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 Political سياسی

  
  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٣ می ٠١

  

 نئوليبراليسم عليه اردوی کار
 ٢٠١٣ یک ميبه مناسبت 

 اکبر معصوم بيگی: پيش کشِ 

  در آمد

ان جديدی شده است که از جھات مختلف با بحران ھای سيکليک و  نظام جھانی سرمايه داری وارد بحر٢٠٠٨از سال 

ين طی مقاالت متعدد و يک اما پيش از .روتين متفاوت است و به طور مشخص به بحران ساختاری سرمايه مانسته است

به ) انتشارات نگاهۀ سسؤم: ،تھران١٣٣٨،نقد اقتصاد سياسی سرمايه داری نئوليبرال، بحران(مجلد کتاب فشرده

امکان فروپاشی سرمايه داری و داليل " ھمچنين در کتاب مبسوطُ . رزيابی بخشی از مختصات اين بحران پرداخته ايما

 چند -  که اميد داريم تا زمان انتشار اين مقاله چاپ شده باشد- )نگاه: ،تھران ١٣٩٢"(شکست سوسياليسم اردوگاھی

اضافه توليد و گرايش (مارکسۀ زش و انباشت سرمايارۀ بازخوانی نظريۀ بحران بزرگ سرمايه داری را از دريچ

ال اين است که با ؤحال س .مھم و کليدی شوروی نيز وارد شده ايمألۀ ارزيابی کرده ايم و به تحليل مس)نزولی نرخ سود

  رخ نداده است؟تغيير ساختاریتوجه به تعميق بحران کنونی، چرا در ھيچ کشور سرمايه داری اصلی و فرعی کم ترين 

واضح است که  .نظور ما از تغيير ساختاری، تغيير حکومت ھا از طريق انقالب ھای کارگری و سوسياليستی استم

حامل ") حزب سوسياليست"تغيير از راست ميانه به : فرانسهۀ نمون(انتخابی و پارلمانتاريستیۀ تغيير دولت ھا به شيو

به قدرت رسيدن ۀ کما اين که ديديم و ديديد که در نتيج .ی برای کارگران و زحمت کشان نتواند بودادست آورد ويژه 

مريکا، سياست ھای تاچريستی و ريگانيستی با ھمان ان در در انگلستان و حزب دموکرات کلينتحزب ليبر تونی بلر 

ال مانند احزاب دست راستی در متن بحران، سياست ھای گيونان و پرت" سوسياليست"احزاب .شدت گذشته ادامه يافت

تونس و مصر تا کنون از سوی جريان ھای ارتجاعی مصادره شده؛ چشم انداز ۀ وقايع اتفاقي. ليبرالی پيشه کردندنئو

امپرياليستی شکل جديدی ۀ  دولت ھای دست نشانداتحوالت سوريه به شدت تاريک است و در عراق و افغانستان و ليبي

ال اصلی اين است که اگر سوسياليسم کارگری تنھا ؤ ترتيب سبه اين .از استبداد و فساد و ھرج و مرج را حاکم کرده اند

 و اگر يک جنبش -  که ھست-کارگر استۀ انقالب سوسياليستی طبقھۀ آلترناتيو مترقی سرمايه داری است، اگر سوژ

پس اصلی ترين .... فراگير اجتماعی ضد سرمايه تنھا با ھژمونی مطلق کارگران سوسياليست امکان پيروزی دارد و

 و چرا در تحوالت اجتماعی پيش گفته و مشابه و در اوج بحران اقتصادی قادر کارگر کجاست؟ۀ طبقل اين است که اؤس

  به نقش آفرينی تاريخی خود نيست؟
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سرمايه داری به خودی خود به يک بحران سياسی و شکل بندی ۀ ی از بحران تعميق يافتاترديدی نيست که ھيچ درجه 

ارفورت نيز به حدی از ۀ حتا پوزيتيويست ھای انترناسيونال دوم و نويسندگان برنام .د شدشرايط انقالبی شيفت نخواھ

ھمه می دانند که . طبقاتی به عنوان ميانجی سقوط سرمايه داری و درگيری انقالب سوسياليستی چشم داشتندۀ مبارز

ران به صور گوناگون ِتظاھرات  و اتخاذ سياست ھای اولترا نئوليبرالی رياضتی؛ کارگ٢٠٠٨متعاقب تشديد بحران 

واضح است که اين درجه از دخالت گری نمی تواند ضعيف . سرمايه پنجه کشيده اندۀ شکنندۀ خيابانی و اعتصاب به چھر

 انقالب سوسياليستی، برای جمع ۀکارگر به عنوان تنھا سوژۀ طبق .ترين دولت ھای فرعی سرمايه داری را ساقط کند

" فقر فلسفه"چنان که مارکس در کتاب (ی برای خوداطبقه رمايه داری ناگزير است به شکل توليد سۀ کردن بساط شيو

در اين مجال .  از قدرت بورژوازی خلع يد سياسی کندحزب سياسی کارگریمتشکل شود و با اھرم ) فرموله کرده است

 در متن جنبش کارگرۀ غياب طبقی مجمل از اسباب او به شيوه . به اجمال. درآمد پاسخ خواھيم دادۀ ال مطروحؤبه س

  .ھای اجتماعی سخن خواھيم گفت

  

  چند عامل کلی در سطح جھانی 

 - سوسياليسم لم داده بودۀ به بعد ذيل ساي٣٠ ۀ که به ناحق از دھ– ی شورویائشکست کمونيسم بورژوترديد  بی.الف

سو پيروزی به نظر ما از يک . رودمی ھای اجتماعی به شمار کارگر در جنبشۀ  نشينی طبقيکی از داليل اصلی عقب

ھای پوزيتيويستی و بالنکيستی و  تئوری– ترين پيروزی کارگران  به عنوان بزرگ-بر   وسياسی انقالب اکت

ه منظور  مند انترناسيوناليستی بخودسازماندھی انتظارگرايانه و اکونوميستی را به ھم ريخت و يک قطب قدرت

شورھا به وجود آورد و از سوی ديگر با اعتالی جريانات رويزيونيستی متکی به  کارگر ساير کۀروی طبقپيش

داری؛ رژيمی خش، غير کارگری، غير دموکراتيک، گرا و سپس تثبيت راه رشد غير سرمايهناسيوناليسم صنعت 

.. ر را به باد دادبوداری دولتی شکل گرفت و دست آوردھای سياسی انقالب اکتساالر و مبتنی بر نظام سرمايه ديوان

کارگر و سوسياليسم کارگری ۀ  ھای حاکميت خود بر کل اردوگاه نه فقط طبقی شوروی در تمام سالئکمونيسم بورژوا

ھای  داری بازار آزاد و تئوريسينی را به سرمايهئ طال که پس از فروپاشی نيز اين فرصترا به عقب راند، بل

سقوط شوروی را به شاخی زير چشم سوسياليسم تبديل کنند و در منقبت پيروزی نئوليبرال تقديم کرد که شلتاق زنان 

 کارگر ھنوز ۀبيست  و سه سال پس از فروپاشی ديوار برلين طبق. ارجوزه سر بدھند" پايان تاريخ"ليبرال دموکراسی و 

  . از تعرض بورژوازی نئوليبرال کمر راست نکرده است

ئولوژيک ايدۀ ھای اجتماعی معاصر، حاکميت مطلق ھارترين نحلرگر در جنبش کاۀ يکی ديگر از داليل غيبت طبق.ب

 خودۀ بار سلطنکبت ۀ  در اين چھار دھنئوليبراليسم. در سی  و چند سال گذشته بوده است) نئوليبراليسم( داری سرمايه

رز شومی طی کارگری به  ھا و سنديکاھاضمن تھاجم گسترده به اتحاديه) يلی تا کنونچسپتمبر در ١١از کودتای (

را تحت عنوان پر ) انديويدوآليسم( و مزورانه حقوق فرد ھای اتميزه تجزيه کند کارگر را به انسانۀطبقتوانست 

کارگزاران تاچريسم ـ ريگانيسم با طرح دفاع از . ھای آزاد و برابر جا بزندبه جای حقوق انسان" حقوق بشر"طمطراق 

