چشمانداز آتی جنبش و نقش نیروهای کمونیست در آن (چه باید کرد)؟
امید علیزاده

خالصۀ مقاله:
هدف استراتژیک ما کمونیستها ،سازماندهی انقالب سوسیالیستی علیه حاکمیت استبدادی سرمایهداری
اسالمیای است که از دل سرکوب خونین انقالب  57سربرآورد و خود را آبدیده کرد .این انقالب
سوسیالیستی بدون فوران مبارزۀ تودهای و فراگیر ناممکن است .از این رو بخشی از خرده بورژوازی
بحرانزده ،فقرای شهری و اقلیتهای تحت ستم ،تحت شرایط فشار و سرکوب بالقوه آمادۀ پیوست به
مبارزۀ ضدسرمایهداری خواهند بود ،منتها از آنجایی که خود قادر به ایفای نقش مستقل رهبری نیستند،
ناگزیر باید تحت رهبری پیشتازِ طبقۀ کارگر قرار گیرند .برای این امر ،پیشتاز کارگری خود باید نقداً هم به
برنامۀ سوسیالیستی جلب شدهباشد و هم متشکل .بنابراین مسأله کمونیستها بردن برنامۀ انقالب
سوسیالیستی به درون پیشروان کارگری و جلب آنان به این برنامه است .این کار نیز نه با شعارهای کلی
و تکرار طوطیوار «زنده باد سوسیالیسم» ،بلکه بااتخاذ تاکتیکهای مناسب بر مبنای تحلیل مشخص از
شرایط مشخص و طرح مطالبات ملموسی است که بتواند مبارزۀ این بخشها را به مبارزه علیه دولت
سرمایهداری گره بزند (مطالبات انتقالی) .در یک کالم یعنی دخالتگری کمونیستی و سازماندهی صبورانه
حول یک برنامۀ عمل.

 -1مقدمه:
نامتشکلبودن و عدم آمادگی کمونیستها در مواجهه با خیزش دی ماه  ، 96وجه بارز  10روزی بود که ایران
را لرزاند؛ این موج اعتراض سیاسی فروکش کرد ،ولی به قول رزا لوکزامبورگ 1تهنشین حاصلخیزی برای رشد
اعتراضات تعرضی اقتصادی به جای گذاشت .به طوری که طی سال بعد شاهد بروز اعتصابات کارگری منسجم
و الگوهای جدیدی (مانند :تبدیل «اعتراضات خیابانی» به «اعتصابات خیابانی» ،سراسری شدن اعتصابات،
حمایت و همبستگی میان بخشهای مختلف و )...بودیم که فرصتهای جدید و بسیاری را به روی دخالت
کمونیستها گشود .بااینحال اما سرکوب گستردهای که از پی آمد ،یعنی زیر ضرب رفتن رهبران کارگری فوالد
و هفتتپه از یکسو و دانشجویان و فعالین کارگری از سوی دیگر ،ضعفهای شدید سازماندهی کمونیستی را
هم عیان کرد.
اکنون با جمعبندی این برهۀ تقریباً یکساله قصد داریم پاسخی به سؤال «چه باید کرد» را در سه سرفصل
ارائه کنیم:
-1

مخاطبین کمونیستها برای دخالتگری در جنبش آتی

-2

دربارۀ نوع دخالتگری کمونیستها و مسائل تاکتیکی در جنبش کارگری

-3

درسهای دورۀ سرکوب

اما قبل از ورود به بحث ذکر دو نکته ضروری است :اول آنکه مخاطب این بحث را مارکسیستها فرض
گرفته ایم و دوم آنکه با توجه به محدودیت بحث شفاهی ،این متن سعی دارد بهعنوان مکمل بحث شفاهی
باشد و تا حد امکان مقصود از مفاهیم و عبارات کلیدی و خطوط بحث را روشن کند.

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1906/mass-strike/ch04.htm
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مخاطبان کمونیستها برای دخالتگری در جنبش آتی کیستند؟
یک جنبش اعتراضی و سیاسی فراگیر ،از خیزش دی ماه  96گرفته تا جنبش جلیقه زردهای فرانسه ،از حیث
نیروهای مشارکتکننده در آن همگون نیست .نیروهای اجتماعی مختلف با منافع مختلف وارد یک جنبش
میشوند و عرض اندام می کنند .گاه مغایر با هم و گاه همسو هستند .گاه اشتراک و همپوشانی منافع پیدا
میکنند و گاه در تقابل با هم صفآرایی میکنند .انواع انحرافات ،پیشداوریها ،مانورها و شعارهای ارتجاعی
و بورژوایی ولو در قابلدفاعترین جنبشها هم مجال بروز مییابند .یک جنبش در مسیر مبارزه بارها
پوستاندازی میکند .بخشهایی از آن ریزش میکنند و در عوض بخشهای جدیدی به صفوفش میپیوندند
و بارها شده که از اهداف اولیهاش فراتر برود .سادهترین کار برای مارکسیستها اینست که به محض مشاهدۀ
ت یک جنبش با ایدهآلهای ذهنیشان ،از مبارزه قهر کنند و دست نیروهای
اولین نشانههای ناخوانایی واقعیا ِ
بورژوایی را برای هدایت و رهبری جنبش باز بگذارند یا برعکس با رویکردی منفعالنه و بدون هیچ برنامۀ
مشخصی به دنبال جنبش خودانگیخته روانه شوند .لنین کل این بحث را چنین جمعبندی میکند:
«هرآنکس که انتظار یک انقالب اجتماعی "پالوده" را میکشد ،هرگز عمرش برای دیدن چنین انقالبی قد
نخواهد داد .چنین کسی دم از انقالب میزند بیآنکه بفهمد انقالب چیست … انقالب سوسیالیستی  ...هیچ
چیز نمیتواند باشد جز فوران مبارزۀ تودهای از سوی کلیۀ عناصر تحت ستم و منفصل .ناگزیر بخشهایی
از خردهبورژوازی و کارگران واپسمانده در آن شرکت خواهند جست -بدون این مشارکت ،مبارزۀ تودهای

ناممکن است و بدون مبارزۀ تودهای ،انقالب ناممکن -و اینان نیز با ورودشان ناگزیر تمام پیشداوریها و
خواب و خیالهای ارتجاعی و ضعفها و خطاهایشان را وارد جنبش خواهند کرد .اما به لحاظ عینی حملۀ

اینان متوجه سرمایه خواهد بود .پیشتازِ طبقهآگاه در انقالب ،یعنی پرولتاریای پیشرفته ...قادر به متحد و
هدایت کردن اینان خواهد بود!»

