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کمی بیشتر از یک ھفتھ قبل، چھارم اکتبر ۲۰۲۱، از ابراز وجود 
با شکوه در صحنھ جنبش کارگری  پدیده بسیار  "رسمی" یک 
طبقات،  میان  جنگ  در  و  سیاسی  معادالت  صفحھ  در  و  ایران 
شورای  عمومی  مجمع  اکتبر،   ۴ مھر،   ۱۲ روز  شدیم.  آگاه 

۵۰۰۰ نفره کارگران ھفت تپھ در شھر شوش برگزار شد. 

است  سال   ۵ کھ  گفت  نمایندگان  از  یکی  عباسی  ابراھیم 
اند،  کرده  برگزار  را  خود  عمومی  مجمع  ھمواره  کارگران 
کارگران  شورای  وجود  کھ  بود  بار  اولین  این  او،  گفتھ  بھ  اما 

کرد. موجودیت  اعالم  کارگر"  طبقھ  "کل  بھ  رو  و  رسما 

این، مستقل و صرفنظر از اینکھ صنعت در ھفت تپھ رو بھ افول و 
یا رشد است، مستقل از وزنھ ای کھ شکل خاص"تولید" در ھفت 
تپھ از آن برخوردار است، و مستقل از ویژگیھای "صنفی" و شغلی 

کارگران ، یک نقطھ عطف در جنبش کارگری ایران را رقم میزند. 

نقطھ عطف از این رو، کھ اگر طبقھ کارگر ایران در دوره بحران 
انقالبی سالھای آخر دھھ  ۵۰ شمسی، شوراھای کارگری و کمیتھ 
ھای کارخانھ را بر پا ساختند، اما با روایتھای سوسیالیسم تماما 
خلقی و ملی، وارد صحنھ جدالھای سیاسی و اقتصادی شدند. طی 
چھل سال حکومت اسالمی، بافت سنی و سطح درک طبقھ کارگر 
ایران، ھمگام با مبارزات و اعتصابات و تظاھرات و تجمع ھائی 
کھ طیف وسیعی از کارگران جوان، شور و جسارت کم نظیری را 
در برابر اختناق و جنایات، بھ صفوف طبقھ کارگر بخشیده است، 
اصال قابل قیاس با مبارزات کارگری دوره سلطنت نیست. عزم 
این صف جسور، افق سوسیالیسم محافظھ کار"پیشکسوتان" را 
بھ تاریخ سپرده است. ھمزمان، در دوره ای با ابراز وجود رسمی 
ادبیات  کھ   ایم  گرفتھ  قرار  کارگری  شورای  و  عمومی  مجمع 
در  و  میچرخد  جامعھ  در  است،  سال  چھل  کارگری،  کمونیسم 
محافل وسیع مطالعھ میشوند. این نقطھ تالقی نیرو و اراده جمعی 

مانیفست کمونیستمانیفست کمونیست
(ترجمه ای جدید)(ترجمه ای جدید)
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طبقھ با "منبع انرژی"  کمونیسم کارگری، با شکوه است.

حضور  دلیل  بھ  و  ایران،  شدن  داری  سرمایھ  سیر  خالل  در 
است،  داری  سرمایھ  تولید  الزم  شرط  وجودش  کھ  ای  طبقھ  
موجودیت  کھ  اندازی  چشم  عنوان  بھ  "سوسیالیسم"  الجرم، 
مبارزه  میدان  بھ  نیز،  میسازد  ضروری  را  آن  کارگر،  طبقھ 
انگلس  و  مارکس  اما  شد.  وارد  سیاسی،  مصافھای  و  طبقاتی 
مانیفست  مختلف،  سوسیالیسمھای  انواع  توصیف  در 
جدیدی  ترجمھ  کردند.  تدوین  را  کارگر  طبقھ  "سوسیالیسم" 

است. اصلی  بستر  شماره  این  ضمیمھ  مانیفست،  از 

بھ  شانھ  کارگری،  کمونیسم  و  برابر سوسیالیسم  در  ایران،  در 
انواع  نمود  داری،  سرمایھ  پروسھ  بھ  جامعھ  تحول  سیر  شانھ 
را شاھد ھستیم،  بورژوائی  بورژوائی و خرده  سوسیالیسمھای 
بھ  کارگری،  تشکل  شکل  و  نوع  و  طبقاتی  پایگاه  نظر  از  کھ 
خالصھ  بطور  و  ورشکستگی  حال  در  یا  و  کوچک  "صنایع" 
بھ آن قشر از جامعھ تعلق داشتند کھ صنعت بزرگ، آنان را از 
ناچار  بھ  و  پیشھ خویش، محروم، ورشکستھ  و  شغل و صنف 
بھ نیروی ذخیره کارگران تبدیل کرده بود. با سلطھ سوسیالیسم 
اردوگاھی، نوعی از سوسیالیسم، تا سالھا بستر کمونیسم ایران 
و  سوسیالیسم  از  روایتی  بھ  دولتی"  "مالکیت  آن  در  کھ  بود 
سوسیالیسم  شد.  تبدیل  کارگر  طبقھ  پیشروان  آگاھی  از  بخشی 
جز  چیزی  قشر،  این  خیالی  آرزوھای  با  ھمخوان  و  مترادف 
در  کھ  ملی"  "بورژوازی  یک  بھ  داشت  چشم  و  "استقالل" 
"دولت  نبود.  بایستد،  "غربی"  کاپیتالیسم  توسعھ  روند  مقابل 
ملی" میبایست کنترل اقتصاد را بدست بگیرد و ضمن دفاع از 
بورژوازی خودی و "حفظ استقالل"؛ "تولید خرد" و "اصناف" 
مربوطھ را از مھلکھ نابودی و انقراض نجات بدھد. این روایت 
ملی و "خلقی" و "مستضعف پناه" از سوسیالیسم، تا انقالب 
۵۷، حتی بر ذھنیت "کارگر نفت ما" تسلط داشت. "بورژوازی 
خودی"، ھر اندازه در ھیات اسالمی، باالخره با یک "توصیھ" 
ساده رفسنجانی و بازرگان، قادر شد کارگران صنعت بزرگ را 
قانع کند کھ بھ اعتصاب عظیم خود پایان بدھند.  در آن دوره، 
انقالبیونی کھ بھ سوسیالیسم روی آوردند، کاپیتال و مانیفست را 
از طاقچھ و یا مخفی گاھھا برداشتند و بھ جای آنھا "علنی"، 
قرآن و نھج البالغھ و موعظھ ھای علی شریعتی و طالقانی در 
کارگری  جنبش  چالشھای  اما،  گذاشتند.  اسالمی"  باره"قسط 

است.  نبوده  مواجھ  ملی  عریان سوسیالیسم  اشکال  با  فقط 

تالشھا برای ساختن تشکلھای "مستقل" کارگری، حتی "تشکل 
ھای توده ای" کارگران، از سوی نوع سوسیالیسم نیمھ پنھان 
کارگرکارگری  ملی و بورژوائی، کھ اساسا ریشھ در "خط ۵" 
دوره انقالب ۵۷ دارد، باید بھ تشکلھای کارگری"قانونی" منجر 
حرکت  نقطھ  است،  قانونی"  ھمواره  کارگران  "مبارزه  شود. 
ھمان سنت بود کھ بھ جبر روزگار، پس از شکست سوسیالیسم 
آن  از  بعدھا  تا  شد،  "آویزان"  انقالبی  مارکسیسم  بھ  خلقی، 
دوخرداد"،  دوره "جنبش  در  مجدد  اندام  برای عرض  سرمایھ 
زبان  لکنت  بدون  مقدم"،  "رضا  را  نکتھ  دو  این  کند.  استفاده 
ھای  تشکل  تاکنونی  او:"سیر  در سخنسرائی  است.  کرده  تایید 
ھای  تاریخ "تشکل  آغاز  نقطھ  او  نظر  از  کارگران"،  ای  توده 

مستقل"، "دوره جنبش اصالحات" است و نھایت ھدف، تایید آن 
تشکلھای مورد نظر سوسیالیسم صنفی، در "قانون اساسی" .  
تحت لوای این "سوسیالیسم قانونی"، انواع "فعاالن کارگری"، 
و "کنشگران" و شبھ آکادمیکھای مکتب "خلق و پا برھنھ ھا" 
و میراث داران "مصدق" متظاھر بھ سوسیالیسم؛ بھ توھمات 
ارتجاعی دخیل بستن بھ جناحھائی از رژیم اسالمی، از جملھ آنھا، 

جناح "پایداری"ھا در بخش "اصولگرایان" دامن زده اند.

کارگران ھفت تپھ، با اعالن رسمی تشکل پایدار در شکل مجمع 
و  محافل  خرده  نبش  دو  دکانھای  کارگری،  شورای  و  عمومی 
با جمع شدن چند روشنفکر "طرفدار طبقھ  کھ  یا "منفردینی" 
بازی فالن کسانی کھ زمانی دور در صنف  یا محفل  و  کارگر" 
کوچکی "کار بدنی" کرده اند، را کساد خواھند کرد. این سکتھا 
کھ وجودشان شاھدی برای تاخت و تاز ضد کمونیستھا و ضد لنین 
با رشد و شکوفائی پدیده عزیزی کھ رسما بھ میدان  ھا است، 
سیاست و مبارزه طبقاتی و جنگ و مصاف گرایشات اجتماعی  پا 
گذاشتھ است، منقرض خواھند شد و بھ نقش منفی و ُمخّربشان در 

میان متوھمان و متزلزلھا، نقطھ پایانی گذاشتھ خواھد شد.

و  غامض  تعابیر  بر  پایانی  نقطھ  عمومی،  مجمع  ساده  حقیقت 
ترشحات  بر  و  گذاشت؛  طبقاتی  مبارزه  و  کارگر  از  "فلسفی" 
ھمواره  ُمطنطن  پردازیھای  عبارت  با  کھ  انزوا  کمونیسم  ذھنی 
"وضع  از  دفاع  و  بورژوائی  خرده  مواضع  اند  کرده  تالش 
موجود" را از چشم فعاالن شریف امر طبقھ کارگر پنھان و یا 
وارونھ جلوه بدھند، بھ تمامی نقش بر آب خواھد کرد. طرف، در 
عمل مدافع جریان دو خرداد و "سوسیالیسم احمدی نژاد": پخش 
سیب زمینی در "جنوب تھران" است، اما این بی ربطی خود بھ 
امر کارگران و دفاع از جناحھائی از رژیم "مستضعفان" را در 
شعارھای پر رزق و برق مثل : " "تدارک کمونیستی – جنبش 
و  سوسیالیستی"  "خاورمیانھ  پرولتاریا"،  حزب  سازمانیابی 

"تزھائی در باره انترناسیونال کمونیستی"!! پنھان میکنند. 

عنوان  بھ  عمومی  مجمع  رسمی  اعالم  با  تپھ  ھفت  کارگران 
اوضاع،  ترین  مختنق  دل  در  حتی  ممکن،  ھمواره  تشکل  یک 
کاپیتال  خود،  مبارزه  برای  نیست  الزم  کارگر  کھ  دادند  نشان 
تفاوت  باشد،  خوانده  را  فلسفی  مکاتب  ھمھ  باشد،  َبر  از  را 

و...  بداند  را  لوکزامبورگ  و  لنین  و  "گرامشی"  بین 

در  کارگری،  شورای  و  عمومی  رسمی  مجمع  اعالم 
افکن  نور  تمرکز  و  ورشکستگی  رسمی  اعالم  حال  عین 
غیر  سوسیالیسمھای  انواع  بورژوائی  ماھیت  بر  ھا 

آنھاست. کارگر"ترین"  کارگر-  جملھ  از  کارگری، 

بھ  کارگران  شورای  و  عمومی  مجمع  رسمی  وجود  ابراز   
بھ  رو  و  دارد  فراگیر  قدرت  کھ  اراده  اعمال  از  شکلی  عنوان 
تاریخی  عطف  نقطھ  یک  است،  شده  اعالم  کارگر  طبقھ  کل 

است.  ایران  کارگری  جنبش  در  عزیز  و  درخشان  بسیار 

ایرج فرزاد    14 اکتبر 2021
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در   1366 سال  زمستان  مباحثات  به  مربوط  بحث   : توضیح 
اما  نشده اند  ذکر  متن  در  است.سؤاالت  ایران  کمونیست  حزب 
داد. تشخیص  هم  را  سؤالها  میتوان  پاسخ،  در  و  روشن اند  بحثها 

سؤال ۱-  آنقدر طبیعى است کھ براى ھیچکس نمیتوان بخاطر راه 
وسیع  مجمع  با  نمیتواند  رژیمى  ھیچ  دوخت.  پاپوش  آن  انداختن 
بھ یک  کھ  بکند  را  پلیسى اى  و  رفتار سرکوبگرانھ  کارگران ھمان 
ھیأت نمایندگى، ھستھ مخفى یا ھیأت مؤسس اتحادیھ مخفى میکند. 
مجمع عمومى شکل ایده آل بھ میدان آمدن کارگر بصورت متشکل و 
علنى است، یعنى بھ آن شکلى کھ قدرت کارگر بھ معنى واقعى کلمھ 
بھ نمایش در میآید. کارگر منفرد در ھستھ مخفى زور بیشترى از 
دانشجوى منفرد در ھستھ مخفى ندارد. اما کارگر مجتمع در مجمع 
و  بودن  علنى  در  کارگر  کھ  چرا  است،  واقعى  قدرت  یک  عمومى 

توده اى بودن حرکتش است کھ میتواند بعنوان کارگر قد علم کند.

توده اى  تشکل  ھنوز  فى نفسھ  کارگرى،  نمایندگى  ھیأت    -۲ سؤال 
کارگرى نیست. چون نھ یک ساختار ماندگار ایجاد میکند و نھ ظرفى 
براى توده کارگران (کھ عضو ھیأت نمایندگى نیستند) تعریف میکند. 
گرفتن  دولت،  و  کارفرما  بھ  خود  نمایندگان  تحمیل  کھ  نیست  شک 
نوعى مصونیت دوفاکتو براى آنھا در مقابل رژیم (بعنوان کسانى کھ 
وکیل کارگرانند و باید از منفعت آنھا دفاع کنند)، شناساندن چھره ھاى 
کارگرى و تبدیل آنھا بھ رھبران عملى در مقیاس سراسرى، حمایت 
توده  اى از نمایندگان و غیره، ھمگى طبقھ کارگرى را کھ از حداقل 
تشکل توده  اى محروم است در صحنھ مبارزه قوى تر میکند و بسیار 
مفید است. اما این ھنوز سؤالى را کھ یک فعال کمونیست کارگرى 
سؤال  نمیدھد.  پاسخ  است  گذاشتھ  خود  جلوى  کارگرى  جنبش  در 
ابراز  و  شرکت  براى  تشکیالتى،  ظرفى،  میتوان  چگونھ  اینست: 
نمایندگى  ھیأت  ساخت.  کارگران  توده  کار  ادامھ  و  متحدانھ  وجود 
نمایندگى است. ھرقدر ھم کھ مورد حمایت کارگران  باألخره ھیأت 
پشتش  کھ  است  کارگران  میان  از  برگزیده  ھیأت  یک  ھنوز  باشد، 
بھ یک سازمان کارگرى استوار نیست. ھیأت نمایندگى کارگرى در 
ایران، با سران اتحادیھ ھا در اروپا ھم ارز نیستند، چون بطور واقعى 
بھ نیابت از یک «سازمان کارگرى» جلوى کارفرما قرار نگرفتھ اند. 
داشتن رأى اعتماد کارگران، و یا جوابگو بودن بھ کارگران، ھنوز 
جاى داشتن حمایت و رأى یک سازمان دایر کارگرى را نمیگیرد. اگر 
ھیأت نمایندگى کارگرى را توقیف کنند، کارگر ھنوز با ھمان سؤال 
قدیمى روبروست: چکار کنم؟ ظرف اعتراض متشکل من چیست؟ 
کجا بروم؟ جنبش مجمع عمومى موضوع را از زاویھ دیگرى مطرح 
میکند. اجتماع کردن، پاى یک تصمیم را جمعا امضا کردن، جمعا 
اعتراض کردن و جمعا پاسخ خواستن، مناسب ترین شکل مبارزه در 
شرایط ایران امروز است. واضح است کھ در این سنت ھم کارگران 
نماینده انتخاب میکنند. اما این نمایندگان پشتشان بھ مجمع عمومى 
کارگرى، بھ تصمیمات آن و بھ قابلیت تجمع مجدد آن گرم است. جنبش 

است. شورایى  جنبش  بناى،  سنگ  و  اول،  قدم  عمومى  مجمع 

کمیتھ ھاى  اساسا   ٥۷ انقالب  در  کارگرى  شوراھاى    -۳ سؤال 
کارخانھ بودند و نھ شورا بھ معنایى کھ جنبش شورایى مد نظر دارد، 
واحد،  یک  در  کارگران  عمومى)  (مجمع  اجتماع  کھ  جنبشى  یعنى 
کمیتھ ھایى  انقالب،  دوران  کارگرى  است. شوراھاى  آن  پایھ  سلول 
بنظر من آن نوع شوراھا،  بود.  از کارگران  نمایندگانى  از  متشکل 

یعنى کمیتھ ھاى کارخانھ، مطمئنا دوباره عروج میکنند. بنظر من این 
نھاد با این واقعیت خوانایى داشت و ھنوز دارد کھ جنبش کارگرى 
ایران یک الیت سیاسى و یک بافت رھبرى عملى غیر رسمى دارد 
اتحادیھ  اى  ساختار  یک  در  نداشتھ اند  را  امکان  این  ھیچوقت  کھ 
پایدار بھ رھبران رسمى و مسئوالن اتحادیھ  اى تبدیل بشوند. تالش 
براى راه اندازى تشکلھاى کارگرى و بخصوص براى تأمین رھبرى 
کارگران در جدالھاى جارى با دولت و کارفرما در خون اینھاست. 
اینکھ تناسب قوا اجازه بدھد این رفقا در سطح کارخانھ  اى  بمجرد 
و حتى فراکارخانھ  اى یک شکل علنى بھ وحدت عمل مبارزاتى خود 
میدھند و نوعى رھبرى عملى و علنى براى کارگران تشکیل میدھند. 
است، سوسیالیست  آن  از  رادیکال تر  نیست.  اتحادیھ  اى  این جنبش 
است. اما جنبش شورایى ھم نیست، چون اساسا، با الھام قوى از 
سنت اتحادیھ  اى، بھ نمایندگى کردن کارگران در مقابل دشمن معطوف 
وجود  ابراز  براى  کارگرى  توده  سازمانیابى  خود-  بھ  نھ  و  است 
اینکھ  است).  شورایى  جنبش  بنیاد  (کھ  حاکمیت  اِعمال  و  طبقاتى 
وضعیت انقالبى و فرار سرمایھ داران و مصادره ھا در انقالب ٥۷ این 
کمیتھ ھا (شوراھا) را بھ قلمرو کنترل کارگرى کشید ھنوز تغییرى در 
این واقعیت نمیدھد کھ اساس کار اینھا نمایندگى کردن کارگر در قبال 
دولت و کارفرما بود و نھ بدست گرفتن قدرت یا اداره امور جامعھ. 
این جنبش شورایى نوع سال ٥۷، کھ ھمانطور کھ گفتم  بنظر من 
شاید جنبش کمیتھ ھاى کارخانھ عنوان بھترى براى آن بود، منعکس 
کننده این واقعیت است کھ جنبش کارگرى در ایران بسرعت رادیکال 
میشود و از کنار ایده ھاى سندیکایى عبور میکند، بدون اینکھ یک 
سنت حزبى کمونیستى کارگرى شورایى در سطح جامعھ قدعلم کرده 
در  سیاسى  جبھھ گیرى  امکان  کارگرى  رادیکالیسم  این  بھ  و  باشد 
جنبش  ماتریال  جنبش  این  بدھد.  را  حاکمیت  و  دولت  مسألھ  قبال 
شورایى در ایران است، اما بخودى خود ھنوز خوِد آن نیست. سنت 
شورایى باید آگاھانھ بدرون جنبش کارگرى ایران ُبرده شود و براى 
آن تبلیغ شود. باید فعالین کمونیسم کارگرى در ایران فعالین جنبش 
شورایى باشند. بھ معنى جنبش خود- سازمانیابى وسیع طبقھ کارگر 

براى دخالت در سرنوشت جامعھ و در امر قدرت و اداره امور.

