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مقدمهی عمومی:
متن زیر به فراز مهمی از فعالیت اجتماعی پرجنبوجوش جنبش کارگری دانمارک و بسپپیج همگپپانی از پپپایین در
بخش کارکنان دولتی-عمومی میپردازد که چندی پیش با انعقاد قراردادهای دسپته جمعپیی جدیپد پایپان یپافت.
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نکتهی مهمی که در این فعالیتها ،فعالیتهایی که سه ماه پایانی سال  ۲۰۱۷و ماههای آغازین سال ) ۲۰۱۸تا ماه
مه( را در بر میگیرد ،بهچشم من و هر ناظر علقمند به جنبشهپپای اجتمپپاعی برجسپپته میآمپپد ،درک ضپپرورت
»همکاری از پایین« از سوی خود کارکنان بخشهای دولتی-عمومی و فعالین اتحادیهایی مربپوط بپه ایپن بخپش از
طبقهی کارگر بود ،و جالب اینکه چنیپپن تقلیپپی بپپه رغپپم سسپپتجانی و اختلفا نظرهپپای رهپپبران اتحادیههپپا و
بیتوشوتوان یی دستگاه بوروکراتیک عریض و طویل کارگری انجام میشد .دیدن و شنیدن اخبار مربوط به همکپپاری
شکوفان بین اعضای اتحادیههای مختلف در این کشور و حتی ادغام دو اتحادیهی بزرگ در یکپپدیگر )زیپپر فشپپار از
پایین( برای افزایش قدرت جنبش کارگری در مقابل دولت و شهرداریها بهعنوان کارفرمپپای اصپپلی ،یکبپپار دیگپپر
موضوع »فقدان فرهنگ همکاری« در نیروهای سیاسی و حتی فعالین کارگری کشور خودی )ایران( را در ذهن من
برجسته ساخت .چگونه میتوان با هم کنار آمد؟ چگونه میتوان کنار هم ایستاد ،حضپپور همپپدیگر را بهرغپپم تمپپام
اختلفانظرها و خصومتهای کهنه و نو تاب آورد و دست همکاری بپپه سپپوی هپپم دراز کپپرد؟ »منطپپق« همکپپاری
چیست؟ چهچیزی میتواند مردان مبارز حزبی و سندیکایی را )متاسفانه زنپپان هنپپوز هپپم در همهی حیطههپپا کپپم
نمایندگی میشوند اگر اصول نمایندگی شوند( منعطف و بردبار کند؟ چهچیپپزی میتوانپپد دعواهپپای قپپدیمی را تپپا
اطلع ثانوی بیاهمیت کند؟ در فرهنگ سیاسی کشوری کپه مپن از آن میآیپم منطقپی بپرای تشپویق و پپرورش
روحیهی همکاری و انعطافا و بردباری وجود ندارد .دربارهی چندوچون و چرایی فقدان ایپپن منطپپق قلمفرسپپاییها
میتوان کرد .اما آنچه فعل و همین امروز برای من اهمیت دارد طرح جنبهی »سوبژکتیو« آن است کپپه بپپه خپپود
اجازه دادهام از جنبهی »ابژکتیو« ماجرا جدایش کنم.
موضوع این است که برخی از این مبارزین شاید حتی ته دلشان امیدوار باشند که طوفان زودتر از موعپپد وزیپپدن
نگیرد تا مبادا بازیهای دورهمی ایشان بههم بریزد .دستکم اگر جسارت آن را داشتند که بگویند فردا و سرنوشت
همگانی به من مربوط نمیشود ،باز خپپود چیپپزی بپپود؛ امپپا کپپاهلی و خودسپپری را زیپپر هپپزار تپپوجیه ایپپدئولوژی ک
ک
پنهانکردکن آن چیزی است که اینان میکنند .برای در رفتن از زیر بار وظیفه )و چه وظیفهای بزرگتر از همکاری(
هرگز برهان کم ندارند؛ با خود و دیگران دغل میزنند؛ راست نمیگویند؛ هر کسی کار خودش بپپار خپپودش ،امپپا از
ادعای عملگرایی سالم و پرخون کوت اه نمیآین د .از عم ل یعن ی هم ان چی زی ح رفا میزنن د ک ه از عه دهاش
برنمیآیند .همهی سروصداهایی که دربارهی انقلب و دگرگونی و سرمایهستیزی میکنند ،بازیایست که از عمپپل
برکنارشان میدارد .تیمهای فوتبالی هستند که بدون تماشاچی ،فقط برای حپپرصدادن بپپه یکپپدیگر ،و بپپدتر از آن
برای بههم زدن یک بازی احتمالی که ممکن است بدون رهبری آنها سر بگیپپرد ،تپپوپ را ایپپن طپپرفا و آن طپپرفا
 .1توضیحات لزم دربارهی مضمون این اعتراضا کت در »پیشزمینه«ی مستقیم مصاحبهها آمده است.
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شوت میکنند .همهی نیرویشان را برای از میدان به در کردن هم صرفا میکنند .اهل امتیازدادن به هم نیسپپتند
و هماهنگی در عمل جمعی را هم هرگز یاد نگرفتهاند .مگر ندیدیم که چطپپور مجمپپع عمپپومی نیشپپکر هفتتپپپه و
دیگر نهادهای نوپای کارگری را برای خاطر جاهطلبیهای مضحکشان از پای درآوردند؟ خشپپکیدگی دل اسپپت یپپا
چهچیز دیگری که همین اندک بارقههپپای نپپور را هپپم بپپر طبقهی کپپارگر کپه از سپپخنگفتن دربپپارهاش خسپپتگی
نمیشناسند ،زیاد میبینند؟ این است که میدان یکبار دیگر ،از همه سو ،همچون همیشه ،برای ارتجایع جانسخت
ایرانی به فراخناکی گشوده است .اما شاید کسانی بیرون از این برگزیدگان قلبی باشند که بتواننپپد ایپپن دیسیپلین
حیاتبخش را به جبههی چپگرایپپان تحمیپپل کننپپد .آن کسپپان؟ آن کسپپاکن تپپودهی مردمانپپد کپپه بپپه پرزورترین
فشارهایشان شاید امپپروز )در خوشبینپپانهترین حپپالت( بتواننپپد حپپداقیل همکاریهپپایی را بپپر جبههی چپگرایان
تحمیل کنند و همین فشارها در آینده سکوی پرشی شود برای خیز برداشتن به سمت ساخت یک چپپپ نوین .آن
کسان ،مردمان آزادهای هستند که عاطفهی همدلی و جهپپش قهرمپپانی در آنهپپا نمپپرده اسپپت؛ کسپپانی که تلش
میکنند تا پیکرهای خود را به پایههایی برای ساختین پلی بر فراز غرقاب زیر پایمپپان تبپپدیل کننپپد .آنپپان اعضای
معمولی و فعال جنبش کارگری هستند که درگیرودار زدوخوردهای روزانهاند و منپپافع کپل طبقپه را میبیننپد و در
بند تسویه حسابهای قدیم و جدید فرقههای سیاسی متعلق به گذشته و پایبندی به شخصیتهایی رشدیافته در
همان سنت نیستند .امیدوار باشیم که جنبش کارگری بتواند با کف پای خپپود نقشپپهی راه را بخوانپپد و بپپه فراخور
وظیفهای که بر دوش میبرد قد بکشد و ببالد ،خود را به دست تدبیرهای داهیانهی هیچ رهپپبر یگپپانه و بپپه الزامات
هیچ حزب پیشتازی نسپارد و تنها از آین خویش باشد ،که فقط در این صورت از آین همگان خواهد بپپود .نکتپپه ایپپن
که :در کنار همهی اعتراضات بیوقفهی کارگری در ماههای اخیر ،اعتراضات گسترده و همبستهی معلمان و بهویژه
اعتصاب سراسری رانندگان کامیون نشان داد که چنین امیدی از پایههای مادی مستحکمی برخوردار است.
بر این اساس ،برای روشنیانداختن بر پرسش چگونگی و چرایی همکاری ،و در واقع به قصد کارآموزی یا شاید بهتر
باشد بگویم تجربهاندوزی در مکتب کسانی که بهتر از ما توانستهاند عمل کنند ،بر آن شدم تپپا بپپه سپپراغ برخپپی از
فعالین جنبش کارگری دانمارک بروم؛ فعالینی که از قضا اعضای حزب چپ رادیکال این کشور هم هستند .چگپپونه
میتوان هم عضو یک حزب سیاسی رادیکال بود و هم به گروه فعالین سرشناس اتحادیهای تعلق داشت و همزمپپان
با دیگر فعالن حزبی و اتحادیهای که نقطهنظرات مختلفی در بسیاری از زمینهها دارند همکاری کرد و برای خپپاطر
اهدافا بزرگ ،اهدافی که از جنگهای داخل یی پایانناپپپذیر بیپپن جناحهپپای مختلپف چپپ و اتحادیههپپای گونپاگون
جنبش کارگری بزرگتر و هزار بار ارزشمندتر هستند ،دست دوس تی و همک اری ب ه ه م داد؟ چگ ونه میت وان از
خرابکپاری در امپپر مشپترک و تلش بیوقفپه بپرای حپذفا دیگپپری دسپپت برداشپپت و خصپومتهای شخصپپی و
هویتطلبیهای فرقهای را به نام منافع مشترک جا نزد؟ چگونه است که ،تاکنون رویهم رفته ،ماموریت نپپاگفتهی
بسیاری از احزاب سیاسی ایرانی و بسیاری از شخصیتهایی که از دل این سنت برخاستهاند ،دلسرد کردن مپپردم و
جوانان از فعالیت عملی بوده است؟ چرا نتوانستهاند سیاست و فرهنگ همکاری را در پراتیک خود متحقق کننپپد و
حتی فعالن سندیکایی را هم درگیر اختلفات پیش پا افتادهی بیپن خ ود کردهان د ،بهگپونهای کپه برخپی از ایپن
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فعالین بهجای گذاشتن راه و رسم همبستگی در راستای منافع عمومی کل طبقهی کپپارگر )کپپه بهمعنپپای ندیپپدن
هویتها و منافع خاص نیست( پیش پای رفقای همزنجیر خود ،در این قبیل جنگها به نفع یا ضپپرر یکپپی از ایپپن
برگزیدگان قلبی طرفاگیری کرده و پروژهی ساخت شالودههای یپپک جنبپپش کپپارگری )سیاسپپی( مسپپتقل را بپپه
تعویق میاندازند؛ شالودههایی که بنا به قاعده باید بتوانند چارچوبی را بر پا دارنپپد کپپه عقایپپد سیاسپپی و نبردهپپای
ایدئولوژیک و حتما ناهمگون و حتی متضاید اعضای فعال این طبقه در آن بازتاب یافته و تحمل شوند .نپپاگفته پیپپدا
است که تحمل عقاید و آرای مختلف بهمعنای پذیرش همهی آنها نیست ،بلکه بهمعنای پذیرش حق تفاوت و حق
اختلفانظپپر و در ادامهی حپپق مبپپارزهی ایپپدئولوژیک درون خپپود طبقهی کپپارگر اسپپت .در افپپق پیداسپپت شپپبح
مسیحاگونه)ها(ی نوکرمنش بیباک و حیلهگر که اگر چماق دستشان نباشد باز میتوان شکرگزار سرنوشپپت بپپود.
بسیاری با دهان باز منتظر دررسیدن منجیان حاضر و آماده هستند .اگر هدفی روشن پیپپش روی جپپامعه گذاشپپته
نشود ،هدفاهای رذیلنه از هر گوشه سر بر آورده و این خلءا جانکاه را پر خواهنپپد کپپرد .هپپر چیپپزی بهپپتر از ایپپن
مصیبت همگانی و بیعملی خواریزا خواهد بود.
آنطور که از متن گفتگوهای زیر برمیآید در کشور دانمارک ابتدا اتحادیههای کارگری شکل گرفتند ،و سپس این
