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 وضعیت عمومی

احوال اقتصادی و  و دانم نگاهی گذرا به اوضاع ابتدا الزم می
ها  اجتماعی داشته باشم تا در این چهارچوب و بر  این مبنا تاکتیک

تر بتوانیم مورد بررسی قرار بدهیم. واضح است که شرایط  را دقیق
حلی برای مهار بحران جز  و قدرت سیاسی راه بحرانی است

سرکوب ندارد. بد نیست کمی در این مورد تعمق کنیم تا وضعیت 
های  دانیم که بحران تر مبنای بحث قرار گیرد. می تر و روشن دقیق

های اجتماعی و سیاسی در ذات نظام  اقتصادی و در پی آن بحران
ها وضعیت  تاکتیکداری وجود دارد اما موضوع در تعیین  سرمایه

ها و مختصات و مشخصات نیروهای  بندی صف ها، دقیق آن بحران
تواند  ها است. هر بحران اقتصادی می بندی موجود در این صف

های  ی بحران پیامدهای اجتماعی و سیاسی داشته باشد ولی همه
 -موقعیت انقالبی -یاسیاقتصادی الزاما به یک بحران فراگیر س

های بسیاری دخیل در ماجرا هستند تا یک  ولفهشوند. م منتهی نمی
بحران اقتصادی بتواند به یک بحران تمام عیار سیاسی منجر شود. 

های مهم سطح و حدود بحران اقتصادی است. در  یکی از مولفه
 ایم، از جمله های بسیاری بوده داری ما شاهد بحران سرمایهتاریخ 
ث رکود و پس از آن های مختلف باع های سیکلی که در دوره بحران

طور که مارکس مفصال شرح داد این  شوند. همان رونق مجدد می
ها ساختاری و در نتیجه رقابت که منجر به گرایش به نزول  بحران
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ای به جز تشدید  آید و بورژوازی چاره گردد، پدید می نرخ سود می
های  و در چند دهه اخیر با سیاست حل دیگری ندارد استثمار راه

داری  شدن سرمایه بخشد. جهانی رالی، این مسئله را تحقق مینئولیب
ای جهانی تبدیل کرد. و شاهد هستیم که گاه  بحران را نیز به پدیده

 -در آمریکا 8002مثل بحران  -با شروع بحران در یک کشور
یابد و بازارهای بورس یکی  نقاط دنیا نیز گسترش میبحران به دیگر 

ها  ها و بانک شده و برخی شرکت پس از دیگری دچار افت ارزش
 رسند. بحران مرز ورشکستگی می یا به ندشو می ورشکست

ستریت از آمریکا و سپس از چهارگوشه دنیا سر برآورد و در ا وال
 نهایت جهانی شد. 

های اقتصادی هر کشور در کنار ادغام در بازار و مناسبات و  ویژگی 
حران را در مقیاس ملی ای دیگر است که ب المللی مولفه روابط بین
ها به برد. برخی کشور تر پیش می شدیدتر و یا خفیف هر کشور

پشتوانه موقعیت بهتر اقتصادی و یا بدتر و اینکه به چه نسبت در  
پذیرند. واضح  اند، از بحران جهانی تاثیر می اقتصاد جهانی ادغام شده

ست که ای های نئولیبرالیستی مقوله است که در دنیای کنونی سیاست
طبقات حاکم در ها و  حلی برای تمامی دولت شناسد و راه مرز نمی

های نئولیبرالی نعل به  کشورها است، ولی شکل و میزان سیاست
 نعل در همه جا یکسان نیست. 

اجتماعی و سیاسی در ایران تحت حاکمیت  -های اقتصادی بحران
شتر جمهوری اسالمی به مراتب از بسیاری از دیگر نقاط دنیا بی

های سیاسی نیز  است و در نتیجه تاثیرات آن نیز بر برآمد بحران
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بسیار است. در سطح عمومی بحران ساختاری در  ایران نیز همانند 
کند ولی جمهوری اسالمی از قِبَل  هر اقتصاد کاپیتالیستی عمل می

ها  ای در رقابت با دیگر قدرت تبدیل شدن به یک قدرت منطقه
کترین هالل شیعه و گسترش نفوذ برد. د ی میهای قابل توجه منفعت

های اقتصادی و هم سیاسی برای جمهوری  میانه هم منفعتخاور در
 سوریه، لبنان، اسالمی داشت. افزایش نفوذ سیاسی در عراق،

های عمرانی  های اقتصادی مثل پیشبرد پروژه افغانستان و ... منفعت
ای  اوج قدرت منطقه و بازاری برای کاالهای ایرانی بود. هر چند در

جمهوری اسالمی باز هم در رقابت با کاالهای دیگر کشورها دست 
چندم بود اما به هر شکل به پشتوانه نفوذ سیاسی توانست بخشی از 
بازار را در اختیار داشته باشد. اما طی سالیان گذشته ورق برگشت و 
شرایط به سرعت به ضرر جمهوری اسالمی تغییر مسیر داد. جنگ 

افی به دنبال زهای گ ریه و یمن برای جمهوری اسالمی هزینهسو
. از سوی دیگر تحوالت سیاسی و اعتراضات گسترده است داشته

در عراق، و لبنان که ساختار قدرت را دستخوش تغییر کرد، برای 
جمهوری اسالمی پیامدهای منفی بسیاری داشته است. حتی در 

سر کار ماند، ایران قدرتی سوریه که اسد با کمک ایران و روسیه بر 
دست چندم و در  معرض حمله دائمی اسراییل است. در یک نگاه 

هایی که حضور دارد کنون جمهوری اسالمی در تمام کشورکلی ا
ش ا چندم است و هزینه نیروهای نیابتی دوم یا دست نیرویی دست

های اقتصادی است. اما در رقابت با قدرت  نیز بیش از منفعت
ای و در تالش برای احیای موقعیت  های منطقه یگر قدرتامریکا و د
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عبارتی دیگر ه سابق خود قادر به پا پس کشیدن کامل نیست و ب
هرچند قدرت اقتصادی در منطقه نیست اما تالش دارد یک قدرت 

ای باقی بماند تا از این طریق سیاست و منفعت خود را  نظامی منطقه
 پیش ببرد. 

برای جمهوری اسالمی سیر قهقرایی طی در داخل کشور هم شرایط 
کرده و در کنار بحران عمومی ساختاری، فساد حکومتی نه به مثابه 

ای در کنار ساختار اقتصادی موجود بلکه به عنوان بحرانی  پدیده
های چند  خواری، اختالس . رانتاست بزرگ و فراگیری درآمده

رقابت هزار میلیاردی، خودمونی سازی به بهانه خصوصی سازی، 
های اقتصادی، کاهش صادرات  تحریم های مختلف حکومتی، جناح

حضور  مثل فوالد و خشکبار ونفتی و دیگر کاالهای اساسی 
مافیایی در اقتصاد، اقتصاد ایران را دچار  های بزرگ نظامی و ارگان

 ای کرده است.  جانبه بحران همه
ر محیطی تبدیل به بحرانی بزرگ شده که ب حتی مشکالت زیست

توجهی دارد. خشکسالی، متضرر شدن کشاورزان و  اقتصاد تاثیر قابل
باال رفتن قیمت محصوالت کشاورزی و دامی، مهاجرت از مناطقی 

تر است و ... خود به یک بحران بزرگی تبدیل  که خشکسالی وسیع
های متعدد بحران چندالیه  های متعدد و مولفه گردیده است. بحران

هایی را ایجاد کرده که خالصی از آن  بحرانو به عبارتی دیگر ابر 
حاکمان نیز  و این واقعیت را تحت حاکمیت رژیم اسالمی ممکن نیست

جانبه  دانند و لذا تنها گزینه رژیم یعنی سرکوب با تقویت همه می
 نیروهای سرکوبگر تنها گزینه موجود برای قدرت سیاسی است. 



▬ 00  ▬     
 

 ندربزیر خط فقر  ،اقتصادی قیو عم عیوسچنین بحران  پیامدهای
رانده شدن بخش وسیعی از اقشار متوسط و  کارگران، هرچه بیشتر

، افزایش بیکاری و اعتراضات و اعتصابات  خط فقر ریز جامعه
های بلوکه شده ایران  ای و کارگری است. حتی آزاد شدن پول توده
قادر نیست در مقیاسی کوچک رفرم ایجاد کند، چرا که دره هم 

ها پر نخواهد شد. و از  قاتی ایجاد شده با این پولعمیق فاصله طب
ای وجود دارند  ها و نیروهای منطقه قدر نهادها، ارگان طرف دیگر آن

شده ایران چیزی به اقتصاد مردم  های بلوکه فرض آزادشدن پول هکه ب
خوار  ای که تماما فاسد و رانت نخواهد رسید. حکومت چندشاخه
کند. نمونه آن فروش  نتفی میاست امکان هرگونه رفرمی را م

و  و حدود یکصد نژاد، هشتصد میلیارد دالر نفت در دوره احمدی
شصت میلیارد دالری که در دوره اوباما و حسن روحانی آزاد شد و 
همه اینها هیچ تاثیری بر اقتصاد و زندگی مردم نداشتند. اکنون که 

ت. فقط دو ها اس های بلوکه شده ایران بسیار کمتر از این رقم پول
ساله بدست آمد  رقم موجود که حدودا در یک پریود زمانی ده

نزدیک به هزار میلیارد دالر بود و این رقمی بسیار بزرگ در اقتصاد 
تواند اقتصاد یک کشور را متحول  ای که می یک کشور است. بودجه

کند اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی نه تنها رفرم و 
رونق ایجاد نشد، بلکه وضعیت اقتصاد و معیشت  تحول اقتصادی و

مردم به مراتب بدتر شد. به این اعتبار بحران اقتصادی و اجتماعی 
رجا خواهد بود و مبارزه طبقاتی در متن چنین باپبه قوت خود 

یابد هیچ بلکه افزایش نیز خواهد یافت.  یکه نم اوضاعی تخفیف
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جمهوری اسالمی  شرایط اجتماعی نیز کامال بحرانی و به ضرر
است. نارضایتی شدید و اعتراضات مکرر چه دائمی و چه به شکل 

 های متوالی هر چند سال یکبار ادامه دارد. موج
اکنون جمهوری اسالمی با تکیه بر دو سیاست، یکی تالش برای 

ای و  حفظ قدرت منطقه - ها با حداقل هزینه برداشتن تحریم
ین طریق تالش دارد تا امکان پای میز مذاکره است و از ا -موشکی

های  فروش نفت و تبادالت مالی خود را از سر بگیرد و تحریم
صنایع فلزی و غیره را پایان دهد. جمهوری  ،بزرگ را بر پتروشیمی

های زیادی برای معامله و بازی در این مذاکرات ندارد  اسالمی برگه
ابل و لذا تکیه بر صنایع اتمی و گسترش دادن آن حداقل چیز ق

تواند استفاده کند. آمریکا که  توجهی است که در این مذاکرات می
ها  ای در برداشتن تحریم ا است، عجلهه طرف اصلی مذاکره و تحریم

دهد تا  ندارد و لذا فشار را بر جمهوری اسالمی همچنان ادامه می
گام به گام و بر اساس منافع خود بتواند ماجرا را مدیریت کند. 

داند که به  نیز که از این ماجرا مطلع است و می جمهوری اسالمی
ها را بردارد با چین وارد معامله بزرگی  تواند تحریم سرعت نمی

با  شده تا از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی خود جلوگیری کند.
جانبه  داد بسیار یکساله با چین و باوجود اینکه این قرار82داد قرار

منافع جمهوری اسالمی برای  و به نفع دولت چین است اما حداقل
فروش نفت حتی زیر قیمت و  -داشتن یک آب باریکه اقتصادی

گذاری و استفاده از معادن و منابع تولیدی حتی  امکان دادن سرمایه
به شکل فاینانس، این امکان را برای خود ایجاد کند که در صورت 
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ل ها و ادامه بحران اقتصادی، حداق پابرجا ماندن بخشی از تحریم
امکان تبادل مالی و داشتن یک درآمد ثابت باشد. مفاد قرارداد چین 

های آن را در اجاره دریای جنوب  که عموما فاینانس است و نمونه
و سواحل جزایر شاهد بودیم باعث بیکاری وسیع صیادان شد. تکیه 

های برون  چین برنیروی کار ارزان و فراوان چین حتی در پروژه
ه موقعیت طبقه کارگر ایران و افزایش بیکاری مرزی تهاجمی دیگر ب

است. اما کسب درآمد برای جمهوری اسالمی به هر قیمتی حیاتی 
ای فقط سرکوب  است و سیاستش در مقابل نارضایتی و جنبش توده

است. از همین رو در همین قرار داد نیز بر امکان حضور نیروهای 
ه تنها در جهت ایست ک مسئله "حفظ منافع چین"نظامی چین برای 

یابد. البته در  های بحرانی معنا می تقویت دستگاه سرکوب در دوره
ها نقش نیروهای نظامی  شرایط بحران انقالبی و میلیونی توده

کمرنگ و کم  -25همانند دولت آمریکا در دوره انقالب  - خارجی
تاثیر است و چین نیز در چنان شرایطی خود را درگیر چنین بحرانی 

رد و یا حداکثر تاثیر محدودی خواهد داشت اما به هر نخواهد ک
ایست که جمهوری اسالمی روی آن حساب باز کرده  شکل مولفه

 است.
چند هر 62و 69های  رژیم جمهوری اسالمی پس از سرکوب جنبش

آنها را در آن مقیاس به عقب راند اما به هیچ شکل امکان تثبیت 
ندارد. ای را  و توده خود و تحمیل شرایط رکود بر جنبش کارگری

ها  توجهی برای توده دستآوردهای قابل 62و  69های  جنبشبالعکس 
طلبان و مذهب  اصالح -داشتند و از چند مانع بزرگ عبور کردند
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تجمعات، اعتصابات و اعتراضات اینجا و آنجا مرتبا ادامه  -سیاسی
 ها نمود آشکاری دارد.  دارد و نارضایتی شدید در میان توده

ای هرچند سرکوب یک جنبش و عقب  زاویه روانشناسی تودهاز 
گردد اما از زاویه  راندن آن به طور عمومی باعث سرخوردگی می

و  69، 22های  ای وقتی سرکوب جنبش دقیق همین روانشناسی توده
تواند مطلق و کامل  را آنالیز کنیم، نه سرکوب در شرایط کنونی می 62

های  بحران وخیزها در متن نه افت د وانجام شود و بازدارنده باش
کنونی منجر به خفقان و رکود و سکوت شده است. کافی است شرایط 

شرایط آن  های دهه شصت و هفتاد مقایسه کنیم. کنونی را با بحران
ایران و عراق و بخشا  ترورهای وسیع مجاهدین و جنگ - زمان

رکود  امکان سرکوب وسیع و ایجاد شرایط -ها به رژیم توهم توده
مد و برآ و نود( کرد. اما با گذشت دو دهه )هشتاد را فراهم می

های وسیع کارگران و مردم علیه  اعتراضات و اعتصابات و درگیری
صاحبان قدرت، شرایط تغییر کرده و با وجود تمام افت و خیزها تا 

های بسیار  ناپذیر است و قطعا ما با بحران حدود زیادی برگشت
روبرو خواهیم شد. بر مبنای این واقعیات بهتر  تری بزرگتر و وسیع

 ها پرداخت.  سیون و تاکتیکیشود به مسئله موقعیت اپوز می
نمونه بارز دیگری از  "انتخابات ریاست جمهوری"تحریم وسیع 

ادامه گسترده مبارزه مردم با رژیم است. فاصله ایجاد شده بین مردم 
طلبی و ... قابل  های مثل جنگ، اصالح و حکومت دیگر با پدیده

تلفی همچنان به شکل جبران و تخفیف نیست و با مدارج مخ
دهد. تحریم میلیونی و گسترده  های سیاسی خود را نشان می بحران
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ها در انتخابات حکومتی و در شرایط کامال استبدادی گام  توده
بزرگ و موفقی رو به جلو است. آمارهای تقلبی برای پوشش دادن 

ی در جامعه دیگر موثر نیست و حتی بر حاکمان به انزوای حکومت
نیز روشن است. رژیم تنها با تکیه به قدرت سرکوب توان ادامه راه 

 را دارد و آلترناتیوهای دیگری برای آن وجود ندارد.
 