 کش بازار و انباشت سرمايه و کسب سود و ارزش انسانی را با خطۀ ای شرافتمندانحقوق فردی عمالً معيار نيازھ

بدين ). گی مورد نظر مارکسھمان از خودبيگان. (تبديل کردند تر سنجيدند و ھويت انسانی را به کاال اضافی فزون

 کارگر ۀ لکی به پيکر طبقی نشست و ضربات مھئگرافردی به جای تشکل، ھم پوشانی و جامعه ۀ ترتيب رقابت و انگيز

  .  کشان وارد کردو زحمت

 کارگر ۀداری نئوليبرال به طبقو سرمايه) شوروی(ی اردوگاھی ئھای سختی که کمونيسم بورژوا در کنار ضربه.پ

) فاشيست ھا از اين سو و سوسيال دموکرات ھا از آن سو( ھای ديگرجھانی وارد کردند؛ جريانات، گرايشات و دولت
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  : تر به انحطاط کشيدند صور گوناگون سوسياليسم کارگری را ھر چه بيش نيز به

  به " حزب کمونيست چين" نظير آور و بی گيری سرسام و شتابی ـ دھقانیئبورژواسقوط سوسياليسم خرده

 هداری دولتی و فاجعترين نوع سرمايه کثيف ۀ بورژوازی ميليتانت و حاکميت عنان گسيختۀسوی تشکيل يک طبق

  .آميزترين شکل بردگی مزدی

 به طرف ليبراليسم متعين در سوسيال دموکراسی راستچپ پوپوليستی گيری سمت  . 

 امپرياليسمۀ  در کشورھای تحت سلطچپ ميليتانت غير کارگریبندی شکل . 

  ی، چپ ليبرال و چپ رفرميستئھای چپ دانشجو با انواع نحلهچپ نوظھور. 

  اروپای غربی در کنار پيدايش اروکمونيسم، سوسياليسم بازار، سوسياليسم  به ويژه در تروتسکيسمعروج

مارکسيسم فلوکسودوکس بنگريد ۀ در زمين.( عرفانی، پسامارکسيسم، ھترودوکسيسم و  مارکسيسم فلوکسودوکس وغيره

 )١٣ی از استفن تامينو توسط مسعود اميدی مندرج در مھرگان ابه ترجمان مقاله 

 و دنبالهتريديونيونيستیقاتی کارگران به سمت و سوی اعتراضات صرفاً رفرميستی و طبۀ شيفت ريل مبارز  

 . ھای به اصطالح چپ بورژوازی حاکمروی از سوسيال دموکراسی و جناح

  يی، اعطای بخشی از پروپاگاند تبليغات تجاری و رسانه: ھای گوناگون از جمله به شيوهليبراليسم ليبرتررواج 

و تا (در تمام اين مدت ليبراليسم ليبرتر کوشيد ... يیھا؛ توليد انبوه و مصرف فلهرت خريد تودهقدۀ سود به عرص

 که توانست با ايجاد اغتشاش نظری و عملی  تراز سوسياليسم جا بزند، بلکه نه فقط خود را ھم) حدودی ھم موفق شد

ليبراليسم ليبرتر از . باالتر بگيرد" يسم غير مدرنسوسيال"در صفوف کارگران، و ترويج بازاِر اشتياق دست خود را از 

ی ھم از ئھای ناشی از غيبت سوسياليسم کارگری و حاکميت بازار نھايت استفاده را برد تا در فرصتی استثناحفره

جديدی از انباشت ۀ  تر دست يابد و دور به سود بيشکسب سود کند و ھم از فروش کاال) ارزش اضافی(نيروی کار 

 را توليد و مصرفگی بقاتی خود به ضد کارگران دوگانطۀ در واقع ليبراليسم ليبرتر در مبارز.  را عملياتی کندسرمايه

 عليه فرودستان را تداعی تروريسم اقتصادی ترين نوع اين سود دوگانه وحشيانه. نيز به استخدام ھدف واحدی درآورد

 .  کندمی

 از جمله –ھای رويزيونيستی ديگر نواع و اقسام ايدئولوژی سوسياليسم کارگری مارکس در چارچوب اۀتجزي 

ی ھمچون ئھالفهؤزدند و از طرف ديگر با طرح م کارگر را پس میۀ که از يک طرف طبق– مکتب فرانکفورت

وليت حل منازعات ؤانداختند و مسرا پشت گوش می) کار ـ سرمايه(داری  سرمايهۀ تضاد اصلی جامع"سپھر عمومی"

 يا انبوه خلق تونی نگری و مايکل مولتی تود ۀاز يک منظر نظري. اردندذگ متوسط میۀا به دوش طبقاجتماعی ر

گی صرف و سازمان يافتن ميان خود انگيختۀ  کوشد در فاصل داری معاصر میھارت، مثالً در ُمقام برآيند سرمايه

استی کسانی چون ژيژک و بورديو و پاول در تمام اين سال ھا سوسياليسم دست ر.  رو، جاسازی شودتوسط حزب پيش

پسامارکسيست و نئورويزيونيست ھا کوشيد تا توليد ثروت را ناشی از ۀ اسميت و پوستون و آدورنو و مشابه مانند ھم

اين سوسياليست ھای  .دانش و ذھن بشر جا بزند و نيروی کار را به عنوان عامل اصلی توليد ثروت به حاشيه براند

ھای ديگر ھمچون جنسی، قومی، "تضاد" سرمايه با انواع و اقسام –جار زده اند که تضاد کار پست مدرن چنين 

جدا مانده از طبقه نسبت به يک " چپ"ی ئتحليل ھای فله . ھويتی، ميان بافتی و زيستی ترکيب شده است فرھنگی،

فعاالن کارگری و سوسياليست و متھم کردن ) ١٣٩١ ]حوت[ و اسفند]دلو[بھمن(ی در ماه ھای گذشته ئتحرک سنديکا

و دخالت ژاژ گونه و بيمار وار در حريم شخصی و خصوصی افراد به جای تحليل " زن ستيزی" و "  مردساالری"به 

شرکت (یئ از يک واکنش سنديکاجنسی و سکسیھای سياسی و جدی و کارگری و ورود انواع و اقسام برداشت ھای 

وقتی . حاشيه يی ايران نيز ھست" چپ" به اليه ھای پست مدرن" وسياليسمس"يد نفوذ ؤگی مھم) واحد تھران و حومه
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زنان نيز به سالح و البته ۀ که جنسيت و ستم به جای نيروی کار و استثمار می نشيند، در نتيجه پستان  و واژن برھن

سکسی " ۀمبارز"مخالفان اين نوع " غوغا ساالر"از نظر پست مدرن ھای . طبقاتی تبديل می شودۀ مبارز" دانش"

ۀ پست مدرن ھای وطنی ھنوز در مورد وسايل مشابه مبارز.  مذھبی ھستند–و چپ سنتی و ملی " آخوند"جماعتی 

 !طبقاتی در مردان خاموش ھستند

  ھدف سوسياليسم پست مدرن تحمل پذير کردن سرمايه داری يا تعديل آن، مھار آنارشی بازار، کنترل توليد و

برابری سوسياليسم پست مدرن طرف دار سرمايه داری شاد و سکوالر است و از . مايه استتوزيع و انسانی سازی سر

  . در عين نابرابری اقتصادی دفاع می کندفرھنگی

 

  عوامل داخلی

ھای اجتماعی معاصر به  و نقشی که در يارگيری از جنبش وزن خودۀاندازگفته به  تک مقوالت پيشواضح است تک

 بندی يک جنبش اجتماعی فراگير سوسياليستی سھيم کارگر و ممانعت از شکلۀ ب راندن طبقاند، در عقعھده گرفته

  .اندبوده

بورژوازی "به حمايت از ) پھلوی ھا" (بورژوازی کمپرادور" ھای گذشته، سوسياليسم خلقی ايران در مقابل طی دھه

ی استالينی تحقق ئ مانند کمونيسم بورژوا-اين چپ پوپوليست . برخاسته است) مصدق و نھضت آزادی(خود ساخته " ملی