اتحادیهها به بیان یاکوب )فرد دومی که با وی مصاحبه کردم( ،از دل مبارزات و همگراییهای خود یپپک چپپارچوب
نهادی مستحکم را مستقر کردند .تنها پس از آن بپپود کپپه سوسیالدمکراسپپی بهعنپپوان حپزب طبقهی کپپارگر وارد
میدان شد و نهتنه ا ای ن ،ک ه یکهت از می دان بازنم ایی سیاس ی جنب ش ک ارگری گش ت و ب ه مق ام س خنگوی
بیقیدوشریط آن عروج کرد و سالها در همانجا ماند .با وقوع انقلب اکتبر در شوروی ،و تاسپپیس کمینپپترن اسپپت
که حزب کمونیست دانمارک هم شکل میگیرد و وارد گ ود رقابته ای سیاس ی و حزب ی درون جنب ش ک ارگری
میشود و به اینترتیب هژمونی و رهبری سوسیال دمکراسی را به چالش میگیپپرد و بپپرای جپپا انپپداختن نظپپرات و
سیاستهای خود درون این جنبش به رقابت با حزب قدیمیتر میپردازد .بهتدریج با گذشت زمان ،احزاب دیگپپری
هم در این رقابت وارد میشوند ولی باز همان طور که یاکوب میگوید ،همه به یک نوع توافق نانوشته باور داشپپتند
و آن توافق عبارت بود از این که :به ساختار جنبش کارگری و سندیکاها نبایپپد دسپپت زد ،سپپاختار اصپپلی جنبپپش
کارگری یعنی سازمان سندیکایی آن را نباید زائدهی سیاستهای حزبی خود سپپاخت ،و بپپه خپپاطر یپپارگیری و یپپا
مجادلت و دعواهای حزبی و نظری ،نباید انشعاب و چند دستگی را به صفوفا آن تحمیل کرد .امپروز حپتی حپزب
خارجیستیز مردم دانمارک هم در جنبش کارگری فعالیت میکند و این سبب نشده است که اعضای قدیمیتر که
دارای گرایشات سیاسی رادیکال و چپ هستند ،هواداران آن حزب را از اتحادیهها بیرون بیندازند ،یا بهخاطر عقای د
سیاسی نادرست و مخربشان از صحنهی سیاسی و از فرایند گفتگو حذفاشان کنند .تلش اعضای چپ جنبش بر
این است که نتیجهی سیاستهای مخرب و نژادپرستانهی حزب متبوعشان را به فعالین اتحادیهای منتسب به ایپپن
حزب نشان بدهند و آنها را از اشتباه »دولت رفاه نژادی« بیرون بیاورند.
در همین رابطه ،نگاهی به تاریخ جنبش کارگری ایران نشان میدهد که تشکیل سازمانهای سندیکایی این طبقپپه
به دست اعضای خود طبقه در حال انجام بود که مصادفا گشت با ظهور احزاب سیاسی چپ .این احزاب هم که در
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پیوند نزدیک با رویدادهای انقلبی روسیه و بعدها انقلب اکتبر و پیروزی بلشپپویکها بودنپد ،بنپا بپپه همپپان مشپی
بلشویکی در میان طبقهی کارگر ایران فعالیت میکردند .اما به جز ایپپن ،پربیحوصپپله بودنپپد بپپرای کپپار درازمپپدت
همیاری در راستای خودسازمانیابی طبقه ،پربدبین بودند به هزینهی ایپپن فعپپالیت درازمپپدت و »عایپپدی و سپپوید«
ناشی از آن؛ در ضمن ،پرواضح است که بهایی هم به استقلل طبقه از احزاب سیاسی نمیدادند .در وضعیت خپپاص
ایران ،این طبقه هرگز نتوانست و فرصت آن را نیافت که خود را به شکلی مستقل سازمان دهد تا در وهلهی بعدی
با احزاب گونپپاگونی کپپه میخواسپپتند نظپپرات خپپود را بپپه داخپپل آن ببرنپپد و یپپا از آن بپپرای مبپپارزات سیاسپپی و
استراتژیهای کوتاه و درازمدت خود کمک بگیرند ،مواجه شود .درگیریهپپای حپپزب تپپوده بپپا جنبپپش سپپندیکایی
مستقلی که یوسف افتخاری بهعنوان فعال برجستهی آن شناخته میشود ،فقط یکپپی از ایپپن نمونههاسپپت ،گرچپپه
نمونهای شاخص و ثبتشده در تاریخ .این نمونه از آن رو اسفناک است که بهدلیل موضعگیریهای حپپزب تپپوده و
رویکرد ابزارانگارانهی این حزب به جنبش کارگری ،این طبقه عمل از امکپان خودسپازمانگری بازمانپد و نتوانسپت
یک چارچوب نهادی مستقل از این حزب و طرفداری بیقید و شریط آن از شوروی بسپازد ،نهپادی کپه میتوانسپت
سنگ بنایی باشد برای نسلهای آینده تا روی آن ساختمانی مستحکمتر بنا کنند .برای نمونه اردشپپیر آوانسپپیان از
اعضای سرشناس و کارگری حزب توده در سازگاری با روح زمانهی خپپود در اینبپپاره مینویسپپد» :اصپپول از تاریپپخ
تاسیس حزب کمونیست ایران ،اتحادیههای کارگری با دست کمونیستها بهوجود آمده و رهبری میشدند .از ایپپن
رو اتحادیهی کارگری ایران روح و سنت انقلبی داشتهاند« 2.در واقع آوانسیان بر این نظر اسپپت کپپه در ایپپران ایپپن
حزب )کمونیست( بود که تشکلهای کارگری را بنیان گذاشت .بپا ایپن کپه چنیپن روایپتی از فراینپد شپکلگیری
جنبش کارگری سندیکایی روایتی مشکوک است که برای نمونه ،خاطرات یوسپپف افتخپپاری و اسپپناد بهجامانپپده از
مبارزات و سازماندهیهای گذشته تاییدش نمیکنند ،با اینحال میدانیم که ظهور احزاب سیاسی از هنگپپام آغپپاز
جنبش مشروطهخواهی ،درهمتنیده با حضور جنبش کارگری در صحنهی اجتماع ایران بوده است .آوانسپپیان بیپپن
دو دورهی پیشاانقلب اکتبر و دورهی پساانقلب اکتبر تفاوتی قائل است به این شرح» :از هنگام مشروطه در ایپپران
اتحادیههایی وجود داشت ،ولی طبیعی است که پس از انقلب اکتبر نهضپپت کپپارگری در ایپپران گسپپترش بیابپپد«.
آوانسیان در همین رابطه از »روزنامهی حقیقت« که ارگپان اتحپادیهی کپارگری تهپران بپود همچپون یپک ارگپان
اتحادیهای— حزبی یاد میکند و مینویسد» :با اینکه ]روزنامهی[ حقیقت جپدا مبپپارزهی اقتصپپادی مینمپپود ،امپپا
بهطور کلی در درجهی اول به مبارزهی سیاسی اهمیپپت بیشپپتر میداد .حقیقپپت همیشپپه بپپا دولپپت درگیپپر بپپود و
پشتیبان دولت شوروی« .بیتردید آوانسیان راست میگویپپد کپپه پپپس از انقلب اکتپپبر نهضپپت کپپارگری در ایپپران
گسترش یافت و رادیکالتر شد و همواره با دولت درگیری داشت ،این همپپه تپپا حپپدی از »کرامپپات« یپپک جنبپپش
رهاییبخش عمومی رادیکال در شوروی بود که متاسفانه میوهاش نصیب کارگران و تودههای دهقان نشد ،چه دم و
دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حکومت جدید ،آغشته به دانش دروغین مارکسیستی ،تودههای سپپادهدل و مردمپپان
آزاد اندیش را واداشت تا پشت دوتا شده زیر بار رعب و وحشت ،در پای معابد مارکسیست-لنینیستی زانو زنند ،و از
 2اردشیر آوانسیان» :صفحاتی چند از جنبش کارگری و کمونیستی ایران در دوران اول سلطنت رضا شاه )«(۱۹۲۲-۱۹۳۳؛ .۱۳۵۸
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حقوقی که انقلب به آنها تفویض کرده بود چشم بپوشند .اما بسیج اتحادیههای کارگری در ایران از سوی »احزاب
کمونیست و انقلبی« برای حمایت از شوروی و امتیازخواهیهای آن از دولتهپپای ضپپعیف و سسپپتبنیاد وقپپت در
ایران ،ارتباطی به گسترش نهضت کارگری ندارد و بیش از همه به سوءااستفاده از جنبش کارگری شبیه است.
حتی اوتیس سلطانزاده در یکی از تحلیلهپپای خپپود پیرامپپون فعالیتهپپای سپپندیکایی میگویپپد کپپه »در کشپپور
عقبماندهای نظیر ایران که در آن فئودالیسم هنوز ب ه هی چ وج ه از بی ن نرفت ه ،در کش وری ک ه از خلل رواب ط
اقتصاد کی چهرهی حیوانی سرمایهی تجاری و رباخواری نمایان میگردد ،طبعا جنب ش سپندیکایی نمیتوانسپت بپه
موفقیتهایی که در کشورهای سرمایهداری در این زمینه حاصل شپپده اسپپت نائپپل گپردد .گذشپپته از ایپپن ،حپپالت
جنینی صنعت از یکسو و عقبماندگی سیاسی مردم زحمتکش از سوی دیگر ،امکان فعالیت وسیع در این زمینه
را منتفی میکرده« 3.در واقع سلطانزاده بر این نظر است که بهعلت شرایط عینپپی و ذهنپپی خپپاص کشپپور ایپپران،
امکان سازمانیابی کارگران در سندیکاها وجود نداشته و به همین دلیل برای مبارزات صنفی و سندیکایی اهمیپپت
زیادی قائل نبوده است .در اینجا قصد ندارم که وارد کمانگاشتن مردم و ناچیزگرفتن قدرت درک و شهامت روحی
و در ضمن رزمندگی تودهی کپپارگر بشپپوم ،کپپه یوسپپف افتخپپاری شپپرح دیگپپری از نیکدلپپی و جسپپارت عملپپی و
اخلقیشان به دست میدهد .این ناچیز انگاشتن تودهی مردم و مزدبگیران از سوی بخش عمدهای از احزاب چپپپ
ایرانی و تحقیری که برای فعالیتهای اجتماعی داشتهاند ،نیازمند فرصت و پژوهش دیگری است .تنها به گفتن این
نکته بسنده میکنم که چنین رویکردی بهطور کلی در چپ ایران غالب بوده و تا حدی هنپپوز هپپم هسپپت .منظپپور
رویکردی است که میگوید بهعلت عقبماندگی شرایط عینی و ذهنی جپپامعه ،بهپپترین راکه خیزبرداشپپتن احپپزاب و
سازمانهای سیاسی برای تصرفا قدرت دولتی است ،تا بپا اهپرم دولپپت بتپوان دگرگونیهپپای رادیکپپال در جپامعه
بهوجود آورد .بههرحال ،امروز دههها پس از تجربهی شکست سوسیالیسم نوع روسی و چینپپی و »جهپپان سپپومی«،
بخش نسبتا بزرگی از روشنفکران چپ توافق دارند که باید خودسازمانیابی طبقاتیی کارگران و استقلل تشکلهای
آنان از هر گونه حاکمیت سیاسی و احزاب چپ را جدی گرفت و روی آن تمرکز کرد .اما از حپرفا تپپا بپه عمپکل راه
درازی در پیش است .اینک وقت آن رسیده که از خواننده دعوت کنم تا مصاحبهی مپپن بپپا ایپپن دو فعپپال حزبپپی-
کارگری را بخواند و خود دربارهی چندوچون خودسازمانیابی و اهمیت کارکنان بخش دولپپتی و عمپپومی و ارتبپپاط
ارگانیک آنان با کارگران بخش خصوصی نتیجهگیری کند.