 نفت و پتروشیمیپیمانی اعتصاب سراسری کارگران 

اعتصاب سراسری کارگران قراردادی نفت و پتروشیمی در تعداد 
ها و صنایع پتروشیمی حکایت از واقعیاتی که  ی از پاالیشگاهزیاد

های جاری با وجود  ذکر کردیم دارد. مبارزه طبقاتی در متن بحران
رود. چنین اعتصابی در هفته اول پس از  موانع سرکوب پیش می

اعتمادی کامل  انتخابات ریاست جمهوری رژیم حکایت از بی
و همچنین حکایت از آن دارد  های حکومتی دارد.  کارگران به جناح

های اجتماعی و سیاسی جامعه طبقه کارگر یک نیروی  که در بحران
یابی  بزرگ در صحنه است. اگر استبداد به طور نسبی مانع تشکل

کارگران شده اما هر اعتصاب بزرگی حکایت از میزان و درجاتی از 
 سازماندهی طبقاتی دارد. سال گذشته نیز کارگران نفت دست به

تر و با تعدادی  اعتصاب سراسری زدند و اکنون در مقیاسی وسیع
های  بیشتر مجددا در اعتصاب شرکت کردند. خصوصی شدن بخش

وسیعی از شرکت نفت معیشت و موقعیت کارگران نفت را به 
شدت بدتر کرده و پیوستن وسیع کارگران نفت و پتروشیمی به 

قابل توجهی در مبارزات دیگر کارگران در این مقیاس پیشروی 
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عرصه مبارزه طبقاتی است. اعتصاب در چنین رشته صنعتی مهمی 
که کارگران عموما صنعتی و متخصص هستند از جایگاه بسیارمهمی 
برخوردار است که جداگانه به آن باید پرداخته شود. شرایط اقتصادی 

نفت و  کنونی زندگی عموم کارگران و از جمله کارگران صنایع
شتر مردم را تحت فشار شدیدی قرار داده است و به پتروشیمی و بی

ها  این اعتبار مبارزه برای نان و آزادی تنها گزینه ممکن برای توده
نفت  2338در چنین موقعیتی است. با وجود اینکه در ایران از سال 
فعالیت داشته ملی شده و قانونا هیچ بخش خصوصی نباید در آن 

های  نفت و پتروشیمی شرکت باشد طی چند دهه گذشته در صنایع
پیمانکاری فعال شدند و سیاست نئولیبرالیستی استارت خورد. بخشی 

چون از تخصص آنها  -از آنها از پرسنل سابق شرکت نفت بودند 
عنوان پیمانکار از آنها استفاده شد و ه که ب -توانستند استفاده کنند می

ج محیط کار خار و ورود پیمانکاران "خصولتی سازی"بخشی نیز با 
ضرر کارگران  نفت و پتروشیمی بودند که شرایط محیط کار را به

شدن کارگران و پرسنل قدیمی  دیگر با بازنشسته از طرف تغییر دادند.
های پیمانکاری باز  و رسمی نفت و پتروشیمی جا برای حضور شرکت

بدنه کارگران در  طور کلی شد. و به مرور این روند افزایش یافت تا به
های پیمانکاری شدند  کارگران بخشایع نفت و پتروشیمی عموما صن

کاهش یافتند. در و کارگران و پرسنل رسمی به اقلیتی در این صنایع 
های  سازی نئولیبرالیستی بخش خصوصی های جریان این سیاست

دستمزدهای روتین کارگران کاهش یافت و نسل  وسیعی از جمله
راتب کمترو شرایط کاری بدتر و م جدید کارگران با دستمزدهایی به
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بخش شدن کارگران   -کار شدند. بخش قراردادهای موقت مشغول به
تر کرد اما در نهایت با افزایش  شرایط را برای مبارزه آنها مشکل

فشارهای اقتصادی و مطالبات مشترک کارگران، آنها از سال گذشته 
تر و  دهدست به اعتصاب سراسری زدند و اکنون اعتصاب آنها گستر

 فراگیرتر است.
کارگران نفت و پتروشیمی مطالبات اصلی خود را چنین بیان کردند: 

استخدام  -8میلیون تومان  افزایش دستمزد تا سقف دوازده -2
به عبارتی دیگر برچیده شدن  کارگران و رسمی شدن آنها و

های متناسب با شرایط کاری و  مرخصی -3های پیمانکاری  شرکت
ها.  بهبود شرایط کار و اسکان در کمپ -4گران رسمی مطابق با کار

 :استدستآوردهای چنین اعتصابی تا همین جا به شرح زیر 
ای بزرگ در  ی افزایش دستمزد جدا از اینکه خود مبارزه مطالبه -2

ی مبارزه طبقاتی است، بلکه طرح مشخص مبلغ  قالب نان در عرصه
های  شده تشکل به تعییند و تایید مطالدوازده میلیون تومان استنا

معتبر کارگری در ابتدای امسال است. این موضوع نشان داد که 
های معتبر کارگری از چه  اعالم دستمزد مشترک از جانب تشکل

جایگاهی برخوردار است و بدین شکل در ارتباط با این مطالبه 
کنند و  ها و مناطق مختلف با هم پیوند برقرار می کارگران بخش

وند. اکنون مطالبه افزایش دستمزد تا دوازده میلیون تومان ش متحد می
کننده  ی همه کارگران ایران است و شاخصی مهم و تعیین مطالبه

ی افزایش دستمزد از جانب کارگران نفت و  است. طرح مطالبه
های معتبر کارگری را نیز باال برده و  پتروشیمی، جایگاه تشکل
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نخواهند بود بگویند این مطالبات  درگویان قا کند. دیگر یاوه تقویت می
فقط روی کاغذ است بلکه اکنون این مطالبه با پشتوانه عظیم طبقاتی 

میلیون کامال  ی افزایش دستمزد تا سقف دوازده همراه است. مطالبه
شده  های انباشته اساس مجموع شرایط اقتصادی و تورمواقعی و بر 

ی دستمزد دوازده  های متمادی است. این اعتصاب با مطالبه سال
ای مشخص  ها کارگر بتوانند مطالبه کند تا میلیون میلیونی کمک می
مردم زحمتکش  های دیگر سوی دیگر حتی بخش داشته باشند و از

توانند  همانند معلمان و پرستاران و... نیز به این مطالبه و شاخص می
 بدهند.  استناد کنند و مبارزه خود را برای افزایش دستمزد با آن تطبیق

مبارزه علیه سیاست نئولیبرالیستی با مطالبه مشخص برچیده شدن  -8
های پیمانکاری و استخدام رسمی و مستقیم خود را نشان  شرکت

های دیگر طبقه کارگر ایران  تپه و بخش دهد. مبارزه کارگران هفت می
گیری  سازی و بازپس های نئولیبرالیستی خصوصی در مقابله با سیاست

های طبقه کارگر و حمله به معیشت کارگران اکنون با مطالبه دستآورد
تر پیدا  ای قوی پشتوانه ای گرفته و کارگران نفت و پتروشیمی جان تازه

ای به  های خصوصی و پیمانکاری همچون خوره شرکت کرده است.
شدت به خطر  معیشت آنها را به تنها نه و اند جان کارگران افتاده

اتحاد آنها را گران را از یکدیگر جدا کرده و اند بلکه کار انداخته
داری جدای از مبارزه با  کنند. مبارزه با سرمایه دار می خدشه

پتروشیمی این  های نئولیبرالیستی نیست و کارگران نفت و سیاست
اند. در جریان همین  را با گوشت و پوست خود درک کرده مسئله

را از بین بردند. آورد تعطیلی کارگران سازی است که دست خصوصی
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کار دور از  -در شرکت نفت و پتروشیمی به دلیل شرایط ویژه کاری
ها و خطوط نفت دور از  های نفت یا پاالیشگاه شهر یا در چاه

های به شکل خاص این شرایط بود که  تعطیلی -های زندگی محل
هنوز تا حدودی کارگران رسمی از آن برخوردارند. در روی سکوهای 

به روی دریا پانزده روز کار و پانزده روز تعطیلی بود و در نفتی دور و 
هفته مرخصی وجود  های دیگر دور از مرکز سه هفته کار یک بخش

کنند و  شرایط پیروی نمی های پیمانکاری از این داشت. اما شرکت
کنند که بسیاری از کارگران حتی  فقط جمعه را تعطیل اعالم می

هرهای خود بروند چون یک روز فقط ها به ش توانند همین جمعه نمی
های  وآمد آنها است. اکنون که کارگران پیمانی شرکت زمان رفت

اند با این مطالبه  خصوصی در صنایع نفت و پتروشیمی اکثریت یافته
های نئولیبرالیستی حکومت  مشخص به مبارزه سراسری علیه سیاست

 اند.   پیوسته
ز جایگاه مهمی در همیشه ا گاز و پتروشیمی صنایع نفت، -3

نیز کارگران  25خیز برخوردار است و در انقالب  کشورهای نفت
تصاب نفت ضربه بزرگ و کاری به رژیم پهلوی وارد کردند. با اع

های تولیدی و اکنون اعتصاب بزرگتر  سال گذشته کارگران این رشته
آنها عمال به شکل گسترده مبارزه طبقاتی کارگران در ایران را ارتقاء 

داری اسالمی  اند و صف بزرگتری را در مقابل رژیم سرمایه ادهد
اند. قطعا این آخرین اعتصاب و مبارزه آنها نخواهد بود  ایجاد کرده

و روند مبارزه طبقاتی دستخوش نقش آنها در این نبرد بزرگ 
 خواهد بود.
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ی کارگری به درجاتی  دانیم که هر اعتصاب و مبارزه گسترده می -4
ازماندهی برخوردار است. اما وقتی اعتصاب چند هزار در خود از س

گیرد و با هم هماهنگ و  می بر های مختلف درکارگر را در شهر
گردند، به همان میزان سازماندهی و ارتباط آنها بیشتر و  متحد می

تر است. در جریان اعتصابات و تجمعات و مبارزات گسترده  قوی
هماهنگی به مراتب بیشتر گیری و  زمینه برای متشکل شدن ارتباط

گردد. کارگران نفت و پتروشیمی باوجود شرایط استبدادی  فراهم می
اند بدرجاتی متشکل و هماهنگ عمل کنند و  جا توانسته تا همین

این سطحی از آگاهی کارگران در مبارزه طبقاتی است. متشکل 
های طبقاتی  کننده در جدال های تعیین شدن کارگران یکی از مولفه

 ش رو است که در همین نوشته به آن خواهم پرداخت.پی
برخوردار  اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی از چنان جایگاهی -2

های دیگر کارگران و مردم  جا با حمایت بخش است که تا همین
های معتبر و دیگر  های حمایتی تشکل روبرو شده است. اطالعیه

کارگران نفت تنها مردم حکایت از این واقعیت دارد که نه تنها 
نیستند بلکه به دیگر کارگران و مردم نیز انگیزه اتحاد و همبستگی و 

دهند. به هر درجه اتحاد و حمایت با  تر را می مبارزه متحد و وسیع
کارگران نفت به دیگر کارگران در تقویت مبارزه و منسجم شدن 

کند. هرچه کارگران بیشتری به اعتصابات  صفوف آنها کمک می
وندند و از یکدیگر حمایت کنند و مهمتر از آن متشکل شوند بپی

تر خواهد  دستگاه سرکوب رژیم در سرکوب و مقابله با آنها ناتوان
تپه و شرکت واحد را در فقدان دیگر  شد. شاید بتوان کارگران هفت
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های کارگری بیشتر مورد تهاجم و سرکوب قرار داد اما  تشکل
 -له کارگران نفت و پتروشیمی متشکل شدن دیگر کارگران از جم

امکان سرکوب کمتر خواهد شد و یا تاثیر آن  -حتی در حد محدود
 کاهش خواهد یافت.      

 سیون چپ و راستیموقعیت اپوز

صرفا بررسی نقاط قوت و ضعف چپ کارگری کافی نیست تا 
دن به استراتژی سرنگونی یریزی صحیحی برای رس بتوانیم برنامه

که نقاط قوت و ضعف اپوزیسیون راست را هم باید داشته باشیم، بل
به دقت بررسی کنیم چرا که اینها در مقابل هم و متاثر بر یکدیگرند. 