" جھان سومی"چپ !  تقليل داده است ملیصنعتی ئو رشد و شکوفا) دولتی(داری سوسياليسم را تا حد انکشاف سرمايه

 خواھی؛ ضد  از طريق آويختن به تمايالت استقالل- مائو خلط نشود ]منسوب به[ با تئوری بی بنياد سه جھان -

ائيسم؛ مدرنيسم؛ سکوالريسم؛ ناسيوناليسم دموکراتيک ز نوع جنگ سردی؛ ضد انحصاراتی؛ آتها" امپرياليستی"

چپ خلقی ما  . ، موی دماغ عروج جنبش کارگری شده است جا که توانستهی، تا آنئپارلمانتاريستی و رفرميسم بورژوا

ل مارکس در متن اعتالی نظری و عملی جنبش بدي ھرگز در نيافته که سھم بی–ليبراليسم افتاده ۀ که حاال ديگر به ورط

  .  بوده استکارگرۀ  اجتماعی طبقۀايجاد ارتباط مادی ميان تحقق سوسياليسم و مبارزسوسياليستی، در فرايند 

ی شدن نيروی ئ کاالو در نتيجه) فونکسيون دولت+ برنامه؛ اقتصاد پول ساالر + بازار  (ائتالف بازار و مالکيت دولتی

 يی  داری با تمکين به انواع رفرميسم فرمال، پوزيتيويسم انترناسيوناليسم دوم، حاشيهسرمايهۀ ی نقد جامعئجاکار؛ جابه

 سازی ستم ھای ھويتی، مذھبی، قومی، سنت ـ مدرنيته، ترساندن کارگران از نشان دادن تضاد کار ـ سرمايه و برجسته

ر انحالل ماترياليسم پراتيک در حزب و سازمان سياسی لبانی، يوگوسالوی، در کناا شکست شوروی، چين، ۀتجرب

، ھمه ) فروم، مارکوزه، مزاروش،گلدمن(عمده کردِن آگاھی طبقاتی از نوع لوکاچی ...  کارگر وۀ يی جدا از طبقحرفه

  . شناسی چپ ايران و جھان مورد بحث قرار گيردتواند به عنوان آسيبو ھمه می

  

  يورش جھانی نئوليبراليسم

ھا مبتنی بر اقتصاد مالی دولتۀ گذشته با ادعای حل مشکالت پيچيدۀ يت جھانی نئوليبراليسم طی چھار دھحاکم

ۀ از سوی طبق) يلیچکودتای آگوستين پينوشه در (نئوليبراليسم در بدو ظھور خود . ئوژيک بوده استپارادايمی ايد

داری سرمايهۀ از پيش طراحی شدۀ وليبراليسم برنامنئ. گان تجاری و مالی توليد و تئوريزه شدبورژوازی حاکم و نخب

ۀ مريکا پروژادر . ی بود که در ماجرای به قدرت رسيدن تاچر و ريگان ايفای نقش کرده بودندازنجير گسسته 

  . از سوی رونالد ريگان آغاز شد" سناريوی شھر نيويوريک"بست ريچارد نيکسون و طی نئوليبراليسم با بن

  : يد به کتاب ھایدر اين باره بنگر(

  اختران : زاده، تھرانمحمود عبدهللا:  برگردان مختصر،ۀ نئوليبراليسم، تاريخچ)١٣٨۶(ديويد . ھاروی
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  ) انتشارات نگاهۀسسؤم:  تھرانبحران، نقد اقتصاد سياسی نئوليبرال،) ١٣٨٨(محمد . قراگوزلو

 و سپس در چين و روسيه - فرھنگی در غرب ھای اجتماعی، اقتصادی و سازی زيرساختقربانيان اصلی نئوليبرال 

ھای نژادپرستی سوختند و  شھرھا شدند و يا در کام آتش افروزیۀحاشيۀ  کارگر و مھاجران قومی بودند که يا روانۀطبق

خواه به مريکا حزب جمھوريادر.  گم و گور شدند»نلسون مک کال« و »مک لوھان«جھانی ۀ ھای دھکد خانهدر روسپی

کاران به رھبری تاچر، در روسيه حزب تزارھای جديد به زعامت يلتسين و در ، در انگلستان محافظهرھبری ريگان

ھای به شدت ضد دموکراتيک خود بسياری از ائو پينگ، در متن گرايشسيبه سردمداری دنگ " حزب کمونيست"چين 

ھای فرھنگی و گروه" کثريت پرھيزکارا"مريکا با ا خواه اتحاد حزب جمھوری. ھای ملی و مذھبی را جذب کردندگروه

  .  بارزی از يک اتحاد شوم طبقاتی بودۀنمون) ھا و کارگران سفيد پوستپارتیامثال تی(  طبقاتی نژادپرست-

ترين مجری ايدئولوژی نئوليبراليسم و احيای قدرت طبقاتی بورژوازی در نخستين گام خود ريگان به عنوان بزرگ

ی به اعتصاب و سپس زھرچشم ئھای کارگران کنترل ھوا تحريک اتحاديه. زانو در آوردھای کارگری را بهاتحاديه

  که اتحاديه-ھای صنعتی از نواحی شمال شرقی و شمال مرکزی در ادامه؛ فعاليت. گام اول بود) ١٩٨١(گرفتن ازآنان 

ی ئھا، انواع و اقسام تبليغات مديا طرحبه موازات اين. ھای کارگری منتقل شد به اياالت جنوبی فاقد اتحاديه-گرا بودند 

 ستريت ژورنال تا استنفورد و ھاروارد، جامعهاز وال. و دانشگاھی به استخدام تبليغ و ترويج نئوليبراليسم درآمدند

 صندوق بين(ی را خريدند که يک صدا و تمام وقت برای دولت نئوليبرال و نھادھای حامل آن ا  ورماليدهشناسان پاچه

 ۀھای در اقليت مانددر مدتی کوتاه مواضع و نظريه. خواندندموعظه می) ی و بانک جھانی و سازمان ملل متحدالملل

  . ھای مقدس تبديل شدتمکتب وين ـ شيکاگو به تابوھا و آي

آن ۀ زمزمبلر نيز با ن و تونیی مانند کلينتئھا و ليبرھا ھای زمينی چنان انکار ناپذير بودند که حتا دموکراتتاين آي

  !ھای مقدس پيش از خزيدن به بسترغسل کردند شنبهعشای ربانی خواندند و يک

برای تضعيف " بانوی آھنين"کنم که گنجد اما به اجمال به ھمين مجمل بسنده میشرح اقدامات تاچر در اين مجال نمی

 تر از دو سال صنعت طی کم. ه گشود گسيخت درھای صنايع بريتانيا را به سوی رقابت عنانھای کارگریقدرت اتحاديه

ھای ژاپنی وارد جوالنگاه شرکت.  سازی گالسکو و صنعت خودروسازی محلی به خاک سياه نشستندفوالد شفيلد، کشتی

 دستمزدھای نازلۀ در نتيج. کردند را استخدام می يیکارگران غير اتحاديه ھا فقط و فقط اين شرکت. بريتانيا شدند

شوراھای شھری کاھش ۀ بودج. کارگر انگستان به تدريج به نيروی مطيع تبديل شدۀ  طبق)روی کارسازی نيارزان(

 در صنايع سازیخصوصی.  قدرت شوراھا را ضعيف کرد-  ماليات بر مستغالت به جای -  افزايش ماليات سرانه.  يافت

ونقل اتوبوس رانی و راه آھن با ملی، فوالد، برق، گاز، نفت، زغال، آب، حئ، مخابرات، خطوط ھواپيماءھوا ـ فضا

  . تشبيه شد" ھای خانوادگیبخشيدن نقره"قيمت نازل به چيزی شبيه 

ی شدن و ئکاال.  حکم به زوال دولت رفاه و عروج نئوليبراليسم داده بود١٩٧٠ ۀبحران عميق انباشت سرمايه در دھ! بله

، قاچاق مواد مخدر و کار ارزان به ھر شکل چنان  گریدور ريزی نيروی کار و سوق دادن کارگران به سوی روسپی

