط هبودب و خود منافع از دفاع برای مستقل تشکل نیازمند سخت نشانانآتش کاری، شرایط این دلیل به

 کارگر ۀطبق هایبخش دیگر از بهتر هست هرچه حیث این از نیز نشانانآتش سرنوشت اما .هستند انشکاری

  .نیست

 نعکاسا برای خوبی نمونۀ ،شد نشانآتش شانزده کشتن به منجر که پالسکو ساختمان سوزیآتش فاجعۀ

 و نظامی وبسرک تقویت صرف دولتی هنگفت هایبودجه درحالیکه .آنند درگیر نشانانآتش که است شرایطی

 هاینشانآتش از ردی یافتن برای یابزنده دستگاه سه و سگ قالده 8 تنها فاجعه این در شود،می پلیسی

 هایترفند از شود،می محسوب نشانانآتش کارفرمای قانوناً که شهرداری داشت. وجود هاویرانه در گیرافتاده

 قانونی وبۀمص )شهرداری، کندمی استفاده نشانانآتش «کار سختی» شناختنرسمیتبه از امتناع برای حقوقی

 کند(،نمی اجرا دارند را خود نامۀاساس و صندوق هاشهرداری چون که توجیه این با را «نشانانآتش کارسختی»

 با عیتوض این وقتی نیستند. مندبهره کار سختی مزایای از هم هنوز نشانانآتش که است لدلی همین به

 اذیت و آزار و توبیخ با و گیرندمی قرار سیاه فهرست در معترضین هم شودمی روبرو نشانانآتش اعتراض

  .شوندمی روبهرو

 :مطالبات

 مستقل تشکل از نشانآتش کارگران برخورداری 

 هاآن خودِ دموکراتیک نظارت زیر کار ایمنی لوازم و نشانیآتش تتجهیزا تمامی کردن روزبه 

 آور زیان و سخت مشاغل» مزایای از برخورداری» 
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 هر رد نشانیآتش واحد هر رئیس و مدیر نصب و عزل و نشانیآتش واحدهای بر نشانانآتش کنترل 

 خود نظارت با و خواست به بنا لحظه

 

 

   کارورزان هـ:

، ابتکار عملی برای استثمار بخشی از بیکاران کشور دست وپا  91، در سال «کارورزی»دولت با اجرای طرح 

استخدام  برای فشرده تحصیل سال حداقل شانزده از التحصیالن دانشگاهی پسکرد. برمبنای این طرح، فارغ

 صویبت شوند.دستمزد و بدون بیمه و به شکل غیررسمی استخدام میدر واحدهای تولیدی با یک سوم حداقل 

 ینا. بود کشور کارگر طبقۀ کل استثمار و سرکوب جهت ایشدهحساب قدم هرچیز از طرحی پیش چنین

 افزایش نفع هب و کارگران این خودِ استثمار متوجه مستقیماً کهآن بر عالوه التحصیل،نوفارغ کارگرانِ از بیگاری

 کارگران یرسا دستمزد داشتن نگه پایین هدف با حال عین در هاست،آن دسترنج از کارفرما سود سهم توجهقابل

 هک کرد خواهند کارگرانی دیگر سر بر چماقی را بیگاران این جذب داران،سرمایه. رودبه کار می استخدامی

 ،دولت در این طرح این بر عالوه. دهند بروز خود از دستمزد و بیمه کار، شرایط دربارۀ اعتراضی کوچکترین

 که داریسرمایه هایبنگاه به «مالیاتی معافیت» عنوان تحت عمومی، منابع از نیز مضاعفی نرمِ و چرب رانت

ه بر عالو! استداده دهند، ارتقا «کارگری» مقامِ به را هاآن ماه شش از بعد وبکشند  بیگاری کارگران، این از

 شانسخوش قدرآن اگر -کارش نیروی فروش ماهیک اندازۀ به کارگر، خود جیبِ باید از نیز دیگری رانت ،این

 انجام ار شغلی گریواسطه که داللی بنگاه جیبِ به -!یابد ارتقا «کارگری» مقامِ به هاماه از پس که باشد

حال در غیاب نفوذ یک نیروی سازماندۀ پیشرو که ظرفیت اعتراضی این بیکاران را با این .شود واریز استداده

 داری پیوند زند، چند صد هزار نفر بیکار، برای ثبت نام در این طرح صف کشیدند.به یک جنبش ضدسرمایه

 ار علیهک هایمحیط و دانشگاه دل از توأمان طوربه باید طرحِ کارورزی کشیِبیگاری علیه اعتراض سازماندهی

د پیگیری مطالبات زیر را در رابطه با چند ص کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ. شود بلند حاکم داریسرمایه دولت

ها برای دستمزدشکنی دیگر کارگران استفاده گیرند و از آنهزار کاورزی که یک سوم حداقل دستمزد حقوق می

 شود، در دستور کار خواهد داشت:می

  و حداقل دستمزد( احتساب سنواترسمی کارورزان )با برخورداری از بیمه و استخدام 
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 تأمین شغل شایسته برای همه و اتمام به پدیدۀ بیکاری 

 دستمزد باشد حداقل و حین تحصیل از سوی دانشجویان نیز باید همراه با بیمه آموزیانجام کار 
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  کارگر طبقۀ هایبخش پذیرترینآسیب -7

  مهاجر کارگرانالف:

های حاکم بر اقتصاد را دلیل بحران های تولید عاجز است،از حل بحران داری حاکم بر ایران، کهدولت سرمایه

کند. کارگران مهاجر در ایران که اغلب معرفی می« دشمن خارجی»داری همیشه وجود یک به جای سرمایه

ین یک دروغ احال آنکه  اند.هستند بارها به عنوان علت بیکاری به طبقۀ کارگر ایران معرفی شده افغانستانی

یروی کار نترین کارها به دست همین و غیرانسانی فرساترینطاقتگذشته،  یانشرمانه است. در تمامی سالبی

ها داران بومی با عرق و خون آندولت و سپاه و سایر سرمایه یهاپاساژها و برج، ارزان مهاجر انجام شده

 «ار کار بومیاشباع باز»ها را مسبب آن انددادهرا انجامها ها از آنو اکنون که تمام استفادهاست شدهساخته

اقدام مأموران دولت در حبس کارگران   .ها بشورانندو سعی دارند کارگران ایرانی را علیه آن کنندمعرفی می

امتناع مدارس از پذیرش کودکان شان، ها، ممانعت از حقوق انسانیافغانستانی در قفس و نمایش عمومی آن

ای است که علیه این کارگران لیس جزوی از ظلم هرروزههای پدر پایگاه مهاجرینتجاوز و ضرب و شتم افغان، 

یری پذهزینه از سوی سازمان ملل به خاطر مهاجرتها میلیون دالر کمکده این درحالیست که ساالنه رود.می

ان )اعم از ایرداران سرمایه ،عیتشود. در کنار این سبها چه میبا این بودجه است که معلوم نیستدریافت کرده

ترین و همچنان مشغول استثمار این نیروی کار ارزان هستند و در خطرناکدولتی و خصوصی( بخش 

 ر جهانیکارگوی ایرانی که خود بخشی از طبقۀ کنند. کارگران پیشرُها استفاده میدشوارترین مشاغل از آن

و  نۀ نژاد، قومیت، مذهببها به را کارگران مهاجرها و سایر های دولت علیه افغانستانیقاطعانه هتاکی هستند

، «یخارج»داری حاکم در قبال کارگران کنند. سیاست دولت سرمایهشان محکوم میمتفاوت مرز جغرافیاییِ

است. ما کارگران از هر رنگ و نژاد و ملیت یک « داخلی»همان تداوم و بسط سیاستش در قبال کارگران 

 .داری هستندهای سرمایهدشمن مشترک ما، دولت وهستیم  واحد طبقۀ

 ایران در کشورها دیگر و افغانستان مهاجرین تمامی به شهروندی اعطای و پناهندگی حق  

 نندک عدول اصل این از که دارانیسرمایه قضایی پیگرد و کار قانون در مهاجر کارگران تمامی شمول 

 انرایگ اجتماعی خدمات اعطای مطالبۀ و کشور در مهاجرین شایستۀ دهیاسکان در دولت مسئولیت 

  مهاجرین( از )اعم کشور کارگران کل به
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   ستم تحت ملل ب:کارگران

 د تاکنهدفمند دنبال می شکلیبه  را های قومیاقلیت دارای مناطق در بیکارسازی داری سیاستدولت سرمایه

 هالیمقکارگران این ا شدنرشد آگاهی و متشکل این مناطق شود و هم مانع توسعۀ عمومی مانع ترتیب همبدین

داری طبقاتی حاکمیت سرمایه-های اقتصادیمحصول تالقی سیاستاین روند . هاو اعتراضات احتمالی آن

چند طوریکه هرهای ملی است. بهاش علیه اقلیتگرایانههای ایدئولوژیک و ملیجمهوری اسالمی و سیاست

، شود، اما ممانعت از توسعۀ اقتصادی مناطق غیرفارسهای گسترده نصیب کل طبقۀ کارگر ایران میبیکارسازی

 هایهای استخدامی غیربومی از سوی شرکتها، گزینشماندگی زیرساخت، عقب%11های بیکاری باالی نرخ

ها سیاست دیگر سبب شده است که طبقۀ کارگر ساکن در این مناطق )از سیستان و ده وابسته به دولت و

تم ملی ترتیب سداری ایران قرار گیرند. بدینبلوچستان تا خوزستان و کردستان( در صف اول گزندِ سرمایه

غیرفارس  لشود، وضعیت استثمار و سرکوب را برای کارگران و زحمتکشان ملوقتی با ستم طبقاتی آمیخته می

نشین، های مرکزی کشور و استانهای غیرفارسکند. شکاف بارز بین توسعۀ اقتصادی در استاندوچندان می

د( و شوآموزان غیرفارس میشدید دانش تحصیلی محرومیت از حق تحصیل به زبان مادری )که سبب افت

یتی، شکاف تبعیض و تحقیر قوم اعتیاد، دیغیرعا فزاینده و رواج بالنتیجه آمار باالی بازماندگان از تحصیل، فقر

های حداکثری در قبال گرایی، برخوردهای فوق امنیتی و سرکوبانداختن بین طبقۀ کارگر به اسم ملی

تم تنیدگی دو سای احکام اعدام و غیره همگی بخشی از تجلی درهمهای اعتراض، صدور فلهکوچکترین بارقه

 ند.کشان ملل تحت ستم هستند که در این مناطق بیداد میطبقاتی و ملی با یکدیگر علیه زحمتک

اهم است. ها بخود تجلی بارزی از تمامی این ستمکولبری فرسای پرخطر و طاقترشد پدیدۀ مثالً در کردستان 

أموران مرزی های مجوانان کرد باید برای بقا و دستیابی به معیشت با جانشان معامله کنند و زیر رگبار گلوله

 کاالهای سنگین را از کشوری به کشور دیگر برسانند.

هراسی همیشه یکی گرایی و تجزیهبا اینحال شوراندن ملل علیه یکدیگر و کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم و فرقه

است  است. برای همینداری برای شکاف انداختن و جلوگیری از اتحاد طبقۀ کارگر بودههای سرمایهاز تاکتیک

ه شدت داری بکارگران از هر ملیت با یکدیگر در مبارزۀ طبقاتی کنونی علیه دولت سرمایهکه همبستگی 

ضروری است. خصوصاً همبستگی که از سوی کارگران و زحمتکشان ملت فارس با کارگران و زحمتکشان 
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نیز  یآید در این زمینه ضرورتی بس زیادتر دارد. کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگرملل تحت ستم درون کشور می

 این هدف را که مستلزم مبارزه با ناسیونالیسم و انواع شوونیسم است در دستور خود خواهد گذاشت.

  ِتحت ستم مللبرای  )تا سرحد جدایی(حق تعیین سرنوشت مفروض دانستن 

 حق آموزش به زبان مادری 

 از عمرانی، ها )اعمزیرساخت مناطق؛ توسعۀ این در استخدام کار غیربومی هایفوری گزینش توقف 

 آموزشی، بیمارستاری و..( و مسئولیت دولت در تأمین اشتغال همگانی در آن مناطق

 ضرورت همبستگی کارگران فارس با کارگران و زحمتکشان ملل تحت ستم 

 انقالبی کارگران دستبه ملی مسألۀ حلِ رهبریِ ضرورت گرفتن 

 عنوانبه) للم تمامی از متشکل خاورمیانه در مبارزه برای ساخت یک فدراسیون سوسیالیستی داوطلبانه 

 (جهانی سوسیالیستی فدراسیون از بخشی

  2کارگر زنان ج:

اش به تالقی ستم طبقاتی و ستم هایی هستند که ریشهزنان نیز همچون ملل تحت ستم دچار محرومیت

نیمی  که زنانآن گردد. علیرغمداری ایران برمیسرمایهزنان در  جنسیتی و بر زمین ماندن حقوق دموکراتیک

سا نیست. رچندان ، اما صدایشان در مبارزات جنبش کارگری کشور دهندمیرا تشکیلکشور  کل از طبقۀ کارگر

ت: توان در وضعیت کنونی زنان کارگر دریافهای مضاعف طبقاتی و جنسیتی را به سادگی میتجلی این ستم

، کسانیکار  برابرهای بزرگ دستمزد بین زنان و مردان در شکاف زنان، میان ابری بیکاری درنرخ رسماً دو بر

 وقت دومامشغل تمیک مزد خانگی )و مشغولیت دیگر زنان کارگر به ها زن به کار بیوقت میلیوناشتغال تمام

های تولیدی آنان در کارگاه(، آمار باالی زنان خارج از شمول قانون کار که بخش زیادی از برای امرار معاش

و جمعاً طبق اعالم دولت هشتاد درصد کارگران غیررسمی کشور را تشکیل  زیرزمینی و خانگی مشغول به کارند

، «دورکاری»که از طریق تحمیل انواع ها آنسازی نیروی کار موج غیررسمی دهند. وقتی این روند در کنارمی

ا نه تنه شود،گذاشته میطبقۀ کارگر زنان سازی قراردادها بر تو موق« وقتوقت کردن مشاغل تمامپاره»

نیافتنی ستدرا برایشان بازنشستگی و غیره(  ،کارگران )یعنی بیمه، مرخصی زایماناین  صنفی حقوق بدیهی

                                                            
 .نمایید مراجعه 11 فصل از «الف» بخش به زنان دموکراتیک مطالبات درمورد** .2 
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 «وابکار در قبال جای خ»: از شودهم به آنان تحمیل میهایی از بردگی کار نشانهحتی آشکارا  است، بلکهکرده

د دیگری مانن نیهای ضماستفادهبیگاری و سوءتا  )عموماً زنان مهاجر یا مجرد( گرفتههای کوچک ر کارگاهد

داران بر کارگران زن از سوی سرمایهکه « فحشای بدون مزد»انواع تعرضات و دهی جنسی و انتظار سرویس

 شود.های کار اِعمال میدر محیط

 محیط و اجتماع از را زنان که( بندی در خانه و...وُرکینگ یا بسته تِلِه) «دورکاری»تحمیل  هایی مانندسیاست

بخش دیگری از روند منزوی  گردد،می آنان جمعی مبارزات و آگاهی رشد مانع و فرستدمی هاخانه کنج به کار

 کردن غیررسمی کردن زنان طبقۀ کارگر است.

