
کارگاه دیالکتیک/متن دریافتی:

استراتژی جنبش کارگری در ایران

شهابب برهان

هفته ی پیش در بحبوحه ی فشارهایب همه جانبه حکومت برای از پا انداختن اعتصاباتب و اعتراضاتب کببارگران نیشببکر
هفت تپه و استمداد خود کارگران هفت تپه و نیز فعاالن کببارگری، مببدنی و سیاسببی از همه ی جنبش هببا درسراسببر
کشور برای پیوستن به کارزار حمایت از هفت تپه، مقاله ای با عنوان » نظم اجتماعیب نو و جنبش کارگری« از رفیببق

 که واکنش های متفاوتی در موافقت و مخالفت بببرانگیخت.  من نببیز در فیس بببوک چنببد1فروغ اسدپور  منتشر شد
جمله ای دربا ره ی این نوشته ی رفیق فروغ نوشتم و بعد از خواندن چندباره یب آن و نیز خواندن برخی بازخوردهببا بببه

آن نوشته، الزم می بینمب برداشت و ارزیابی ام را از آن اندکی مبسوط تر ولی به اختصار بنویسم.

برخی مخالفت ها  باب نوشته ی رفیق فروغ ناشی از سؤتفاهم یا خوانش عجوالنه بودند )برخوردهای مغرضانه ی شماری
اندک درخببور اشبباره و پاسببخ نیسببت(، و بیشببتر مخالفت هببا جنبه ی نظببری و سیاسببی داشببتند، کببه اگببر چببنین

مخالفت هاییب وجود نمی داشت، نوشتن چنان مقاله ای هم موضوعیت نمی یافت!ب 

به نظر من سوءبرداشت ها بیشتر از آنجاب بود که رفیق فروغ اسدپور بببرای طببرح نظببرات اش درببباره ی رابطه ی میببان
جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی، و این کببه در وضببعیت حبباد کنببونی چببرا حمایت هببایب جنبش هببایب
اجتماعیب از جنبش هفت تپه و به طور کلی جنبش کارگری مفقود است، بحث اش را باب نقببل دو جملببه از اسببماعیل
بخشی و کریم سیاحی، نمایندگان هفت تپه آغاز کرده است. برخی خوانندگان چسبیده اندب به همین مببدخل بحث و
این که چرا انتقادب از  اسماعیل بخشیب و کریم سیاحی و چرا این همه توقع از آن ها و چرا باید بار همببه جنبش هببا را
روی دوش آن ها گذاشت؟! اما خواندن دقیق نوشته نشان می دهد که موضوع بحث رفیق فببروغ اسببدپور در اسبباس،
اسماعیل بخشیب و کریم سیاحی نیست؛ آن ها را مسبب و مقصر و مسئول قلمداد نمی کند، بلکببه نقببل دو جملببه از
آن ها را مدخل بحث بزر گ تری فراتر از جنبش هفت تپه قرار داده است تا به طور وسیع تر و عمببومی تری مناسببباتب

(«.از تو سخن می گویم)   سن دن دئییرم  نظم اجتماعی نو و جنبش کارگری - . فروغ اسدپور: »1
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جنبش های مختلف اجتماعی و جنبش کارگری، یعنی اسببتراتژی جنش کببارگری را بحثب کنببد. در حقیقت، او این
نمایندگان را شماتت نمی کندب )اگرچه نظرشان را مسئوالنه و رفیقانه نقد می کند(، بلکه نشان می دهببد چببه زمینه ی
عینیب اجتماعیب و چه  نابسامانی ای بر مناسباتب میان کل جنبش های اجتمبباعی حبباکم اسببت کبه نببتیجه اش در دو
جمله ی نقل ونقد شده از این دو نماینده ی کارگران هفت تپه بازتابب می یابد. او آن هستی اجتماعیب را بحثب می کنببد

که دهنیت هاب را می سازند.ب 

بحث فروغ اسدپور حاوی چند محور باب موضوعات بسیار کلیدی است که به اختصار به آن ها می پردازم:ب

. جدا افتادگی جنبش های اجتماعی از یکدیگر۱

برخالف نظرات عمومًا شایع که سرکوب رژیم است که صببدای جنبش هببا را خفببه می کنببد، فببروغ اسببدپور  معتقببد
...ب جدا افتادگی جنبش های اجتماعیب از یکدیگر است که رژیم را قادرب می سازد تببا این تببک صببداهای دوراست :» 

«.افتادهب از هم را یک به یک خاموش کند و از ایجاد یک پیوند استوار بین آن ها ممانعت به عمل آورد