  )شاملو." (ھا، خونابه روان استکه ھنوز، از چشم"  کارگر آوردۀی به سر طبقئبال

  

  يورش نئوليبراليسم وطنی 

القاعده بايد مکانی ميدان بازی علی.  زمانی برای سرمستی نئوليبراليسم ايران است- پايان جنگ - ١٣۶٨سال 

دستگاه پھلوی دوم زدند و ۀ  کارگرانش تير خالص را بر شقيق۵٧ی که در انقالب بھمن ئکجا؟ ھمان جا. دستراتژيک باش

  ) رھبر سر سخت ما–کارگر نفت ما  (. مشھور شدند"رھبر سرسخت "به
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  يی ايران جنبش اتحايهۀسابق. الف

 اين کارگران از زمان جنگ جھانی اول . نشده بودند۵٧واضح است که کارگران نفت به طور اتفاقی وارد ميدان انقالب 

 ھای کارگری گام به سوی تشکيل اتحاديه)  شوروی١٩١٧بر وانقالب اکت(ثير نخستين انقالب پيروزمند کارگری أتحت ت

 ۀ خانکارگری در چاپۀ جنبش کارگری ايران که در متن جنبش مشروطه به تدريج در قالب ايجاد اولين اتحادي. برداشتند

 به سمت ايجاد ١٢٨٩ خواھان در سال تھران شکل بسته بود؛ پس از پيروزی مشروطهۀ ع در خيابان ناصريکوچکی واق

اين ۀ در نتيج. سراسری کارگران صنعت چاپ حرکت کرد و يک سال بعد اعتصاب موفقی را سازمان دادۀ اتحادي

 بندی و شکلۀ تجرب.  منعقد گرديد جمعی تنظيم شده از سوی کارگران ميان آنان و کارفرمااعتصاب قرارداد دست

 ھا یئ ھای کارگران نانواپيروزی اتحاديه به سرعت در ميان کارگران تسری يافت و در مدت کوتاھی اتحاديه

 ١٩٢٠در سال . سيس شدأھا يکی پس از ديگری تن و کفاشیولفيھا، پست و تلگراف و ت بافی، کارگران دست)خبازان(

 سه تا پنج نفر از ھر اتحاديه. ھای کارگری را پذيرفترھبری اتحاديهفۀ ن شکل گرفت و وظي ھای تھراشورای اتحاديه

 که به گمان من ھميشه يکی از چند -  حاکم ۀجنبش کارگری ايران با وجود بورژوازی نوکيس.  عضو بودندءدر اين شورا

 ده سنديکا با ده ھزار عضو ١٩٢٢ ھمچنان به پيش رفت و در سال -ست ا جھان بوده و ۀ ھمۀبورژوازی َکپَک زد

در . الگوی تھران به سرعت به شھرھای ديگر رفت. را تحت پوشش درآورد)  درصد کارگران تھران٢٠(کارگری 

 اين سازمان ١٩٢١در اواخر سال ). ١٩٢٠(شکل بسته بود " حزب کارگران"ی از کارگران ذيل عنوان ا تبريز اتحاديه

 دست به اعتصاب ١٩٢١ که در سال  تشکيل دادند بلارگران بنادر نه فقط اتحاديهدر انزلی ک.  نفر عضو داشت٣٠٠٠

 روز طول کشيد ٢١ به يک تحرک سياسی عليه دولت وقت تبديل شد و ١٩٢٢ جنوریاعتصاب معلمين تھران در . زدند

ران صنعت نفت به يک دھی کارگ سازمان١٩٢١مبر در نو. زان را نيز به ميدان آورد قابل توجھی از دانش آموو جمع

  ) ١٠٧-١١٠:زاده، پيشين صصک سطان.ر. ( يی تبديل شداولويت برای فعاالن اتحاديه

ھمين جا اضافه کنم که اگر ... خود را بر جنبش نو پای کارگری ايران نھاده بودۀ ثير سازنده و بالندأبر توانقالب اکت

 عروج رويزيونيسم و بورژوازی جديد روسيه نمی انجاميد  به بی راھه نمی رفت و به٣٠ۀبر از اواسط دھوانقالب اکت

  .ای بسا اوضاع سياسی ايران و منطقه به کلی دگرگون می شد

  

  اعتصاب کارگران نفت. ب

ۀ ھای امپرياليسم انگلستان به توسع گزاریسی از سياستأايران به تۀ پس از انقراض قاجاريه، بورژوازی عقب ماند

 به يک مفھوم انکشاف سرمايه.  سازی، چرم بافی، و غيره دست زدگی، کبريتی و بافندگند آھن، ريسصنايع نفت، راه

در اين ميان رضاشاه و . امپرياليستی بودۀ داری ايران در ابتدای قرن گذشته به تمامی ناشی از فرايند صدور سرماي

) انگلستان(ين منافع امپرياليسم برتر مأھا و تحامی او حداکثر يک مجری مطيع و تمام عيار برای اجرای سياستۀ طبق

ھا و بروز جنبش کارگری  داری ايران به تجمع و تمرکز کارخانهاز سوی ديگر ظھور صنايع و انکشاف سرمايه. بودند

دو سال بعد، در حدود .  ھزار عضو شکل بست٣٠ کارگران جنوب کشور با ۀ اتحادي١٣٠۶در سال . نيز ياری رساند

ھای دولت استبدادی رانان به خيره سری بيرون از شھر جشن گرفتند و سخن را در باغی»یک مي« ھزار کارگر ٢٠٠٠

بيش از ده ھزار کارگر نفت در آبادان اعتصابی عظيم ) ١٣٠٨( ھمين سال ]ثور[بھشت ماه اردی١۴روز . حمله کردند

 سال ٨٢. ه بيش از بيست ھزار نفر رسيدھا شمار اعتصابيون بدر مدتی کوتاه و به سبب پيوستن توده. را سازمان دادند

  :پيش مطالبات کارگران نفت بدين قرار بود

 ١۵درصد افزايش دستمزد .  

 ھا از سوی دولتبه رسميت شناختن اتحاديه. 
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 یتعطيل رسمی يک م. 

 ھای کارگری با حضور کارفرما مستقل کارگران در اخذ تصميمۀمشارکت نمايند(ی ئ گرادو جانبه.( 

  انگلستان در دستمزد ماھانهۀامتياز شرکت نفت ايران ـ انگليس و برقراری حداقل سه ليرتجديدنظر در . 

 کارگرانۀتھيه مسکن برای ھم . 

 اعطای مرخصی ساالنه. 

 ت مديرهأ مستقل در ھيۀبرخورداری از نمايند. 

 کارگران اعم از ايرانی و خارجیۀبرابری دستمزد ھم  . 

   .گير و سيصد نفر اخراج شدنددويست کارگر دست س از سه روز جدال ليس شکست خورد و پواعتصاب با يورش پ

ش نشان دادند و به صورت سياه  به دولت و حاميان امپرياليست کارگران نفت اتحاد و قدرت خود را،با وجود اين شکست

ن در مازندران آھسال بعد پانصد نفر از کارگران نساجی وطن اصفھان و ھشتصد کارگر راه. ديکتاتوری پنجه کشيدند

تاريخی جنبش کارگری حافظه ۀ حافظھا اعتصاب ديگری را سازمان دادند تا نشان دھند که با تکرار ھمان درخواست

  . کندھل، پير يا بازنشسته شدن کارگران، آن را پاک نمی أمانا و پاک نشدنی است و تای 

  

  بر کارگران نفت چه رفته است؟. پ

  :بگويم در حال حاضرخواھم  جا میالجمله اينفی

  ...  کارگر ايران متشکل و سازمان يافته نيستۀ اگر طبق- 

  ...ی برای خود درنيامده استا ی در خود به طبقها  کارگر ايران از طبقهۀ اگر طبق-

  ... طبقاتی ثبت شده استۀکارگر در ميدان مبارزۀ از بابت عدم حضور منسجم و متشکل طبق" گناھی"  اگر-

  ...ر ايرانی به عنصری اتميزه تبديل شده است اگر کارگ-

 کاری در اين ميان اگر گناه.  رو چپ سوسياليست نيستندمقصر اصلی و فرعی فعاالن کارگری و عناصر پيش... و