رفته گ ها و دستفروشانخانهران مجرد؛ از کارگران خیاطزنان طبقۀ کارگر از سرپرست خانوار تا همسردار و کارگ

 داری حاکم بر ایران درگیرند. موقعیت شکنندۀسرمایه هایهریک به طریقی با استثمار پرستاران و تا معلمان

زنان در صف اول دائمی حضور تری که در جنبش کارگری ایران دارند و کارگران زن در کنار صدای ضعیف

یگیری پنیافتۀ عمومی جنبش زنان در ایران، انبوهی از مطالبات پاسخ و همچنینو پرستاران  اعتراضات معلمان

 گذارد. مطالبات مربوط به حقوق دموکراتیک و طبقاتی زنان را در دستور کار نیروهای پیشروی کارگری می

کارگران  یروی ارزانشود که با سوءاستفاده از نداری بین طبقۀ کارگر سبب میاندازی سرمایهسیاست شکاف

ه از بیند کها را علیه یکدیگر بشوراند. کارگر زن میهای کار، آنزن و ایجاد رقابت بین دو جنس در محیط

گیرد و کارگر مرد از اینکه به خاطر وجود نیروی کند دستمزد کمتری میکارگر مردی که دوشادوشش کار می

. حال آنکه تردیدی وجود ندارد که دشمن مشترک هر دوی اند ناراضی استکار ارزان زن او را اخراج کرده

داری است. کارگران پیشروی مرد همیشه در همبستگی با اعتراضات کارگران زن داران و سرمایهآنان سرمایه

کنند. ضروری است که پیشروان کارگری های کار، مبارزۀ آنان علیه استثمار کارفرما را همراهی میدر محیط

سیت در صفّ اول مبارزۀ تؤامان برای حقوق دموکراتیک و مبارزۀ طبقاتی زنان فعال باشند و فارغ از هر جن

 رهبری مبارزۀ دموکراتیک زنان را بدست گیرند. 

ستور کار رود را در دهایی که بر زنان کارگر میکمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری پیگیری این مطالبات علیه ستم

 اش دارد:مبارزه
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 ار استخدام، دستمزد، تفکیک جنسیتی در محیط ک گزینش برای تبعیض در اشتغال زنان )در زمینۀ رفع

 و نظایر آن( 

 ها به و بازگرداندن آن« مشاغل خانگی»و « دورکاری» شدن استثمار کارگران در قالب زنبرچیده

 محیط جمعیِ کار

 مزد خانگیال انجام کار بیپرداخت مزد از سوی دولت به تمامی زنان کارگر و زحمتکش در قب 

 های عمومی رایگان و همگانی به منظور برداشتن بار ها و رختشورخانهها، آشپزخانهتأسیس مهدکودک

 کار خانگی از دوش زنان

 احتساب آن در مزایا و کامل حقوق و پرداخت ، همراه با  سال()یک زایمان برای زنان حق مرخصی

 حق سنوات

  بر حقوق زنان باید مورد کارفرما  از سوی «شروط»تحمیل بارداری یا دواج یا ازهرگونه اخراج به دلیل

 پیگرد قانونی قرار گیرد

 سازی تمامی وسایل های زنانه؛ رایگانهای تماماً رایگان برای پیشگیری از بیماریگریغربال

 پیشگیری از بارداری

 ا خوشامد کارفرما باید مورد پیگرد یبرای جلب مشتری از زنان در محیط کار  ابزاری هرگونه استفادۀ

 ، غیرانسانی و غیرقانونیآمیزتوهین خاص به زنان در محیط کاررفتار و پوشش  قرار گیرد؛ تحمیل

 .است
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   معلولین هـ:

ذرانند؛ گو ستم می تبعیض تحت شرایط ن هر لحظه از حیات اجتماعی خود رامعلوالاکثر قریب به اتفاق 

 شود، بلکه بیش از هر چیز به شکل تحمیلگر نمیاین تبعیض فقط در قالب تحقیر و بدرفتاری جلوه

دهد. در واقع حتی های کار، خود را نشان میمحیط شدن ازپس زدهها و بیکاری سیستماتیک بر آن

داری سرمایهبه ظهور جامعۀ ه آن هم و انتساب بار منفی ب «معلول» قالبدر  انسانبندی های دستهریشه

اشیسم از این منطق را در دورۀ ف رودربایستیگیری بیکه نتیجه گرددسود بازمیو تنظیم جامعه بر محوریت 

هد های گاز شاگروهشان به درون اتاقگروه هیتلری در تبدیل معلولین به موش آزمایشگاهی و ریختن

 بودیم.

ترتیب فرد معلول هم درون شد و بدینواحد تولید اقتصادی محسوب میدر دورۀ فئودالیسم، خانواده 

کسانی که  داری فقطیافت. ولی در بدو ظهور جامعۀ سرمایهچهارچوب خانواده نقشی در تولید می

یافتند. با پرداخت در شهرها امکان بقا می کار کنندآالت ماشینبا  سرِ پا ساعت در روز 18توانستند می

داری از معلولین )یعنی افرادی که از پروسۀ تولید کنار گذاشته دستمزدهای بخور و نمیر به کارگران، نگه

 داشتند که نقص های جسمی را سالمندان، بیماران و کسانیشد، بنابراین شده بودند( به صرفه تلقی نمی

وی . از سداشتندنگه میجامعه دور از انظار  ها ودر آسایشگاه شانتمام عمردر  دانستند و آنان راسربار می

ی، خود های تولیددیگر مناسبات جدید حاکم بر تولید، تعداد زیاد حوادث کار و فشار بر کارگران در محیط

را  نبدل شد و بخشی از کارگراکارگران بر روانی صدمات جسمی و به یکی از عوامل ضربه زدن و ایجاد 

ر و مغز تقلیل داد، ه ماهیچه داری، کارگران را بهسرمایه با تحمیل معلولیت، از پروسۀ تولید خارج کرد.

را  کسانی که نمی توانستند خودو  شدگذاری میارزش داشتایجاد سود  ی که دراکسی بر مبنای توانایی

برای  ی، داغِ ننگجسمی نقصه ترتیب بود کو بدین شدندمیزائد تلقی با این خصوصیات وفق دهند، 

 داری شد. معلولین در شرایط سرمایه

، اما اندشان کردهداری مرکز برای کسب حقوقعلیرغم تمام مبارزاتی که معلولین در کشورهای سرمایه

بودن جامعه است، دست نخورده باقی مانده و به رغم کسب دستاوردهای هنوز ریشۀ ستم که طبقاتی

 ای است.ول در جامعۀ کنونی، جایگاهی همچنان حاشیهحقوقی، جایگاه معل

تماتیک های سیسهای این طبقه هستند. تبعیضتریندیدهترین و ستممعلولینِ طبقۀ کارگر جزو محروم

ارد. دنظام آموزشی و درگیری بلندمدت معلول با بیماری، وی را از شرایط رشد برابر با دیگران بازمی
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تر از فشار بر دیگر کارگران است. مخارج سنگین داری بر فردِ معلول خردکنندهفشارهای نظام سرمایه

گاهی، نیاز معلول به ادوات ویژه و کمکی، نیاز به برخی نیازهای مراقبتی که در غیاب پزشکی و آزمایش

اشتغال،  زۀ استخدام وتأمین اجتماعی برعهدۀ فرد و اطرافیانش است، همچنین تبعیض سیستماتیک در حو

 ها و عدم دسترسی راحت اوبیکاری معلول، در کنار تبعیضراند. فرد معلول را کامالً به حاشیۀ جامعه می

شود که به امکانات شهری سبب فرو رفتنِ بسیاری از معلولین به ورطۀ انزوا و افسردگی و فشار روحی می

 کند.ها را چندین برابر میمشکالت آن

که به زعمشان چون  ندنکنگاه می« معضل»کارگرِ معلول خود را به چشم یک  داران،سرمایهبرخی 

م داران، استخداارزد. برای این سرمایهشان نمیبَرَد پس به دنگ و فنگباالتر می استخدام راهای هزینه

اری های کز به محیطتر باشد، اما در عین حال به معنی نیاکارگر معلول هرچند به معنی دستمزدهای ارزان

ن تر یا بیمه و غیره نیز هست. بنابراین در مقابل استخدام معلولیخاص یا تسهیالت ساختمان، تعلیمات بیش

 شود.مقاومت می

ها به های معلولین و نیاز شدید آناستفاده از محرومیتداران با سوءاز سوی دیگر بخش دیگری از سرمایه

های کارگاه»ای کارگر معلول زیر یک سقف، آوری عدهگیرند و با جمعمیآلود ماهی کار از این آبِ گل

ها حقوق و مزایایی بارها کمتر از یک کارگر عادی در قبال کار یکسان سازند و به آنمی« ویژۀ معلولین

 فداران به کارگران معلولی که علیرغم داشتن مهارت به خاطر تبعیض از بازار کار حذدهند. این سرمایهمی

ون است و نباید انتظاری همچها از سرِ لطف بودهکنند که گویی کار دادن به آنای القا میگونهاند، بهشده

ها در عین حال همین استثمار را به اسم کار باشند. صاحبین این کارگاهیک کارگر عادی از کارفرما داشته

دولت هم  خرند. مضافاً آنکهفیت مالیاتی میکنند و معاهای خیریه قالب میتبلیغ کرده و به بنگاه« خیر»

ای قانونی ببخشد، چراغ سبزش را ها از قانون کار را وجههای که خروج این کارگاهعمالً با تصویب الیحه

 است. نشان داده

های خود در تولید اجتماعی مشارکت کند، این دست تفکیک ایطبقهکارگر معلول باید در کنار سایر هم

 ها را از بطن جامعه منزویهای جامعه، عالوه بر آنکه آنمحیط کار بین معلولین و دیگر بخشجغرافیایی 

گیرد، در عین حال شان میهایشان برای کسب حقوقایطبقهها را با همکند و امکان اتحاد عمل آنمی

مین تاکتیک ین هاستفاده از نیروی کار ارزان معلول تحت بدترین شرایط ممکن. عتاکتیکی است برای سوء

 رود.)فعالیت از درون خانه( در مورد بسیاری دیگر از معلولین به کار می« دورکاری»نیز با تحمیل 
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انسان  ناشی از ناتوانی کند. معلولیتمی و ناتوان نیست که افراد را معلول برخی اعضای بدنکار نکردن 

بعیض ت از مشارکت در حیات اجتماعی است و این خود، بیش از آنکه محصول نقص جسمی باشد، محصول

 .امعهاز جریان اصلی ج ها و استعدادهایشانبخشی از افراد، ظرفیت؛ یعنی به حاشیه راندن یا پس زدن است

بُر خوردن و ادغام شدن در شد اجتماعی، رعیب و نقص به خودی خود مانع دسترسی مردم به اشتغال، 

نظام اجتماعی است که فردِ معلول را از منابع . بلکه این نیسترفاه عمومی و غیره برخورداری از جامعه، 

-خود ناشی از شرایط اقتصادیها تر معلولیتبیشکند. از سوی دیگر اجتماعی و امکان رشد محروم می

زیست آلودگی محیط ،سوء تغذیه، نبود امکانات بهداشتی، خاطر فقر مردم به بسیاری از. اجتماعی حاضرند

 .شوندمعلول می کار ایمنی در محیط فقدان و

های رایگان یا ارائۀ مجانی و فراگیر خدمات ای مانند انجام غربالگریبه همین دلیل است که مسألۀ ساده

و ثانیاً  ها جلوگیری کندها و عود کردن آنمعلولیتتواند اوالً از بسیاری از توانبخشی برای طبقۀ کارگر می

 توجهی بهبود دهد.وضعیت سالمت فرد را به میزان قابل

ی بار است. دولت و نهادهای وابسته به آن هیچ مسئولیتدر ایران وضعیت معلولین به معنای واقعی کلمه رقت

ن ر تجهیزات شهری هیچیک برای معلولیها، حمل و نقل عمومی و دیگپذیرند. خیاباندر قبال معلولین نمی

« بهزیستی»ها از سازمان قابل استفاده نیستند. از تعداد بسیار زیاد معلولین محروم تنها درصد اندکی از آن

ها و ها مضحک است. بودجهگیرند و حتی همین خدمات نیز در قیاس با نیازهای آنخدمات می

 هایشوند دستِ آخر از سازمانمعلولین ترتیب داده میدهی به های حمایتی که به اسم خدماتصندوق

ای حمایت از معلولین قرار بود تصویب شود ماده 11قانونِ  83آورند. در سال و دالل سر در می« خیریه»

های معلولین از قانون کار(، بندهایی مترقی های جدی )همچون خروج شمولیت کارگاهکه با وجود کاستی

دولت این الیحه  91رو هرگز اجرایی نشد. با گذشت یک دهه، مجدداً در سال  داشت و درست از همین

اش را هم در حوزۀ اشتغال حذف کرد )حذف الزام دولت به استخدام را احیا کرد و همان چند بند مترقی

 معلولین(، اما حتی علیرغم این حذفیات هم باز این الیحه هرگز قانونی نشد.

کند از حوزۀ درمان و توانبخشی ماندۀ کارگری در حوزۀ معلوالن مطرح میمطالباتی که کمیتۀ عمل ساز

 گیرد:کامالً رایگان تا تعدیل کامل تجهیزات شهری و فرصت اشتغال همگانی را در بر می

 قیمت های گرانهای سالمت )اعم از آزمایشغربالگری رایگان برای همۀ مردم در تمامی حوزه

 ژنتیک(
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 های توانبخشی رایگان و در دسترس طرح و و کامالً رایگان برای معلولین های درمان جامعبیمه

 برای همۀ معلولین

 (؛ مبنی 83الیحۀ حمایت از معلولین )سال  1مادۀ « ز»و « و»شدۀ اجرای بندهای مترقی و حذف

 نویسی و تلفنچـی ماشین و دفتری های تصدیاز استخدامی %11بر الزام دولت به تخصیص 

 به معلولین.( لفنت اپراتور)

 های خود به ای از استخدامیالزام تمامی واحدهای بزرگ تولیدی به اختصاص اجباری سهمیه

 معلولین.