 قدرتمند شدن یکی ضعف دیگری را بدنبال دارد.
های دهه شصت و  بد نیست کمی به عقب برویم، پس از سرکوب

ون در ادامه آن رکود در دهه هفتاد و شرایط برای رشد اپوزیسی
های شدید  راست و حتی درون حکومتی فراهم شد. چراکه سرکوب

ومار عام وسیع اپوزیسیون چپ و تار دهه شصت که منجر به قتل
کردن آن و زندانی شدن هزاران نفر و خارج شدن بخش زیادی از 
آنها از کشور شد، هرگز هزینه مشابهی برای اپوزیسیون راست 

جریان راست ضربات سنگینی مثابه یک  نداشت. هرچند مجاهدین به
اپوزیسیون  د کمرراست کنند اما کلیتخوردند و دیگر نتوانستن

چنانی  طلبان و ... اساسا تشکیالت آن ها، سلطنت لیبرال – راست
نداشتند که ضربات شدیدی بخورند. هر چند عناصری از جبهه ملی 
و بعدها نهضت آزادی نیز دستگیر شدند اما آنها نه جریانات وسیع 

عام چپ و  اجتماعی بودند و نه ضربات وارده بر آنها همانند قتل
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متوسط جامعه  هایی از اقشار مرفه و مجاهدین بود. نفوذ آنها در الیه
 نخورده باقی ماندند. بود که تشکیالتی نبودند و دست

از سوی دیگر در فقدان آلترناتیوهای چپ انقالبی اپوزیسیون راست 
نات وسیعی که در اختیار داشت یا به آنها با تکیه بر مدیاها و امکا

شد میدان سیاست را برای پیشروی باز دیدند. اما بیش از  داده می
اینها جریان دیگری از میدان باز سیاست بهره برد و پیشروی آن 

طلبی  ها نفر را در بر گرفت. با رشد جنبش اصالح هزاران و میلیون
در  "خطر ازی بیبورژو"هایی از  استوار بر شریک کردن بخش

قدرت و اقتصاد و به این اعتبار و با توجه به نارضایتی درون 
بالفاصله  "خواهی آزادی"محدود از  جامعه، با پوزیشنی ظاهری و

قوی و رو به رشد ایجاد کند.  "اپوزیسیون حکومتی"توانست یک 
های انباشته شده در جامعه را به  طلبان حکومتی ظرفیت اصالح

و میدان سیاست در  ایران را در خالء وسیع  سرعت جذب کردند
ایجاد شده به طریق اولی، تا حدود زیادی پر کردند. به این اعتبار 

هایی قابل توجه از جامعه برخالف دوره پس از انقالب بهمن  بخش
که به چپ گرایش یافت، به راست چرخید و حتی پشت سر 

وری خاتمی جمه قرار گرفت. در دوره ریاست "اپوزیسیون حکومتی"
 نژاد، جمهوری احمدی و حتی پس از آن یعنی در دوره ریاست

جنبش زنان و حتی  معلمین، دانشجویان، روشنفکران، فعالین
طلبان سمپاتی پیدا کردند و  هایی از جنبش کارگری به اصالح بخش

ها دفتر تحکیم  صحنه سیاسی ایران کامال تغییر یافت. در دانشگاه
های صنفی، در جنبش زنان کمپین  نجمنوحدت، در بین معلمین ا



▬ 23  ▬     
 

یک میلیون امضا و در جنبش کارگری امثال اسانلو در سندیکای 
 واحد، وزنه های قابل توجه اجتماعی بودند.

که صرفا  -منظور اپوزیسیون چپ و کارگری -در طرف دیگر 
محدود بود به احزابی در خارج کشور که صدایی محدود داشتند.  

ورشکسته  و سازی هشتاد و با شروع خصوصیولی از ابتدای دهه 
ها و ... اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری  کردن برخی کارخانه

اینجا و آنجا شروع شد و تاثیرات خود را  بجا گذاشت. اعتراضات 
در بدنه طبقه کارگر و به مرور زمان و فاصله گرفتن از شرایط دهه 

رح شود. و بر شصت، باعث گردید بحث ایجاد تشکل کارگری مط
های کارگری شکل گرفت  های اولیه تشکل ها و جمع این مبنا هسته

و البته از همان آغاز کشمکش بین چپ و راست بر سر امکان ایجاد 
تشکل کارگری به نیروی کارگران و یا الزام قانونی بودن در گرفت. 
البته این مسئله نه نقطه ضعف جنبش کارگری بلکه از یک زاویه 

داد. چرا که  های دیگر نشان می دن آن را نسبت به جنبشپیشرو بو
طلبان و  ی موجود که تحت هژمونی اصالحها برخالف دیگر جنبش

ها بودند، در بین جنبش کارگری تقابل شدید از همان ابتدا  راست
آغاز شد و گام به گام با پیشروی و پیروزی جناح چپ همراه بود. 

مثل  -دود به نیروی کارگرانهای کارگری مح از جمله ایجاد تشکل
تپه، کمیته هماهنگی برای کمک...، کمیته  سندیکای واحد، هفت

بحران اقتصادی که با اعتراضات و اعتصابات هر  - ... و ... پیگیری
چند پراکنده روبرو بود تاثیرات خود را بر آب شدن یخ رکود بر جا 

ت هم تنیده شد. اعتراضاآزادی در گذاشت و مسئله نان و می
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هرچند در سطح عمومی تحت تاثیر جریانات  22 و 52های  سال
ها باعث  طلب بود اما رادیکالیسم موجود در جامعه و دانشگاه اصالح

طلبان که همانا چانه زنی  شد در این دو مقطع از خط عمومی اصالح
در باال و فشار از پایین بود فراتر بروند و اعتراضات و تظاهرات و 

ل گرفت که مخالفت و ممانعت نی شکهای خیابا درگیری
طلبان را به دنبال داشت و این خود آغاز شکاف در بدنه  اصالح
 طلب با رهبران آن بود. اصالح

و فعالین کارگری در دهه هشتاد  ها وقتی شورای همکاری تشکل
امکان  ها در آن حضور داشتند، ایجاد شد و نمایندگان تشکل

که بخش زیادی از وقت و  اقدامات عملی کم و محدود بود چرا
گذشت و جناح چپ و راست در هر  انرژی به جدال و بحث می
گرفتند که در نهایت نیز منجر به پایان  گام در تقابل با هم قرار می
ها و فعالین کارگری شد. دهه هشتاد  کار شورای همکاری تشکل

همراه با رشد اعتراضات و اعتصابات تقابل جناح چپ و راست 
جنبش کارگری نیز شکل گرفت و در دهه نود اوج بخصوص در 

ها و دست باال پیدا کردن چپ و در  ها در  همه جنبش این تقابل
 طلبان حکومتی بود.  ای از اصالح نهایت عبور جنبش توده

های  ها و تشکل اگر مروری سریع و کوتاه بر تحوالت درونی جنبش
د مشترک در دهه هشتاد و هفتاد داشته باشیم سیر تحوالت و رون

کننده بود  بینیم. در سندیکای واحد که اسانلو تعیین عموم آنها را می
طلبان  طلبانه با اصالح و رویکردی راست و رفرمیستی و مماشات

های درونی بر سر استقالل مالی  ها و جدال داشت، دستخوش بحث
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و همکاری و عدم همکاری با دیگر جریانات شد و در نهایت از 
آمدند.  هایی مثل رضا شهابی و رضوی جلو کرد و چهرهاسانلو عبور 

های  های درونی زیاد بر سر تشکل کمیته هماهنگی پس از کشمکش
از کمیته سیاسی طبقه کارگر و در نهایت با رفتن محسن حکیمی 

عبور کرد. نقش  "ها لغو کارمزدی"از دیدگاه هماهنگی این جریان 
ای  و به جریاناتی حاشیه اتحادیه آزاد و کانون مدافعان کمرنگ شد

تپه پررنگتر  و کم اثر تبدیل شدند. و نقش سندیکای نیشکر هفت
گردید و تاثیرات بسزایی در طرح شعار نان کار آزادی اداره شورایی 

توان گفت که جناح چپ جنبش کارگری  داشت. به این اعتبار می
ی ها نیز تحوالت اساس و تشکلها  تر شد. اما در دیگر جنبش منسجم

جنبش دانشجویی شکاف عظیمی ایجاد شد و یکی از  رخ داد. در
 -دفتر تحکیم وحدت - طلبان های اجتماعی اصالح بزرگترین پایگاه

دچار ریزش شدید نیرو شد. گرایش به چپ با وجود تمام 
تناقضات درونی در جنبش دانشجویی رشد یافت و دفتر تحکیم 

یی به مثابه یکی وحدت مثل برف در بهار آب شد. جنبش دانشجو
، از دیگر طلبان های مهم در ایران با عبور از اصالح از جنبش

کرد و چپ به سرعت دست باال پیدا کرد.  جریانات راست هم عبور
طلبان باال گرفت و  های صنفی معلمان نیز جدال با اصالح در تشکل

های معلمان از  طلب کنار گذاشته شدند و بدنه تشکل رهبران اصالح
طلبان عبور کردند.  بازنشستگان که هر روز بیشتر متشکل  اصالح

شدند، از همان ابتدا با توجه به اینکه کارگران بازنشسته که فعال  می
طلبان را کنار گذاشتند.  کارگری بودند در آنها افزایش یافتند اصالح
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گرایشات متفاوت و حتی متناقضی هرچند تشکیالت بازنشستگان از 
ها نیز جای پایی  ای و امثال توده اتی راستتشکیل شده و به درج

کننده است و دست  دارند اما چپ رادیکال و کارگری بیشتر تعیین
تر و فقدان  کشمکش طوالنیباال دارد. جنبش زنان نیز با وجود 

عبور کند و کمپین یک  طلبان یابی قوی توانست از اصالح تشکل
ینیستی رنگ فم میلیون امضا فروپاشید و حتی جریانات لیبرال

 باختند. 
ها و  ها از بخش اعظم جنبش به این اعتبار کوتاه شدن دست راست

گیری و  کننده در شکل ای تعیین های کارگری و مردمی، مولفه تشکل
ها  شدن جناح چپ کارگری است. پس از این دوره راست قدرتمند

 -ها طلبان و ناسیونالیست ها و سلطنت لیبرال – از قماش مختلف
ها کسب کنند   بسیاری کردند تا جای پایی در این جنبشتالش 

ولی موفق نشدند. چه از طریق عناصری که خریده شدند و یا افراد 
هایی که داشتند. نه با امکانات دادن به اسانلو جای پایی در  و چهره

نژاد در جنبش دانشجویی و  جنبش کارگری یافتند و نه با مسیح علی
نقطه ضعف اپوزیسیون راست است. اما  ه قوت ما وطزنان. این نق

اپوزیسیون راست با تکیه بر مدیاهای پربیننده و امکانات و پول 
بیکار ننشست و با تحت تاثیر قرار دادن اکثریت جامعه که متشکل 
نیستد سعی کرد در افکار عمومی همچنان اکتیو و قوی بماند. 

درونی ها برای متحد شدن به دلیل تناقضات  هرچند تالش راست
یک نیز  که هر -ناسیونالیستی سلطنتی، لیبرالیستی، -راهبردی

های متنوع و متناقضی داشتند راه به جایی نبرد و شورای  شاخه
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 ریت گذار آنها در مدت زمانی نه چندان زیاد رنگ باخت. یمد
های هر  سیون راست و چپ با نقطه قوت و ضعفیجدال بین اپوز

یک هژمونی  ای ایجاد شود که هیچ هیک باعث گردیده تا باالنس ویژ
خود را نتوانستند به طور کامل و قوی و در سطح وسیع حاکم کنند.  

تر این وضعیت خالء سیاسی ایجاد کرده که بالفعل  به عبارتی دقیق
 نه راست و نه چپ قادر به پر کردن آن نیستند.

تحرکات اخیر گرایش راست و چپ نشان از ادامه جدال برای کسب 
کارگری،  های هژمونی است. بیانیه دستمزد از طرف تشکلاین 

تری از چپ  تر و منسجم معلمان و بازنشستگان عرض اندام قوی
تری به همراه تجمعات و تبلیغات  کارگری است که در سطح وسیع

نسبتا مناسب انجام شد. چپ کارگری و مردمی برگزاری آکسیون  
ود مقابل مجلس و هرچند محدود پیشروی کرده و از تجمعات محد

های سراسری رفته است. هر چند مانع  اینجا و آنجا به سطح اکسیون
تر و بیشتر خواهد شد اما به  استبداد به موازات پیشروی آنها سنگین

هر شکل این پیشروی غیرقابل انکار است تا آنجا که الباقی 
گرایشات راست که سعی کردند در این صفوف خود را نگهدارند تا 

چند محدودی را حفظ کنند های هر له عقب نمانند و موقعیتاز قاف
گری داشته باشند  روی و دخالتهای دیگر امکان پیش تا در موقعیت

اقلی از بازنشستگان که تحت تاثیر گرایش راست مثل بخشی حد -
نتوانست نسبت به این  -نژاد  الحال و گیالنی و فلزکار مکانیک معلوم

اسفند  71ند و علت حمله به تجمع انسجام و پیشروی ساکت بمان
های اجتماعی غیربازنشستگی از  گروه"در تهران را این دانستند که: 
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های  ها و سازمان فراخوان جلو وزارت کار حمایت کرده و سایت
. این برخورد "اند سیاسی خارج از کشور این فراخوان را تبلیغ کرده

اح چپ است تر شدن و پیشروی جن تبلور هراس از متحد و منسجم
بیند در صورت ادامه آن طرد و منزوی خواهد  که گرایش راست می

شد. این گرایش راست درون جنبش کارگری هر چند در موضع و 
موقعیت اپوزیسیون راست شناخته شده و رسمی نیست اما به هر 

پلکد و اینجا و آنجا چوب  شکل در بین صفوف چپ کارگری می
 گذارد.  الی چرخ می
که فراخوان بازنشستگان که گرایشات متفاوتی هستند واضح است 

همیشه علنی بوده و همراهی جریانات کارگری و معلمان و ... که 
مطالبات اقتصادی مشترک زیادی دارند نیز علنی است و حمایت 
جریانات چپ چه خارج کشوری و داخل کشوری حداقل کاری 

نیروهای امنیتی با  توانند بکنند.  نه بار اول است که است که آنها می
کنند نه بار آخر. واضح  جریانات کارگری و مردمی برخورد می

تر و فراگیرتر شود برخورد  است که هر چه اعتراض و مبارزه وسیع
شود. این هزینه مبارزه برای پیشروی  هم به همان نسبت بیشتر می

است. به هر شکل مسئله اصلی که مبرهن است این است که جریان 
تر به میدان مبارزه آمده است و با تمام توان باید  ی قویچپ کارگر

از آن حمایت کرد و تالش کرد تا این روند ادامه یابد و بریده و 
شکل مبارزه با هر جریان و دست  مقطعی عرض اندام نکند. به هر

اهمیت دانست بخصوص در شرایطی که در  راستی را نباید بی
آنها برای چپ  ودن ازحضور داشته باشد. قدرتمندتر ب جنبش
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کارگری کافی نیست بلکه تسویه حساب نظری و عملی الزم است 
)اکثریت(  تا آنها را از صفوف خود دور کنیم. جریانات حزب چپ