2

نظر به اینکه انقالب آتی سوسیالیستی در ایران نیز ناگزیر از مسیر همین «مبارزۀ تودهای کلیۀ عناصر تحت
ستم» میگذرد (مبارزهای که لمحهای از آن در شورش دی ماه  96به نمایش گذارده شده) ،بنابراین قصد
داریم در وهلۀ اول مروری بر مهمترین عناصر تودهای که بالقوه متحدان طبقۀ کارگر در مبارزۀ ضدسرمایهداری
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/jul/x01.htm
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هستند داشته باشیم و سپس به سراغ پیشتاز کارگری برویم و به این سوال بپردازیم که پیشتاز پرولتری را در
کدام بخش باید جست و چگونه کمونیستها میتوانند این پیشتازان را به «برنامۀ سوسیالیستی» و مسیر
انقالبی جلب کنند.
.1متحدان طبقۀ کارگر در مبارزۀ ضدسرمایهداری
الف .اقشار تحت ستم
برخالف برداشتهای تقلیلگرایانه از مارکسیسم ،عالوه بر استثمار ،انواع و اقسام ستم ،تبعیض و خشونت
نیز با تار و پود سرمایهداری درهم آمیخته است .این اشکال گوناگون ستم فارغ از جایگاه طبقاتی افراد ،میتواند
متوجه یک گروه جنسیتی ،نژادی ،قومی ،مذهبی و غیره شود .بدیهی است افرادی که متعلق به گروههای
تحت ستم (مانند زنان ،اقلیتهای قومی و )...باشند ،وقتی خود جزوی از طبقۀ تحت استثمار هم باشند ،این
ستم چندین برابر تشدید و بدل به ستم مضاعف میشود.
درست از همین روست که کارگران همجنسگرا ،کارگران زن ،کارگران کُرد ،مهاجر و ...با ستمی به مراتب
بیشتر از همطبقهایهای خود که متعلق به گروههای تحت ستم نیستند ،مواجهاند.
نمیتوان استثمار طبقاتی و سایر اشکال ستم را مجزا از یکدیگر در نظر گرفت ،درست همانطور که این دو ،دو
جنبه از یک کلیت ارگانیگ هستند ،مبارزۀ علیه ستم در کلیت آن نیز باید مبارزهای توأمان با مبارزۀ طبقاتی
درک شود.
علیرغم تصویر نازلی که استالینیستهای وطنی از خط مشی مارکسیستهای روس نسبت به حقوق
دموکراتیک عرضه کردهاند اما حساسیتهای بلشویکها در این مورد حتی سالها پیش از انقالب اکتبر نیز وجود
داشته است .بطوریکه لنین نیز در جمعبندیهایش از مقولۀ آگاهی طبقاتی ،فاکتور حساسیت داشتن و مبارزه
علیه کلیۀ اشکال ستم را جزو جداناپذیر آگاهی طبقاتی میداند:
«آگاهی طبقۀ کارگر نمیتواند یک آگاهی سیاسی حقیقی باشد مگر آنکه بیاموزد به کلیۀ موارد استبداد و ستم
و خشونت و سوء استفاده ،فارغ از آنکه کدام طبقه را متأثر کند ،واکنش نشان دهد ...آنهایی که توجه و

مشاهده و آگاهی طبقۀ کارگر را منحصراً یا حتی اساساً فقط به خودِ آن طبقه معطوف میکنند ،سوسیال

دمکرات {مارکسیست} نیستند»
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حکومت سرمایهداری جمهوری اسالمی روزانه اشکال مختلف ستم را به زنان ،دگرباشان جنسی ،اقلیتهای
مذهبی (مثالً بهاییها و دراویش گنابادی) ،اقلیتهای ملی (کردها ،بلوچها و عربها) ،کارگران مهاجر (خاصه
افغانستانیها) و غیره اعمال میکند .بروز انواع شورشها و اعتراضات گهگاهی در میان اقشار تحت ستم (مانند
شورش بانه ،مقاومت خیابانی دراویش در گلستان هفتم ،اعتراضات زنان ،شورش عربهای خوزستان و)...
همگی نشانۀ درۀ عمیقی از شکافها ،تبعیضها و ستمهایی است که این اقشار با آن دست به گریبانند.
دائمی بودن این ستمها تحت حاکمیت جناحهای مختلف بورژوازی (فارغ از اینکه از نوع پهلوی و لیبرال باشد
یا ملی-مذهبی یا سکوالر) باعث میشود که این اقشار تحت ستم بالقوه در صف مبارزۀ ضدسرمایهداری قرار
گیرند و پیگیرترین متحدین خود را در میان سوسیالیستهای انقالبی پیدا کنند؛ اینجاست که وظیفۀ جلب
اقلیتهای تحت ستم به برنامۀ سوسیالیستی بر دوش ماست.
هنر مارکسیستها آنجاست که فیالمثل به اقلیتهای مذهبی یا ملی تحت ستم نشان دهند که اتفاقاً
مارکسیستهای ضدمذهب و بیوطن پیگیرترین و جدیترین حامیان حقوق دمکراتیک آنها هستند و مبارزه
برای حقوق دمکراتیکشان برای آنکه شانس بقا و پیروزی داشته باشد ناگزیر باید با مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر
فارغ از تقسیمبندیهای مذهبی و ملی و غیره پیوند بخورد .این دقیقاً همان کاری است که بلشویکها با
مشارکت فعال در مبارزه علیه یهودیستیزی روس ،اعطای حق جدایی مستعمرات و غیره انجام دادند.
ب.خرده بورژوازی
سرمایهداری در مسیر توسعۀ خود منجر به خلق اقشار میانی خرده مالک یا همان خرده بورژوازی شده است و
وزن کمّی باالی خرده بورژوازی در برخی کشورها (مانند روسیۀ اوایل قرن بیستم که  80درصد جمعیتش را
خرده بورژوازی روستایی یا دهقانان شکل میدادند) یک چالش جدی برای سازماندهی انقالب سوسیالیستی
بوده و هست.

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/iii.htm
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در ایران ،ما با بخش قابل توجهی از خردهبورژوازی شهری طرف هستیم؛ اقشاری که هرچند زیر فشار بحران
اقتصادی ،به لحاظ عینی هرچه بیشتر به سوی صفوف طبقۀ کارگر رانده میشوند ،اما به دلیل جایگاه
«بینابینی» خود میان پرولتاریا و بورژوازی کالن ،از لحاظ ذهنی و روانشناسی همیشه در نوسانند و با خصایصی
مثل فردگرایی ،محافظهکاری ،میل به رشد و استحاله به یک بورژوا ،تزلزل و ناپیگیری در مبارزه ،تردید و
زیگزاگ زدنهای پیاپی و تذبذب در مسیر مبارزه برای تحقق مطالبات شناخته میشوند.
خردهبورژوازی شهری ایران (طبقه متوسط) اغلب جزو پایگاههای انتخاباتی جناح اصالحطلبان حکومتی
بودهاست؛ با اینحال بحران اقتصادی هم سبب ریزش بخشهایی از این قشر به طبقۀ کارگر و هم سبب ریزش
توهم به اصالحات شدهاست.
با تمام این اوصاف ،خصائص این خرده بورژوازی و جایگاه میانیاش بین بورژوازی و پرولتاریا وی را عاجز از
ایفای نقش مستقل رهبریکنندۀ انقالب میکند.
این خردهبورژوازی در مسیر تشدید مبارزۀ طبقاتی یا به زیر عَلَم بورژوازی خواهدشتافت ،یا به زیر پرچم کارگران
انقالبی .به تعبیر تروتسکی « :از آنجایی که خرده بورژوازی ناتوان از اتخاذ یک سیاست مستقل است ...هیچ
انتخاب دیگری برایش باقی نمیماند جز انتخاب میان بورژوازی و پرولتاریا.

