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 شورای دعوت به ،مهر ۱۳ شنبهپنجدر روز  کشور معلمان تجمع

 مک بودجۀ» به واکنش در معلمان صنفی هایتشکل هماهنگی

 ودجه،ب به اعتراض این البته که گرفت صورت «پرورش و آموزش

 دۀشانباشته مطالبات از انبوهی به اعتراض برای بود ایبهانه

 .معلمان

 از یکی دقیقاً درمان، و بهداشت بخش مانند هم آموزش بخش

 ترتنگ آن بر سرمایه قبضۀ قدرچه هر که است هاییحوزه آن

 و کشدمی کنار هایشمسئولیت از دولت قدرچه هر شود،می

 ران  کارگ فقط نه شود،می تربیش آموزش آزادسازی هایسیاست

 قۀطب کل حقیقت در که( معلمان یعنی) بخش این به مختص

 هاصد کردن  واگذار. دهدمی قرار تأثیر تحت مستقیماً  را کارگر

 و قدیمی امکانات یا غیرانتفاعی، بخش به دولتی مدرسۀ

 هایشهریه دارد، وجود دولتی مدارس در که هاییمحرومیت

 دهه یک تا حداقل که کارگری شودمی باعث غیره و اجباری

 بورمج دولتی مدارس در هایشبچه تحصیل خاطربه این از پیش

 برای قدرنآ فرسایشی هایتاکتیک کلی با امروز بدهد، پولی نبود

 ای دویست صدهزار، باألخره تا شود دوانده سر فرزندش نامثبت

 ظاهراً  هاشهریه این هرچند. بکشند او از تومان هزار صدسی

 است واضح اما شود،می گرفته «غیرقانونی» شکل به اصطالحبه

 در حتی جائیکه تا دهد؛می رخ دولت سبز   چراغ با مستقیماً  که

 پرورش و آموزش وزارت خود   درونی  بخشنامۀ اخیر سال دو یکی

 بودجه آنکه دلیلبه گفتمی مدیران به صراحتاً  که بودشده افشا

 آموزاندانش خود  از باید مدیران ها،هزینه جبران برای است، کم

 .بگیرند شهریه

 ،شودمی معلمان خود   به مربوط کهجایی تا موضوع، این از جدای

 معلمان با رسمی قراردادهای عقد از امتناع با دولت که شاهدیم

 غیررسمی را آموزش بخش در شاغلین از زیادی بخش وارد،تازه

 پیش، هایدهه که معلمی ترتیببدین. استکرده التدریسی حق و

 ورداربرخ مرخصی حق و ثابت دستمزد و بازنشستگی و بیمه از

 پردازد،می تدریس به هفته در که ساعاتی تعداد ازای به اینک بود،

 از برخورداری بدون و بازنشستگی حق بدون و بیمه بدون

 دستمزدهای. کندمی دریافت شندرغازی مرخصی،

 صدسی تا ۱۰۰ بین گاهی انگیزند؛ رقت حقیقتاً هاالتدریسیحق

 زینۀه کفاف فقط ماه در شاید که است پایین قدرآن که هزارتومان

 باً تقری و بدهد پوشش بتواند را کار محل به خانه از نقل و حمل

 روزی یک کهاین امید هب فقط هاالتدریسیحق تمام

 جنبش ثابت پای معلمان؛ اعتراضات 

 آن استراتژیک اهمیت و کارگری معترض
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 .دهندمی ادامه تدریس به چنانهم بشود، رسمی قراردادهایشان

 ارهایفش انواع زیر قدراین که معلمی کنید تصور شرایط این در

 السک در برایش ابتکاری و ذوق و حوصله دیگر است، اقتصادی

 .ماندنمی باقی درس

 یرسم معلمان خود   حتی کنار، به التدریسیحق معلم هزار هزاران

 اولً  دارند؛ نگرفتهجواب مطالبۀ کلی هم پرورش و آموزش

 اتاعتراض ثابت شعارهای از یکی) است پایین دستمزدهایشان

 ون،میلی سه فقر خط» که بوده این همیشه اخیر سال در معلمان

 بعضی: دارند مزدی معوقات ثانیاً  ؛(«میلیون یک ما حقوق

 هک هاییوام نشده،پرداخت هاکاریاضافه نشده، پرداخت هاپاداش

 نگه را دستمزدها مدام دولت مانده، مسکوت بود داده وعده دولت

 یبترت این به و کند پرداخت تأخیر روز چند با ماه آخر   تا داردمی

 دستمزد ثالثاً بزند؛ جیب به تریبیش بانکی سود

 ینا نیست؛ برابر شاغلین با پرورش و آموزش َهایبازنشسته

 ولی شده تصویب سازیهمسان قانون خود   که است درحالی

 از نجومی اختالس چنان رابعاً. رودمی طفره اجرایش از دولت

 سمجل به اشرسوایی کوس  که شده فرهنگیان ذخیرۀ صندوق

 اعتراض که شده باعث مطالبات این همۀ خالصه و رسیده هم

 و ودبش بدل کارگری معترض جنبش از ثابتی پای به معلمان

 اتاعتراض همین سازماندهی و مشارکت دلیل به معلمان از برخی

 .بگیرند حکومت از بلندمدتی احکام صنفی

 و ارکتمش بگیریم، نتیجه خالصه طوربه بخواهیم اگر بنابراین

 کشاندن   برای تالش و معلمان پیاپی اعتراضات در مداخله

 اهمیت اعتراضات این به شانوالدین و آموزدانش هامیلیون

 است یلدل همین به دقیقاً و دارد کارگری جنبش برای استراتژیک

 این هب را عملش برنامۀ از بخشی نیز «سازمانده عمل کمیتۀ» که

 اشدخالتگری حوزۀ از را اعتراضات این هم و داده اختصاص حوزه

 تأیید در. گرفت خواهد پی نزدیک از که گذاردنمی بیرون فقط نه

 علمانم اعتصابات که را نقشی کنیمنمی فراموش اهمیت، همین

 کارگران اعتصاب از بعد) اقدام همین و داشت ۵۷ پاییز در دقیقاً 

 گردی هایحوزه به اعتصاب کشاندن برای ایجرقه( نفت صنعت

 مه نهایتاً و شد پخش دومینو عین که بود خدماتی و تولیدی

 .کرد فلج را شاه داریسرمایه دولت
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 واقع در بگذریم، که معلمان اعتراضات استراتژیک اهمیت از

 شورای طرف از تجمع این از قبل روز بیست که ایاطالعیه

 جمعت این به فراخوان دربارۀ معلمان صنفی هایتشکل هماهنگی

 داشت،ن طبقاتی بوی و رنگ که ادبیاتی رغمعلی شد، داده بیرون

 وزۀح از فراتر که کردمی مطرح درونش را مضامینی و مطالبات اما

 سوی و سمت تدریجاً  و بود رفته «صنفی» اصطالحبه صرف  

 این دیگر معنی کرد؛ شناسایی محتوایش در شدمی را طبقاتی

 رد پیداکرده بُروز آگاهی   سطح دادمی نشان که است این حرف

 از رجلوت چندگامی شان،صنفی هایتشکل و معلمان اعتراضات

 طشرای از صرفاً  معلم که بینیمنمی جااین ما دیگر آمده؛ قبل

 حق» مسألۀ مستقیماً بلکه بزند، حرف خودش دستمزد و معیشت

 ریهشه اخذ به و کندمی منتشر اشبیانیه در را «رایگان آموزش

 بخش «سازیپولی سیاست. »کندمی اعتراض آموزاندانش از

 «معلمان مستقل تشکل» حق از. دهدمی قرار نقد مورد را آموزش

 زیساایمن از. کندمی دفاع زندانی معلمان آزادی از کند؛می دفاع

 این از بعد روز چند درست مثالً کهاین یا. کندمی دفاع مدارس

 آمد، بیرون یزد در هاافغان مدارس بستن خبر وقتی اطالعیه،

 96مهر  معلمان در  تظاهرات گزارش 
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 این و داد بیرون دیگری اطالعیۀ هماهنگی شورای همین