های کارگری و کارفرماهای کوچکی را  و حزب توده اریستوکرات
ها  همراه دارند که پتانسیل ضربه از  در جنبش کارگری و در تشکل

ه و تشتت ایجاد کردن و ترویج رفرمیسم منحط و درون، تفرق
ای را دارند که هر چند در اکثریت نباشند اما مسموم  سازشکارانه

کننده و خطرناکند. نقش آنها را باید در نزد بدنه کارگری افشا و 
 آید. میرگری برروشن کرد و این مهم از دست فعالین کا

شتر از روند چه بیدیگر اپوزیسیون راست که دارد هر در سوی
نه به " ماند دست به تحرکاتی جدید زد. مبارزات جاری عقب می

در این چهارچوب است. آنها ترکیب متفاوتی از  "جمهوری اسالمی
طلبان،  هایی از سلطنت شات راست اپوزیسیون هستند و گروهگرای

طلبان رانده شده از حکومت که در خارج  اصالح ،خواهان جمهوری
هایی  . هستند. و با بوق و کرنای رسانهاند و .. هکشور اپوزیسیون شد

ش داده شدند تا بتوانند افکار عمومی را شپو "من و تو"همچون 
تحت تاثیر قرار دهند و با جلوه همه با هم بودن به آن،  امضا جمع 
کنند تا راست در زمین بازی سیاسی پیشروی کند. در این گیرودار 

دهنده تالش این چهره و  انتشار فایل صوتی رضا پهلوی نشان
جریانات نزدیک به او برای عبور از مقام صرفا شاهزادگی و 
سلطنتی به سمپاتی به جمهوری و انتخابات است که البته در گذشته 
نیز بارها بحث انتخاب مردم را پیش کشیده بود، اما اکنون تالش 

خود را مقبول طیف وسیع  یاسیدیگری دارد تا شخصیت س
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ست کند و این ممکن نیست مگر با عدول از سلطنت، سیون رایاپوز
تواند و نتوانست جای پای زیادی بین  چرا که سلطنت به تنهایی نمی

مردم بیابد و حتی در بین اپوزیسیون راست نیز نتوانست غالب 
خواهان ضمن  باشد، در نتیجه چراغ سبز نشان دادن به جمهوری

شی جدیدی است برای اینکه به هر حال او شاهزاده نیز هست، تال
مقبول شدن و لیدر شدن در اپوزیسیون راست و مطرح شدن در 

ای جا  جامعه. با توجه به اینکه اپوزیسیون راست از مبارزات توده
کند، چنین تحرکاتی  مانده و خطر بیشتر شدن این فاصله را حس می

در راستای داشتن یک رهبر و شخصیت سیاسی شناخته شده برای 
شطرنجی سریعی برای پیشروی و انسجام اپوزیسیون جامعه حرکت 

هر شکل وجود یک چهره سیاسی که مقبول  راست است. به
راستی و  اپوزیسیون راست باشد این امکان را به نیروهای دست

گذاری کنند  دهد تا بتوانند روی او سرمایه حتی کشورهای غربی می
ا بیندازند. و با تکیه به مدیاهای خود او را نزد افکار عمومی ج

موضع جدید او نه فقط موضع شخصی و شیفت یک چهره سیاسی 
دست راستی است، بلکه به مثابه پیوند برقرار کردن و انسجام دادن 
به اپوزیسیون راست و آشتی دادن سلطنت و لیبرالیسم است. به 

طلب بود اما از جمهوری  توان سلطنت گوید که می طلبان می سلطنت
طلبان نیز  خواه بود و با سلطنت لعکس جمهورینیز دفاع کرد و با

ها را نباید دست کم گرفت. اگر  کنار آمد. به هر شکل جریان راست
طلبان در صفحه شطرنج با تکیه بر مهره شاه و چند  تا کنون سلطنت

توانست در کل بازی تغییر  کردند که نمی سرباز معدود بازی می
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ا این حرکات هماهنگ های راست ب خاصی ایجاد کند و دیگر مهره
و  "نه به جمهوری اسالمی"تر  نبودند حال و به عبارتی روشن

پوزیشن طرفداری از جمهوری توسط رضا پهلوی تالشی است به 
مثابه یک حرکت شطرنجی با تکیه به مهره وزیر است که جناح 
راست را از موضع دفاعی و پراکندگی به موضعی تهاجمی و 

های منفعل و پراکنده این جناح  هرهتر در بین مجموعه م منسجم
ها در این تهاجم  کند تا دیگر مهره کند. راه را باز می تبدیل می

هماهنگ و شریک شوند. در چنین حرکتی و طبیعتا در ادامه آن 
خواهان و هم  هم جمهوریو طلبان  شود که هم سلطنت تالش می

های خارج حکومتی و دیگر نیروهای پراکنده مثل  ملی مذهبی
ها گرد هم بیایند و در یک استراتژی  مجاهدین خلق و ناسیونالیست

رسمی ناقضات خود پیش بروند. تغییر غیرمشترک با وجود تمام ت
شعار استراتژیک سازمان مجاهدین خلق از جمهوری دمکراتیک 

توان در این  اسالمی به جمهوری دمکراتیک را نیز تا حدودی می
جامعه از اسالم سیاسی و منزوی چهارچوب بررسی کرد. البته عبور 

شدن طوالنی مدت سازمان مجاهدین مولفه دیگری است که این 
جریان کنسرواتیو مذهبی را ناچار به تغییر شعار استراتژیک کرده 
است. این طنز تاریخ است بر مبنای تغییر شرایط جامعه که شاهزاده 

رفدار کند و سازمان مجاهدین خلق را ط خواه می پهلوی را جمهوری
 ند. ا ری از واقعیتعاجمهوری دمکراتیک! که البته 

اما موفقیت و عدم موفقیت آنها هر چند که تا حدودی به امکان یا  
عدم امکان فائق آمدن آنها بر تناقضاتی است که در بین آنها وجود 
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دارد و تحت تاثیر تحوالت و موقعیت هر یک قرار دارد، اما از 
ها در جناح چپ است و اینکه  اکتیکسوی دیگر لینک به اتخاذ ت

ناسب و مشخص در این پروسه آیا های م جناح چپ با تاکتیک
های مشخص و ضروری را تبیین و به اجرا بگذارد  تواند تاکتیک می

یا نه و در نهایت از چه قدرتی برخوردار خواهد شد که توازن قوا 
 های جناح راست را خنثی کند.   را تغییر دهد و تاکتیک

 

 ستراتژی چپ کارگری!ا

معه و با بررسی نقاط قوت و ضعف اپوزیسیون چپ و راست جا
ها و استراتژی را مورد  توانیم تاکتیک شرایط عمومی اکنون بهتر می

طور مشخص استراتژی سوسیالیستی نیازمند  بررسی قرار دهیم. به
مهمی های  مقبول بخش مطرح شده، طرح مطالبات مشخص، فراگیر،

متشکل و غیرسکتی و گروهی باید باشد. در چنین شرایط از کارگران 
پیشروی سیاسی  خطیری در دنیا و به طور مشخص ایران کار برای

سوسیالیستی با مشکالت و موانع بسیاری روبرو است اما روند 
مبارزه طبقاتی در ایران کار را به جایی رسانده که اکنون کارگران 

 ه با حکومت هستند. گردانان مهم عرصه مبارز یکی از صحنه
  -نان -در چنین شرایطی کارگران و مردم با مطالبات وسیع اقتصادی

در صحنه عملی مبارزه طبقاتی هستند. مبارزه خودبخودی آنها 
تحت تاثیر شرایط اقتصادی به اشکال مختلفی خود را نشان داده 
است. اعتصابات، تظاهرات خیابانی، تبلیغ علیه رژیم و ... و در طول 

ی این اعتراضات و اعتصابات شعارها و مطالبات متعددی  مهه
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پیرامون معیشت و اقتصاد مطرح شده است. بیان فشرده همه این 
های فرانسه و مشخصا کمون پاریس و سپس  مطالبات که در انقالب

ای  در انقالب اکتبر مطرح شد نان است. طرح شعار نان بیان فشرده
های تهیدست جامعه  کثر تودهاز مطالبات اقتصادی کارگران و ا

 است. 
ی استبدادی و مشخصا ایران تحت حاکمیت جمهوری  در جامعه

های سلطنتی  ایست که چه در دوره حکومت اسالمی سرکوب گزینه
و چه در دوره حاکمیت جمهوری اسالمی به شدت عمل کرده و 

 ی هی چهل سال پایه اصلی بقای این حکومت ها بوده است. در دوره
تر تحت سیستم توتالیتر  سرکوب ابعادی به مراتب وسیعگذشته 

مذهبی انجام شده است و هرگونه حق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 
کس  شخصی به وجود آزادی گره خورده است. اکنون هیچ حقوقی،

کننده  تواند بگوید که نان و آزادی دو مطالبه اصلی و تعیین نمی
ل گذشته مطالبه نان و جامعه ما نیستند. خوشبختانه در چند سا

 آزادی بیش از پیش شعار کارگران متشکل و دانشجویان شد. 
مبارزات  کنند بر که جریانات مختلف اپوزیسیون سعی می در شرایطی

مردم موج سواری کنند و خود را به قدرت برسانند تکامل مطالبه 
هایی دیگر از  ه و سپس بخشتپ نان و آزادی توسط کارگران هفت

اداره شورایی   -آزادی -کار -با آن جایگاهی دیگر داد. نان کارگران،
فصل جدیدی در جدال آلترناتیوها باز کرد. نان کار آزادی که همانا 

تری از نان و آزادی است و اداره شورایی که  بیان دیگر و شاید دقیق
بیان دیگری از حکومت شورایی است که کارگران و مردم فقط 
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طور آشکار صف اپوزیسیون راست از  کنند بهرا متحقق  توانند آن می
تواند هم  هم جدا کرد. اداره شورایی که می چپ در جامعه را از

ای برای اداره یک کارخانه و محیط کار به شکل شورایی  مطالبه
باشد قرائت دیگری از حکومت شورایی برای کل جامعه و توسط 

است که  کارگران و مردم است. در شرایط استبدادی ایران واضح
اداره شورایی نام دیگری از حکومت شورایی است  و آلترناتیو 

دهد که  بزرگ و مهمی را در مقابل تمام آلترناتیوهای راست قرار می
 فقط مختص کارگران و مردم است. 

حکومت شورایی اکنون نه یک  -آزادی  -کار -به این اعتبار نان
رها و مطالبات شعار مختص این یا آن گروه نه شعاری ازبین شعا

ترین مطالبه طبقاتی است که اکنون  ترین و کامل بلکه بیان فشرده
کار  -تواند باشد. نان مطرح شده و استراتژی طبقه کارگر و مردم می

تواند شعار یک گروه و حزب و  اداره شورایی نمی -آزادی  -
سازمان باشد بلکه چنان فراگیر و کامل است که استراتژی متحد 

های زحمتکش خواهد بود. این  برای طبقه کارگر و تودهای  کننده
استراتژی در مقابل استراتژی جریان راست که اکنون پیرامون نه به 

سازی در میدان  اند جدال سرنوشت جمهوری اسالمی متمرکز شده
مبارزه طبقاتی ایران است. تمام جریانات و افرادی که تعلق خود را 

صف خود را در عرصه سیاسی  به این دو آلترناتیو نشان دهند
مشخص خواهند کرد و از طرف دیگر آنها که بخواهند از استراتژی 

ای  نان کار آزادی حکومت شورایی فاصله بگیرند و به هر بهانه
های دیگری را برافرازند قطعا به کارگران و مردم  شعار و پرچم



▬ 35  ▬     
 

پشت کرده و طرد و منزوی خواهند شد. مبارزه برای تحقق این 
توان نام  می چگونه ساز است. راتژی متحدکننده سرنوشتاست

سوسیالیست و چپ بر خود بگذاریم با چنین استراتژی که امروز در 
 شود مخالفت کنیم؟ صفوف کارگران مطرح است و فریاد زده می

های مختلف طبقه کارگر و  تواند بخش یک میژاین شعار استرات
د بلکه قادر است آنها را مردم را نه تنها با هم متحد و همراه ساز

ول یک استراتژی مشخص و مطالباتی وسیع  در مقابل اپوزیسیون ح
این شعار استراتژیک  ونیت ببخشد و آنها را به پیش ببرد.صراست م

های  مقبول بخش مطرح شده، تواند مطالبات مشخص، فراگیر، می
       مهمی از کارگران متشکل و غیرسکتی و گروهی و متحدکننده باشد.

 

 دو تاکتیک جناح چپ جنبش کارگری

های مناسب، مشخص و  برای تحقق هر استراتژی ضرورتا تاکتیک
قابل تحققی باید وجود داشته باشند. با توجه به مجموع شرایط و 

های  طور مشخص استراتژی است و چپ و بههای گرایش ر موقعیت
از که به مرور و در تالشی سخت سعی دارند خود را منسجم کنند 

تر از  اهمیت کمها نیز  اهمیت و جایگاه مهمی برخوردارند، تاکتیک
دقیق، قابل اجرا و  ،های مناسب ها نیستند. تاکتیکاستراتژی آلترناتیو

هم که استراتژی  . هرچقدررا به اهدافمان برسانند وانند مات مند می نقش
های  چنانچه دستخوش تاکتیک ها باشد ما روشن و حتی مقبول توده

انقالبات و  نیافتنی خواهند شد. کم نبودند تباهی شوند دستاش
های  جنبش کارگری که در اوج قدرت شکست خوردند. نمونه



▬ 36  ▬     
 

 کمون پاریس، انقالب آلمان و اندونزی از این دست هستند.
ای متقابل دیالکتیکی دارند که هر یک بر  استراتژی و تاکتیک رابطه

انند تکمیل کنند. داشتن تو دیگری تاثیر گذارند و یکدیگر را می
یری قبول، امکان بکارگ ی مشخص و قابلاستراتژی سوسیالیست

کند و از سوی دیگر بکارگیری  های مناسب را فراهم می تاکتیک
های مناسب هر چه بیشتر استراتژی سوسیالیستی را مطرح و  تاکتیک

 تر خواهد کرد.  قابل دسترس
های  ی تاکتیک سئلهبه این اعتبار من تالش کردم به سهم خود م

کننده در این دوره تاریخی را موشکافانه بررسی و  مشخص و تعیین
های طبقاتی پیش رو  مطرح کنم تا هر چه بیشتر بتوانیم برای جدال

 آماده باشیم. 
 