  پرداخت دائمی مستمری از سوی دولت به افراد دارای معلولیت شدید مطابق با میزان حداقل

 است.دستمزدی که زیر نظارت کمیتۀ منتخب کارگران تعیین شده

  تجهیزات شهری )خیابان، اتوبوس، مترو، پارک و غیره( متناسب با نیازهای معلولین. تطابق تمامی

هایی که از اصول تطابق ها در اعطای مجوز در قبال اخذ جریمه از بساز و بفروشاقدام شهرداری

اند، خود یک تخلف آشکار است و باید مورد پیگیرد قرار معماری با نیازهای معلولین تخطی کرده

 گیرد.

 یۀ های خیرهای مربوط به معلولین مطلقاً نباید اختصاص به بنگاههر گونه تخصیص بودجه

های خیریه هایی باید صرفِ تحقق مطالبات باال شوند. بنگاهداری یابد. بلکه چنین بودجهسرمایه

اند و های عمومی و معافیت از مالیات بودهبدون هیچ نظارتی همیشه پوششی برای چپاول بودجه

است. صنعتی که از سالمندان، معلوالن و سایر محرومان ها را تبدیل به صنعت کردهلت این بنگاهدو

ها نه عاملینِ مستقلی که سرنوشت خود را به دست گیرند بلکه قربانیانی کند و از آناستفاده میسوء

ارند، ای معلولیت دههای خیریه که همیشه دست باال را در حوزهسازد. به این اعتبار بنگاهدائمی می

 «صدقه»داری برای محروم نگه داشتن معلول هستند. معلول خود بخشی از نظام موجود سرمایه

خواهد؛ شغل، بیمۀ درمانی، آموزش و... تا در جامعه ادغام شود و به خواهد، حقوق خود را مینمی

 است بیابد.ای را که حقش عنوان یک عضو فعال در تولید مشارکت کرده و حیات اجتماعی
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    امپریالیسم-8

داری، یک شیوۀ تولید جهانی است که تمامی کشورها به درجات مختلف، از پیشرفته تا شیوۀ تولید سرمایه

ماندگی نیافتگی و عقبطور که قبالً هم توضیح داده شد، توسعهاند. همانمانده، در آن ادغام شدهعقب

 اری در این قبیل کشورها و با فشاردکشورهایی نظیر ایران تاریخاً به دلیل آغاز به حیاتِ دیرهنگام سرمایه

است. به این ترتیب است که انبوهی از وظایف و تکالیفی که تاریخاً بر دوشِ بورژوازی امپریالیسم از باال بوده

نشده باقی ماند؛ چرا که بورژوازی بومی در این مناطق دنبالچۀ امپریالیسم و خصلتاً استبدادی اروپا بود، حل

ای دموکراتیک نیز در این مناطق از ست که حل هر معضل اجتماعی یا حتی مطالبات پایهاست. از این روبوده

داری الزاماً باید به موازات مبارزۀ گذرد؛ واضح است که هر گونه مبارزه با سرمایهداری میمدارِ مبارزه با سرمایه

 رغم شعارهایمی ایران علیهای مرتجعی مانند جمهوری اسالضدّ امپریالیستی باشد. در این میان نه رژیم

اش خصلت ضدامپریالیستی دارند و نه امپریالیسم و شعارهای به اصطالح حقوق بشری« غرب»آتشین علیه 

وجه مترقی برای حل نیازهای اکثریت مردم دارد. هم تجربۀ چهل دهه حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی و هم 

افغانستان و عراق و لیبی و سوریه و اوکراین و دیگر نقاط  جای مانده از دخالت امپریالیستی درهای بهویرانی

داری و ضدامپریالیستی تنها مسیر برای تحقق مطالبات دهد که چرا مسیر مبارزۀ ضد سرمایهجهان نشان می

 و اهداف مترقی اجتماعی است. 

  مسو الف: تشکیل جبهۀ

 حملۀ خطر کردن برجسته  و «خارجی دشمن» یک تراشیدن با همواره ایران اسالمی داری جمهوریسرمایه

 هر ادند ربط برای ایدئولوژیک پوششی ایران، علیه «غرب» و «بزرگ شیطان» جنگِ و الوقوعقریب نظامی

 نهات حکومت نماینخ روشِ این هرچند. استیافته آن سرکوب نتیجتاً و «انقالب ضد» عناصر به اعتراض

 هایهمکاری و «برجام» توافق کمدست اما شده، مبدل مضحکه نوعی به تکرار فرط از و دارد داخلی مصرف

 و یامپریالیست هایقدرت و ایران داریسرمایه رژیم اختالف که داد نشان دیگر بار منطقه در امریکا با رژیم

 از. ستا امتیاز از دیگری کسب و زنیچانه هریک در باالترِ موقعیت به یافتن دست برای تنها شانمتحدین

 لیغاتتب با و است فعال سوریه داخلی جنگ در علناً و قدتمام ایران اسالمی جمهوری که شاهدیم دیگر سوی

 «حرم مدافع» عنوانبه را نظامی خود نقش ،«ثبات جزیرۀ» و «ملی امنیت» حسّ تلقین و سنگین ایدئولوژیک
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 چشم در ِ خودش راسرنگونی واهمه، ایجاد و مرزها پشت در دیگر دشمنِ یک دادن نشان با هم باز و توجیه

 کند! منصرف کار این از تا دهدمی نشان ترپرهزینه مراتب به امری هاتوده

 و ایران رژیم میان جنگ هم هرگونه و سوریه در اسالمی جمهوری فعال نقش هم بداند باید کارگر طبقۀ اما

 طبقۀ دانفرزن مولدترین و ترینجوان و در این سناریوها هستند ارتجاعی یکسان به امپریالیستی، هایقدرت

 خواهند کرد. بدل حاکم طبقات منافع تأمین برای توپ دم گوشت به را کارگر

 وزبر صورت در ایران رژیم از حمایت یا سوریه داخلی جنگ در اسد و پوتین ایران، هایرژیم جبهۀ از حمایت

 هایقدرت و امپریالیستی خارجی مداخلۀ هرگونه که است محکوم قدرهمان خارجی نظامی حملۀ هرگونه

 ایران. و سوریه در ایمنطقه داریسرمایه

 هایانسازم از متشکل انقالبی حقیقتاً و مستقل جبهۀ یک از ما ارتجاعی، جبهۀ آن یا این از حمایت جای به

 با هک خواهیم خواست امپریالیستی جنگ درگیر کشورهای کارگران از و کنیممی حمایت جهان مترقی و چپ

 متحدین طفق. کنند تبدیل دیگر گروه دو مقابل در واقعی آلترناتیو یک به را جبهه این یکدیگر، از حمایت

 هایصاباعت به زدن دست و کشور، سطح در خود نیروهای بسیج طریق از جنگ، بروز شرایط در قادرند انقالبی

. کنند ینشین عقب به وادار زیادی تاحدّ را خود و اشغالگر کشور متخاصم دولتِ سیستم، کردن مختل و عمومی

 باید رتجاعی،ا و نشانده دست بورژوازیِ ارتش به پیوستن به مردم فراخواندن جای به کارگران پیشرو و انقالبی

 گیرند،ب نشانه شانافسران سوی به را خود هایسالح که بخواهند اندشده اعزام ارتش به که کارگرانی تمامی از

 مجهز سالح به خود هایمحلی هم و کارخانجات از دفاع برای را هاتوده دهند، تشکیل را سربازان شورای

 یالیسمامپر علیه را انقالبی جنگی خالصه و دهند تعلیم هاتوده به باال سطحی در را نظامی هایمهارت کنند،

 یروهاین سایر از نه و شوند می منتفع خود رژیم از نه زحمتکش، هایتوده. کنند هدایت خود کشور بورژوازی و

 انقالبی خطّ این بردن پیش و تبلیغ با. ایمنطقه ارتجاعی هایقدرت و هاامپریالیست پروردۀ دست بورژوایی

 یسم،امپریال به وابسته استخوان تامغز و ارتجاعی رژیم یک استقرار و نظامی حملۀ صورت در حتی که است

 واقعی راه این. برد خواهند پی انقالبی سوم جبهۀ نیروهای اعتبار و حقانیت به استثمار و ستم تحت هایتوده

 است. غیرمعمول و دشوار بسیار مطالبۀ یک البته صد و آن، شکست و امپریالیسم با مقابله

 هایگانی قالب در مردمی شدن مسلح که زمانی. شد اثبات کوبانی تجربۀ در دقیقاً سوم، جبهۀ این از عناصری

 مه در را صد و اندی روزه محاصرۀ توانست المللی،بین و ایمنطقه همبستگی وسیع موج با همراه دفاعی



 

49 

 زمان همان هرچند .کند غلبه خود از نیرومندتر بار صدها نیرویی به تکنیکی پایین سطح وجود با حتی و بشکند

 انداز چشم و برنامه یک از برخورداری عدم خاطر به نیروها این رهبری که این هشدار وجود داشت نیز

ر عمل د هشدار نیز دهد که اینمی قرار المصالحه وجه را خود هایپایه سادگی به انقالبی و سوسیالیستی

 شدند. امریکا رهبری به ائتالف وارد سوریه کردهای رهبران یعنی کرد، پیدا تحقق

 و مبارزاتی یمعظ پتانسیل این به ،«بدتر و بد» ارتجاع میان انتخاب و باال به رو نگاه جای به کارگران انقالبی

 هر وقوع تا توانیمنمی ما. رودمی و برود میان از تواند می انقالبی، رهبری غیاب در که کنندمی نگاه مترقی

 اقدام. کرد دبای چه «امروز» که باشیم پرسش این پاسخ دنبال به سپس و کنیم ایفا منفعالنه نقش رویدادی

 برای ار ارتجاعی جنگ این طرفین منافع انقالبی، نیروی یک. است «دیروز» تدارکات به وابسته ،«امروز»

 شدن مسلح تارخواس کند؛می تبلیغ را خود سوسیالیستی برنامۀ کند؛می افشا اندافتاده مخمصه این در که مردمی

 یسرپیچ و داری تمرّدرژیم سرمایه سربازان بین در شود؛می نظامی آموزش و دفاعی واحدهای تشکیل مردم،

 به را فراری سربازان روند؛ نشانه شانافسران سوی به را شانسالح که کندمی ترغیب را هاآن کند؛می ایجاد

 بعق برای عمومی اعتصاب سازماندهی و جنگ ضدّ کارزار به متخاصم کشورهای در کند؛ می جلب خود جبهۀ

 ارگریک جنبش و خود استقالل نیروی انقالبی، یک. زند می دست جنگ این از داریسرمایه هایدولت راندن

 حتی و. رود رفرات تبلیغاتی سطح از نتواند اگر حتی و باشد اقلیت در اگر حتی کند،می حفظ شرایطی هر در را

. داندمین ارتجاعی جبهۀ دو از یکی از حمایت بر دلیلی را این باز باشد، داشته فعالیتی حد این در نتواند اگر

 حزبی برای تدارک شده، فراموش هاسال پیشروان سوسیالیست که روی پیش اصلی استراتژیک وظیفۀ نهایتاً

 این که مادام. شودمی تعریف جهانی سطح در بلکه ملی، سطح در نه خود، ماهیت به بنا که است انقالبی

 آن یا نای بازی دنبال به را چپ از ایگسترده طیف که دهدمی رخ مشابهی شرایط بار هر نگیرد، انجام وظیفه

 .بکشاند امپریالیستی و داریسرمایه قدرت
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  «کار جهانی سازمان» به وابسته تشکالت در مشروط دخالت ب:

 

 ورود امکان و ایران کنونی شرایط ILO  

 یک امکان از ایفشرده عناصر کارگری، اعتراض و اعتصاب هر که داندمی اسالمی جمهوری داریسرمایه

 علیه سازیپرونده و دستگیری ها،اعدام سنگین موج با نتیجه در دارد، نهفته خود بطن در را اجتماعی طغیان

 اعتراضات و خنثی را اشهشدکسب نفس به اعتماد کارگر، طبقۀ کلّ به حمله با تا دهدمی پاسخ را آن فعالین

 برای رژیم سویی از .کند مرعوب )برجام(، غرب با خود پردۀ پشت معامالت از پس را کارگری اعتصابات و

 که یشرایط در هم آن کند، مهار را کارگر طبقۀ اعتراضی موجود پتانسیل است تالش در طغیان، از جلوگیری

 شکلت هرگونه سرکوب بیکارسازی، امضا، سفید و موقت قراردادهای تحمیل سازی،خصوصی مانند هاییطرح

 ازمانیس رود.می پیش تربیش هرچه سرعت و شدت با غیره و هایارانه هدفمندسازی دوم فاز کارگری، مستقل

 .است گرفتهشکل امپریالیسم سوی از جهانی سطح در منظور همین به درست ILO مانند

 ران،کارگ میان در باید کشوری هر در (خارجی خصوص به) سرمایه صاحبان که است این نهاد این استراتژی

 عتراضا این بگیرد، صورت کارگران سوی از اعتراضی هرگاه صورت این غیر در باشند، داشته ایمذاکره طرف

 هایواستهخ تحمیل و آالت ماشین و دستگاه کردن نابود و مصادره با و شود تبدیل شورش به  تواندمی بالقوه

 .دشو «سرمایه فرار» به منجر و بیاندازد خطر به را «سودآوری» و «سرمایه امنیت» غیره، و کارفرما به خود

 مایندگانین دنبال به همین برای کنند، مذاکره گرعصیان کارگرانِ از وسیعی عدۀ با ندارند تمایلی دارانسرمایه

 نفیص تشکل .کنند مماشات به مجاب و متقاعد را کارگران کل ها،آن با مذاکره طی که گردندمی شانمیان در

 ارگرانک بیشتر هرچه کنترل امکان آن، در بیشتر هرچه عضویتِ و دارد را کارکردی چنین هاآن نظر از کارگری

 کالت،تش این درون به بوروکراسی و رفرمیسم نفوذ با که نیست سخت داریسرمایه برای .کندمی فراهم را

 نوع آن از بلکه نیستند، خود خودیِ به صنفی تشکل نگران نتیجه در سازد؛ خود هایخواسته مطیع را هاآن

 .شود کشیده داریسرمایه ضدّ و سیاسی مبارزۀ به که منزجرند تشکلی

 هایسیاست برخی و کار قانون بایدمی ، ILOمانند نهادی به نیاز دلیل به اسالمی جمهوری دیگر طرف از

 جمهوری بلندمدت، در که بود خواهد معنا آن به این .کند تعدیل است، سازمان این «نقد» مورد که را خود

 تماالًاح مثال عنوان )به بود خواهد دمکراتیک-بورژوا بندِنیم هایآزادی برخی به دادن پا به ناگزیر اسالمی
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 یابی،تشکل حق و اجتماع آزادی و جمعیدسته زنیچانه و تشکل حق مضمون با را 98 و 81 هاینامهمقاوله

 کند(. امضا صوری شکل به

 کار جهانی سازمان» ماهیت» 