اما چه نوع همبستگی؟

. همبستگی استراتژیک جنبش های اجتماعی۲

باید بتوانندب همپوشانی هایی بین مطالببباتبهمبستگیب لفظی میان جنبش های اجتماعیب کافیب نیست، بلکه آن ها » 
شان یافته و باب هم و کنار هم، به رغم تفاوت در مطالباتب آنی و آتی شان، در یک صف، مبارزه کنند و حقوق مببدنی

«. مرکز ثقل بحث رفیق فروغ اسدپور جنبش کارگری است. مثال در رابطه یو سیاسی یکدیگر را بازشناسی نمایند
 « نویسد:  می  ملی  ستم  علیه  جنبش  باب  کارگری  جنبش کارگری به عنببوان یببک جنبش فراگببیر اقتصببادی-جنبش 

مدنی- سیاسبی بایبد به روی بازشناسی همه گونه ستم و تبعیض و نبابرابری گشوده باشبد. بنبابراین ستم ملی فقط در
حد قلم فرسایی های بی سروته و بیانیه های سیاسی نیست که باید بازشناسی شود. رویکرد درست و پخته بایدب در

بایببد درد«....ب »  پراتیک سیاسی در زندگی روزمره و بزنگاهب های تاریخی عمل سالم و پرصداقت خببود را ثببابت کند
مشترک را تبیین و تعریف کرد و سپس برای گسترش معنایب مشترک و مفهوم جدید شکل یافته از دل هم اندیشببی

« .و مبارزه ی مشترک کوشید و فریادب جمعی برآورد

به این ترتیب، همبستگی تاکتیکی، یعنی اعالم حمایت مقطعی و محض پشتیبانیب و دلگببرمی  دادن بببه فعبباالن یببک
جنبش و پس راندن موضعی رژیم، اقدامی است گذرا و آن همبستگیب استراتژیک حول مطالباتب مشترک یا همسببو
و همدستی و همکاری در مبارزه علیه وضع موجود و تغیببیر بنیببادین اوضبباع  را تببامین نمی کنببد. این همبسببتگی

در فقدان این همبسببتگیاستراتژیک میان جنبش هایب اجتماعیب است که برای پیروزی استراتژیک ضرورت دارد. » 
 است که تیرهای رها شده از ترکش جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی به دیوارهای مقابل]استراتژیک[ 
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«.برمی خورند کمانه می کنند یا مارپیچ وار گرد خود می گردند و هدر می روند

یعقاو نارگراک –. کارگران انتزاعی  کارگران واقعی۳

فروغ اسدپور درک غالب در میان چپ از کببارگر ان را مببورد نقببد رادیکببال قببرار می دهببد. در این درک، کببارگران
موجوداتی یک ُبعدی و تک هویتی اند، یعنی فقط در رابطه ی کار و سرمایه خالصه می شوند. مسئله جنبش هایب زنان
و ملت ها و محیط زیست و آزادی های سیاسی و غیره نه مسائل درونی جبش کارگری بلکه مسائل دیگران هستند و

در صببفوفجنبش کارگری البته وظیفه دارد از آن ها حمایت کند. و تازه این حمایت هم مشروط به آن است کببه »
«.کارگران انتزاعیب تفرقه و شکاف ایجادب نکند

وجود جنبش های مستقل زنان و  ملی و محیط زیستیب و آزادی خواهی جدا از جنبش کببارگری و طبقبباتی واقعیببتیب
« فقط هویت طبقاتی ندارند، آن هببا درعین حببال عببرب یبباکارگران واقعِی دارای پوست و گوشتبدیهیب است؛ اما » 

بلوچ یا ترک یا کرد و فارس و غیره اند؛ مرد یا زن اند؛ به زبان و لهجه ای جز آن چه در مرکببز رواج داده می شببود نببیز
سخن می گویند؛ محیط زیست آلوده، صنایع آالینده سالمتی کارگان و خانواده هببا و محیببط زندگی شببان را تهدیببد

می کند؛ آنان از کمبود آب رنج می برند؛ از خفقان و فقدان حقوق سیاسی و آزادی های سیاسی صدمه می بینند...ب 

به این ترتیب، درعین وجود جنبش های هویتی متنوع و مختلف جببدا از جنبش کببارگری، خببود جنبش کببارگری در
درون چند هویتی و چند وجهی است.