 تشکل سراسری یا فراگیر کارگران و زحمتکشان -1

به طریق اولی موفقیت و عدم موفقیت این مسئله مشروط به این  
های دیگری بتواند بردارد و به عبارتی  است که جناح چپ چه گام

های موجود جامعه اتخاذ کند.   هایی در متن بحران دیگر چه تاکتیک
بینی همه وقایع و رویدادها  در چنین جدالی بین آلترناتیوها، پیش

های موجود،  ی مولفه شکل بر مبنای مجموعه ره اما به ممکن نیست،
مند و  هایی نقش ها، ضروری است تاکتیک بندی توازن قوا و صف

مشخص پیش رو داشته باشیم و صرفا پیشروی با آزمون و خطا 
 تواند ما را به استراتژی حکومت شورایی برساند.  نمی
ی گیر و طوالن ناح چپ جنبش کارگری در نبردی نفسدانیم که ج می



▬ 37  ▬     
 

گسست کرده  و گام به گام در هر مرحله تا حدود بسیاری از راست
تا به این مرحله رسیده است اما این کافی نیست تا جناح چپ 
جنبش کارگری را در یک موقعیت قدرتمندی قرار دهد تا بتواند بر 

جمهوری اسالمی فائق آید و یا  اپوزیسیون راست و همچنین بر
این نبرد سهمگین که دو حریف  اقل دست باال پیدا کند. درحد

بزرگ پیش روی جنبش کارگری و توده وجود دارند که یکی در 
و  -اپوزیسیون راست -تالش برای سوار شدن بر این جنبش

با توجه به  -جمهوری اسالمی -دیگری در تالش برای سرکوب آن
ابزارهای وسیع سرکوب است، متشکلین چپ کارگری وجود دارند 

کننده نیستند. اگر تا حدود قابل  اما کافی و تعیین که ارزشمند هستند
 -توجه و با اهمیتی چپ کارگری موفق شده بر راست درونی

های  ها و تشکل جنبش کارگری و دیگر جنبش منظور راست در
ائق بیاید اما در سطح عمومی و سیع به مثابه یک آلترناتیو ف -ای توده

مودن دارد و این ممکن سیاسی در کل جامعه هنوز راه زیاد برای پی
تر. ضرورت فراتر  تر و دقیق نیست مگر با انسجام و هویت مشخص

های موردی  رفتن چپ کارگری از حرکات مقطعی مشترک، قطعنامه
که البته همه در نوع  -های موردی مشترک و در نهایت همکاری
ضروری است. به عبارتی دیگر  -خود با اهمیت و موثر است

و مقطعی را باید به سطح باالتری ارتقاء داد های موردی  همکاری
طلبد.  ایجاد تشکل سراسری  که ظرف مشخص و خاص خود را می

های موجود که به طور  منظور در بین تشکل -ای کارگری و توده
و جناح  -مثال بیانیه افزایش دستمزد دوازده و نیم میلیونی را دادند
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تواند در دستور  یکنند، م چپ کارگری را در جامعه نمایندگی می
 کار قرار بگیرد. 

ها و جناح  اگر در گذشته این بحث مطرح و از طرف سوسیالیست
چپ کارگری کنار گذاشته شد بر پایه دالیل کامال واقعی و روشنی 

داد.  ها و شرایط را نمی بود که امکان ایجاد چنین تشکلی با آن مولفه
 ود صالحی برمحم و -ثقفی -طرح موضوع از طرف کانون مدافعان

 ی چند مولفه اصلی به نفع جنبش کارگری نبود.  پایه
اول اینکه این حرکت برخورد از باالی سر کارگران و به نیابت از 
آنها بود به این معنا که تعدادی معدود با فراخوان تشکل سراسری 

خواستند ایجاد کنند و بعد قرار بود کارگران به آن بپیوندند.  را می
امکان ایجاد تشکل سراسری زمانی واقعی است که در صورتی که 
های موجود و معتبر و دارای نفوذ در بدنه خود  تعدادی تشکل

بتوانند اقدام به ایجاد تشکل سراسری کنند و یا آن را استارت بزنند. 
اقدام آنها کامال برخالف یک مکانیزم طبیعی درون جنبش کارگری 

توان با فراخوان  ی را نمیاتحادیه و سندیکای کارگربود. حتی یک 
های کار ایجاد کرد چه برسد به یک تشکل  چند نفر خارج از محیط

 سراسری کارگری.
دوم اینکه طرح موضوع تالشی بود برای سازش طبقاتی بین 

های راست و چپ کارگری که در آن موقعیت در مصاف با  جناح
ها کردند و خط و مرز هم روز به روز بیشتر از یکدیگر گسست می

شد. آن طرح عمال در مقابل این روند واقعی مبارزه  تر می روشن
طبقاتی در جنبش کارگری بود. آنها مد نظر داشتند تا گرایشات 
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راست و چپ بتوانند تشکیالت واحدی درست کنند و از این طریق 
تشکل سراسری کارگران تحقق بیابد. این نگاه پوپولیستی عمال به 

ها و جناح چپ  ز پیشروی سوسیالیستشد و ا نفع راست تمام می
جنبش کارگری هم در تقابل نظری و هم در تقابل عملی جلوگیری 

ساخت. هر چند ظاهرا به فعالین جنبش  کرد و یا مانعی بزرگ می می
د داد که متحد شوند اما حتی همین کمیت م کارگری توانی بیشتر می

عت تناقضات گردید چرا که به سر نظر نیز در دراز مدت تامین نمی
زد و عمال به عاملی بازدارنده تبدیل  میان چپ و راست بیرون می

 "ها و فعالین کارگری شورای همکاری تشکل"طور که  همان -شد می
حل پوپولیستی گرایش  به این اعتبار راه  -در دهه هشتاد این اتفاق افتاد

حل مبارزه جناح چپ با راست برای کسب  راست در مقابل راه
حل  ای  که عمال چیزی نبود جز راه در جنبش کارگری و تودههژمونی 

 پیش نرفت و براین مبنا جنبش کارگری به انحراف کشیده نشد. -لنینی
های عینی تحقق  تحقق نبود. زمینه ای دیگر این طرح قابل از زاویه

ایجاد تشکل سراسری فراهم نبود و در مقابل مانع بزرگ استبداد از 
ایطی برخوردار نبود که برای ایجاد تشکل چنان پتانسیلی و شر

ای  های توده سراسری اقدام کند. به این معنا که هنوز همراهی تشکل
 –کردند را همراه نداشت  های مردم را نمایندگی می که دیگر بخش

های کارگری  و تشکل -معلمان و بازنشستگان زنان، دانشجویان، مثل
ای بودند و  و حاشیه معدود چپ نیز به شدت درگیر مسائل داخلی

از انسجام و پتانسیل کافی نیز برخوردار نبودند. به این اعتبار صف 
توجهی که بتوانند با هم متحد و در مقابل استبداد  متحد و نسبتا قابل
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توان کافی پایداری و مبارزه را داشته باشند وجود نداشت و در 
ی صورت تحقق عمال با ضرب بیشتری از جانب رژیم و شکنندگ

گردید. بنابر این نه فقط از زاویه تئوری و طرح  بیشتری روبرو می
پوپولیستی و راست، بلکه از زاویه پراتیک نیز برای جناح چپ 

موضوعات  پایه عینی برای تحقق آن فراهم نبود. بر مقدورات و زمینه
فوق مسئله ایجاد تشکل کارگری پس از مدتی بحث از دستور کار 

 خارج و کامال کنار گذاشته شد.فعالین جنبش کارگری 
مروری بر موضوع ایجاد تشکل سراسری در گذشته این امکان را 

تر به آن بپردازیم. شرایط  احوال کنونی دقیقو دهد که در اوضاع  می
از چند منظر تغییر یافته است. وضعیت جامعه چه به لحاظ اقتصادی 

های  م سالهای عظی تر شده و جنبش و چه سیاسی و اجتماعی بحرانی
و اعتراضات و اعتصابات و تجمعات بسیار در متن چنین  62و  69

طلبان  امه دارد. مبارزات مردم از اصالحشرایطی اتفاق افتاد و اد
تر شدن  حکومتی و اسالم سیاسی عبور کرد و اینها بیانگر رادیکال

ایست. تشدید تضادهای طبقاتی که باعث به  مبارزات و مطالبات توده
های بیشتری از کارگران و مردم شده زمینه این  آمدن بخش تحرک در

 بیفتد.  به راه 62و  69های  تر از سال هایی حتی وسیع را دارد که جنبش
ها و فعالین کارگری در عرصه  از سوی دیگر با تالش سوسیالیست 

مبارزات سیاسی به موازات تغییر شرایط اقتصادی در جامعه، گرایش 
معلمان و  های ش کارگری بلکه در تشکلراست نه فقط در جنب

بازنشستگان و جنبش دانشجویی با شکست وسیع روبرو شد و 
بسیار به حاشیه رفته است. هر چند امثال فلزکار مکانیک و بخشی 
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از بازنشستگان تحت تاثیر آنها و برخی افراد و گرایشات کوچک 
راست هنوز در جنبش کارگری حضور دارند و در صفوف چپ 

کننده نیست و  کنند اما حضور آنها تعیین اندازی می ی سنگکارگر
پتانسیل برداشتن آنها از سر راه چپ کارگری وجود دارد و البته 

تری از چپ  ضروری است. اکنون صف مشخص و نسبتا قوی
معلمین  های کارگری، کارگری و متحدین آنها ایجاد شده است. تشکل

نه، جنبش دانشجویی را نیز و بازنشستگان و به این اعتبار و پشتوا
در کنار خود دارند، عمال زمینه فراتر رفتن از همکاری های موردی 
و مقطعی فراهم گردیده است.  اگر در اوایل دهه هشتاد بحث ایجاد 

آمد  های کارگری با مقاومت زیادی روبرو بود و به نظر می تشکل
ما در پروسه دهد ا هایی را نمی مانع استبداد اجازه ایجاد چنین تشکل

هایی  و با تمام هزینه -هرچند محدود -ها ایجاد شدند مبارزه این تشکل
که دادند نه تنها پایدار ماندند بلکه با سرعتی هر چند کم در حال تکثیر 

های کارگری به نیروی کارگران در یک پروسه  هستند. ایجاد تشکل
مهم در  تحقق یافت و همچنان نیز ادامه دارد و اکنون به یک مولفه

تشکل سراسری  میدان مبارزه طبقاتی ایران تبدیل شده است. ایجاد
های  تواند وارد پروسه مباحثه و همکاری زحمتکشان نیز می کارگران و

اینکه این پروسه  پایداری گردد که زمینه تحقق چنین تشکلی است.
چه زمانی به هدف خود خواهد رسید در جریان عمل و تحوالت 

رگری و جامعه مشخص خواهد شد ولی آنچه مبارزه جنبش کا
ای زده  توان انجام داد این است که استارت چنین پروسه اکنون می

شود و تالش برای ایجاد تشکل سراسری و فراگیر آغاز گردد. 
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تواند از  شروع پروسه تشکل سراسری کارگری و مردمی که می
از های موجود که در اینجا به عنوان چپ کارگری  مجموعه تشکل

که مسئله ایجاد  طور آنها نام برده شد استارت بخورد. همان
دهه است استارت خورده های کارگری نیز با وجود اینکه دو  تشکل

همچنان یکی از مسائل در دستور کار جنبش و فعالین کارگری است 
های کارگری همچنان  و در میدان مبارزه و فعالیت برای ایجاد تشکل

وجود دارد، بر اساس این الگو، پروسه تشکل مثابه یک استراتژی  به
و چه پس از ایجاد همچنان پیش برده  تواند چه قبل فراگیر نیز می

ای از  توان انتظار داشت که تشکل فراگیر کارگری و توده شود. نمی
ابتدا هزاران کارگر و زحمتکش را در با خود همراه داشته باشد، 

که اکنون اینجا و  کافی است این تشکل گرایش چپ کارگری را
آنجا با هم همکاری و اتحاد عمل دارند را نمایندگی کند و در واقع 
ظرف مبارزه این صف بندی و بلوک کارگری و مردمی باشد تا این 
گرایش را به انسجام و اتحاد بیشتری برساند و از سویی دیگر قادر 
 خواهد بود به مثابه یک بلوک کارگری و مردمی در جامعه و افکار

عمومی مطرح شود. در آن شرایط دیگر چپ کارگری مبارزات 
پراکنده و محدود و مبهم در نزد افکار عمومی را نمایندگی نخواهد 
کرد بلکه آلترناتیو کارگری مردمی خواهد بود که هر حرکت و 

اش مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت و  قدمش و حتی اطالعیه
های دیگر کارگری و مردمی  تشکل تواند به ایجاد به این اعتبار می

متشکل های وسیع مردم غیر کمک شایانی بکند و مهمتر اینکه بخش
 را تا حدودی با خود همراه یا حداقل تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
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ظرف مشترک همکاری و اتحاد عمل پیشروی برای ایجاد یک 
تواند گام نخستی باشد که زمینه تحقق چنین تشکلی را فراهم  می

کند. اتحاد عمل پایدار و متشکل بین جریانات مشخصی از کارگران 
های متشکل، خود بخشی از یک تشکل سراسری  و دیگر بخش

است. تشکل سراسری کارگران و زحمتکشان نیز همواره استقالل و 
شناسد و فقط ساختاری است  موقعیت هر تشکل را به رسمیت می

هویت مشخصی دارد و برای یک همکاری پایدار که رو به جامعه 
ای در میدان مبارزه طبقاتی باشد. یک چنین تشکل و  تواند وزنه می

اتحاد عمل سیستماتیکی مشوق بزرگی برای متشکل شدن دیگر 
های طبقه کارگر و جامعه برای همراهی و همبستگی است.  بخش

های معتبر کارگری و معلمان و  شود برای دستمزد، تشکل اگر می
نیه بدهند و بر این مبنا تجمعات اعتراضی سراسری بازنشستگان بیا

انجام دهند، امکان تداوم چنین همکاری با هویت و شکل مشخص 
و دائمی نیز وجود دارد. واضح است که موانع موجود در این راه را 

گیریم. استبداد، فعالین راست و متزلزل که در بین جناح  نادیده نمی
کنند، افرادی در جناح  ی میچپ کم و بیش وجود دارند و کارشکن

چپ که بر تحقق چنین امر مهمی باور ندارند و ... اما مبارزه با همه 
اینها بخشی از تالش در راستای ایجاد تشکل سراسری برای اتحاد 

ها و در مجموع فعال  عمل است. باال گرفتن بحث، برگزاری نشست
های  شدن در این رابطه در نهایت به پیشروی و قانع شدن طیف

مختلفی که مغرض نیستند منجر خواهد شد. پتانسل موجود در 
ها نقطه اتکای  جریانات مختلف چپ کارگری و دیگر جنبش
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 بزرگی برای پیشروی در این رابطه است.   
های کارگری در مقیاس فراگیر فقط   انسجام و متحد شدن تشکل