سؤال ٤-  اتفاقا تمام زیبایى جنبش مجمع عمومى در ھمین است کھ 
آلترنانیوھا  چپ است بدون آنکھ تخیلى باشد. چپ است و از ھمھ 
بھ  را  کارگران  وسیع  توده  اینکھ  براى  است  چپ  است.  شدنى تر 
میدان میکشد. شدنى تر است براى اینکھ بجاى اینکھ تشکل کارگرى 
و  جمھور  رئیس  تساھل  و  امنیت  سازمان  و  دولت  رضایت  بھ  را 
راه  براى  اینکھ  بجاى  بزند،  گره  مدنى،  دنده  از  رھبر  شدن  بلند 
بھ  و  فرابخواند  پنھانى  جلسات  بھ  را  کارگرى  رھبران  اندازى اش 
و  درآوردى  من  اساسنامھ ھاى  اینکھ  بجاى  بیاندازد،  خطرشان 
گرایشات  رضایت  تا  بیاید  و  برود  و  کند  وضع  دلبخواھى  مقررات 
را جلب کند، از کارگران میخواھد کھ جلوى چشم دولت و کارفرما 
دقایقى چند در کانتین جمع شوند و راجع بھ یک موضوع نظرشان 
با  و  کارگران  بنام  بشود  کھ  کنند  تصویب  را  حکمى  و  بگویند  را 
مسئولیت ھمھ کارگران و بعنوان مطالبھ ھمھ کارگران جلوى مقامات 
گذاشت. ھیچ نیرویى در دنیا نمیتواند مانع جمع شدن علنى کارگران 
ناراضى یک واحد براى چاره جویى بشود. در این روش دست دولت 
اخراج  و  انگشت نما  نمیتوانند  را  کسى  است.  بستھ تر  کارفرما  و 
کنند. بھ کسى نمیتوانند اتھام توطئھ گرى بزنند، کارگر را نمیتوانند 
را  کارگرى  فعال  و  رھبر  نمیتوانند  بترسانند،  و  بیاورند  گیر  تک 

پاسخ به سؤاالتى در باره مجمع عمومى کارگران، هیأت نمایندگى، سندیکا و اتحادیهپاسخ به سؤاالتى در باره مجمع عمومى کارگران، هیأت نمایندگى، سندیکا و اتحادیه
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منزوى کنند و بکوبند. چون حرف حرِف مجمع عمومى است.

جنبش مجمع عمومى یعنى جنبشى کھ سعى میکند در ھر واحد و 
کارگاه مجمع عمومى راه بیاندازد و خواست کارگران را بھ مصوبھ 
رسمى آن تبدیل کند و اجتماع کارگران را بھ ضامن اجرایى آن تبدیل 
کند. یک عمل طبیعى و نسبتا عملى (تجمع فیزیکى کارگران) فورا 
سنگ بناى یک تشکیالت توده  اى و یک اراده واحد میشود. براى 
مبارزات  براى  است.  واقعى  نقطھ شروع  یک  این  جنبش شورایى 
جارى، این یک ظرف بسیار مناسب تأمین رھبرى و بسیج و متحد 
و  آکسیون  نوعى  تجمع  این  نفس  است.  کارگران  صفوف  کردن 
است.  بخش  روحیھ  و  میشود  محسوب  کارگران  علنى  قدرت نمایى 
کارگر در  براى ھر  آن  در  ابتدا ھمھ چیز علنى و شرکت  از ھمان 
ھر استنطاقى قابل دفاع است. دست دولت براى برھم زدن و انگ 

زدن بھ آن بستھ است. بلھ چپ است. اما عملى ترین روش است.

در مورد سندیکا و ایده «یک چیزى بگویید کھ بشود گرفت» چند 
آلترناتیو شورا نیست، شورا ھم مزاحم  کلمھ بگویم. اوال، سندیکا 
ایجاد سندیکا نیست. اینکھ چرا در ایران سندیکاى مستقل از دولت 
پیدا کند  باید جنبش سندیکایى  نداریم، سؤالى است کھ پاسخش را 
و براى ھمھ ما توضیح بدھد. اگر از من بپرسند، میگویم در ایران 
سندیکالیسم پا نمیگیرد براى اینکھ سندیکا، بخصوص در دوره و 
زمانھ ما محصول جنبش عمل مستقیم کارگرى نیست، بلکھ جزئى 
از یک مدل ادارى- سیاسى در جامعھ است. سندیکا بخشى از یک 
و  خرید  سوى  دو  میان  جامعھ  در  وسیعتر  توافق  حتى  و  توازن 
یک  از  بخشى  بعنوان  سندیکا  است.  بازار  در  کار  نیروى  فروش 
دارد.  داشتن  تداوم  و  شکفتن  امکان  خاص  سیاسى  نظام  و  رژیم 
بدون پارلمان، بدون سوسیال دموکراسى، بدون تقدس بازار، بدون 
سنت قوى قانونگرایى بورژوایى در جامعھ، بدون ثبات سیاسى و 
بطور خالصھ بدون یک مجموعھ روابط سیاسى، ادارى و حقوقى 
از  شده  اى  پذیرفتھ  و  موّجھ  بخش  کارگرى  اتحادیھ  کھ  جامعھ  در 
آن تعریف شده باشد، سندیکاسازى راه بجایى نمیبرد. حتما بعضى 
کشورھاى  برخى  در  انقالبى  سندیکاھاى  مثال  نظر  این  نقد  در 
دیکتاتورى و یا اتحادیھ ھاى آفریقاى جنوبى را پیش خواھند کشید. 
سندیکاساز  دوستان  بود  قرار  چون  نیست،  مربوط  مثالھا  این  اما 
را  متعارف  سندیکاھاى  بودن  گرفتن»  «قابل  و  بودن  شدنى  ما 
از  انقالبى را  اجازه سندیکاى  بتواند  دارم کسى  بدھند. شک  نشان 

مسئولین و مامورین تقسیم معجون جامعھ مدنى در ایران بگیرد.

با اینحال ھر فعال جنبش کمونیسم کارگرى مدافعان سندیکا را تشویق 
میکند کھ اگر چیزى را میشود «گرفت» حتما بگیرند. قبال ھم گفتھ ام، 
ما ھیچ دو خشتى کھ کارگران روى ھم گذاشتھ باشند را بر نمیچنیم. ما 
آلترناتیو خود را تبلیغ میکنیم و میکوشیم کارساز بودن و عملى بودن 

آن را نشان بدھیم، کارى کھ انتظار داریم سندیکائى ھا ھم بکنند.

سؤال ٥-  بنظر من ابدا ما نباید برخوردمان را بھ اتحادیھ گرایى در 
در مورد طبقھ  داریم  باشد  یادمان  کنیم.  تند  کشورھاى جھان سوم 
کارگرى حرف میزنیم کھ در قلمرو سیاسى و اقتصادى بشدت تحت 
سرکوب و حملھ است و بھ زور از حداقلى از تشکل براى ابراز وجود 
صنفى و سیاسى برخوردار است. نشان دادن ناتوانى تاریخى اتحادیھ ھا 

بشود. انجام  آمریکا  و  اروپا  سنت  بھ  ارجاع  با  باید  من  بنظر 

***

وجود  تجریدیى  درک  کارگرى  اتحادیھ ھاى  ارزیابى  در    - الف 
اوان  در  اتحادیھ ھا  خصوصیات  تعمیم  بر  مبتنى  کھ  دارد 
اتحادیھ ھا  نگرش  این  در  است.  گذشتھ  قرن  در  آنھا  تشکیل 
ابزار  مثابھ  بھ  صرفا  تاریخى شان،  تکوین  پروسھ  از  جدا 
اقتصادى  اوضاع  معیشت،  سطح  حفظ  براى  کارگران  دفاعى 
ھر  در  آنکھ  حال  میشود.  گرفتھ  نظر  در  کارشان،  شرایط  و 

گرفت: نظر  در  را  نکات  این  باید  اتحادیھ ھا  بررسى  نوع 

۱- تکامل تاریخى اتحادیھ ھا بھ ارگانھاى کارگرى احزاب 
بورژوایى سوسیال دموکرات و رفرمیست.

۲-  تکامل یک بوروکراسى محافظھ کار در اتحادیھ ھا و کنترل 
توده کارگران توسط این بوروکراسى.

بورژوازى  حکومتى  ساختار  کل  در  اتحادیھ ھا  گرفتن  ۳-  قرار 
کارگرى،  اعتراضات  کنترل  براى  ارگانھایى  عنوان  بھ  اروپا  در 
قراردادھاى  تحمیل  کارگران،  رادیکالیزاسیون  از  جلوگیرى 
درآوردن  انقیاد  تحت  آنان،  بھ  سازشکارانھ  دستھ جمعى 

و...  بیکارى  افزایش  عسرت،  سیاست ھاى  بھ  کارگران 

با  انقالبى  مقاطع  در  اتحادیھ ھا  گرفتن  قرار  رو  در  ٤-  رو 
تشکل ھاى رادیکال کارگران نظیر شوراھا و کمیتھ ھاى کارخانھ، 
«مستقل»  شکل  بھ  طبقھ  انحصارى  نمایندگى  ادعاى  با  بویژه 
تشکلھاى  میان  در  اتحادیھ ھا  رفاھى.  و  اقتصادى  عرصھ  در 

انقالبى در جناح محافظھ کار قرار میگیرند. کارگرى در دوره 

٥-  ناتوانى موجود اتحادیھ ھا در شرایط بحران اقتصادى، 
بیکارى میلیونى، کاھش قدرت خرید کارگران و تنزل شدید سطح 

معیشت آنان.

علیرغم  کارگران  اکثریت  سازماندھى  از  اتحادیھ ھا  ٦-  ناتوانى 
وجود سیاست Closed Shop (کھ بر طبق آن استخدام کارگر غیر 

اتحادیھ اى ممنوع اعالم شده)، و قانونى بودن فعالیت اتحادیھ ھا.

کمونیست  حزب  یک  کھ  است  آن  از  مانع  فوق  عوامل    - ب 
سازماندھى  بھ  را  کارگران  سیاست،  یک  بعنوان  رأسا،  انقالبى 
انقالبى  کمونیست  حزب  براى  مسألھ  دھد.  فراخوان  اتحادیھ ھا 
در  سندیکالیستى  گرایش  و  اتحادیھ ھا  بھ  برخورد  نحوه  امروز، 
یک  نھ  سازى  اتحادیھ  است.  رفرمیست  احزاب  و  کارگران  میان 
براى  مبارزه  در  کارگران  «خودبخودى»  و  «طبیعى»  گرایش 
وحدت، بلکھ شکل پیشنھادى و جا افتاده گرایش معّینى در جنبش 

است. رفرمیست  دموکراتیک -  سوسیال  گرایش     - کارگرى  

در مورد مسائل گرهى     
در بحث شورا و سندیکا
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ج -  در مورد مسألھ اتحادیھ ھا، این مالحظات با توجھ بھ شرایط 
ویژه ایران اضافھ میشود:

اتحادیھ اى و تجارب کافى  ایران یک سنت قوى  ۱-  طبقھ کارگر 
براى ایجاد یک جنبش اتحادیھ اى ادامھ کار نداشتھ است. (فقدان 
تغییر  ارضى،  اصالحات  اختناق،  رفرمیست،  احزاب  ادامھ کارى 
در  صنعتى  کارگران  شدن  برابر  چندین  و  کارگرى  بافت  سریع 
افزایش  و  کامل  اشتغال  نفت،  درآمد  افزایش  کوتاه،  مدت  طول 
خودبخودى و سریع دستمزدھا تحت عرضھ و تقاضا در سالھاى 

ھستند). وضعیت  این  در  سھیم  عوامل   ،۱۹۷٦  -۱۹۷٥

۲-  در شرایط متعارف تولید بورژوایى در ایران (یعنى بھ استثناى 
دوره ھاى بحران سیاسى) بورژوازى وجود یک جنبش اتحادیھ اى 
مستقل را تحمل نمیکند (الاقل تا کنون چنین بوده. گرایشات مستبدانھ 

سرمایھ دارى ایران قبًال در ادبیات ما مورد بحث قرار گرفتھ است).

۳-  جنبش کارگرى ایران ھم بھ دلیل اوضاع سیاسى و ھم بھ دلیل 
کنترل  را  آن  رادیکالیزاسیون  بتواند  کھ  رسمى  سندیکاھاى  نبود 
کند، بسرعت با ھر درجھ احساس قدرت، سیاسى میشود. مبارزه 
و  اقتصادى  براى ھیچ دوره طوالنى در سطح  ایران  در  کارگرى 
کارآیى  این  نمیماند.  باقى  موجود  نظام  و  قوانین  چھارچوب  در 
اتحادیھ ھا را براى کارگر ایران کم میکند و اتحادیھ را در صورت 
قرار  کارگران  مقابل  در  یا  میکند  بى مصرف  یا  بسرعت  وجود 
میدھد. نفس وجود اتحادیھ ھاى کارگرى در ایران عملى براى از 
میان بردن فلسفھ وجودى آنھاست، چرا کھ تشکل کارگران چنانچھ 
شناختھ  رسمیت  بھ  دولت  توسط  مستقل)  (و  اقتصادى  سطح  در 

میکند. طرح  را  خود  سیاسى  مطالبات  کارگرى  جنبش  شود، 

اشکال  سایر  با  تقابل  (در  اتحادیھ  مطالبھ  اخیر  دوره  ٤-  در 
در  رفرمیست  و  راست  جناحھاى  توسط  اساساً  توده اى)  تشکل 
اپوزسیون چپ ایران طرح شده است. این مطالبات عمدتا توسط 
از  نشانھ اى  و  شده،  فرمولھ  روشنفکر  و  خلق گرا  «متفکران» 
اقبال عمومى کارگران بھ آن در دست نیست. بطور مشخص «خط 
بازنده  انقالب  «خط شورا» در مباحثات دوره  برابر  سندیکا» در 

شد، و نتوانست تأثیرى جدى بر پراتیک کارگران داشتھ باشد.

  - ٥روى آورى بخشى از چپ ایران بھ سیاست ایجاد اتحادیھ ھا 
جلب  براى  سیاسى  عقب گرد  یک  رزمندگان)،    - کارگر  (راه 
نمایندگى  را  کارگرى  جنبش  تر  افتاده  عقب  بخشھاى  توجھ 
مقدورات  و  مقدرات  از  واقع بینانھ  ارزیابى  یک  نھ  و  میکند، 
با  مقایسھ  در  سازى،  اتحادیھ  سیاست  ایران.  کارگرى  جنبش 
بوده  ما  تبلیغ  بحال مورد  تا  (کھ  سیاست شورا و مجمع عمومى 

میرسد. نظر  بھ  تر  واقعى  غیر  و  ناموفق تر  بسیار  است) 

د -  ایجاد اتحادیھ ھاى کارگرى در ایران باتوجھ بھ آنچھ گفتھ شد:

توده اى  تشکلھاى  ایجاد  مورد  در  ما  سیاست  ۱-  بعنوان 
و  ما  اصلى  شعار  نمیتواند  اتحادیھ  ندارد.  مطلوبیت 

باشد. ایران  در  کارگران  توده اى  تشکل  اصلى  شکل 

۲-  مقدور نیست. ایجاد اتحادیھ ھاى کارگرى، مگر بصورت 

مقطعى و جزیى، ذھنى گرایانھ است.

ھـ -  تبلیغ شورا و مجمع عمومى (منظم و سازمانیافتھ) خط درست 
در قبال مسألھ تشکلھاى توده اى کارگران در ایران است زیرا:

۱-  از لحاظ سیاسى بھ نیازھاى مبارزه کارگران ایران (محدود نبودن 
بھ عرصھ اقتصادى، محدود نبودن بھ قانونیت) نزدیکتر است.

عمومى شکل  (مجمع  است  مقدور  آن  ایجاد  عملى  لحاظ  ۲-  از 
ایران  کارگران  ضعف  است،  کارگرى  اعتراضات  اغلب  طبیعى 
قدرت  بھ  میپوشاند،  را  پیچیده  و  ھرمى  سازمانھاى  ایجاد  در 

است). ساده  آن  از  دفاع  است،  متکى  متجمع  توده  مستقیم 

۳-  پشتوانھ عملى آن نھ رفرمیسم و سوسیال دموکراسى، بلکھ کمون 
و اکتبر است. بار آموزشى آن براى طبقھ کارگر بسیار است.

٤-  با رشد انقالب و رادیکالیزاسیون توده ھا ظرفیت مبارزاتى خود 
را نھ فقط از دست نمیدھد بلکھ بیشتر آن را باز مییابد. مجمع عمومى 

است. (سویتھا)  شورا  و  کارگرى  مستقیم  دموکراسى  رکن 

٥-  جنبش کارگرى ھم اکنون قابل عمل بودن این سیاست را 
اثبات کرده است.

و-  موضع ما در قبال خط سندیکالیستى در جنبش کارگرى بر 
مبانى زیر استوار است:

ایجاد  بھ  را  کارگران  معّین،  موارد  در  مگر  رأسا،  ۱-  ما 
عمومى  مجمع  شورا،  مقابل  در  بلکھ  نمیدھیم،  فراخوان  سندیکا 

میزنیم. دامن  را  ھم  با   مرتبط  عمومى  مجامع  جنبش  و 

۲-  ما از تالشھاى کارگران براى ایجاد سندیکا (درست مانند 
تالشھایشان براى ھر نوع تشکل یابى دیگر) دفاع میکنیم و بھ آن 

یارى میرسانیم.

میکنیم  شرکت  کارگرى  مستقل  اتحادیھ ھاى  در  ۳-  ما 
درون  در  میکوشیم.  آن  در  رھبرى  کسب  براى  و 

میکنیم. متحد  را  خود  مستقل  خط  اتحادیھ  ھر 

اتحادیھ ھا بھ یک شکل  بیشتر  ٤-  ما براى نزدیک کردن ھرچھ 
آنھا  شدن  متکى  براى  بویژه  و  بوروکراتیک  غیر  ساختمانى 

میکنیم. تالش  کارگران  عمومى  مجامع  بھ  محلى  سطح  در 

این مطلب در زمستان 1365 بعنوان سند داخلى حزب کمونیست 
سوسیالیسم  بسوى  در  بار  اولین  براى  و  شد  نوشته  ایران 

رسید. بچاپ   1368 مهرماه  بتاریخ  دوم،  دوره   ،3 شماره 

***
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در نوشتھ قبلى («در مورد مسائل گرھى بحث شورا و سندیکا») 
و متعاقبا در جلسھ ھیات تحریریھ مرکزى رئوس دالیلى را در 
مورد ارجحیت ایده شورا و مجمع عمومى (در مقایسھ با حرکت 
رفقا  توسط  کھ  بحث،  نواقص  از  یکى  کردم.  ارائھ  اتحادیھ اى) 
در  و مجمع عمومى،  ایده شورا  کھ  بود  این  نشان شد،  خاطر 
مقایسھ با ایده اتحادیھ ھاى کارگرى کھ مفھومى شناختھ شده و 
تجربھ شده است، بویژه از نطر فعالیت آن در مقیاس سراسرى 
چیزى  نمیتواند  عمومى  «مجمع  است.  نا معین  و  ناپختھ  ھنوز 
این شد  بر  قرار  باشد».  اى -  محلى  توده  تشکل  از یک  بیشتر 
ایده شورا دورنماى سراسرى  ادامھ بحث ما، طرفداران  تا در 
شورائى،  جنبش  میتوان  چگونھ  کنیم.  ارائھ  را  خود  طرح 
مجسم  سراسرى  مقیاس  در  را  عمومى،  مجمع  ایده  بر  متکى 

دارد. یافتن  مادّیت  قابلّیت  ایده اى  چنین  حد  چھ  تا  و  کرد 

ابتدا  است.  سئوال  این  بھ  ما  پاسخ  رئوس  حاوى  نوشتھ  این 
نظر  مورد  شورایى  جنبش  سراسرى  ساختمان  از  تصویرى 
با  را  تجریدى  تصویر  این  رابطھ  سپس  و  میدھیم  بدست  خود 

میکنیم. بحث  ایران  کارگرى  جنبش  در  موجود  واقعیات 

شوراھا بعنوان یک آلترناتیو در سازمانیابى سراسرى کارگرى

۱-  در تمایز با اتحادیھ ھاى کارگرى، کھ مبناى آنرا سازمانیابى 
یا رشتھ اى تشکیل میدھد، سازمان سراسرى شورایى  صنفى 
اى  کارخانھ  شوراھاى  عملى  اتحاد  و  پیوستن  بھم  بھ  متکى 
است.  معین  ادارى  و  اقتصادى  جغرافیاى  یک  در  کارگاھى  و 
نوع  این  از  ھایى  نمونھ  گیالن،  شوراھاى  و  شرق  شوراھاى 
سازمانیابى فرا کارخانھ اى شوراھا را بدست داده اند. این بدان 
شورایى،  سراسرى  جنبش  سلول  ترین  اى  پایھ  کھ  معناست 
دیگر  بعبارت  است.  عیار  تمام  شوراى  یک  خود  ھمچنان 
ھرم  یک  جز  چیزى  نھایت  در  شوراھا،  سراسرى  سازمان 
این  ایجاد  نحوه  مورد  در  نیست.  از شوراھا  متشکل  سازمانى 
ھرم سازمانى و خصوصیات آن میتوان دگم نبود. مسالھ اساسى 
پایھ شورا بعنوان یک  این مسالھ است کھ چنانچھ واحد  درک 
ایجاد یک سازمان سراسرى  آنگاه  معتبر شناختھ شود،  پدیده 
ناممکن  کند،  نمایندگى  را  کارگران  کل  بتواند  کھ  شورایى، 
اقتصادى،  خصوصیات  کارگرى،  مبارزه  سیر  عمل  در  نیست. 
سیاسى و فرھنگى جامعھ و عوامل متعدد دیگر مشخصات عملى 
ھرم شوراھا، نحوه ارتباط ھر شورا با کل سازمان سراسرى، 
موازین این اتحاد سراسرى و غیره را تعیین خواھد کرد. آنچھ 
ما اینجا طرح میکنیم، یک الگوى شماتیک تجریدى، اما از لحاظ 

عینى قابل ایجاد، براى سازمانیابى سراسرى شوراھا است.