 قح از کرد؛ محکوم درستی به را نژادپرستانه و حقیر رفتارهای

 هک بینممی پس. کرد دفاع ایران در افغان کودک هزاران آموزش

 حال .روندمی فراتر معلمین صنفی صرفاً  حوزۀ از دارند هاواکنش

 تجمع، این بهانۀ شود،می اخیر اعتراض به مربوط کهجایی تا

 مسألۀ جهت این از و بود پرورش و آموزش کم  بودجۀ به اعتراض

 ستا بهانه همین دقیقاً  واقع در گذاشت، وسط را درستی بسیار

 بالقوه البته و) معلمین مختلف هایبخش تواندمی که

 هک هاییبازنشسته بینیممی مثالً. کند متحد را( آموزاندانش

 با مطالباتشان الزاماً  و دارند «دستمزد سازیهمسان» مطالبۀ

 بودجۀ ألۀمس این خاطربه نیست، یکی التدریسیحق مثالً شاغلین 

 مثالً  گیرند؛می قرار همدیگر کنار  اعتراضشان در دو این کم،

 سطو را سازیهمسان مطالبۀ وقت هر که بیندمی ایبازنشسته

 وقت هر التدریسیحق معلم   نداریم؛ بودجه گفته دولت گذاشته،

 ینا بودجۀ فعالً شنیده دولت از خواهیم،می رسمی قرارداد گفته

 و هبودج مسألۀ روی گذاشتن انگشت بنابراین. ندارد وجود طرح

. بود درستی بسیار تصمیم قاعدتاً  مورد این در تجمع به فراخوان

 تیدرس مطالبۀ مطالبه، این هرچند دانندمی هم معلمان خود  منتها

 هایبودجه اصالً  که گیریم زند؛می لنگ آن جای یک اما است؛

 اما شود، داده اختصاص پرورش و آموزش وزارت به چنانیآن

 هاهبودج این باشد، نداشته وجود آن مصرف   بر نظارتی کهمادامی

 بوروکرات و دزد مدیران جیب کردن پُر و اختالس صرف   تواندمی

 این به البته شد داده شورا طرف از که ایبیانیه در. شود دولتی

 «ودجهب منابع  صحیح مدیریت» لزوم از بیانیه در و شده اشاره وجه

 به را بودجه صَرف  بر نظارت توانیمنمی ما منتها شود،می صحبت

 اشیمب امیدوار خیالنهخوش توانیمنمی. کنیم واگذار دولت وجدان  

 در آمدیم ما چون یا! بال بُرد را بودجه دولت خوب، بسیار: »که

 طعاً ق!« شودمی برچیده اختالس و دزدی حتماً دیگر پس خیابون

 که سیاختال قلم یک به نگاهی فقط است کافی! نیست طوراین

 میلیارد هزار ۸ که بینیممی. بکنیم شد فرهنگیان ذخیرۀ صندوق از

 ذره ذره که میلیاردی هزار ۸. شد اختالس صندوق این از تومان

 یلتشک از یکسال. بود شده کم معلمان حقوقی فیش از اجباراً

 گزارش هنوز ولی گذشته، مجلس تفحص و تحقیق کمیتۀ

 .است نشده داده موضوع این به راجع سرراستی

 و کندمی دزدی که کسی است؛ساده بسیار بنابراین موضوع

. اشدب قاضی مقام در خودش تواندنمی مطلقاً است غافله شریک

 را هبودج منابع لطفاً » که بخواهیم دولت از صرفاً  توانیمنمی ما

 مدرسه رمدی فالن باشیم امیدوار توانیمنمی. «کنید مصرف درست

 ار بودجه این آید،می دستش زیر راست یک وزارت از بودجه که

 آموزاندانش فرهنگی امکانات مدرسه، معلمان،کتابخانۀ برای

 معضل   جواب. نکند اختالس احیاناً  آن از و کند مصرف

 خود   است؛ روشن خیلی هادزدی و هااختالس و هاخواریرانت

 اشتهد بودجه مصرف  بر مستقیم نظارت باید که هستند معلمان

 رورشپ و آموزش بودجۀ میلیاردهای میلیارد از بدانند باید. باشند

 دست   زیر که مدارس بودجۀ هایتومان صدهزار صدهزار تا

 صورت این به فقط شود؟می مصرف دارد کجا هست مدیران

 را معلمان و کارگران سهم از دزدی جلوی توانمی که است

 و کارگرهابچه از که را هاییخوریحق جلوی شودمی. گرفت

 ضرب زیر اجباری هایشهریه خاطربه قدرآن که آموزانیدانش

 خود   از معلمان، خود  از هاییکمیته باید. گرفت هستند

 اسناد   تمام  باید. بشود تشکیل والدینشان و آموزاندانش

 و کشور سطح در پرورش و آموزش بلندبالی وزارت حسابداری  

 داریحساب اسناد   باید بشود، باز شهرها سطح   در و استان سطح در

. ودبش باز آموزاندانش والدین و معلمان به رو کشور مدارس  تمام
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 چه رف  ص و شده پرداخت کجا به قدرچه ک ی بدانیم بتوانیم باید

 در و اینترنت روی را اسناد این است موظف دولت شده؟ اموری

 که ریالی یک هر روی باید. بگذارد علنی صورتبه همه دسترس

 ار نظارت این. باشد داشته وجود نظارت شودمی صرف بودجه از

 خواررانت و دارسرمایه بوروکرات سری یک دست به شودنمی

 سمجل دارسرمایه خواررانت نمایندگان دست   به شودنمی. سپرد

 برای نداراسرمایه مجلس در که تفحصی و تحقیق کمیتۀ. سپرد

 نظر از هشد تشکیل فرهنگیان ذخیرۀ صندوق اختالس پیگیری

 یهانماینده و معلمان خود  این. ندارد مشروعیتی و است مردود ما

 هایکمیته باید و دارند حق که هستند شانمنتخب و واقعی

 متعلق هک صندوقی بر نظارت برای ندازندبی راه تفحص و تحقیق

 یا مجلس نه و شده؛ ساخته هاآن دستمزدهای با و هاستآن به

 در اختالس از خرواری خودش که حکومتی نمایندۀ فالن

 .دارد اشکارنامه

 از هکاین با عمل کمیتۀ فعالین اخیر، اعتراض در صورت هر به

 ردندکمی حمایت تظاهرکنندگان حداقلی مطالبات و شعارها تمام

 که هغیر و هاالتدریسیحق شدنرسمی تا گرفته سازیهمسان از)

 ارشع چهار مشخصاً اما ،(شودمی مطرح تجمعات در کافی اندازۀ به

 هاکنندهتظاهر بین ،کنند محقق را گفته پیش هدف  بتوانند که را

 شپخ اعالمیه و پالکارد مطالبات این انداختن جا برای و بردند

 :کردها دفاع از آنکه کمیته  اصلی مطالباتو شعارها  .کردند

 تشاران مستلزم که بودجه مصارف بر معلمان مستقیم  نظارت ●

 و پرورش و آموزش ادارات و وزارت حسابداری اسناد تمام علنی

رس در سطح کشور است. این اسناد باید بطور علنی در مدا

 سترس همه باشد!اینترنت در د

 الماع واقعی مرجع واقعی؛ تورم با متناسب دستمزدها افزایش ●

 ار،آم مرکز نه دولت، نه !هستند مصرف مردمی هایکمیته ،تورم

 !تندنیس تورم اعالم در صالحیت حائز …غیره و مرکزی بانک نه

 نتخب  م نمایندگان طرف از تفحص و تحقیق کمیتۀ تشکیل ●

 تۀکمی! فرهنگیان ذخیرۀ صندوق ساختال مورد در معلمان واقعی

 مشروعیتی و است مردود ما نظر از مجلس تفحص و تحقیق

 !ندارد

 ! مستقل تشکل ایجاد حق! / زندانی معلمان آزادی ●

 تر:شعارها و مطالبات کلیسایر 

ها در آموزان و اولیای آنبه سوی مشارکت دادن دانش پیش ●

عترض های ماعتراضات! / پیش به سوی همبستگی با دیگر بخش

 جنبش کارگری!

 التدریسیحق معلمان تمامی با رسمی قرارداد فوری عقد ●

 (مزایا همۀ شامل)

 هابازنشسته و شاغلین دستمزد سازیهمسان ●

های خدماتی )پیمانکاری( به عنوان شدن بساط شرکتبرچیده ●

 دلل بین معلمان و مدارس

 قح یک آموزش: خصوصی و غیرانتفاعی مدارس شدنبرچیده ●

 ت و نه حوزۀ انتفاع!اس اجتماعی نیاز و

 شدن ضوابط ایدئولوژیک و سیاسی در استخدام معلماندهبرچی ●

 و «عالی تحصیالت مقطع تا همگانی و رایگان تحصیل حق» ●

 ها،افغانستانی کار، کودکان) تحصیل از محرومیت شدنبرچیده

ها و غیره( / حق ها مانند بهاییدار، اقلیتویان ستارهدانشج

 مادری! تحصیل به زبان

 محروم مناطق در مدارس ساخت و مدارس سازیایمن ●
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کردن  داری علیرغم آنکه شرایط مادی همگانیدر نظام سرمایه
 ناست، اما به دلیل مناسبات طبقاتی همچناشدهآموزش فراهم

 .انداکثریت جامعه از آموزش رایگان محروم

مهرماه و سال تحصیلی جدید هم در ایران در شرایطی آغاز شد 
 رشپرو و آموزش وضعیت به معلمان اعتراضی که تجمعات مکرر 

 راخبا مجدداً   و سازماندهی کشور کنارگوشه در دوم هفته همان از
 محرومیت و هاافغانستانی مدارس بستن اجباری، هایشهریه اخذ
ه یل سیاسی و ایدئولوژیک بدلبه دانشجویان برخی تحصیل از