مشروط به سازماندهی و آنچه گفته شد نیست. واضح است که 
ای ایجاد مناسبات و روابط بیان شده  اساسی و تعیین کننده رکن

های بسیار مهم در  مولفه است. اما پیشروی کیفی این روابط نیز از
اداره  -آزادی -کار -این تاکتیک پروسه است. طرح شعار نان

تپه، جنبش دانشجویی و... نه فقط طرح یک شعار  شورایی، در هفت
نان و  -فشرده مجموع مطالبات طبقاتی ل بود، بلکه بیان بسیارارادیک
فقط  و بسیار فراتر از آن طرح آلترناتیو جایگزین نه - آزادی

 هرگونه آلترناتیو حکومتی بورژوازی جایگزین جمهوری اسالمی بلکه
بود. واضح است که اداره شورایی نام دیگری از حکومت کارگری 

اعتصابات و شورایی است که مطرح گردید. با پیشروی اعتراضات، 
ها متاسفانه کمتر شاهد طرح این شعار استراتژیک و  و آکسیون

کننده بودیم. اما بار دیگر در اول ماه می سندیکای شرکت  تعیین
واحد و در مواردی دیگر نیز باز این شعار تکرار و پرچم آن 

توانست این  برافراشته شد. تجمعات بازنشستگان، کارگران و ... می
رح شدن در بین بخش محدودی تبدیل به یک شعار را از سطح ط

چه آگاهانه و چه  افل شدن از آنغگیر و فراگیر کند.  شعار همه
جریانات  های اندازی تاثیر سنگ  آگاهانه و یا در بدترین حالت تحتنا

راست درونی و متزلزل موقعیت چپ کارگری، در نهایت جنبش 
یا سراسری کارگری را تضعیف می کند. ایجاد یک تشکل فراگیر 

اداره شورایی، خالی از محتوا  -آزادی -کار -نیز بدون پرچم نان
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است و یا حداقل با نقص بسیار بزرگی روبرو است. ایجاد یک 
 -ارتقاء کمیت -تشکل فراگیر هم در مقیاس رشد همکاری و روابط

ترین مطالبات طبقاتی و  طرح وسیع -و هم در مقیاس کیفیت
یابد و جایگاه واقعی خود را خواهد  یمعنا م -آلترناتیو طبقاتی

یافت. فعالین سوسیالیست جنبش کارگری از هر موقعیتی برای 
اداره شورایی در میدان سیاست ایران  -آزادی -کار -طرح شعار نان

توانند استفاده کنند تا آلترناتیو طبقه کارگر در گرد و خاک بحران  می
هایت ایجاد یک سیاسی جامعه گم نشود. ظرف اتحاد عمل و در ن

بایست بر پایه یک استراتژی مشخص، صحیح و  تشکل سراسری می
آزادی، اداره شورایی  -کار  -مقبول در جامعه پیش برده شود و نان

تأمین چنین استراتژی ایست. اتحاد عمل حول مطالباتی که به 
تواند صف قدرتمندی  ترین شکل و بهترین شکل ممکن می فشرده

شان را در مقابل هم جمهوری اسالمی و هم از کارگران و زحمتک
 اپوزیسیون راست ایجاد کند.  

های الزم برای ایجاد یک تشکل فراگیر یا سراسری بیش از  مولفه
گرایانه به  گذشته فراهم گردیده و هر چند این پروسه صرفا اراده

پذیر نیست اما در این مورد  نتاریستی آن و یک شبه تحققومعنای ول
گرایی   ی مبتنی بر واقع ی پروسه و نقش اراده رنامهمشخص وجود ب

های معلمان و بازنشستگان نقش اساسی  فعالین کارگری و تشکل
دارد. شرایط بحرانی جامعه ما آبستن حوادث بسیاری است که سر 
باز ایستادن و فرصت دادن برای سالیان طوالنی را نخواهند داشت 

زماندهی به موازات لذا در چنین شرایطی پیشروی در عرصه سا
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کننده است. بدون  پیشروی مبارزه طبقاتی ضروری و گاه تعیین
چنین تاکتیکی بعید است که چپ کارگری در این مقطع بتواند به 

کننده  تماعی بر تحوالت آتی تاثیر تعیینمثابه یک قطب سیاسی و اج
بخصوص هایی متناسب،  داشته باشد. هژمونی طبقاتی نیازمند تاکتیک

کارگری  ایط بحرانی جامعه است. اکنون موقعیت طبقاتی چپدر شر
ها و کمبودهای  مراتب بهتر از دوران انقالب بهمن است اما ضعف به

های متناسب با  بزرگی نیز وجود دارند که بدون اتخاذ تاکتیک
توان آنها را بر طرف کرد. فقدان یک تشکل  شرایط و پیشروی نمی

وک منسجم کارگری چپ از جمله کارگری و مردمی و به عبارتی بل
 بزرگترین ضعف طبقاتی ما در این دوره تاریخی است. 

 

 ایجاد حزب طبقه کارگر و تقویت قطب چپ کارگری -2

طور که بارها در این مورد صحبت کردیم ایجاد حزب  همان
ی دو مولفه امکان تحقق دارد. اول وجود استراتژی  کارگری بر پایه

ما همانا استراتژی سوسیالیسم کارگری سوسیالیستی که از منظر 
است و دوم حضور فعالین سوسیالیست کارگری درون جنبش 
کارگری به مثابه بانیان و ستون اصلی ایجاد حزب است. این دو 

توان حزب طبقاتی ایجاد کرد،  مولفه بر مبنای این واقعیت که نمی
ه که فاقد یک استراتژی روشن و تبیین شده سوسیالیستی در پروس

یابد. به این اعتبار حتی اگر ساختار این  مبارزه طبقاتی باشد، معنا می
حزب متشکل از رهبران عملی طبقه باشد اما دارای خط مشی و در 
نهایت استراتژی نباشد که این حزب را رهنمون عمل گردد فاقد 
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توجهی وجود  ی قابلها اعتبار طبقاتی است. در تاریخ نیز نمونه
های قوی در طبقه داشتند و  ها گاه پایه ل دمکراتاند. سوسیا داشته

بردند، اما آنها  با تابلو سوسیالیستی نیز این بدنه کارگری را پیش می
رفتند و خط مشی انقالبی  چون از چهارچوب رفرمیستی فراتر نمی

و سوسیالیستی نداشتند فاقد اعتبار مارکسیستی و در واقع حزب 
ی این واقعیات برای  ند. بر پایهطبقاتی به معنای واقعی کلمه بود

ایجاد حزبی کارگری حیاتی است که تئوری انقالبی در متن مبارزه 
های مختلف نشان داده  طبقاتی خود را به مثابه خط مشی در دوره

باشد و این وجه تمایز این جریان از جریانات غیرکارگری و 
 بینابینی است.

ی ایران تا حدود قابل خوشبختانه این مولفه در روند مبارزه طبقات
توجهی تامین شده و وجود دارد. گرایش سوسیالیستی کارگری و 
به طور مشخص اتحاد سوسیالیستی کارگری که خود بخشی از 

ند و کن جناح چپ جنبش کارگری هستند این بخش را نمایندگی می
ای  آوردهای قابل توجه و قابل تکیهدر کوران مبارزه طبقاتی دست

 آنها در اینجا ضرورتی ندارد. دارند که تکرار
حزبی  توان مولفه دوم ساختار طبقاتی حزب است. به عبارتی دیگر نمی

اندرکاران اصلی آن نباشند.  داشت که کارگران سوسیالیست دست
توانند در  می ها نیز همواره چند روشنفکران و دیگر سوسیالیستهر

این حزب عضو باشند و یا در سطح عمومی در طیف گرایش 
سوسیالیستی فعال باشند اما مسئله بر سر این است که حزب 
کارگری به معنای عملی و ساختاری نیز باید متشکل از کارگران 
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باشد و این مولفه در پروسه تشکیل، قدرتمند شدن، سرنگونی 
قدرت سیاسی و پس از آن نیز همواره به مثابه یک پرنسیپ باید 

 لحاظ گردد. 
ارگری هر چند مدت مدیدی است درجا ما در مقطع ایجاد حزبی ک

زنیم اما ممکن نیست از  مولفه ایجاد حزب جهش کرد و آن را  می
طور که یک تشکل کارگری محیط کار باید  نادیده گرفت. همان

متشکل از کارگران آن کارخانه باشد حزب طبقه نیز ضرورتا باید 
ه متشکل از کارگرانی با استراتژی سوسیالیستی باشد. حزب طبق

کارگر به معنای واقعی باید حزب طبقاتی کارگران باشد تا در 
پیکارهای طبقاتی توان کنار زدن موانع را داشته باشد. به عبارتی 

ی سوسیالیسم از بیرون یا درون طبقه  دیگر اینجا بحث بر سر مقوله
مطرح است. در گذشته و به طور مشخص در ابتدای قرن بیستم 

با شرایط کنونی متفاوت بود. تفاوت  موقعیت جهانی طبقه کارگر
های  موقعیت و شرایط کارگران نه یک تفاوت ماهوی بلکه تفاوت

داری  در آن دوره سرمایه است که قابل تعمق و بررسی هستند.روبنایی 
داری  شد و در دیگر کشورها، سرمایه محدود به اروپا و روسیه می

استعماری وجود  یطبسیار محدود و در حاشیه مناسبات فئودالی و شرا
داشت. بر این مبنا طبقه کارگر صنعتی و احزاب مارکسیستی نیز 

کردند. اما در  و روسیه وجود داشتند و فعالیت میعموما در اروپا 
همین کشورها نیز کارگران شرایط خاصی داشتند. دوازده ساعت 

ی  سوادی بخش اعظم کارگران از جمله کار در روز و بیسوادی و کم
خصات پرولتاریا بود. در آن دوره عموما روشنفکرانی از دیگر مش
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ها دسترسی داشتند  ها و روزنامه طبقه متوسط و یا بورژوازی به کتاب
ی کتب و نشریات عموما در  و سواد و وقت کافی برای مطالعه

انحصار آنها بود. به این اعتبار روشنفکرانی که با سوسیالیسم و 
نظرات سوسیالیستی  حامالن نقطه شدند، عموما مارکسیسم آشنا می

شدند که در  های مختلفی تقسیم می ودند. آنها نیز به دسته و گروهب
داری  سطح عمومی یا سوسیالیسمی را در چارچوب سرمایه

کردند و یا با فاصله گرفتن از طبقه خود و یا  پذیرفتند و تبلیغ می می
ی این شدند. بر مبنا گسست از آن مروج مارکسیسم انقالبی می

ها و محافل حامالن سوسیالیسم  واقعیت آنها در قالب احزاب و گروه
متفاوتی را  به درون طبقه بودند و طبیعتا گرایشات سوسیالیستی

تر بود.  مراتب گسترده شرایط در روسیه به کردند. این نمایندگی می
سوادی بیشتری رنج می برد و  سوادی و کم طبقه کارگر روسیه از بی

ودتری برای دسترسی به کتب و نشریات داشت. ابتدا امکان محد
آوردند و  محافل دانشجویی و روشنفکری به مارکسیسم روی می

فعالیت سوسیالیستی در بین آنها بیشتر رواج داشت. به مرور با 
افزایش تعداد این محافل مارکسیستی موضوع انتقال سوسیالیسم به 

ازماندهی برای تحقق میان پرولتاریا مطرح شد و به طور واقعی س
آن شکل گرفت.  در متن این شرایط عینی سوسیالیسم از بیرون باید 

شد. برخی از این روشنفکران ناچار بودند  به درون طبقه منتقل می
متون و مقاالت را در محافلی با کارگران برای آنها بخوانند و 
توضیح بدهند و یا حتی در روسیه در کنار سوادآموزی تبلیغ 

گیری احزاب  شد. به مرور با شکل لیستی نیز انجام میسوسیا
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سوسیال دمکرات و جذب بخشی از کارگران به این احزاب عموما 
رهبری احزاب در اختیار روشنفکران بود و کارگران بدنه حزبی 

های مدیدی مطالعه  ای قادر بودند ساعت بودند. فقط انقالبیون حرفه
مراتب از این امکان و شرایط و تحقیق و ترویج کنند و کارگران به 

هر شکل در آن دوران مسئله انتقال  کمتر برخوردار بودند. به
های عینی  سوسیالیسم از بیرون به درون طبقه برپایه واقعیت

استه از شرایط طبقه کارگر بود و راهکار دیگری وجود نداشت. برخ
ها  های گسترده بلشویک ز انقالب روسیه است که با برنامهتنها پس ا

ها کارگر و دیگر  و مشخصا لوناچارسکی برای سواد آموزی میلیون
ول مسئله حکند. در آن دوره بحث عموما  مردم تحقق پیدا می

چگونگی انتقال سوسیالیسم به میان پرولتاریا مطرح بود و آلترناتیو 
 دیگری وجود نداشت.