این  است.  سازمانیافتھ  مجمع عمومى  ھمان  پایھ  ۲-  شوراى 
نیست.  آن  توضیح  بھ  لزومى  و  آشناست  ما  حزب  براى  ایده 

کرد: اضافھ  مطلب  روشنى  براى  میتوان  را  نکتھ  چند 

الف -  قاعدتا اندازه ھاى کمى (تعداد اعضاء واحدى کھ یک شورا 
فیزیکى و سیاسى  تابع عوامل  آن تشکیل میشود و غیره)  در 
مختلفى است. کارخانھ ۲۰۰۰۰ نفرى نمیتواند یک شوراى پایھ 
(یک مجمع عمومى) داشتھ باشد. بطور واقعى نیز چنین کارخانھ 
این  نیست.  نفرى  کارگاه ٥۰  ارز یک  لحاظ سیاسى ھم  از  اى 
اینکھ  نمیاورد. در عین  دشوارى اى در طرح شورایى بوجود 
کارخانھ مورد نظر میتواند یک شورا داشتھ باشد، این شوراى 
واحد میتواند شوراى نمایندگان مجامع عمومى قسمت ھا باشد. 
این شورا میتواند ٤۰ برابر تعداد نمایندگانى کھ کارگاه ٥۰ نفره بھ 
ارگان باالتر میفرستد، نماینده بفرستد و غیره. بحث شوراى متکى 

بھ مجمع عمومى در حل این مسالھ با دشوارى روبرو نیست.

ب -  مجمع عمومى سازمانیافتھ بھ معنى مجمع عمومى ھمیشھ 
اما  دائر نیست. مجمع عمومى، شورا و منشأ قدرت آن است. 
سازمان ادارى شورا از مقاماتى تشکیل میشود کھ توسط مجمع 
عمومى انتخاب میشوند. در طرح مقدماتى ما، ھمھ این مقامات 
را در یک کمیتھ اجرایى شورا، کھ در فاصلھ دو نشست امور 
مربوط بھ شورا را حل و فصل میکند، جلسات شورا را اداره 
میکنیم.  خالصھ  میدھد،  گزارش  عمومى  مجمع  بھ  و  میکند 
بنابراین شوراى پایھ یک سازمان است کھ در آن تصمیم گیرى، 
سیاست گذارى و اجراء میتواند مانند ھر سازمان دیگر بطور 
پیوستھ و مستمر سازمان یافتھ باشد. کمیتھ اجرایى شوراى یک 

کارخانھ، معادل ادارى مقامات اتحادیھ ھا در کارخانھ است.

پایھ، اعمال دموکراسى مستقیم  -  خاصیت اساسى شوراى  ج 
است. یکى از تفاوتھاى اساسى جنبش شورایى با جنبش اتحادیھ 
است  مختلف  سطوح  در  مستقیم  دموکراسى  این  وجود  اى 
بوروکراتیکى  انحرافات  از  اساس  در  را  آن  کھ  است  ھمین  و 

میکند. مصون  میشوند  دچار  آن  بھ  ھا  اتحادیھ  کھ 

۳-  در سطح باالتر از فابریکھا، ما شوراى نمایندگان شوراھا 
فالن  کانون شوراھاى  میتواند  این  (در عمل  داشت  را خواھیم 
سر  بر  بحث  دیگر،  چیز  ھر  یا  بگیرد  اسم  غیره  و  منطقھ 
نیز  شورا  این  خود  است)  عالیتر  شوراى  این  واقعى  محتواى 
با  پایھ،  شوراھاى  نمایندگان  از  متشکل  عمومى  مجمع  یک 
خواص مجمع عمومى پایھ است. این شورا نیز کمیتھ اجرایى و 
مقامات ادارى «دائمى» (در تمایز با مجمع عمومى کھ نشست 
ھاى ھر چند وقت یکبار دارد) خود را انتخاب میکند. مصوبات 
واقع  در  االجراست.  پایینتر الزم  براى شوراى  عالیتر  شوراى 
نمایندگى کارگران در برخى مسائل  ایجاد شوراھاى عالیتر،  با 
پایھ حذف  اختیارات شوراى  از حیطھ  و  منتقل میشود  آنھا  بھ 
تمام  واقعى  شرایط  در  آل -  واال  ایده  حالت  در  (البتھ  میشود 
قوانین مبارزه و کشمکش میان نیروھاى واقعى اینجا ھم حکم 
الاقل  شورا،  ھر  اختیارات  تفکیک  و  تعریف  با  لذا  و  میکند) 

میشود. معلوم  یک  ھر  تصمیمات  نفوذ  حیطھ  کاغذ،  روى 

نمایندگان شوراى باال، از مجمع عمومى شوراى پایین انتخاب 
میشوند و توسط ھمین ارگان قابل فراخواندن و تعویض ھستند. 
شوراى باال نیز بھ نوبھ خود نمایندگانى را براى شوراى باالتر 
در  فقط  تر  پایین  شوراى  نصب  و  عزل  حق  میکند.  انتخاب 

باز هم درباره شوراباز هم درباره شورا
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نماینده کارخانھA در شوراى  اگر  یک حلقھ وجود دارد( یعنى 
این شورا در شوراى استان C انتخاب  منطقھ B بھ نمایندگى 
این  بلکھ  ندارد،  را  او  فراخواندن  کارخانھ Aحق  دیگر  شد، 
انتخاب  با  محلى  از حقوق شوراى سطح B است. )  شوراى 
نمایندگان قبلى خود بھ شوراھاى دو مرحلھ باالتر، باید آنھا را 
جایگزین کند. در صورت عزل اینگونھ نمایندگان، آنھا یکسره 
بھ پایین ترین شورایى کھ ھنوز اعتبارنامھ شان را قبول دارد 
کسى  باال،  مثال  در  تر.  پایین  مرحلھ  دو  ( بھ  میکنند.  رجعت 
در B توسط A جایگزین  و    - شده  از B بھ C  انتخاب  کھ 

با عزل توسط B بھ مجمع عمومى A برمیگردد.)   - شده 

ھر  تا  نمایندگان  شوراھاى  و  شوراھا  مراتب  سلسلھ  ٤-  این 
درجھ کھ الزم باشد بسط مییابد. ممکن است نمایندگان شوراھاى 
ابتدا در یک شوراى بزرگتر جمع شوند  چندین کارگاه کوچک 
و سپس تنھا یک نماینده، ھم ارز نماینده مستقیم یک کارخانھ 
و  قرار  از  تابعى  این  بفرستند.  اى  منطقھ  شوراى  بھ  بزرگ، 
از ھر نوع سازمانیابى  توافقات خود شوراھا و جزئى  مدار و 
کارگران است و پیچیدگى اى در عمل بوجود نمیآورد. در این 
شبکھ، بھر حال، ھرمى از شوراھا و بھ موازات و متصل بھ 
آن، ھرمى از کمیتھ ھاى اجرایى شوراھا بوجود میآید. شبکھ 
سیاست  گیرنده،  تصمیم  ھاى  شبکھ  عمومى،  مجامع  ھاى 
(و  ھا  اجرایى  کمیتھ  ھاى  شبکھ  و  ھستند  «مجمعى»  و  گذار 
جنبش  ادارى  سازمان  عمومى)  مجمع  ھر  ستادى  مقامات 
شوراى  ھرم  این  راس  در  میسازند.  را  سراسرى  شورایى 

سراسرى و کمیتھ اجرایى شوراى سراسرى قرار میگیرد.

این  در  آنھا  اتحاد  و  ھا  اتحادیھ  وجود  شورایى  ٥-  سیستم 
شوراھا را یکسره منتفى نمیکند. براى مثال میتوان تصور کرد 
آنھاست  تشکل  مناسب  فرم  اتحادیھ  کھ  معینى  اصناف  در  کھ 
(کارگران ساختمانى منفرد، کارگران خدمات خانگى، رانندگان 
بنگاھھاى ترابرى کوچک و...) در سطوح معینى نمایندگان خود 
وابستگى  دیگر  بعبارت  و  بفرستند  نمایندگان  شوراھاى  بھ  را 
اینحالت  کنند. در  بھ سازمان شورایى سراسرى اعالم  خود را 
یک شرط حیاتى، اتکاء این سازمانھا بھ مجامع عمومى و راى 
عمومى اعضاء و قابل عزل و نصب بودن مقامات آنھا توسط 
ھمچنین  شورایى  سیستم  بود.  خواھد  مستقیم  کنندگان  انتخاب 
را  دیگر  زحمتکشان  و  کارگر  طبقھ  کھ  دارد  را  امکان  این 
متصل  خود  بھ  دیگر  اجتماعى  ھیاتھاى  در  و  دیگر  جھات  در 
سربازان،  شوراھاى  یا  و  «روستایى»  شوراھاى  نگاھدارد. 
میتوانند در سطوح معینى بھ این جنبش متصل شوند. (جنبش 
در  را  خود  جاى  میتواند  نیز  غیره  و  کارگرى  ھاى  تعاونى 
وابستگى بھ این شبکھ پیدا کند). بھ این ترتیب سیستم شورایى 
سیاسى  اتحاد  یک  ایجاد  براى  را  وسیعترى  بسیار  امکانات 
اتحادیھ  تاریخا  کارگر بوجود میآورد کھ  وسیع در درون طبقھ 

اند. ناتوان بوده  از آن  یا  اند و  نبوده  انجام آن مایل  بھ  ھا 

کھ طرح  (ھمچنان  گفتیم طرح سراسرى شوراھا  کھ  ھمانطور 
تجریدى  طرحى  بناگزیر  مقطع  این  در  ھا)،  اتحادیھ  سراسرى 
است. آنچھ مورد نظر ماست تاکید بر اینست کھ جنبش شورایى 
با  سراسرى  آلترناتیو  یک  بعنوان  وجود  ابراز  امکان  بخوبى 

جنبش  این  دارد. خصلت شورایى  را  کار  ادامھ  ادارى  ساختار 
الگوى  پایھ  شوراى  میکند.  سرایت  باال  بھ  پایین  از  اساسا 
ھا  اتحادیھ  تشکیل  اگر  میکند.  تعیین  را  سازمان  کل  حرکت 
سازمان  بى  حقوقى  لحاظ  از  کارگران  جذب  بصورت  عمل  در 
سازمان  میگیرد،  صورت  شده  تعریف  پیش  از  اتحادیھ  بھ 
حتى  کھ  است  شوراھا  عملى  اتحاد  حاصل  شوراھا  سراسرى 
بعنوان  تنھا  شورایى  جنبش  ھستند.  شورا  خود  انفراد  در 
جنبش شوراھا میتواند بوجود آید و لذا از پایین بھ باال ساختھ 

میشود. (و یک نقطھ قدرت آن در شرایط ما ھمین است).

جنبش مجمع عمومى ھا، نقطھ حرکت اصولى و واقعى

معینى  تناقضات  بھ  حزب  از  خارج  در  سندیکا  ایده  طرفداران 
سندیکاھاى  ایده  بھ  عمدتا  نموده  ناگزیرشان  کھ  اند  برخورده 
شوراھاى  بحث  مقابل  در  واقع  در  شوند.  متوسل  مخفى 
مخفى  ھاى  موسس  ھیات  ایده  عمومى  مجمع  بھ  متکى 
تغییر  عمال  ترتیب  این  بھ  مسالھ  صورت  دارد.  وجود  سندیکا 
کارگران  اى  توده  تشکل  سر  بر  بود  قرار  بحث  است  کرده 

اند. گذشتھ  این  خیر  از  فعال  سندیکا  مدافعان  باشد، 

در مقابل، طرح جنبش شورایى راه حل واقعى بھ مسالھ نشان میدھد. 
واقعیات دوره اخیر مبارزه کارگرى بر این عوامل تاکید کرده است:

بیشترى  بسیار  سھولت  با  مقطع  این  در  ایرانى  ۱-  کارگر 
است  جغرافیایى  محلى  سطح  در  سازمانیابى  بھ  قادر 
اسالمى  شوراھاى  (حتى  اى  رستھ  و  صنفى  سطح  تا 

بگذارند) جغرافیا  بر  را  مبنا  اند  شده  ناگزیر  رژیم 

۲-  ساختمان ادارى پیچیده در قیاس با ابزارھایى (نظیر مجمع 
کارگران  بھ ظرف عمل مستقیم  بھ سرعت  بتواند  کھ  عمومى) 
ھم  برخوردارند.  کمترى  بسیار  موفقیت  از شانس  تبدیل شود، 
امروز ایده مجمع عمومى براى کارگران بسیارى جا افتاده است 

و مجمع عمومى پدیده شناختھ شده اى در میان کارگران است.

۳-  تمام اخبار جنبش کارگرى حاکى از رویاروئى سازمانھاى 
در  عمال  است.  کارگرى  عمومى  مجامع  و  تجمعات  با  زرد 
خود  اعتراضى  اجتماع  کارگران  زرد،  سازمانھاى  برابر 

اند. داده  قرار  عمومى،  مجمع  نام  تحت  حتى  غالبا  را، 

٤-  کلیھ احزاب سیاسى اپوزیسیون (مدعى سوسیالیسم) ایده 
مجمع عمومى را پذیرفتھ اند.

اقدام  سطح  ایران،  کارگران  مبارزه  کنونى  ٥-  سطح 
و  ھمزمان  اقدام  حالت  بھترین  در  حتى  و  نیست  سراسرى 
است.  اى  فابریکى -  منطقھ  اجتماعات  طریق  از  محلى،  مشابھ 
کار  قانون  (نظیر  مبارزه  موضوع  نیست،  سراسرى  رھبرى 
و  است  محلى  رھبرى  اما  است.  عمومى  بیکارى)  بیمھ  و 

میشود. اعمال  کارگرى  مستقیم  اجتماعات  طریق  از  عمدتا 
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جریان  خارج  در  کشورى،  سرشناس  رھبران  ٦-  پیدایش 
رھبران  این  نیست.  مقدور  مدت  کوتاه  در  زرد،  سازمانھاى 
(دسترسى  ندارند.  را  مقیاس  این  در  وجود  ابراز  امکان  اوال: 
اى  کارخانھ  خارج  امکان سخنرانیھاى  ھاى جمعى،  رسانھ  بھ 
و سراسرى، طرف قرار گرفتن از جانب کل کارگران با دولت) 
محلى  رھبرى  مسالھ  میشوند.  سرکوب  سرعت  بھ  ثانیا:  و 
ھر  در  کھ  است  کارگرى  جنبش  امروزى  داده ھاى  از  یکى 
اتحادیھ  (بنظر من  باید ملحوظ شود  کارگرى  طرح سازمانیابى 
کارگران ماشین ساز را نمیتوان براى مثال با یک ھیات موسس 

صرفا آذربایجانى در تبریز ایجاد کرد، یا در ناسیونال، یا...)

کھ  اینست  از  حاکى  دیگر،  متعدد  فاکتورھاى  و  اینھا،  تمام 
محلى  سطح  از  امروز  باید  کارگران  سراسرى  سازمانیابى 
شروع شود. این سازمانیابى باید بعالوه از ھم اکنون توده اى - 
آن  و  میکند  اشاره  چیز  یک  بھ  عوامل  این  ھمھ  باشد.   علنى 
ھا  باید طرفدار جنبش مجمع عمومى  ما  است.  مجمع عمومى 
ابتدایى  شکل  در  عمال  اکنون  ھم  کھ  را،  جنبش  این  و  باشیم 
عمومى  مجامع  جنبش  سازماندھى  بدھیم.  رشد  دارد،  وجود 

است. ایجاد یک حرکت شورایى سراسرى  راه  در  اول  گام 

جنبش مجامع عمومى یعنى چھ؟

شاید توضیحات زیر مسالھ را ملموس تر کند.

۱-  این سطحى از سازمانیابى شورایى است کھ در آن ھنوز اوال، 
کارگران از شوراى پایھ فراتر نرفتھ اند. تجمع نمایندگان ھنوز 
مقدور نیست. ثانیا، مجامع عمومى نھ بعنوان شوراى کارخانھ، 
بلکھ بعنوان مجمع عمومى و در نقش ارگان آلترناتیو سازمانھاى 
زرد کارخانھ اى عمل میکند، و ثالثا، مستقل از درجھ ارتباط عملى 
و فنى مجامع عمومى باھم، ایده صالحیت مجامع عمومى بعنوان 
ارگانھاى مستقل و معتبر کارگرى تا درجھ اى اشاعھ یافتھ است 
با  عمومى  مجامع  نمایندگان  میان  مقدماتى  تماسھاى  رابعا،  و 

یکدیگر براى جلب ھمبستگى و کسب اطالعات آغاز شده است.

۲-  بھ رسمیت شناختھ شدن مجامع عمومى توسط دولت، بعنوان 
ارگان تصمیم گیرى، ھنوز مد نظر نیست. مسالھ اساسى اینست 
رسمیت  بھ  کارگران  سخنگوى  بعنوان  را  خود  مجامع  این  کھ 
بشناسند و در مقابل شوراھاى اسالمى قد علم کنند. این مجامع 
باید ھرچھ بیشتر در قلمرو قرارداد دستھ جمعى، حل اختالف، 
یافتن  فعال شوند. رسمیت  باره طرحھاى دولت،  ابراز نظر در 

مجامع باید بعنوان یک شعار از طرف این جنبش مطرح شود.

نیست.  مالک  ھنوز  نیز  عمومى  مجامع  بودن  ۳-  منظم 
با  کارگران  رو در رویى  شرایط  در  آنھا  تشکیل  اصلى  مسالھ 
مجامع  تشکیل  کردن  منظم  براى  تالش  کارفرماست.  و  دولت 
است  کارى  واحد)  در  اعتصاب  و  اعتراض  وجود  از  (مستقل 

شود. برده  پیش  بھ  عمومى  مجمع  جنبش  دل  در  باید  کھ 

٤-  تالش آگاھانھ براى مرتبط کردن عملى مجامع با ھم نیز یکى 

از مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى است. جنبش مجمع 
این مجامع در کارخانجات  ایجاد  یعنى ھم  انداختن  عمومى راه 
میان  ارتباط  ایجاد  ھم  و  محلى،  آلترناتیو  رھبرى  یک  بعنوان 
مجامع براى ایجاد یک حرکت وسیعتر، با رھبرى ھاى منطقھ اى و 
سراسرى، قطعنامھ ھا و مصوبات و غیره اش. اینھا کارى است کھ 

یک کارگر فعال «جنبش مجمع عمومى» در دستور میگذارد.

شاید  شورایى  جنبش  بھ  عمومى  مجمع  جنبش  ٥-  تعلق 
این  نیز  اتحادیھ  طرفداران  شاید  باشد.  بازى  مسالھ  ھنوز 
چنین  فعال  (کھ  کنند  تلقى  سازى  اتحادیھ  کار  در  فازى  را  فاز 
مشخصات  اما  بھتر.  چھ  شود،  چنین  اگر  ندارند).  اى  برنامھ 
جنبش  ھاى  پایھ  بھ  شدن  تبدیل  براى  را  آنھا  مجامع  این 
از  پس  ما،  بعدى  کار  میکند.  تر  مناسب  بسیار  شورایى 

بود: خواھد  زیر  مراحل  کردن  طى  در  تالش  مرحلھ  این 

۱-  منظم کردن مجامع. تشکیل ھیات اجرایى

۲-  اطالق نام شوراھاى کارگرى بھ اینھا

۳-  برسمیت شناختھ شدن توسط (تحمیل شدن آنھا بھ) دولت. 
شخصیت حقوقى یافتن مجامع

٤-  تشکیل ارگانھاى ھماھنگى میان مجامع بعنوان پایھ ھاى 
شوراى نمایندگان

٥-  تشکیل شوراى نمایندگان در سطح منطقھ اى و ھیاتھاى 
اجرایى مربوطھ.

٦-  تشکیل فراکسیون ھاى کمونیست (مخفى و اعالم نشده) در درون 
مجامع، قرار گرفتن آژیتاتورھاى حزبى در راس مجامع و غیره.

۷-  وجود نشریات، مصوبات و غیره بھ اسم مجامع، شوراھا 
و یا شوراھاى نمایندگان.

۸-  گسترش اختیارات شبکھ شوراھا در امور کارگرى و 
قرارداد دستھ جمعى.