  : روند تمام انگشتان يک متھم را نشانه می،  عالوه بر عوامل پيش گفته-ست ا که قطعاً موجود -وجود داشته باشد 

  .يسم وطنینئوليبرال

 شکل بسته "سياسیۀ دموکراتيزاسيون توسع" عروج کرده و در دولت "گیسردار سازند" نئوليبراليسمی که با دولت 

  . در ادامه به تبيين اين فرايند اشاره خواھم کرد.  نھم و دھم جای گرفته است"اقتدارگرای"و در متن دولت 

ھای چنين روندی با وام.  سازی نيروی کار قابل تعريف استھای فعلی و قبلی در ارزانترين خصلت مشترک دولتمھم

 و کم - قرار بود . رفسنجانی آغاز شده است"  اقتصادیۀتوسع"المللی به دولت صندوق بين" ۀداھيان" ھایکالن و توصيه

 درون ۀدر متن يک استحال) کارگران نفت(نعت توليدی ايران  که کارگران بارزترين بخش ص- و بيش چنين نيز شد 

شان دچار تغيير ماھوی شود به شکل صوری از  آن که وظايف عملی  مندانه و بیطبقاتی جای بگيرند و به نحوی ھوش

اگرچه در قراردادھای جديد استخدامی .  بندی احکام اداری ظاھر شداين ھدف در بسته. کارگر به کارکن تبديل شوند

سھل است . مند نبودندترين تسھيالت جديد شغلی بھرهکارگران به عنوان کارکن ارتقای شغلی يافته بودند، اما از کم 

 کار بيرون ماندند و بازخريد و بازنشسته يا اخراج ۀئولوژيک تمکين نکردند از چرخکارگرانی که به اين استثمار ايد

به ارتقای مقام رسيده بودند، در عين ) يا کارمند(رگزينی به اصطالح کارکن  کاغذ کاۀکارگرانی که با يک ورق. شدند

 حق تشکل به صورت اتحاديه يا سنديکا و حق اعتصاب با يا بی( کارگر ۀترين حقوق جھان شمول طبقحال از بديھی 

به اصطالح ۀ دو سال کوتاه ۀ که ھمين کارگران تمکين کرده ھم بعد از يک دورشگفت آن! نيز محروم گرديدند) مزد

بازخريد يا . اخراج. ھای معترض خود مبتال شدند يیکارمند شده، تحت فشارھای مالی شديد به سرنوشت ھم طبقه
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  . گی زودرسبازنشست

 کارگر سرسخت تا حدودی خالص شده بود، انعقاد قراردادھای موسوم به پيمان" شر"به اين ترتيب وزارت نفت که از 

جديد ۀ کارگران اخراجی ناچار جذب مرحل.  سازی نئوليبرالی کارگران الصاق کرد اتميزهۀژکاری را به متن پرو

 ءھای نفتی  به اجرا گذاری کاران به منظور مشارکت در سرمايهيی با فراخوان پيمانھای مناقصه طرح. استثمار شدند

گی، دريافت مبالغ مشخصی وام از دولت سازند ضمن -روز کارگر بودند  که تا دی-مناقصه ۀ کاران برندپيمان. درآمد

 چنين روی. آورد را تحت کنترل در میکار شده کردند که کارگران بازخريد يا بیءی را با شرکت نفت امضائقراردادھا

 اعم از دستمزد، بيمه، ايمنی محيط کار، مرخصی، مسکن، ساعت کار و - امور کارگران واگذاری کليهۀ کردی به مثاب

گريز وزارت  نئوليبرالی،ۀ ترين ھدف اين سياست پيچيدبديھی .  به کارفرمايان جديد بود- ر امور رفاھی و شغلی ساي

زمان با گسترش فعاليت صنعت ھم. کار بودھای قانونی و اجتماعی خود در قبال کارگران شاغل و بیوليتؤنفت از مس

 کار به سوی استخدام نيروھای  کارفرمايان پيمان-ه بود  شد"گیسازند " که پس از جنگ وارد دوران - نفت و گاز 

. دادروز تشکيل میازنشسته يا بازخريد و اخراجی دي آنان را ھمان کارگران زود بۀمتخصصی روی آوردند که پاي

به . اش در ھمين زمين شکل بسته استترين شاخص استثمار نيروی کار است که ريشه مھمقراردادھای موقت و پيمانی

آيند و به دليل ناامنی شغلی و ترس  ماه تا يک سال به استخدام در می۶وجب اين قراردادھا کارگران حداکثر به مدت م

دولت (در نخستين سال عروج نئوليبراليسم ايرانی . روند طبقاتی کنار میۀکاری تا حدود زيادی از جريان مبارزاز بی

ناک به قراردادھای موقت و فتم قانون کار با اين صراحت ھول ھۀ مادۀ دومين تبصر١٣۶٩به سال ) سردار سازندگی

  : قانونی و حقوقی بخشيدۀ پيمانی جنب

 مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دايمی تلقی خواھد ۀھا جنبی که طبيعت آنئدر کارھا«

  ».شد

 ۀھا جنبطبيعت آن"ی که ئ کارفرما را باز کرد تا در کارھااين تبصره دست. کاران  نشان داده شدچراغ سبز به پيمان

دار منعقد کند  قراردادھای موقت و مدت - و به طور واضح کارھای مربوط به نفت و گاز و پتروشيمی –" مستمر دارد

  .  خود دست به اخراج و تعديل نيروی کار بزندۀ تر بنا به ميل و ارادو به عبارت روشن

 درصد کارگران صنعت نفت ايران را کارگران پيمانی و قرارداد موقت ٨٠ھای نيمه رسمی بيش از بنا به برخی آمار

يابی و ايجاد تشکل در اين  سازمانبا اين حجم عظيم مادی از تزلزل و ناامنی شغلی،دھند و نگفته پيداست تشکيل می

  . صنعت ستراتژيک چه قدر دشوار است

ارد و به تبع آن مستقيماً به ذگسو دست کارفرما را برای اخراج باز میر از يکواضح است که موقتی شدن قرارداد کا

 کار شدن ينه امکان بیئ و ھراس از ھر آگيری شغلیگروگان ، تعرض به معيشت کارگران، ارزان سازی نيروی کار

 اخراج، امکان اب ناشی ازدھد که اضطرزند و از سوی ديگر کارگران را در شرايط دشواری قرار میدامن می

  .دھدترين حد ممکن تقليل میگی و اتحاد و اعتراض  در قالب متشکل شدن و سازمان يافتن را به کمھمبست

نيروی کار صنعت  اقتصاد سياسی"در اين زمينه بنگريد به مطالعه و تحقيق جامع و بسيار مفيد محمد مالجو تحت عنوان 

ی از ا دوست عزيز ما محمد مالجو در مورد پيش گفته با وجود درجه تحقيقات و مقاالت". نفت در ايران پس از جنگ

شبه کينزی " اپوزيسيون"اختالط طبقاتی و توھم پوپوليستی و دموکراتيک به نقش آفرينی خرده بورژوازی و بخشی از 

  .مل بوده استأايران؛ ھميشه محل توجه و ت

موفق ۀ تجرب. را اتميزه کرد) ۵٧ان رھبر سرسخت انقالب ھم(ی کارگر نفت ا نئوليبراليسم وطنی در متن چنين پروسه

. ھای توليدی تعميم يافتمحمد خاتمی به ساير بخش" سياسیۀ دموکراتيزاسيون و توسع"دولت سازندگی با عروج دولت 

ھای فوری جنبش کارگر ھا به يکی از خواستکاریجا که در حال حاضر اعتراض به قراردادھای موقت و پيمانتا آن
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ھای توليد صنعتی عبور کرده و کارگران و  که قراردادھای موقت از بخشکيد اينأو قابل ت. ايران تبديل شده است

يکی از شاھدان حی و ! غيره را نيز در برگرفته استو ھای مختلف خدماتی اعم از پرستاران و معلمان کارکنان قسمت

با دانشگاه و متعاقب ) يک ساله(ھا قرارداد موقت الاين سطور است که پس از سۀ حاضر اين مدعا شخص نگارند