* * *

 .3جلیل محمودی و ناصر سعیدی» :شوق یک خیز بلند نخستین اتحادیههای کارگری در ایران «۱۲۸۵ -۱۳۲۰؛ .۱۳۸۱
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گفتگو با فعالن جنبش کارگری دانمارک پیرامون تهدید به اعتصاب عمومی
در بخش دولتی و عمومی در سال ۲۰۱۸

فروغ اسدپور

پیشزمینه :در ماه مارس  ۲۰۱۸اخبار مهیجی که از رسانههای عمومی دانمارک شنیده میشد هوش از سر آدمی
میبرد .سپپالها بپود از اعتصپابات پراکنپده و محپدود معلمپپان ،پپداگوگها و راننپدههای اتوبپوسرانی و نظپایر آن
میگذشت .مبارزاتی بسیار پرسروصدا و پرهزینه ،اما محدود ب ه مش اغل خ اص .ای ن ب ار ص داهایی دیگ ر ش نیده
میشد ،صداهایی که از ضرورت همبستگی سراسری در بخش کارکنان عمومی و دولتی جنبش کارگری و مبارزهی
همگانی سخن میگفت .صحبت از »یکی برای همه ،همه برای یکی« میشد ،همهی کارکنپپان شپپاخههای مختلپپف
دولتی و عمومی به مناسبتهای مختلف گرد هم آمده با هم بحثهای پرحرارتی انجام داده و سوگند یاد میکردند
که به هم وفادار خواهند ماند و بر تمام موانع پیش پای اتحاد سراسری و بر مقاومت بوروکراسپپیی جانسپپخیت درون
جنبش غلبه خواهند کرد .از این مساله سخن میرفت که تهدید دیگر بس است؛ باید بپپه تهدیپپدها جپپامهی عمپپل
پوشاند و واقعا دست به اعتصاب زد .تخمین زده میشد که در صورت عملی شدن این تهدید ،نزدیک به  ۸۰۰هپپزار
تن از کارکنان بخش دولتی و عمومی ،که شاخههای شغلی بسیار متفاوتی را در اختیپپار خپپود دارنپپد ،کپپار را رهپپا
خواهند کرد و به اینترتیب کل فعالیتهای اقتصادی و سیاسی کشور را فلج خواهند کرد .اصول زمزمههایی از آغاز
سال شنیده میشد مبنی بر این که اگر دولت باز هم بخواهد بهانهتراشی کند و به افزایش مزدها در بخپپش دولپپتی
نه بگوید ،این بار با ضدحملهای سراسری از سوی جنبش کارگری روبرو خواهد شد .دولتهای مختلف در سالهای
 ۲۰۱۳ ،۲۰۱۱و  ۲۰۱۵هر بار بهبهانهی تاثیرات بحران مالی  ۲۰۰۸بر اقتصاد و بودجهی رفپپاهی کشپپور ،مطپپالبهی
افزایپپش مزدها در بخش دولتی را پشت گوش انداخته بودند ،و کارکنان بخش دولتی به ناچار تپپن بپپه قراردادهپپای
دسپپتهجمعیای داده بودند که زیر سرتیتر »قراردادهای دورهی بحران« شناخته میشد و مشخصپهی اصپلی آنهپپا
خویش تنداری یا به بیانی ریاضتکشی کارکنان دولتی و عمومی بود .اما از آغاز س ال  ۲۰۱۸سپخنگویان جنب ش
کارگری اعلم کردند که مدتها است بحران سپری شده و رونق اقتصادی شرکتها و بنگاههای تولیدی و سودهای
چندصپپدمیلیارد کرونی بخش خصوصی گواه آن است .در ضمن سخنگویان جنبش کارگری اعلم کردند که چپپون
در سپپال  ۲۰۱۷قراردادهای دستهجمعی خوبی با چشمانداز افزایش مزد در بخش خصوصی بسته شده است ،پپپس
زمپپان آن رسیده که بخش دولتی و عمومی هم سهم خود را طلب کند .دولت کپپه بپپا دم و دسپپتگاه وزارت دارایپپی
نمایندگی میشد با متخصصان اقتصاد ریاضیاتیاش ،ثابت میکرد که ادعای جنبش کارگری مبنی بر این که دولت
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کارکنانش را ریاضت میدهد نادرست است .حسابوکتابهایی پیش گذاشپپته شپپد کپپه نشپپان میداد گویپپا بخپپش
عمومی در افزایش حقوق از بخش خصوصی هم پیش افتاده و بههمین دلیل جنبش کارگری نباید بیخود نق بزند،
جوسازی کند و خواستار افزایش حقوق شود .اقتصاددانان جنبش کارگری نیز با آمار و ارقپپام نشپپان میدادنپپد کپپه
گفتههای متخصصان وزارت دارایی درست نیست .در نهایت »زور« باید تعیین میکرد که حپپق بپپا کیسپپت .صپپدها
سازمان اتحادیهای از پایین و زیر فشار اعضای فعایل خود ناچار دست به اتحاد زدند و کنگرهای سراسری با مشارکت
دههزار تن از نمایندگان کارکنان بخش دولتی و عمومی برگزار کردند .این کنگره تمام ساختار سیاسی کشور را بپپه
لرزه انداخت و جدیت تهدید جنبش کارگری را بهنمایش گذاشت .این دههزار نفر سه خواست مشترک سراسری را
پیش روی دولت گذاشتند ،سوگند همبستگی با هم یاد کردند و با شعار »یکی برای همه ،همه برای یکی« ،دولپپت
و سازمانهای آن را بهعنوان کارفرمای خود به چالش کشیدند .نمایندگان کپپارگران و سپپخنگویان جنبپپش اظهپپار
داشتند که هیچ بخشی از کارکنان حق ندارد بهتنهایی بر سر خواستهای خود مذاکره کند ،بلکه هر سپپه خواسپپته
باید در کنار هم مذاکره شوند .خواست افزایش حقوکق خواستهای عمومی تلقی میشد ،اما دو خواستهی دیگپپر هپپم
مطرح بود که »خاص« تلقی میشد و قرار بود که همهی جنبش از آین دو مطپپالبهی غیرعمپپومی حمپپایت کنپپد و
برآوردهشدن آنها را در دستور کار خویش بگذارد :یکی مربوط بود به معلمان و دیگپری مربپپوط بپود بپپه کارکنپان
دولت بهمعنای اخص کلمه ،یعنی کارکنان وزارتخانهها و سازمانهای دولتی که زیر نظر مستقیم دولت بودند و نه
شهرداریها و استانداریها و نظایر آن .خواست معلمان برگردانپپدن »اتونپپومی« یپپا حپپق تنظیپپم سپپاعات کپپار بپپه
خودشان و اصول حق برنامهریزی حول ساعات کار روزانه بود ،که چند سال پیش دولت پپپس از یپپک اعتصپپاب ۲۸
روزهی معلمان ،آن را بدون توافق جمعی آنها ،از بال و به نحوی یکجانبه از ایشان سلب کرده و مدیریت این حق
را به مقامات بالتر سپرده بود .خواست کارکنان بخش دولتی هم ساعت ناهار با حفظ حقوق بود و ثبت آن بهعنوان
یک قانون لزمالجرا .دولت هم تهدید کرد که اگر جنبش کارگری بپه تهدیپپدش عمپپل کنپد و بلپپوا و اعتصپاب راه
بیندازد ،آنگاه دولت هم تمام کارکنان خود و بخش عمومی را بیرون خواهپپد ریخپپت و محلهپپای کپپار را بپپه روی
همهی آنها خواهد بست .البته در این میپپان نهپپادی بهنپپام میپپانجیگری هپم وجپپود دارد کپه نماینپپدگان دولپپت و
کارفرمایان بخش عمومی از یکسو ،و نمایندگان کارکنان دولتی و بخش عمومی از سوی دیگر ،در حضپپور او و بپپه
میانجی او با هم به مذاکره مینشینند و این مقام میانجی اگر به این نتیجه برسد که امیدی به توافق میان طرفیپپن
هست ،میتواند پادرمیانی کند و اعتصاب یا اخراج دستهجمعی را دو بار به مدت دو هفته عقب بینپپدازد .قاعپپده بپپر
این است که خود او هم این حق را داشته باشد که پیشنهادی وسط بگذارد و بهاصطلح حد وسط را بگیرد ،تپپا نپپه
حرفا کافرما و نه حرفا کارگر ،هیچیک کامل به کرسی ننشیند .قرار بر این شد کپه در صپورت وقپوع اعتصپپاب ،در
وهلهی نخست ده درصد از کل کارکنان در مهدکودکها ،مدارس ،دبیرستانها ،بیمارستانها ،خانههای سپپالمندان،
وزارتخانهها ،شهرداریها ،استانداریها ،دانشگاهها ،دوایر پلیس ،و نظایر آن دست از کپپار بکشپپند و چنپپانچه بپپه
خواست آنان رسیدگی نشود در وهلهی دوم شمار بسیار بیشتری دست از کار بکشند .سه خواسپپتهای کپه کمیتهی
مشترک کارکنان دولتی و بخش عمومی پیش نهاد این بود:
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 .۱افزایش  ۸.۸درصدی حقوقها که باید به موازات افزایپپش مزدهپپا در بخپپش خصوصپپی پیپپش
برود.
 . ۲لغو قانون تحمیل شده به معلمان در چند سال اخیر و بازگرداندن حق تنظیم سپپاعات زمپپان
کار به معلمان.
 .۳کارکنان بخش دولتی باید از طریق قراردادهای دستهجمعی بتوانند ساعت ناهپپار خپپود را بپپا
حفظ حقوق تضمین کنند.
پس از هفتهها چانهزنی و حضور اکتیویستهای بسیار باروحیه و پرانرژیی جنبش کارگری در خیابانها ،در رسانهها
)و انتشار ویدئوهای روشنگرانه در یوتیوپ( و در پشت درهای بستهی برابر سپپاختمانی کپپه مذاکرهکننپپدگان را در
خود جای داده بود ،و نیز با اعلم نظرسنجیهایی مبنی بر اینکه اکثریت مپپردم از خواسپپتهای جنبپپش کپپارگری
حمایت میکنند ،آنچه به دست آمد عبارت بود از :افزایش  ۸.۸درصدی حقپپوق همهی کارکنپپان بخپپش دولپپتی و
عمومی در طول سه سال آینده ،تضمین قانونی ساعت ناهار کارکنان دولت با حفظ حقوق .در ارتباط با لغپپو قپپانون
تحمیلشده بر معلمان قرار شد کمیسیونی در سه سال آینده از طریپپق مپپذاکره بپپا اتحپپادیهی معلمپپان موضپپوع را
حلوفصل کند .روشن است که معلمان از این قرارداد دستهجمعی ابراز نارضایتی کردنپپد و دعواهپپایی بپپه راه افتپپاد
حول این که مقصر کیست و نظایر این .اما بههرحال تهدیدها پایان یافتند ،چون اکثریت کارکنان دولپپتی و بخپپش
عمومی از دستیابی به دو خواست از سه تا خشنود بودند.
آنچه در این میان ذهن مرا به خ ود مش غول داش ته ب ود ن ه مطالب ات کارکن ان بخ ش دول تی و عم ومی ،و ن ه
دستاوردهای نسبی و محدود آنان ،بلکه موضوع همکاری  ۱۸۰اتحادیه و نزدیک به یک میلیون آدم و سپپازماندهی
آن آکسیونها و کنگرههای عظیم بود .موضوع دیگری که ذهن مرا سخت مشغول داشته بود موضع احزاب سیاسی
گوناگون نسبت به جنبش کارگری و نحوهی عملکرد آنان درون این نهاد و ارتباطگیری آنها با ایپپن جنبپپش بپپود.
بههمین دلیل به سراغ دو تن از فعالین جنبش کارگری رفتم تا با آنها حول مقولهی »همکاری« صحبت کنم.