باید  دوره  این  در  کلیدى  عبارات  و  تبلیغى  شعارھاى  بعنوان 
اینھا را بگوییم: «جنبش مجمع عمومى»، «منظم شدن مجمع 
کارگران»،  عمومى  مجمع  نھ،  اسالمى  «شوراى  عمومى»، 
عمومى  «مجمع  عمومى»،  مجامع  اجرایى  ھیات  «تشکیل 
سازمانیافتھ شوراى واقعى کارخانھ است»، «سیاست ما دامن 
زدن بھ جنبش مجامع عمومى کارگرى است»، «مجمع عمومى 
اراده مستقیم کارگران را بیان میکند»، «مجامع عمومى کارگرى 
باید با ھم تماس و ارتباط بگیرند»، «تنھا مجامع عمومى کارگرى 
و نمایندگان آنھا حق عقد قرارداد از جانب کارگران را دارند» 
تبلیغى اى کھ مجامع عمومى را نھ  و غیره. در یک کالم زبان 
بعنوان پدیده ھاى ایزولھ، بلکھ بعنوان یک جنبش کارگرى براى 

کند. کارگرى مجسم  اى  توده  گیرى  ارگانھاى تصمیم  ایجاد 
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موخره: تکرار برخى استدالالت

طرح جنبش شورایى طرح نوظھورى نیست. ھمین پروسھ عمال 
در جنبش شورایى در روسیھ طى شد. جنبش شوراى (و کمیتھ 
کارخانھ اى) کارگران خود روشى در سازمانیابى کارگرى است 
کھ بھ موازات (و نھ در تداوم) جنبش اتحادیھ کارگران ایجاد شده 
و وجود داشتھ است. این البتھ یک واقعیت است کھ ما بروز علنى 
و گسترده این جنبش را در دوره ھاى انقالبى مشاھده کرده ایم. 
سوالى کھ باید بھ آن پاسخ داد اینست کھ آیا این سرنوشت محتوم 
در  گسستگى  و  دورانى  این خصلت  آیا  است؟  جنبش شورایى 
پراتیک شوراھا ناشى از خواص در خود و یا موانع و ضعفھاى 
در شکل سازمانى این جنبش است، یا عوامل دیگرى (کھ چھ 
بسا در ایران امروز-  یا حتى در دوران حاضر-  موجود نباشند یا 
حتى برعکس باشند) مانع تبدیل جنبش شورایى بھ یک آلترناتیو 
دائمى جنبش سندیکایى شده اند. بنظر من، بدون اینکھ بخواھم 
اصرار داشتھ باشم، این تعبیر دوم موجھ تر است. ادامھ کارى 
اتحادیھ ھا گواه کارآیى ذاتى باالتر آنھا و یا تناسب بیشتر آنھا 
با مبارزه کارگرى نیست بلکھ ناشى از عوامل معینى است کھ 

امروز تا حدود زیادى موضوعیت خود را از دست داده اند.

محدوده  در  ماندن  باقى  میتواند  اى  اتحادیھ  ۱-  جنبش 
اتحادیھ  خاصیت  این  کند.  تضمین  را  بورژوایى  قانونیت 
مجارى  بھ  و  کند  کنترل  را  کارگران  مستقیم  عمل  کھ  است 
اندازه  بھ  انقالبى  ھاى  اتحادیھ  (دولت  بیاندازد  بوروکراتیک 
بورژوازى  از  معینى  بخش  لذا  است).  بوده  مستعجل  شوراھا 
کھ  بخشى  (ھمان  ھاست  اتحادیھ  کارى  ادامھ  خواھان  خود 
را  ھا  اتحادیھ  رسمیت  و  صالحیت  رسما  انقالبى  شرایط  در 

میزند). جار  کارگرى  مستقیم  عمل  جنبش  ھر  برابر  در 

با یک جریان حزبى دولتى بورژوازى  اتحادیھ اى  ۲-  جنبش 
جوش خورده است. ادامھ کارى جنبش اتحادیھ اى روى دیگر 
و  کمونیسم  با  تمایز  در  دمکراسى  کارى سوسیال  ادامھ  سکھ 
آنارکوسندیالیسم است. اتحادیھ آلترناتیو سوسیال دموکراسى در 
سازماندھى کارگران است. کمونیست ھا میتوانند (و در موارد 
زیادى کھ کار دیگرى از دستشان بر نمى آید، باید) این آلترناتیو 
آنست  گواه  کارگر  طبقھ  انقالبى  جنبش  تاریخ  اما  بپذیرند.  را 
کارگران  مستقیم  اراده  اعمال  ارگانھاى  مثابھ  بھ  شوراھا،  کھ 
اقتصادى  بلکھ در ھر مبارزه  اداره جامعھ،  امر  در  فقط  نھ    -

ھستند. ھا  کمونیست  مستقل  آلترناتیو  نیز-   رفاھى  و 

ظرفیت  دارى.  سرمایھ  رونق  بورژوایى-   قانونیت  ۳-  تداوم 
اتحادیھ ھا در کار قانونى و یا در چھارچوب قانونیت بورژوایى، 
نھایتا بھ پا برجایى خود این قانونیت محدود میشود. ثبات سیاسى 
بورژوازى عاملى در تحکیم اتحادیھ ھا و بى ثباتى آن عاملى در 
تضعیف آن (بھ نفع اشکال اعمال اراده مستقل تر و مستقیم تر 
کارگران -  نظیر کمیتھ ھاى کارخانھ و شوراھا) است. نوسانات 
اقتصادى و بویژه فرکانس بحرانھاى عمیق اقتصادى نیز ھمین 
نقش را دارد. تا امروز یک اتحادیھ کارگرى کھ توانستھ باشد در 
متن بیکارى میلیونى مستمر قدرت خود را حفظ کند وجود نداشتھ، 
یا جنبش کارگرى از زیر دست اتحادیھ خارج شده و یا اتحادیھ 

خود بھ اضمحالل و رکود کشیده شده. ھمین واقعیت امروز دارد 
جنبش سندیکایى را در سرزمینھایى کھ مادر این جنبش اند بھ 
قھقرا میبرد، و ھم اکنون تالشھاى کارگران رادیکال و پیشرو 
براى ایجاد آلترناتیوھاى عملى و اشکال نوینى از مبارزه در کنار 
و یا حتى در تقابل با اتحادیھ آغاز شده است. بى ثباتى سیاسى 
آتى ایران و زیر سوال بودن تاریخى قانونیت بورژوایى در ایران 
(حتى در اوج استبداد آریامھرى) عاملى مھم در عدم رشد اتحادیھ 
ھاى کارگرى است. این فاکتورى است کھ ما نیز باید در افقى کھ 

جلوى کارگر ایرانى امروز میگذاریم مد نظر داشتھ باشیم.

در  کارگرى  رادیکالیسم  علیھ  اى  اتحادیھ  جنبش  ٤-  مبارزه 
اشکال دیگر. چرا جنبش شورایى استمرارى مشابھ اتحادیھ ھا 
نداشتھ است؟ یکى از دالئل ساده این امر مخالفت سیستماتیک 
در  است.  کارگرى  آلترناتیو  سازمانیابى  با  اى  اتحادیھ  جریان 
آمریکا این مسالھ پاى کانگستر ھا را بھ محیط کار گشوده است. 
در انگلستان ھیچ رھبر TUC را پیدا نمیکنید کھ در این یا آن 
و  اعتصاب  کمیتھ  و  نخوابانده  را  اعتصابى  فعالیتش  در  مقطع 
کمیتھ عملى را از رسمیت نیانداختھ باشد. جنبش اتحادیھ بطور 
قانونى (یعنى بھ حمایت دادگسترى کشور مربوطھ)، بطور منظم 
بھ بودجھ ھاى کالنى دسترسى  حق عضویت دریافت میکند و 
دارد. بخش مھمى از این بودجھ صرف آموزش سنت اتحادیھ اى 
بھ کارگران فعال و ترویج ایده اتحادیھ میشود (کھ بجاى خویش 
اقتصادى و رفاھى  نام مبارزه  امروز ھر جا  اینکھ  نیکوست). 
کارگران برده میشود، «اتحادیھ» بھ ذھن متبادر میشود ناشى از 
تعلق ذاتى و منحصر بفرد اتحادیھ بھ این امر نیست، بلکھ حاصل 
پراتیک اجتماعى معینى است کھ یکى از آلتوناتیوھاى موجود 
در سازمانیابى کارگران را -  در تقابل با بقیھ اشکالى کھ بدفعات 
در جنبش کارگرى پیشنھاد شده و حتى پا گرفتھ است-  بھ کرسى 

نشانده و در ذھنیت خودبخودى توده کارگران جاى داده است.

عوامل زیادى را میتوان در توضیح رونق اتحادیھ ھا در قرن 
بیستم برشمرد. عواملى کھ امروز با کمرنگ شدن خود جنبش 
اتحادیھ اى را بھ موقعیت نابسامانى سوق داده است. بحث ما 
با  النفسھ  فى  کارگرى  رفاھى  و  اقتصادى  مبارزه  کھ  اینست 
کارگرى  جنبش  خود  در  میتوان  بلکھ  نمیشود،  تداعى  اتحادیھ 
تالش  اینھا  از  یکى  کرد.  مشاھده  نیز  را  دیگرى  تالشھاى 
کارخانھ  ھاى  کمیتھ  و  شورایى  جنبش  سازماندھى  جھت  در 

میشود. تداعى  کارگرى  جنبش  جناح چپ  با  سنتا  کھ  است 

کمونیست  حزب  داخلى  سند  یک  بعنوان  زمستان 1365  در 
ایران توسط منصور حکمت نوشته شد و اولین بار در بسوى 

سوسیالیسم 3، دوره دوم، بتاریخ مهرماه 1368 بچاپ رسید.

***
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باتوجھ بھ اینکھ:

تشکل ھاى  کنار  در  کارگرى،  توده اى  ۱-  تشکل ھاى 
کارگران  طبقاتى  مبارزه  اساسى  رکن  یک  طبقھ،  حزبى 
بدون  مبارزه  این  در  پیروزى  و  پیشروى  و  است 
توده  وسیع  اتحاد  و  تشکلھا  این  تقویت  و  پیدایش 

نیست؛ مقدور  آنھا،  طریق  از  کارگر  طبقھ  ھاى 

و  توده اى  تشکل ھاى  از  تاریخا  ایران  کارگر  ۲-  طبقھ 
علنى ادامھ کار محروم بوده است و فقدان این تشکل ھا 
کارگر  طبقھ  مبارزه  اساسى  ضعف  یک  امروز  ھم 
دخالت  براى  ایران  پرولتاریاى  است.  بورژوازى  علیھ 
نقش  ایفاى  و  آتى  سیاسى -  اجتماعى  تحوالت  در  موثر 

آید؛ فائق  ضعف  نقطھ  این  بر  باید  خود  تاریخى 

و  تعمیق  پیشروى،  براى  اساسى  شرط  ۳-  یک 
اخیر  سالھاى  در  کھ  کارگرى،  جارى  مبارزات  پیروزى 
داشتھ  ادامھ  بیوقفھ اى  نحو  بھ  و  سابقھ  بى  ابعاد  در 

است؛ کارگرى  توده اى  تشکلھاى  برپایى  است، 

٤-  تمایل بھ سازمانیابى و متشکل شدن، یک خواست و 
گرایش فراگیر در میان توده ھاى کارگر است و مبارزه 
براى ایجاد این تشکلھا خود یک وجھ دائمى جنبش کارگرى 
در دوره اخیر بوده است، جمھورى اسالمى مداوما این 
مبارزات را سرکوب کرده و سازمانھاى توده اى مستقل 
کارگران را کھ در جریان انقالب و در سالھاى پس از آن شکل 

گرفتند، مورد ھجوم قرار داده و متالشى کرده است؛

٥-  بر متن این شرایط، جمھورى اسالمى تالش میکند 
در  ارتجاعى  و  زرد  سازمانھاى  ایجاد  و  تبلیغ  با  تا 
را  کارگران  مطالبات  تولیدى،  واحدھاى  و  ھا  کارخانھ 

تحریف کرده و جنبش کارگرى را محدود و مھار کند؛

٦-  فشار رژیم اسالمى بھ جنبش کارگرى، موجب تقویت 
گرایشات محافظھ کارانھ و سندیکالیستى در برخى محافل 
کارگرى و بویژه سازمانھاى چپ خلقى شده است. عالوه 
نظیر  عملى  غیر  و  ذھنى  ھاى  ایده  و  ھا  طرح  این  بر 
«سندیکاى مخفى»، کھ نھ فقط مقدورات و نیازھاى واقعى 
جنبش کارگرى را ندیده میگیرد، بلکھ اصوال از پاسخگوئى 
بھ نیاز کارگران ایران بھ تشکل ھاى توده اى و علنى شانھ 

خالى مینماید، از جانب برخى گروه ھا طرح شده است. 
این ایده ھا، ھرچند با استقبال وسیعى در میان کارگران 
اشاعھ  و  نفوذ  کھ  اندازه  بھ ھر  اما  است،  نشده  روبرو 
پیدا کند، باعث آشفتھ فکرى کارگران شده و بھ مانعى در 

راه سازمانیابى توده اى طبقھ کارگر تبدیل خواھد شد؛

با توجھ بھ نکات فوق این وظیفھ مبرم در برابر کمونیستھا 
قرار میگیرد کھ نقطھ نظرات و طرح مشخص خود را براى 

دارند. اعالم  بروشنى  کارگران  توده اى  سازماندھى 

الف: رئوس سیاست ما

سیاست کمونیستھا در امر سازماندھى توده اى کارگران 
باید بر عوامل زیر مبتنى باشد:

۱-  مبارزه اقتصادى کارگران در ایران، عموما خصلتى 
فراصنفى و سراسرى دارد. در پایھ اى ترین سطح، ادغام 
سرمایھ ھا در رشتھ ھاى مختلف تولید، مالکیت دولتى بر 
بخش عمده سرمایھ ھاى صنعتى، نقش اقتصادى دولت 
و سیاستھاى دولتى در تنظیم رابطھ عمومى بین کار و 
سرمایھ، و نزدیکى ارگانیک و بھم پیوستگى بیش از پیش 
مطالبات و خواستھاى بخشھاى مختلف طبقھ کارگر موجب 
شده است تا مطالبات و مبارزات کارگران در ھر کارخانھ، 

خصلت و جایگاھى عمومى و فرا صنفى داشتھ باشد.

۲-  در این شرایط سازمانھاى کارگرى براى پیشبرد 
مبارزات اقتصادى میباید بر تشکل ھاى فابریکى - 

 منطقھ اى، و نھ صنفى و رستھ اى کارگران، مبتنى 
باشد.

دخالت ھرچھ وسیعتر  باید  کارگرى  توده اى  ۳-  سازمان 
بر  و  کند  تامین  را  مبارزه  در  کارگر  ھاى  توده  فعالتر  و 
باشد.  مبتنى  کارگران  مستقیم  اراده  اعمال  دموکراسى 
مراجع  و  بوروکراسى  گرفتن  این صورت، شکل  در غیر 
تشکل ھاى  در  کارگر  توده ھاى  از  جدا  تصمیم گیرى 
سر  بر  مانعى  بھ  خود  و  بوده  ناپذیر  اجتناب  کارگرى 

شد. خواھد  تبدیل  کارگران  مبارزات  پیشرفت  راه 

٤-  جنبش کارگرى ایران، تحت شرایط اختناق و رویاروئى 
بھ مبارزه  با دولت،  ناگزیر مبارزه و اعتصابات کارگرى 
سیاسى سوق پیدا میکند و براى ھیچ دوره طوالنى در سطح 
اقتصادى و در چھارچوب قوانین و نظام موجود باقى نمیماند. 
لذا تشکل ھاى توده اى طبقھ باید بتوانند قابلیت بسیج توده اى 
کارگران در ھر شرایطى را داشتھ باشند و خود را بھ مبارزه 

در چھارچوب قانون و قانونیت بورژوائى محدود نکنند.

٥-  تجربھ جنبش کارگرى در دوره اخیر بر واقعیات فوق 
را  واقعیات  این  با  متناسب  سازمانى  شکل  و  کرده  تاکید 

قطعنامه در باره                   
تشکلھاى توده اى طبقه کارگر
شورا، مجمع عمومى، سنديکا
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عرضھ داشتھ است. این شکل سازمانى تشکلھاى شورائى 
طبقھ کارگر است. در دوره انقالب بخش وسیعى از فعالین 
و پیشروان جنبش کارگرى بھ جنبش شورائى روى آوردند 
و  کارخانھ  تولیدى شوراھاى  ھاى  واحد  از  بسیارى  در  و 
تشکیل  کارگران  منطقھ اى  شوراھاى  مناطق،  برخى  در 
از  پس  اختناق  و  خرداد   ۳۰ سرکوب  با  جنبش،  این  شد. 
عمومى  مجمع  جنبش  شکل  در  محدودترى  ابعاد  در  آن، 
یک  شوراھا  ایجاد  خواست  نیز  اینک  ھم  و  یافت  ادامھ 

گرایش وسیع و عمومى در میان توده ھاى کارگر است.

با توجھ بھ نکات فوق، ما اعالم میداریم کھ:

کمونیست  حزب  عمومى  سیاست  و  اصلى  ۱-  شعار 
سازماندھى  و  توده اى  سازماندھى  زمینھ  در  ایران 
کارگرى  شوراھاى  ایجاد  و  تبلیغ  کارگران،  توده اى 

است. کارگر  طبقھ  شورائى  سازماندھى  و 

۲-  ما سازمان شورائى طبقھ کارگر را مرکز ثقل و محور تشکل 
یابى توده اى طبقھ و نقطھ اتکاء سایر تشکل ھاى توده اى کارگرى 
میدانیم و براى پیوند دادن دیگر تشکل ھاى توده اى کارگرى 

بر محور سازمان شورائى طبقھ کارگر مبارزه میکنیم.

۳-  سازمان شورائى، پیشروترین شکل سازمانیابى توده اى 
کارگران و ناظر بر سازمانیابى بخش متمرکز و پیشرو طبقھ 
کارگر در صنایع و واحدھاى بزرگ کار است. از اینرو ما 
براى برپائى یک جنبش فراگیر و سراسرى شورائى طبقھ 
کارگر مبارزه میکنیم. با این وجود در کارگاھھاى کوچک و 
کال در آن رشتھ ھائى کھ بخاطر موقعیت اقتصادى شان شمار 
و تمرکز کارگران در واحدھاى کار محدود است و اتحاد حرفھ 
اى، در مقایسھ با اتحاد محل کار، کارگران را در موقعیت 
قوى ترى در برابر سرمایھ داران قرار میدھد، کارگران را 
بھ ایجاد اتحادیھ ھاى حرفھ اى فرا میخوانیم و براى ایجاد این 
اتحادیھ ھا مبارزه میکنیم. ما تالش خواھیم کرد تا سازمانھاى 
اتحادیھ اى در این رشتھ ھا در ارتباط و پیوستگى نزدیک 

بگیرند. قرار  کارگر  طبقھ  شورائى  سراسرى  جنبش  با 

ب: خصوصیات شوراھاى کارگرى

خصوصیات اصلى شوراھا و چشم انداز سازمانیابى 
شورائى کارگران، کھ باید در تبلیغات ما مورد نظر قرار 

بگیرد، عبارتست از:

۱-  شوراھا از پائین شکل میگیرند و خصلت اساسى آنھا 
دمکراتیسم و اعمال اراده مستقیم توده ھاى کارگرست.

۲-  شورا مجمع عمومى منظم و سازمانیافتھ کارگرانست. 
آن  شوراى  عضو  کارگران  ھمھ  تولیدى،  واحد  ھر  در 
ارگان  و  بدنھ  کارگران  عمومى  مجمع  و  ھستند  واحد 

اجراى  براى  عمومى  مجمع  است.  گیرنده شورا  تصمیم 
و  اجرائى  کمیتھ  (بعنوان  را  افرادى  خود  تصمیمات 
ھر  در  افراد  این  میکند.  انتخاب  دیگر)  نام  ھر  تحت  یا 

جلسھ مجمع عمومى، قابل عزل و نصب مجدد ھستند.

مجمع  تشکیل  کھ  بزرگ  کارخانھ ھاى  ۳-  در 
شوراى  نیست،  عملى  کارگران  ھمھ  عمومى 
مثال  عمومى،  مجمع  چندین  نمایندگان  از  کارخانھ 

میشود. تشکیل  ھا،  قسمت  عمومى  مجمع 

٤-  سازمان سراسرى شوراھا یک سازمان ھرمى است 
کھ شوراھاى فابریکى واحدھاى پایھ آن ھستند. در سطح 
باالتر از فابریکھا، شوراھاى نمایندگان شوراھاى کارخانھ 

باالتر) سطوح  در  ترتیب  بھمین  (و  میشود  تشکیل 

٥-  سیستم شورائى وجود اتحادیھ ھا و اتحاد آنھا در این 
شوراھا را منتفى نمیکند. اصنافى کھ اتحادیھ شکل مناسب 
تشکل آنھاست میتوانند در سطوح معینى نمایندگان خود 
را بھ شوراھاى نمایندگى بفرستند و باین ترتیب وابستگى 

کنند. اعالم  شوراھا  سراسرى  سازمان  بھ  را  خود 

٦-  سیستم شورائى این امکان را دارد کھ طبقھ کارگر و 
زحمتکشان را در جھات دیگر و در ھیات ھاى اجتماعى 
و  روستائى  شوراھاى  دارد.  نگاه  متصل  خود  بھ  دیگر 
یا شوراھاى سربازان میتوانند در سطوح معینى بھ این 
جنبش متصل شوند. جنبش تعاونى ھاى کارگرى و غیره نیز 

میتواند جاى خود را در وابستگى بھ شبکھ شوراھا بیابد.