 باید پیش از که بود خواهیم رو به رو کارگری جنبش در تحوالتی و تغییر با ما دور، چندان نه و آتی دورۀ در

 ماهیت بر گذرایی مرور موضوع، این به پرداختن از پیش .باشیم دیده آن با مواجهه جهت را الزم تدارک

 ILO کرد: خواهیم 

 سال آن در جنگ و بحران گرفت؛ شکل 1919 سال در و اول جهانی جنگ از پس درست کار جهانی سازمان

 را زمرک داریسرمایه هایدولت حیات که بود گردیده متعددی انقالبات و هاقیام ها،شورش پیدایش به منجر

 تشکیل ار خود دولت نخستین روسیه کارگر طبقۀ .بود رویپیش حال در اعتصابات موج .کردمی تهدید سخت

 بریتانیا و سهفران ایتالیا، .بود رسیده مجارستان-اتریش امپراتوری و آلمان به انقالب موج بعد سال یک .بود داده

 به یهمگ کشورها این در دولتی هایدستگاه .بودند کارگری هایشورش و اعتصابات درگیر نوعی به یک هر

 سیاسی و اقتصادی بحران تشدید و کارگری انقالبات و ها شورش موج همین گیری اوج با بودند. درآمده تزلزل

 این را ودخ نیروی و موکول بعد به را خود خونین رقابت شدند مجبور امپریالیستی کشورهای که بود بورژوازی

 که بود «امتیازاتی» از یکی دقیقاً کار جهانی سازمان .کنند «درونی دشمن» کردن مهار و مبارزه صرف بار

 طبقۀ به رشد به رو مبارزاتِ کردن مهار منظور به و کارگری های جنبش و اعتصابات سرکوب درکنار بورژوازی

 و ذترینپرنفو ترین،مهم که ،(کمینترن) «کمونیست المللبین» که است دلیل همین به .بخشید کارگر

 ماهیت ،1921 اوت در سندی طی بود، آورده گرد خود در جهانی سطح در را کارگر طبقۀ رهبران ترینرادیکال

 را ارگریک جنبش رادیکال و واقعی رهبران بینش درستی زمان، گذشت نهایتاً .کرد افشا را نهاد این ارتجاعی

 .داد نشان

 ظیمتن» ،«کاری هفتۀ و روزکار حداکثر تعیین شامل کار، ساعات تنظیم» مانند اهدافی کارجهانی سازمان

 و ماریبی برابر در کارگران از محفاظت» ،«کافی دستمزد حداقل تضمین و بیکاری از جلوگیری کار، عرضۀ

 ارک برای برابر پرداخت اصل شناختن رسمیت به» ،«زنان و جوانان کودکان، از حمایت» ،«کار اثر در جراحت

 رنق یک به قریب سازمان این درحالیکه است؛ کرده تعریف خود برای را غیره و «تجمع آزادی حق» ،«برابر

 نهاد این اعتباریبی چیز هر از بیش کنونی، وضعیت داشته، فرصت کارگر طبقۀ های حداقل این تحقق برای

 دهد. می نشان را
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 کار جهانی سازمان» ورود صورت در پیشرو کارگران وظایف» 

 چه بلندمدت، انداز چشم یک در ایران در باال از کارگری هایتشکل ایجاد و ILO دفتر گشایش صورت در

 هم موازات به گرایش دو که داشت انتظار توانمی کلی طور به جدید، حالت این در کرد؟ اتخاذ باید موضعی

 تفکیک تضرور بر تاکنون که هستند هاییگرایش از دسته آن نخست .بگیرد شکل کارگری جنبش درون در

 به شدن محدود و اولی، کردن برجسته با و اندداشته تأکید «سیاسی» از «صنفی» فعالیت و مطالبات

 بهترین در و عمالً کند،می دیکته باال از رژیم خود هم را آن چارچوب و حدود تازه که «حداقلی» هایخواسته

 دیتردی .اندبوده فعال کارگر خانۀ «چپِ جناح» عنوان به و «سازش» و «مماشات» ،«زنی چانه» ابزار به حالت

 بدون و میل کمال با که بود خواهد گرایشی اولین کارگری، جنبش «راست» گرایش این که داشت توان نمی

 .روی()دنباله داد خواهد بقا ادامۀ جا آن در و کرد خواهد ادغام را خود ILO زردِ هایتشکل در شرطی و قید هیچ

 تقویت ضرورت و ،ILO نقش و ماهیت بر درست تأکید با احتماالً نخست، گرایش با تقابل در دوم، گرایش اما

 دلیل به ار ظرف این در دخالتگری هرگونه که رسدمی نادرست نتیجۀ این به کارگری، «مستقل» هایتشکل

 دهدمی کلش را سوم گرایش یک انقالبی، و صحیح خط .منفعالنه( )امتناعکرد بایکوت باید آن ارتجاعی ماهیت

 توهم تا کرد مداخله هاآن در باید زردی، تشکالت چنین یک در پایه وجود صورت در که است این آن و

 در لنیغیرع شکل به و مخفی یابیسازمان با ایمداخله) شود خنثی نهادهایی چنین به اشیکارگر هایپایه

 اشدب ایدرجه به مستقل تشکالت و کارگری جنبش رادیکال و چپ گرایش وزن که آن مگر ،(هاپایه درون

 داشته را خود سوی به ها آن هایپایه جذب و افشا امکان نهادهایی، چنین درون در عملی مداخلۀ بدون که

 بورژوایی رهبری خود دست به میدان واگذاری حکم در مداخله عدم صورت، این غیر در .مشروط( )مداخلۀباشد

 عنوان به را نهادهایی چنین در مداخله انقالبی، نیروی یک بنابراین .بود خواهد آن به کارگران توهم تداوم و

 دیده دارکت «پیش» از تشکیالتی و ظرف باید اوالً دخالتگری، این برای منتها .گیردمی مفروض شرطپیش

 ریدخالتگ از «هدف» باید ثانیاً کرد؛ رها هوا و زمین بین را «شده جذب» نیروی توان نمی که چرا باشد، شده

 .باشد مشخص
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 زحمتکشان و سایربورژوازی، فقرای شهری اتحاد طبقاتی کارگران با خرده-9

داری، مدام بورژوازی کوچک و خرده بورژوازی را در این نظام نادار کرده های فزاینده و درونی سرمایهبحران

های انحصاری، بورژوازی کوچک و متوسط را از رقابت به در دهد، سرمایهو به سمت طبقات پائین هل می

ثبات یداری، بای عصر کنونی سرمایههانگیزند. در یک کالم یکی از ویژگیها را برمیکنند و خصومت آنمی

اش داری در تمام ابعاد جهانیکردن موقعیت بورژوازی کوچک و خرده بورژوازی است. این ویژگی کلی سرمایه

سازی، یک جناح از حاکمیت همیشه های خصوصیاست. در ایران نیز از ابتدای دهۀ هفتاد با اجرای سیاست

ها بورژوازی شهری ناشی از اجرای این سیاستیا همان خرده «طبقۀ متوسط نوظهور»پایگاهش را در 

بورژوازی شهری نزدیک به دو دهه است که و بورژوازی و خرده« طلباناصالح»است. عقد دائم بین جستهمی

است. گیری از این پایگاه شدهمستحکم است. با این حال عوامل اقتصادی و سیاسی باعث ریزش بخش چشم

های انحصاری سپاه در اقتصاد، اوالً به های اقتصادی و رشد سرمایهها، تحریمزادسازی یارانهبحران بیکاری، آ

بورژوازی انجامیده است. ثانیاً وقتی این فشار در کنارِ فسادها و ثباتی جایگاه طبقاتی و فشار بر خردهبی

دموکراتیک از جناح دیگر قرار  بندِشان از گرفتن امتیازهای نیمطلبان و درجازدنهای نجومی اصالحاختالس

لیل دداران که بهسرمایهبخشی از زند. هایی از این طبقات را دامن میگیرد، نارضایتی سیاسی بخشمی

داری یهسرما« اپوزیسیونِ»اند، در مقام شدههای رقیب، انحصار و فشارهای اقتصادی از گردونۀ رقابت خارجرانت

منافع  پیرو داران هستند وفع در جبهۀ سرمایهحیث منا ازشوند، بااینحال جمهوری اسالمی ظاهر می

د. ند متحد کارگران باشنتواننمی برای همین همد بود، نمدافع سرکوب کارگران خواهشان، دیر یا زود طبقاتی

 کوچکحیات واحدهای  و کمرشکن بودنِ بورژوازی شهری به خاطر فشارهای اقتصادیاز سوی دیگر خرده

به دلیل این فشارهای اقتصادی  ها، دو پاره خواهد شد و یک بخش از آنداریاقتصادی در چهارچوب سرمایه

خواهند جست.  پارهبخشی از متحدان خود را در این  کارگران. شودپرتاب می به درون صفوف طبقۀ کارگر

بورژوازی برای تبدیل شدن به یک بورژوا، بالقوه خصلتی دائمی خردهبااینحال نباید فراموش کرد که تمایل 

بورژوازی ناراضی دمدمی مزاج و از حیث مواضع سیاسی متزلزل به او خواهد داد، چنانچه کارگران رهبری خرده

ۀ داری هدایت کنند، نتیجها را به سوی مبارزۀ ضدسرمایهشهری را به دست گیرند و نارضایتی و اعتراض آن

بورژوازی داری خواهد بود. اما چنانچه جبهۀ مشترکی با خردهاین اتحاد جنبش ضداستبدادی و ضدسرمایه

بورژوا و نه کارگران انقالبی بیافتد در این صورت، خیانت این صورت گیرد، اما رهبری به دست عناصر خرده
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حادی حتوم است. پس چنین اتعناصر و چرخش به سوی جبهۀ ضد انقالبِ بورژوازی، و بالتبع شکست جنبش م

 .یافتتنها به رهبریت طبقۀ کارگر، خصلتی انقالبی خواهد 

از سوی دیگر خودِ طبقۀ کارگرِ ایران نیز به دلیل بحران بیکاری، رشد سرمایۀ انگلی مالی و اختالل در تولید 

گونۀ بزرگ و رشد قارچ هایاست. انحالل کارخانهواقعی، تحریم اقتصادی و غیره دچار تجزیه و پراکندگی شده

سپاری بخش مهمی از تولید به کشورهایی مانند چین، تعداد زیاد کارگران های غیررسمی کوچک، برونکارگاه

در کنار ارتش بزرگ بیکاران تصویر این پراکندگی را بهتر  و مشغول به کار در محیط خانه و غیره« دورکار»

در آمار رسمی بیکاری که در اشتغال به مشاغل کاذبی مانند کند. ارتش بیکاران نه فقط خود را ترسیم می

ارگر که ترتیب بخشی از طبقۀ کدهد. بدیننویسی و غیره نشان مینامهدستفروشی، کولبری، کارورزی، پایان

ای از این فقرای شهری متحد کارگران پارهشود. از پروسۀ تولید خارج شده است، بدل به فقرای شهری می

بخشی از این فقرای شهری به جایگاه لمپن پرولتاریا، یعنی به ابزار جاسوسی و سرکوب اما  خواهند بود.

اه، های بسیج، مساجد، سپهایی که در پایگاهشوند. عضوگیریداری علیه کارگران بدل میحاکمیت سرمایه

گیرد تقریباً همیشه از میان این قشر داری صورت میهای سرمایهبنگاه« حراست»و بخش مأمورین شهرداری 

د و نه توان اتحادی کرسرکوب علیه کارگر است، با او نه میبرای دار پرولتاریا ابزار دستِ سرمایهاست. لمپن

زدش جنگد و مرگر میداران را دارد، برعکس علیه کاظرفیت و امکان مشارکت در جنگ طبقاتی علیه سرمایه

 گیرد. را به دلیل این جنگ می

های جمعی و فقرای شهری که در باال ذکر شد، باید به اما رهبری سایر بیکاران و کارگران منزوی از محیط

( ترین بخش از طبقۀ کارگر )باالخص کارگران بخش صنعتی کشورآگاهترین و طبقهترین، مترقیدست متشکل

ارگران صنعتی هستند که شریان اقتصادی کشور را در دست خود دارند، موتور محرک باشد. چرا که این ک

تصاد داری را بشکنند و چرخ اقتوانند کمر دولت سرمایهشوند و با یک اعتصاب سراسری میجنبش محسوب می

بقاتی با ط دارِ اصلی جنگاینان هستند که پرچمرا تا برآورده شدن کلیۀ مطالبات متوقف کنند. بنابراین هم

 داری خواهند بود و باید بقیۀ متحدین را زیر پرچم این مبارزه جمع کنند و اعتراضات را هدایت کنند.سرمایه
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  های سیاسی کمیته و برخی مالحظات عملیتاکتیک-11

  انقالبی استراتژی و تاکتیک نسبت دربارۀ: الف

ی کنند، مثالً کارگران از تاکتیک اعتصاب یا تحصن یا کندکارها به مبارزات منفرد و مجرد ربط پیدا میتاکتیک

که برای  هاییای از تاکتیککنند. اما استراتژی برعکس به مجموعهمیبرای افزایش دستمزدهایشان استفاده

هایی ی انقالبی متشکل از مجموعه تاکتیکاستراتژشود. رود، اطالق میکار میدستیابی به هدف نهایی به

 هستند هاییاکتیکت غمبلّ پیشروان انقالبیکنند. است که در صورت پیوند با یکدیگر مسیر انقالب را ممکن می

 هدف ن؛آ با تضاد در نه و باشد مسیر انقالبی آن با منطقی انسجام در و شانعمومی استراتژی از تابعی که

 طبقۀ دست هب سیاسی قدرت کسب منظور به باالتر سطحی به موجود مبارزۀ انتقالِ ،سوسیالیستی تاکتیک

داری؛ به امتیاز از سرمایه کسب برای فشاری اهرم یا زنچانه گروه یک سطحِ به شدن تبدیل نه و است کارگر

ا این شرط که بگذارند، منتها های انقالبی هرگز حوزۀ مطالبات رفرمیستی را بیرون نمیاین معنا سوسیالیست

 این حوزه را به سرعت بتوانند رادیکالیزه کنند و به سطح باالتری از مطالبات ارتقا دهند. عالوه بر این

 هرگونه رو ینا از. باشند داشته جنبش در را اعتراض یک کردنِ فراگیر خصلت باید انقالبی مبارزۀ هایتاکتیک

 داشته داریرمایهس ضدّ و طبقاتی مبارزۀ ارتقای در گشایشی ندبتوا که کندمی پیدا اعتبار زمانی تنها تاکتیکی

ا تحلیل آیند بلکه بهایی هرگز از چنتۀ نظری یا یک برنامۀ از پیش مدون بیرون نمیچنین تاکتیک .باشد

و محک خواهند  شوند و در طی زمان در جنبش به آزمایش گذاشتهمشخص از شرایط مشخص پرورده می