 .گوش رسید

فعالین کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری با آغاز سال تحصیلی جدید 
 «حق تحصیل رایگان و همگانی تا مقطع تحصیالت عالی»شعار 

 و را هم در قالب اعالمیه در تجمعات اعتراضی مهرماه معلمان 
ج یترو به و گسترانده شهری هایدیوارنگاری قالب در اینک هم

 یهرجای در داند این شعار پرداختند. این کمیته خود را موظف می
 اب مرتبط اعتراضات سایر و دانشجویان و معلمان مبارزات که

 یانم در سیاسی و ایدئولوژیک دلیل به تحصیل از محرومیت

 :کند فعالیت مطالبه این انداختن جا جهت  در باشد،

بساط مدارس خصوصی و موسسات دللی کنکور باید برچیده 

شود و تمامی منابع آموزشی نه به شکل انحصاری که به شکل 

 های لزم برای ساختهمگانی توزیع شوند. دولت باید زیرساخت

های مدرسه در مناطق محروم را فراهم کند، برگزاری کالس

آموز به خاطر نشسوزی کودکان دادرس در طویله و صحرا و آتش

نداشتن بخاری استاندارد در کالس درس غیرقابل قبول و یک 

 .جنایت است

همچنین تمامی معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی در گزینش 

 .معلمان یا محصالن باید برچیده شود

 تریندستی دم از یکی بازاریابی :سازمانده عمل کمیتۀ از مقدمه

 یکارانب از زیادی بخش که است مشاغلی فرساترینطاقت البته و

 ندگیز از مقطعی در حداقل ندارند، باثباتی شغل که کارگرانی و

 اغلب تیتر «پورسانت+  ثابت حقوق. »شوندمی آن جذب

 ینا عمل در ولی است، بازاریاب استخدام تبلیغاتی هایتراکت

 و یقانون دستمزد  حداقل از کمتر همیشه تقریباً «ثابت حقوق»

 اورد،بی شانس ویزیتور اگر که ناچیزند قدرآن هم «هاپورسانت»

 اقلحد اندازۀ به مجموعاً  را اشدریافتی تواندمی حالت بهترین در

 هم را شانس این حتی موارد اغلب در اما! )برساند رسمی دستمزد

 دستمزدهای و ویزیتوری بودن  فرساطاقت رغمعلی(. آوردنمی

 شهری کارگران و بیکاران از زیادی بخش هم هنوز اما اندکش،

 .هستند بازاریاب کار، یافتن دشوار وضعیت خاطربه

  و پراکنززززدگی ازکززززارگری: گزززززارش 

 تززا (هززابازاریاب)ویزیتورهززا  کززاریانفرادی

 جمعی اعتراض سازماندهیامکان 

 حق از دفاع در سازمانده کمیته دیوارنگاری 

 عالی مقطع تا همگانی تحصیل
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 به و ترکامپیو دیپلم فوق  ،سالهسه و بیست باهوش کارگر محمد،

 در( اببازاری) ویزیتور عنوانبه که است «آتئیست» خودش گفتۀ

  و توزیع زمینۀ در بزرگ شدۀشناخته و مجهز هایشرکت از یکی

 ملع کمیتۀ ترقبل. است فعال تهران در وارداتی کالهای فروش

 ونآماز امریکایی شرکت کارگران از گزارشی کارگری سازماندۀ

 جهان در کال توزیع و لجستیک هایشرکت بزرگترین از یکی که

 هک را هاییعمل ابتکار از بخشی آن در و بود کرده تهیه است،

 بَرَدیم کار به کارگران تربیش استثمار برای مُدرن داریسرمایه

 کرده، تهیه کارش محل از محمد که گزارشی. بود داده توضیح

 مُدرن هایشرکت از یکی درون از بار این را مشابهی هایروش

 سیستم با که کندمی روایت تهران در کال کنندۀتوزیع

 .کندمی تربیش را هاآن «وریبهره» کارگران، بر گذاریجریمه

 شکار شرایط و محیط و شغلی پیشینۀ از او گزارش زیر متن

 .است

*** 

 وضعیت خاطربه سالگی هفده از :محمد(از ) کارگری گزارش

 خدمت و دانشگاه زمانهم مدت این در. کردممی کار خانواده مالی

 رفتمگ را کامپیوترم دیپلم فوق و رساندم اتمام به هم را سربازى

 مالى مشکل دلیل به حالبااین خواندم، نویسىبرنامه و افزارنرم و

 دامۀا به قادر زیادم عالقۀ رغمعلی و امبازنشسته پدر   کم حقوق و

 این هب ورود از قبل. نبودم لیسانس فوق و لیسانس تا تحصیل

 روشگاهف در چهارسالی کنم،می بازاریابی برایش اآلن که شرکتی

 مجالس هاىباغ و تالرها در هم سال یک. بودم فروشنده پوشاک

 اهدانشگ سنگین هاىهزینه خاطربه هم آن از بعد. بودم گارسون

 الس یک از کمتر پیرم مادر   و پدر زندگى وضعیت به کمک و

 و افرسطاقت کار واقعاً که گاردریل نصب و تولید شرکت توى

 .کردم کار بود، زمستان سرماى در خصوصاً  سختى

 وضعیت هم هنوز اما گذشته، کردنم کار از هاسال کهبااین

 ۳۸۰ قطف پدرم، بازنشستگی حقوق از است، تنگ خانواده معیشتی

 هایهزینه و بخت دم  خواهر و رسدمی مادرم دست به هزارتومان

 .بشود تأمین باید که هست خانواده در هم دیگر

 بیمه امقبلی کارهای از یکهیچ در شرکت، این به ورود از قبل تا

 مهبی را کارگران و دهندمی را کار وزارت حقوق   پایۀ جااین. نبودم

! ستا باثبات کار یک داشتن از پوششی فقط این اما کنند،می

 و شوندنمی شرکت «استخدام در» هابازاریاب از یکهیچ چون

 رتبیش هابازاریاب. هستند سالهیک و موقت قراردادها، تمامی

. ندگذرانمی تهران دودآلود و کثیف هایخیابان در را کارشان زمان

 به تا آیممی بیرون خانه از صبح ۶.۳۰ ساعت از شخصاً  خودم

 با اما شود،می تموم کار عصر ۵ ساعت. برسم کار محل به موقع

 ماماً ت روز زمان نصف از تربیش تقریباً تهران ترافیک احتساب

 هایساعت بازاریابی خاطر به کهدرحالی. رودمی کار برای

 هایرویپیاده مجبورم و هستم پا سر را روز از متمادی

 ثلم تبلیغاتى ابزارهاى باید دیگر طرف از. کنم مدتطولنی

 شودمی بار کیلو ۱۵ الى ۱۰ تقریباً که را … و بروشور و پوستر

 و پادرد که شده باعث هااین تمام. باشم داشته همراهم هرروز

 الیح در این تازه. باشد همکارانم و من کار از ثابتی جزء کمردرد،

 و هستند معتبر برند و خارجی شرکت، این محصولت که است

 هایبازاریاب اما نیست؛ خودم با نمونه داشتن همراه به نیازى

 هک باشند داشته خود همراه هم نمونه مجبورند دیگر هایشرکت

 رخاطبه دیگر طرف از. شودمی هم ترسخت هاآن بر جسمی فشار

 مجبورند ماهانه هستند، آمد و رفت در همیشه هابازاریاب کهاین

 تشرک. کنند پرداخت شهر در نقل و حمل بابت را زیادی هزینۀ

 قید و پذیرفته قرارداد در را ناهار و نقل و حمل هزینۀ پرداخت

 ۴۰۰ حدود در ماهیانه هاآن کتاب و حساب با) بودکرده

 و اندنکرده پرداخت من به هم ریال یک تاحال اما ،(هزارتومان
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 هزینۀ تومان هزار ۶۰۰ تقریباً  بگویم توانممی جرأت به ماهیانه

 .کنممی خرج خودم از … و ناهار و نقل و حمل

 به ویزیتورها کردن زنجیر با فروش بُردن باال 

 :اجباری هایجریمه

 سه یا دو تهران گانۀ ۲۲ مناطق از منطقه هر در ما شرکت 

 سایر و و اسالمشهر و کرج جز به این البته دارد، بازاریاب

 امکان حد تا که است ایگونهبه شرکت سیاست. هاستشهرستان

 انچن هایشجریمه با بگویم رُک اما. کنندنمی اخراج را کارگران

 تشرک از و بدهد استعفا خودش که آوردمی ویزیتور سر بالیى

 لمای جامعه در کار ضعیف بازار دلیل به ویزیتور هرچند. برود

 او هب استرسی و فشار قدرآن ولى بدهد، دست از را شغلش نیست

 رکتش که پورسانتی! دهد ترجیح ماندن بر را رفتن که آورندمی

 تومان، میلیون ۱۰۰ فروختن  صورت  در تنها دهدمی هابازاریاب به

 میلیون ۱۰۰ نتواند دلیل هر به بازاریاب هم اگر!! هست %۱  فقط

 از مقدار این. کنندمی نقدی جریمۀ را او بفروشد کال تومان

 ثراک شودمی باعث عمالً هاجریمه تحمیل سیستم   و پورسانت

 همیشه تازه و بس و بگیرند را پایه دستمزد همان ویزیتورها

 .باشند داشته هاجریمه خاطربه را شانحقوق شدن  کم استرس

 امسال ابتداى از است، فرزنددار و متأهل که من نزدیک ارهمک

 از هک دستى بال مدیر اما گرفته، را کار وزارت ثابت حقوق فقط

 منطقه در آمدن برای وقتی هیچ و خورَدنمی تکان جایش

 و گیردمی را ماه در تومان میلیون ۱۰ثابت حقوق گذارد،نمی

 ایبر هم دیگری نقدی هایجریمه البته. ندارد را فروش استرس

 .غیره و کار محل در تأخیر مثل: است کار در کارگران

 هابازاریاب داشتننگه منفرد: 