* * *
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۱
گفتگو با آندرس

سوال :سلم آندرس اولسن .لطف کردی که انجام این گفتگ و ب ا م را پ ذیرفتی .راس ت ای ن اس ت ک ه مهمتری ن
موضوعی که مرا به فکر واداشته موضوع همکاری است .این دغدغه هم البته برخاسته از وضعیت مشپپخص تپپاریخی
است که من در بین احزاب چپ ایرانی و سازمانهای کارگری کشور تجربه ک ردهام .م ن از س رزمینی میآی م ک ه
همکاری بر سر مسائلی مهم همچون وضعیت طبقهی کارگر و بهبود وضعیت رفاهی مردم ،خیلی از اوقات مسئلهی
اصلی وحدت یا همکاری و ائتلفا حزبی و سیاسی را تشکیل نمیدهد .بنابراین ،متوجه میشوی که چرا با شپپنیدن
خبر اتحاد درون جنبش کارگری دانمارک سخت شگفتزده شدم و یکه خوردم؛ نهتنها این ،کپپه ذوق زده شپپدم .از
ش نشانهای دایل بر امکان شکلدهی به یک چنین حرکت متحدانهی وسیعی دیده نمیشد و در ظرفا چنپپد مپپاه
پی ک
اخیر ،بهناگهان نزدیک به یک میلیون آدم بسیج شدند .میخواهم دربارهی موضپوع و مفهپوم همکپاری در جنبپش
کارگری توضیحی بدهی و اینکه احزاب مختلف چپ چگونه میتوانند همدیگر را تحمل کننپپد و بپپا هپپم همکپپاری
کنند .این موضوع از این لحاظ برای من خیلی اهمیت دارد که در جنبش کارگری و چپ ایران مقپپولهی همکپپارکی
پاشنهی آشیل ما تلقی شده است؛ مثل یک بیماری مزمن واگیردار خطرناک که فلج کرده ما را.
آندرس :روشن است که اگر همکاری نباشد تفرقه و خصومت جای آن خواهد نشست و ضعف بر ما چیره میشپپود.
در حزب ما )حزب فهرست واحد( یک هدفا روشن هست ،آن هم این که آگاهانه برویم به درون جنبش کارگری و
تلش کنیم تا اعضای ما انتخاب شوند به پستهای رهبری ،و این موضوع را هم پنهپپان نمیکنیپپم و گرایشیپپافتن
اعضای اتحادیه به ما و پذیرفتن پیامهای سیاسیمان از سوی آنها را خوش داریم .البته ما همراه بپپا دیگپپر احپپزاب
چپ حرکت میکنیم و قصدمان شکافا انداختن در بین خودمان و ویران کردن حزب سوسیالدمکرات و یپپا حپپزب
سوسیالیستهای مردمی و دیگ ران نیس ت .م ا در مس یری ک ه میپیم اییم ب ا ای ن اح زاب و دیگ ر احزاب ی ک ه
همگراییهایی با هم داشته باشیم همکاری میکنیم.

سوال :یعنی خط قرمزی برای شما وجود ندارد؟
آندرس :نه ،این دست ما نیست .ما تصمیم نمیگیریم .موضوع واقعا این است که در جنبش کپپارگری گرایشهپپای
سیاسی ،فکری و ایدئولوژیک مختلفی وجود دارد که گاهی از هم خیلی دور هستند .این که کارگران به این نیروها
و یا ایدهها تمایل دارند شاید خوشایند ما نباشد و در راستای اهدافا ما هم نباشد .اما این موضوع را بهعنپپوان یکپپی
ک بحپپث و اسپپتدلل ،نظپپر کپپارگران را بپپه سپپمت
از قوانین بازی میپذیریم و تلش میکنیم تا بپپا روش دمکراتیپپ ی
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خودمان جلب کنیم .در جنبش کارگری همهی اعضای احزاب دیگر هم فعالیت میکنند و در همهی سطوح حاضر
هستند و ما نمیتوانیم آنها را نادیده بگیریم .قصد ما سیاسیکردین جنبش کارگری است تا سرخ و مپپترفی شپپود،
چون هدفا ما دستخوش انقلب کردن مناسبات اجتماعی و تولیدی کنونی است و جپپایگزینیی ایپپن مناسپپبات بپپا
روابط و شرایط سوسیالیستی.
سوال :ولی شما انقلب را از برنامهتان برداشتید ،اینطور نیست؟
آندرس :نه ،ما شورش مسلحانه را برداشتیم .ما نگفتیم مخالف انقلب هستیم ،گفپپتیم مخپپالف انقلب مسپپلحانه و
خشونتبار هستیم .همهچیز باید بر اساس خواست اکثریت مردم باشد و پارلمانتاریسم مبنای خوبی اسپپت در ایپپن
مسیر تا بتوانیم قوانین را عوض کنیم .راه خوبی است ،اما همزمان میدانیم که باید جنبش کارگری را بهعنوان پایه
و اساس تغییر جامعه تقویت کنیم .بههمیپن دلی ل میخ واهیم ای ن جنب ش ق ویترین فپاکتور دگرگونکننپدهی
اجتماعی بشود و این چیزی که همین چندی پیش در اعتراضات  ۲۰۱۸دیدیم ،نشانهی بروز این نیرو بپپود .دکپپتر،
پرستار ،رفتگر ،آموزگار ،مهندس ،قاضی ،استاد دانشپگاه ،اقتصپاددان ،حق وقدان و کارکنپان خانههپای س المندان،
مهدکودکها و شهرداریها همه شانهبهشانهی هم و کنار یکدیگر ایستادند و شعار »یک نفر برای همه و همه بپپرای
یپپک نفپپر« را سپپر دادنپپد .شانهبهشپپانه ایسپپتادند و خواهپپان یپپک راهحپپل عمپپومی شپپدند .ایپپن قبیپپل اجتماعپپات
مشترکالمنافع و اکسیونهای سراسری لزم است تا بتوان جامعه را عوض کرد و قپپدرت سیاسپپی را گرفپپت .اصپپل
مرکزی همین است :گرفتن قدرت سیاسی … .

سوال :چه کسی باید قدرت را بگیرد؟
آندرس :احزاب سیاس یی گردآمده در یک ائتلفا سیاسی که سپس باید قپپوانین کنپپونی را تغییپپر بدهنپپد و اهپپدافا
سیاسی و اقتصادی پیشرو را متحقق کنند .قوانین مربوط به حفظ و بهب ود وض عیت محیطزیس ت و ح ل موض وع
طبقات و توزیع ثروت که شرکتهای خصوصی تاکنون صاحبش بودهاند و همچنین حپپل مسپپئلهی کشپپاورزی کپپه
باید با محیطزیست سازگار شود .ما یک گزارش تهیه کردیم و نشان دادیم که تفاوت شدیدی بین فقی ر و غن ی در
جامعه هست و در ضمن نشان دادیم که شرکتهای خصوصی بعد از مالیات چه اندازه سود میبرند.

سوال :شما فقط روی سرمایهی به اصطلح مالی متمرکز نیستید … ،هستید؟
آندرس :نه ،ما فقط روی موضوع سرمایهی مالی متمرکز نیستیم .نظر ما این است که باید شرکتهای بزرگ بیمه،
ارتباطات ،بانکها و شرکتهای صنعتی بزرگ همه ملی شوند و دولت دمکراتیک کنترل آنها را بهدست بگیرد .در
عین حال ،باید این دولت امکان اکسپریمنتهای گسترده را برای مردم فراهم کند.
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سوال :اکسپریمنت در چه مورد؟
آندرس :اکسپریمنت با شکلهای مختلف مالکیت ،مثل تعاونیها و انواع خودگردانی و نفوذ خود انسانهای درگیپپر
در تولید بر شرایط کار و تولید و توزیع نتایج کارشان در هماهنگی با ج امعهی اط رافا .آدمهپا خ ود بای د تص میم
بگیرند کار چطور سازماندهی شود و به اینترتیب باید بتوان انپپواع و اقسپپام مپپدلها را آزمپپایش کپپرد .مپپا الن بپپا
قطبیشدن جامعه و تمرکز ثروت در دست شماری افراد محدود و توزیع ناعادلنه روبپپرو هسپپتیم .بپپرای ایپپن بایپپد
فکری کرد .در ضمن باید ساعات کار کم شود ۳۰ .ساعت کار هفتگی پیشنهاد ما است .بهجز این ،بایپپد تلش کپپرد
تا کسانی را که از جامعه بیرون مانده اند دوباره جذب و ادغام کرد.

سوال :طبقهی کارگر چطور میتواند از حاکمیت سرمایه گسست کند؟
آندرس :دخالت جنبش کارگری و کسب قدرت سیاسی به دست ائتلفا چپ و بعدا قانونگپذاری .بپدون کپارگران
نمیشود جامعه را تغییر داد.

سوال :تولید و کار را چگونه سازماندهی باید کرد؟
آندرس :ببینید کار لزم را که به هر حال باید انجام بدهیم همان چیزی که اصول مبنپپا و اسپپاس زنپپدگی انسپپانی
است :کار لزم برای تهیهی غذا ،لباس ،مسکن ،حملونقل ،انرژی ،آموزش و تحصپیل ،و بهداشپت و درمپان .اینهپا
لزم هستند .اما امروز چیزهای دیگری هم که لزم نیستند تولید میشود ...اصپپول خیلپپی چیزهپپای نپپالزم تولیپپد
میشوند .این چیزهایی که در بال گفتم بخش تحصیل و آموزش انرژی تولید غذا و بهداشت و درمان باشد و اینها
خیلی مهم و ضروری هستند و نمیتوان از آنها چشم پوشید .در ضمن افراد باید روی کپپاری کپپه میکننپپد تپپاثیر
داشته باشند و کارشان را چیزی بامعنا حس کنند و توزیع نتایج کارشان هم باید عادلنه باشد .قانونگذاری همپپان
وسیلهای است که میتواند وضعیت را تغییر دهد .مالیات بر درآمد و تغییر مالکیت شرکتهای بپپزرگ و غیپپره و در
نتیجه وزن اصلی میافتد روی دوش بخش عمومی و کلکتیو و ایپپن همپپان تغییپپر انقلبپپی اسپپت کپپه از آن سپپحن
میگویم .اما با روشهای مسالمتآمیز این دگرگونی انجام میشود.