در برهۀ عروج و شکوفایی سرمایهداری ،خرده بورژوازی علیرغم نارضایتیهای حادی که فوران میکنند
عموماً مطیعانه با افسارش در دست بورژوازی راه میآمد ...اما تحت شرایط اضمحالل سرمایهداری و بنبست
وضعیت اقتصادی خرده بورژوازی تمایل دارد و تالش میکند که خود را از غل و زنجیرهای ارباب و حاکمان
ال قادر است که سرنوشت خود را به سرنوشت پرولتاریا گره بزند .برای
قدیم جامعه برهاند .خرده بورژوازی کام ً
این امر تنها یک چیز نیاز است :خرده بورژوازی باید به قابلیت پرولتاریا برای هدایت جامعه به سوی یک مسیر
جدید ایمان بیاورد .پرولتاریا تنها با نیرو و ثبات قدم در اقداماتش و تهاجم ماهرانه به دشمن و موفقیت در
سیاست انقالبیاش میتواند این ایمان را به وجود آورد».4
بنابراین یک خطای فاحش ضدمارکسیستی است که برخی جریانات کمونیست به سادگی با یک چرخش قلم
«خرده بورژوازی» را از معادالت حذف میکنند و آن را ماهیتاً و ذاتاً مرتجع و ضدانقالبی درنظر میگیرند .حال
https://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1932/new-road.htm
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آنکه خرده بورژوازی بحرانزده همانقدر که میتواند تبدیل به پایۀ فاشیسم شود و محافظهکار و ارتجاعی باشد؛
به همان نسبت هم میتواند رادیکال و مترقی باشد ،چنانکه تاریخاً پایگاه عمدۀ سازمانهای چپگرای چریکی
شهری بودهاست.
در یک سال گذشته ،اعتراضات مکرر بخشهای مختلفی از خردهبورژوازی ،هم بحرانزدگی این الیهها و هم
ضرورت جلب آنها را به برنامۀ انقالبی در دستور کار قرار داد:
 اعتراضات کشاورزان خرده مالک صاحبزمین در اصفهان ،یزد ،خوزستان و..
 اعتصاب کامیونداران
 اعتصاب بازار
 اعتصاب عمومی بانه (اوایل سال  + )97کردستان (شهریور )97

 .2طبقۀ کارگر و بخش پیشتازش
طبقۀ کارگرِ ایران به دلیل بحران بیکاری ،رشد سرمایۀ انگلی مالی و اختالل در تولید واقعی ،تحریم اقتصادی
و غیره دچار تجزیه و پراکندگی بسیاری شدهاست .تعطیلی کارخانههای بزرگ و رشد قارچگونۀ کارگاههای
غیررسمی کوچک ،برونسپاری بخش مهمی از تولید به کشورهایی مانند چین ،تعداد زیاد کارگران »دورکار»
و مشغول به کار در محیط خانه و غیره در کنار ارتش بزرگ بیکاران تصویر این پراکندگی را بهتر ترسیم میکند.
ارتش بیکاران نه فقط خود را در آمار رسمی بیکاری که در اشتغال به «مشاغل کاذبی» مانند دستفروشی،
کولبری ،کارورزی ،پایاننامهنویسی و غیره نشان میدهد .بدینترتیب بخشی از طبقۀ کارگر که از پروسۀ تولید
خارج شده است ،بدل به فقرای شهری میشود .پارهای از این فقرای شهری متحد کارگران خواهند بود و بخشی
دیگر از این فقرای شهری به جایگاه لمپن پرولتاریا ،یعنی به ابزار جاسوسی و سرکوب حاکمیت سرمایهداری
بدل میشوند .عضوگیریهایی که در پایگاههای بسیج ،مساجد ،سپاه ،مأمورین انضباط شهری و بخش
ت» بنگاههای سرمایهداری صورت میگیرد تقریباً همیشه از میان این قشر است .با این بخش اخیر نه
«حراس ِ
میتوان اتحادی کرد و نه ظرفیت و امکان مشارکت در جنگ طبقاتی علیه سرمایهداران را دارد ،برعکس علیه
کارگر میجنگد و مزدش را به دلیل این جنگ میگیرد.

اما رهبری سایر بیکاران و کارگران منزوی از محیطهای جمعی و فقرای شهری که در باال ذکر شد ،به دست
متشکلترین ،مترقیترین و طبقهآگاهترین بخش از طبقۀ کارگر (باالخص کارگران بخش صنعتی کشور) است.
چرا که این کارگران صنعتی هستند که هم شریان اقتصادی کشور را در دست خود دارند و هم موتور محرک
جنبش محسوب میشوند و با قدرت اعتصاب و انسجام خود میتوانند هم خردهبورژوازی و هم سایر کارگران و
زحمتکشان را به زیر پرچم خود بیاورند و اعتراضات را هدایت کنند.
نمونۀ بارز توصیف باال را در دو سال گذشته هم در اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب (که توانستند شهروندان
اراکی را با خود همراه کنند) دیدیم و هم در اعتراضات هفتتپه و فوالد اهواز که از کسبۀ شوش تا معلمان،
دانشجویان و سایر کارگران و زحمتکشان را به مبارزات خود جلب کردند.
 .1-2موتور محرک جنبش کارگری:
همانطور که گفتیم طبقۀ کارگر به لحاظ سطح آگاهی سیاسی و طبقاتی یکدست و همگن نیست .در این طبقه
هم با الیههای واپسمانده و غیرمتشکلِ طبقۀ کارگر طرف هستیم و هم با الیههای متشکل و مترقی .از میان
متشکلترین بخشهای طبقۀ کارگر (بخش صنعتی) هم بخشهایی هستند که به دلیل سابقۀ مبارزاتی و
جایگاه ویژۀ مبارزاتشان ،نقش موتور محرک را برای جنبش کارگری ایفا میکنند .فیالمثل کارگران فست
فود و ساختمانی بخش قابلتوجهی از نیروی کار را شکل میدهند ،ولی به دلیل پراکندگی و نداشتن یک
کارفرمای واحد فاقد قدرت چانهزنی و سازماندهیِ معلمان هستند که هم متشکلند و هم طرف حساب یک
کارفرمای واحد ،یعنی آموزش و پرورش و دولت.
ک «کمونیستها» با کل «طبقۀ کارگر» ،سخنی انتزاعی است؛ نه شدنی و نه مطلوب
صحبت از ارتباط ارگانی ِ
است .اینجاست که ما باید بخشهایی را که موتور محرک جنبش محسوب میشوند هدف بگیریم و رویشان
متمرکز شویم .این درس اول مبارزۀ مارکسیستی است .اینکه طبقۀ کارگر ،یک بخش پیشتاز دارد؛ موتور
محرکی دارد که میتواند سایر قسمتها را به حرکت در بیاورد.
بنابراین کار ما تعیین بخشهای موتور محرک جنبش است .این کاری است که لنین هم میکرد و با بررسی
آمار اعتصابات از یک طرف و مطالبات مطرحشده از سوی آنان ،بخشهای پیشرو و نقششان را شناسایی