 زا جدا و انفرادى صورت به هابازاریاب ما کار کهاین به توجه با

 از کدامهیچ هستیم پراکنده تهران مناطق تمام در و هست هم

 طهمربو مسئول که خاص موارد در تنها. بینیمنمی را همکارانمان

 از یکى معمولً ) مشخصى محل یا شرکت در را ویزیتورها همۀ

 هاىسیاست به راجع و کندمی جمع هم دور( تهران هاى پارک

 ار همدیگر محل آن در توانیممی کند،می صحبت شرکت جدید

 تمشکال به راجع کهاین فرصت هم زمان آن حتی ولی ببینیم،

 به آیا نمدانمی من مثالً  ترتیب این به. نیست کنیم صحبت کار

 نم به فقط یا دهندنمی را ذهاب و ایاب پول هم ویزیتورها دیگر

 عبۀش در فقط هاجریمه تحمیل از شیوه این دانمنمی یا. دهندنمی

 همین به هم شهرستان دیگر در یا شودمی اجرا شرکت تهران 

 .است منوال

 نقل و حمل هزینۀ و هاجریمه فشار خاطر به کهآن کالم خالصۀ

 تا اشىب کلفت پوست خیلى باید رویپیاده مدتطولنی ساعات و

 .است سخت کار شرایط واقعاً چون. بمانى جااین

 ۱۳۹۶ مهر ۲۵ ---- کارگر یک محمد؛

*** 

 دربارۀ سازمانده عمل کمیتۀ از پیشنهادی نکات 

 :محمد شرکت در جمعی اعتراض سازماندهی هایراه

 هب شانکدام هر کارگران تمامی مثل هم ویزیتورها و هابازاریاب

 زا دفاع برای کارفرما برابر در و نیستند هیچ منفرد صورت

 زچی همه جمعی، صورت به ولی ، شوندمی سالح خلع شانحقوق

. ندبران عقب به توانندمی را هایشسیاست و کارفرما و هستند

 تماهی دلیل به طورچه که دهدمی نشان درستی به محمد گزارش

 و هستند افتاده جدا هم از هاآن هابازاریاب کار پراکندۀ و انفرادی

 رتیبت شانحقوق از دفاع برای و شوند باخبر هم حال از توانندنمی

 رکتیش که درحالیست این. بدهند شرکت درون را جمعی اقداماتی

 اریدیهسرما بزرگ هولدینگ یک کند،می کار آن برای محمد که

 رد گوناگون شعب و پرسنل صدها حداقل با تهران کالنشهر در

 درون وضعیت از محمد که کاری شرایط. هاستاستان سایر
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 که دارد وجود زیادی مطالبات که دهدمی نشان داد، شرکت

 اول. ندشو متحد یکدیگر با هاآن سر بر فوراً  توانندمی ویزیتورها

 ورهاویزیت به شرکت که اجباری هایجریمه برداشتن برای همه از

 اً ثانی و کندمی تحمیل تومان میلیون ۱۰۰ از کمتر فروش برای

. تشرک از( واقعی نرخ با) ذهاب و ایاب کامل هزینۀ گرفتن برای

 از قرارداد در خود تعهد برخالف شرکت چون دومی این مورد در

 ار کارفرما توانمی ترراحت خیلی زند،می باز سر هزینه پرداخت

 شرکت به هم را کار ادارۀ بازرسان پای شد لزم اگر و زد عقب

 .کشاند

 هستۀ که آنست دارد، اهمیت «سازماندهی نحوۀ» در چهآن اما

 ولح را ویزیتورها که اعتراض و اعتصاب سازماندهندگان اصلی

 گهن مخفی را خود هویت حدی تا بتوانند باید دهندمی سازمان آن

 یا نگذارد سیاه لیست در را هاآن سرعت به کارفرما تا دارند

 رایب همگی که ویزیتورهایی برای گام اولین. نکند شاناخراج

 آن تندنیس باخبر یکدیگر حال از ولی کنندمی کار کارفرما یک

 از کی هر و کنند پیدا هم با ارتباطی راه بتوانند باید که است

 کهینا به توجه با. بگوید دیگری برای خود قرارداد و کاری شرایط

 در ویزیتورها آمدن هم گرد برای هم اندکی زمان حتی روز در

 هم را دیگریک حتی شانبسیاری و نیست واحد محل یک

 وصمخص ساده تلگرامی گروه یک تشکیل پس شناسند،نمی

 امهی را امکان این تواندمی هاآن خود   طرف از شرکت ویزیتورهای

 نباید ستا تلگرامی گروه این سازندۀ که ویزیتوری واقعی نام) کند

 کهاین و تلگرام گروه تشکیل از بعد(. باشد معلوم همکارانش برای

 سر بر جمعی صحبت هدف) شد گفته ویزیتورها برای گروه هدف

 از یک هر تجارب کردن نقل و کار محیط درون مشکالت

 به مرحله این از ،(دارند که است مطالباتی و شرکت ویزیتورهای

 حیث از ویزیتورها از یک هر شدن درگیر و زمان گذشت با بعد

 اندتهداش کارفرما با که تجاربی و کار روزمرۀ شرایط به راجع ذهنی

 مدتی از بعد توانمی کنند،می مطرح جمعی طوربه که مطالباتی و

 نبرداشت برای اتحاد هدف به کوچک اعتصاب یک اندازیراه ایدۀ

 ویزیتورها جمع در را کارگران علیه شرکت اجباری هایجریمه

 درآمدی بزرگ، تجاری شرکت این جاییآن از. کرد مطرح

 ویزیتورها تمام با طرفی از و دارد زیادی کارگران و هنگفت

 هب ویزیتورها طرف از کار از کشیدن دست دارد، سالهیک قرارداد

 کارفرما بر مالی فشار چنان هم، روز ۱ مدت به حتی جمعی طور

 رهاویزیتو به را امتیازی چنین زیاد احتمال به که کرد خواهد وارد

 .داد خواهد

 ایلم کارگرانی که شرایطی در کارگری، سازماندۀ عمل کمیتۀ**

 یرویگشاده کمال در باشند، خود کار محیط درون سازماندهی به

 هب کارگری موفق اعتصابات دیگر تجارب جزئیات انتقال آمادۀ

 آنان اعتراض صدای دهندۀانعکاس تواندمی و بود خواهد آنان

 .باشد
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سوسیالیست پس از اتمام دوران  محمد جراحی، فعال کارگری  

 ثرا بر آزادی، از پس اندکی بسیار زمان در خود، ۀسالحبس پنج

 درگذشت. ۹۶مهر  ۱۳ تاریخ در سرطان، بیماری عود

 حاکمیت که است خاموشی هایقتل سلسله ۀمرگ او در ادام

 درون در سیاسی زندانیان علیه اسالمی جمهوری داریسرمایه

 رد سیاسی فعالین دادن اسکان با حاکمیت. کُندمی ا عمال زندان

 دسترسی از شانکردنمحروم سپس و آلوده و  ناامن هایزندان

ت از حیث جسمی و روانی سرع به کندمی سعی درمان، و دارو به

 کند.و زجرکُش آنان را فرسوده

ما مرگ محمد جراحی را نه مرگی طبیعی که محصول شرایط 

دانیم. این زندان و امتناع دولت از درمان او در دوران زندان می

 ای است که شاهرخ زمانی را به قتل رساندند.درست همان شیوه

بخشی از وظایف  عنوانبه کارگری، ۀسازماند عمل ۀکمیت

 ، « سیاسی زندانی تریبون: خیابان» کارزار در خود ۀشدتعریف

 هابانخیا خود سهم به افشاگرانه، هایدیوارنگاری با تا کرد تالش

 این دادخواهی محکمه و ومتیحک قتل این انعکاس محل به را

 .کند بدل فروتن مبارز

 یکی از مخاطبین کمیتۀ عمل: پرسش

وال ساید. نامیده «سوسیالیست»در برنامۀ عمل خود، خود را شما 

و  هایی هستید؟ خلقییستسوسیالمن اینست که شما چه نوع 

د؟ آیا قرار است با دیوارنویسی به نتیجه برسید؟ یا آنکه محوریتوده

به دنبال  راه و فعالیت  بهتری هستید؟ به واقع من هیچ ابتکار 

ن بینم. مسائل سوسیالیستی را دروعملی از جنبش چپ  ایران نمی

  از ایجاد انقالب است. مردم زنده کردن مهمتر

 پاسخ کمیتۀ عمل سازمانده:

 تودۀ مردم یا طبقۀ کارگر؟ 

ها فاقد و نظایر آن« مردم»و « خلق»و « توده»از نظر ما مفاهیم 

 «محور»توانند رو نمیمحتوای طبقاتی روشن هستند و از این

شند. مفاهیمی از این دست غالباً به قصد به های ما بابحث

چه که ما محور اند آنراندن مبارزۀ طبقاتی طراحی شدهحاشیه

گیریم، جنبش کارگری و جنبش طبقه کارگر است. این جنبش می

کارگری است که تقریباً هر هفته در حال سازمان دادن اعتصابات 

د که هستن و اعتراضات پراکنده در سرتاسر کشور است؛ کارگران

کار و شریان اقتصادی کشور را در دست دارند و از معدن

نشان تا معلم و پرستار و مهندس اگر دست از کار بکشند، با آتش

توانند کمر  اندازی یک اعتصاب سراسری ظرف چند روز میراه

دولت و طبقۀ حاکمه را خم و ارادۀ خود را به هر قدرتی، هر قدر 

ن دقیقاً اهمیت و رادیکالیسم  طبقۀ بزرگ هم تحمیل کنند. ای

 هایتواند سایر جنبشکارگر و جنبش کارگری است که می

 «مهاجرین»، «ملل تحت ستم»، «زنان»اعتراضی مردمی مانند 

 قتل افشای در کمیته هایدیوارنگاری 

 جراحی محمد خاموش

 

 ابییسازمان و تبلیغات دربارۀ: هانامه به پاسخ 
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و غیره را تحت هدایت خود بگیرد، به یکدیگر متصل کند و از آن 

 دار استفاده کند.برای مبارزۀ واحد علیه طبقۀ سرمایه

ل در های متشکحوریت برای ما )یعنی سوسیالیستبنابراین م

به طور اعم بلکه کارگران و « تودۀ مردم»کمیتۀ عمل(، نه 

 حال این بدین معنا نیست که سایرها هستند. بااینپیشروهای آن

دیدگان مسألۀ ما نیستند. برعکس، ما وظیفۀ زحمتکشان و ستم

به جای  دیدگان رادانیم که تمامی زحمتکشان و ستمخود می

مبارزات پراکنده به صف مبارزۀ طبقۀ کارگر علیه نظام موجود 

 ۹بکشانیم )برای مطالعۀ بیشتر در این مورد نگاه کنید به بخش 

 بورژوازی، فقرای شهریاتحاد طبقاتی با خرده»از برنامۀ کمیته : 

 «(و سایر زحمتکشان

 تبلیغ یا سازماندهی؟ یا هر دو؟ 

دیوارنگاری هرگز جای سازماندهی را با شما کامالً موافقیم که 

گیرد؛ ما هم نه چنین توهمی داشتیم و نه مطلقاً چنین ادعایی نمی

ویجی ترکردیم. دیوارنگاری چیزی بیش از یک حرکت تبلیغی

طور های محدود )بهنیست که ما از آن صرفاً در برخی از حوزه

ن یکنیم و برای ااخص حمایت از زندانیان سیاسی( استفاده می

خیابان: تریبون زندانی »ای تحت عنوان حوزه نیز کارزار ویژه

ه کحال همین کارزار هم با آنایم. با اینتعریف کرده« سیاسی

رود، اما نقداً از بسیاری جهات از صرفاً از حوزۀ حمایتی فراتر نمی

های اینترنتی، های مرسوم حمایتی مثل  طومارنویسیروش

عکس انداختن از خود در کنج  خانه  نوشتن شعار بر کف  دست و

های مجازی یا منفعالنۀ اندازی توفان توئیتری و سایر روشو راه

کشد. کمیتۀ سازمانده ها را به چالش میباب روز جلوتر است و آن

ها، رعب عمومی از فضای اولً با کشاندن  حمایت به خیابان

رکوب  های سشکند و هزینهاستبدادی حاکم را درون مردم می

و ابتکار  برد. ثالثاً تعهدزندانیان سیاسی را برای حاکمیت بالتر می

های به عمل در حمایت از زندانیان سیاسی را از دست  پروژه

به  گیرد و با سپردن آنامپریالیستی می« بشری حقوق»اصطالح 

وق قراولن  دفاع از حقعنوان پیشها، آنان را بهدست  سوسیالیست

ها ضمناً کند. رابعاً آنکه این فعالیتبه مردم معرفی میدموکراتیک 

که افراد و فعالین  یک هدف فرعی اما مهم  دیگر هم دارد، این

کمیته با انجام همین کارهای ساده عملی تجربیاتی کسب 

کنند که بعدتر در شرایط بروز یک اعتراض جدی و سراسری می

نیتی گرفته تا به کارشان خواهد آمد: از یادگیری مسائل ام

های واکنش تبلیغی شناسایی محالت و فضاهای شهری و روش

 های خاص و غیره.سریع در بزنگاه

 آگاهی برای آگاهی یا آگاهی برای انقالب؟ 

از  ترزنده کردن سوسیالیسم در بین مردم مهم»اید اما نوشته

کردن سوسیالیسم تنها با حال آنکه اساساً زنده«! انقالب است

دن  کرزنده»کند. وگرنه و به هدف انقالب معنا پیدا میانقالب 

را به چه هدفی باید تعریف کنیم؟ مشکل این « سوسیالیسم

داند در این است که برداشت که یکی را بر دیگری ارجح می

ها و آگاهی سوسیالیستی کند مسألۀ مارکسیستفراموش می

گاهی آ نه و استبوده جهان تغییر هدف  به همیشه و همیشه 

برای آگاهی! اگر آگاهی سوسیالیستی در بین مردم زنده شود، 

تواند داشته باشد جز شده چه کاربردی میحال این آگاهی  زنده

 انقالب؟

 یابی:پُل بین آگاهی تا انقالبسازمان 

« سازماندهی»شود. آگاهی هرگز خودبخود تبدیل به انقالب نمی

ل کند وی فیزیکی تبدیتواند آگاهی طبقاتی را به نیراست که می

کردن زنده»ای که شما از و انقالب را تجسم بخشد. در ایده

 اید، چندین مالحظهبه وسیلۀ آگاهی مطرح کرده« سوسیالیسم

 های طبقۀکه رسانه وجود دارد. اولً در این برداشت، فراموش شده
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قدری زیاد و متنوع هستند که هر نوع ترویج پراکندۀ حاکم به

شکنند و هر روز انبوهی از سوسیالیستی را در هم میهای ایده

کنند. به هر حال های وارونه و کاذب به جامعه تزریق میآگاهی

های ها و بحثاگر هم با تولید انواع مقالت و ترجمه

 -تسره درسگیریم بسیار خوب و مفید و یکسوسیالیستی

 های سوسیالیستی در سطح نظری بین مردم زنده شوند،ایده

ها وجود نداشته باشد، مادامیکه ظرفی برای حفظ و مصونیت آن

ایدئولوژی حاکم باز هم به ضرب و زور  رادیو و روزنامه و دانشگاه 

و مذهب و تلویزیون و چه و چه آن را خنثی خواهد کرد. در نتیجه 

ی های سوسیالیستقدم بعدی وظیفۀ حفظ و مصونیت این ایده

ا شدن اهمیت پیدنقش متشکل اینجاست که است. اما چگونه؟

 کند.می

« سمایدۀ سوسیالی»کردن  که مربوط به زندهکه تا جاییثانیاً این

شود، هنوز هم درون طیف چپ )مشخصاً درون  خود می

ای اغتشاشی ها( بر سر موضوعات کلیدی و پایهمارکسیست

دانند، که همه خود را سوسیالیست میآور وجود دارد. باآنحیرت

کافی است بحث بر سر مفهوم سوسیالیسم آغاز شود تا ببینیم اما 

های معوج و متناقضی در مورد همین یک قلم که چه برداشت

دوران »، «انقالب»، «حزب انقالبی»های وجود دارد. بر سر مقوله

و غیره هم درست همین « امپریالیسم»، «گذار به سوسیالیسم

ور طاین است که چهخورد. حال اولین سؤال اغتشاش به چشم می

پس کسانی قرار است در بین مردم ایدۀ سوسیالیسم را زنده کنند، 

اند و خط و خطوط وقتی خود در درک این ایده دچار سردرگمی

واحدی ندارند؟ حتی اگر فرض کنیم افرادی هم خط و خطوط 

توانند حتی یک گام برای واحدی داشته باشند، چه طور می

ها بردارند و دیگران را حول  این ایده« کردن سوسیالیسمزنده»