ین صول تجارب پیشهای مورد اتخاذ کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری نیز اوالً محخورد. به این اعتبار تاکتیک

عملی در جنبش کارگری کمونیستی جهان و ایران است و ثانیاً بسته به تحلیل مشخص از شرایط مشخص 

 شوند.است که اتخاذ می

 

  «فعال تحریم» سیاست و «انتخابات» ب:

در طیف چپ به طور کلی بروز  اصلیروزهای انتخابات نمایشی رژیم، سه گرایش  به عموماً با نزدیک شدن

 لِبه شک ان نه به شکل اصولی کهکه به زعم خودش هستند ایهای شرمندهکند. طیف اول رفرمیستمی

 اصطالح شرایط و توازن قوای عمومی را به سود جنبش کارگریند تا بهنکدر انتخابات مشارکت می «تاکتیکی»

هایی از رو به باالست. همیشه دنبال اختالفاتی بین جناحدر واقع نگاه این طیف همیشه  !دنو چپ تغییر ده

اع از بد دف»همین طیف است که مدافع استدالل تا از یکی در برابر دیگری استفاده کند.  است دارانسرمایه
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و دهد هشدار می از آتیۀ تیره و تار نسبت به تحریم انتخابات در صورتاست. با هول و هراس، « علیه بدتر

از سوی  تحلیل طبقاتی. شودداری استبدادی حاکم بدل میریبون تبلیغاتی یک جناح از سرمایهخالصه به ت

در میشه ه کند.توجیه می« تاکتیک»بورژوایی را با پوشش طلبی خردهاین طیف کامالً غایب است و فرصت

و رمیست ین طیفِ رفا است.ترین برهۀ بروزش در مقاطع انتخاباتیغایب است و فعالفاصلۀ بین دو انتخابات 

از  واندتگیریِ یک جناح نمیهم در طول دورۀ قدرت« تاکتیکی»حتی به شکل  بورژواییغیرمتشکلِ خرده

بینیم شود. به همین دلیل است که میمی در آنی بلعیدهکند. برعکس  برداریبهره ی بین دو جناحهاشکاف

فاده کرده که از شکافی استنند و نهایتاً بدون اینکمی  داغا ها عمالً تنور انتخابات رای صرفاً با این تحلیلدوره

ه نه فقط جاست کمسأله اینبرسد. تا نوبت انتخابات بعدی  روندمی در خواب زمستانی فروسال آینده  1باشند، 

باید در  هم هامنضبط قوی و مسلط است، بلکه تاکتیک و ها نیازمند یک تشکیالت انقالبیاستفاده از شکاف

ابق دار علیه دیگری فاقد تطکه در این مورد، حمایت از یک جناح سرمایه نسجام با استراتژی قرار داشته باشدا

 با استراتژی انقالبی است.

ماهیت درک صحیحی از  ولیشود که خواهان تحریم انتخابات است. جا پدیدار میاما طیف دومی هم در این

ها آنندارد و  تسوسیالیس مبارزینانتخابات ربطی به  بگوید کند کهمیتنها به این بسنده تحریم ندارد. یعنی 

د آن کارهای دیگر کنوقت مشخص نمی. هرچند هیچندبپرداز خودشان به کارهایدر زمان انتخابات  باید

، در نتیجه برای این طیف ؟خصوصِ انتخابات ندارندچیستند و چرا ارتباطی به دخالتگری در این روزهای به

های فعالیتیا حداکثر فراخواندن مردم به است  «نشینیخانه»و « انفعال»، «عملیبی» به معناییم تحر

نتیجه  !«رأی ما سرنگونی است»های رأی و دعوت به سرنگونی رژیم با شعار صندوق زدنِآتشناممکنی مانند 

این !! ودشهم سرنگون نمیگیرد و رژیم شود، هیچ صندوق رأیی هم آتش نمیکه انتخابات برگزار می آنست

 جاری در جامعه.واقعی و های این طیف به متنِ مبارزۀ ربطی تمام شعارها و فراخواندقیقاً یعنی بی

شوند. برای ما تحریم به عنوان طیف سوم وارد دخالت می پیشروهای جنبش کارگریجاست که درست این

دهه کارنامۀ سیاهش یک اصل مفروض و مقدماتی  1 داری جمهوری اسالمی ایران باانتخابات در رژیم سرمایه

 ن متمایزکنندگااز سایر طیف تحریمما را  تحریم است که تاکتیکاجرای جا به بعد شکل و نحوۀ است. از این

است. انتخابات و فضای جامعه در این برهه،  بخش از مبارزۀ فعال عملید. در واقع از نظر ما تحریم، یک کنمی

شود برای دهد. جمهوری اسالمی مجبور میبار رخ میسال یک 1ای روزمره نیست. بلکه هر یک مسأله و فض

 ترکشاندن مردم به پای صندوق رأی و گرفتن ژست برخورداری از محبوبیت عمومی، جامعه را کمی سیاسی
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دهد، انجام می کند. هرچند همین را هم شدیداً تحت کنترلها را بازتر و خیاباناصطالح فضا را گرم کند. به

کنیم  تصوراگر اشتباه است  ،ای ندارد کنترل اوضاع از دستش خارج شود. به همین دلیلچرا که اصالً عالقه

در فاصلۀ دو انتخابات باید سفت و سخت مشغول مبارزه باشند، اما وقتی انتخابات فرارسید  پیشروهای کارگری

به  ،کارگرانها را به تریبون و خیابان دهندباید مبارزه را ادامه  هاآندر آن ایام ویژه مشغول استراحت بشوند! 

گر باید از فضای . به بیان دیندزندانیان سیاسی و جنبش کارگری تبدیل کن دیدگان و تمامیتمامی ستم تریبون

که  کلیجای شعارهای به استفاده کنیم. داری حاکمو سرمایه انتخابات، علیه خودِ انتخاباتوجود آمده در به

ان مبارزه را نوک پیک هیچ تمایزی با نیروهای راست اپوزیسیون ندارد، از فضای سیاسی جامعه استفاده کنیم و

قاتی با شروع از سطح کنونی آگاهی طب .نشانه بگیریم داریوضع موجود، یعنی نظام سرمایه ۀ اصلیعلیه ریش

ت پی جذب مبارزات دموکراتیک سایر اقشار تح کارگران مطالبات مشخص انتقالی را تبلیغ و ترویج کنیم. در

 ت وتوزیع اعالمیه و پوستر در محالو تراکت  نصب جا به بعد بااز اینداری باشیم. ستم به جنبش ضدسرمایه

معابر عمومی و پارک و اتوبوس و مترو و هرجایی که بتوانیم، هم انتخابات را فعاالنه تحریم  محیط کار و

که یک دهیم و هم ایناند ارائه میهای خودمان را به مردمی که سیاسی شدهبحثکنیم و هم مواضع و می

ها دخالتگری نوع با این دهیم.خواهند انتخابات را تحریم کنند نشان میالگو و سبک عملی را به کسانی که می

و اعی اجتم ایهبه تدریج پایهاست که  هایمان در جامعهبحث آژیتاسیون و تبلیغ و استدالل بر سر یعنی

  کنیم.پیدا می مخاطب

 

  آمیزمسالمت مبارزۀ منفعالنۀ و پاسیو هایروشج: مواضع کمیته نسبت به 

 

 دیبنفرمول قاعده و اصل یک مانند به را «خشونت» به نسبت مواضعش کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ

 چه کرد رزیابیا باید کنیم، گیریموضع خشونت علیه یا له که آن برای است. تاکتیک یک خشونت .کندنمی

 کند.می استفاده خشونت از هدفی چه با و کسی

 کند. ستفادها رحمانهبی خشونتِ از بتواند ابایی هیچ بی که کندمی تصویب را قوانینی حاکم، دارسرمایه طبقۀ

 خشونت زا استفاده حق که باشد ایطبقه تنها تا است چیده نحوی به را اجتماعی مناسبات داری،سرمایه دولت

 الاِعم ابزار پلیس و ارتش .باشد پاسخگو کسی به خشونت این اِعمال دربارۀ که این بدون هم آن دارد، را

 هستند. دارانسرمایه خشونت
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 معطوف ممه حقیقتی به را توجه بالفاصله خشونت، بکارگیری برای دولت انحصاری حق کشیدن چالش به

 زا صیانت برای که عادی، مردم میان در عدالت برقراری برای نه هادادگاه و پلیس ارتش، که این کند؛می

 .هستند دارانسرمایه منافع

 را رمانداریف درب که معترضانی یا اندنگرفته دستمزد هاستماه که کارگرانی خشونت که است دلیل همین به

 پاسخ ندانز و پلیس سرکوب با و شودمی تقبیح اسالمی جمهوری داریسرمایه هایرسانه در کشندمی آتش به

  مند.فهمی طبقاتی مبارزۀ با نسبتش در را خشونت مشروعیتِ انقالبی هایسوسیالیست اما گیرد.می

 رابرب در خود از دفاع و شدن مسلح برای ستم تحت هایگروه تمام و کارگران حقّ از کارگری سازماندۀ کمیتۀ

 مثال برای .داندنمی حق این شناختن رسمیت به ناقض را خشونت به تاکتیکی نگاه و کندمی پشتیبانی ستمگر

 طابقیت که حیث آن از بلکه است، آمیزخشونت روش یک که حیث این از نه کنیم،می محکوم را «تروریسم»

 به منوط نتخشو انواع به گیریموضع ههرگون اعتبار این به ندارد. انقالبی طبقاتی مبارزۀ استراتژیک هدف با

   .است اشاحتمالی پیامدهای با و مشخصش زمینۀ و بستر در خشونت آن ارزیابی

 

  «طبقاتی مبارزۀ» جای به «مسالمت» جایگزینی برای امپریالیسم پروژۀ د:

 از یأس اعۀاش برای را زیادی تبلیغات امپریالیسم داری،سرمایه دوبارۀ بازگشت و روسیه انقالب شکست با 

 در امپریالیستی مداخالت فروپاشی، از پس پراکند. جهان در کارگری انقالب و داریضدسرمایه مبارزۀ

 به «اباتانتخ» اصطالح به طریق از قدرت انتقال و باال از آلترناتیوسازی برای پیرامونی زدۀبحران کشورهای

  شد.می پیشنهاد پیرامونی کشورهای مردم به کارگری انقالبِ ایگزینِج الگوی معرفی عنوان

 تشکیالتی حیث از و شدهتجزیه عمدتاً چپ هایسازمان که زمانی شصت، دهۀ سرکوب پی در هم ایران در

 تا دش فراهم آلیایده فرصت بردند،می سربه پراکنده و مخفی وضعیت در مبارزین و بودند شکسته هم در

 کوفتن درهم رایب «(طبقاتی آشتی و تسالم» )یعنی امپریالیسم ضدانقالبی پروژۀ این با هماهنگی در کسانی

 جدیدی هایهرهچ ناگهان که بود هفتاد دهۀ طول در بیافتند. فراست به سوسیالیستی آلترناتیو هایبارقه آخرین

 انواع بکس و هااوجیان بنیانگذاری با و امپریالیستی نرم و چرب منابع به دسترسی با 11 ضدانقالب جبهۀ از

 و لداخ در «امپریالیستی صلح» هایبنگاه جوایز و گرایینوبل ای،مشاوره و پژوهشی درآوردیمن مناصب

 شدند. «طبقاتی آشتی» به فراخوان پروژۀ این تبلیغی تریبون و اجرایی هایمهره کشور، خارج
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 امکانات از استفاده با و این از پیش دهۀ قمع و قلع کسترخا بر ایستادن با رفرمیسم، سیاسی دالالن این

 نظریه و فلسفه ابزار با بار این طلبی(اصالح پروژۀ از )دفاع اسالمی جمهوری تحکیم به فعاالنه مطبوعاتی،

 این تبلیغی بونتری دادند. مارکسیسم انقالبی رادیکالیسم ناپذیریبازگشت و «انقالب مرگ» از خبر و پرداختند

 کوالرس لیبرالیسم تا عرفان از کرد؛می استفاده انقالب مرگ ایدۀ جاانداختن برای ابزاری هر از ارتجاعی وژۀپر

 صوصاًخ رفتند.می کاربه پروژه این تقویت جهت در همگی که نو چپ و علنی مارکسیسم هاینسخه رواج تا

 وتق چنان اروپایی دموکراسیسوسیال چندمدست هاینسخه از ترجمه جریان و علنی مارکسیسم هایپروژه

 ادمیکِآک و روشنفکری هایجریان از یکی به که حاکمیت رعب مرکز به نه دیگر «مارکسیسم» که گرفت

 شد. بدل خودی

 زهات این تناقضات و گذردمی ایران در «آمیزمسالمت مبارزۀ» پروپگاندای پروژۀ از ایدهه دو آنکه علیرغم

 فعال خود قوت به همچنان پروژه این اما است،شده افشا مردم برای دهه دو این عملیِ تجربۀ در بارها و بارها

 و گیردمی صورت بورژوازی مختلف هایجناح سوی از کشور از خارج و داخل در سازیاپوزیسیون است؛

 جنبشِ که الزم زمان در تا جویدمی «ماندال» یک اپوزیسیون هایچهره این از یک هر تنِ در امپریالیسم

 باشد. اعتراضات کنندۀآرام بلکه تا دهند قرار جنبش جلوی در را هاآن گرفت، پا ایتوده اعتراض

 بارزۀم» مقدس تزهای با غیره و ماندال گاندی، سوچی، یعنی «سوم جهان» در «لیبرالی دموکراسی» نمادهای

 وپاپس نقش و داده نشان ممکن آلترناتیو تنها را حاکم داریسرمایه که بودند رهبرانی همگی «آمیزمسالمت

  .کردندمی ایفا را ایتوده اعتراضی هایجنبش فوران از جلوگیری برای اطمینان

 این کرد. استفاده ار آن باید طبقاتی مبارزۀ استراتژی با پیوند در که است تاکتیکی خشونت، شد گفته چنانکه

 در دو این از کیبیتر بلکه باشد، آمیزغیرخشونت یا باشد آمیزخشونت باید تاکتیکی هر که نیست آن معنای به

 با و شخصم زمینۀ و بستر در تاکتیک آن ارزیابی به منوط تاکتیک هر از استفاده و است الزم طبقاتی مبارزۀ

 .است اشاحتمالی پیامدهای

 کنار مادینن و نمایشی حرکات نفع به را تهاجمی هایتاکتیک که ایمنفعالنه و پاسیو هایروش با قاطعانه ما 

 را «آمیزتمسالم مبارزۀ» قداست منطقِ با هاییتاکتیک چنین بر پافشاری و کنیممی مخالفت اعالم زنندمی

 دست نای از هایینمونه دانیم.می طبقاتی مبارزۀ کردنفلج برای داریسرمایه ایدئولوژیک هایپروژه نتیجۀ