ج: جنبش مجمع عمومى

کارگران  شورائى  سازماندھى  در  نخست  گام  عنوان  بھ 
پر  براى  تحقق  قابل  و  فورى  حل  راه  یک  عنوان  بھ  و 
کارگرى،  توده اى  تشکلھاى  فقدان  از  ناشى  خالء  کردن 
جنبش  گسترش  و  گیرى  خواھان شکل  کمونیست  حزب 
مجمع عمومى کارگرى است. ھدف جنبش مجمع عمومى 
در  کارگران  عمومى  مجامع  از  وسیع  شبکھ  یک  ایجاد 
کارخانھ ھا و واحدھاى تولیدى و اقتصادى مختلف، منظم 
کردن و مرتبط کردن آنھا با ھم و از اینطریق ایجاد ھرچھ 
سریعتر یک ابزار تشکیالتى موثر و یک رھبرى عملى 

کمابیش سراسرى در مبارزات جارى کارگرى است.

جنبش مجمع عمومى، کھ باید با فعالیت آگاھانھ کارگران 
کمونیست بر پا شود، از این نقطھ قدرت اساسى برخوردار 
سازماندھى  در  نخست  گام  اینکھ  عین  در  کھ  است 
زمینھ  وجود  بدلیل  اکنون  ھم  است،  کارگرى  شوراھاى 
ھاى مادى بسیار مناسب در جنبش کارگرى قابلیت تحقق 
سریع اھداف خود را دارد. واقعیات موجود جنبش کارگرى 

میکند. تاکید  را  سیاست  این  حقانیت  و  ایران صحت 
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روشنى  بھ  کارگرى  مبارزات  اخیر  دوره  ۱-  واقعیات 
نشان میدھد کھ ھم امروز ایده و خواست مجمع عمومى 
پدیده  عمومى  مجمع  و  شده  تثبیت  کارگرى  جنبش  در 
شناختھ شده اى در میان توده ھاى کارگر است. در دوره 
برابر  در  و  خود  مبارزات  پیشبرد  براى  کارگران  اخیر 
را،  خود  اعتراضى  اجتماعات  عمال  زرد  سازمانھاى 

اند. داشتھ  پا  بر  عمومى،  مجمع  نام  تحت  حتى  غالبا 

کارگران،  توده اى -  علنى  سازماندھى  طرح  ۲-  ھر 
خواھد  تحقق  و  توده اى  فراگیرى  قابلیت  صورتى  در 
پیشرفت  سیر  از  قدم  ھر  در  و  امروز  ھم  کھ  داشت 
طبقھ  جارى  مبارزه  نیازھاى  و  ضروریات  بھ  جنبش، 
موجود  شکل  در  عمومى،  مجمع  جنبش  باشد.  پاسخگو 

است. داده  نشان  خود  از  را  ظرفیت  این  خود، 

جنبش  مختصات  و  ایران  اجتماعى -  سیاسى  ۳-  شرایط 
کارگرى ایجاب میکند کھ ھر نوع سازماندھى توده اى طبقھ 
رھبران  بھ  ثانیا  شود،  آغاز  محلى  سطح  از  اوال  کارگر 
اکنون  ھم  از  ثالثا  و  باشد  متکى  کارگرى  جنبش  محلى 
خصوصیات  این  عمومى  مجمع  باشد.  توده اى  تشکلى 

میکند. متحقق  و  برآورده  خوبى  بھ  را  ملزومات  و 

حزب کمونیست و کارگران کمونیست و مبارزه بطور کلى 
باید بر مبناى این زمینھ مساعد و با اتکاء بھ تمایالت و 
گرایشات موجود در میان کارگران براى اتکاء بھ مجامع 
را  عمومى  مجمع  جنبش  جارى،  مبارزات  در  عمومى 
میان  در  وسیع  و  ھدفمند  آگاھانھ،  حرکت  یک  عنوان  بھ 
کمونیست  کارگران  دھند.  گسترش  و  سازمان  کارگران 

دارند: وظیفھ  عمومى  مجمع  جنبش  فعالین  و 

ارگان  یک  عنوان  بھ  عمومى  مجمع  کارآیى  ۱-  ایده 
افق  نیز  و  کارگرى،  شوراھاى  رکن  و  موثر  مبارزاتى 
کارگران  میان  در  را  عمومى  مجمع  جنبش  وسیعتر 
شدن  تبدیل  بھ  را  کارگران  و  نمایند  تثبیت  و  تبلیغ 

دھند. فراخوان  عمومى  مجمع  جنبش  فعالین  بھ 

۲-  در ھر واحد تولیدى کارگران را بھ تشکیل مجامع 
عمومى فراخوانند.

۳-  براى منظم کردن تشکیل مجامع عمومى (مستقل از وجود 
اعتراض و اعتصاب در ھر واحد) مستمرا فعالیت کنند.

٤-  مجامع عمومى را بھ عنوان سخنگوى واقعى 
کارگران بھ رسمیت بشناسانند.

یافتھ  سازمان  و  مستمر  کردن  مرتبط  ٥-  براى 
نمایند. تالش  مداوما  یکدیگر  با  عمومى  مجامع 

٦-  مجامع عمومى را ھر چھ بیشتر در قلمرو قراردادھاى 

گیرى  تصمیم  و  نظر  ابراز  اختالف،  حل  جمعى،  دستھ 
نمایند. فعال  دولت  اقدامات  و  طرحھا  درباره 

د: درباره اتحادیھ

نظر بھ عوامل متعدد نظیر محدودیتھاى تاریخى و عملى 
اتحادیھ ھا در ایجاد اتحاد وسیع طبقاتى و رھبرى مبارزه 
کارگرى، پیوند تاریخى جنبش اتحادیھ اى با سیاست سوسیال 
دموکراتیک، گرایش اتحادیھ ھا بھ دور شدن از دموکراسى 
مستقیم و شکل گیرى یک بوروکراسى مافوق کارگران در 
آنھا و باالخره با توجھ بھ فقدان زمینھ ھاى مادى براى تشکیل 
آنھا در شرایط کنونى در ایران، حزب کمونیست سیاست 
تشکیل اتحادیھ ھا را در مرکز ثقل مبارزه خود براى ایجاد 
تشکل ھاى توده اى قرار نمیدھد. سیاست عمومى حزب ایجاد 

شوراھاى کارگرى است. در عین حال اعالم میکنیم کھ:

کارگرى،  اتحادیھ ھاى  تشکیل  و شرط  قید  بى  ۱-  آزادى 
جزئى از حق مسلم کارگران براى ایجاد ھرنوع تشکل صنفى 

و سیاسى است و ما قاطعانھ از این حق دفاع میکنیم.

سندیکا  ایجاد  براى  کارگران  تالشھاى  ۲-  از 
میرسانیم. یارى  آن  بھ  و  میکنیم  حمایت 

۳-  در اتحادیھ ھاى کارگرى مستقل شرکت میکنیم، براى 
و  میکوشیم  آنھا  در  کمونیست  کارگران  رھبرى  تقویت 

اتحادیھ خط کمونیستى را متحد میکنیم. در درون ھر 

٤-  براى نزدیک کردن ھرچھ بیشتر اتحادیھ ھا بھ یک شکل 
ساختمانى غیر بوروکراتیک و بویژه براى متکى شدن آنھا 

در سطح محلى بھ مجامع عمومى کارگران تالش میکنیم.

شوراھاى  ایجاد  براى  ما  سیاست  کھ  درجھ اى  ٥-  بھ 
کارگرى و بسط جنبش مجمع عمومى بعنوان نخستین گام 
کارگرى و جریانات مبارز طرفدار  با تالشھاى محافل  آن 
اتحادیھ ھمسویى داشتھ باشد (نظیر ایجاد مجامع عمومى 
قرار  اتحادیھ ھا  تشکیل  ھواداران  برخى  تائید  مورد  کھ 

دارد)، آماده اتحاد عمل با این محافل و جریانات ھستیم.

پلنوم دهم کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران
آبانماه 1366

کمونیست شماره 35 -  دیماه 1366

***
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کمونیست: در بخش اول قطعنامھ اشاره میشود کھ طبقھ کارگر 
ایران از تشکلھاى توده اى و علنى بطور تاریخى محروم بوده 
است. مھمترین علل این محرومیت چیست ؟ ... حال سئوال 
اینست کھ با وجود این دالئل چرا تشکل شورایى ممکن است 
بتواند بطور وسیع بوجود بیاید و بطور ادامھ کار بھ موجودیت 
دیگر  با  شورایى  تشکل  تفاوت  آیا  دھد؟  ادامھ  فعالیتش  و 
الگوھاى تشکل توده اى بحدى است کھ این واقعیات بازدارنده 
فى النفسھ  شورایى  تشکل  آیا  میشوند؟  خنثى  مقابلش  در 

مقاومت بیشترى در مقابل سرکوبگرى بورژوازى دارد؟

کھ  بگویم  را  این  مقدمتا  بدھید  اجازه  حکمت:  منصور 
«محرومیت تاریخى» طبقھ کارگر ایران از تشکلھاى توده اى 
را نباید یک امر مطلق تصور کرد. دوره ھائى در تاریخ جنبش 
کارگرى ایران وجود داشتھ است، نظیر دوران قبل از استبداد 
رضاخانى، دوران پس از جنگ دوم تا کودتاى ۲۸ مرداد و 
انقالب ٥۷، کھ شاھد شکل گیرى و گسترش  باالخره دوره 
است.  بوده  کارگران  اى  توده  تشکلھاى  از  مختلفى  اشکال 
تا  یک  تجربھ  (یعنى  اخیر  سالھ   ۲۰  -۳۰ اگر  بھرحال  اما 
تفاوت  متوجھ  بدھیم،  قرار  مبنا  را  کارگران)  اخیر  نسل  دو 
ھاى جدى اى در سطح سازمانیابى توده اى کارگران ایران با 
سایر کشورھا، و نھ فقط کشورھاى سرمایھ دارى پیشرفتھ تر، 

میشویم. سلطھ  تحت  کشورھاى  از  بسیارى  بلکھ 

این اوضاع علل متعددى دارد کھ در سطوح مختلف میتوان 
میرسد  ذھن  بھ  کھ  عواملى  اولین  کرد.  آنھا صحبت  درباره 
اینھاست: اوال تغییر سریع بافت طبقھ کارگر پس از اصالحات 
ارضى دھھ ٤۰ و ورود بخش عظیمى از جمعیت روستایى 
بھ عرصھ کارمزدى در شھرھا، ھم بھ رقابت در درون طبقھ 
 ٥۰ دھھ  اواسط  در  تنھا  کھ  (رقابتى  بخشید  شدت  کارگر 
شمسى با باال رفتن درآمد نفت و افزایش سطح اشتغال کاھش 
ایران  کارگر  طبقھ  طبقاتى  خود آگاھى  بر سطح  ھم  و  یافت) 
اصناف  بھ  پیشین  سندیکایى  مبارزات  تجربھ  گذاشت.  تاثیر 
صنعت  نساجى ھا،  نظیر  میشد،  محدود  معینى  حرفھ ھاى  و 
چاپ و غیره، کھ در دھھ ھاى ٤۰ و ٥۰، ھم جایگاه خود 
از  کارگران  اشتغال  در  زیادى  درجھ  بھ  ھم  و  تولید  در  را 
دست دادند. نسل جدید کارگران مزدى ایران ھمراه با صنایع 
رشد  تولیدى  جدید  ھاى  رشتھ  و  متفاوت  تکنولوژى  جدید، 
تازه  کھ  قبل،  دھھ ھاى  موجود  تشکیالتى  سنت ھاى  کرد. 
تضعیف شد.  این شرایط  در  نبود،  کار  ادامھ  و  قوى  چندان 
طبقھ کارگر جوانى پا بھ میدان گذاشت کھ بخش اعظم آن در 
تاریخچھ  از  نیامده بود و  بار  سنت مبازره متشکل کارگرى 

مبارزات متشکل کارگرى تاثیرات جدى اى نپذیرفتھ بود. عامل 
دیگر، وجود کمابیش دائمى اختناق شدید سیاسى و حاکمیت 
رژیمھاى سرکوبگر پلیسى در ایران قرن بیستم است کھ تنھا 
سیاسى،  بحرانھاى  شرایط  در  معینى،  ھاى  دوره  طول  در 
کارگرى  جنبش  تالشھاى  است.  شده  کاستھ  آن  دامنھ  از 
با  ھمواره  ماندن  متشکل  و  شدن  متشکل  براى  ایران  در 
فعالین  و  رھبران  و  بوده  مواجھ  پلیسى  خشن ترین سرکوب 

جنبش کارگرى تحت شدیدترین پیگردھا قرار داشتھ اند.

ادامھ کارى  اینھا عوامل عمومى اى است کھ شکل گیرى و 
ذکر  اما  است.  کرده  دشوار  ایران  در  را  کارگرى  تشکلھاى 
سئوال  نمیدھد.  را  مسئلھ  پاسخ  بدرستى  ھم  ھنوز  اینھا 
بر  نتوانستھ است  باشد کھ چرا جنبش کارگرى  این  میتواند 
مشخص  قدرى  باید  دیگر  اینجا  بیاید؟  فائق  محدودیتھا  این 
قسمت  بھ  این  و  بزنیم.  حرف  توده اى»  «تشکلھاى  از  تر 
دوم سئوال شما مربوط میشود. آنجا کھ از شورا و سندیکا 
واقعیت  میکنید.  یاد  توده اى  تشکل  از  «الگو ھایى»  بعنوان 
اینست کھ شورا، سندیکا، کمیتھ ھاى کارخانھ و غیره صرفا 
«الگو ھاى» تشکل توده اى نیستند، الگو ھائى کھ گویا بھ یک 
یا آن  الگو  این  ُمخّیرند  نیاز واحد جواب میدھند و کارگران 
الگو را انتخاب کنند. سندیکا و شورا آلترناتیو ھاى جنبش ھاى 
اجتماعى متفاوت و گرایشات متفاوت در درون جنبش طبقاتى 
اند. بعبارت دیگر اینھا را نباید بصورت طرحھا و الگو ھاى 
سازمانى تجریدى و خارج از زمان و مکان و بدون پیشینھ 

گرفت. نظر  در  معین  تاریخى  و  اجتماعى  محتواى  و 

جنبش سندیکایى و جنبش شورایى و نیز جنبش کمیتھ ھاى 
کارخانھ و غیره، جنبشھاى متمایزى در درون طبقھ کارگر 
ھستند. جنبشھائى کھ محتواى سیاسى و افق عملى متفاوتى 
مختلف  الیھ ھاى  در  آنھا  نفوذ  حتى  و  میکنند  نمایندگى  را 
بطور  باید  سئوال  بنابراین  نیست.  یکسان  کارگر  طبقھ 
مشخص تر طرح شود. علل عدم موفقیت جنبش سندیکائى و 
تریدیونیونى در ایران چھ بوده است؟ و یا، جنبش شورائى 
توده اى  سازماندھى  نیازھاى  بھ  نتوانستھ  چرا  مشخصا 
و  موانع  بحث  از  باید  دیگر  اینجا  باشد؟  پاسخگو  کارگران 
خود  حرکت  دینامیسم  بھ  و  رفت  فراتر  عام  ھاى  دشوارى 

پرداخت. ایران  در  آنھا  و مشکالت  معین  جنبشھاى  این 

اینطور در نظر بگیریم، فورا متوجھ میشویم  اگر مسئلھ را 
کارگران،  توده اى  سازماندھى  براى  واقعى  جنبش ھاى  کھ 
در  فقط  نھ  کھ  ھستند  وسیعترى  اجتماعى  حرکتھاى  اجزاء 
اوضاع  کل  با  رابطھ  در  بلکھ  کارگرى،  سازمانیابى  قبال 
اقتصادى و سیاسى در جامعھ آلترناتیو خود را ارائھ میدھند. 
جنبش سندیکائى یا جنبش شورائى، اجزاء حرکات وسیعترى 
تصور  این  خاصى.  جھت  در  ھستند  جامعھ  کل  تغییر  براى 
گویا  کھ  گذاشت  کنار  باید  را  چپ  در  سنتى  اندیشانھ  خام 
احزاب سیاسى مبارزه آگاھانھ و ھدفمند سیاسى را نمایندگى 
«خودبخودى»  انفعال  و  فعل  کارگرى  تشکلھاى  و  میکنند 

تشکلھاى توده اى طبقه کارگر
گفتگوى کمونیست با  منصور حکمت در مورد قطعنامه 

مصوب پلنوم دهم- حزب کمونیست ایران
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میکنند. منعکس  را  اوضاعشان  بھبود  براى  کارگران 

واقعیت اینست کھ تریدیونیونیسم و جنبش اتحادیھ اى ھر قدر ھم 
کھ در گامھاى اول خود در قرن گذشتھ حرکتى «خودبخودى» 
بوده باشد (کھ نبوده)، دھھا سال است کھ جزء تفکیک ناپذیر                          
و  رفرمیسم  یعنى  است،  اجتماعى  عمومى  مشى  خط  یک 
مشخص  آلترناتیو  تریدیونیونیسم  دمکراسى.  سوسیال 
ُمتعّین  جریان  یک  بعنوان  دمکراسى  سوسیال  و  رفرمیسم 
و تعریف شده سیاسى و طبقاتى براى سازماندھى کارگران 
تشکیل  و  کارگرى  محدوده  از  بسیار  آلترناتیو  این  است. 
باره شکل  در  افق معینى  این،  فراتر میرود. ھمراه  اتحادیھ 
کل دولت، اشکال و شیوه ھاى تصمیم گیرى اقتصادى و حتى 
تئورى ھا و برنامھ عمل ھاى اقتصادى معین نیز طرح میشود. 
اجتماعى -  رفرمیستى  آلترناتیو  این  بخشھاى  اگر شما سایر 
سندیکالیسم  آنوقت  بگیرید،  قلم  را  دموکراتیک  سوسیال  و 
بخودى خود ظرفیت تبدیل شدن بھ یک حرکت وسیع اجتماعى 
حرکت  یک  کارگرى  بازوى  اتحادیھ اى،  جنبش  ندارد.  را 
سیاسى و اجتماعى است کھ اجزاء دیگرى را نظیر رھبران 
جامعھ،  کل  براى  اقتصادى  آلترناتیو ھاى  سیاسى،  احزاب  و 
سیستم ادارى خاص خود و غیره را نیز طلب میکند و الزم 
دارد. علل محرومیت کارگر ایرانى از اتحادیھ فقط این نیست 
کھ بورژوازى مانع تشکیل اتحادیھ شده است، بلکھ اساسا در 
این است کھ الاقل بعد از ۲۸ مرداد رفرمیسم در ایران بھ پایان 
یک دوره تعیین کننده در حیات سیاسى خود میرسد و پس 

از آن جایى جدى در صحنھ سیاسى ایران اشغال نمیکند.