 نیافتگی و پراکندگیسازمان دهند، وقتی خود در نهایت سازمان

یابی  خود اینجاست که باز هم نقش سازمان هستند؟

 کند.ها اهمیت پیدا میسوسیالیست

ستی را های سوسیالیچه ایدهثالثاً باید به یاد داشته باشیم که آن

ط  شرای تحلیل  نهایی، نه بحث و نظر، کهدارد، در زنده نگه می

اجتماعی  طبقۀ کارگر است. و مبارزه با آن شرایط اقتصادی مادی

نیز نه از درون متون نظری که در عالم  واقعیت ممکن است. اگر 

مقصود از زنده کردن ایدۀ سوسیالیسم، مقابله با طیف گستردۀ 

ت، اس -و غیرهها ها، ناسیونالیستلیبرال -مدافعان وضع موجود

ت تواند واقعیهای اینان نیز نمیباید دانست که خرواری از بحث

های چندین و چند ماه حقوق معوقه یا بیکاری و فقر را برای توده

کارگر توجیه کند یا تغییر دهد. یا بالعکس خروارها بحث و ترجمه 

ر را به تواند کارگگفتار مارکسیستی به قدری نمیو کتاب و درس

مبارزه برای سوسیالیسم مجاب کند که درگیر شدن در یک ایدۀ 

اعتصاب عملی در محل کار. کارگر وقتی در حین اعتصاب 

کند که دولت و پلیس در کنار کارفرمایی هستند که مشاهده می

 بیند که همین دولتکنند و وقتی میدستمزدهای او را چپاول می

 کنداخذ میچطور بخاطر تحصیل فرزندش از او شهریۀ اجباری 

ها مسألۀ روزمرۀ دیگر، همین به تنهایی برای مجاب کردن  و ده

 داری کافی است. کارگر این دستکارگر به مبارزه با دولت سرمایه

از آگاهی را نه از متون نظری که از دل مبارزۀ عملی به دست 

اتفاقاً درون  خود « آگاهی»آورد. بنابراین پایه و منشأ مادی می

اتی کارگران نهفته است. اما برداشتی که شما در مبارزۀ طبق

اید، آن را چونان یک موضوع  ذهنی آورده« آگاهی»تان از سوال

آلیستی تصویر کرده که گویی چیزی است که بیرون از و ایده

جنبش وجود دارد و باید به درون جنبش برده شود! حال آنکه 

آید و ست میآگاهی طبقاتی از درون جنبش و با فعالیت عملی بد

نه به شیوۀ کتابی کسب میشود و نه به شیوۀ کتابی میتوان آن را 
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 ای که خود  کارگران در مسیربه کسی منتقل کرد. اما حتی آگاهی

مبارزه، در اعتراضات و اعتصابات روزمره، به درجات مختلفی 

کنند هم به تنهایی کافی نیست و چنانچه در هر مرحله کسب می

 املتک و ا تجارب مبارزاتی جمعی پیوند نخوردب فرموله نشود و

 .شودمی آغاز صفر از مدام که آنست مثل نیابد

مسالۀ  هرسانند کتمام مالحظاتی که گفتیم ما را به این نتیجه می

 عملی مسالۀ دارد؛ قرار بال مسائل همۀ محور در سازمانیابی

 به هک بوده تشکیالتی ظرفی ایجاد همیشه هم هامارکسیست

داری و تبدیل آن به آگاهی ب و رشد آگاهی ضدسرمایهکس

سوسیالیستی و در کالم آخر انقالب و سرنگونی دولت 

داری کمک بکند. اما این ظرف  تشکیالتی  ویژه و معین سرمایه

 چیست؟

 «حزب انقالبی»تا تدارک برای « کمیتۀ عمل سازمانده»از 

یر قدرت ختنها دو تجربۀ تاریخی از تس سوسیالیستیتاریخ جنبش 

در (. ۱۹۱۷و روسیه )( ۱۸۷۱دهد: کمون پاریس )به ما نشان می

تجربۀ اول طبقۀ کارگر فرانسه فاقد حزب یا رهبرانی بود که بتواند 

داری را کامالً درهم شکند، بنابراین با یک ماشین دولتی سرمایه

حکومت کارگری موقت طرف بودیم و دقیقاً به دلیل عدم وجود 

قالبی، این تجربه به سرعت از سوی قوای یک حزب متشکل ان

شد. در روسیه اما تسخیر قدرت با کوبیدهداری درهمسرمایه

موفقیت به انجام رسید و انقالب درخشان اکتبر دستاوردهای 

 سیا سلطۀ بوروکراها بعد به سالزیادی به بار آورد، بماند ک

سیر و م شدهاستالینیستی بسیاری از آن دستاوردها پس گرفته

چه توانست شد. اما به هر صورت آنانقالب به انحطاط کشانده

مانده با طبقه کارگر طبقه کارگر روسیه را که کشوری واپس

کوچک به لحاظ عددی و اکثریتی دهقان بود به قدرت برساند، 

بود. این درس اصلی و اساسی از تجربۀ « حزب پیشتاز انقالبی»

، وجود یک حزب انقالبیاکتبر و چکیدۀ بلشویسم است: بدون 

 تسخیر قدرت به دست  طبقۀ کارگر ناممکن است!

اما اکنون در شرایط کنونی ایران چه؟ یک حزب انقالبی بلشویکی 

ها که در میان کارگران نفوذ داشته باشد وجود ندارد؛ در عوض ده

د کنناند که همگی ادعا میکاریکاتوری شکل گرفته« حزب»

تند، اما حتی از حضور در اعتراضات نمایندگان طبقه کارگر هس

های هایشان به صدور بیانیهاند و اکثر فعالیتکارگری هم غایب

نتیجه  تواناست. بنابراین میاینترنتی و خبررسانی محدود شده

گرفت چون حزب پیشتاز انقالبی فعالً ناموجود است، باید 

م امدتی برای ایجاد چنین حزبی انجسازماندهی و تدارک طولنی

 داد.

با  «کمیته عمل سازمانده کارگری»اینجاست که در فاز تدارک، 

های هدفمند خود و طرح مطالبات مشخص در جنبش دخالت

کارگری اولً سعی دارد با حرکت از سطح آگاهی کنونی کارگران، 

اعتراضات شکل گرفته در داخل کشور را رادیکالیزه کند و ثانیاً 

های کوچک هسته طور مشخص با کمک به تشکیلبه

د. یک کنسوسیالیستی، در مسئولیت  این تدارک مشارکت می

سوسیالیست باید درک کند که در انزوا و به طور منفرد هیچ چیز 

نیست، ولی در یک جمع انقالبی همه چیز هست. هر فعالیتی، از 

مطالعه گرفته تا یک اعتراض، فقط در یک جمع و در اصطکاک 

کند. به عنوان مثال هر یک از پیدا میبا دیگران است که معنا 

توانند اقدام به تهیۀ گزارش از محل سکونت یا ها میاین هسته

ه، شدهای تهیهیا دانشگاه کنند و با توجه به گزارش کارخانه

های دخالتگری را تعریف و در با توجه به خطوط مطرح در حوزه

ع توزی برنامۀ کمیته، مشغول به جاانداختن مطالبات از طریق

نشریه و شبنامه و اعالمیه در محالت کارگری و در سطح 

ها شوند. در یک چنین جمع محدود و ها و دانشگاهکارخانه



 

13 

 

کوچکی است که افراد  درگیر، بسته به موضوعاتی که در آن 

مشغول به فعالیت عملی هستند )و نه موضوعاتی از سر ذهن یا 

ش فردی( مطالعه عالیق شخصی یا صرفاً برای افزودن به دان

کنند و تالش دارند که جلوتر از هر جریان دیگری، بهترین، می

ترین خطوط را در مورد جدیدترین مسائل ترین و به موقعصحیح

 عملی روز به دیگران منتقل کنند.