سوال :یادم هست تا چندی پیش همه از جهانیشدن میگفتند و این که جنبش کارگری خیلی ضعیف شده ،امپپا
حال با این تکانههای اخیر انگار به همه شوک وارد شد؛ یعنی همه تعجب کردند ،بهویژه ایپپن کپپه همیشپپه تمرکپپز
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روی بخش خصوصی بود و کارگران بخش خصوصی بهعنوان »طبقهی کارگر« قلمداد میشدند .اما این بار کارگران
دولتی بودند که در هیات طبقهی کارگر ظاهر شدند .شما تعجب نکردید؟
آندرس :نه ،ما تعجب نکردیم .ما همهی وقت دنبال طرح سیاستهای رفاهی بودیم و این ک ه جپامعهای کپه طپی
نسلها مبارزه س اخته ش ده ،نبای د از بی ن ب رود و ای ن سیاس ت را در همهج ا دنب ال کردهای م .بخ ش دول تی و
غیرخصوصی جامعهی ما خیلی قدرتمند است و این بخش در جنبش کارگری ما هم حض ور نیرومن دی دارد .ول ی
سالها است که دولتهای مختلف با تاثیر از ایدئولوژی نولیبرالیسم تلش کردهاند تا بخش عمومی و غیرخصوصپپی
را نابود کنند .سیاستی دنبال میشد مبنی بر این که همه تا میتوانیم باید کپپار کنیپپم و تلش کنیپپم و چیپپزی در
مقابل نخواهیم .حزب ما هم در مقابل ،یک سیاست تعرضی را پیش میبرد .ما میگفتیم که بخش خصوصی بپپدون
خدمات بخش عمومی و دولتی وجود نخواهد داشت .بنابراین ،سهم این بخش از رشد بپپارآوری در تولیپپد و درآمپپد
فزآیندهی بخش خصوصی باید افزایش یابد .میدانید که سیاست ریاضتکشپپی سیاسپپت غپپالب بپپود و بودجههپپای
بخش عمومی و دولتی بهطور سیستماتیک هر سال  ۲درصد کاهش مییافت و بر مق دار کپار و دونپدگی کارکنپان
بخش دولتی و عمومی افزوده میشد .ما از سال  ۲۰۱۵سخت کوشیدیم و به بسیج همهجانبه در جامعه و جنبپپش
کارگری روی آوردیم .در سال  ۲۰۱۶و » ۲۰۱۷ائتلفا رفاه همگانی« را راه انداختیم و بهتدریپپج از پپپایین فشپپار را
زیاد کردیم  ...این مذاکرات رهبران در سطح بالی جنبش کارگری خودبهخود شروع نشد ،بلکه زیر تاثیر یک فشار
شدید تودههای جنبشی مجبور شدند که با هم بنشینند و گفتگو کنند و دست به ائتلفا بزنند .بلپپه بپپا پپپای خپپود
نیامدند ،از پایین فشار آوردیم و الن میبینیم پپس از اینکپه یپک جنبپش کپپارگری قدرتمنپپد را سپپازمان دادیپپم
همهشان در حال دعوا هستند و باد به غبغب میاندازند که چهکسی بیشترین مبارزه را کرده و صاحب این ابتکارها
چه کسانی هستند .ولی این برای ما اصل جالب نیست .باید به مبارزایت جدید اندیشید .باید بخش دولتی و عمومی
با بخش خصوصی هماهنگ عمل کند .در حالیکه بخش دولتی و عمومی باید افزایش حق وق را از دول ت بخواه د،
بخش خصوصی افزایش مزد را از سرمایه میخواهد .با دو کارفرما روبرو هستیم و این دو را باید به هم ربط بپپدهیم.
مثل نمیشود که جوشکار  ۴۰س اعت ک ار کن د و پرس تار تقاض ای  ۳۰س اعت ک ار هفتگ ی بکن د .تغیی ر اص لی
اینجاست که بخش خصوصی باید بیاید سمت ما .مبارزه بپپرای توزیپپع سپپود در بخپپش خصوصپپی انجپپام میشپپود.
تخمین میزنیم که در سال  ۲۰۲۰صنایع دانمارک  ۳۰۰میلیارد کرون پپس از مالیپات بپه جیپب بزننپپد .در سپپال
 ۲۰۱۶این رقم  ۲۴۹میلیارد بود .یعنی چنین سود خالصی را بین خودشان تقسیم کردند .نبرد بر سر افزایش مپپزد
را نباید کم گرفت؛ بخش زیادی از این پول را بایپپد بیپپن کپپارگران و کارکنپپان تقسپپیم کنیپپم .بایپپد بپپر ثروتهپپای
خصوصی و ارثهای کلن مالیات سنگین وضع کنیم .پس از افزایش مزد در بخش خصوصی است که بخش دولتی
هم به موازات آن افزیش حقوق خواهد داشت .بخش عمومی باید بتواند دسپپتکم روی  ۱۰۰میلیپپارد از ایپپن سپپود
چانهزنی کند تا صرفا رفاه عمومی جامعه بشود .کارگران بخش خصوصی و کارکنان بخش عمپومی و دولپتی دارای
منافع مشترکی هستند .کارکنان بخش عمومی باید از کارگران بخش خصوصی حمایت کنند ،چون میتوانند سپپود
را از دست کارفرماها بیرون بکشند و در ضمن با افزایش درآمد بخپپش خصوصپپی درآمپپد بخپپش عمپپومی هپپم بپپال
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میرود .و از سوی دیگر ،کارگران بخش خصوصی هم باید از مبارزات بخش دولتی و عمپپومی حمپپایت کنپپد ،چپپون
کودکان کارگران بخش خصوصی به مهدکودک میروند و مادر و پدران سالخوردهشان بپپه خپپانهی سپپالمندان نقپپل
مکان میکنند ،خودشان و خانوادههایشان گذارشان به بیمارستان میافتد و نظایر این .بنابراین ،کیفیت بالی این
موسسات و نهادهای عمومی و رفاه کارکنان این موسسات به نفع مستقیم کارگران بخش خصوصی است و بپپه ایپپن
ترتیب یک مبارزهی مشترک را باید پیش ببرند.

سوال :اما اینطوری به جایی نمیرسیم واقعا؛ منظورم این است که این سیاسکت سلطهی سپرمایه را بهطپور کامپل
هدفا نمیگیرد . ...
آندرس :بله ،ولی گامهای مهمی به آن سمت است .سازماندادن یک مبپارزهی مشپترک بیپن بخپش خصوصپی و
بخش عمومی گام خیلی مهمی است .برای افزایش مالیاتها و پیچاندن دست کارفرماها باید اکثریت را در مجلپپس
بهدست بیاوریم .امروز این اکثریت را نداریم و کار دشواری است دستیابی به آن.

سوال :گام بعدی مشخصا چیست؟
آندرس :اگر به آمارها نگاهی بیندازیم میبینیم که  ۷۰درصد مردم از این تهدیپپد بپپه اعتصپپاب از سپپوی کارکنپپان
دولتی و بخش عمومی حمایت میکردند .یعنی شاهد یک تغییر کمی به کیفی بودیم که در آگپپاهی مپپردم رخ داد.
این که مردم با وجود اختلفات ایدئولوژیک و گرایشهای سیاسی مختلف از این موضع حمایت کردند خپپبر بسپپیار
خوبی بود و باز هم نتیجهی فشارهای اعضای جنبش کارگری از پایین بود که نباید بهحساب رهبران نوشپپته شپپود.
گام بعدی حزب انقلبی ما طرح خواست  ۳۰ساعت کار در هفته است ،و موضوع دیگر سازماندادن فشارهای جدی
و تبلیغات عظیم در بین مردم برای در اولویت اکید گذاشتن محیطزیست و آیندهی زمین .ایپپن یپپک مبپپارزهی بپپه
شدت ضدسرمایهداری است ،چون همه میدانیم که سپپرمایهداری علپپت اصپپلی نپپابودی کپرهی زمیپپن اسپپت .بایپپد
جنبشهای مختلفی بهموازات هم و در پشتیبانی از هم حرکت کنند و حمایت مردمی باید باشد تا به جایی برسیم.

سوال :درجهی آگاهی مردم بهنظر شما چه میزان است؟ منظورم این است که با این مصرفاگرایی شپپدید ،سپپخت
است که مثل مردم را قانع کنی که برای خاطر محیطزیست و طبیعت از کاربرد اتومبیل شخصی خودداری کنند یا
از سفرهای پیاپی ]هوایی[ به کشورهای گرمسیر و اگزوتیک دست بردارند ،یا چپپه میدانپپم مصپپرفا گوشپپت گپپاو و
اصول مصرفا گوشت را کاهش دهند...
آندرس :بله ،روشن است که با یک فرایند سخت و درازمدت روبرو هستیم که به برنپپامهریزی و بسپپیج همگپپانی و
روشنگری نیاز دارد .قانعکردن مردم برای تغییر مسیر و تمرکز بر سیاستهای زیست سبز فرآیندی است شاق ،که
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هیچ چارهای نیست جز اینکه به آن وارد شویم .این فرآیند هم بدون جنبپپش کپپارگری ممکپپن نمیشپپود .اعضپپای
جنبش کارگری باید اهمیت و ضرورت سیاستهای زیستمحیطی را درک کنند و آن را بپپه میپپان همکپپاران خپپود
ببرند؛ یعنی این سیاستها را از آین خود کنند و از دولت بخواهندش .مثل خواست  ۳۰ساعت کپپار هفتگپپی را قپپرار
است وصل کنیم به موضوع بهرهوری ،یعنی با افزایش بهرهور کی دیگر بهطور اتوماتیک خواهان افزایش مزد و حقوق
نخواهیم شد .پیشتر افزایش بهرهوری را اتوماتیک پیوند میدادیم به افزایش مزدهپپا و ایپپن هپپم بهمعنپپای مصپپرفا
بیشتر و تخریب بیشتر طبیعت بود .مبارزه برای افزایپش مپزد بپدون مبپارزه بپپرای کپاهش سپپاعات کپپار بپه ضپرر
محیطزیست و طبیعت است .اگرچه هنوز اقشاری داریم که باید درآمدشان افزایش بیایپپد .ولپپی همبسپپتگی یعنپپی
اینکه اقشار بالیی طبقهی کارگر و کارکنان بخش عمومی و دولتی راضی باشند که درآمدشپپان افزایپپش نیابپپد تپپا
بقیهی گروههایی که مشاغل کمدرآمدی دارند افزایش درآمد را تجربه کننپپد ،و در عپپوض ،سپپاعات کپپار را کپپاهش
بدهیم .در یک نظرسنجی که جنبش کارگری انجام داد معلوم شد که نیمی از مردم با این سیاست موافق هسپپتند.
ولی در هرحال ،بهموازات این حماییت عمومی ،به دخالتهای قدرتمند سیاسی در اقتصاد و برنامهریزی دولتی نیپپاز
هست و باید طوری حرکت کنیم که بهرهرویی آینده را بر اساس ساعات کار و کاهش آن بسنجیم و اندازه بگیریم.

سوال :جنبش کارگری به تکنولوژی سبز توجه دارد؟ جنبش کارگری بایپپد خپپودش در ایپپن زمینپپه پیشپپرو باشپپد
اینطور نیست؟
آندرس :بله ،قطعا همین طور است .مشاغلی که ایجاد میشود باید همگی سبز باشند .باید صنعت نفپپت دانمپپارک
بهکلی تعطیل شود و کارگراناش را برای مشاغل سبز و بامعنی آموزش بدهیم .آخر یعنیچه کپپه زمیپپن را سپپوراخ
کنیم و مواد آلینده را به روی زمین بیاوریم؟ چندیپیش با همکاران خود در نروژ هم ح رفا میزدی م ،آنه ا ه م
همین را میگفتند و با هم موافق بودیم .میدانید که بیش از صدهزار نفر در نروژ بهلحاظ شپپغل و درآمپپکد بپپه ایپپن
صنعت وابسته هستند .نیاز به اهرمهای اجتماعی جدی هست برای بستن این صنایع آلینده.

سوال :این موضوعی است که در چپ ایران ]و جنبش کارگری ما[ خیلی مطرح نبوده و روی آن کار زیادی نشپپده
است؛ یعنی توجهی ندارند به آلودگی ناشی از استخراج نفت و گاز و نظایر آن؛ و تازه این همه را بخشی از سیاسپپت
رشد نیروهای تولیدی میدانند .حال اجازه بدهید کمی بیشتر گفتگو کنیم دربارهی فرهنگ همکاری بین خودتان،
بین احزاب ،بین اتحادیهها ،و حتی درون یک حزب .این روحیه یا این فرهنگ واقعا از کجپپا آمپپده؟ میشپپود کمپپی
تاریخی بحث کنیم؟
آندرس :یعنی توضیح بدهم که چرا با هم کار میکنیم و کنار هم میایستیم؟
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سوال :نه ،میپرسم این فرهنگ خوب از کجا نشات میگیرد؟ چطور شد که به این فرهنگ وال دست پیدا کردید؟
آندرس :این فرهنگ از دل ضرورت تاریخی و زیستی ما حاصل شده ،و همچنین دانپپش بپپه ایپپن موضپپوع کپپه مپپا
نمیتوانیم بدون همکاری با هم یک جنبش کارگری قوی و یک پارلمانتاریسم نسبتا کارآمد با حضور احپپزاب چپپپ
داشته باشیم؛ دولت رفاه بماند که نتیجهی تلش صد و اندی سالهی جنبش کارگری است .البته به این واقعیت هم
باید اشاره کرد که پس از انقلب روسیه ،سرمایه فهمید که اگر به سازش با کار تن ندهد ،نتیجهی خپپوبی عایپپدش
نخواهد شد .جامعهی رفاه ما طی دهههای  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰رشد کرد؛ ولی حال با ]پیامدهای سیاسیت[ ریاضتکشی
طرفا هستیم و این وضعیت اخیر بهخاطر این نیست که جامعه امکاناتش کمتر شده یا پول کم داریپپم ،بلکپپه علپپت
این است که سرمایه بیشتر میخواهد .آیا در این وضعیت امکان جنگیدن با هم را داریم؟ بله ،حتما داریپم .امپپا آیپپا
این کار عاقلنه هم هست؟ نهخیر ،نیست .پس ما مجبوریم کنار هم بایستیم و این تجربهی ]اعتراضات[ اخیر نشان
داد که همکاری و کنار هم ماندن چقدر مهم است .هم در صفوفا سوسیال دمکراسی و هپپم در بیپپن دیگپپر احپپزاب
چپ آرزوی جدی هست برای همکاری و پیشروی .البته هر حزبی با برنپپامهی خپپودش و بپپا هپپدفا قدرتمنپپدکردین
خودش کار میکند و ما همگی به این وضع قائل هستیم و احترام میگذاریم به این اصل.