در مورد جنبش شورائى ھم عین این مسئلھ صادق است. اینھم 
فقط یک الگو نیست، بلکھ آلترناتیو یک جریان اجتماعى خاص 
و یک گرایش خاص در درون طبقھ کارگر براى سازماندھى 
کارگرى است. شوراھا اگر چھ تاریخا بدرجھ زیادى مورد توجھ 
آنارشیسم قرار داشتھ اند، اما مدتھاست کھ بطور روزافزونى 
با کمونیسم تداعى شده و پیوند خورده است. تجاربى نظیر 
سازمانیابى  و  شوراھا  ایده  اکتبر،  انقالب  و  پاریس  کمون 
شورائى کارگران را بھ تئورى کمونیسم و سیاست کمونیستى 
جزئى  ترتیب  این  بھ  نیز  شورائى  جنبش  است.  داده  جوش 
از یک حرکت اجتماعى متمایز، با افق و دورنماى سیاسى، 
اقتصادى و ادارى خاص خود است. اوضاع جنبش شورائى 
ھم دقیقا بھ اوضاع کمونیسم در ایران مربوط میشود. اینکھ 
در انقالب ٥۷ ایده شوراھا بر ایده سندیکاھا در درون طبقھ 
کارگر ایران غلبھ یافت، انعکاس بى پایگى و ضعف رفرمیسم 
و سوسیال دمکراسى و غلبھ عمومى ایده ھاى عام کمونیستى 
شرایط  (تحت  بود  کارگران  بین  در  رادیکال  سیاست  و 
انقالبى). و اینھم کھ این جنبش شورائى نتوانست آن قدرت 
و گسترش الزم را بدست بیاورد ناشى از محدودیتھاى فکرى 

بود. معین  دوره  آن  در  ایران  کمونیسم  خاص  عملى  و 

خالصھ کالم، بحث شورا و سندیکا، بحثى بر سر انتخاب یکى 
انعکاس  این  نیست.  کارگرى  توده اى  «الگو ھاى» تشکل  از 

جدال آلترناتیو ھاى دو گرایش اساسى در درون طبقھ کارگر 
است. گرایش کمونیستى و رادیکال و گرایش رفرمیستى و 
سوسیال دمکراتیک. اگر شوراھا (در مقایسھ با اتحادیھ ھا)، 
بھ اعتقاد ما، از پایھ مادى بسیار مناسب ترى براى شکل گیرى 
بودن  مناسب  دلیل  بھ  برخوردارند، صرفا  ایران  در  رشد  و 
الگوى سازمانى آنھا نیست. بلکھ خود این کارآئى بیشتر نیز 
ناشى از غلبھ گرایشھاى رادیکال در دورن کارگران پیشرو 
نفوذ  مادى  ھاى  زمینھ  بودن  تر  قوى  و  عملى،  رھبران  و 
سیاست کمونیستى در درون جنبش طبقھ کارگر در مقایسھ با 
سیاستھاى سوسیال دمکراتیک و رفرمیستى است. این صرفا 
ادعاى ما نیست. تجربھ انقالب ٥۷، نحوه عملکرد کارگران 
با  پیشرو، اوضاع و احوال حرکتھاى سندیکائى در مقایسھ 
حرکتھاى شورائى و نیز امروز نقش روز افزون مجامع عمومى 

کارگرى در مبارزات جارى کارگران گواه این امر است.

کھ کمونیست ھا  نیست  این معنى  بھ  گفتھ  این  کھ  بدھم  تذکر 
فعال  نیستند،  قائل  خود  سیاست  در  اتحادیھ ھا  براى  جائى 
بحث  اند.  نبوده  تاریخا  یا  و  باشند  نباید  اتحادیھ اى  جنبش 
من اینست کھ کمونیست ھا ھمواره اتحادیھ ھا را بعنوان یک 
بعنوان محصول عملکرد  کارگرى،  در جنبش  واقعیت عینى 
گرایشات اجتماعى غیر کمونیستى در میان کارگران دیده اند 
و وجود آنھا را برسمیت شناختھ اند. بھ ھمین دلیل است کھ 
ما ھمواره در ادبیات کمونیستى با مسئلھ «شیوه برخورد» 
کمونیست ھا بھ جنبش تریدیونیونى مواجھ میشویم و کمتر 
کمونیست ھا.  توسط  تریدیونیونى  جنبش ھاى  انداختن  راه  با 
(تجربھ سندیکا ھاى سرخ کمینترن ھم دقیقا تالشى در جھت 
واقعا  تریدیونیونیسم  برابر  در  رادیکال  آلترناتیو  یک  ایجاد 

موجود کھ تحت تاثیر سوسیال دمکراسى قرار داشت بود).

بحث اینست کھ تریدیونیونیسم آلترناتیو ویژه کمونیسم براى 
سازماندھى کارگرى نیست. این آلترناتیو ویژه کمونیسم جنبش 
تحت  زیادى  موارد  در  کمونیستھا  اینحال  با  است.  شورائى 
شرایط اجتماعى معینى، با وظیفھ شرکت فعال در اتحادیھ ھاى 
کارگرى یا حتى تالش در جھت ایجاد اتحادیھ روبرو میشوند. 
اتحادیھ اى  جنبش ھاى  فعال  عناصر  ھمواره  کمونیستھا 
داده است کھ ھر  کارگرى نشان  تاریخ جنبش  اما  اند،  بوده 
کارگرى  در جنبش  غالب  بھ سیاست  کمونیستى  جا سیاست 

تبدیل شده، شوراھا سر بر آورده اند و گسترش یافتھ اند.

پس دفاع ما از شورا صرفا ناشى از این نیست کھ این الگو 
شانس بیشترى براى پیاده شدن دارد، یا در برابر سرکوبگرى 
بورژوازى بھتر مقاومت میکند. اگر ھم اینطور نبود ما باید 
کارى میکردیم کھ اینطور بشود. ما داریم، بعنوان کمونیست، 
یکبار  براى سازمانیابى طبقھ خود  را  آلترناتیو جنبش خود 
تاریخ  چون  دیگر،  یکبار  میگویم  میکنیم.  طرح  دیگر 
کمونیستى  آلترناتیو  تقابل  صحنھ  ھمواره  کارگرى  جنبش 
بوده  کارگرى  عمل  و  سازماندھى  عرصھ  در  رفرمیستى  و 
است. اینکھ اتحادیھ ھا در کشورھاى سرمایھ دارى پیشرفتھ بھ 
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شکل ادامھ کارترى براى متحد کردن کارگران (البتھ با افق 
و محدودیت ھاى اتحادیھ اى) تبدیل شده اند، بھ این دلیل نبوده 
کھ کارگران در خواص این «الگو»ھا غور کرده اند و سندیکا 
را مناسب تر تشخیص داده اند، بلکھ بھ این دلیل بوده است 
کھ سیاست رادیکال بطور کلى، با توجھ بھ ثبات سرمایھ دارى 
پس از جنگ دوم، با توجھ بھ پشتیبانى جناح چپ بورژوازى 
رسیدن  بقدرت  بھ  توجھ  با  و  رفرمیسم  از  کشورھا  این  در 
متناوب احزاب سوسیال دمکرات در کشورھاى اروپائى، در 
کشمکش  این  است.  نشستھ  عقب  رفرمیستى  سیاست  برابر 
میان این دو خط مشى را در شرایط انقالبى و بحرانى بھتر 
و  با شوراھا  اتحادیھ ھا  اکتبر، جدال  انقالب  از  میبینیم. پس 
باال گرفت. ھمین امروز ھم شاھدیم کھ  کمیتھ ھاى کارخانھ 
اروپاى غربى،  ناتوان شدن جنبش سندیکایى در  با  چگونھ 
سازماندھى  براى  کارگرى  آلترناتیو ھاى  ایجاد  براى  تالش 

است. گرفتھ  شدت  اتحادیھ ھا  ساختار  خارج  در  توده اى 

ما آلترناتیو ویژه خود را بار دیگر طرح میکنیم، بى آنکھ بھ 
جنبش سندیکائى (اگر موجود باشد) پشت کنیم و یا مطلوبیت 
آنرا (باتوجھ بھ اوضاع موجود کارگران ایران) انکار کنیم. 
قطعا اگر سندیکاھا، حتى بھ فرض کھ رفرمیست ھم میبودند، 
جدى  قدرت  نقطھ  یک  این  داشتند،  وجود  امروز  ایران  در 
براى طبقھ کارگر ایران محسوب میشد. قطعا کمونیست ھا در 
این سندیکاھا دخالت وسیعى میکردند، قطعا اوضاع کارگران 
از این بھتر بود. اما تمام مسالھ بر سر ھمین «اگر» است. 
شورائى  جنبش  از  بیشتر  حتى  ایران  در  سندیکائى  جنبش 
درچنین  است.  دور  مادى  موجودیت  یک  بھ  شدن  تبدیل  از 
شرایطى دلیلى ندارد کھ کارگر رادیکال سوسیالیست مستقیما 
آلترناتیو خودش را طرح نکند، آلترناتیوى کھ بدلیل شرایط 
عمومى  اقبال  حتى  شده  ذکر  قطعنامھ  در  کھ  ایران،  خاص 
کارگران بھ آن بیشتر است و ھم اکنون ماتریال زیادى براى 
روشھاى  شوراھا  میگوئیم  ما  آمده.  بوجود  آن  شکل گیرى 
اراده  میدھند،  ارائھ  کارگران  سازمانیابى  براى  طبقاتى ترى 
مستقیم کارگران را بھتر بیان میکنند، اتحاد عمیقترى بوجود 
کارگران  میان  در  رستھ اى  و  صنفى  شکافھاى  آورند،  مى 
را تشدید نمیکنند، اجازه کمترى بھ نفوذ سیاست بورژوائى 
میدھند، ظرف بھترى براى بیان رادیکالیسم کارگرى ھستند، 
تاریخا مورد تبلیغ کمونیستھا بوده اند، در ایران از زمینھ ھاى 
مادى مناسبى براى رشد برخوردارند و غیره. از اینرو خود 
را فعال جنبش شورائى در ایران بحساب مى آوریم و کارگران 

میخوانیم. فرا  تشکیل شوراھا  راستاى  در  مبارزه  بھ  را 

کمونیست: تجربھ نشان داده است کھ حتى وقتى تشکل کارگرى 
از  ناگزیر  دولتھا  و  میکند  تحمیل  بورژوازى  بھ  را  خودش 
برسمیت شناختن موجودیت آنھا میشوند تالش سیستماتیکى 
صورت میگیرد کھ این تشکلھا از درون مھار شوند و دیگر 
نتوانند ابزار مبارزه مستقل کارگران باشند. آیا ممکن نیست 
کھ تشکل شورائى کارگران ھم بھ ھمین سرنوشت دچار شود 

ھمانطور کھ بعضى از اتحادیھ ھا در آمریکا و اروپا شده اند؟

منصور حکمت: تجربھ این را در مورد اتحادیھ ھا نشان داده 
مھار  «درون»  از  کھ  شوراھائى  نمونھ  است  کم  اما  است. 
اگر  شوراھا،  باشند.  داده  ادامھ  خود  عمر  بھ  و  باشند  شده 
مستقیم  عمل  ظرف  ماست  نظر  مورد  کھ  صورت  ھمان  بھ 
تفوق  با  عمدتا  باشند،  بوده  کارگرى  مستقیم  دمکراسى  و 
است  ممکن  البتھ  میشوند.  تعطیل  و  سرکوب  بورژوازى 
بتدریج  آن شوراھا ھم  در  کھ  را فرض کرد  بتوان شرایطى 
از محتواى واقعى خودشان تھى بشوند. اما از آنجا کھ براى 
بورژوازى ھم شورا تنھا یک شکل سازمانى کارگران نیست 
بلکھ یک جنبش رادیکال واقعى است کھ باید سرکوب بشود، 
شکستھ  درھم  بھ  ارتجاع  تفوق  و  شوراھا  ضعف  معموال 
و  کارانھ تر  محافظھ  اشکال  گرفتن  پا  و  آنھا  تعطیل  و  شدن 

است. شده  منجر  کارگران  سازمانیابى  تر  کنترل  قابل 

آیا  کھ  اینست  بحث  این  منطقى  ادامھ  واقع  در  کمونیست: 
و  موجودیت  میتوانند  ھم  غیر انقالبى  دوره ھاى  در  شوراھا 
کارگرى  اى  توده  تشکل ھاى  بعنوان  را  خود  جوئى  مبارزه 
عمال  سیاسى  اختناق  و  غیر انقالبى  شرایط  در  کنند؟  حفظ 
نمایندگان آگاه و رھبران رادیکال طبقھ کارگر امکان عرض 
بگوئیم  است  بھتر    - را  کارگرى  عمومى  مجامع  در  اندام 
براى  را  میدان  این  و  نمیکنند  پیدا    - کار  ادامھ  بطور 
توده  کھ  میگذارد  باز  محافظھ کار  و  سازشکار  رھبران 
دنبال  بھ  باشند،  شده  جمع  شورا  در  اگر  حتى  را  کارگران 
کھ  است  امکانپذیر  واقعا  آیا  بکشانند.  بورژوازى  خواست 
داشتھ  وجود  توده اى اى  تشکالت  سیاه  استبداد  یک  تحت 
«نمیخواھند  خودشان  از  خودشان  تعریف  طبق  کھ  باشند 

بمانند»؟ باقى  موجود  قوانین  نظام  چھارچوب  در 

منصور حکمت: اینکھ یک تشکل توده اى بتواند در شرایط 
غیر انقالبى رزمنده بماند بھ عوامل زیادى بستگى دارد. باید 
دید تناسب قوا در جامعھ مورد نظر چگونھ است. چھارچوب 
مبارزه  ھاى  سنت  شده.  تنگ  حد  چھ  تا  مبارزه  قانونى 
کارگران  دوره  آن  رھبران  است،  دار  ریشھ  چقدر  کارگرى 
از چھ سیاست ھائى تبعیت میکنند و کال رزمندگى و مبارزه 
مشخصى  دامنھ  چھ  و  معنا  چھ  شرایطى  چنان  در  جوئى 
میتواند داشتھ باشد. اما بھرحال، ھمانطور کھ تجربھ جنبش 
کارى  ادامھ  است،  داده  نشان  نفیا،  البتھ عموما  اتحادیھ اى، 
و رزمندگى یک تشکل کارگرى کامال بستگى بھ این دارد کھ 
چقدر بتواند توده کارگران را در میدان نگاھدارد، چقدر بتواند 
ظرف مبارزه وسیع و توده اى باشد و چقدر کارگران را در 
تصمیم گیرى و تعیین سیاست ھا و پیشبرد آنھا دخیل کند. بھ 
این ترتیب شورا ھنوز بیشترین امکان را دارد، چون فلسفھ 
وجودى اش، برخالف تجربھ بسیارى از سندیکاھا، سازماندھى 

است. کارگران  توده اى  وجود  ابراز  و  توده اى  عمل 

بھر صورت طرح سئوال بھ این شکل خیلى مجرد و فرضى 
در  معین،  مکان  و  زمان  در  ایران  کمونیست  حزب  است. 
کشور معین و در مقطع معینى از مبارزه طبقاتى در ایران، 
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فرا  بھ جنبش مجمع عمومى و جنبش شورائى  را  کارگران 
این شرایط غیر  و  استبداد سیاه  این  امروز  میخواند. ھمین 
انقالبى وجود دارد، و ھمین امروز مبارزات جارى کارگرى 
نھ توسط اتحادیھ ھائى کھ قانونیت بورژوایى را پذیرفتھ اند، 
بلکھ بھ یمن کارگرانى پیش میرود کھ آماده اند پایشان را از 
ناچیز  بسیار  ایران  در  (کھ  مبارزه  قانونى  امکانات  محدوده 
است) بیرون بگذارند، برخالف دستور دولت و جلوى چشم 
تشکیل  عمومى  مجمع  غیر قانونى  بطور  او،  سرکوب  عمال 
بدھند، بطور غیر قانونى اعتصاب کنند، تظاھرات کنند و غیره. 
اگر کسى پیدا بشود کھ بھ روشى غیر از این، یعنى بھ طریق 
«قانونى»، اتحادیھ اى تشکیل بدھد کھ از نظر دولت حق داشتھ 
باشد قانونا اعتصاب کند، قانون کار را نپذیرد و کارگران را 
علیھ آن بسیج کند، در انجمن ھاى اسالمى را ببندد و شوراھاى 
اسالمى را جارو کند و بھ رھبران کارگرى میدان فعالیت بدھد، 

بفشاریم! را  او  دست  کھ  بود  خواھیم  کسانى  اولین  ما 

باید  ھم  را  قانونى اى  اتحادیھ  چنین  خود  کھ  اینست  مسئلھ 
آنقدر سیاه و سنگین  بھ دولت تحمیل کرد. استبداد  بھ زور 
این  در  است.  غیرقانونى  کارگرى  اعتراض  ھر  کھ  است 
شرایط تنھا آن جنبشى با واقعیات سازگار است کھ قادر باشد 
مبارزه بھرحال موجود و غیرقانونى کارگران را رھبرى کند، 
سازماندھى کند و متحد نماید. جنبشى کھ بتواند حقوق پایھ اى 
کند.  تحمیل  بورژوازى  قانون  و  بورژوازى  بھ  را  کارگران 
عمومى  مجامع  جنبش  است،  شورائى  جنبش  جنبش،  این 
است، و نھ جنبشى کھ نقطھ عزیمت خود را رسمیت قانونى 
باشد.  داده  قرار  موجود  مستبد  دول  توسط  خود  پیشى  از 
جنبش تریدیونیونى بھ درجھ اى ثبات در قانونیت بورژوایى و 
درجھ اى از اجازه عمل قانونى احتیاج دارد کھ در ایران بندرت 

دارد. وجود  ھمیشھ  از  کمتر  امروز  و  است  بوده  فراھم 

قائلیم،  حیاتى  اھمیت  کارگران  قانونى  مبارزه  براى  ما 
تریدیونیونى  سیاسى  ارجحیت  معناى  بھ  نمیتواند  این  اما 
امروز  واقع  در  کھ  میدھم  تذکر  باشد.  شورائى  سیاست  بھ 
توھماتى  چنین  اکثریتى،  و  اى  توده  طیف  در  مگر  کسى، 
ندارد. ھر سندیکالیستى کھ بخواھد قدرى واقع بین و الجرم 
قدرى رادیکال باشد، این را میفھمد کھ حتى ایجاد سندیکاھا 
مستلزم یک مبارزه وسیع «غیر قانونى» کارگران است کھ 
عده اى  کھ  روست  ھمین  از  میخواھد.  را  خودش  سازمان 
سندیکالیسم  یعنى  میگویند،  سخن  مخفى»  «سندیکاى  از 
این  کھ  غیر توده اى.  و  غیر علنى  سندیکالیسم  غیر قانونى، 
بحث  بود  قرار  چون  است،  غرض  نقض  تمامى  بھ  دیگر 
توده اى  و  علنى  سازمانیابى  مسئلھ  پاسخ  سندیکا  و  شورا 
کارگران را بدھد. بحث ما اینست کھ حتى در شرایط استبداد 
ایجاد تشکلھاى علنى و  امکان  کنونى  بورژوایى و اسالمى 
توده اى کارگرى کھ وجود خود را بھ دولت تحمیل کنند وجود 
دارد، تشکلھایى کھ قطعا رابطھ نزدیکى با سازمانھاى مخفى 
داشت.  خواھند  پیشرو  کارگران  مخفى  آرایش ھاى  و  حزبى 
نھ سندیکاى قانونى پاسخ مسئلھ است، نھ سندیکاى مخفى. 

رفرمیسم  تخیالت  و  است  برانگیز  توھم  و  آمیز  توھم  اولى 
بر  دیگرى  گواه  دومى  و  میکند  بیان  را  ایران  در  سترون 
مبارزه  نیازھاى  درک  از  ایران  خلقى  سوسیالیسم  عجز 
ذھنى،  آلترناتیوى  و  است  توده اى  و  علنى  بعد  در  کارگرى 

است. بحث  مورد  مسالھ  بھ  نامربوط  و  روشنفکرانھ 

راه واقعى، راه کمونیستى، جنبش مجمع عمومى و در تکامل 
آن جنبش شوراھاى کارگرى است. اینکھ اگر این جنبش رشد 
کند و در دوره انقالبى بعدى اوج بگیرد، بعدا در صورت شکست 
انقالب بھ چھ سرنوشتى دچار خواھد شد، بحثى نیست کھ کمکى 

بھ روشن شدن مسئلھ مورد اختالف در مقطع حاضر بکند.

کمونیست: در مقدمات قطعنامھ گرایشات سندیکالیستى ھمردیف 
با گرایشات محافظھ کارانھ و بصورت منفى مورد اشاره قرار 
گرفتھ اند. آیا سندیکالیسم مستقل از نقشى کھ در دوره ھاى 
مختلف تاریخى و اوضاع و احوال متفاوت جنبش میتواند بعھده 

بگیرد یک گرایش منفى در درون جنبش کارگرى است؟

اصوال  قطعنامھ  کلیات  بخش  مقدمات  حکمت:  منصور 
مقدمھ  منظور شما  شاید  ندارد.  سندیکا  بھ  مستقیمى  اشاره 
قسمت آخر (بخش د: «در باره سندیکا») است. اینجا ھم از 
نشده.  منفى صحبت  گرایش  بعنوان  کلى  بطور  سندیکالیسم 
بحث بر سر مشاھده یک سیر تجربى و واقعى است کھ در آن 
نقاط ضعف سندیکاھا آشکار شده است. تجربھ سندیکاھاى 
تاکنونى، تاریخ جنبش سندیکائى تاریخ نیات سندیکالیست ھا 
نیست، تاریخ خود سندیکاھاست. ناتوانى از ایجاد یک وحدت 
وسیع طبقاتى، نزدیک شدن عملى تا حد رابطھ تنگاتنگ با 
سیاست و جریانات حزبى رفرمیستى و سوسیال دمکراتیک، 
دور شدن از دمکراسى مستقیم و پیدایش یک سیستم ادارى 
بوروکراتیک (تا حد تعیین روساى مادام العمر در برخى اتحادیھ 
ھا و بى اختیارى تجمعات اعضاء و توده ھاى عضو اتحادیھ) 
و غیره کھ در قطعنامھ بھ اختصار بھ آنھا اشاره شده، جزء 
کھ عمال  آنطور  است،  تریدیونیونیسم  خصوصیات مشخصھ 
این جریان تا امروز حرکت کرده است. اما ھیچیک از اینھا 
براى این ادعا کھ سندیکالیسم بطور کلى یک «گرایش منفى» 
چھارچوب  در  باید  را  سندیکاھا  نقش  نمیکند.  کفایت  است 
اجتماعى و تاریخى معین بررسى کرد. در بخش اعظم اوقات 
اند.  بوده  کارگران  توده  مبارزاتى  ابزارھاى  تنھا  سندیکاھا 
امروز معدنچى بریتانیائى عمال ابزارى جز اتحادیھ معدنچیان 
براى دفاع از حقوق خود ندارد. در آفریقاى جنوبى اتحادیھ ھاى 
اروپاى  سندیکاھاى  از  پیشروترى  بسیار  نقش  کارگرى 
غربى بازى میکنند. عیب و ایراد این سازمانھا ھرچھ باشد، 

اینھا در یک مقاطع معین ابزارھاى مبارزاتى کارگرانند.