ال اینکه چطور مدتی کارگران فلزکار (با مطالبات سیاسی) پیشرو بودند و بعد از افول مبارزهشان
میکرد .مث ً
چطور این نقش به کارگران نساجی (با مطالبات اقتصادی) منتقل شد.5
در یکی دو سال گذشته کارگران بخشهایی مانند «هپکو و آذرآب» و بعدتر «هفت تپه و فوالد اهواز» و
«معلمان» در جنبش کارگری ایران نقش پیشتاز و موتور محرک را بازی میکردند .بااینحال قابل انتظار است
که با افت و خیز مبارزه در هر دوره ،مبارزات برخی از بخشها کُندتر شود و بخشهای جدیدتری موتور محرک
ال اگر کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد ،در دهۀ  80نقش پیشتازی جنبش را داشتند ،در دهۀ  90این
شوند( .مث ً
نقش را سایر بخشها اشغال کردند).
 .2-2کارگران پیشتاز طبقه (رهبران عملی) کیستند؟
حتی در میان بخشهای پیشتاز جنبش کارگری هم ما با یک بدنۀ یکدست و همگن طرف نیستیم .مثالً از
بین هزاران کارگر کارخانۀ هفتتپه یا فوالد اهواز هم بهرحال اقلیتی از کارگران پیشتاز وجود دارند .در هفتتپه
هم کارگران روزمزد روستایی ناآگاه بخش کشاورزی مشغول به کارند و هم کارگران صنعتی آگاه و باسابقه.
وجود و استمرار اعتصابات و اعتراضات ،خود نشاندهندۀ وجود رهبران عملی یا همان کسانی است که میتوان
«کارگران پیشرو» خواند .کارگرانی که بسیاریشان در مقیاس جنبش کارگری بینام و نشاناند و بدون کمترین
پوشش رسانهای و عموماً تنها در سطح محلی و در محیط کار و میان همکاران شناخته شدهاند .در اینجا با
کارگرانی روبهرو هستیم ولو با تحصیالت اندک ،ولی بسیار تیز و سمج در مبارزه و دارای حساسیتهای سیاسی
و اجتماعی باال .کارگرانی جسورتر از دیگر همکاران که همیشه صف اول مبارزه میایستند .هرجا اثری از
اعتراض هست ،ردپای آنها هم هست و عموماً به همین دلیل در فهرست سیاه کارفرما و حراست قرار دارند.
کارگرانی که در مبارزه ،منافعِ جمع را به منافع فردی و شخصی خود ترجیح میدهند و به راحتی با هر سرکوب
و تهدیدی پاپس نمیکشند .کسانی که برای دفاع از حقوق و مطالبات جمعی ،مرتب ًا دانش خود را هم نسبت
به قوانین حقوقی و هم قوانین کار باال میبرند و هم مسائل عمومی سیاسی را دنبال میکنند .کسانی که سیاسی
شدهاند و واهمه یا مانع روانی در برابر «سیاسی» شدن مبارزۀ «صنفی» ندارند.

. https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1910/ssir/index.htm
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وظیفۀ کمونیستها یافتن و ارتباط با همین «پیشروهای کارگری» است.
حداقل  3خلط مبحث رایج دربارۀ اینکه «پیشروهای کارگری» چه کسانی هستند در میان کمونیستها وجود
دارد که پاسخ به آن را در سه بند کوتاه ارائه میکنیم:
« کارگران پیشرو» الزام ًا «سوسیالیست» نیستند :تجربۀ رهبران کارگری در حین اعتصاب و
تقابلشان با دولت بهعنوان حامی «طبقۀ سرمایهدار» ،زندان ،شکنجه و غیره  ،آنان را از لحاظ ذهنی
دگرگون میکند ،تصویر کلیتر -یعنی «نظام سرمایه» -را به آنها نشان میدهد و آنان را به درجات
مختلفی از آگاهی ضدسرمایهداری میرساند .به این اعتبار یک کارگر پیشرو مستعد تبدیل به یک
پیشروی سوسیالیست است ،اما الزاماً سوسیالیست نیست .اینکه این آگاهی در سطح سندیکالیستی
باقی بماند یا به آگاهی انقالبی برسد ،امری است که روند مبارزه و دخالتگری کمونیستها تعیین خواهد
کرد.
« کارگر پیشرو» صفتی ابدی و ازلی نیست :برخی کارگران پیشرو ممکن است زیر سالها فشار
کرنش کنند و حتی چه بسا به ضد آنچه که بودند بدل شوند ،6برخی دیگر از پیشروهای کارگری هم
به دنبال بازنشستگی یا اخراج و زندان ،تدریجاً اصطکاکشان را با محیط کار و پیوندشان را با بدنۀ
کارگری از دست میدهند و از این پس نمیتوانند با ریتم و سرعت تحوالت در محیط کار سابق خود
یا جنبش کارگری پیش بروند.
« فعال کارگری» همان «کارگر پیشرو» نیست :دهۀ هشتاد و فضای اصالحات ،باعث شد که
طیفی از سوسیالیستهای بقایافته از سرکوب خونین دهۀ شصت ،مجدداً به فضای عمومی و علنی
جامعه بازگردند .از این دهه به بعد پدیدهای بنام «فعال کارگری» در جنبش بروز پیدا میکند که عمدت ًا
شامل چپهایی میشود که برای فعالیتشان از این عناوین استفاده میکنند .فعالین کارگری ،نه ضرورت ًا
کارگر هستند و نه رهبران عملی محیط کار.

 . 6سرنوشت رضا رخشان ،فریدون نیکوفرد ،جلیل احمدی و ابراهیم امیری از اعضای هیأت مدیرۀ سندیکای هفتتپه و منصور اسانلو ،سعید ترابیان
و حسن میرزایی از سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد که همگی بالاستثناء دارای سوابق مبارزاتی و زندان بودهاند ولی نهایتاً به راست چرخش
کردند ،گواه این ادعاست.

درﺑﺎرة ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺘﮕﺮي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي
ﺳﻮال ﺑﻌﺪي ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي )ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﯿﺸﺮو( و ارﺗﺒﺎط

ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭼﻪ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﺟﻠﺐ ﻣﺒﺎرزة اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮاي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺮد؟

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎ و راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶِ روي ﺟﻨﺒﺶ

ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮕﯽ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻮزهﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ را ذﯾﻞ  2ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ

ﻣﯿﺪﻫﻢ:

 -1ﺣﻮزة ﻃﺮح »ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت« و » -2ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺟﻨﺒﺶ«.