. وحدتد درونید جنبش کارگری چندد هویتی۴

وحدت و انسجامب درونی جنبش کارگری در کشوری چون ایران، تنها از راه وحببدت روی هببویت طبقبباتی، وحببدتی
متخلخل، انباشته از تضادهاب و شببکاف ها و زخم هببای درونی خواهببد بببود. وحببدت درونی منسببجم جنبش کببارگری
عالوه بر وحدت حول هویت طبقاتی، همچون شالوده و ستون اصلی، مستلزم بازشناسی هویت هببای گونبباگون درونی
طبقه ی کارگر و  هم پوشانیب آن هاست. جنبش طبقه ی کارگر باید همه ستم هاب و تبعیضبباتب موجببود در جامعببه را نببه
فقط در هیاتب و پیکر دیگر جنبش های اجتماعی ستم ستیز، بلکه نببیز به طببور بی واسببطه در درون و در پیکببر خببود
بازشناسد. گفتن این که مسئله ی زنان مسئله ی زنان است و نه جنبش کارگری؛ محیط زیست به ما مربوط نمی شود؛
مبارزه باب سانسور وظیفه ی نویسندگان و رسانه چی هاست؛ ستم ملی موضوع ما نیست، درد ما ستم طبقاتی اسببت ...
جنبش کارگری را از درون گرفتارب شکاف ها، خصببومت هببا و شببکنندگی می کنببد. وحببدت واقعی و پایببدارب جنبش

کارگری از وحدت کارگران واقعی و نه کارگران انتزاعیب حاصل شدنی است.
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. جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی۵

جنبش کارگری هرچند بایدب همه انببواع سببتم هاب را کببه ببباب سببتم طبقبباتی در درون اش ادغببامب و هم جببوش شببده اند
بازشناسد و میان آن ها هم وندی و هم پوشانی ایجادب کند، اما خطاست اگر از بازشناسی هببویت مسببتقل جنبش هببای
اجتماعیب سر باز زند. این سرباز زدن به دو صورت در میان بخش هاییب از چپ ایران خودنمائی می کند:ب یکی ببباب نفی
هویت مستقل جنبش های اجتماعیب به جز جنبش کارگری، و دیگری گذاشتن تمامی وظیفه و بببار مبببارزه ببباب انببواع
ستم ها و نابسامانی هایب اجتماعیب بر گرده ی جنبش کارگری. آن ها به خیال خبود می خواهنببد از سیاسببت هببویت در
ایران فرا بروند، مطالباتب همه اقشار تحت ستم های جنسیتی و ملی و غببیره را »بببورژوائی و خببرده بببورژوائی« تلقی
کرده، تابع مبارزه طبقاتی اخص پرولتاریاب با بورژوازی و محو نظامب سرمایه داری می کنندب و مد عی اند که وظیفه ی حل
همه این تضادهایب اجتماعیب و مبارزه باب همه ی انواع ستم ها »رسالت تاریخی پرولتاریا«ست؛ و بر آن انببد کببه مبببارزه

برای رفع این ستم ها مسئله ی روز نیست و با برقراری سوسیالیسم، این ستم ها نیز برطرف خواهند شد. 

اما چشم بستن بر واقعیت وجودی جنبش های متنوع مردمانی که حول درد مشترک شان برانگیختببه می شببوند و بببه
حرکت در می آیند و برای مطالباتب اخص خودشان مبارزه می کنند، خطای استراتژیک سهمگینی است برای جنبش

کارگری به چند دلیل:

، موکول کردن مبارزه علیه ستم هاب و نابسامانیب های اجتماعیب به فردای سوسیالیسم، مسدودکردن راه پیشببروییکم
یاهرکشل اب یهارمه نودب -ناریا یهعماج رد صوصخهب مه نآ –به سوی سوسیالیسم است؛ ثانیاًب جنبش کارگری  آن هم به خصوص در جامعه ی ایران- بدون همراهی باب لشکرهای

عظیمب نیروهای هم سرنوشت با خود که  هریک علیه جنبه ای از ستم های اجتماعیب مبارزه می کنندب و نفعی در حفظ
وضع موجود ندارند، نیروهایی که هم دستان و متحدان بالفعل یا بالقوه ی طبقه ی کارگر برای ساختن دنیای عاریب از
تبعیضببات وستمگری و نابرابری اند، منزوی کردن جنبش کارگری در پیکارهای همگانی و عمببومی علیببه بیببدادهای

استبداد سیاسی و دیکتاتوری سرمایه و سنت هاب و قیدب و بندهای قرون وسطایی است. 