  ! گیی دارد، و نه حق بازنشستااخراج از کار نه بيمه

  

   کارگرۀعليه حقوق طبق" حقوق بشر"

وقی و جنسی قواضح است که سوسياليست ھا با حقوق بشری که مرزھای مالکيت خصوص را شکسته باشد و برابری ح

 ۀله اين است که بيانيأاما مس.  توافق نظری دارند، داده باشدءابری اقتصادی و سياسی ارتقاو ھويتی انسان ھا را تا حد بر

 حاال ھمچون چماقی در دستان – مترقی برخوردار بوده است نسبتاً ھای  که در زمان خود از ظرفيت–حقوق بشر 

لبته مفھوم بشر با محمد بوعزيزی ی اا در چنين بيانيه.  داری ابزار تحميق و تعرض به فرودستان شده استسرمايه

در متن . ترين سنخيتی ندارد شالق خورد، کمیروز يک م که به خاطر شرکت در -  آن کارگر زن سنندجیتونسی و با 

توانند تا حد يک ابزار میھای خوش تيپی از جنس رکسانا صابری و کلوتيد رايس که حقوق بشر ليبرالی بشر يعنی خانم

کارگر است، فقط در صورت منفرد شدن و ۀ زمانی ھم که اين بشر از اعضای طبق. ی نقش کنندپلماتيک ايفافشار د

  .  تر و تعلق ايدئولوژيک به اردوگاه بورژوازی معنا می پذيردتر و خطر کمقابليت استثمار بيش 

ھای مستقل کارگری به خود ضمن تھاجم گسترده به تشکلۀ نکبت بار سلطۀ به ھمين سبب نيز نئوليبراليسم در اين سه دھ

 تحت عنوان حقوق فرد  محاسبه شدهۀ در اين پروس.ھای اتميزه تجزيه کند کارگر را به انسانۀطبقتوانست رز شومی ط

 داری در منطق حقوق بشر سرمايه.  جا زده شدھای آزاد و برابرحقوق انسانبه جای " حقوق بشر"اق چپرطمطراق و 

بل که وقتی به !) برابر؟(ی دارند أدارفوری نه فقط يک رۀ تس و رفسنجانی و فالن گرسنھا از جمله بيل گي انسانۀھم

ۀ فقط ھنگام عبور از درواز. خواھند بخورند و بياشامندند به ھر ميزان که میا آزاد،رسندفروشگاه مک دونالد می

 سان کارگزاران بدين. دآورحجم و ميزان اعتبار مالی فرد زنگ خطر مونتاريسم را به صدا در می" صندوق"

بازار و انباشت سرمايه کش  انسانی را با خطۀمنداننئوليبراليسم با طرح دفاع از حقوق فرد عمالً معيار نيازھای شرافت

تشکل،  به جای  فردیۀ انگيزورقابت در نتيجه .  تبديل کردندکاال سنجيدند و ھويت انسانی را به و سود و ارزش اضافی

ھای کارگری را از درون دچار ليس، سازمانو ھای بيرونی پ نشست و عالوه بر ضربهیئگراعهجام و پوشانیھم

الت شغل در چارچوب نئوليبراليسم کار را از چارچوب فعاليتی داوطلبانه، خالق، پويا و مولد به ح. فروپاشی کرد

ھای ضد کارگری را با استخدام آموزه آدام اسميتی یئدست نامر و اھداف مين نيازھای مادی مبدل کردأابزاری برای ت

  . به بازار آزاد فرستاد) فريدمن+ ھايک (مکتب وين ـ شيکاگو 

  . نگريمھای ديگر ھم دارد که برای تعريف آن از سوراخ کليد به ايران میماجرا اما جنبه

  

  تشکل ستيزی نئوليبراليسم 

ست در کافی. اندھا  بودهترين دولت دموکراتيک ترين و ضدھای نئوليبرال خشن  داری، دولتدر تاريخ سرمايه

مل کنيد تا أھا  تپالکیيائو پينگ و پوتين و ھمسر و ريگان و بوش و يلتسين و دنگ رفتارھای آدام خواران پينوشه و تاچ

لت کنيم که يک دوايم اضافه میی که برای دولت نئوليبرال گفتهئھاباری عالوه بر تمام خصلت .م برسيدبه عرض

  :زند خود به چند اقدام مشخص دست میحفظ توازن مالی و کاھش تورمنئوليبرال واقعی برای 

I.  رياضت اقتصادی= حذف سوبسيدھا = سياست تعديل ساختاری ( تقليل مخارج عمومی(  

II. سرمايهۀافزايش نرخ بھر . 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

III. ی و مونتاريسمئزداسازی، مقرراتصیخصو.... 

IV. کارسازی  کار، بیسازی نيرویبازار کار متغير، ارزان.... 

وگو با خبرگزاری مھر از در گفت) معاون وزير کار( حميد حاجی عبدالوھاب ٣/۶/١٣٨٩در تاريخ : در افزوده

نظام روزمزدی به کار مزدی و پرداخت «: کيد کردأگفت و تسخن گزينی آن با کارمزدی روزمزدی و جایحذف 

ريزی دولت در جھت کاھش حضور مهاو با تشريح برنا» .ھد کرددستمزد به افراد بر اساس ميزان کار تغيير خوا

 ساعت کار روزانه در اسالم نيز ٨تغيير نظام روزمزدی و ھمچنين عدم اعتقاد به «: گفت!! زيکی کارگران؟ف

 ».سفارش شده است

http://www.mehrnews.com/Faynewdetait.aspx?NewID=1152502 

 ) ھای بانک جھانی در خصوص استخدام کارگرانمقايسه کنيد اين تجويز قانونی را با توصيه     

V. ھا و سنديکاھا و مجامع کارگریممانعت قھرآميز از فعاليت اتحاديه.... 

دو خصلت عميقاً ضد دموکراتيک آن و موارد  در ارتباط با - به ويژه -به يک مفھوم تشکل ستيزی دولت نئوليبرال 

 تر ھر چند کاھش خدمات عمومی دولت که به فقر فزون.  گيری استمطروحه در دو بند چھار و پنج پيش گفته قابل پی

 ۀگرايانانجامد خود عين خشونت است اما شکل سياسی و عريان چنين خشونتی در رفتارھای ضد جمعفرودستان می

 پيش و ايجاد تشکل کارگریواضح است که برای .  مد نظر است-ئولوژی نئوليبراليسم جا ايد در اين و-داری سرمايه

 ترين  ضروری است و دقيقاً به ھمين دليل نيز ديکتاتوری و استبداد سياسی مھمدموکراسیبيش از ھر عنصری وجود 

 .بندی ھرگونه تشکل از جمله تشکل کارگری مستقل از دولت استمانع شکل 

ھای مستبد و يا تضعيف و فروپاشی شکاف در صفوف دولت. محکمه نيز اثبات پذير استبه لحاظ تاريخی اين ادعا بی 

 به ھمين سبب نيز چنان که .ھای کارگری بوده است فرصت مناسبی برای ايجاد تشکلهگر دولت ھموارقدرت سرکوب 

 شکل بست و خواھیجنبش دموکراتيک مشروطه ن با ھای کارگری در ايران ھمزماپيش تر گفتيم، نخستين تشکل

 رضاخان صورت - ء انگليسی سيد ضيا- ھای کارگری در جريان کودتای امپرياليستیحمله به تشکلدرعين حال اولين 

جنگ جھانی، تبعيد (به ھمين منوال و به محض سقوط رضاشاه و ايجاد ضعف و شکاف در دولت پھلوی . گرفت

 مرداد امکان ظھور ٢٨ی ئمريکااتا کودتای امپرياليستی ـ )  به بعد١٣٢٠ھای  و حوادث سالرضاشاه، انتقال دولت

 . مناقشات و تحوالت سياسی جريان داردۀ موضوع کامالً در حوزۀدر نتيجه ريش. ھای کارگری تحقق مادی يافتتشکل

 سازمان ھایيان يک سلسله يورش که دانسته است بالفاصله پس از پيروزی کودتا و سقوط دولت مصدق، در جرچنان

