
 1طبقه کارگر ايران، ظرفيت ها و واقعيت ها
 

در دوران جديد  سرمايه داری که با حاکميت اقتصاد بازار آزاد، طرحهای تعديل ساختاری وپايان دولتهای رفاه مصادف است 

  ،یداره سرمايه ع هم اينک در قلب جام.هجوم سرمايه به پايه ای ترين حقوق مزد وحقوق بگيران بيش از گذشته شده است .

حکومت فرانسه قانونی را به تصويب می رساند تا کارفرما هر وقت صالح ديد کارگران را اخراج کند و اين خود نوعی تجاوز به 

اين تهاجم و بی حقوقی در کشورهای پيرامونی سرمايه به علت نبود سنت .  طبقه کارگر جهانی ست  تا به امروزدستاوردهای

  . آمدی سرمايه از سويی ديگر به مراتب شديد تر و مصيبت بار تر است های دموکراسی از سويی و نا کار 

  .در واقع اعتراضات عمومی طبقه کارگر ايران ريشه در بی حقوقی مطلق آنها دارد که دامنه آن روز به روز بيشتر خواهد شد 

المللی پول وسازمان تجارت پس از خصوصی های گسترده و اجرای طرح تعديل ساختار برای پوشش خواسته های صندوق بين 

، قرار دادهای مو قت 2 یجهانی ، اخراج های کارگران ، بازنشستگی های زود هنگام ، تاخير در پرداخت های حقوق ، کم حقوق

و به اين دليل کارگران از . برای کارگران ايجاد کرده است  وسفيد امضاء بخشی از شرايط جهنمی است که نظام سرمايه

صف شده وخواسته های صنفی خود را طلب می کنند وطبيعتا اين خواسته های صنفی سريعا و تا  ندگی بهاستيصال ودر ما

از طرفی همين . طرف دولت سرمايه سياسی شده  و هزينه اعتراض وخواسته های صنفی را باال می برد اندازه ای ترجيحا از 

نگه می دارد  هم چون شمشير داموکلس بر باالی سر شاغلين سيستم ، بی کاری های ميليونی در جامعه را که خود توليد کرده

  .جهنم گرفتارند   و وآنها را تهديد به بيکاری می کند ، کار گران دراين برزخ

کارگران به علت های . خواسته های صنفی کارگران به سطحی باالتر وسياسی ميباشداستبداد يکی از موانع اساسی درراه ارتقاء 

شرايط پيچيده اجتماع در ايران . ه بی شماری تحت فشار می باشند و نا آگاهی آنها خود مزيد بر علت است با واسطه وبی واسط

اگر پديده های اجتماعی علت های واحد و بی واسطه ای داشتند هر انسان بی :ما را به ياد گفته معروف مارکس می اندازد که 

  .  اينطور نيست  که البته،حقيقت را می يافتغرضی با نگاهی به آنها 

 اما سختی راه رسيدن به سوسيا ليسم آنها را به ، مبارزاتی چپ دل در گرو آن دارندهایبرخی از چپ ها بعلت تمايل به سنت

راههای آسان سوق داده وگوشه چشمی هم به مماشات گری  با وجوهی از سرمايه دارند ، برابری در حقوق شهروندی را 

با مضمون حرف . و اکراه حقوق بشری دنبال می کنند اما برابری حقوقی اجتماعی را با بی ميلی فعاالنه بر اساس ميثاق های 

آقای برهان موافق هستم که ، چپی که می خواهد با سنت راديکاليسم پيگير دست در اعماق اجتماع برده و آرمان سوسياليسم را  

 بعضی از جنبش های انقالبی با حفظ کنار قرار گرفتن موردی در امادنبال کند نبايستی در زير بيرق های رفرميستی قرار گيرد

  .ول راه کارگر به استنباط من هست اصول مانعی ندارد که البته اين روش هم مورد قب

 اينجاست ، که آيا پس از جمهوری اسالمی آلترناتيو سوسياليستی جايگزين شدنی ست ؟ اگر نه، موانع آن  اساسیاما سئوال

   .چيست

 ن تنها با به ميدان آمدن اکثريت زحمتکشان ومزد  آ تغييز فرماسيونه فقط ت که براندازی کارساز جمهوری اسالمی ونشک نيس

 آنها نهايتا با بند بازی و موج سواری واز باالی سر مردم می ،بگيران عملی ست و کار روشنفکران بورژوايی نيستو حقوق 

  .خواهند بر حاکميت سوار شوند 

 او برنامه ای جديد طرح می کند مخالف است البته بيشتر با  برای بی حقوقی با سرمايه داری که هر روز ايرانطبقه کارگر 

تبعات آن ، ولی هنوز آلترناتيو غير سرمايه داری را حتی در ذهن جايگزين آن نمی کند شعار و پرچم کارگران پس از فروپاشی 

 که ظرفيت  استدرست . شود نمي ديده ليسم نيست ، چنين خواستی در آنهاجمهوری اسالمی لغو کار مزدی و بر قراری سوسيا

 است که سر انجام به رويارويی اساسی خواهند رسيد ، ولی چنان" وی کار ماهيتاداردر های بالقوه هم در اردوی سرمايه وهم 

  .متاسفانه آنروز فردای سقوط جمهوری اسالمی نيست



 