، جنبش کارگری به تنهاییب نه فقط توان طی راه تا دروازه ی سوسیالیسم را نخواهد داشت، بلکببه حتببا قببادرب بببهدوم
ویرانی اقتصاد کشور، تببورم، ورشکسببتگی بانببکب هببا وشکسببتن برج وباروی استبداد دینیب کنونی هم نخواهد بود. »

صببندوق های قرض الحسنه، دزدی بی حدوحصری که از ثروت عمومی انجامب می گیرد و توافقات پیببدا و نهببان بین
دسببته های دزدان که دست شان بببرای مببردم رو شببده اسببت، بیکبباری، گرسببنگی، ویببرانی و انحطبباط ترسببناکب و
تصورناپذیر طبیعت کشور، تبعیضات "طبیعی" انگاشته شده و به عادت واره های فرهنگی تبدیل شده، پیکر کشور را
آماده ی یک پیکار همگانی و شببورش عمببومی کببرده اسببت. بایببدب این سببازمان اجتمبباعیب ورشکسببته را بببه سببزای
ناکارآمدی نابکارانه اش رساندب و جا را به نظم جدید اجتماعی و موج های تببازه ی اندیشببه و عمببل سببپرد. وسببایل
پیکار را بایدب به تدریج فراهم آورد. کسانی که از فرارفتن از سیاست هببویت در ایببران دم می زننببد خبببر ندارنببد کببه
پروند ه ی هنوز ناگشوده ای را مقابل خود داریم و امواج سهمگینیب از پس پشت در راه انببد. بهببتر اسببت خببود را بببا
دگم هایب قدیمی فریب ندهیم. هیچ گروهی، هیچ جنبشی، هیچ جریانی نمی تواند به تنهایی این بببارب سببنگین را بببر
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«.دوش ببرد و همه را راضی کند

، به جای رویگردانی و فاصله گیری از این جنبش ها که همه نوع نیروهای ارتجاعی و عوام فریب و شببیاد بببر سببرسوم
به کارگرفتن این سببیالب هاب کببهراه شببان کمین کرده اند، جنبش کارگری و چپ بایدب به روی آن ها آغوش بگشاید.ب » 

هببر یک به راه خود می روند و به جریان انداختن این نیروهای عمل که همه سالم و ضروری اند بایببد در دسببتور کببار
جنبش کببارگری و چپ باشد. میلیون ها آدمی خاصه جوانان که تب ناک و پرآشوب در پی عمل، هر چه خواهد گببو
باشد، می دوند و از پا  می افتند، نیازمند تعریف و تبیین پرامید و واقعی از اکنون و فردا هستند تا بتوانندب به جنبش
کنببونی خون تازه تزریق کنند.ب در کشوری که  مه چیز در آن ویران گشته است، در کشوری که هیچ نقطه ی پایدار
و مطلقی، هیچ یقین پابرجببا و استواری وجود نداردب و هر چیز متعالیب همچون دروغی رذیالنه به صورت آدمی تببف
می شببود، نیازب به بیان حقیقت حس می شود تا جماعات انسانی که کورمال هر یک راه خود را می-روند و بی تماس
واقعی بببه هم تنه می زنند، یکدیگر را در میانه ی نومیدی و خشم بیابندب و دست به سوی یکدیگر دراز کنند. در این
کشور زندانیب عاری از امید برای مردم ساخته اند.ب همه به سیم خاردارهایی که احاطه شان کرده کینه می ورزند و به
حاکمببان خشم دارند، اما تبیین معقولی از چیستی موانع و مسیرهای پیشروی به فراسببوی این موانببع و چگببونگی

«.برچیدن این سیم خاردارها و دیوارها که گروه های مختلف انسانی را از هم جدا می دارد وجود ندارد

. شرط تحققد ارشدیت ] هژمونی[ جنبش کارگری ۴

در زیر این عنوان هیچ کالمی از خود نمی نویسم و به نقل دو پاراگراف از متن بسنده می کنم:

تنهاب به خود جنبش کارگری بستگیب دارد که بخواهد از این مبارزاتب چندگانه ی معطوف بببه حببق زنببدگی، حببق»
شورش، حق جنبش، حق دگرگونی، حق انفجارهایب توده ای، حببق محیط زیسببت قابببل تحمببل، حببق اعببتراض بببه
فشارهای دستگاهب سرکوب، به سود حق ارشدیتیب که به درست یا نادرست برای خببود قائببل اسببت بهببره ببببرد. امببا
جنبش کارگری بایدب بداند که این حق ارشدیت فقط زمانی واقعیت می یابدب و به تحقببق می پیونببدد کببه این جنبش
بتواند از انچه منافع کوتاه مدت و حتی درازمدت اما یک سویه ی آن را تعریف می کند، فراتر رفته و در یببک جنبش
راستین صداهای دیگر مخالفان وضع موجود و طرح ها و برنامه های آنان را نیز بازتببابب بدهببد.ب مجببرایی یگانببه بببه
سوی آیند ه ی آزاد و پهناور وجود ندارد.ب مجراهای متعددی به روی آینده گشوده شده انببد اهببداف متفبباوتی وجبود