سوال :چرا سوسیال دمکراسی را تنبیه نمیکنید ،بهویژه پس از این که دیدیم دولت سوسپپیالدمکرات قبلپپی چپپه
گندهایی زد؟ به نظر میرسد همکاری شما بدون انتقاد جدی از این حزب ادامه دارد و این یاسآور است به نظرم.
آندرس :پاسخ من این است که ما مجب وریم بی ن نولیپبرایل هپار و سوسیالدمکراس یی بهراسپتگراییده ،سوس یال
دمکراسی را انتخاب کنیم و در عوض حزب ما ،یعنی »حزب واحد« ،باید بتواند خیلی هوشپپمندتر و قپپاطعتر عمپپل
کند و به پایهی کارگری سوسیالدمکراسی نشان بدهد که بدیلهای دیگری هم هست جز آن چی زی ک ه ره بران
سوسیالدمکرات دیکته میکنند .سوسیالدمکراسی مثل ماهی لیز میخورد؛ رهبران این حپپزب میخواهنپپد همهی
مردم را نمایندگی کنند و برای همین هم حرفا قاطعی نمیزنند .ولی ما از آنها گاهی با شدت و حدت تمام انتقاد
کردهایم و گفتهایم که حمایت ما از آنها بیقیدوشرط نیست .اما در عین حال ،بپپرای مپپا لزم اسپپت کپپه تعپپادل را
حفظ کنیم؛ انتقادمان را بکنیم ،سیاست خودمان را پیش ببریم و با احزاب چپ دیگر گفتگوی انتقادی کنیم .ولپپی
همکاری نباید یادمان برود ،جایی که به مواضع مشترک میرسیم.

سوال :گروههای ضعیف وضعشان بدتر و بدتر شده ،ولی اتحاد شما و سوسیالدمکراسی کمک زیادی به وضع آنان
نکرده … راستی ،آیا جنبش کارگری احزاب را هدایت میکند یا برعکس؟
آندرس :پیشترها تاثیر سوسیالدمکراسی روی جنبش کارگری خیلی قپپوی بپپود .تقریبپپا میشپپود گفپپت رهپپبری
سوسیالدمکراسی همان رهبری جنبش کارگری بود .از ایپپن جنبپپش کمپپک مپپالی میگرفتنپپد بپپرای کمپینهپپای
انتخاباتیشان و برنامههایشان طرفدار داشت در میان اعضای ایپن جنب ش .وقپتی هپم کپه قپدرت را میگرفتن د،
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حرفاشان این بود که حال شما دهانتان را ببیندید ،اجازه بدهید ما پشت درهای بسته کار رایزنی و مپپذاکراتیمان
را بکنیم .اما مدتی است وضع عوض شده .بهخصوص حزب ما در مسیر تحول اوضاع کوشپپیده اسپپت .بپپا تپپوجه بپپه
همکاری اخیر که خیلی گسترده بود و با افزایش رایمان در جامعه بهتر میتوانیم مچ سیاسپپتمداران را از چپپپ و
راست بگیریم و از آنها بخواهیم که بنا به وعدههای انتخاباتیشان عمپپل کننپپد .مپپا تاثیرمپپان را افزایپپش دادیپپم و
خواهیم داد .بدون ما و نقشی که بازی کردیم این همکاری اخیر ممکپپن نبپپود … .راسپپتی وضپپعیت همکپپاری بیپپن
نیروهای چپ ایرانی چگونه است؟

سوال :چیزی به نام همکاری تقریبا وجود ندارد .معروفا است که اگر سه تا از ما جایی کنار هم بنشپپینند احتمپپال
در ظرفا یکی دو روز چند حزب مختلف زاییده خواهد شد.
س روزانه خیلی مهم است .بدون آن پیشروی ممکن نیست .ما همهی وقت تلش
آندرس :ولی همکاری در پراکسی ی
میکنیم تا توافق عملی بهوجود بیاوریم و در بین خودمان اکثریت خپاموش نداشپته باشپپیم .اگپپر نمیتوانیپد درون
خودتان وحدت کنید ،باید با این فرهنگ تسویه حساب کنید؛ تصور این وضع هم حتی برای من سخت است.

سوال :بگذارید از شما پرسشی بکنم دربارهی ابعاد و بزرگی بخش خصوصی ...؟
آندرس :در بخش خصوصی تعداد کارگران یکونیم میلیون نفر است.

سوال :شرکتهای بزرگ کدامهایند؟
آندرس :بزرگترین آنها چند هزار کارگر دارند .اما میانگین این شپپرکتها بیپپن  ۲۰تپپا  ۳۰کپپارگر دارنپپد .البتپپه
شرکتهای سطح متوسط پرقدر کت زیاد داریم .اما شرکتهای بزرگ عبارتند از :کروندفوس ،وستاس ،ا .پی .مپپولر و
غیره .دانمارک یک کشور صنعتی است ،یا بهتر است بگوییم دانشبنیان است .خیلپپی از شپپرکتهایی کپپه بهخپپاطر
بهاصطلح جهانیسپازی بپه کشپورهای دیگپر رفتپه بودنپد دوبپپاره برگشپتند همینجپا .چ ون تحقیقپات اصپلی و
پیشرفتهای تکنولوژیکی پایگاهش همین جاست .کشاورزی در اینجا نقش مهمی بازی نمیکند.

-------------------
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۲
گفتگو با یاکوب نیوروپ

سوال :یاکوب عزیز ،پرسش من بهطور عمده دربارهی چندوچون همکاری است در جنبش کارگری و میان احزاب.
یاکوب  :اگر سوال اصلی این است که این سیاست همکاری در جنبش کارگری از کجا میآید ،در آن صپپورت بایپپد
احتمال برگردیم به ریشههای تاریخی آن و توضیحاتی تاریخی برایش پیدا کنیم .باید برگردیم به سپپالهای ۱۸۵۰
تا  ۱۹۰۰وقتی طبقهی کارگر در سطح وسیعی ،همراه با صنعتیشپپدین کشپپور در دورهی  ۱۸۶۰و  ،۱۸۷۰بهوجپپود
آمد ،چیزی که در سراسر اروپا تجربه شد و بههمراه آن سازمانهای کارگری در شکل اتجادیههای صنفی بهمثابهی
ارگانهای طبقاتی سریعا رشد کردند که خود از دل سازماندهی شغلی و صنفی شکل گرفت .در این دوره است که
کارگران و اتحادیههایشان ،حزب سیاسی خود یعنی سوسیالدمکراسی را پیدا میکننپپد ،حزبپپی کپپه تنهپپا نیپپروی
سیاسی سازمانیافته تا سپالهای  ۱۹۱۰و  ۱۹۱۵اسپپت .ایپن حپزب ابتپپدا در سپپال  ۱۸۷۱رسپپما ایجپپاد شپد .بپه
اینترتیب شاهد یک دورهی طولنی تکوین و تشکیل طبقهی کارگر هستیم که تکحزبپپی اسپپت .تپپا مپپدتها ایپپن
حزب تنها حزبی است که کارگران میشناسند و هیچ حزب دیگری در میدان نیست .جنبپپش کپپارگری کشپپور بپپه
تدریج از دل مبارزات طولنیمدیت خود توانست یک نوع قرار و مدار دائمی بین خود و سپپرمایه بهوجپپود آورد .ایپپن
قرارداد اجتماعی اسمش هست »توافق سپتامبر  .«۱۸۹۹ابتدا یک اعتصاب بزرگ و پردامنه سپپازماندهی شپپد کپپه
سه ماه دوام آورد .اعتصاب به نتیجه نمیرسپپید ،امپپا کپپارگران کوتپپاه نمیآمدنپپد .خانوادههپپای کپپارگری گرسپپنگی
شدیدی را تحمل میکردند و کارفرمایان هم به نوبهی خود کوتاه نیامده و با اخراج دستهجمعی و واکنش شپپدیدتر
بهمیدان آمدند تا کارگران را حسابی مرعوب کنند ۵۰ .هزار کارگر را به یکباره از کار بیکپار کردنپد .ت وجه داش ته
س آن هنگام ،رقم بالیی بود .پافشاری و مقاومت کارگران سرانجام به یک
باشیم که این رقم در آن روزگار و با مقیا ی
توافق بزرگ منجر شد ،توافقی که سنگ بنای سیاست همکاری طبقاتی در جنبش کپپارگری شپپد .بپپر اسپپاس ایپپن
قرارداد تاریخی ،کارگران و کارفرمایان توافق کردند که :الف( کارگران حق دارند خود را در اتحادیهها سپپازماندهی
کنند ،بدون اینکه کارفرمایان بتوانند آنان را از کار بیکار یا اخراجشان کنند؛ ب( کپارگران حپق بسپتن قپرارداد بپپا
کارفرمایان را یافتند؛ و سه( یک سیستم رسمی در سطح اجتماعی ایجاد شپد کپه انعقپپاد قپرارداد بیپپن دو طبقهی
بزرگ کارگر و کارفرما و حق چانهزنی برای کارگران بر سپپر افزایپپش مپپزد و شپرایط کپپار را بپه رسپپمیت شپناخت.
کارگران هم درعوض دو امتیاز مهم به طبقهی مقابل دادند :حق سازماندهیی کار را به کارفرمایپپان واگپپذار کردنپپد،
یعنی قبول کردند که کارفرمایان حاکمان جامعه باشند و در ضمن حق اعتصاب بی ن م ذاکرات را از دس ت دادن د.
یعنی هنگامیکه نمایندگان دو طرفا در حال مذاکره بر سر مزد و چانهزنی بر سر شرایط کار هسپتند ،اگپر تپوافقی
حاصل نشود ،امکان اعتصاب و حق آن محفوظ است ،اعتصاب بدون اخراج و جریمه شدن؛ اما تا وقتی که مذاکرات
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در جریان است کسی حق اعتصاب یا اخراج کارگران را ندارد .این رویه »معاهدهی صلح« نامیده میشپپود و سپپنگ
بنای همکاری طبقاتی است که از همان زمان ایجاد شد .یکی دیگر از ایپپن سپپنگ بناهپپا کپپه تپپا سپپال  ۱۹۲۰دوام
داشت وجود و هژمونی بلمنازع سوسیالدمکراسی به عنوان حزب سیاسی طبقهی کارگر بود .ولی بعد از جنگ اول
جهانی ،جریانهای سیاسی دیگری پیدا شدند :مثل سندیکالیستها ،که طرفدار خودانگیختگی در مبارزات طبقاتی
بودند و این که کنش ما باید در شکل طبقه و نه حزب سیاسی صورت بگیرد .اینها در بسیاری از مراحپپل تپپاریخی
قوی بودند ،ولی بعدا همراه با انقلب اکتبر وارد حزب کمونیست شدند و دیرتر بهطور کلپپی تقریبپپا از بیپپن رفتنپپد.
حزب کمونیست بهعنوان یک حزب سیاسی ،یک جریان انقلبی بود که میخواست انقلب کند و بپپا سپپرمایه یپپک
گسست رادیکال انجام بدهد .نکتهی جالب اینکه حزب کمونیست هم همچون سوسیالدمکراسپپی خواهپپان حفپپظ
جنبش کارگری بهطور یک کل یکپارچه بود و نمیخواست به لحاظ سیاسی درون جنبپش کپارگری موجپود ،یپک
جنبش جدید ایجاد کند .پس اگر قرار بود امتیازات طبقهی کارگر حفظ شود ،باید وحدت درونی آن به هر قیمپپتی
بود حفظ میشد .بههمین دلیل اعضای حزب کمونیست اتحادیههای جداگانه تشکیل ندادند.
سوال :چرا؟
یاکوب :خیلی ساده ،بهخاطر منافع طبقاتی کل طبقه این کار را نکردند .موضوع خیلی ساده و پیش پا افتاده است،
استدلل زیادی نمیخواهد .اگر با هم باشیم قویتر خواهیم بود .وقتی که این امتیازات بپپه دسپپت آمپپد هپپر کسپپی
میتوانست درک کند که ویرانکردن این اتحادیهها و نابودسازی نهادهای طبقهی کارگر چقدر احمقانه است و این
که همه میدانستند با نابودکردن این اتحادیهها و آنچه جنبش کارگری بهدست آورده است ،بایپپد کپپار را از صپپفر
شروع کرد و چیز دیگری جای انواع قدیمی گذاشت که معلوم نیست واقعا شکل بگیرد .پپپس یپپک چپپارچوب کلپپی
ساخته شده بود ،یک زیربنا یک شالوده پیریزی شده بود ،نباید به آن دست زده میشد و یا تکهپاره میشپپد .ولپپی
داخل این چارچوب جنگهای وسیع وحشتناک و منظمی از سوی طرفاهای مختلف انجام شد که بزرگترینشپپان
جنگ بین سوسیالدمکراسی و حزب کمونیست بود .این دو حزب داخپل یپک چپارچوب مشپترک بپا هپم سپخت
میجنگیدند ،ولی هیچیک دست به این چارچوب نمیزدند و موجب نابودی آن و ایجاد تفرقپپه در ایپپن بزرگتریپپن
نهاد طبقاتی نمیشدند .بخش چپ یعنی کمونیستها و بقیهی ما همیشه یک موضع قوی داشتیم در اینبپپاره کپپه
نباید به جنبش کارگری دست بزنیم یا بههم بریزیماش .یکی از این انقلبیپپون قپپدیمی لنیپپن میگویپپد اتحادیههپپا
ارگانهای طبقاتی کل مزدبگیران هستند ،ولی حزب نمایندهی همهی طبقه نیست ،بلکه پیشروترین بخپپش طبقپپه
را در خود جای داده است؛ بگذریم که لنین به گفتهی خود وفادار نماند و اتحادیههای کپارگری مسپتقل را تحمپل
نکرد .اما کمونیستهای اروپایی ،دستکم اینجا ،به این موضوع باور داشتند و به این آموزه عمپپل کردنپپد .همیشپپه
داخل جنبش کارگری ما نبردهای سختی در جریان بوده مبنی بر این که چهکسی باید خط راهنما را تعیین کنپپد
و کجا باید هدفا حمله قرار بگیرد و چهکسی قدرت رهبری را به دست داشپته باشپد و بپا ایپن حپال وحپدت ک ل
جنبپپش همیشپپه رعپپایت شپپده .حپپتی هنگپپام جنپپگ سپپرد در دههی  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰کپپار بهجپپایی رسپپید کپپه
سوسیالدمکراتها به علت هژمونیای که کسب کرده بودند کمونیستها را از جنبش کارگری عمل بیرون کردنپپد،
اما حتی چنین چیزی هم منجر به این نشد که کمونیستها بروند اتحادیههای خودشان را درست کنند و این یپک
انتخاب آگاهانه از سوی آنها و انتخابی درست بود .جنبش کارگری دانمارک خود را بپپه شپپکل بسپپیار قدرتمنپپدی
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سازمان داده است ،یعنی اگر در یک حرفه و شاخهی شغلی اتحادیهای هست ،فعالن اتحادیهای داخپپل محپپل کپپار
حضور دارند و در هر محل کپپاری هپپم اعضپپای هپپر دو گپپروه )و امپپروز گروههپپای سیاسپپی مختلپپف( کمونیسپپت و
سوسیالدمکرات با هم مشغول به کار هستند و بدون توجه زیاد به اختلفات »بالیی«ها با هم بهخاطر ضرورتهای
پراتیکی همکاری میکنند و گاهی از جنگهپپای شپپدید بالییهپپا هپپم بهواسپپطهی همیپپن همکپپاری پیشگیپپری
میکنند .شم سیاسی این فعالین واقعا کارگری خوب کار میکند ،چون طرفا مقابل آنها کارفرما است و کارفرما نه
کمونیست است نه سوسیالدمکرات .این وضعیت یک فشار شدید از پایین ایجاد میکنپپد بپپر روی کسپپانی کپپه بپپه
خاطر خط سیاسی با هم دعوا میکنند و آنها را هم مجبور میکند کنار هم بنشینند .همیشه جنگ بپوده بپپر سپپر
اینکه چه کسی داخل یک اتحادیه یا محل کار نیروی رهبری باشد  ،اما این باعث ازهمپاشیدن وحپپدت در پپپایین
نشده است .پیشزمینهی این همکاری اخیر و اتحاد سراسری و همبستگی طبقاتی بیهمتپپا هپپم همپپان اسپپت کپپه
گفتم .به جز این ،بخش بزرگی از چپ ما همیشه گفته است که مبارزات صنفی و اتحادیهای و به اینمعنپپا وحپپدت
طبقه بسیار مهمتر از دعواهای درون و یا بین احزاب سیاسی است .ما مدتها است به ایپن درک و بپپاور رسپپیدهایم
که بعضی چیزها بزرگتر از ما و مهمتر از ما ]احزاب[ هستند .بدون این مبارزات کپپارگری سیاسپپت واقعپپا معنپپایی
ندارد.