ۀ اين پروس. ھای سياسی اجتماعی از جمله تالش جنبش کارگری نيز به تالشی کشيده شدفعاليتۀ ليسی، کليو پ ۀيافت

 و سقوط شاه در قالب تشکيل شوراھای کارگری مستقل ظاھر شد و ۵٧منقطع يک بار ديگر در جريان انقالب بھمن 

ھای  تشکل۶٠و بازھم بر مبنای استدالل پيش نوشته پس از سال . ی کردا  دوران تازهجنبش کارگری ايران را وارد

  . کارگر دادۀ ی زير ضرب دولت جديد متالشی شد و جای خود را به خانئشورا

دھند عمالً جھل مرکب  انتخابی قرار میۀ يک گزيندموکراسی و سوسياليسمبنابراين کسانی که نادانسته ميان آزادی و 

فھم اين نکته که گذار به .  کشندی علوم اجتماعی میئھای کالس دوم ابتدامندرج در جزوهۀ را به رخ مبانی اوليخود 

ين، باز شدن فضای سياسی و تحقق دموکراسی است و در اين ئسوی سوسياليسم به ھر شکل نيازمند انباشت رفرم از پا

که مضاف به اين.  رساند نبايد چندان دشوار باشدذار ياری میھای کارگری راديکال به تسريع اين گميان وجود اتحاديه

خواه  در متن ھر جنبش ترقيکارگرۀ ھژمونی طبقچون و چرای چنين فرض مسلمی به مفھوم ناديده گرفتن ضرورت بی

نت ـ س(گی  را با تضادھای ساخت)کار ـ سرمايه( داری  سرمايهۀنبوده و با ھيچ استناجی تضاد ھميشه جاری در جامع

 نيازمند - حتا سنديکا با فعاليت صرفاً اقتصادی و رفرميستی - به اين ترتيب ايجاد تشکل . کندجا به جا نمی) مدرنتيه
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ی از مطالبات ا و کسب ھر درجهکارگر برای ايجاد تشکلۀ در نتيجه طبق. دموکراسی و فضای باز سياسی است

مک  به دموکراتيزه شدن فضای سياسی کتواند به ھمان ميزان میشود که پيروزی در آنی میا اقتصادی وارد مبارزه

 طبقاتی سمت و سو ۀکه به تعميق مبارز) دموکراسی حداکثری و مستقيم  به سوی سوسياليسم(اين جريان دوسويه . کند

ر را در مسير کارگۀ تواند فراتر از يک تمرين مبارزاتی و عبور از فعاليتی سنديکاليستی،  طبقبخشد در متن خود میمی

 ھای ضروری لفهؤ  قرار دھد و در کنار می برای خوداطبقه  ۀ و عروج به مرحل در خودۀاز طبقبندی خروج شکل 

توان گفت که ميان فعاليت و اينک می. داری را وارد ميدان کند سرمايهۀبخش جامعی ئديگری تنھا آلترناتيو واقعاً رھا

برخاسته از " اقتصاد عين سياست است"وجود ندارد و اين تعبير مارکس که  اقتصادی ـ سياسی مرز مشخص ۀمبارز

فريقای شمالی و خاورميانه عنوان ا ھای ھمين تحليل است که انقالبۀ دقيقاً بر پاي. طبقاتی استۀ ترجمان روند مبارز

  . اندرا بر پرچم خود حک کرده" نان ـ آزادی"معنادار 

  

  کارگر در جنبش سبزۀ غيبت طبق 

لفه سبب شده است که رھبران آن جنبش به ؤبی شک ھمين م. ارگران به صورت طبقه در جنبش سبز شرکت نکردندک

" کارنامه"ی ھم چون ئو پخش برنامه ھای راديو" کارگریۀ کلم"انتشار . اصلی جامعه توجه کنندۀ سوی نيرو و طبق

با . کارگر در منازعات اجتماعی استۀ طبقۀ ين کنندی به نقش تعيئيد توجه اپوزيسيون بورژواؤکارگری از راديو فردا م

 ۀکارگر را از لحاظ کمی در اقليت قرار می دھد و به نقش تعيين کنندۀ وجود تئوری پردازی ھای نامربوطی که طبق

ی از انکشاف اتکنولوژی و دانش در تغيير مناسبات اجتماعی وارد می شود؛ واقعيت اين است که با وجود ھر درجه 

 داری و ھر ميزان پيش رفت فن آوری و تا زمان حاکميت مناسبات اجتماعی سرمايه داری کماکان تنھا عنصر سرمايه

ی اپوزيسيون ئھوده نيست که اولترا راست ترين جناح حاشيه چندان بي. کارگر استۀ ی تغيير ساختاری جھان، طبقئنھا

ی سرمايه گذاری ئن سنديکابرای جلب  و جذب فعاال) جريان منحط امير حسين جھانشاھی و موج سبز(ی ايران ئبورژوا

و نھادی ضد دموکراتيک و به شدت امنيتی (مريکا اامپرياليسم ۀ و بسيار با ھوده است که وزارت خارج. می کند

با سازمان دھی سوليداريتی سنتر برای نفوذ در جنبش کارگری و به فساد کشيدن آن دست به ") ان يی دی"ھمچون 

باری )  مھرگان١۴ۀ در ھمين زمينه بنگريد به ترجمانی از بابک پاکزاد در شمار.(ھای ھنگفت می زندسرمايه گذاری 

ايران به ۀ  گذشتۀکارگر در جنبش سبز و به طور کلی در متن تحوالت اجتماعی دو دھۀ در ارتباط با داليل غيبت طبق

  :چند نکته می توان اشاره کرد

اج احتجاج نيست که پتانسيل کارگر در متن حرکت فردی تا حد يک بقال سقوط  اين موضوع چندان محت.فقدان تشکل. ١

توان واقعی خود نيز به ) تريديونيونيستی( يی و جريانات اتحاديه) سنديکاليستی( ھای صنفی کارگران در دسته. کندمی

قراردادھای موقت و البته  مانند افزايش دستمزد، لغو - نيازھای ميکرو . يابند دست نمیبرای کسب مطالبات ماکرو

ی از رفاه ا  طلبد و در صورتی که به درجهی میا در جای خود مبارزات ويژه - ھای چند ماه معوقه دريافت حقوق

ايجاد حتا برای احقاق اين مطالبات حداقلی نيز کارگران ناگزيراز .  استضروریگمان مفيد و اقتصادی منجر شود، بی 

ی حساس ا  داری آنان را در مرحلهموقعيت ممتاز کارگران در نظام سرمايه.  ھستندفاکتو دو ۀتشکل مستقل و مبارز

 گر سينما، خواننده، ژورناليست، استاد کارگران خالف فالن کارگردان يا بازی. ميان مرگ و زندگی قرار داده است

کذا و اجرای ۀ دريافت جايزه از جشنوارتوانند در تقابل با دولت به بھمان کشور کوچ کنند و با دانشگاه و غيره نمی

تلويزيونی، امرار ۀ کنسرت و تدريس در پرينستون و برکلی و سيراکيوز و تحليل و تفسير سطحی خبر برای فالن شبک

 در ايران يا کارگران ايرانی در کارگران افغان نمونه. شمس است اظھر من الکارگران مھاجروضع وخيم . معاش کنند

دانند که  میھمه.  است کاریبی و خطر فقر مھم ديگر ۀدر کنار اين عوامل، نکت.  رفته داری پيشکشورھای سرمايه
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 ھا و بسترھای الزم اما دعوت به اعتصاب عمومی بدون پيش شرط.  استاعتصاب کارگران ۀثر مبارزؤ مۀتنھا حرب

ۀ نتيجه بودن مبارزبه اين ترتيب بی. توريستی استآميز و آوانترديد اقدامی جنون نباشد، بیکارانهجنايت اگر فراخوانی 

ۀ ھای مستقل و منسجم و به ھم پيوست طبقاتی بر اھميت ايجاد تشکلۀتخفيف مبارزفردی و محفلی و ضرورت بی 

افزون کاری و فقر روزفقط با وجود تشکل و سازمان است که احتمال بی . کندکيد میأکارگری و امر مھم سازمان يابی ت