اما مسئلھ اینست سازمانیابى تریدیونیونى در مقام مقایسھ با 
چھ آلترناتیوى و در متن چھ اوضاعى دارد ارزیابى میشود. 
پس از انقالب اکتبر، اتحادیھ ھاى کارگرى در روسیھ، براى 
تبدیل  رفرمیست  و  سازشکار  جناحھاى  پناھگاه  بھ  مدتى 
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شدند. براى کارگران ایران، امروز وجود یک اتحادیھ ادامھ 
کار کھ حتى از حقوق یک بخش از کارگران دفاع کند، یک 
شرایطى  در  ما  اگر  اما  است.  ارزنده  و  مثبت  آورد  دست 
کھ  ندارند، شرایطى  وجود  ھا  اتحادیھ  این  کھ  میزنیم  حرف 
واقعى ترى  آلترناتیو  و شورائى خود  مجامع عمومى  جنبش 
را عرضھ میکنند، دیگر نمیتوان بر این اعتقاد کھ «سندیکا 
یک  سیاست  ثقل  مرکز  است»  بھتر  چیز  ھیچ  از  باالخره 

کرد. معطوف  سندیکا  تشکیل  بھ  را  کارگرى  حزب 

کمونیست: تالش براى ایجاد سندیکا در شرایطى کھ کارگران 
از ھر نوع تشکل توده اى محرومند الزاما بھ این معنى نیست 
چھارچوب  در  ماندن  باقى  خواستار  سندیکا  طرفداران  کھ 
جامعھ سرمایھ دارى اند. استدالل آنھا میتواند این باشد کھ اگر 
مسئلھ اساسى متشکل کردن کارگران در سازمانھاى توده اى 
است باید بھ این شکل شناختھ شده از تشکل روى آورد، چرا 
کھ آسانتر میتوان وجود آنرا بھ دولت قبوالند. این کار ممکن 
است و موارد زیادى از عملى بودنش در دست است. واضح 
است کھ وقتى جامعھ و طبقھ کارگر بھ انقالب روى آورد سندیکا 
ھم بھ تبع شرایط نقش غیر متعارف یعنى متناسب با شرایط 

را بعھده خواھد گرفت. در مقابل این استدالل چھ میگوئید؟

را  نکتھ  یک  تکلیف  باالخره  بدھید  اجازه  حکمت:  منصور 
روشن بکنیم. آیا سندیکا باالخره یک «تشکل شناختھ شده» 

ھست یا خیر، بر حسب میل تشکیل دھندگان آن تغییر میکند؟

بنظر من اولى درست است. سندیکا یک شکل شناختھ شده 
ھیات  امروزى  قول  دقیقا  و  است  کارگرى  سازمانیابى  از 
موسس سندیکاى فرضى ما مبنى بر اینکھ سندیکا در دوره 
انقالبى متناسب با شرایط نحوه کارش را تغییر خواھد داد، 
بھ  و  دیگرى  ھاى  ظرفیت  در  یا  شد  خواھد  رادیکالتر  مثال 
اشکال دیگرى عمل خواھد کرد، ارزش عملى زیادى ندارد. 
حزب  اختناق  دلیل  بھ  امروز  نمیتوانیم  ما  کھ  ھمانطور 
رفرمیست بسازیم و قول بدھیم کھ در آستانھ انقالب سرموقع 
طرفداران  کرد،  خواھیم  تبدیل  کمونیست  حزب  یک  بھ  آنرا 
(یعنى  بسازند  مجاز  سندیکاى  امروز  نمیتوانند  ھم  سندیکا 
فرداى  در  بدھند  قول  و  دولت)  بھ  قبوالندن  قابل  سندیکاى 
توده اى  قدرت و عمل مستقیم  ارگان  بھ  آنرا  بحران سیاسى 
سناریو  اینچنین  طبقاتى  مبارزه  سیر  کرد.  خواھند  تبدیل 
ھائى را نمیپذیرد. این موسسین سندیکا نیستند کھ مقدرات 
آتى سندیکا را تعیین میکنند، بلکھ خصوصیات خود حرکت 
سندیکایى و ظرفیت ھاى سندیکا بعنوان «یک شکل شناختھ 
شده» است کھ دامنھ عمل سیاسى و مبارزات آتى آن، رھبران 

میکند. مشروط  را  آن  در  یافتھ  سازمان  کارگران  و  آن 

گیرى  شکل  در  بھرحال  کھ  حد  آن  تا  سندیکائى،  جنبش 
افق  با  را  آنان  میکند،  بازى  نقش  کارگران  سیاسى  آگاھى 
سندیکا  تعریف  این  آورد.  خواھد  بار  سندیکائى  روحیھ  و 
انسانھاى  کھ  است  آن  موجود  اجتماعى  جایگاه  و  خود  از 

خود  فعالین  بھ  و  میکشد  میدان  بھ  را  خود  با  متناسب 
شما  فرضى  استدالل  جریانى  واقعا  آیا  نمیدانم  میکند.  تبدیل 
بھرحال  خیر.  یا  است  کرده  طرح  سندیکا  از  دفاع  در  را 
اینست کھ چنین استداللى متکى بھ تعبیرى ذھنى  پاسخ من 
جنبشھاى  خصوصیات  و  مختصات  از  ولونتاریستى  و 

اجتماعى بطور کلى و جنبش کارگرى بطور اخص است.

اما بحث اصلى من اینست کھ اصوال این استدالل گرھى از کار 
باز نمیکند. چرا کھ بنظر من شرط مطلوبیت یک تشکل  ما 
توده اى در ایران امروز این نیست کھ لزوما در فرداى انقالب 
و  تعاونى  یک  حتى  باشد.  کارگران  انقالبى  عمل  ارگان  ھم 
دارد.  را  خود  خاص  ارزش  ما  براى  ھم  کارگرى  صندوق 
مسئلھ اینجا نیست. مسئلھ بر سر واقعى بودن این آلترناتیو، 
جدى بودن آن در رابطھ با سطح مبارزه و مطالبات کارگرى 
آن  ارزش  و  جامعھ  بر  حاکم  سیاسى  و  اجتماعى  اوضاع  و 
ھمین  براى  رادیکال  سوسیالیست  آلترناتیو  با  قیاس  در 
ایم چون صرفا  نشده  ما طرفدار شورا  است.  جارى  شرایط 
«فردا» شورا انقالبى عمل خواھد کرد، و سندیکا نھ. بلکھ 
ھمچنین و از آن مھمتر بھ این دلیل کھ ھمین امروز جنبش 
شورایى و جنبش مجمع عمومى قابلیت سازماندھى کارگران 
البتھ باید باز ھم  براى دفاع از حقوق و منافعشان را دارد. 
فردا  واقعا  میخواھند  کھ  ھائى  سندیکالیست  کھ  کنم  اشاره 
انقالبى عمل کنند، امروز برخالف مثال شما، نھ از سندیکاى 
حرف  مخفى  سندیکاى  از  بلکھ  توده اى،  و  قانونى  و  علنى 
کردن  فرار  و  نقض غرض  در حکم  این  کھ  گفتم  و  میزنند. 
با  توده اى  ھاى  تشکل  بھ  ایران  کارگران  نیاز  مسئلھ  از 
ظرفیت مبارزه علنى و وسیع است. مسئلھ اى کھ بھ اعتقاد 

ما جنبش مجمع عمومى توان پاسخگوئى بھ آن را دارد.

قطعنامھ  کھ  را  نکتھ  این  تفاصیل  این  با  کمونیست: 
سندیکا  ایجاد  براى  کارگران  تالشھاى  از  ما  میگوید 
آیا  کنید.  باز  بیشتر  عملى  لحاظ  از  کمى  میکنیم  حمایت 
حال  عین  در  و  شورائى  تشکل  ایجاد  براى  ھمزمان  تالش 
ساختن  قصد  ھمانجا  در  کھ  کارگرانى  از  فعال  حمایت 

نمیشود؟ مواجھ  اشکال  با  عمل  در  دارند  را  سندیکا 

منصور حکمت: ما از تالشھاى کارگران براى تشکیل سندیکا 
حمایت میکنیم زیرا بھ صرف اعالم موضع حزب بھ نفع شورا 
و بھ صرف معطوف شدن کارگران رادیکال و کمونیست بھ 
آلترناتیو جنبش شورائى، ھمھ  بھ  و  جنبش مجامع عمومى 
کارگران پشت سرما صف نمیکشند. طبقھ ما ھمچنان در اشکال 
گوناگونى در کار سنگر بندى در برابر بورژوازى خواھد بود 
و یکى از این اشکال تالش براى ساختن سندیکاھاست، اعم از 
مخفى و علنى و غیره. ما از ھر سنگربندى طبقھ کارگر حمایت 
میکنیم و براى تقویت آن تالش میکنیم. ما ھیچ دو خشتى را 
چینیم،  برنمى  باشند  چیده  ھم  روى  مبارزه  در  کارگران  کھ 
بلکھ میکوشیم با دخالت خود، با حمایت خود و با فداکارى 
در صف ھر نبرد طبقاتى، این تالشھا را بھ آن جھتى برانیم 



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7373                                                       دوره جدید                                                                     اکتبر                                                        دوره جدید                                                                     اکتبر 20212021

                                                     صفحه (18)

کھ بھ اعتقاد ما منافع واقعى کارگران در آن تامین میشود.

ھدف ما اینست کھ جنبش کارگرى در برابر بورژوازى ھرچھ 
قدرتمند تر باشد. اگر سیاست ما بھ سیاست ھمھ گیر در درون 
بھ  کارگران  قدرت  مطمئنیم  باشد،  شده  تبدیل  کارگر  طبقھ 
بھترین وجھ بھ ظھور خواھد رسید، اما مادام کھ ھمگام با ما 
گرایشات مبارز دیگر در درون جنبش طبقھ دست بکار ایجاد 
اشکال دیگرى از اتحاد باشند، ما بھ آنھا یارى میرسانیم و در 
عین حال میکوشیم جنبش مجامع عمومى و شوراھا بیشترین 
معتقدیم  زیرا  کنند،  پیدا  کارگران  میان  در  را  اعتبار  و  نفوذ 
کارگران از این طریق بھ قدرت واقعى خود در مبارزات جارى 
اگر  میکنند.  پیدا  دست  سیاسى  قدرت  سر  بر  مبارزه  در  و 
کارگرانى بخواھند امروز سندیکائى سازمان بدھند، ما حتما 
توجھ آنھا را بھ مثبت تر بودن تالش براى ایجاد شوراھا از 
طریق دامن زدن بھ جنبش مجامع عمومى جلب میکنیم. اما 
اگر کسانى ھم اکنون چند گام در این مسیر پیش رفتھ باشند، 
خود  نظر  مورد  سندیکاى  ایجاد  جھت  در  گامى  واقعا  اگر 
بعنوان  کارگران کمونیست  میتوانند روى  باشند،  رفتھ  پیش 
چنین  در  البتھ  کنند.  حساب  خود  کنندگان  تقویت  و  حامیان 
شرایطى نیز، ھمانطور کھ در قطعنامھ گفتھ شده، ما خواھیم 
کوشید حرکت سندیکائى مقھور نقاط ضعف سنتى سندیکاھا 
بھ  اتکاء  مانند  شورائى،  جنبش  مثبت  تجارب  از  و  نشود 
دمکراسى مستقیم و اراده کارگران، اجتناب از بوروکراتیسم، 

حفظ فاصلھ از جریانات رفرمیستى و غیره استفاده کنند.

بعالوه، در قطعنامھ گفتھ شده است کھ در موارد خاصى، خود ما 
مستقیما براى ایجاد سندیکاھا خواھیم کوشید، اما تالش خواھیم 
کرد کھ این سندیکاھا در آینده رابطھ تنگاتنگى با جنبش شورائى 

داشتھ باشند و تحت موازین معینى بھ آنھا متصل شوند.

کمونیست: در بخش رئوس سیاست ما آمده است کھ ادغام 
موجب  دولتى  مالکیت  و  مختلف  ھاى  رشتھ  در  ھا  سرمایھ 
فابریکى  تشکلھاى  بر  کارگرى  بھتر  کھ سازماندھى  میشود 
-  منطقھ اى استوار باشد. سوال اینست کھ کارگر در مبارزه 
اقتصادى بطور مستقیم در مقابل مالک قرار نمى گیرد. چرا 
زیادى  نسبتا  تعداد  بھ  متعلق  میتواند  بنگاه  یک  کھ سرمایھ 
استخدام  تحت  کارگران  ھم  یکبار  حتى  کھ  باشد  سھامدار 
نمایندگانى  یا  با کارفرما  باشند. کارگر  ندیده  شرکت خود را 
بھ  را  او  داده  سازمان  را  کار  کھ  است  مواجھ  سرمایھ  از 
اقتصادى  مبارزه  میکشد.  کار  او  از  و  در آورده  استخدام 
کارگر  مثال  میگیرد.  دستگاه صورت  این  مقابل  در  روزمره 
صنعت نفت با شرکت نفت طرف است و کارگر صنعت برق 
با توانیر. سازمانى کھ بخواھد در ھر سطح کارگر را بطور 
البتھ  بدھد  قرار  حریفان  این  مقابل  در  بسادگى  و  یکپارچھ 
یک سازمان رستھ اى یا صنفى نیست اما در عین حال یک 
سازمان منطقھ اى ھم نیست. اگر کارگران پاالیشگاه تھران 
باشند  یک سازمان  در  ھم  با  بالواسطھ  پاالیشگاه شیراز  و 
با  اینکھ  تا  دارند  خود  اقتصادى  مبارزه  در  براترى  حربھ 

واسطھ سازمانھاى منطقھ اى بیکدیگر مربوط شده و متمرکز 
مبارزه  کار  از  نوع  این  با  آیا سازمان شورائى  باشند.  شده 
اقتصادى خوانائى دارد؟ این مورد را یک مثال فرض کنید و 
در کل توضیح بدھید کھ این جنبش مجمع عمومى مورد نظر 
قطعنامھ بھ چھ طرقى بھ مسائل مختلف و متنوع مبارزه طبقھ 

میدھد؟ پاسخ  باشد  شکل  تغییر  نیازمند  ظاھرا  آنکھ  بى 

تولید  تمرکز  با  کھ  اینست  قطعنامھ  منظور  منصور حکمت: 
و گسترش مالکیت ھاى بزرگ دولتى و انحصارى، و نیز با 
ورود دولت بھ صحنھ بعنوان طرف حساب اصلى کارگران، 
میکند،  تعیین  را  کارگران  کار  و  زیست  اوضاع  کھ  مسائلى 
سیاسى  عمل  آزادى  و  زندگى  سطح  بھبود  روشھاى  نیز  و 
کارگران، ھرچھ بیشتر خصلتى سراسرى و فراصنفى بخود 
ایران  کارگر  طبقھ  اخیر  سالھ  چند  مبارزه  بھ  اگر  میگیرند. 
کار،  قانون  بینید.  بھ روشنى مى  را  واقعیت  این  کنید  توجھ 
طرح طبقھ بندى مشاغل، ساعات کار، بیمھ بیکارى و غیره، 
مسائل گرھى اى در این دوره بود. در ایران بطور مشخص ھر 
اعتراض کارگرى، و در یک کارگاه کوچک بخش خصوصى، 
فورا پاى دولت را بعنوان مدافع و قیم کارفرما بھ میان میکشد. 
در ایران، اتحادیھ ھاى کارفرمایان خصوصى در رشتھ ھاى 
معین کمتر وجود داشتھ و عمدتا دولت این نقش را براى بخش 
خصوصى انجام میدھد. کارگر ایرانى خیلى سریع خود را در 

برابر دولت، وزارت کار و قوانین و مقررات دولتى مییابد.

اما بھرحال بحث شما دست روى نکتھ درستى میگذارد. موارد 
زیادى ھست و خواھد بود کھ در آن کارگران یک رشتھ یا شاخھ 
تولیدى معین در مقابل مسائل مشترکى قرار میگیرند کھ فورا 
قابل تعمیم بھ سایر شاخھ ھا نیست. ھر سازمانیابى توده اى 
تامین  را  موارد  این  در  مبارزه  رھبرى  بتواند  باید  کارگرى 
کند. اتحادیھ ھاى کارگرى، البتھ در ھمان شکل بیشتر شناختھ 
شده شان، سنتا این کار را میکنند، اما بھ بھاى منزوى کردن 
مبارزات  تجربھ  دیگر.  ھاى  از شاخھ  این شاخھ  در  مبارزه 
اخیر  سالھ  چند  در  درانگلستان  چاپ  کارگران  یا  معدنچیان 
نمونھ کالسیک این نقطھ ضعف اتحادیھ ھاست. معدنچى براى 
حفظ اشتغال خود یک سال تمام قھرمانانھ اعتصاب میکند، 
دھھا ھزار خانواده و گاه کل شھر ھائى کھ حول تولید ذغال 
میشوند،  دچار  بیسابقھ اى  فقر  بھ  است،  گرفتھ  سنگ شکل 
اما اتحادیھ حمل و نقل، یا اتحادیھ کارگران برق و غیره، از 
بینند، دست روى  نمى  را مورد مخاطره  فورا خود  کھ  آنجا 
دست میگذارند و یا از آن بدتر در خدمت شکستن اعتصاب 
اگر  این ھویت رشتھ اى و شاخھ اى  میکنند.  معدنچیان عمل 

میزند. ضربھ  کارگران  بھ  شود  برجستھ  حد  از  بیش 

ھویت  را  مبنا  یعنى  ندارد.  را  ضعف  این  شورائى  جنبش 
طبقاتى کارگران و تمرکز محلى و منطقھ اى آنھا قرار میدھد. 
کھ  ھمانطور  کھ  باشد  داشتھ  وجود  میتواند  نگرانى  این  اما 
صنفى  و  شاخھ اى  اتحادیھ ھاى  کھ  را  حساسیتى  آن  گفتید 
یا رشتھ معین  در مقابل مسائل ویژه کارگران یک صنف و 
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دارند نداشتھ باشد. باید براى این فکرى کرد. بنظر ما جنبش 
شورائى و سیستم شورائى ظرفیت انطباق با این شرایط را 
ستون  و  اصلى  ساختار  منطقھ اى  و  محلى  ساختمان  دارد. 
از  مانع  این  اما  میدھد.  تشکیل  را  شورائى  سیستم  فقرات 
این نیست کھ آرایش ھاى دیگرى در درون سیستم شورائى، 
در  کارگرى  شوراھاى  مبارزه  ھدایت  و  کردن  ھمسو  براى 
یک رشتھ معین بوجود نیاید. شوراھاى منطقھ اى یا شوراى 
براى  ویژه اى  کمیتھ ھاى  و  کمیسیون ھا  میتواند  سراسرى 
تولیدى  مختلف  شاخھ ھاى  در  کارگران  امور  روى  تمرکز 
یا  منطقھ اى  شوراى  باشند.  داشتھ  خود  فعالیت  حیطھ  در 
را  کمیتھ ھا  و  کمیسیون ھا  این  اختیارات  میتواند  سراسرى 
نیازھاى رھبرى مبارزه در چنین  بھ  کھ  کند  تعریف  بنحوى 
ساختار  و  مبدا  نقطھ  باید  بھرحال  باشند.  پاسخگو  مواردى 
اصلى را تعریف کرد و خود را با واقعیات منطبق نمود. جنبش 
کار  تقسیم  در  کارگر  و موقعیت  را ھویت  اساس  اتحادیھ اى 
قرار میدھد، و سپس، البتھ معموال با موفقیت کمى، میکوشد 
تا با ایجاد ائتالف ھا و آرایش ھاى ترکیبى میان اتحادیھ ھاى 
شکل  کارگران  کل  براى  سراسرى  رھبرى  بنوعى  مختلف، 
فرا صنفى  و  طبقاتى  ھمبستگى  ایجاد  دلیل،  ھمین  بھ  بدھد. 
در  است.  تریدیونیونى  جنبش  دائمى  مشکل  فرا رشتھ اى  و 
بعنوان  کارگر  عمومى  موقعیت  از  شورائى  جنبش  مقابل، 
میکند،  حرکت  سرمایھ  برابر  در  استثمار  تحت  مزدبگیران 
نیازھاى  بھ  میکوشد  و  کارگران،  طبقاتى  ھویت  از  یعنى 
تولیدى  مختلف  رشتھ ھاى  و  شاخھ ھا  در  کارگران  ویژه 
پاسخگو باشد. ھر دو شکل معضالت خود را دارد. اما این 

است. اصولى ترى  و  طبقاتى تر  شیوه  ما،  بنظر  دومى 

بپیوندد  واقعیت  بھ  شوراھا  ایده  است  قرار  اگر  کمونیست: 
باید ھمھ اجزایش بیان عملى و ملموس پیدا کند کھ ھمانطور 
سندیکائى،  تشکل  از  شده اى  تعریف  کامال  الگو ھاى  کھ 
حتى  و  تشکل  این  در  فعالیت  قواعد  مختلفش،  نھادھاى 
آئیننامھ ھا و مقررات داخلى اش وجود دارد. آیا حزب تدقیق 
خودش  وظیفھ  را  اجرائى  و  عملى  جنبھ ھاى  از  شورا  ایده 

است؟ کرده  واگذار  جنبش  این  خود  بھ  را  این  یا  میداند 

منصور حکمت: اجازه بدھید یکبار دیگر خاطرنشان کنم کھ 
و  سندیکایى  تشکل  شده  تعریف  کامال  «الگو ھاى  من  بنظر 
نھاد ھا و قواعد و آئین نامھ ھا و مقررات آن» نھ فقط دیگر 
نقطھ قدرت جنبش سندیکائى نیست، بلکھ مانع مھمى براى 
کارگران  رزمنده  اعتراضات  با  رابطھ  ایجاد  در  جنبش  این 
است. ھر سندیکالیستى کھ امروز میخواھد خود را با مبارزه 
رادیکال و رزمنده کارگرى تداعى کند مجبور است بخشى از 
این الگو ھا و قواعد و موازین «کامال تعریف شده» را ملغى 

میکند. صدق  ایران  مورد  در  بخصوص  این  کند.  اعالم 

یعنى  سندیکاھا،  شده»  تعریف  «کامال  موازین  و  الگو ھا 
الگو ھاى سندیکاھاى قانونى در کشورھاى سرمایھ دارى اروپا 
و آمریکا. قطعا متوسل شدن بھ اینھا در ایران کسى را یک قدم 

بھ ھیچ نوع سندیکائى نزدیک نمیکند. براى ھمین عناصر 
رزمنده تر جنبش سندیکائى امروز نھ از این موازین «تعریف 

شده»، بلکھ از تجدید نظرھاى خود در آن حرکت میکنند.