شتار در ارتباط با موضوع سخنرانی آقای شهاب برهان در باره مبارزه طبقاتی در پيکار با استبداد و مصوبات کنگره دهم راه ين نوا -1
اميد است راه کارگر وساير دوستان در گرايش چپ ، موانع موجود در مسير سياسی شدن طبقه کارگر ايران را . کارگر نوشته شده است 

 . مزدی وبرقراری سوسيا ليسم بيشتر بررسی وتحليل نمايند بر اندازی کار برای خواست 
درصورتی که کارگری منزل شخصی در کالن شهری مثل تهران . هزار تومان در نظر گرفته شده 150000حد اقل حقوق کارگران امسال  -2

اين .  تومان الزم است 700000داشته وعائله او حداکثر چهار نفر باشند برای يک زندگی نه چندان مناسب حقوق ماهيانه ای معادل 
ست که به علت بيکاری زياد در ايران بسيارند کسانی که با  حقوق  اما فاجعه آن جا. مقايسه ای نسبی از وضعيت حقوق بگيران ماست 

در .دصوصی خواهان رعايت شاخص های وزارت کار هم نيستن تومان هم کار می کنند واز کار فرما های خهزار100 تا 70دل اهايی مع
 . واقع تقالی آنها برای نجات از مرگ حفاظت از شرافت انسانی است 

 مقابله با اسالم گرايی يک آزمون بزرگ و تفسير وبری يا مارکسيستی -3

2
نه چندان سرمايه داری و وابسته به نفت ونوع قدرت گيری حکومت ها مجال نداده است تا استبداد دير پا ، ومختصات اقتصادی 

کارگران درکی از طبقات اجتماعی و کارکردهای آن ندارند .  در درون خود طبقه کارگر پر شود شکاف نان و آزادی به قول شما

سرمايه در کل بندهای محکمی بر دست وپاهای آنها زده وذهن های  مذهبی ، تبليقات مصرف گرايانه -برخی باورهای خرافی.،

و دلسوزانه تر با آنها رفتار کند، به قول آدرنو صنعت فرهنگ سازی  آنها مايلند سرمايه داری اخالقی تر . آنها را فلج کرده است 

ز پيش مذهب بسياری از موانع عقل هر چند که عرفی شدن بيش ا. سرمايه بيش از باورهای ديگر مردم را در محاق برده است 

البته . در اين مهلکه گرفتارند گرايی را در تحليل مسائل ومشکالت از بين برده ولی هنوز مردم ،  بخصوص فرودستان اجتماعی 

 همانطور که دوستمان آقای شالگونی به درستی اشاره کرده اند نمی توان پيکارهای اجتماعی را تا ملحد شدن بخش عمده ای از

گمراه کننده " ااما اين وضعيتی است که به سادگی نمی توان از آن گذشت ، ساده کردن مسائل بغرنج حتم . 3 مردم تعطيل کرد

 حتی  البته من دوست عزيز برهان را متهم به ساده انگاری نمی کنم بلکه انتظارم اين است که تمامی رفقای چپ و. است 

جنبش کارگری و سوسياليسم را واکاوی نمايند تا  پيشگامان انها مسلح به اگاهی  ، موانع پيش روی  های انقالبیدمکرات

  .بهتری باشند

 . من فکر می کنم نظام استبدادی سد محکمی جهت سياسی شدن وپر کردن شکاف نان وآزادی در درون خود طبقه کارگر است

شکار  آ های تازه ای از اين مبارزه برای زحمتکشاندر فرآيند جنگ وگريز دائم ومستمر با نظام سرمايه است که هر روز جلوه

. توصيه های بی موقع وبدون زمينه همانند چپ های سنتی به کارگران بی ثمر است و آنها بيشتر رميده می شوند . ميشود 

  . درست شبيه عضو پيوندی  به بدن بيماری که پس زده شود

ت مردم ايجاد نکند ، آزادی های بی حد وحصر را بپذيرد ، به آزادی تشکل مانعی جهت حاکمي ايجاد کنيم که حداقل  ايیاگر جامعه

در اين صورت . آنگاه مسير برای حضور ونقش آفرينی چپ وطبقه کارگربيش از گذشته فراهم خواهد شد . های کارگری تن دهد 

البته همه اين تصميمات . اهی ست  گمر با ديگر جنبش های انقالبیآيا همراهی چپ با آرمان سوسياليستی با حفظ پرستيژهايش

  .دنبستگی به اين دارندکه ، در مقاطع سرنوشت ساز کدام نيروهای اجتماعی نقش آفرينی مهمتری داشته باش

خواهان براندازی سرمايه و جايگزينی بديل سوسياليستی نيست وشايد بهتر است بگوئيم " خالصه اينکه ، طبقه کارگر فعال

ط فعلی با قفل و هترين حالت انتظار مزد عادالنه در قبال کار عا دالنه را دارد وبديهی ست که در شرايدرکی از آن ندارد ودر ب

نمی تواند مزد عادالنه ای به او بدهد و اگر " زنجير هايی که بر ذهن او هست نمی تواند به اين نقطه برسد که نظم سرمايه ذاتا

ت ، که پس از تعطيلی اين مبارزه دو باره به همان پله اول بر می گردد تا گاهی تن می دهد بخاطر مبارزه منسجم کارگران اس

  .بحرا ن بعدی کی فرا برسد

  .اميد است اين بحثها و کنکاش ها دنبال شود ، تا در تاريکی گام ننهيم   
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