 رکتش هایاتوبوس چراغِ نمادین کردنروشن زندان، از بیرون در غذا عتصابا بسیارند: پاسیو هایتاکتیک

 رژوازی،بو دستگاه برای طومارنویسی و نویسیعریضه اعتصاب(، سازماندهی جای )به سندیکا سوی از واحد
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 برای دوچرخه بر زدن رکاب کردن، هوا بادکنک خانه، کنج هایاندازیسِلفی و دست کفِ هایشعارنویسی

 ... و ایخیریه و اوییجیان فعالیت انواع ،صلح

 

  داریسرمایه گرانۀسرکوب تهاجم مقابل در مسلحانه و جمعی دفاع ر:

 و راگیرف بالفاصله و کندمی پیدا خروج برای مجرایی هربار سرکوب، و خفقان هاسال از ناشی فروخوردۀ خشم

 که ادد نشان اراک آذرآب و هپکو کارگران به وحشیانه یورش یا بانه و مهاباد شورش وقایع. شودمی سراسری

 موماًع. دهد رخ تواندمی سرعتی چه با نفس به اعتماد و سیاسی آگاهیِ سطحِ جهشِ و اعتراض یک گسترش

 طلبیرنگونیس سطح به ناگهان کننده،خیره کیفی جهش یک با عمومی مطالبات که است هاییبزنگاه چنین در

 الشت سرکوب نیروهای مجهزترین و ترینبیش اعزامِ با رژیم که است رو همین این از درست. رسدمی نیز

 به دده نشان توحش این نمایش با و کند اندام عرض زورآزمایی این در اعتراضات، قمع و قلع با تا کندمی

 ،رژیم سنگین سرکوب مواقع در. رفت نخواهد پیش که کجاها تا و داشت نخواهد مرزی هیچ سرکوب وقت

 الستیک زدن آتش تا چوب و سنگ از -اندداشته دست در که ابزاری هر با حقبه بارها شهر مردم و کارگران

 یچاره،ب کارگرِ» یا «اکبر اهلل» فریاد با انددیده بارها که چرا اند،کرده دفاع خود از -مولوتف کوکتل پرتاب و

 قابل ارابز هر با و مسلحانه شکل به خود، از دفاع. کنند نرم را سرکوب عوامل اندنتوانسته «نداره زدن کتک

 از. است داریحکومت سرمایه یافتۀسازمان خشونتِ برابر در ضرورت یک و چرا و چونبی حق یک دسترس،

 .اشندب داشته خود برنامۀ در بند یک عنوانبه را خود از مسلحانه دفاع باید نیز کارگری پیشروهای رو این

   «فعالیت علنی»و « فعالیت مخفی»س: موضع ما نسبت به 

 تحلیل و طشرای با منطبق نتواند اگر «قانونی» و «علنی» فعالیت از حمایت در «پردازینظریه» و بحث هرگونه

 رایب باشد، کارگری و داریضدسرمایه جنبش استفادۀ مورد کهآن از بیش باشد، مشخص شرایط از مشخص

 .داشت خواهد کاربرد داریسرمایه حکومت

 یک زا که معنا این به کنند؛می رو را خود تناقض ترینمهم حوزه همین در قانونی و علنی فعالیت طرفداران

 کارگری عالینف پروندۀ کردن امنیتی و دمکراتیک حقوق ترینابتدایی تحمل غیرقابل و شدید سرکوب به سو

 فعالیت مبلغ دیگر سوی از روند ومی جلو رژیم از «فاشیستی» خصلت ارزیابی حد سر تا حتی بعضاً و اندمعترض

 هستند. قانونی و علنی
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 رفضاید ساده اعتراضی فعالیت یک امضا، طومار آوریجمع یا اعتراضی نامۀ یک نوشتن هزینۀ اگر راستیبه

 برای راگ نبوده، اعدام و شکنجه و حبس و زندان تحمل جز چیزی پافتادهپیش مطالبات پیگیری یا و مجازی

 انقالبی هستۀ یک در عضویت یا سازماندهی مثالً با برابر ایهزینه باید هافعالیت از سطحی چنین

 علنی غیر و یمخف فعالیت نه و کرد انتخاب را قانونی و علنی فعالیت باید چرا پس کرد، پرداخت طلبسرنگونی

 کند، فعالیتبازی چند جوان در پارک هم آنان را زندانی میداری، حتی بابت آبرا؟ وقتی که دولت سرمایه

رژیم  های دموکراتیک یکهای حاکمه به معنای توهم داشتن نسبت به ظرفیتعلنیِ متشکل علیه سیاست

 استبدادی است.

 شرایط در را تفعالی از سبک این ربطیبی باید یا ندارد؛ وجود تربیش راه دو تنها تناقض این حل برای نتیجه در

 با تا ردک تر بازنماییرقیق رژیم را سرکوب درجۀ ارزیابی و بیان باید البد یا شناخت رسمیت به موجود خاص

 تیآ هایسازش و هاهمکاری انواع سرآغاز خود دوم حالت این. باشند نداشته مغایرتی علنی فعالیت از دفاع

 است.

 از عظیمی حجم کند، ارائه جنبش به رو را خود هایفعالیت کارنامۀ است موظف علنی، و قانونی تشکل هر

 رد زدن چرخ و وثیقه تهیۀ صرف باید کارگری اعتراضات سازماندهی و حضور جای به که ایانرژی و وقت

 یتفعال واقع در. دهدمی نشان را فعالیت از سبک این ورشکستگی تنهایی به خود شود، هادادگاه راهروهای

 ضد به د،باش داشته های فعالینِ کارگریتشکل برای را «مصونیت» از نوعی بود قرار ظاهراً که قانونی-علنی

 کارگری اضاعتر یا مناسبت هر آستانۀ در که اندرفته ضرب زیر چنان علنی کارگری این فعالینِ. شد مبدل خود

دور  این فعالین در یک. دانندمی باال را شاندستگیری احتمال چون کنند،می نظرصرف دخالت هرگونه کالً از

 تا بودندردهآو روی قانونی و علنی فعالیت به کسانی. استشده غرض نقض واقع در اند و همینباطل گیر کرده

که بدواً قرار ونی قان-علنی فعالیت  ترتیب بدین! کنندنمی فعالیت دیگر خوردند، ضربه که حال نخورند؛ ضربه

 هاییگرایش چنین. کندرا قربانیِ وسیله می هدف همان اکنون اما باشد، هدف به رسیدن برای ایوسیله بود

 کارگر. طبقۀ از محافظت به برسد چه ندارند، سرکوب برابر در هم را خود از محافظت توان حتی

. یافت ارگریک جنبش موجود اوضاع متن در باید را قانونی و علنی فعالیت به گرایش و تمایل این دالیل ردّپای

 االستب حدی به آن روزمرۀ اعتصابات و اعتراضات شدت سو یک از یعنی است، ناموزون ایران کارگری جنبش

 یختهگسازهم و پراکنده اعتراضات، این دیگر سوی از اما یافت؛ آن مانند بتوان جهان در را کشوری ترکم که

 هب قادر( کارگر خانۀ و اسالمی شوراهای) کارگری حوزۀ در رژیم اطمینان هایسوپاپ که شرایطی در. هستند
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 هر با و. تاس زده دست اعتراضات پاشاندنازهم و سرکوبِ شدید به رژیم نیستند، اعتراضی پتانسیل این مهار

 ینا کند تامی باز سازشکار و رفرمیستی هایگرایش ورود برای را راه سرکوب، موج افزایش و تجدید بار

اکمیت در ح باالی دست و طرفین توان نابرابری دلیل بنشینند و به حکومت با مذاکره میز سر بر هاگرایش

 به ابن که است این تشکل، یک برای بودن قانونی معنای. دهند تن دارانسرمایه هایخواسته به مذاکره،

 صورت، نای غیر در. کند اجتناب شود،می خوانده «غیرقانونی» که فعالیتی آن یا این انجام از حاکمیت خواست

 باشد. داشته آن به اعتراضی نمیتواند نیز قانونی تشکل یک و شودمی مجازات «قانوناً»

 . شودمی رفتهگ نتیجه مربوط به شرایط استبدادی ایران عینی شرایط از مخفی، و غیرعلنی فعالیت نتیجه در

 و ونآکسی یک تا برگزاری گرفته سندیکا یک ایجاد از -آن مختلف نمودهای و جنبش از سوی دیگر یک

 به خانه یپستوها یا زیرزمین در را اعتصاب تواننمی که است بدیهی هستند؛ علنی همگی -خیابانی اعتراض

 یزن اروپایی کشور ترین«دمکراتیک» در حتی و نیست علنی لزوماً جنبش «سازماندهی» اما. انداخت راه

ند ک سرمایه منافع متوجه را هاییآسیب و عبور داریسرمایه قرمز خطوط از بخواهد که اعتراضی سازماندهی

 کنونی یطشرا در مبارزه هنر مخفی، و علنی کار تلفیق رو این از. شود سازماندهی مخفیانه طور به باید ناگزیر

 .است ایران داریسرمایه استبداد

 

  «اتحاد عمل»نسبت به ش: موضع ما 

 یموقت تاکتیک یک عموماً عمل، اتحاد است؛ متفاوت اعم طور به «وحدت» یا« نظری اتحاد» با «اتحادعمل»

 موجود در هایگرایش از یک هیچ مثال عنوان به. است جنبش توافق مورد و «مشترک موضوعات» حول

 توانایی نیز کی هیچ و داشته باشد اختالفی تواندنمیزندانی  کارگری فعالین از دفاع مسأله با کارگری، جنبش

 هایریانج و هاتشکل کل که شرایطی خصوصاً در. ندارد اختیار در را مؤثر شکل به آن کردن عملی برای کافی

 مانجا به قادر تنهایی به هرکدام و برندمی سر به افتراق و ضعف نهایت در خارج و داخل در کارگری و چپ

 شانکاناتام و توان نیرو، خود، استقالل ضمن توانندمی هاگرایش از یک هر حالت این در. نیستند وظیفه این

 بگذارند. اشتراک به دیگران با مطالبه بر سرِ این را

 رژیم راندن عقب و فشار اعمال برای( غیره و هاآکسیون قالب در) حمایتی هایفعالیت ترتیب این به

 یهماهنگ با ،وسیع سطح در مداوم، طور به تواندمی آن، ضربات کردن خنثی و اسالمی جمهوری داریسرمایه

 .جنبش را تقویت کند متعاقباً و بگیرد صورت بیشتری هایعمل ابتکار و
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طی است و در شرای مبارزاتشان پراکنده ندارند، را تشکالت مستقل خود ساخت اجازۀ کارگران که شرایطی در

 یشروانپ و فعالین بین مشترک مطالبات حول به کارگری عمل اتحاد ایدۀ هستند، انقالبی رهبری فاقد که

 ها،لعم اتحاد این درون از. باشد کارگران به نفس به اعتماد بازگرداندن جهت مؤثر اقدامی تواندمی کارگری

 این، فعالین بر دهد. عالوهمی بروز را خود کارگری شود و قدرتبه آزمایش گذاشته می متحدانه مبارزۀ روش

 ایمینهز خالصه و کنندمی پیدا را خود متحدین کنند،می درک را یکدیگر به نسبت نزدیکی یا دوری درجۀ

 یجادا دارند یکسانی نظریات و انداز چشم که نیروهایی میان آتی ترمشخص و ترنزدیک هایهمکاری برای

 شود.می

تۀ عمل گرایی نیز رنج ببرد. کمیدیگر عوامل نباید از فرقهجنبش کنونی کارگری ایران در این مرحله عالوه بر 

گرایی، بسته به تحلیل از شرایط مشخص در مورد مطالبات مشترک سازماندۀ کارگری، بنا به اصل مبارزه با فرقه

 از اتحاد عمل با دیگر جریانات فعال در جنبش کارگری استقبال خواهد کرد.
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 رزۀ کارگری برای حقوق دموکراتیکمبا-11

  الف: زنان

 خواهد رفع مبارزه جمعی مسیر از تنها و تنها که هستند فراوانی هایستم دچار دموکراتیک حقوق حوزۀ در زنان

 لمحصو اغلب که چرا شده، گرفته زنان از مجدداً و کسب تاریخی مقاطع برخی در حقوق این از بخشی. شد

 را دخو دروغین شکلی به همیشه دموکراتیک حقوق از دفاع داعیۀ با بورژوازی. استنبوده ایتوده مبارزات

 این حقوق سرکوب اول صفّ در تاریخی هایبزنگاه در آنکه حال استداده نشان این حقوق جلودار حمایت از

 کسانی تدس به کشورداخل  در زنان حقوق از دفاع تریبون که هاستسال. است بوده خود طبقاتی منافع نفع به

 زدهبحران عۀجام روابط بطن در که طبقاتی تضاد یعنی -اجتماعی اصلی تضاد بر گذاشتن پوشش با که است

 جلوی اند وداده تقلیل صرف حقوقی عرصه به را زنان رهایی برای مبارزه -است جاری ایران داریسرمایه

ایی کارزاره اندازیراه با چه و نوبل جایزۀ پشتوانۀ به چه اند،ایستاده زنان اعتراض شدنرادیکالیزه هرگونه

 صطلحاًم مبارزات پیشبرد ،«زنان حوزه فعالین» این داعیه سالهاست علیرغم آنکه .«یواشکی» آزادی همچون

 ارزهمب»همیشه در لحظۀ حساس از  چطور و چرا که میدهد نشان آنان رنگارنگ کارنامه اما بوده، «دموکراتیک»

ا در غلتیدن ت دائمی این فعالین . پسرفتاندپا پس زده نیز دموکراتیک حقوق از حد همین احقاق برای «سیاسی

مپریالیستی ا هایرانت باپشتوانۀ فعالیتِ دهه دو از بعد حکومتی طلبیاصالح از دستی دم نسخۀ هر از به حمایت

 نیروهای تاریخی ماندگیعقب از روی بخشیعقب این چون ندارد؛ تعجب مطلقاً جای ما ای برایو رسانه

 به ک تندموکراتی حقوق ترینحداقل تحقق برای نیستند داری نه تنها قادربورژوازی است. نمایندگان سرمایه

این حقوق است، بلکه دیر یا زود به دلیل منافع طبقاتی در مقابل تحقق  که الزمۀ کسب دهند رادیکالیسمی

 آن به نفع اتحاد با یک نیروی ارتجاعی و استبدادی خواهند ایستاد. 