به نظر می رسد که کار جنبش کارگری بایببد از این قببرار باشببد:«...ب » دارند که صد البته باید بتوانندب به هم بپیوندند
این هویت ها هرکدام، یکی از "من"هایب این طبقه است یکی از من های انکار شده ی این طبقه که باب سیم خبباردار
بین شان فاصله افکنده شده و یا با بستن چشم بندی به روی چشم این طبقه، حقیقت چند هویتی این موجود هببزار
سر را از خود او نهان داشته اند.ب جنبش کارگری در جستجوی فراسو، در جستجوی نظم اجتماعی نو، در جستجوی
فردا، به این "من" های متعدد و همرزمان در ظاهر گونه گون نیازب دارد.ب حتی اگر این همرزمان این جنبش هببا بببه
روی جنبش کارگری آغوش نمی گشودند باز بهانه ای نبود برای این که ما آن هببا را در آغببوش نگببیریم. فرقه گببرایی
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حتی اگر از نوع طبقاتی اش هم بوده باشد یک نابسامانیب و نابهنجاریب اجتماعیب است. مربوط به گذشته ای است کببه
بایدب همچون پوست مرده پشت سر رهایش کنیم. مرده ای است که بایدب به خاک اش بسپاریم.ب زندگی را خفه نکنیم.ب
البته که این جنبش های گونه گون به راستاهای به ظاهر متفاوتی می روند و به انگیزه هایب گاه متضادی در کار خلق
جهان هستند. اما چپ و جنبش کارگری بارها نشان داده که در هنر پیونببددادن راسببتاهای متفبباوت و انگیزه هببای
متفاوت و یا حتی متضاد استادب است. عصری پیش چشم ما رو به انقراض می رود نظمیب کهنه در پیش پببای مببا در
کار جان دادن است، باید نشان بدهیم که سرشببار از شببادابی و شببور زنببدگی و خالقیتب عمببل و نظببر هسببتیم. آن
نیرویی می تواند این رانش، این نیروی سرشار زندگی و در یک کالم روح زمانه را در چنگ بگیرد که بتواند خببیر را
هم برای خود و هم برای همه ی آن دیگری هببا بخواهببد. هببر یببک از این جنبش هبباب از منطببق درونی خببود پببیروی
می کنند دست یافتن به یک سازش پرهماهنگ بین این نیروها شاید هم االن دشوار جلوه کند، امببا احبباله ی آن بببه
آینده نیز کم از خدعه و فریب ندارد، آینده را در اینک و هم این جا باید ساخت. به تظاهر تزویر نکنیم و نگوییم که
می توانیم همه ی نیروها و راستاهاب را هم کاسه کنیم نگوییم که می توانیمب همه را یک جببا نماینببدگیب کببنیم. بسببیارب
چیزها است که ما نمی دانیم و باید از محضر دیگران بیاموزیم. بابب گفتگوی انتقادی هم دالنه باب جنبش های دیگر را
گشوده نگاه داریم و درختی را آبیاری کنیم که گل سرخ آینده باید به آن تکیه کند. این درخت، جبهه ی مشترکی

«.است که بایدب علیه دشمن مشترک تدارک ببینیمب

تئوری بایدب دست کم به یک قدم جلوی پا روشنایی بیاندازد.ب به نظر من، این نوشته ی رفیق فروغ اسببدپور، یببک متن
استراتژیک مهم )برگردان سیاسی نظریه( در شرایطی است که جنبش کارگری مببا قببدم بببه فببازب کیفیتببًا تببازه ای از
مبارزه می گذارد و به استراتژی روشنی برای اتخبباذب تاکتیک هببایش نیبباز دارد.ب به ببباور من، تحریببر یببک چببنین متن
پراهمیتیب در بحبوحه ی جنبش حماسه ساز هفت تپه و فوالد اهواز، تقارنی تصادفیب نیست و نشان از همگامی تئوری
معطوف به عمل، باب بلوغ جنبش کارگری دارد.  این تقارن و همگامی و پیوند میان عمل و تئوری را باید پاس داشت و

همه جانبه تقویت کرد.

۱۳۹۷ آذر ۱۴شهاب برهان - 

Kaargaah.net
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