» -1ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ«:

ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺒﺎرزة روزﻣﺮة ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺒﺎرزة ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﻘﻼب

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﮑﺎﻓﯽ وﺟﻮد اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ دو روﯾﮑﺮد ﺿﺪﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا

ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﻟﻒ( روﯾﮑﺮدي ﮐﻪ از وﻇﯿﻔﮥ ﭘﺮﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﻪ ﮐﻞ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و وﺟﻮد ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ »ﮐﺎرﮔﺮانِ ﻣﺤﺘﺎج
ﻧﺎن ﺷﺐ« و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﮐﺜﺮاً »ﺻﻨﻔﯽ« را ﺳﻨﺪي دال ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،دو ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزة ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي ،ﺧﻮد را ﻏﺮق در »ﺟﺪال ﻧﺎن

و ﭘﻨﯿﺮ« و رﻓﺮم در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزة ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎي

ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و وﻇﯿﻔﮥ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ب( روﯾﮑﺮدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزة روزﻣﺮه و ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮة ﺻﻨﻔﯽ و

ﻣﻠﻤﻮس ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻃﻮﻃﯽوار ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ و اﻧﻘﻼب و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﻮراﻫﺎ
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ
آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﻞ زد و ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻮري و ﺻﻨﻔﯽ و روزﻣﺮة

ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزة اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ» ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ

ﺑﺎ ﻧﻘﺪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ارﻓﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ  7ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪي ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ارﻓﻮرت )ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ( ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ »ﺣﺪاﻗﻠﯽ« و »ﺣﺪاﮐﺜﺮي«

اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪة ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺣﻮاﻟﻪ داد و ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻓﺮم در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري و ﻧﺸﺎﻧﺪن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺪود ﮐﺮد ،در ﻋﻮض رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻗﺪ

ﻋﻠﻢ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ:

»ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ارﻓﻮرت اﺳﺖ؛ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻮري و اﺻﻄﻼﺣﺎً

ﺣﺪاﻗﻠﯽِ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزة اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻫﺪف ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﺪاﮐﺜﺮي اﺳﺖ

… ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﺪاﻗﻠﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و آن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ؛

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ«
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اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در اﻧﻘﻼب  1917ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﺪاﻗﻠﯽ-ﺣﺪاﮐﺜﺮي را

ﻣﺮدود اﻋﻼم ﮐﺮد و در »ﺗﺰﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ« )ﻣﺼﻮب ﮐﻨﮕﺮة ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ژوﺋﻦ-ژوﺋﯿﮥ  «1921و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﭼﻬﺎرم ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﺣﺪاﻗﻠﯽ و ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪي ﮐﺮد:

»ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎرزة روزﻣﺮهﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘُﻞِ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﻘﻼب را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اوﺿﺎع و

اﺣﻮال و آﮔﺎﻫﯽ اﻣﺮوز اﻗﺸﺎر وﺳﯿﻊ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ :ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪ
دﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ !«9
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https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/12/31.htm
9
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/tp-text.htm
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در واﻗﻊ »ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« ﺟﻮﻫﺮة ﮐﻞ ﻣﺘﺪ و روش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻪ

ﭘﯿﺸﺮوﻫﺎي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﻟﺰاﻣﺎً در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ

در ﻣﻮاردي ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،در ﻋﻮض ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﻼً و ﺑﺎﻟﻘﻮه

ﮐﺎرﮔﺮان را ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﻪ

اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري ﻗﺮار
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮي ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮي در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ادارات و ﻣﺆﺳﺴﺎت ،آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻟﻐﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺤﺮانزده ﺑﻪ دوﻟﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻧﺤﻼل ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ و ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﻣﺮدم در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ

و ﻏﯿﺮه ،از ﺟﻤﻠﮥ ﺟﺎاﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ

ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده و ﺑﺪون ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ را از

آن ﮔﻠﭽﯿﻦ و ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي دﺧﺎﻟﺘﮕﺮي

ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،درك ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
و ﮐﺎرﺑﺮد آن اﺳﺖ.

»ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮي« ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﯿﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن  97در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه زﻧﺪهاي ﺑﻪ اﺳﻢ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ

ﻣﺤﮏ ﺧﻮرد و ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در »ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ« )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺷﻮراي ﮐﺎرﮔﺮي
ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ«( ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از »ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮي« را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اِﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ:
• ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺪﻧﺎم ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدﻧﺪ
• ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ ﺧﻮراك دام را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ
• ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ روي ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮسﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ
• اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اراﺿﯽ و اﺧﺘﻼس ارزي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را اﻓﺸﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻏﯿﺮه.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮي ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آن ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي اﻋﺘﺼﺎب ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﻬﺮهاش ﺑﻮد و
ﺷﻌﺎرش ﺑﻪ »ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪاﯾﻢ ،ﮔﺮﺳﻨﻪاﯾﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ« ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﻣﺪت اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ

اﻣﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ .درﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪاي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزة ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ در اﻧﺪك

ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ »اوج« و روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ رﺳﯿﺪ :ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺸﺎي اﺳﻨﺎد اﺧﺘﻼس ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺳﻮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﮐﺎرﮔﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻒﺑﻨﺪي روﺷﻨﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻃﺮف آن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ،ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻏﺬﭘﺎرس ،ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺴﺒﮥ ﺷﻮش و ﻏﯿﺮه ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ،

دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري!

 -2ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ
ﺑﺮﻫﮥ ﭘﺮﺷﺘﺎب دي ﻣﺎه  96و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺗﺨﺎذ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار داد .اﺗﺨﺎذ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ

اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻋﯿﻨﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ذﻫﻨﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺎ )ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( در ﺗﻀﺎد ﻧﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ آن

اﺳﺘﺮاﺗﮋي را ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻮدن ﻫﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ

ﮐﻪ اراده ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ را ﺑﺘﻮان از ﭼﻨﺘﮥ ﻧﻈﺮي ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﻨﻮان راهﺣﻠﯽ ﺑﺮاي دورة آﺗﯽ

اراﺋﻪ ﮐﺮد.

اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺎرب اﺧﯿﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪيﻫﺎﯾﯽ

ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:
• اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ  ،96ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﻓﻮﻻد ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ و اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎي ﻧﻮروز  97ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب و ﺟﺎده ﺑﺴﺘﻦ

ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﻧﻮﯾﺪ ورود ﺑﻪ ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻨﺒﺶ را ﻣﯽداد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺳﺮاﺳﺮي دي ،اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺧﺮداد  97ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎﻧﻪ ،اﻋﺘﺼﺎب ﺷﮑﻮهﻣﻨﺪ و ﺳﺮاﺳﺮي

راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن آﺗﺸﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر را از ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب در

ﻧﻮردﯾﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎﻻﮐﺸﯿﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﺷﻌﻠﻪور

ﮐﺮدن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﺎورزان و داﻣﺪاران و ﻣﺮغداريﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺷﺪ .اﻋﺘﺼﺎب

ﺳﺮاﺳﺮي ﮐﺎﻣﯿﻮنداران وﺟﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶ و ﻗﺪرت اﻋﺘﺼﺎب را در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ؛ اﻣﺮي ﮐﻪ در

ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽاﻏﺮاق ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﺑﻌﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻂ و

اﺑﻨﯿﻪ رﺳﯿﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ و در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﻤﺎه اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ

ﻓﻮﻻد-ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد.

ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ در ﺳﺎل  97آﻣﺎدﮔﯽ ورود ﺑﻪ ﻓﺎز »اﻋﺘﺼﺎب
ﻋﻤﻮﻣﯽ« را داﺷﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دي ﻣﺎه  96و در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻻت ده روزة دي ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ

اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻃﻮل آن ده روز ﺷﻮرش ،ﺣﺘﯽ ﺿﺮبآﻫﻨﮓ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺻﻨﻔﯽ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي ﭘﯿﺶ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺑﻮد ﻫﻢ ﮐُﻨﺪﺗﺮ و ﮐُﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ.

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺷﺪت اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺻﻨﻔﯽ در آن اﯾﺎم )دي  (96رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺖ دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه داﺷﺖ :از ﯾﮏ ﺳﻮ
رژﯾﻢ از واﻫﻤﮥ اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺎر ﭼﻨﺎن ﻓﺸﺎرﻫﺎي»ﭘﯿﺶﮔﯿﺮاﻧﻪ«اش را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان

از ﺗﺮس ﺧﻮردن ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﺑﺮاﻧﺪازي« و »اﻏﺘﺸﺎش« از ﺧﯿﺮ ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﺘ ًﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ؛ و

از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺛﺒﺎت و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز روﺷﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻔﺮادي در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻇﺎﻫﺮﺷﺪن اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﯿﺪ  10و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎري ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي درﮔﯿﺮ اﻋﺘﺼﺎب )اراك،
ﺷﻮش ،اﻫﻮاز( و ﺟﻠﺐ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ،زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزة ﮐﺎرﮔﺮي داﺷﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺰ را در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ:

اول ،اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﻫﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ
رﻫﺒﺮي ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً آﻧﮑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ را در

ﻼ آﻧﭽﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ-آذرآب و ﺑﻌﺪ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ-
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺜ ً

ﻓﻮﻻد در اراك و ﺧﻮزﺳﺘﺎن رخ داد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮانِ ﺗﻨﻬﺎ  2ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮف و
 . 10ﻣﺜﻼً ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ از ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر« .ﯾﺎ ﺷﻌﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻮﻻد» :ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻮﻻد ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﺑﯿﺪاد ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﻢ-
ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﻢ« و »ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان آﻫﻨﯿﻢ -رﯾﺸﮥ ﻇﻠﻢ رو ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ« ؛ ﯾﺎ ﺷﻌﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ» :ﻧﺎن ،ﮐﺎر ،آزادي -ادارة ﺷﻮراﯾﯽ«

ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪاي ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد در ﺻﻮرت ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮانِ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

و ﻣﻮﺳﺴﻪ و اداره ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ( ،ﺟﻨﺒﺶ وارد ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!

***
ﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﮥ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼس درﺳﯽ ﺑﺮاي اﻋﺘﺼﺎبﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗ ِ
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻋﺘﺼﺎبﮐﻨﻨﺪه ،ﺟﻬﺸﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﺳﻢ ﺗﺸﮑﻞ

و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﺨﻮرده ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮ را

ﺑﺮﻣﯿﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .در واﻗﻊ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎري را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮي

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﮐﺎرﮔﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﮐُﻨﺪ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد )اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ

از اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ  1905روﺳﯿﻪ رخ داد(.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺘﺸﮑﻞﺗﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ در ﺧﻂ اول ﻣﺒﺎرزة ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و

ﻣﺮز ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﮑﺎفﻫﺎي دروﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺣﻮل ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻏﯿﺮه،
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ اﯾﻦ ﻣﻮرد را در ﻫﻢ در اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران و ﻫﻢ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در ﺳﻨﺘﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺮﯾﺒﻮن داده ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﮑﺎﻓﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ.

اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺞ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎدهاي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ از دﯾﺪهﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮده :اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ در دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ!

اﻟﺒﺘﻪ »اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻧﻮﺷﺪاروي ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﺎﺣﺪ زﯾﺎدي ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻬﻢ از زﻧﺠﯿﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ

ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي )از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ(

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﻓﺎز ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪاي ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮔﺮﭼﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ رخ ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﺿﺮورت دﺧﺎﻟﺘﮕﺮي
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺟﺮﻗﻪﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ آن ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ»اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ« را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﺗﺼﻨﻌﯽ« ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ

ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در »اﺗﺎقﻫﺎي دودﮔﺮﻓﺘﻪ« ﻧﺸﺴﺖ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن اﯾﻦ »ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« را از ذﻫﻦ ﺗﺮاوش ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ آن را
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻓﺮاﺧﻮان« رو ﺑﻪ »ﺗﻮدهﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ« ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺿﺮورت

»ﺗﺪارك« ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﺪارك ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎي ﺧُﺮدي ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﺼﺎب

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﻫﻢ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ-ﻓﻮﻻد رخ داد؛ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ

ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و در ﺻﻒ اولﺷﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ،اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑُﻌﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽاش

ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻮﻻد ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ زدﻧﺪ» .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان

ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان از ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎرس و ﻫﭙﮑﻮ
ﺗﺎ ﻓﻮﻻد ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا و ﻏﯿﺮه را ﺟﻠﺐ ﻣﺒﺎرزة ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮي ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪي ﺷﺪ )اﻣﺎ رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺖ( ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ

»ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎدﯾﻦ« اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺠﺎي اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ از

ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺮ و ﭘﻼﮐﺎرد از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻣﺤﺪود )وﻟﻮ ده دﻗﯿﻘﻪ( در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدي از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي را

درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮانِ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه را ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮض دوﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻼ ﺳﻼح »اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮي«
ﭼﻮن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮي ،ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻤ ً

را – ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺿﺎﻣﻦ آن را
ﻧﮑﺸﯿﺪه و ﺷﻠﯿﮏ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ(.