 کثریتا برابری داری به معنایهای سرمایهمتعلق به جناح« اپوزیسیون»از نگاه  رهایی زنان افق مبارزه برای

 است!  سرمایه صاحب اقلیت بدست سرکوب و استثمارشدن میزان حیث از مردان اکثریت با زنان

 و دموکراتیک حقوق برای تؤامان مبارزۀ اول صفّ در جنسیت هر از فارغ کارگری پیشروان که است ضروری

کمیتۀ  به همین اعتبار .گیرند بدست قاطعانه را دموکراتیک مبارزۀ رهبری و باشند فعال زنان طبقاتی مبارزۀ

 داند:عمل سازماندۀ کارگری نیز دفاع از مطالبات دموکراتیک زیر را در حوزۀ زنان وظیفۀ خود می
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  لغو کلیۀ قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و

 فرهنگی و خانوادگیمردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 

  خانه  ه درچ علیه زنان؛ لفظی و فیزیکیو خشونت هرگونه آزار  برخورد قاطع و پیگرد قانونی نسبت به

 های کار محیط و چه در

 حق سقط جنین 

 حق طالق 

  حق حضانت برابر بر فرزند 

 حق سفر آزادانه بدون کسب اجازه از همسر یا پدر 

  ارث برابر 

 لغو ازدواج کودک  

 ان؛ های بکارت به زنوری دخالت دولت و قانون در زندگی جنسی کلیۀ افراد و تحمیل آزمایشتوقف ف 

 حق انتخاب پوشش 

   ب: کودکان

 اما. کنندیم تصویر انسان بالندگی و بازی و شادی دورۀ عنوان را به دوره این کودکی، از ایکلیشه تصویر در

 ران مرفه،دابرای اغلب سرمایه .همگانی نیست کودکی از تصویری چنین طبقاتی جامعهبه دلیل مناسبات 

 ودش بزرگ کودک در آینده وقتی و بازند روی کودک به ها همگیفرصت که در آن ای استکودکی دورۀ ویژه

حصیل که از ت های وسیع طبقۀ کارگراما کودکی برای بخش. تواند برسدمی کند اراده و بخواهد که چهآن هر به

رف افتند یا با اعتیاد والدین طها میخانهشوند، به یتیممانند، بخاطر مشکالت مالی مجبور به کار میباز می

 کنند و غیره تماماً متفاوت است.هستند و تجاوزهای جنسی را تجربه می

دارای  و کنونی بشر جامعۀ اسفبار معضالت یکی از گیرد،برمی در را وسیعی بسیار دامنۀ که آزاریکودک

 مهم نهادهای تمام نمودهای آن در که روست همین از درست و است مربوط به خودش مادی هایریشه

 و نابرابری و طبقاتی، ستم جامعۀ در. شودیافت می وفور مذهب به و قضایی دستگاه تا خانواده از جامعه،

 یانعکاس آزاری همکودک. جامعه وجود داردمراتب فقط مختص به محل کار نیست بلکه در جای جای سلسله
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 از هرچیز مراتبی بیشسلسله چنین. است مراتبسلسله این در کودک جایگاه پنداشتن هیچ و قدرت فقدان از

دارد  عیفر و ثانویه جایگاه زن است، عنصر قدرتمندترین و ترینمهم مرد: گیردمی قوام خانواده خودِ کانون در

 زا اتفاقاً بلکه ها،غریبه سوی از نه رایج تصور برخالف هاآزاریکودک اکثر. است هرم این کف در کودک و

 کمونی اولیه کودکان تحت حمایت همۀ درجوامع. دهدمی رخ خویشاوندان و خانواده همین اعضای سوی

 نیز هاانانس میان رخت بربست و روابط جامعه از شکلی چنین  طبقاتی جامعۀ ظهور با ولی بودند بزرگساالن

 قِبَل زا توانست بدون ایفا کردن هیچ نقشی در تولید،می که آمد وجود به حاکمی اقلیت. شد تغییر دستخوش

 با. ردک در چنین شرایطی رشد )ارث( ثروت حفظ که برای هم ساختاری بود کند. خانواده ارتزاق اکثریت کار

 در. شد ترشبی فرزندآوری به تشویق زن و کرد پیدا اولویت زنان به نسبت مردان تدریجاً کار کشاورزی توسعۀ

 که شیوۀباآن. آورینان و تولید مسئول مرد و شدمی نگریسته فرزند تربیت مسئول چشم به زن مرحله این

 ایفا داریسرمایه در کلیدی نقشی هنوز هم خانواده اما شده، دگرگون شدیداً زمان طی خانواده در زندگی

  .کارفرمایان رایب زیرسربه و مطیع کودکانِ تعلیم و آینده کار نیروی پروش و تولید زمینۀ در خصوص به کند؛می

 هااسترس از که بسیاریآن حال شود،می ترسیم روزمره فشارهای و استرس از فرار برای مأمنی عموماً خانواده

اخراج یا بیکاری سرپرست  .شودمی منتقل کودکان به درون چهارچوبِ خانواده -مالی مسائل خصوص به –

قر از طبقۀ کارگر به خاطر ف زیادی خانواده مستقیماً بر روحیه و فرصت رشد کودک اثر خواهد گذاشت. کودکان

کودکانِ  ای سرپرستبی کودکان. شوندمی روروبه تحقیرآمیز برخوردهای و فیزیکی تنبیه با مدرسه و مهد در

 ودکک شانبسیاری آورند،می در یا در بهترین حالت سر از بهزیستی هاخیابان از سر بضاعتبی هایخانواده

زرگ در شهرهای ب فروشیکودک رشدِ پدیدۀ .گیرندمی قرار جنسی هم استفادۀ سوء و آزار مورد شوند ومی کار

ه ب تر و روستاها، کودکان دختر به خاطر فقر خانوادهدر شهرهای کوچک. انگیزدایران دیگر حتی تعجبی برنمی

مانند. آنانی هم که از تحصیل محروم شوند. بسیاری از کودکان به خاطر فقر از تحصیل باز میازدواج داده می

 آموزانگیرند. تعداد بالهایی که در مدارس ایران بر سرِ دانششوند در مدارس مورد مغزشویی قرار مینمی

سوزی درس، دچار آتش کالس در استاندارد بخاری نداشتن خاطر به آموزانی کهآید بسیار است؛ مثالً دانشمی

شدند و سالمتی خود را از دست دادند یا تعداد کودکانی که در اردوهای بین شهری جان خود را از دست 

ای بسیج، هها در پایگاهکند، بکارگیری آندهند. حکومت هم به طرق دیگری کودکان را مستقماً استثمار میمی

 دوهای راهیان نور با آمار باالی تلفات تنها یک جلوه از آن است.مغزشویی و ارسال به ار
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 اش را باید پیش از هر چیز درریشه که وجود دارد بر کودکان آزار و ستم از ایگسترده طیف کهآن خالصه

بر  ای ستمکنند تا مسائل مهم و ریشهاویی زیادی تالش میجیهای انبودنِ جامعه جست. بنگاهطبقاتی

ای پاسخ دهند. حال آنکه با چند کالس درس که سهل است، با هزار کالس های خیریهکودک را با فعالیت

سی یا مسألۀ تجاوزات جن شود، مسألۀ کار کودکدرس نیز مسألۀ بازماندن کودکان فقیر از تحصیل حل نمی

اقتصادی حاضر رفع نخواهد شد. رسیدگی -ای در نظام اجتماعیبه کودکان نیز بدون ایجاد تغییرات ریشه

آزاری و ستم بر کودکان نیز به همان میزان منوط به مبارزۀ سیاسی است که مسألۀ ای به مسألۀ کودکریشه

 زنان، کارگران مهاجر و ... 

 داند، وداری ممکن میکارگری، رفع ستم بر کودکان را از طریق مبارزۀ ضدسرمایه کمیتۀ عمل سازماندۀ

پیگیری برای تحقق بسیاری از مطالبات این برنامه را )همچون تحصیل رایگان همگانی ، خدمات اجتماعی 

 ند:کرایگان و...( گام مهمی جهت مبارزه برای ارتقای وضعیت کودکان از وضع اسفبار کنونی ارزیابی می

 لغو کار کودک 

 پیگرد و برخورد قاطع در مقابل هرگونه آزار و اذیت فیزیکی و جنسی کودکان 

  تحصیل رایگان و همگانی تا مقطع آموزش عالی 

 زدودن مطالب دینی از کتب درسی و دادنِ فرصت رشد فکری و کنجکاوی به کودک 

 ها و مدارسهای رایگان در تمامی مهدکودکغربالگری 

  ها، فضای سبز و امکانات بازی رایگان در فضاهای شهریپارکایجاد 

 های رایگان و باامکاناتها و شیرخوارگاهمهدکودک 

 ها و مدارس آوردن تغذیۀ رایگان، سالم و غنی برای کودکان در تمامی مهدکودکفراهم 

  ندبرخوردار باشهمچنین کودکان مهاجرین باید به طور برابر با سایر کودکان بومی از امکانات باال 

   ج: ملل تحت ستم

از « ب»* مسألۀ رفع ستم ملی و پیگیری مطالبات مربوط به حقوق دموکراتیکِ ملل تحتِ ستم در بخش 

 است.همین برنامه آمده 1فصل 
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  د: دگرباشان جنسی

مچنان گرایی هجنسهای شگرف علمی، همعلیرغم دستیابی به پیشرفتداری و اینکه درون چهارچوب سرمایه

شود و دست تشکیالت مذهبی در چهارگوشۀ جهان معرفی می« بیماری»در بیشتر جوامع انسانی به عنوان 

وسطایی )حتی در اروپا و آمریکا( باز است تا به پراکندن نفرت علیه دگرباشان جنسی با اتکا به متون قرون

برخوردار  خود نوعانهم دیگر با مساوی حقوق هنوز از 21پردازند، و اینکه دگرباشان در قرن ب« مقدس»

 داری بر جامعۀ بشری تحمیل کرده و رهانیدن بشر از ایننیستند، به خودی خود سندِ تنگنایی است که سرمایه

 است.ها وابسته به تحقق انقالب کارگری و آلترناتیو سوسیالیستی قیدها ومحدودیت

لطف  سر از ایاست، نه هدیهدر سطح جهانی کسب کرده دگرباشان جنسی هر دستاوردی که تاکنون جنبش

 است، یعنیبوده سخت و فشردۀ خودشان ٔەمبارز هایدوره های بورژوازی، بلکه ماحصلها و پارلماندادگاه

 این جنبش ه بر سر مطالباتبرای مبارز شانمتحدین و دگرباشان  که اشک و عرقی ها خون وسال نتیجۀ

 اند.ریخته

 نوانع به همجنسگرایان ازدواج از تمام ریاکاری هاست است که باسال هایی از بورژوازی آمریکا و اروپاییجناح

 تضمین برای هرگز حقوقی، اصالحات و قوانین وضع که اند، حال آنبرداری کردهبهره سیاسی موضوعی

 خاطر به در خودِ آمریکا هنوز هم در اکثر ایاالت، اخراج کارگران دگرباش .نیست کافی حقیقی برابری

حتی در ایاالتی که برابری حقوقی نیز حاصل شده،  است. قانونی  خصوصی دارانسرمایه سوی از شانجنسیت

ازمند نی ها را که به دلیل تغییر جنسیت،داری اغلب دگرباشان و خصوصاً تراجنسیتیمناسبات اقتصادی سرمایه

ه دلیل کشاند. اغلب ایشان دقیقاً بخدمات سنگین و عدیدۀ پزشکی هستند به ورطۀ فقر و فالکت و فحشاء می

دادی داری استبگذرانند. در سرمایههای گزاف پزشکی، کل عمر خود را در آرزوی تغییر جنسیت میاین هزینه

باشان مورد پیگرد و اذیت و آزار و شالق و و مذهبی ایران وضعیت دگرباشان به مراتب بسیار بدتر است. دگر

های تفاوت گیرند. اغلب به مجرد بروز اولین نشانهدولت و خانواده قرار می« های اجباریدرمان»حبس و 

شوند و نداشتن سرپناه، شغل و امنیت بسیاری از نوجوانان دگرباش را به ها طرد میهویتی، از سوی خانواده

ر ایران، د« قانونی»گرایان برای داشتن یک زندگی جنسکشاند. بسیاری از همیورطۀ فقر و گاهی فحشاء م

اغلب  قیمت و برایهای تغییر جنسیت، گرانزنند. جراحیاند، دست به تغییر جنسیت میشدهکه از آن محروم

ل جراحی عمنیافتنی است. در بهترین حالت اگر فردی بتواند هزینۀ داری دستدگرباشان در چهارچوبِ سرمایه
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ها را در صورت تجربی این نوع جراحیاست که بهرا تهیه کند، تن خود را به دست تیغ جراحی پزشکانی سپرده

 ها خواهداند و تخصصی در این زمینه ندارند. همین موضوع عوارض بعدی زیادی را هم متوجه آنایران آموخته

 شد.کرد و سبب عود برخی مشکالت دیگر تا سرحدِ مرگ خواهد 

ارگر داری و اتحاد با طبقۀ کدگرباشان به مبارزۀ ضدسرمایه حقوق از طریق پیوند جنبش ما معتقدیم که تنها

ژوازی رود، خلق کرد. پافشاری بورهایی که به دگرباشان میجدی برای دگرگونی ستم بدیلی توانمی که است

، با هدف عقب راندن مبارزۀ «یسیاست طبقات»به جای « سیاست هویتی»در راستای ترویج جایگزینی 

داری است. دگرباشان باید با کارگران انقالبی در این مبارزه متحد شوند و وظیفۀ گام گذاشتن در ضدسرمایه

های ها و آلودگیراه این اتحاد بیش از هر چیز بر عهدۀ کارگرانِ پیشرویی است که وظیفه دارند پیشداوری

دگرباشان در طبقۀ کارگر ایران وجود دارد، را بزدایند و در صفّ اول آمیزی که علیه ایدئولوژیک و تبعیض

داند که حمایت از حقوق دگرباشان قرار بگیرند. به همین اعتبار هم کمیتۀ سازماندۀ کارگری وظیفۀ خود می

 مطالبات زیر در دستور کار برنامۀ خود قرار دهد:

  جامعهحذف هر نوع تبعیض حقوقی بین دگرباشان و سایر اقشار 

  دولت موظف است در تمامی مدارس از دوران ابتدایی به بعد مشاورۀ رایگان در حمایت از هرگونه

 کنجکاوی جنسی و هویتی کودکان و نوجوانان بگذارد. 

 ها را به طور کامل پرداخت کرده و با تشکیل دولت موظف است هزینۀ عمل جراحی تراجنسیتی

های علمی را در خدماتی که به  های جراحی و یافتهروشهای تخصصی پزشکی، جدیدترین دپارتمان

 دهد اِعمال کند.ها میآن

  دگرباشان نیازمند شغل امن و شایسته هستند. هرگونه نابرابری در این زمینه محکوم است و دولت

 موظف است برای تمامی افراد طبقۀ کارگر )اعم از دگرباشان( شغل شایسته و امن فراهم کند.