سوال :من دارم به این فکر میکنم که شاید بهخاطر ایفای نقش دولتهای سرمایهداری دمکراتیپک در کش ورهای
شمال و غرب اروپا و فقدان سرکوبهای گسترده است که شما توانستهاید کمکم خود را سازمان دهید و به بیانی با
خود کنار بیایید و اهمیت نهادهایی را که ساختهاید جدی بگیرید ،درحالیکه در برخی کشورهای جهان سوم شاید
بتوان گفت که چون چیزی ساخته نمیشود ،امکان شکلگرفتین اتحادی حول آن نیز فراهم نمیشود .یعنی دولپپت
سرکوبگر در کشوری مثل ایران مانع بزرگی است برای شکلگیری این درک مشترک و این وحدت درونی.

یاکوب :نه ،دولت سرمایهداری همهجا یکی است .شاید کمی نقش آن در کشورهای این سو متفاوت بوده باشد ،اما
ما مبارزات شدیدی داشتیم و دولت بارها دخالت کرده و اعتصابات را در هم شکسته .دولت دانمارک خیلپپی زود از
 ۱۹۱۵وارد این مسائل و اختلفات شد و تنظیمات و مقررات طبقاتی را ایجاد کرد .قبل از آن مبارزهی طبقاتی ناب
داشتیم و این مقررات ]دولتی[ برای تنظیم رابطهی بین دو طبقهی اصلی مطرح و اجرا شد .قدرت پارلمانتاریسپپتی
کمکپپم شپپکل گرفتپپه بپپود و طبقهی کپپارگر هپپم در قپپالب سوسیالدمکراسپپی بپپه پارلمپپان راه یپپافت .در ۱۹۱۵
سوسیالدمکراسی آنقدر بزرگ شده بود که میتوانست دولت تشکیل بدهد یا در ائتلفاهایی برای تشپپکیل دولپپت
مشارکت کند .بهخاطر همین ،طبقهی حاکم چشماش ترسید و راضی شد که قدری هزینه بدهد ،مالیپپات پرداخپپت
کند ،اما درعوض جلوی انقلبیشدین وضعیت را بگیپپرد و قپپدرت خپپود را حفپپظ کنپد و مرتپپب در معپپرض نپپابودی
همهجانبه نباشد ۷۰ .درصد سود ،بهتر از هیچی است .قدرت فزآیندهی جنبش کارگری و سوسیالدمکراسی بپپاعث
شد که طبقهی حاکم عقبنشینی کند .شرایط بهتدریج برای طبقهی کارگر ایمنتپپر شپپد و رفپپاه و شپپرایط کپپاری
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نسبتا بهتری به دست آورد .این هم از دههی  ۱۹۲۰شروع شد و در  ۱۹۳۰هم تاحدی ادامه یپپافت .بعپپد از حنپپگ
جهانی دوم که دورهی توسعهی جدی و موج دوم صعتیشدین سرمایهداری بود ،رفاه بیشتر شد.
در عین حال ،در بسیاری از مبارزات شکست خ وردیم و خیل ی جاهپا عقبنش ینی کردی م .اس تراتژی عقبران دین
جنبش کارگری از سوی ریگان و تاچر در دههی  ۱۹۸۰کمکم به این جا هم کشیده شپد .عزمشپان را جپزم ک رده
بودند که جنبش کارگری را در دههی  ۱۹۸۰در دانمارک بهکل ی نپابود کنن د .امپا ج امعه ش دیدا مق اومت ک رد.
مبارزات خیلی جدی و شدیید کارگری داشتیم .کارگران تا حدی برنده شدند و دشمنان آنها نتوانستند همهچیز را
به عقب برانند .در سال  ۱۹۸۵یکمیلیون کارگر در این کشور کوچک اعتصاب کردند و برندهی میدان شپدند .ایپن
اعتراض سراسری علیه دخالتهای بیجای دولت ،سیاستهای نولیپپبرال را بهمپپدت ده سپپال عقپپب رانپپد؛ پیپپروزی
بزرگی بود .بعد که دولت توانست در دههی بعدی دوباره دخالت کند ،باز هم با مقاومت جنبش کپپارگری و جبههی
متحد چپ روبرو شد و شکست خورد .سیاست خصوصیسازیهای گسترده و حمله به سازمانهای کپپارگری عقپپب
رانده شد ،ولی نه کامل .در نپتیجه ،دول ت پیش رویهایی ک رد .امپا بپاز در س ال  ۱۹۹۶بههنگ ام خصوصیس ازی
اتوبوسرانی ،شاهد همبستگی شدیدی در جنبش کارگری و کل جامعه بودیم :دولت باخت .بپپا اینکپپه میخواسپپت
کار را یکسره کند و جنبش کارگری را شکست بدهد ،اما همبستگی و مبارزهی جمعی جلوی پیشپپروی دائمیاش
را گرفت .با اینکه ما تن به سازش طبقاتی دادهایم و همکاری نهادی طبقاتی انجام میدهیم ،ولی با اینحال وقپپتی
خیلی به ما نزدیک شوند و حقوق نهادی ما را تهدید کنن د دس ت ب ه حملپه میزنیپم .گ اهی اوقپات بهرغپم ای ن
همکاری نهادی ،کارگران دست به مبارزات گستردهای میزنند که بپپه مپپذاق »روسپپا«ی اتحادیههپپا خیلپپی خپپوش
نمیآید .چون آنها خواهان دعوا نیستند و میخواهند در آرامش با نمایندگان کارفرماها مذاکره کنند .اما ایپپن بپپار
دیدیم که کارگران خودشان بیرون از این چارچوب نهادی مبارره کردند .صدها هزار نفر بسیج شدند و خوید روسای
اتحادیهها از این بسیج در پایین شگفتزده بودند .این حرکت بزریگ جمعی هم یک نقطهی عطپپف جدیپپد و فصپپل
مهمی شد در تاریخ مبارزات طبقاتی ما .دیدی که طبقهی حاکم واقعا ترسیده بود .روسای اتحادیههپا زی ر فش ار از
پایین ،گرد هم جمع شدند و بهخاطر این فشار از پایین کنار هم ایستادند و مبارزه کردند.