البته الزم به توجه است که بحث لنین در خصوص ضرورت انتقال 
الیسم از بیرون  به درون طبقه در تقابل با بحث تردیونی بود سوسی

در روسیه رواج یافته بود و  2602های قبل از انقالب  که در سال
اساسا نقش حزب طبقاتی و سازمان سیاسی که فعالیت سوسیالیستی 
 به منظور سازماندهی و انتقال آگاهی به میان کارگران را انجام

ایران  "های کارمزدیلغو"همچون جریان کردند و ، نفی میدادند می
طرفدار جنبش خودبخودی کارگران بودند.  اساس بحث لنین در 
دفاع از ضرورت حزبی سوسیالیستی است که در هر گام مبارزه 

تواند نقش ایفا کند و کمک کند تا این مبارزه ارتقاء یابد  طبقاتی می
دهد و از  ای را توضیح می و در این رابطه نقش انقالبیون حرفه
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کند. برای  متشکل بودن آنها به شکل سازمانی و حزبی دفاع می
روشن شدن و ادامه بحث به این تعاریف لنین در این خصوص 

 توجه کنیم:
 

کنند  بدون سازمانی استوار از رهبرانی که کار یکدیگر را دنبال می -1"
ی  ههرقدر دامن -2تواند وجود داشته باشد  هیچگونه جنبش انقالبی نمی

شود و پایه جنبش را تشکیل  ای که خودبخود به مبارزه جلب می توده
قدر لزوم چنین  تر باشد همان ورزد وسیع دهد و در آن شرکت می می

قدر این سازمان باید استوارتر باشد  گردد و همان سازمانی موکدتر می
تر است که قشرهای  های مختلف آسان فریب )زیرا همانقدر برای عوام

چنین سازمانی باید به طور عمده  -3 نده را از راه در ببرند(؛ما عقب
ای با فعالیت انقالبی اشتغال  عبارت از کسانی باشد که به طور حرفه

در یک کشور استبدادی هر قدر که ما ترکیب اعضای  -4 داشته باشند؛
ضایی که در آن تنها اع چنین سازمانی را محدودتر بگیریم تا جایی

ای به فعالیت انقالبی مشغول شده و در  طور حرفه به شرکت نمایند که
همان  ای بدست آورده باشند، فن مبارزه با پلیس سیاسی آمادگی حرفه

همان قدر هم  -5 قدر هم دام افتادن این سازمان دشوارتر خواهد بود و؛
هیأت ترکیبی افراد، خواه از طبقه کارگر و خواه از سایر طبقات جامعه 

طور فعال در آن کار  ر این جنبش را داشته باشند و بهکه امکان شرکت د
    "(313 چه باید کرد؟ مجموعه آثار صفحه .شود. )لنین تر می کنند، وسیع

 
و حزبی  ای و سازمان سیاسی بحث لنین در ارتباط با انقالبیون حرفه

تشکل مهایی است که نقش  ها و اکونومیست در تقابل با تردیونیست
را زیر سوال بردند و اساسا ضرورت آن را ها  شدن مارکسیست

کردند. به این اعتبار این بحث قابل دفاع است و تنها در  انکار می
یابد و با شرایط  توان گفت که تکامل می ادامه با توجه به شرایط می
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باید خود را تطبیق دهد. هم اکنون نیز برای هر مارکسیست واقعی 
توان  جم و فعال نمیروشن است که بدون یک تشکل سیاسی منس
های طبقاتی هژمونی  به پیروزی رسید و ممکن نیست در جدال

 کسب کرد.
با توجه به این حقایق ضروری است برخورد مشخص به شرایط 
مشخص داشته باشیم. از آن زمان تا کنون جهان و به طور مشخص 
پرولتاریا دستخوش تغییرات بسیاری شده است. در جریان گلوبالیزه 

داری و گسترش آن در مقیاس جهانی و صنعتی و  ایهشدن سرم
مدرن شدن هرچه بیشتر تولید، پرولتاریا نیز دستخوش تعییرات 
بسیاری شد. هر چند شکست سیاسی سوسیالیسم در مقیاس جهانی 

نشینی بزرگ برای این طبقه به دنبال داشت اما از سوی  یک عقب
ت بسیاری دیگر ساختار و شرایط طبقه کارگر دستخوش تغییرا

صص و با سواد بیشتر شد و گردید. نیاز تولید به کارگران متخ
های جدیدی از کارگران به میدان آمدند که باسواد و متخصص  نسل

بودند. انقالب در ارتباطات و ایجاد فضای مجازی قابل دسترس 
برای عموم جامعه نیز هرچه بیشتر امکان برخورداری از متون و 

های  کارگران نیز فراهم کرد. در ایران بخش اخبار و .... را برای
زیادی از کارگران دیپلم و دیپلم به باال هستند و در جهان نیز چنین 

 هایی اتفاق افتاده است. ها و کم و بیش شرایطی با تفاوت
به این اعتبار دو موضوع را باید از هم جدا کرد. اول درک لنینی از 

ل سوسیالیسم به ضرورت سازمان و حزب سیاسی است که حام
درون طبقه کارگر است. و دوم درکی که در ه معنای وسیع کلمه ب
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ایران بر سر موضوع انتقال سوسیالیسم از بیرون یا درون طبقه وجود 
دارد. درک لنینی برمبنای وجود حزب سیاسی برای انتقال سوسیالیسم 

یعنی  -چه آنها کارگر و یا روشنفکر باشند -بدرون طبقه است 
باشد تا بتواند  ن سیاسی مشخص مارکسیستی باید وجود داشتهسازما

آگاهی و  حبردن سط در امر مبارزه سیاسی، سازماندهی، باال
کاری و .... نقش ایفا کند. اما بحث بر سر ساختار این حزب  مخفی

ای چیزی است که دستخوش تغییر  های حرفه یا سازمان مارکسیست
 پردازیم. آن میو اوضاع و احوال است که به شرایط 

استگاه و جایگاه طبقاتی در روند مبارزه به عبارتی دیگر بحث خ
 طبقاتی دستخوش تغییرات شگرفی شده است. روشنفکرانی از طبقه

استگاه طبقاتی کارگری یافتند کنده شده با گرایش سوسیالیستی خ
اما جایگاه طبقاتی آنها متفاوت و متناقض بود و بر همین مبنا نیز 

درون طبقه بودند و امکان نفوذ گرایشات ه واع سوسیالیسم بحامل ان
سیاسی سوسیالیستی متفاوت به مراتب بیشتر بود و حتی به انحراف 

ها عموما  رفتن مبارزات. اما اکنون جایگاه طبقاتی سوسیالیست
کارگری است و یا حداقل امکان آن به مراتب بیشتر از پیش وجود 

طبقاتی پرولتری عمومیت و محوریت دارد. به همین اعتبار جایگاه 
 .درون طبقه را فراهم کرده است به بیشتری در انتقال سوسیالیسم

قابل تاکید مجدد است که تنها به شکل متشکل و سازمانی چنین 
که امری ممکن است. البته این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت 

ستخوش نیز د و اجتماعی بسیاری از روشنفکران موقعیت اقتصادی
اقتصادی و  های ده است. به دلیل بحرانشنفع پرولتاریا  تغییر به
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های نئولیبرالیستی بسیاری از روشنفکران و دانشجویان نیز  سیاست
های دیگر  معاش در کنار تحصیل و فعالیت رارناچارند برای ام

ی دانشجو کارگر یا  معاش کار کنند و پدیده روشنفکری برای امرار
نیز واقعیتی دیگر است که موقعیت طبقاتی و اجتماعی روشنفکر کارگر 

دست   آنها را هر چه بیشتر به کارگران نزدیک کرده است. اکنون این
های دمکراتیک  های دانشجویی، زنان و دیگر جنبش افراد در جنبش

 فراوانند. 
استگاه ا کردن جایگاه طبقاتی در مقابل خبه هر شکل دست باال پید

گرایش  نتقال سوسیالیسم به درون طبقه، موقعیتطبقاتی در موضوع ا
سوسیالیستی را دستخوش دگرگونی کرده و به این اعتبار هرچه 

توان و باید بر تقویت و پیشروی گرایش سوسیالیستی  بیشتر می
 درون طبقه پافشاری کنیم.   

ی وجود افراد  به این اعتبار اکنون گرایش سوسیالیستی از زاویه
ای خارج از طبقه کارگر نیست و  رفا مقولهسوسیالیست دیگر ص

کارگران سوسیالیست گرایش اصلی سوسیالیستی درون طبقه را 
ند سوسیالیسم را به درون طبقه منتقل ردهند. آنها قاد تشکیل می

تواند  کنند. واضح است نقش روشنفکران سوسیالیست همچنان می
نیز مثال دانشجویان مارکسیست  به قوت خود پا برجا باشد و

توانند در سازماندهی و آگاهی طبقه کارگر نقش داشته باشند اما  می
ه محور اصلی و مرکز ثقل این مسئله، یعنی انتقال سوسیالیسم ب

داری  درون طبقه دیگر روشنفکران خارج طبقه نیستند. رشد سرمایه
به چنان مدارج و شرایطی رسیده که امکان پیشتاز و پیشرو بودن 
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کل حزبی را فراهم کرده است. ما به طور عینی برای کارگران متش
ها  توجهی از سوسیالیست ای هستیم و بخش قابل شاهد چنین پروسه

همانا کارگرانی هستند که در مقیاس سیاسی متشکل شده و فعالیت 
درون طبقه را ه برای متشکل کردن دیگر کارگران و بردن آگاهی ب

 برند. پیش می
ط کارگران آگاه و متشکل از درون امکان انتقال سوسیالیسم توس 

طور خودبخودی،  ر با آگاهی بهطبقه به درون طبقه کامال مغای
برعکس  متشکل و به دور از حزب و سازمان سیاسی است. کامالغیر

آگاهی  سازماندهی، -برای اینکه بتوان آگاهی به معنای وسیع کلمه
 فعالیتیک را پیش ببریم نیازمند  -تکامل مبارزه جمعی و...  نظری،

 شده سیاسی توسط کارگران سوسیالیست  متشکل و سازماندهی
هستیم تا این مهم را بتوانند پیش ببرند و گام به گام به تحقق آن 

ها نباید  کمک کنند. بر مبنای همین واقعیت است که سوسیالیست
جریانی خارج و جدا از طبقه باشند بلکه کامال متفاوت، تنها در 

طبقه و جزئی الینفک از آن و البته حزبی و  صورت گرایشی درون
تر و پایدارتر  متشکل امکان پیشروی و تحقق استراتژی آنها ممکن

 خواهد بود.      
اما این مولفه وضعیتی متفاوت با مولفه اول دارد به این معنا که 

است و با وجود  -به معنای بالفعل آن -هنوز خارج از دسترس
اح چپ جنبش کارگری و گرایش توجه جن  های قابل پیشروی

سوسیالیستی درون آن از یکسو با مانع بزرگ استبداد روبرو است و 
از سوی دیگر اراده الزم برای تحقق آن در نزد بخش قابل توجهی 
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خورد. به  از فعالین سوسیالیست درون جنبش کارگری به چشم نمی
بست  این اعتبار مدت مدیدی است که ایجاد حزب کارگری در بن

خورد.  توجهی برای ایجاد آن به چشم نمی قرار گرفته و تحرک قابل
که چه اقداماتی در این رابطه  قبل از اینکه به این نکته بپردازم

دانم بر این نکته تاکید کنم که وجود  توان انجام داد ضروری می می
گرایش سوسیالیستی کارگری وجه مشخصه مثبت مسئله در این 

که به هر شکل وجود یک گرایش  رابطه است به این معنا
سوسیالیستی منسجم، هر چند که در قد و قامت یک حزب طبقاتی 
نباشد اما منشاء اثر قابل توجهی در روند مبارزه طبقاتی و جنبش 

 کارگری است که به وضوح طی دو دهه گذشته شاهد آن هستم. 
ی  های عینی که از وضعیت جامعه اکنون با توجه به مجموعه تبیین

حرانی و موقعیت چپ و راست که در جامعه داریم در ارتباط با ب
توان کرد؟ واضح است که نقش تعیین  ایجاد حزب کارگری چه می

کننده کارگران سوسیالیست که عموما فعالین عملی عرصه مبارزه 
توان نادیده گرفت و راه میانبری که بدون آنها  طبقاتی هستند، را نمی

ریزی باید  رد و با نهایت تالش و برنامهحزبی ایجاد شود وجود ندا
برای تحقق آن مبارزه کرد. اما شرایط بحرانی و روند مبارزه طبقاتی 

بست کنونی زمان  را سر باز ایستادن نیست و خارج شدن از بن
های پیش رو با  مشخصی ندارد و لذا باید خود را برای بحران

 مقدورات ممکن آماده کنیم. 
حل موقت یا  ر به مسئله بنگریم ممکن است راهای دیگ اگر از زاویه

ای نیز وجود داشته باشد. در مقطع کنونی بحث بر سر شکل  میانه
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دادن به یک بلوک سیاسی و به عبارتی دیگر آلترناتیو چپ کارگری 
طور که در مورد ایجاد تشکل فراگیر کارگری  در جامعه است. همان

تواند چنین باشد.  یمعادله صفر و یک نیست در این مورد نیز م
صحبت از گرایش سوسیالیستی در جنبش کارگری و حتی 

های متحد طبقه با تمام مدارج کم و زیاد، اکنون برای هر فرد  شجنب
غیرمغرض و آگاهی انکارناپذیر است. در متن مبارزه طبقاتی در 

ا عناصری پراکنده و با خط مشی ایران گرایش سوسیالیستی تنه
مختص دوران محفلیسم گرایش سوسیالیستی  محسوس و مبهم کهنا

است، نیستند. شاید بتوان گفت ما در میانه راه قرار داریم. وجود 
ها و افراد باتجربه  یک سازمان سیاسی درون طبقه متشکل از جمع

شتر و فعالیت موثرتر را بوجود پتانسیل الزم برای انسجام بی
زبی کارگری چه آورد. در پاسخ به این سوال که برای ایجاد ح می

هایی الزم است، واضح است که انسجام بیشتر گرایش  شرط پیش
سوسیالیستی، ارتباط تنگاتنگ، سیستماتیک و هماهنگ الزامی است 

کند بلکه  و چنین شرایطی نه فقط به روند ایجاد حزب کمک می
تواند بخشا خالء ناشی از فقدان حزب را پر کند. به هر  خود می

ها وجود داشته  هنگی بیشتری بین سوسیالیستدرجه انسجام و هما
ح چپ جنبش کارگری و در سطح تاثیرگذاری در جنا باشد،

بیشتر خواهد بود. اگر  تر جنبش کارگران و زحمتکشان عمومی
گردد. اگر ما سازمان  تر می تر به مسئله بنگریم موضوع روشن ساده

تری سیاسی و گرایش سوسیالیستی داشته باشیم که به درجات بیش
تر فعالیت کند  در طبقه و جامعه مطرح باشد و هماهنگ و منسجم



▬ 58  ▬     
 

تاثیرش در روند مبارزه طبقاتی بیشتر است یا شرایط که اکنون 
شاهد آن هستیم؟ وجود و عدم وجود حزبی کارگری سیاه و سفید 
نیست. یعنی تصور اینکه چون حزب طبقه وجود ندارد در نتیجه 

تر نیز منتفی است درکی مکانیکی  فعالیت سازماندهی شده و متشکل
فعالیت حزبی است. حضور و فعالیت در جناح  از سازماندهی و

چپ جنبش کارگری مترادف با فعالیت سوسیالیستی به معنای دقیق 
ها و  کلمه نیست. به هر شکل جناح چپ جنبش کارگری ویژگی

ها در آن  موقعیت خاص خود را دارد که البته حضور سوسیالیست
است اما کافی نیست. گرایش سوسیالیستی و سازمانی نقشی  الزامی

به  تواند انجام دهد و فراتر از آنچه اکنون در جریان است را می
یالیستی درون جنبش کارگری و تر گرایش سوس عبارتی دقیق

توانند  های جاری در جامعه ضمن حفظ موقعیت خود می جنبش
توانند مستقال  آنها میکاراکتر مستقل و موثرتری نیز داشته باشند. 