  های ویژه اقدام به تأمین مسکن برای دگرباشانی کند که از است با اختصاص بودجهدولت موظف

 شوند و قادر به دستیابی به پناهگاه امن نیستندسوی خانواده طرد می
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  ذ: محیط زیست

الب برای توجیه انق کند به خودی خودداری بر میلیاردها تن اِعمال میاگر ستم سیستماتیکی که سرمایه

نابع ای به سوی زوال مکنندهزیست که با سرعت خیرهداری کافی نباشد، وضعیت اسفبار محیطضدسرمایه

داری باشد. افقی که آهنگ کنونی تخریب طبیعی در حرکت است، باید دلیل کافی برای براندازی سرمایه

را یادآور  «بربریت»یا « سوسیالیسم»ار یا کند، بیش از همیشه شعهای حیوانی طی میزیست و گونهمحیط

داری )همچون ناسا( هم از هشدار نسبت به وضعیت شود. حتی نهادهای بزرگ علمی وابسته به سرمایهمی

قه سابکنند. گرمایش زمین در طول هزارۀ گذشته بیخطرناکی که زمین در آن قرار گرفته کوتاهی نمی

 تر، تولید کشاورزی را در سراسر دنیا با اخاللهای طوالنیکسالیتر گرما و خشهای قویاست. موجبوده

های حیوانی زیادی رو به اند. گونههای بارانی زیادی از شدت گرما دچار حریق شدهاند. جنگلکردهمواجه

 هایاست که همین امر هم باعث وخامت سیلها به دلیل گرمایش باال آمدهاند و سطح آب اقیانوسانقراض

داری باقی است. از آلودگی هوا و است. در جای جای این فجایع ردّ سرمایهها شدهبا گردبادها و توفان توأم

زیست از شرّ های صنعتی در دریاهای آزاد.  نجات محیطتخریب الیۀ اوزون تا ریختن پساب آالینده

 است.شدهداری اینک بیش از هر زمانِ دیگری ضروریسرمایه

ش شهرها که عوارضافتادۀ کالنیران نیز به همین منوال بحرانی است. هوای به نفسزیست اوضعیت محیط

اً دهد بخشاً به دلیل منافع صنعت خودروسازی کشور و بخشتقریباً نیمی از جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می

این  پروندۀ بازهای غیراستانداردی است که دولت در تولید آن مشارکت داشته و ناشی از استفاده از سوخت

داری هرگز به سرانجام نرسید. این موضوع در کنار ارسال جنایت در وزارت بهداشت و مجلس سرمایه

 است.را در داخل کشور در پی داشته ای از سرطانسابقهسیستماتیک امواج پارازیت از سوی دولت، سونامی بی

را به شدت مختل کرده و به روند رو به رشد آبی تولید کشاورزی داخل از طرف دیگر بحران خشکسالی و بی

زده است. خشک شدن دریاچۀ ارومیه، دهقانان به فقرای شهری دامنروستاهای خالی از سکنه و تبدیل خرده

نی، زیرزمی های جنوبی کشور ، آلودگی منابع آبهای اصلی کشور، بحرانِ ریزگردها در استاننابودی تاالب

 ها و...سیلخاک و افزایش آمار  فرسایش

داری ها و دولت سرمایههای باال نیز ردپای شرّ مالکیت خصوصی و افسارگسیختگی بنگاهدر تمامی بحران

ای در قبال نظارت بر مدیریت پسماندهای دولت نه تنها وظیفه حاکم در تخریب محیط زیست آشکار است.
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ئل نیست که اتفاقاً خود در صف اول محیطی برای خود قاهای زیستصنعتی و سایر عوامل موثر در بحران

های دولتی در این زمینه نگاه کنیم. سدّ گتوند که با بودجۀ تخریب قرار دارد. کافی است به کارنامۀ پروژه

متعلق به آستان قدس رضوی( ساخته شد، تولید  عمومی به پیمانکار وابسته به سپاه )و با مشاورۀ شرکت

حرانی زار، حیات باً مختل و نابود کرد و با تبدیل اراضی کشاورزی به شورهکشاورزی وابسته به کارون را تمام

 تر کرد. خوزستان را بحرانی

داری هم نهادی نمایشی است که شعارهای وابسته به دولت سرمایه« زیست ایرانحفاظت از محیط»سازمان 

ا اعتباری آن ردهای خوزستان بیتند مردمی علیه این سازمان در اعتراض به نابودی دریاچۀ ارومیه و ریزگر

دهد، به نحوی که تردید یا توهمی بین تودۀ مردم  راجع به اینکه این سازمان، منافع چه کسانی را نشان می

داری هم در فقدان های خصوصی سرمایهکند، وجود ندارد. بنگاهمحیطی نمایندگی میهای زیستدر بحران

یه نفتی را در طبیعت تخل هایآالینده سنگین و وم صنعتی، فلزاتسم جمله از مختلف هاینظارت، آالینده

 اند.کنند و فجایع بزرگ و کوچک دیگری را در مناطق محلی ایران به بارآوردهمی

بودن نحوۀ آبیاری در تولید کشاورزی است و آبی در ایران بیش از هرچیز ناشی از سنتیدر حالیکه بحران کم

داری ایران به جای مدرنیزه شود، دولت فشل سرمایهور مصروف این بخش میقریب به نود درصد از آب کش

جویی آبی را پند و اندرز و تبلیغات شهری برای صرفهکردن کشاورزی، راه حلِ مبارزه با بحرانِ بیو صنعتی

 است!شهروندان در مصرف آب گذاشته

 مستغالت ایران نسبت به تخریب باغات و ای که از سوی بورژوازیهای گستردهاز سوی دیگر تغییر کاربری 

ر سر تخریب داران ببازارِ رقابت سرمایهگیرد، نیز فاکتور دیگری در آشفتهها و اراضی کشاورزی صورت میجنگل

ها در صفّ اول این جرایم قرار دارند که با زد و بند و گرفتن باج )به اسم محیط زیست کشور است. شهرداری

دهند تا در باغات و اراضی کشاورزی به ساخت و ساز بپردازند. ها مجوز میها به آنروشجریمه( با بساز و بف

خواری در های ساحلی( و زمینها(، دریاخواری )قبضۀ حریمخواری )ساخت ویالهای شخصی در پایۀ کوهکوه

 است.داران بدل شدهگیرد و به کسب و کار روزمرۀ سرمایهابعاد وسیع صورت می

فعاالن محیط »های مستقل و ای انجمنداری، نه طرف دعوی که خود شریک جرم است. عدهیهدولت سرما

 افقی مبارزه، اند که درگیر مسأله شوند. منتها به دلیل بیدر واکنش به این وضعیت به فراست افتاده« زیست
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ظیفه های انقالبی والیستبینند. سوسیزدایی و پند و اندرز به شهروندان میراه حل را در درختکاری و آشغال

دارند با نشان دادن و افشای حلقۀ اصلی مسبب وضعیت اسفبار محیط زیست، راه مقابله با این شرایط را مبارزۀ 

داری نشان دهند. بر این مبنا کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری، مطالبات زیر را در حوزۀ مشترک علیه سرمایه

 است:قرار دادهمحیط زیست پیگیری و در دستور کار خود 

 های تولید در کشاورزی )برچیدن بساط آبیاری سنتی(کردن و مدرنیزه کردن فوری روشصنعتی 

 و مهار تولید و تردد خودروهای شخصی در  عمومی نقل و های حملتمرکز بر توسعۀ زیرساخت

 های شهرهاخیابان

 ساکنین بوم محلی باشد که در صنایع باید زیر نظارت دموکراتیک اندازیهرگونه ساخت و ساز و راه 

 به ارادۀ ساکنین محیطی آن قرار دارند. حدودِ این نظارت تا سرحد تعطیلیمعرض اثرات سوء زیست

 است. 

 دریاخواری و خواری، خواری، جنگلداران و بنیادهایی که اقدام به کوهبرخورد و محاکمۀ قاطع سرمایه

ها( و ممنوعیت ها )تخریب باغات و جنگلکاربریکنند. جرم اعالم شدن تغییر خواری میزمین

 ها در قبال جریمه )باج(.شهرداری از اعطای مجوز به تغییر کاربری

 های مرده یا در حال مرگها و دریاچهاحیای تاالب 

 

  ف: آزادی زندانیان سیاسی

شان، از نتریالخلقه و استبدادی ایران که تمامی حقوق دموکراتیک، ولو ابتداییداری ناقصدر شرایط سرمایه

شوند، دفاع از زندانیان سیاسی، فارغ از اندیشه و مواضع، خواه جمهوری اسالمی نقض میسوی حکومت تمامیت

حال ماهیت زند. با اینبه یکدیگر پیوند میای باشد که تمامی نیروهای مخالف حاکمیت را قاعدتاً باید نقطه

آل همین دهد و مانع از تحقق ایدهجا خود را بروز میرود در اینکه انتظار میطبقاتی جامعه و سیاست چنان

طلب ترتیب در چنین کارزارهایی نیروهای راست )اعم از داخلی و امپریالیستی( و اصالحشود. بدینامر می

ها را انحصاراً در دست دارند و بدین ترتیب است که ای تریبونع وافر مالی و رسانهحکومتی به دلیل مناب

طلب اهمیتی به مراتب بیش از اعتصاب و اعتراضات چندصدنفرۀ المثل اعتصاب غذای یک چهرۀ اصالحفی

ولِ معم شود که کارزارهاییابد. خصلت ماهیتاً استبدادی بورژوازی در عصر کنونی مانعِ آن میکارگری می
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ه دهندۀ صدای کسانی باشند کدفاع از زندانیان سیاسی، کارزارهایی از پایین، فراگیر و رادیکال و انعکاس

حکومتی و چه های درونسازی و رهبرسازی از باال، چه از سوی جناحهای چهرهتریبونی ندارند. پروژه

ن کند هر کارزار دفاعی را به زائدۀ ایسعی می است وعنوان یک فاکتور دیگر وارد معادله شدهامپریالیسم هم به

های قومی و مذهبی و غیره با آنکه در که کارگران زندانی، اقلیتهای ارتجاعی مبدل کند. در حالیپروژه

واقعیت از حیث کمی و کیفی تحت ستم بیشتری در این استبداد طبقاتی هستند اما صدایی به مراتب کمتر در 

عیار از حقوق کنند. از همین روست که حتی وظیفۀ پیشبرد دفاع تمامعی پیدا میاخبار و کارزارهای دفا

 ها هستند که باید پیشگامِ دفاع از تمامی زندانیانهای انقالبی است و آندموکراتیک نیز بر دوش کمونیست

 .سیاسی و به طور اخص دفاع از نیروهای تحت ستمی باشند که تریبونی در دست ندارند

رای ب کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری، کارزاری حمایتی است که «یابان: تریبون زندانی سیاسیخ»کارزار 

نویسی و طومارنویسی و اعتصاب غذای بیرون از زندان و های منفعالنه )همچون عریضهراندن تاکتیکعقب

فاع از تر در دنههای آژیتاتوری فعاالهای کنج خانه( به نفع روشاندازیتبِ شعارنویسیِ کف دست و سِلفی

 در عین حال قادر خواهد بود رهبری برند. این کارزار با عطف به تحقق هدف پیش،زندانیان سیاسی به کار می

ند و داری افشا کجو و سازشکار در مبارزۀ ضد استبدادی را به نفع هدایت مبارزۀ کارگری علیه سرمایهمماشات

 .به عقب براند

  : آزادی بیانق 

  ک: جدایی دین از حوزۀ عمومی

دار سکوالریسم و رنسانس و علم و مقابله با کلیسا بود، ولی بورژوازی به عنوان یک طبقۀ بالنده زمانی پرچم

عنی د یاین طبقه دیرزمانی است از تمامی وجوه مترقی خود تهی شده و به دلیل حفظ حاکمیت گندیدۀ خو

ای از جمله دمیدن در بوق خرافات و مذهب و سایر صیانت از مالکیت خود بر ابزار تولید، از هیچ وسیله

کند. مذهب یکی از ارکان اساسی است که از حیث ذهنی به حفظ وسطایی کوتاهی نمیهای قرونایدئولوژی

 بَرد. آمریکاز آن حسابی بهره میداری خصوصا در مواقع بحران اقدرت و وضع موجود کمک میکند و سرمایه

دار مبارزه با مذهب بود، امروز در نمونۀ خوبی در این مورد است؛ درحالیکه بورژوازی این کشور زمانی پرچم

ه دگرباشان پراکنی علیکنند، دست کلیسا را در نفرتنظریه تکاملی را با البی کلیسا حذف می کتب درسی

انی مأمن ای که زمکنند. خالصه جامعهسازی سقط جنین جلوگیری میقانونیگذارند، همچنین از جنسی باز می
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ریالیستی داری امپترین جوامع سرمایهگریزان و فرق شوریده علیه کاتولیسم بود، امروزه به یکی از مذهبیدین

کند فاده میبدل شده است. طبقۀ حاکمه از دین برای هُل دادن کارگران به بیرون از حوزۀ مبارزۀ اجتماعی است

قی کنند در نقش قربانی بادیدگان عادت میراند. تمامی ستمها را با دین به حوزۀ فردیت و قضا و قدر میو آن

های بمانند، چرا که باور دارند در دنیایی دیگر به عدالت خواهند رسید. بنابراین به جای مقابلۀ عملی با ریشه

ها و عوامل با حواله کردن موضوع به خدا و مذهب، ل این ریشهستم و واکنش مادی و عینی و زمینی در مقاب

 دهند. از حیث ذهنی خود را تسکین می

ای مخرب است. رد پبر کسی پوشیده نیست که ظهور بورژوازی در ایران از ابتدا همبسته با ارتجاع مذهبی بوده

اجتماعی و سیاسی قابل یافت است. های سلطان در طول دو قرن اخیر در تمامی حوزه-روحانیت-گانۀ بازارسه

روی کار آمد از استبداد مذهبی در بدترین وجهش استفاده کرد.  11جناحی از بورژوازی که با شکست انقالب 

شد. حیات زنان، کودکان، ها صرف تثبیت ایدئولوژی مذهبی حاکم در طول این چند دهه بیشترین بودجه

داری حاکم بر ایران است. های مذهبی دولت سرمایهثر از سویهدگرباشان و در یک کالم کل جامعه سخت متأ

های دهد. از رسانهمیهای بسیج و مساجد سازماندولت با ابزار مذهب، ارتش لمپن پرولتاریا را در پایگاه

سیاری کند و بانحصاری، کتب آموزشی درسی و هزاران ابزار دیگر برای دستکاری آگاهی طبقاتی استفاده می

 کند.می قضا و قدریگرا و دیدگان را سرنوشتاز ستم

این طبقۀ کارگر است که برخالف بورژوازی که منافعش در تثبیت خرافات مذهبی است، باید رهبری مبارزه 

برای جدایی دین از حوزۀ عمومی را به دست بگیرد؛ چرا که بورژوازی تاریخاً و عمالً نشان داده که عاجز از 

 پیگیری جدی چنین هدفی است. 

 