 ھای مستقل  و برخورد به رسميت شناخته نشدن حق ايجاد تشکل. يابدھا کاھش میميزان قدرت و انسجام تشکلبه 

- سو به تشتت صفوف کارگران دامن زده و ايشان را آسيب موجود از يکۀ امنيتی دولت با چند تشکل دست و پا شکست

شک آزادی بی. ھای سياسی شده است مکشدر کشثر ايشان ؤپذير کرده است و از سوی ديگر مانع حضور مفيد و م

به اين مفھوم يک طرِف سمپاتی .  کارگر از اھميت حياتی برخوردار استۀ گفته برای طبقسياسی با توجيھات پيش

در تشتت تشکيالتی قابل ) غيبت طبقه(کارگران به  ھرجنبش دموکراتيکی در ھمين بستر نھفته است و طرف ديگر آن 

ی، دقيقاً مبنای اطالق ارتجاعی بودن اين خيزش در ئبه اين مطالبات ابتدا" خيزش سبز"ی ئاعتنابی. ارزيابی است

استمرار ۀ  که حضور کارگران در فعاليت سياسی به مثاب- و پذيرفت -  در مجموع بايد گفت .ھای نگارنده استتحليل

توانند  يابی نمیکه کارگران بدون تشکل و سازماناما فھم اين مھم نيز چندان دشوار نيست .  اقتصادی نيستۀجامد مبارز

به ھمين دليل . سياسی مشارکت جويند ۀ  مبارزۀحتا به قلمرو مطالبات اقتصادی دست يابند و به شکل طبقه در عرص

 کوشند فعاليت کارگران را حداکثر  داری پيشرفته میاست که جريانات راست سوسيال دموکراسی در کشورھای سرمايه

و در يک حرکت مرموز و موذيانه، ضمن .  مبارزات سنديکاليستی و تريديونيونيستی و رفرميستی تقليل دھندۀوزبه ح

  . ھا، جنبش کارگری را مھار کنندھمکاری با دولت

 ليبراليسم ايرانیۀ طلبان و کل جبھحضور ھژمونيک سياسی اصالح  کارگر در جنبش سبز، ۀديگر غيبت طبقدليل . ٢

ی از اصالح اھمه می دانند که بخش عمده .  تا کنون است۶٠ۀتار و مار کردن سوسياليست ھا از دھو سرکوب و 

گذشته و به خصوص در ۀ رانده از مقامات امنيتی و سياسی اقتصادی ممتاز حاکميت در سه دھ" اپوزيسيون"طلبان به 

 بسيار مھمی در سرکوب سوسياليست ھا شصت و دوران تعديل اقتصادی و دموکراتيزاسيون سياسی بوده اند و نقشۀ دھ

رز واضحی از سوی مديای طگسترده به ۀ در حال حاضر نيز اين جبھ.  کرده اندءو تحکيم موقعيت اجتماعی خود ايفا

 انتخاب  ميان روزولت و ھيتلرۀ در پاسخ به دوستانی که ما را در وسوس. شوند داری حمايت میجھان سرمايه

از کتاب " کينزيسم مرده است" ضمن ارجاع به فصل - دھند قرار می) ديکتاتوری حاکمدموکراسی امپريايستی و (

 با توتاليتاريسم دست مبارزهۀ تواند به بھانکارگر نمیۀ شوم قدر مسلم اين است که طبق يادآور می–به ھمين قلم " بحران"

  حتا جناح چپ - بورژوازی ليبرال ھای مختلفسرمايه داری و جناحۀ به اتحاد با امپرياليسم و مراکز برساخت

تالش برای ايجاد صف مستقل کارگری نگفته پيداست که در مقابل چنين پرسشی راھکار ما ھميشه .  بزند–بورژوازی 

.  بوده است؛ مضاف به اين که موفقيت نسبی روزولت و نيوديل نيز ناشی از جنگ جھانی دوم بودو سوسياليستی

عروج تاچريسم ـ ( نئوليبراليسم ۀبحران سيکليک و اين بار البته ساختاری به فاجعموفقيتی که در نھايت با يک 

  . انجاميد) ريگانيسم

تواند  نمی-اش  پاندوليستی مطالبات سياسی اقتصادیۀ با آن گستر–بورژوازی از سوی ديگر حضور بدون پالتفرم خرده

بخش .  خيزش سبز و جنبش ھای اجتماعی مشابه باشد و مستقل درثرؤمشارکت م گشای برای کارگران غير متشکل راه

 آن را »موسوی و کروبی«که آقايان   چنان-آوری گشت ارشاد بورژوازی معترض با جمعقابل توجھی از اين خرده

نابرابری در .  ستاصلی نابرابریألۀ کارگر مسۀ رود، اما برای طبق می به خانه– تبليغاتی خود ساخته بودند ۀسرلوح

و " راديکال"، "خوب"لفه که جنبشی در کار است؛ که شعارھای مثالً ؤ در واقع تکيه بر اين م.م سطوحتما

قصدم قياس نيست اما جنبش .  کارگران نيستمرزبی ی برای دعوت به حضور ا دھد، دليل قانع کنندهمی" دموکراتيک"
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واتيکان و نفوذ امپرياليسم به عروج يک دولت ۀ توان سازی لھستان به رھبری لخ والسا به پش يی کارگران کشتیاتحاديه

ی ئی از کمونيسم بورژوائ که برای جدا- جنبش ناراضيان چک واسلواکی به رھبری واتسالو ھاول. دست راستی انجاميد

ی که در حال حاضر ئھاجنبش. شدداری غرب ھدايت می از سوی سرمايه-شوروی و کسب دموکراسی شکل گرفته بود

ھای بارزی از جريان دارند؛ نمونه) القاعده( کيانگ، افغانستان و سوريه ، تايلند، برمه، سين)ی المائاالد(در تبت 

مطالبات ظاھراً ) به جز طالبان(ھای اعتراضی با ماھيت عميقاً ارتجاعی ھستند که اگرچه در مواردی جنبش

اند، اما واضح است که به دنبال ادغام در نظام ھای نظامی درگير شدهترين ديکتاتوریدموکراتيک دارند و با خشن 

موضوع . بارز اين تحوالت استۀ جنبش ارتجاعی اخوان المسلمين در تونس و مصر نمون . داری جھانی ھستندسرمايه

  .    بسيج اجتماعی فعالً بماندۀھای فاشيستی در عرصمندی جنبشتوان

  باز میء به عدم توازن قوا١٣٨٨شکل طبقه در جنبش سال دليل ديگر عدم حضور کارگران به . توازن طبقاتی. ٣

واقعيت کنکرت اين " خيزش سبز"ھای غالب ی ليبرالی بر بخشئعالوه بر فقدان تشکل و حاکميت ذھنيت بورژوا. گردد

به .  کارگر نيستۀھای موجود، به سود طبقبندیاست که قطب بندی سياسی حاکم بر جامعه و قطب نمای ارزيابی صف

 ممکن است کارگران در - آب بندی کرده " فقر فلسفه"که مارکس نيز در  چنان- مفھوم و با اگر و مگر فراوان يک

 تبديل ی برای خود طبقهابه طبقھی در برابر سرمايه باشند، اما ھنوز اشرايط بغرنج اقتصادی سياسی ايران امروز طبقه

  . اندنشده

  

  :مراجع

 زاده،  آثار سلطانتاريخی جنبش کارگری، سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران،اسناد )  تابی(آ . زادهسلطان

  .مجلد چھارم: تھران، انتشارات علم

ۀ سسؤم: ، تھرانامکان فروپاشی سرمايه داری و داليل شکست سوسياليسم اردوگاھی)١٣٩٢(محمد. قراگوزلو

  .انتشاراتی نگاه

  . انتشارات نگاهۀ سسؤم:  تھرانسی نئوليبرال،بحران، نقد اقتصاد سيا) ١٣٨٨(محمد . قراگوزلو

  .اختران:  زاده، تھرانمنوچھر عبدهللا:  برگردانمختصر نئوليبراليسم،ۀ تاريخچ) ١٣٨۶(ديويد . ھاروی
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