ه، اند. قلب کمیتها حول برنامۀ کمیته جمع شدههمگی این هسته

رشته مطالبات  برنامۀ عملش است و محتوای این برنامه، یک

ها را در جنبش جابیاندازیم. آنچه شما است که قصد داریم آن

از  «کردن  سوسیالیسم میان مردمتالش برای زنده»تحت عنوان 

 «جا انداختن این مطالبات»برای  کنید را ما با فعالیتآن یاد می

دهیم. اگر این مطالبات صرفاً همان مطالبات روزمرۀ انجام می

و  استها اضافه نکردهند، چیز جدیدی به آگاهی آنکارگران باش

اگر بسیار فراتر از سطح آگاهی کنونی کارگران و اعتراضات آنان 

شود و پس ها شنیده نمیدر هر مرحله باشد، اساساً از سوی آن

زده خواهد شد. در عوض مطالبات  برنامۀ کمیتۀ عمل سازماندۀ 

ن آگاهی کارگران ای خوانی با سطح کنونی کارگری، به دلیل هم

ا شود و مبارزه را چند گام ارتققابلیت را دارد که به راحتی فراگیر 

ای از تجربۀ زندۀ جنبش دهد. مضافاً آنکه این مطالبات فشرده

اش است و از روی ذهن بر کارگری در سطح جهانی و تاریخی

است. با پذیرش و کاربست این برنامه و مطالباتش کاغذ نیامده

وند. شکه کارگران، در عمل )و نه در کالم( سوسیالیست میاست 

به این شیوه است که ایدۀ سوسیالیسم زنده خواهد شد. )برای 

ارزیابی یک نمونه از دخالتگری کمیتۀ عمل در میان اعتراضات 

کمیته در  کارگری، به گزارش و تحلیلی که از دخالتگری

 میمعل اعتراض این در. کنید توجه شد، اعتراضات مهرماه معلمان

 باشد، نخورده گوشش به نیز «سوسیالیسم» نام   حتی شاید که

 ستی،وسیالیس کمیتۀ سوی از شدهمطرح مطالبۀ بیندمی وقتی

 نمیا در یا زندمی فریاد خیابان در را آن و اوست مطالبۀ دقیقاً 

 آگاهی به گام یک فرداً  تنها نه گستراند،می همکارانش

است. بلکه با اقدام عملی به دفاع تر شدهداری نزدیکضدسرمایه

از آن مطالبه، یک گام جنبش کارگری را به سوی جنبش 

نقطه  است. از ایننزدیکتر کرده داری و سوسیالیستیضدسرمایه

به بعد نقش  هدایت و رهبری نیروهای متشکل سوسیالیست برای 

 ماند(.پل زدن این اعتراضات به یکدیگر باقی می

 

*** 

  المللبینبخش 

 وضعیت از هاییگزارش و تجارب انتقال ،المللبین بخش  از هدف

 اخلد کارگری پیشروهای به مبارزاتش و المللیبین کارگر بقۀط

 ت.اس کشور

 ارخانۀک هاده صاحب ،«مصر بافندگی و ریسندگی» دولتی شرکت
 تریکیلوم هشتاد در «الکبری المحله» صنعتی شهر در نساجی
 کارگر هزار ۲۵ از بیش شرکت این. است مصر قاهره شمال
 رد نساجی بزرگ کارخانۀ هاده حضور و دارد شهر این در صنعتی

 اش،پانصدهزارنفری جمعیت  با کوچک شهر این که شده باعث آن
 بضن بطوریکه باشد، تپنده و پرهیاهو کارگری،صنعتی شهری
  .بتپد آن در مصر کارگری جنبش

 دست شرکت این در شاغل کارگر هزار شانزده حدود ،۹۶ مرداد در
 اسیسی فضای که درحالیست این. زدند ایهفته دو اعتصاب به

 رایب که تالشی هر است، آلوداختناق شدت به ایام این در مصر

 کارگران نفری هزار چند اعتصاب مناسبت به 

 یک هایدرس بر مروری: مصر در نساجی

  «المحله» کارگران اعتصاب دهه
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 اب گرفته صورت تولید هایبخش دیگر در اعتصاب اندازیراه
 اتمطالب از یکهیچ به و گرفته پاسخ حکومت شدید سرکوب
 تصاباع در کنندگانمشارکت. استنشده گذاشته وقعی کارگران

 هایدادگاه در حتی بعضاً مصر در کارگری رهبران و فعالین و
. گیرندمی مدت طولنی احکام و شوندمی محاکمه نظامی
 اب مبارزه اسم به کارگری اعتراضات و تحرکات ترینکوچک
 شودیم سرکوب دولت سوی از مخرب عناصر با مقابله و تروریسم

 این حالبااین. شودنمی برتابیده کارگری سازماندهی گونه هیچ و
 کامل هفتۀ دو برای تنها نه المحله در نفری هزار چند اعتصاب

 کرد، نشینیعقب به وادار عمالً را دولت بلکه آورد، دوام
 تمامی بدهد تعهد شد مجبور السیسی حکومت کهطوریبه

 ارگرانک ترتیب، این به. کند برآورده را کنندگاناعتصاب مطالبات
 امعهج فضای بر السیسی ژنرال استبداد حلقۀ که شرایطی در

 ،اعتصاب جمعی قدرت و مقاومت با توانستند شد،می ترتنگ
 و سازماندهی و اعتراض حق جمله از را دموکراتیکصنفی حقوق
 ماا. کنند تحمیل حکومت به را شانبیان آزادی و اعتصاب حق

 تظرفی شهر این که دهدمی نشان المحله کارگری شهر سوابق
 نآ به متن این در که دارد هم را این از فراتر به اعتراضات صعود

 .پرداخت خواهیم

 گریدی زمان هر از بیش مصر اجتماعی و اقتصادی کنونی شرایط
 رخن: دارد را اجتماعی و کارگری اعتراضات کردن ورشعله ظرفیت
 نرژیا هاییارانه قطع و زندگی هایهزینه افزایش بیکاری، بالی
 راییاج را آن جهانی بانک و امپریالیسم حمایت با السیسی که

 فراهم را کارگری اعتراضات شرایط خود خودی به کرد،
 قرار آن در مصر که سرکوبی و اختناق جوّ کهآن مضافاً . استکرده
 اسم هب نظامی حکومت. است تشدیدشده استثنائی طرزی به دارد

 هب را اعتراضی هرگونه المسلمیناخوان و تروریسم با مبارزه
 یروان تجربۀ اما دیگر طرف از. کندمی سرکوب شکل بدترین
 ومتحک بازگشت و اخیر سالۀ شش سیاسی اعتراضات شکست
 ایفض بر را یأس زخم مبارک، سرنگونی از پس سرکوب نظامی 

 رادیکال فعالیت نوع هر از ترسان را آن و گذاشته جامعه
 فضای این خود خودی به سرکوب تشدید هرچند. استکرده

 .است شکانده را خمودی

 طرفی از. دارد قرار ایویژه شرایط تحت مصر کارگری جنبش 
 و قلع دید تش کنونی  شرایط در طبقاتی مبارزۀ بردن پیش تنها نه

 زهمبار وظیفۀ بلکه دارد، برعهده را کارگران مضاعف فقر و قمع
. تاس افتاده جنبش این دوش بر نیز استبدادی شرایط خود   با

 هک کرد ثابت دیگر بار المحله کارگران مردادماه موفق اعتصاب
 مستبدترین حتی تواندنمی کارگران اندازۀ به نیرویی هیچ
 ینا حالاین با. کند وادار نشینیعقب به هم را نظامی هایدولت
 سیرا زیادی تاحد هنوز رشد و بلوغ از هایینشانه رغمعلی جنبش
 قالبیان سیاسی رهبری فاقد و است کارگری خودانگیختۀ جریان
 دلب انقالب برای ایجرقه به را اعتصابات این بتواند که است
 .کند

 و مصر کارگری جنبش میان زیادی هایشباهت حیث این از
 شدت به جامعه دو هر اقتصادی شرایط. دارد وجود ایران
 از دفاع اسم به دو، هر بر حاکم بورژوایی دولت. است زدهبحران
 دفاع اسم به و( تروریسم و ایمنطقه هایجنگ قبال در) میهن

 و دزر ندیکاهایس. کندمی تجویز را سرکوبی نوع هر امنیت از
 کالتتش و اندحاکم کارگری هایبخش اغلب بر دولتی فرمایشی
 در ظامین تحرکات درگیر دولت دو هر. شوندنمی برتابیده مستقل
 اندک بودجه از مردم سهم و فراوان جنگی هایبودجه و اندمنطقه
 اننش ایران و مصر در کارگری اعتراضات سابقۀ همچنین. است
 اعتراض هر پیشروی با استبدادی، شرایط دلیل به دهدمی

 شورش یک به اعتراض این شدن تبدیل زمان مدت کارگری،
 .است اندک بسیار سیاسی جانبۀ همه

 و رمص کارگری جنبش که شودمی باعث بال هایشباهت تمامی
 نیروهای برای درسی کالس آن، در داده رخ رویدادهای سیر
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 پرفراز ۀتجرب به توجه با خصوصاً باشد؛ ایران در کارگری پیشروی
 اعتصابات اولً  که پررنگی نقشی و ۲۰۱۱ خیزش نشیب و

 مینظا شورای برکناری سپس و مبارک سرنگونی در کارگری
 از دینشمتح و مصر کارگر طبقۀ که هاییشکست ثانیاً و داشتند
 .شد متحمل اعتراضات این ماندن عقیم

 کارگری اعتصابات تجارب سیاسی هایدرس 

 :المحله

 ۲۰۰۸ سال در شاناعتصابات با المحله کارگران اینکه بر عالوه
 ۲۰۱۱ سال در هم بعدتر بودند،شده سیاسی مبارزۀ پیشگام

 ینقش کارگری اعتصابات سایر و المحله کارگران اعتصابات
 هزار صدها فوریه ماه در کرد؛ ایفا مبارک سرنگونی در محوری
. زدند را مبارک سرنگونی برای ضربه آخرین کارگر، کنندۀاعتصاب