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺮﺿﯽﺗﺮ و ﮐﻠﯿﺪيﺗﺮ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻨﺮ و ﭘﻼﮐﺎرد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزة

ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻒ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻢ

ﺑﺮاي ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي  97ﺑﻮد .اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺻﺤﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ »اﻋﺘﺼﺎب« را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزة ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن در
ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻧﺮژي اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎي

اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ :از ﺟﻤﻊ آوري اﻣﻀﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮدﺟﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﺠﻤﻌﺎت

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ،از ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﮑﻮت .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻬﺮﻣﺎه ،ﺟﻨﺒﺶ

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﮐﯿﻔﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،ﺳﻄﺢ درﮔﯿﺮي و دﺧﺎﻟﺖ

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب اﺧﯿﺮ ﻧﺒﻮد .ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﺮﺿﯽﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﺠﻤﻊ

ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﻌﻠﻤﺎن-ﻧﻤﻮﻧﮥ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  97ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺷﺪ( ،ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت

ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻧﮥ وﺳﯿﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪن اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﺣﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦﺷﺎن و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﻗﺮار دﻫﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﻣﺒﺎرزة ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮد.

ﺑﺎاﯾﻨﺤﺎل ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮي ،ﯾﮏ ﺿﻌﻒ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﻬﻠﮏ )ﭘﺎﺷﻨﮥ آﺷﯿﻞ( داﺷﺖ؛ آن ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮراي
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﺮ دو اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب

» 2روزه« و اﻋﻼم اﺧﺘﺘﺎم آن ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع اﻋﺘﺼﺎب )ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺸﺮوط ﻧﮑﺮدنِ ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎب( ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺪون رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﻫﺪاف و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت

رﺳﻤﯽ را )وﻟﻮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ( ﭘﺎي ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ .11

ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮي ﺿﺎﻣﻦدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دوﻟﺖ ﺑﯿﺮون

ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ/دوﻟﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽ ﻫﯿﭻ

ﺗﻌﺮﺿﯽ ﻗﺼﺪ ﻏﻼف ﮐﺮدن ﺳﻼح اﻋﺘﺼﺎب را دارﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را ﺑﺮاي ﺳﺮﮐﻮب ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
 . 11اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﺸﮑﻠﯽ ،ﺟﻨﺎح ﭼﭗ و راﺳﺖ درون ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻋﺘﺼﺎب دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺻﻨﻔﯽ ﻗﺎﻓﻠﻪ را ﺑﻪ رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﺧﺖ.

ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎب اول ،ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎي زﯾﺎدي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ

ﻣﺠﺪداً در دور ﺑﻌﺪي اﻋﺘﺼﺎب ﻧﯿﺰ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺧﻄﺎي ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﻌﺪي ،آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ دوﻣﯿﻦ دور اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت

ﮐﺎرﮔﺮي ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ-ﻓﻮﻻد ،اﻣﺎ ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رأي ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﮥ اﻋﺘﺼﺎب داد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺮهﺧﻮردن ﻫﺮ ﺳﻪ

اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎي اوﻟﯿﮥ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺷﻌﻠﻪور ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت روز ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﻻزم را

داﺷﺖ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻓﺎز اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ

را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

درسﻫﺎي دورة ﺳﺮﮐﻮب
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﭼﭗِ ﻓﻌﺎل درون آن در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪدي

ﺷﺪﻧﺪ :از ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ و ﺻﺪور اﺣﮑﺎم زﻧﺪان ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ ﻓﻌﺎل در ﺷﻮراي ﺻﻨﻔﯽ )دي  (96ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ

ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن )اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن  ،(97دﺳﺘﮕﯿﺮي و ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزي ﺑﺮاي رﻫﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮي

ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز )آﺑﺎن  (97و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺣﺒﺲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ،اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ

در ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر )دي  ،(97دﺳﺘﮕﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ و اﻋﻀﺎي ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮔﺎم و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮي اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽ

اﺗﺤﺎدﯾﮥ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان.

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت و ﻣﻮج ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻮاري ﻧﺸﺴﺖ و در ﻻك دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ

از ﺿﻌﻒﻫﺎي ﺧﻮد در اﯾﻦ دوره ﺑﺸﮑﻞ دﻗﯿﻘﯽ درس ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮد را ﺑﺮاي دورة آﺗﯽ آﻣﺎده ﮐﺮد.
• درﺑﺎرة ﺳﺒﮏ ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ:

ﯾﮏ درس ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر دورة ﺳﺮﮐﻮب آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ و »ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازي« در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﻋﻠﻨﯽ«

و »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة

ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري و ﻣﺒﺎرزة اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ

درس از ﻫﻤﺎن دي ﻣﺎه  96ﺑﺎ ﯾﻮرش ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ ﺷﻮراﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ؛

اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب دي ﻣﺎه  97ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﭼﭗ را ﺑﺮاي ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮد.

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ آبﺑﺎزي ﭼﻨﺪ ﺟﻮان در ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ

آﻧﺎن را زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽِ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮﻫﻢ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ رژﯾﻢ

اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺻﺮار ﻟﺠﺒﺎزاﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺰﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﭘﺮوﺳﮥ
ارﺗﺒﺎطﮔﯿﺮي و اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ را دﺷﻮار و ﮔﺎه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اوﻻً ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ

ﻧﯿﺴﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ و ﺑﺎﺛﺒﺎتﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي ﻫﻢ در اﯾﻦ دوره از ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺎﺣﺶ در ﻋﻠﻨﯽﮐﺎري ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﺮ دو دور اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ

ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮي را ﻋﻠﯿﻪ اﺑﺮﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻨﺪة اﻋﺘﺼﺎب ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ
و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ را ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺣﻔﺮة اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ،ادﻣﯿﻦ

ﮐﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎي دﺧﺎﻟﺘﮕﺮي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
درﮔﯿﺮ اﻋﺘﺼﺎب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻗﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اول اﻣﻨﯿﺖ دروﻧﯽ ﺧﻮد رﻓﻘﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

درون اﯾﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ.

• ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻣﻨﺰهﻃﻠﺒﺎﻧﮥ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ :ﮐﺎرﮔﺮان را -وﻟﻮ ﭘﯿﺸﺮو -ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﺤﺮاﻓﺎت

و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺎ روﯾﮑﺮدي در ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺪهآل ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد از ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرز را ﺑﻪ ﺟﺎي واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺒﺎرز ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻪﻣﺎﻧﺪهاي از ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﻪ

رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻨﯿﻔﺮ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ

و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﯽ از ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدي ﺿﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻗﺪم ﺑﮕﺬارد،
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮد ﻋﻤﻼً در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ،در دورة ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ دﻓﺎع

از اﻋﺘﺼﺎب و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﭙﺮدازد و در ﺳﮑﻮت ﺧﺒﺮي ﻣﺠﺪداً ﺑﻬﻤﻦ اﻣﺴﺎل دﺳﺘﮕﯿﺮ و رواﻧﮥ

زﻧﺪان ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺰهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ زﺑﺎن اﻗﻨﺎﻋﯽ ،ﻧﻘﺪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺻﺒﺮ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدي از زﯾﮕﺰاگ زدنﻫﺎي ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرز ،ﻣﺤﺼﻮل

ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ و ﺧﺎﻣﯽ و ﺑﻌﻀﺎً ﻓﻘﺪان ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﻧﻔﻮذ اﺳﺖ و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﭼﮑﺸﯽ

روي ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

• دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ :ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺰهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻫﺮ درﺟﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ

ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﭘﯿﺸﺮوي ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻟﻔﺎﻓﮥ »ﻧﻘﺪ« ﺑﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯽ،

ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺪﻧﮥ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي را ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدي از ﺗﻤﺮﮐﺰ و
اﻓﺸﺎﮔﺮي اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮده و ازﮐﺎراﻓﺘﺎدة اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ

زﯾﺎدي ﺑﻪ رﻗﺒﺎي اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺪاوم آنﻫﺎ در ﺣﻮزة ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ

ن واﺣﺪﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ،ﺗﻬﯿﮥ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﺧﺒﺮي و ارﺗﺒﺎطﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮا ِ
ﺑﺤﺮانزدهاي ﻫﻤﭽﻮن آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﻟﻤﻬﺪي ،ﻫﭙﮑﻮ و رﺷﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ،ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و ﻏﯿﺮه( .

• ﻫﯿﺠﺎنزدﮔﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﻗﻮا :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮازن ﻗﻮاي ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ

ﺣﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه .در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎذب در ﻧﺒﺮد

ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻮرش دي ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻓﻮر ًا ﻓﺎز ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ

و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي »ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ« ﮐﻪ ورود ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺷﻮراﯾﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ

اﯾﻦ دﺳﺖ اﻏﺮاقﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺳﺮﮐﻮب و اﻓﻮل ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻨﺒﺶ در آن ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ آن ﺗﺰﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

• ﺟﻨﮓ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رژﯾﻢ و ﻓﯿﮏ ﻧﯿﻮز:
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺳﺨﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻧﮏ و ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ ﭘﯿﺶ

ﻧﻤﯽرود ،در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﺑﺰار رﺳﺎﻧﻪ ،ﺳﺎزش و ﻣﺬاﮐﺮه و رﻫﺒﺮﺳﺎزي ،ﺣﯿﻠﻪ و ﺗﺮﻓﻨﺪ و ﻧﻔﻮذ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻖ و

دروغ و ﺟﻌﻞ و ﻫﺰار ﺳﻼح ﻧﺮم دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺮ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﻮذ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دوﻟﺘﻬﺎي

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮرژواﯾﯽﺷﺎن ﺑﺎ راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي آن را ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن و رﻗﺒﺎي ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻮرش ديﻣﺎه ،رژﯾﻢ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺎران اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯿﺰد ﺗﺎ اﺧﺒﺎر واﻗﻌﯽ در ﺳﺎﯾﻪ

ﺑﺮود .و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﯿﮏ ﻧﯿﻮزﻫﺎ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮد.

اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓِﯿﮏ ﻧﯿﻮزﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ

ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ را ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺜﺎل زد :از ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ )ﻣﺜﻞ» :اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران و راﻧﻨﺪﮔﺎن« ﺗﺎ »ﭼﺎﻟﺶ داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺮان«( از ﺳﻮي ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
دروﻏﯿﻦ )دور ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران( ﺗﺎ ﻓﯿﮏ ﻧﯿﻮزﻫﺎي رژﯾﻢ درﺑﺎرة آزادي اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و

ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن در روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮي و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺷﺎﺋﺒﮥ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﮑﻨﺠﮥ ﺑﺨﺸﯽ ،ﺧﺒﺮﭘﺮاﮐﻨﯽ درﺑﺎرة ﺑﺎزﮔﺸﺖ

او ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻏﯿﺮه ،ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗﻫﺎ )ﺣﺰﺑﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ( رﮐﺐ ﺧﻮردﻧﺪ.

اﻧﺘﺸﺎر ﻣﮑﺮر اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس و ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ وارد ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﯿﮑﻨﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر

ﺳﺮﮐﻮب( رﻓﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺮﻓﻪاي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎوردش ﺷﻮد

و در ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .رﮐﺐ ﺧﻮردن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ از اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ

اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ آن راه زﯾﺎدي در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ.

• اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ :ﺧﺼﯿﺼﮥ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﻊاﻻﺳﻒ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽاش را ﻧﺸﺎن داده ،ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻏﻠﯿﻆ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼاﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ را آﻟﻮده ﮐﺮده .اﯾﻦ ﭘﺎﺷﻨﮥ آﺷﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ

دردﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ رﻓﻘﺎﯾﯽ درون اﯾﺮان زﯾﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺎزه ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺟﻨﺎحﻫﺎي

ﻣﺨﺎﻟﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آن ،راه را ﺑﺮاي درﻣﺎﻧﺶ
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮﻻت در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺿﺮورت ﻧﻘﺪ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي

ﻣﻮردي و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت رﻗﯿﺐ را در ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ

ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮي و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد و ﻗﺼﺪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روﯾﮥ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻻﺟﺮم اﺗﻤﯿﺰه و از اﯾﻦ رو ﺗﻀﻌﯿﻒ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ از اﻣﮑﺎن »اﺗﺤﺎدﻋﻤﻞ« ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻪ

ﻓﻘﻂ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ.

دورﻧﻤﺎي آﺗﯽ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺿﺮﺑﮥ ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪهاﺳﺖ و ﻧﻪ
ﻋﺰم ﺗﻮﻗﻒ دارد .ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺒﺎرزات ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮش

اﺳﺖ .ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ اﺧﺮاجﻫﺎ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزيﻫﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰاران

ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ دﻗﯿﻘﺎً در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ »ﻫﭙﮑﻮ« و »ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ« و »ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز« ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ
در ﺣﺎل ﺗﮑﺜﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽاﻧﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزيﻫﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺤﺮانزده ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪد و

ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽﺷﺎن ،ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮوي
اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم درسﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻫﭙﮑﻮ ،ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز و ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و ﻏﯿﺮه

)ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ ﺿﺮورت ﮐﺸﺎﻧﺪن اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺿﺮورت اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر

ﻣﻌﺘﺮض ،اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﻔﯽ اﻋﺘﺼﺎب و  (...ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دوش ﻣﺎ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ،و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ روﺷﻦ از ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺘﮕﺮي ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي

ﻼ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي
ﻣﺒﺎرزة ﮐﺎرﮔﺮان )ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﺒﺎرزة ﻣﻠﻤﻮس و روﻣﺰة آﻧﺎن( ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺜ ً

ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﺰده ؛ ﺷﻌﺎر »ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺮي« ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎً اﺷﻐﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در واﺣﺪﻫﺎي

رو ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ؛ ﺑﯿﺮون آوردن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﭼﻨﮕﺎل ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺘﯽ؛ ﺗﺮوﯾﺞ

ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎدﯾﻦ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از دﯾﮕﺮي و…