سوال :راستی همبستگی بین بخش خصوصی و بخش دولتی-عمومی چطور ایجاد شده؟ ظاهرا کار بسیار دشپپواری
است ایجاد این همبستگی.
یاکوب :علت باید این باشد که جنبش کارگری ما بر اساس حرفه و شغل بنا شده و خپپود را بپپه خطکشپپی بخپپش
خصوصی و بخش عمومی محدود نکرده و همین هم داشتن اتحادیههای مشترک را ساده میکنپپد .شپپاید خیلیهپپا
باشند که این همبستگی را خوش نداشته باشند .فکر میکنم حدود پپپانزده هپپزار نفپپر در جنبپپش اتحپپادیهای کپپار
»بوروکراتیک« میکنند و این بوروکراسی کار جنبش کارگری را سخت میکند ،چپپون چپپالکی را از ایپپن جنبپپش
میگیرد و تنبل و لخت و سست میکند جنبش را .این کارمندان و روسای آنها همه از همکپپاری طبقپپاتی تغپپذیه

21

میکنند و بههمین جهت روشن است که از اختلفا و راه افتادن اعتصاب و نظایر آن میترسند .بسیجشدن تودههپپا
از پایین آنها را هم تهدید میکند و نهفقط این ،که به حرکتشان هپپم در میآورد .جپپالب اسپپت ،بپپا اینکپپه ایپپن
بوروکراسی بهطور کلی یک نیروی کنسرواتیو است )چون کارکردش این است که به کارگران بگوید شما سر کارتان
بروید ،ما وضعیت شما را با کارفرمایان از طریق مذاکره حل میکنیم( ،اما خودش هم با فشار از پپپایین بپپه حرکپپت
درمیآید و نظم سابقاش به هم میریزد .دیدیم که چطور مجبور شدند تن بپپه ائتلفا و اتحپپاد بپپا هپپم و برگپپزاری
کنگرهی مشترک و سراسری کارگران بدهند .مهمترین دستاورد این دور آخر مبارزات این بود که کارکنپپان بخپپش
دولتی و عمومی از سال  ۲۰۰۸دستخوش ناکامی و خشم و یاس بودند و با بسیجی کپه از پپپایین انجپام شپد ،ایپپن
خشم از وضعیت و انتظار تغییر شرایط به نتایج خوبی دست یافت .گرامشی میگوید در طبقهی کارگر یک اگپپاهی
دوگانه وجود دارد از سویی با ایدئولوژی غپپالب همراهپپی میکنپپد و از سپپوی دیگپپر دارای نپپوعی آگپپاهی غریپپزی و
پراتیکی است که ضد وضع موجود است و علیه ایدئولوژی غالب میشورد .ایدئولوژی غالب اینبپپار )طپپی سپپالهای
اخیر پس از بحران  ( ۲۰۰۸در قالب یک کلنروایت بجران خود را نشان میداد و میخواست بپپه مپپا بقبولنپپد کپپه
گفتمان بحران فرمولهشده از سوی بالییها مشروعیت دارد .با این حرکت اخیر این گفتمان دود شپپد و هپپوا رفپپت.
جالب اینکه اکثریت کارکنان بخش دولتی و بخش عمومی در این مسیر جلپپوتر از رهبرانشپپان افتادنپپد و بهویپپژه
نکتهی جالب این است که آکادمیسینهای تحصیلکردهای که پیشترها خود را بالتر از دیگران میدیدنپپد و بپپرای
شرکت در تظاهرات و میتیگهای اتحادیهای زیادی »شیک« بودند به جلوی صحنه آمدند؛ کسپپانی کپپه قبل اصپپل
نمیشد آنها را در صفوفا مبارزاتی جنبش کارگری دید و این پدیده اتفاق مهمی است .بهمعنای رشد و شپپکوفایی
یک سطح جدید از آگاهی است ،که قبل در این طیف وجود نداشت .ممکن است که این حرکپپت بپپه یپپک آگپپاهی
جدید نزد این گروههای جدید بیانجامد ،چون به شکلی پراتیک دریافتند که مبارزهی صنفی تا چه اندازه مهم است
و چه دستاودهایی میتواند برایشان داشته باشد و این دستاوردها فقط دستیابی به مطالبات جزیی هپپر دسپپته از
این اقشار نیست .آنها دریافتند اینکه تو کجا کار میکنی و حتی میزان فیش حقوقیات مهم نیسپپت ،بلکپپه مهپپم
این است که دشمنات را بشناسی و بدانی که در فقدان همبسپپتگی طبقپپاتی و مبپپارزات جمعپپی ،کارفرمپپا بپپه تپپو
بیاحترامی خواهد کرد و به تحصیلت و مهارت و دانشات وقعی نخواهد نهاد .بله ،بهویژه خواست آکادمیسپپینها و
گروههای تحصیلکرده »واقعا جزیی« ارزیابی شد ،از سوی برخی مفسران رسانههای گروهی.

سوال :بله ،آکادمیسینها را متهم میکردند که بهرغم درآمدهای بالیی که دارند برای اینکه تنفس ناهار همراه با
حقوق را تضمین کنند ،این قدر به دست و پا افتادهاند.
یاکوب :بله ،برای اینکه آن دسته تحلیلگران ،همهچیز را پول وفیش حقپپوقی میبیننپپد .امپپا موضپپوع فقپپط ایپپن
نیست .این دسته کارکنان به شدت زیر فشارند و استرس شدیدی دارند و حس میکنند ک ه هرگپز آزاد نیسپتند و
حتی هنگام فراغت هم استرس کارشان را دارند .این دلیل جدیی پیوستن آنها به مبارزه بر سر شرایط کاری شد و
یک مرحلهی جدیدی را رقم زد برای مبارزات حرفهای .مثل یک ماما به من از وضعیت شپپغلیاش میگفپپت و ایپپن
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که چقدر بهعلت مقررات دست و پاگیری که مدیریت از بال وضع کرده ،سر کارش استرس دارد و نمیتواند با زنپان
حامله آنطور که میخواهد در حین زایمان گفتگو کند و لحظات بدون اضطرابی را بپپرای ایپپن زنپپان فراهپپم کنپپد.
درحالیکه غرور حرفهای این ماما در همین ایجاد فضای خوب و بدون اضطراب برای زنان حامله است و فقدان این
ارتباط و زیاده از حد بودن کایر ماما میتواند عواقب خطرناکی برای زنان باردار و برای وضعیت روحپپی خپپود ماماهپپا
داشته باشد .در نتیجه ،این مبارزه که پزشکان و ماماها و استادان دانشگاهها هم درگیر آن شدند یک قدم است بپپه
سمت بازپسگیری کنترل بر کار ،و نبرد بر سر شرایط کاری و غرور حپپرفهای و معنپپای کپپار مفیپپد و خپپوب ،کپپه
شخص را راضی میکند .در سالهای اخیر مشخصشدن حیطهی مسئولیت شخص و گرهخوردن هویت حرفهای با
این مسئولیت و نوعی خودمختاری در اجرا وبرنامهریزی کار ،برای این دسته از کارکنان بخش دولتی و عمومی بپپه
شدت زیر ضرب رفته است .مثل یک مهندس خوب که به دانش و مهارت خود مینازد نمیخواهپد چیپپزی درسپپت
کند که زود خراب شود و مشتری را وسپپط کپار آزار بدهپد .همیپپن شپپامل حپپال بقیهی گروههپای شپغلی بهویپژه
تحصیلکرده هم میشود.

سوال :بله ،این همان سازماندهی جدید کار متاثر از اصول مدیریتی مبتنی بر تولید لغر )منعطف( بود که ادبیات
زیادی دربارهی آن نوشته شده است .اما یک موضوع پایانی :در رسانههای عمومی رسم بر این است کپپه بگوینپپد در
دانمارک وکشورهای »ثروتمند« چیزی به نام طبقهی کارگر وجود ندارد و تقریبا همهی آحاد جامعه ،بپپه جپپز یپپک
طبقهی خیلی کوچک بالدس کت به طبقهی متوسط تعلق دارند .اما با این همبستگی اخیر و موج فشارهای شپپدیدی
که روی کارکنان تحصیلکرده بود و هنوز هم هست ،این مفاهیم در عمل بازفرموله شدند؛ چون معلوم شد از ارج و
قرب تحصیلت و مهارت و فیش حقوق و امتیازات ناشی از این تحصیلت باید بهشپپدت مراقبپپت شپپود و بپپرای آن
مبارزه شود .بهمین دلیل پزشک متخصص و پرستار ،اس تاد دانش گاه و کارمن دان س اده و هم ه و هم ه کن ار ه م
ایستادند .اما بردن این بازفرمولسیون به درون خود جنبش کارگری و توضیح یکسانی تعلپپق طبقپپاتی همهی ایپپن
گروههای شغلی به یک مقوله سخت است ،نه؟
یاکوب :من فکر میکنم در این زمینه هنوز باید کمی محتاط بود و ب ه اینترتی ب علم ت مس اوی نگ ذاریم بی ن
اگاهی حرفهای و بیواسطهی این بخشهای مزدبگیران ،و آگاهی طبقاتیشان .هنوز زود است برای آنان که به ایپپن
فاز وارد شوند و هویتشان را به لحاظ طبقاتی باز-ارزیابی کنند .در اتحادیهی کارمندان دفتری که من کار میکنپپم
 ۵۰تا  ۷۰سال طول کشید تا متوجه شوند که کار آنها بهتر از کار دیگران نیست ،یعنی همین اتحادیهی خود مپپن.
به اینجا رسیدن برایشان سخت بود؛ فکر میکردند خیلی بهتر از دیگران هستند .اگر ما به این گروههپپای جدیپپد
بگوییم که رفقا ما همه در جامعهی طبقاتی زندگی میکنیم و همه کارگریم ،اصل خوششان نخواهد آمد .اما اگر با
کلمات دیگری همین پیام را به آنها بگوییم ،یعنی بگوییم که کسانی که پول زیر دست آنهاست و قپپدرت دارنپپد،
منافع دیگری به جز منافع همهی ما کسانی دارند که کار میکنیم ،قبول میکنند .اگر بخواهیم بفهمیپپم کپپه واقعپپا
چه اتفاقی دارد میافتد نمیتوانیم به حرفا خودشان و تعریفی که آنها ازخودشان به دست میدهند تکیه کنیپپم و
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ببینیم که آیا درک آنها با مفاهیم ما سازگار است یا نه .مثل اگر به آنها بگوییم :رفقا امروز بپپا ایپپن مبپپارزات دور
آخر ،طبقهی کارگر نولیبرالیسم را شکست داده ،هویت طبقاتی خود را پیدا کرده و طبقهی حاکم را عقب رانپپده ،و
به این ترتیب آگاهی طبقاتی ما افزایش یافته و حال باید به دنبال ضدهژمونی برویم ،خیلی از افپپراد درگیپپر همیپپن
مبارزه به ما خواهند گفت :ولی این چیزی نبود که ما تجربه کردیم و میکنیپپم .یعنپپی از مپپا خواهنپپد پرسپپید کپپه
»منظورتان چیست؟« و این مساله مدتها است که یک مشکل اصلی بوده است .چون جنبش کارگری غیرسیاسپی
شده و ایدئولوژیزدایی شده و البته این تقصیر خود ما فعالن چپگرا هم هست؛ چون کم دربارهی مفپپاهیم اصپپلی
مثل طبقه و نظایر آن حرفا زدهایم و تاکید را از روی طبقه برداشتهایم .دانمارک جزیی از گرایش جهانی اسپپت بپپه
تمرکز ثروت در دستاین معدودی آدمهای طبقهی بال .امروز شپپاید  ۱۰درصپپد بخپپش بپپالیی طبقهی بپپه اصپپطلح
متوسط وضع خوبی داشته باشد ۸۵ .درصید بقیه بنا به تعرییف من طبقهی کارگر است .ولپپی چگپپونگی انتقپپالدادن
این درک به دیگران مهم است ۱۰ .درصد در این کشور بر  ۸۰درصد از ثروت چنگ انداختهاند و یکدرصد صاحب
سی درصد هستند و این یکدرصد صاحب سرمایه است .این آمارهپپا را بایپپد بپپرای مپپردم و حپپتی تحصپپیلکردهها
توضیح دهیم ،تا حساسیتشان بیدار شود نسبت به وخامت اوضاع.

سوال :فکر میکنی بر نولیبرالیسم غلبه کردیم؟
یاکوب :نه ،ولی واقعا آن را بهعقب راندیم .من سالها است که چنین خوشبین نبپپودهام .واقعپپا خپپوشبین هسپپتم
پس از این نبرد اساسی اخیر .این مبارزات بسیار الهامبخش و امیدآفرین بود.

* * *
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