ها و نهادهای خود را داشته باشند و  بیانیه بدهند فعالیت و هسته
مثابه یک گرایش سوسیالیستی در جناح چپ  تری به صف قوی

کارگری ایجاد کنند که با انحرافات و جریانات راست مبارزه 
ارتباطات سیستماتیک در بین  سیستماتیکی داشته باشد. اگر

ای اکنون بر ما کامال مبرهن است، فعالیت  ی و تودههای کارگر تشکل
همین  تواند از سیستماتیک و منسجم گرایش سوسیالیستی نیز می

 مشخصات و مختصات برخوردار باشد.
درخصوص بحث حزب و طبقه مسئله دیگری نیز در میان احزاب 

ها و شرایط جامعه ما وجود دارد. تالش گرایش سوسیالیستی  و گروه



▬ 59  ▬     
 

است. وجود یک  نسجام بیشتر جناح چپ جنبش کارگریتقویت و ا
تواند صفر و  ها هم می بلوک چپ کارگری در میان احزاب و گروه

های سیاسی  در ارتباط با نقش احزاب و سازمانیک نباشد. البته 
دهی به یک همکاری  موارد بسیار محدودتر و امکان شکلها و  گزینه

کارگری داخل کشور مشترک بسیار متفاوت با شرایط جریانات 
خورند و از  است. در همان نگاه اول بخش زیادی از آنها خط می

دانیم که راهکار  ند. اما میا خارج های موردی نیز دایره حتی همکاری
هایی که در  گروه ایجاد قطب چپ و سوسیالیستی به روش احزاب و

خارج کشور این راه را طی کردند محکوم به شکست است. 
حزب  32آنها طی کردند و شاهد ریزش نیروی آنها از ای که  پروسه

اند  و جریان سیاسی تا کنون که به مقطع شش حزب و جریان رسیده
گواه بر این واقعیت است که جمع اضداد فاقد اعتبار واقعی است و 

طور که  های بسیار ندارد. همان ای جز فروپاشی و یا محدودیت نتیجه
د. و بر این مبنا شاهد بودیم که نا گوید واقعیات سرسخت لنین می

جدایی در طیف به اصطالح قطب چپ و سوسیالیستی واقعیت 
تناقضات درونی بود که خود را به آن جریانات تحمیل کرد. اما در 

ل اها و مباحث گرایش سانتر و رادیک ها و جدال پروسه این جدایی
از ای شد که بیشتر آنها را  های نظری و پروسه ناچار وارد جدال

راست متمایز کرد. هرچند هنوز هم شش جریان چپ دارای 
کند اما  را از یکدیگر متمایز میتناقضات درونی مهمی هستند که آنها 

به هر شکل در بین آنها شاهد گرایش چپی هستیم که خواسته یا 
های سیاسی و مهمتر از آن تحوالت درون جامعه  ناخواسته در جدال
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 تری هستند.  های رادیکال گیری ایران ناچار به موضع
گفتیم که ایجاد قطب سوسیالیستی با همکاری چند حزب و گروه  

تر آیا همکاری  پذیر نیست اما از منظری دیگر و واقعی سیاسی امکان
و اتحاد عمل چند حزب و سازمان انقالبی نه بر پایه اوهام بلکه بر 

اند به تو هایی واقعی دخیل در جنبش جاری جامعه نمی پایه مولفه
تقویت چپ کارگری موجود و انسجام آن کمک کند؟ و یا به 
عبارتی دیگر بخشی از چپ کارگری در محیط خارج کشور و در 
میان احزاب و سازمان ها باشد؟ و یا برای کمک به چپ کارگری 

 ایجاد کرد؟  شود بلوکی در میان احزاب نیز می
رد بررسی قرار هایی را باید مو ها مولفه برای جواب به این پرسش

 -طور که بخش قبل اشاره شد طی چند سال گذشته نان داد. همان
اداره شورایی، در دل مبارزات کارگری ایران مطرح  -آزادی -کار

های دیگر در دفاع از آن و یا  شد و به این شکل جریانات و جنبش
های مشخصی را تشکیل دادند. آیا  دوری و رودرویی با آن صف

با هر تفاوتی در جزییات مثل حکومت شورایی  -رمدافعان این شعا
بجای اداره شورایی یا حکومت کارگری و یا تقدم و تأخر نان و 

توانند متحد جناح چپ جنبش کارگری  نمی –کار و آزادی و ... 
باشند و به تقویت و انسجام آن کمک کنند؟  واضح است که شعار 

نیست بلکه وجه  اداره شورایی، صرفا یک شعار -آزادی -کار -نان
ی بلوکی در جامعه است که با روش انقالبی برای تحقق  مشخصه

نان و آزادی به دنبال ایجاد حکومت کارگری و شورایی است.  و یا 
های دیگری مثال  ممکن است در کنار نان و کار و آزادی، مولفه
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حمایت از جناح چپ جنبش کارگری را نیز بشود گنجاند و یا 
 تکمیل یک پروسه همکاری و اتحاد پایدار. موارد دیگر برای 

طور که اشاره شد مکانیزم همکاری و اتحاد عمل در بین   همان
های سیاسی در خارج کشور بسیار متفاوت با  احزاب و سازمان

سوخت و ساز جنبش کارگری است و چه بسا اصال تامین نشود. 
که هر  اما در این شرایط بحرانی تالش برای آن از منظر مارکسیستی

تر شدن شرایط جامعه  چه بیشتر شاهد جدال آلترناتیوها و بحرانی
 تواند ارزش تالش و فعالیت داشته باشد. هستیم، می

ای ایران اگر چپ کارگری  طور که در جنبش کارگری و توده همان 
اداره شورایی باشد که تبلور بزرگ و  -آزادی -کار-دار نان  پرچم
ی اکثریت جامعه است و ضمنا آلترناتیو ای از مطالبات طبقات فشرده

فقط جمهوری اسالمی بلکه تمامی آلترناتیوهای  جایگزین نه
های سیاسی نیز در تقویت  بورژوایی است، در میان احزاب و گروه

هایی  و همسویی با این جنبش باید گام برداشت. احزاب و سازمان
ی و دشمنی اند، عقب ماندگ که از شعار نان کار آزادی فاصله گرفته

دهند. نه فقط  خود را نسبت به چپ کارگری در ایران نشان می
امثال حزب توده و اکثریت از این دست جماعت هستند بلکه 
حزب کمونیست کارگری نیز این آلترناتیو را که از جانب کارگران 

گیرد و فقط به طرح اداره شورایی اشاره دارد  مطرح شده نادیده می
تواند و  ی آنها که به نیابت از طبقه حزبشان میکه بر مبنای استراتژ

باید قدرت سیاسی را کسب کند به اداره شورایی و حکومت 
شورایی نیز عمال اعتقادی ندارند. در شرایطی که چند سال است 
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کارگران و متحدین آنها شعار نان کار آزادی اداره شورایی را مطرح 
دار آن هستند و  رچمها و سانسورها پ کرده و با وجود تمام سرکوب

هایی  برند، احزاب و سازمان به مثابه یک آلترناتیو آن را پیش می
گیرند و با آن مخالفند هیچ  هستند که این استراتژی را نادیده می

 جایی در صفوف پرولتاریا و مردم ندارند.
های عظیمی  های اخیر و جنبش ی مبارزه طبقاتی در سال گسترش دامنه

، تاثیرات خود را بر نیروهای چپ اپوزیسیون نیز که به وقوع پیوست
ها را بیشتر  های یکی دو دهه اخیر صفوف و مرزبندی گذاشت. واقعیت

مشخص کرد. جدای از پیشروی گرایش سوسیالیستی، دیگر احزاب 
طور که اشاره شد  کردند. همانهای جدیدی پیدا  بندی چپ نیز صف

سیالیستی استراتژی و وسه جریان چپ که برای ایجاد قطب سو بیست
مشی متناقض و متفاوت خود را نادیده گرفته بودند، در عمل و  خط

در تاثیر شرایط ناچار به برخورد و رودرویی شدند و به سرعت 
صفوف آنها دستخوش ریزش و جدایی شد. شش جریان باقی مانده 
برای تداوم قطب چپ سوسیالیستی، خود نیز دستخوش تغییرات و 

کشند فقط اتحاد  د و برخالف نامی که هنوز یدک میتناقضات هستن
 دارند. های موردی عمل

حزب کمونیست ایران بیش از دو سال است که بحران عظیم سیاسی 
گذارد که این حزب را کامال و عمال به دو گرایش  را پشت سر می

چپ و راست تقسیم کرده و انبوهی از مباحث علنی آنها منتشر شده 
یه سیاسی دچار انشعاب شده اما هنوز پیوندهای و این حزب از زاو

کارگر به نمایندگی  تشکیالتی غیرعادی خود را حفظ کرده است. راه
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حسن حسام که زمانی از راه کارگر شالگونی بر اساس اختالفات 
تشکیالتی جدا شدند اکنون به وضوح خط دفاع از شوراها را در 

و مناسباتش را با  مقابل مجلس موسسان شالگونی نمایندگی می کند
ی گسست تا کجا  ست جنبش گسسته است اما این دامنهجریانات را

تواند کمک کند؟ اقلیت  بندی سیاسی می است و اکنون به چه بلوک
ی پیشروی مبارزه طبقاتی قرار داده بود را الگو "جنبش فدایی" که

و از عرصه واقعی مبارزه طبقاتی دور بود اکنون با جنبش نان کار 
کند و تناقض بین گذشته و آینده را با  ی نیز خود را تداعی میآزاد

کند و باالخره باید موقعیت خود را در تداعی و  خود حمل می
تر نشان دهد. اکنون موضوع بر سر  حمایت از نان کار آزادی دقیق

های عملی  و گسستاین واقعیت است که جریانات فوق در جدال 
ن کمونیست کارگری، راه کارگر با گرایش راست و از احزابی همچو

شالگونی و اکنون گرایش راست درون حزب کمونیست ایران)کومله( 
اند که  عمال به جدال با بخش وسیعی از جریانات راست کشیده شده

رزه با راست، حلی متناقض با جمع اضداد و معدل گیری است. مبا راه
برای انسجام  حل لنینی کارگری، رفرمیسم و... راهاپورتونیسم، چپ غیر

یک چپ کارگری است؟ آیا اگر انبوهی از مبارزه  گیری و شکل
نظری در حزب کمونیست ایران علیه راست، ضروری و مفید بوده 
و هست مبارزه با راست در سطح عمومی جنبش با جریانات 

ها و  و اکثریتی و رفرمیست ای کمونیست کارگری، تودهانحرافی امثال 
یز ضروری نبوده و نیست؟ و آیا تا کنون به آن و ... ن ها اپورتونیست

های  سازمان های واقعی از احزاب و بها داده نشده است؟ گسست کم
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راست در میان همین تالش برای ایجاد قطب چپ بر خالف 
استراتژی که داشتند عمال منجر به رادیکالیسم بیشتری گردیده و آیا 

ابه یک خط سیاسی نباید این موضوع را به فال نیک گرفت و به مث
اتحاد عمل و همکاری جریانات چپ رادیکال را در مرزبندی 
روشن و مبارزه دائمی با راست تحقق بخشید؟ اکنون موقعیت این 

تر شدن شرایط،  جریانات در مقابل گسترش مبارزه طبقاتی و بحرانی
آزادی  -کار -آنها را بر سر دفاع یا فاصله گرفتن از جنبش نان

وقعیت چپ کارگری یا خارج از آن قرار دهد. در تواند در م می
گیرودار مبارزه طبقاتی حاد و شرایط بحرانی جامعه ایران اگر ما 

خواهیم پایدار و در سطح  میواقعا معتقد به اتحاد عملی هستیم که 
عمومی جهت کمک به جنبش کارگری و به طور اخص متحد چپ 

آزادی و اداره  کارگری باشد، الزم است بر محور جنبش نان کار
های شجاعانه از راست، خود را  شورایی و با مرزبندی و گسست

حساس یک اتحاد عمل واقعی و موثر  ارتقاء داده و در این مقطع
ها که  ایجاد کنیم. ایجاد یک بلوک چپ در میان احزاب و سازمان

مدافع نان کار و آزادی هستند آنها را به یک متحد واقعی جناح 
دهد. اینکه تحقق چنین اتحاد عملی  ی ارتقاء میچپ جنبش کارگر

چقدر مقدور است بستگی به میزان تاثیرپذیری جریانات ذکر شده 
بینی کرد که تا چه حد  توان پیش از تحوالت ایران دارد. نمی

های سانتریسم شکننده هستند و در این پیچیدگی ماجرا  پوسته
ت که زمان اس منفعت طبقاتی چقدر لحاظ خواهد شد. اما واضح

زادی و به آتوان به وسیله آن جنبش نان کار  اقداماتی است که می
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 عبارتی دیگر جناح چپ جنبش کارگری را تقویت کنیم.     
الزم به تاکید مجدد است که حتی اگرچنین همکاری و اتحاد عملی 
در بین احزاب و سازمان های چپ رادیکال ایجاد شود هر چند 

در نیست خالء ناشی از حزب طبقاتی گامی به جلو است اما قا
ها و  کند. حزب کارگری سوسیالیستی از چنان ویژگی کارگری را پر

مشخصات و مختصاتی برخوردار است که در عرصه مبارزه طبقاتی 
تنها تشکل سیاسی طبقه کارگر است که تا قبل از به قدرت رسیدن 

ها،  یگیر سازترین تصمیم طبقه کارگر جایگزینی ندارد و سرنوشت
تواند پیش ببرد. در جریان  سازماندهی و مبارزات نظری را می

ها و نواقص نیز امکان پیروزی  های انقالبی با وجود ضعف بحران
های  ها را در این تندپیچ وجود دارد، مسئله این است که ضعف

طور نسبی کم  هایی به تاریخی چگونه و تا چه حد و به چه روش
انیم. ما در دوره تاریخی بسیار حساسی کنیم و به حداقل ممکن برس

هایمان هر چند نسبی و محدود  قرار داریم. فائق آمدن ما بر ضعف
بهتر از این است که خود را به جریان خودبخودی و سردرگم 

های فوق برای چپ کارگری دور از دسترس  بسپاریم. تحقق تاکتیک
راهم نیست و پیشروی این گرایش در سطوح مختلف امکان آن را ف

ساخته تا چند گام اساسی دیگر برای تبدیل شدن به یک آلترناتیو 
گردد مگر با  سیاسی قدرتمند را بردارد و این مسئله میسر نمی

ساز در این مقطع  هایی مشخص و سرنوشت بکارگیری تاکتیک
تاریخی. اتخاذ دو تاکتیک چپ کارگری در این شرایط بحرانی و 

 و حتی پیروزی ما است. های پیش رو ضامن پیشروی بحران
                               