 تنرف کنار در مهمی نقش اعتصابات همین هم سرنگونی از بعد
 نجایگزی موقت حکومت عنوانبه بال از را خود که نظامی شورای
 هم مرسی محمد دوران در بعدتر. داشت بود کرده مبارک

 وا دولت رویعقب سبب مهم هایبزنگاه در کارگری اعتصابات
 و ریسندگی شرکت کارگر هزار ۲۵ تعداد ،۲۰۱۲ سال در. شدند

 سود سهم افزایش چون مطالباتی طرح با المحله بافندگی
 رکتش ریاست برکناری و بازنشستگی مزایای بهبود و کارگران
 فته کارگران که شد باعث اعتصاب این. زدند اعتصاب به دست

 با ائیکهج تا بپیوندند آن به نیز منطقه در دیگر نساجی کارخانۀ
 درمان، بخش کارگران به اعتصابات این موج آن گسترش
. رسید زنی مصر هایاستان سایر در کارکاشی کارگران و هادانشگاه

 را شهر چنان المحله، کارگران اعتصاب آتش زمان آن در
 عقط با المحله شهر دانشجویان و کارگران که کرد برافروخته

 اعالم مرسی دولت از شهر هایدروازه مسدودکردن و آهنراه
 که کردند اعالم شهر شوراهای به یورش با و کردند استقالل
 شهر ورام ادارۀ برای انقالبی شورای یک با آن جایگزینی خواستار
 .هستند

 رد کارگران، اعتراضات پیشروی و بلوغ از حد این حال این با
 اندتومی کرد ثابت تجربه کهچنان انقالبی رهبری یک غیاب
 زا کارگر طبقۀ کهمادامی. بخورد شکست و رفته هرز به کامالً
 رد باشد، نداشته سیاسی استقالل بورژوازی نیروهای دیگر
 برداریبهره با بورژوازی مختلف هایجناح خاص هایبزنگاه
 رایب آن از حالت بهترین در اعتراضات، و اعتصابات این از موقت

 اهندخو استفاده دیگر ناحج با بورژوازی از جناح یک جایگزینی
 صورت چندان نیز جناح جابجایی این حتی مصر مورد در) کرد

 قوای مۀه امپریالیسم پشتوانۀ به نظامی دیکتاتوری و نگرفت
 چپ طیف سیاسی نیروهای بین در(. شکست درهم را مخالف
 ورۀد هایبازمانده که استالینیست و گراملی هایچپ هنوز مصر
 اب السیسی کودتای از اغلب و دارند را بال دست هستند ناصر
 سازمان. کردند حمایت المسلمین اخوان با مخالفت توجیه

 تاکنون ۲۰۱۱ سال از نیز «انقالبی هایسوسیالیست»
 هنتوانست حساس هایبزنگاه در و استزده فراوانی هایزیگزاگ
 رد سازمان این) کند جدا بدتر و بد گزینۀ دو انتخاب از را خودش
 رسیمُ از حمایت به مبارک سرنگونی از پس انتخابات دورۀ اولین
 زمانسا این(. پرداخت میهنی حزب نمایندۀ شفیق احمد مقابل در

 در هک کارگران میان در نه را خود هوادارن و اعضا بیشترینحتی 
 جنبش رویدنباله موارد اغلب در و دارد هادانشگاه درون

 اعتصابات میان در دخالتگری فاقد و کارگری خودانگیختۀ
 اهآن هدایت و پیشروی و مطالبات جاانداختن هدف به کارگری

 .است

 نبشج بر المحله کارگران اعتصاب تأثیر  این، از پیش دهه یک
 برخی. دبو شگرف و سابقهبی مصر دموکراتیک جنبش و کارگری

 صاباعت این و داد خواهد رخ اتفاقی چنین نیز بار این گویندمی
 سیاسی انجماد و آورد خواهد بار به را دیگر اعتصابات از موجی
 یانگارساده تفسیری چنین حالبااین. شکست خواهد را مصر
 در ،اعتصاب شدن فراگیر از جلوگیری برای بار این دولت. است
 رچنده. داد تن آنان خواست به و کرد کُرنش المحله کارگران برابر
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 به ار لزم نفس به اعتماد مجدداً  اعتصاب، این نسبی موفقیت
 شنق کهمادامی اما کرد، تزریق مصر کارگری جنبش و کارگران
 الشت و اعتصابات این رهبری و سازماندهی در کارگری پیشرُوی

 باشد، غایب  آن به هابخش سایر کارگران کشاندن برای
 پردس شانس و احتمال و حادثه به باید گویی را جنبش رَویپیش

 روند فعال دخالت کارگری، پیشرُوی نقش. داشت معجزه انتظار و
 هایبخش همبستگی تحریک برای تبلیغ و اعتصابات این

 هب کارخانه محیط از اعتصاب کشاندن کالم یک در و مختلف
 شهر. است دیگر تولیدی واحدهای و هاکارخانه و شهر درون
 یگرد وظیفۀ حال عین در. دارد را ظرفیتی چنین خوبی به المحله

 باتیمطال جاانداختن اعتراضات، این در پیشرو عناصر دخالتگری
 ار کنندگاناعتصاب شعارهای سیاسی و طبقاتی وجه که است

 سوی از آن مهار و هارفرمیست مماشات احتمال تا کند تقویت
 .شود کمتر دولت

 ،بگیریم درس المحله کارگران تجارب خود از بخواهیم اگر مثالً
 کارگران که «دستمزد حداقل تعیین» مانند شعاری کشاندن
 یهمبستگ بر شگرفی تأثیر کردند، مطرح ۲۰۰۸ سال در المحله

 تسریع حال عین در و هااستان دیگر به اعتصاب گسترش و
 لسا در حتی. داشت برهه آن در کارگری جنبش شدن سیاسی
 ممانعت که بود اعتصابات سهمگین موج ایجاد با نیز ۲۰۱۳

 به وادار را دولت دستمزد، حداقل تعیین از السیسی حکومت
 شروهایپی سوی از تنها دخالتی و هدایت چنین. کرد نشینیعقب

 و موقع به هایدخالتگری چنین لزمۀ. است ممکن کارگری
 کی درون تنها که است انقالبی رهبری یک وجود  هم حساسی
 زبح چنین صورتیکه در. شود متجسد تواندمی انقالبی حزب

 به ریکارگ اعتراضات هدایت سکان باشد، گرفته شکل انقالبی
 اما. رفت خواهد پیش آن تسخیر و دولت با مقابله سوی

 رفتهنگ شکل هنوز( آن هاینطفه یا) انقالبی حزب درصورتیکه
 به حالت بهترین در اعتراضات این در شده مطرح مطالبات باشد،

 این مقهور زود یا دیر و بود خواهد افق بدون و خودجوش صورت

 و احزاب سایر بسا چه حتی آنکه یا خواهدشد، اشافقیبی
 برانند بعق را جنبش ترفند انواع با کنند سعی سیاسی نیروهای

 به انقالبی حزب یک. دارند نگه موجود وضع چهارچوب درون و
 اتاعتراض مثل کارگری اعتراضات جنبش فقرات ستون مثابۀ

 را اعتراضات این هایدرس مرحله هر در. بود خواهد المحله
 اضاتاعتر و اعتصابات دیگر تجارب و کندمی فرموله و بندیجمع

 افقی نآ به و کندمی تزریق آن به را المللیبین و بومی کارگری
 صرم کارگری جنبش و المحله اعتراضات آنچه. داد خواهد سیاسی

 یفقرات ستون چنین وجود دارد نیاز آن به نقاط دیگر و ایران و
 جدی مبارزۀ توانمی انقالبی حزب یک ایجاد با تنها. است

 .کرد پیگیری را داریسرمایه با کارگران

 وانتمی مشابه قیاسی در المحله اعتراضات از گیریدرس برای
 شاهد اخیر هایماه در اتفاقاً که را اراک هزارنفری پانصد شهر

 .گرفت نظر در بود آذرآب و هپکو کارگران مشترک اعتراضات
 هرش این در کارخانه دو این کارگران متوجه دولت که سرکوبی

 مثل) اراک هایکارخانه دیگر به اعتصاب گسترش ظرفیت کرد،
 مرکزی استان زدۀبحران هایبخش دیگر و اراک سازیماشین
 حتی بالقوه توانستمی و داشت را( صفا لولۀ و نورد کارخانۀ مثل
. کند پیشروی هم اراک شهر درون عمومی شورش ایجاد مرز تا

 روزیانهشب و وقفهبی دخالتگری با تنها اندازیچشم چنین منتها
 و اعتصابات درون کارگری پیشروهای و انقالبی نیروهای
 عمل کمیتۀ کالم یک در. شدمی ممکن کارگری اعتراضات
 چنین هدف به فعالیت را خود هدف هم کارگری سازماندۀ

 شجنب کنونی وضعیت ارتقای برای دخالت یعنی اندازیچشم
 .است کرده تعریف