شده  تعریف  قواعد  جزء  وسیع  اختیارات  با  عمومى  مجمع 
سندیکا نیست. طرفداران رادیکالتر سندیکا در ایران حاضرند 
پذیرش  کنند.  متکى  مجامع عمومى  بھ  را  خود  سندیکاھاى 
محدودیت بھ مبارزه اقتصادى در چھارچوب قوانین موجود، 
یکى از موازین «تعریف شده و شناختھ شده» است کھ احدى از 
سندیکالیست ھاى مبارز حاضر بھ پیروى از آن نیست. بنابراین 
تعریف الگو ھا و موازین الزم براى خود جنبش سندیکائى ھم 
یک مسئلھ است. سندیکالیست ایران در انتھاى قرن بیستم و 
تحت رژیم اسالمى استفاده خیلى کمى میتواند از میراث جنبش 
سندیکائى در عرصھ موازین و قواعد و مقررات سندیکاھا 
بکند و خود باید از نو تعابیر جدیدى از سندیکا و موازین آن 
بدست بدھد. در واقع اگر دقت کنیم، نظرات سندیکالیست ھاى 
است.  شورا  طرفداران  ایده ھاى  از  تر  مبھم  بسیار  امروز 
از اکثریت و حزب توده تا جناح چپ سوسیالیستھاى خلقى 
طرفدار ایجاد سندیکا ھستند، اما الگو ھایشان کمتر شباھتى 

بھ ھم دارد -  اگر اصوال الگوئى را مد نظر داشتھ باشند.

شده ترى  تعریف  الگوى  حزب  آیا  شوراھا،  مورد  در  اما 
خصوصیات  و  شوراھا  باره  در  ما  امروز  تا  بلھ.  دارد؟ 
سیستم  ساختمان  مورد  در  ایم.  کرده  صحبت  زیاد  آنھا 

کرد: برجستھ  میتوان  را  نکات  این  کارگرى  شوراھاى 

واحد  یک  کارگران  عمومى  مجمع  پایھ،  ۱-  شوراى 
و  تولیدى  (بزرگتر)  واحد  یک  از  ھائى  قسمت  یا  و 
کارت  دریافت  اعتبار  بھ  نھ  کارگرى،  ھر  است.  اقتصادى 
کارگر  اعتبار  بھ  بلکھ  عضویت،  حق  پرداخت  و  عضویت 

شوراست. راى  صاحب  و  مستقیم  عضو  بودن، 

نھ  و  میکند،  تبعیت  منطقھ اى  ساختمان  یک  از  ۲-  شورا 
نمایندگان  شوراى  باالتر،  شوراى  یعنى  صنفى.  یا  رشتھ اى 
این  است.  شده  تعریف  منطقھ  یک  در  پایھ  شوراھاى 

ساختمان ھرمى تا تشکیل شوراى سراسرى بسط مییابد.

کھ  زمان  ھر  باالتر،  شوراھاى  در  شوراھا  ۳-  نمایندگان 
انتخاب کنندگان آنھا بخواھند، عزل و فراخوانده میشوند.

٤-  مجمع عمومى در ھر سطح، از شوراى پایھ تا شوراى 
نمایندگان، عالیترین مرجع تصمیم گیرى ھر شوراست. مجمع 
عمومى واحدھا مسئولین اجرائى خود را براى انجام وظیفھ 
در فاصلھ نشست ھاى خود تعیین میکند. این مقامات نیز در ھر 

زمان توسط مجمع عمومى قابل عزل و تغییر خواھند بود.

مبارزه  بھ  را  آنھا  شوراھا،  موازین  و  ٥-  اساسنامھ 
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در  میدانند  مجاز  را  خود  شوراھا  نمیکند.  محدود  اقتصادى 
ھر مسئلھ اجتماعى، سیاسى و ادارى در حوزه تحت پوشش 
بدانند  الزم  کھ  مسئلھ اى  ھر  قبال  در  و  کنند  دخالت  خود 

بزنند. کارگرى  اعتراضى  اقدام  بھ  دست  حیطھ  این  در 

کارگرى  تشکلھاى  سایر  میتوانند  کارگرى  ٦-  شوراھاى 
بھ  سراسرى  سطح  در  چھ  و  محلى  سطح  در  چھ  را 
اتحاد  و  الحاق  این  موازین  کنند.  ملحق  و  متصل  خود 

کرد. خواھند  تعیین  شوراھا  خود  مورد  بھ  بستھ  را 

سیستم  یک  ساختمان  از  کلى اى  تصویر  نکات  این 
کنکرت تر  و  عملى تر  موازین  اما  میدھد.  بدست  شورائى 
کرد.  خواھد  تعریف  خود  حرکت  سیر  در  جنبش  خود  را 
تناسب  تابع  نھائى  تحلیل  در  شوراھا  واقعى  عمل  دامنھ 
از  اساسنامھ  و  مقررات  ھیچ  بود.  خواھد  طبقاتى  قواى 

کند. محدود  نباید  را  شوراھا  عمل  دامنھ  این  پیشى اى 

در مورد جنبش شورائى و شوراھا باید یک نکتھ را اضافھ 
کنم کھ براى توضیح اساس موضع حزبى الزم است. کارگر 
و  جارى  حقوق  از  بتواند  باید  ھم  سرمایھ دارى  جامعھ  در 
فروشنده  بعنوان  را  خود  اوضاع  و  کند  دفاع  خود  روزمره 
علیھ  خود  انقالب  باید  ھم  و  بدھد،  بھبود  کار  نیروى 
سرمایھ دارى را سازمان بدھد و خود را براى بدست گرفتن 
قدرت، حکومت کردن و درھم شکستن پایھ ھاى قدرت طبقات 
استثمارگر آماده کند. تا آنجائى کھ چپ اصوال براى تشکلھاى 
بھ  را  اول  نقش  معموال  بوده،  قائل  نقشى  کارگرى  توده اى 

است. کرده  بھ شوراھا محول  را  دوم  نقش  و  اتحادیھ ھا 

جنبش  در  تاکنونى  رویداد ھاى  سیر  بھ  قطعا  تصور  این 
کارگرى مربوط میشود. دوره ھاى غیر انقالبى شاھد فعالیت 
اتحادیھ ھا و غیبت شوراھا بوده است و در دوره ھاى انقالبى 
نقش شوراھا برجستھ شده است. اما این یک قاعده از پیشى 
نیست. اتحادیھ ھا و شوراھا الگو ھائى نیستند کھ کارگران بنا 
بھ  انقالبى  دوره  در  معلوم  پیش  از  طرح  و  تصمیم  یک  بر 
یکى و در دوره ھاى رکود بھ دیگرى متوسل شوند. شورا 
مبارزاتى  و  سیاسى  افق  دو  گفتم  کھ  ھمانطور  اتحادیھ  و 
مختلف را نمایندگى میکنند کھ در دوره ھاى متفاوت تقویت 
و تضعیف میشوند. در غیر اینصورت اتحادیھ ھا میبایست در 
شرایط انقالبى قاعدتا بھ نفع شوراھا کنار بروند و شوراھا 
در شرایط رکود رسما خود را بھ نفع اتحادیھ ھا منحل کنند. 
وجود  قانونمندى اى  و  قرار و مدار  چنین  کھ  اینست  واقعیت 
ندارد. اتحادیھ ھا در شرایط انقالبى باقى میمانند و براى حفظ 
و گسترش نفوذ خود میکوشند و تا آنجا کھ تاریخ انقالبات 
گواه بوده است در این شرایط رقابت میان جنبش شورائى، یا 
کمیتھ ھاى کارخانھ، با اتحادیھ ھا بر سر رھبرى جنبش کارگرى 
باال میگیرد. شوراھا بھ سھم خود با اوجگیرى ضد انقالب در 
برابر انحالل و تعطیل خود مقاومت میکنند. بنابراین رابطھ 
یک  جامعھ،  در  سیاسى  بندى ھاى  دوره  با  سندیکا  و  شورا 

رابطھ تئوریک نیست و یک دستورالعمل قرار دادى ندارد.

آیا جنبش  کھ  اینست  آید  مى  پیش  ترتیب  این  بھ  کھ  سوالى 
مبارزه  نیازھاى  با  را  خود  میتوانند  شوراھا  و  شورائى 
کارگرى در یک دوره غیر انقالبى تطبیق بدھند -  ھمانطور 
کھ اتحادیھ ھا میکوشند تا در دوره انقالبى خود را با واقعیات 
دارد. شوراھا  امکان وجود  این  ما  بنظر  کنند.  دمساز  جدید 
نیستند.  محکوم  انقالبى  دوره ھاى  محدوده  در  فعالیت  بھ 
منافع  از  دفاع  ابزار  بعنوان  شوراھا  از  میتوانند  کارگران 
در مورد  کنند.  استفاده  کار  نیروى  بعنوان فروشندگان  خود 
فقدان  بلکھ  دارد،  وجود  امکان  این  فقط  نھ  معتقدیم  ایران 
اجتماعى  زمینھ ھاى  فقدان  و  جدى  اتحادیھ اى  جنبش  یک 
جنبش  ایران،  در  تریدیونیونیسم  حال  بھ  مساعد  سیاسى  و 
شورائى را بھ پرکردن این خالء موظف میکند، و این جنبش 
پایھ ھاى  ایران امروز زمینھ ھا و  این وظیفھ در  انجام  براى 
مادى مناسبى دارد. شک نیست کھ جنبش شورائى در چنین 
شرایطى بھ تمام افق مبارزاتى خود دست پیدا نمیکند. شک 
نیست کھ جنبش شورائى در مراحل اولیھ از محدودیت ھاى 
وھلھ  در  ما  دلیل  ھمین  بھ  بود.  خواھد  برخوردار  زیادى 
سخن  عمومى  مجامع  جنبش  از  اول،  گام  بعنوان  اول، 
پایھ و  این جنبشى براى شکل دادن بھ شوراھاى  میگوئیم. 
کھ  آنھاست  میان  رسمى  غیر  و  بالفعل  رابطھ  نوعى  ایجاد 

در مراحل بعدى ایجاد شوراھاى عالیتر را ممکن میکند.

و  در خود  پاسخ  ھم یک  ترتیب جنبش مجمع عمومى  باین 
سنگ  یک  ھم  و  است  جارى  مبارزات  نیازھاى  بھ  مستقل 
طرفداران  کل.  در  شورائى  جنبش  براى  اساسى  بناى 
مدافعان  مثال  کارگران،  توده اى  سازمانیابى  دیگر  اشکال 
کھ  بود  خواھند  محق  و  میتوانند  رزمنده،  سندیکاھاى 
در  خود  بعدى  پیشروى ھاى  پایھ  را  عمومى  مجامع  جنبش 
این  در  ایرادى  فقط  نھ  ما  کنند.  تلقى  سندیکاھا  ایجاد  جھت 
مسئلھ نمى بینیم، بلکھ فکر میکنیم اگر این درجھ ھمسوئى 
میان جناحھاى رزمنده جنبش کارگرى، مستقل از دورنماى 
باشد، جنبش مجمع عمومى  داشتھ  آنھا، وجود  دراز مدت تر 
بیشترى  سرعت  با  کارگرى  جارى  مبارزات  آن،  تبع  بھ  و 
رشد خواھد کرد. اما بھ سھم خود مطمئنیم کھ جنبش مجامع 
عمومى تناسب بیشترى با شکل گیرى بعدى شبکھ شوراھاى 
خواھد  تضمینى  نیز  و  ھا  اتحادیھ  تا  داشت  خواھد  کارگرى 
بود براى اتکاء بیشتر تشکلھاى توده اى کارگرى در آینده، 

کارگرى. مستقیم  دمکراسى  بھ  باشند،  کھ  نوع  ھر  از 

کمونیست: ما تا حال در باره شورا بعنوان نوعى تشکل صحبت 
میکردیم اما در این قطعنامھ بوضوح از «جنبش مجمع عمومى» 
صحبت میشود. منظور از جنبش مجمع عمومى چیست؟ این 
جنبش با چھ خصوصیاتى مشخص میشود بجز یک شکل معین 

از تشکل چھ ھدفى را تعقیب میکند و قرار است بکجا برسد؟

بحال  تا  باره مجمع عمومى  در  ما  تبلیغات  منصور حکمت: 
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معطوف بھ توضیح مطلوبیت و کارآئى مجمع عمومى، بعنوان 
ما  آنچھ  است.  بوده  کارگران  براى  مبارزاتى،  ظرف  یک 
امروز میگوئیم اینست کھ باید از یک جنبش مجامع عمومى 
سخن گفت. دوره ھائى در تاریخ مبارزات کارگرى وجود دارد 
کھ با پا گرفتن جنبشھاى معینى تعریف میشود. مثال جنبش 
کمیتھ ھاى کارخانھ در روسیھ، جنبش سندیکائى در اوائل قرن 
در ایران، و یا جنبش شورائى در طول انقالب ٥۷، جنبش 
کنترل کارگرى و غیره. فرق تبلیغ مجمع عمومى بعنوان یک 
ارگان مفید با تالش در ایجاد یک جنبش مجمع عمومى در این 
است کھ در اینمورد اخیر ما میخواھیم مبارزه براى برپائى 
این مجامع بھ قطب نماى حرکت و عامل خصلت نماى یک 
باید  کارگرى  مبارزات  بشود.  تبدیل  کارگرى  مبارزات  دوره 
این  بیشتر  چھ  ھر  بخورد،  جوش  عمومى  مجمع  جنبش  با 
ارگانھا تشکیل بشوند، قوام بگیرند و در اعتراضات کارگرى 
نقش محورى پیدا کنند. جنبش مجمع عمومى پاسخ فورى و 
عملى ما بھ سازماندھى اعتراضات توده اى کارگران در دوره 
کنونى است. شوراھا و جنبش تمام عیار شورائى تنھا میتواند 

باشد. پیشرفت جنبش مجمع عمومى  از  حاصل درجھ اى 

ما ایده مجمع عمومى را بسیار پیش از این طرح کرده ایم. 
در آن زمان کل چپ روشنفکرى و کلیشھ اى خلقى این ایده را 
ذھنى و غریب نامید. چند سال مبارزه کارگران ایران معلوم 
سوسیالیسم  تفکر  نحوه  است  غریب  و  ذھنى  آنچھ  کھ  کرد 
فقط  نھ  است.  کارگرى  توده اى  جنبش  باره  در  ایران  خلقى 
کارگران عمال بطور روز افزونى این مجامع را تشکیل دادند 
ایده  و  شعار  بلکھ  شدند،  متکى  آنھا  بھ  خود  مبارزه  در  و 
مجمع عمومى جاى خود را در ذھنیت کارگر آگاه و پیشرو 
ایران باز کرد. امروز خوشبختانھ خیلى ھا صحت ایده مجمع 
عمومى را پذیرفتھ اند و یا بھ آن تسلیم شده اند. ما میگوئیم 
کارگران کمونیست باید فعالین جنبش مجامع عمومى باشند، 
در  کارگران  سازماندھى  براى  واقعى  راه  تنھا  این  کھ  چرا 
سازمانیافتھ  کار  خالء  کردن  پر  براى  و  وسیع  مقیاس 
روشنفکرى  و  خلقى  چپ  است.  کارگرى  علنى    - توده اى 
ما  مشغلھ  این  میتواند  کند،  مسئلھ صرفنظر  این  از  میتواند 
را اکونومیسم بخواند، ھمھ چیز را بھ بعد از سرنگونى رژیم 
اسالمى حوالھ بدھد. امثال اکثریت و حزب توده میتوانند بھ 
شوراھاى اسالمى بپیوندند و بعد ھم سرخود نماینده ندیده و 
نشناختھ کارگران ایران(!) را بھ کنگره ھجدھم اتحادیھ ھاى 
سنتى  سندیکالیست ھاى  بفرستند!  شوروى  اتحاد  بھ  شغلى 
اجازه  اسالمى  دولت  کھ  بشوند  شرایطى  منتظر  میتوانند 
«مخفى»  سندیکالیست ھاى  و  بدھد  آنھا  بھ  اتحادیھ  تشکیل 
چشم  کارگران  توده اى  عمل  سازماندھى  از  فعال  میتوانند 

است. مطرح  دیگرى  بنحو  مسئلھ  ما  براى  کنند.  پوشى 

ما معتقدیم ھم کمونیسم و ایده ھاى اساسى جنبش شورائى، 
و ھم تجربھ جارى کارگران ایران در مبارزات چند سالھ اخیر 
روش مبارزه توده اى کارگرى در دل ھمین شرایط اختناق را 
بدست داده است. انسان باید فقط چشمش را باز کند و آن را 

ببیند. این روش برپا کردن جنبش مجامع عمومى کارگرى است. 
مبارزه توده صدھا ھزار نفرى کارگران تحت ھیچ شرایطى 
نمیتواند مخفى باشد. رھبرى سراسرى کارگران میتواند مخفى 
باشد، اما ابراز وجود توده کارگران کھ مستلزم دخالت مستمر 
رھبران عملى و علنى و تشکیل تجمعات گوناگون کارگران 
کارگران  نگیرد. حزب  علنى صورت  بعد  در  نمیتواند  است، 
باید راه واقعى و عملى براى سازماندھى عمل توده کارگران 

را نشان بدھد. جنبش مجمع عمومى این راه واقعى است.

فعالین  براى  وظیفھ  چند  فقط  قطعنامھ  در  کمونیست: 
میتوانید  آیا  است  شده  برشمرده  عمومى  مجمع  جنبش 
فعال  چھره  از  جانبھ ترى  ھمھ  و  ملموس تر  تصویر  یک 
خوب  رھبران  بتوان  اینکھ  براى  بدھید؟  بدست  جنبش  این 
باید  کرد  تربیت  جنبش  این  براى  ناپذیرى  خستگى  و 
عالوه  را  دیگر  موضوعات  و  مقوالت  چھ  تبلیغ  و  آموزش 

گذاشت؟ دستور  در  جنبش  این  خود  مستقیم  اھداف  بر 

صحبت  مکرر  و  مفصل  باید  باره  این  در  حکمت:  منصور 
استفاده  نکتھ  چند  بھ  اشاره  براى  فرصت  این  از  من  کرد. 
میکنم. فعال جنبش مجمع عمومى کسى است کھ نھ از یک 
ایده آل مجرد در باره مجمع عمومى، بلکھ از مبارزات جارى 
کارگران حرکت میکند. بحث شورا و سندیکا در درون چپ 
و  دارد  جریان  اکنون  ھم  کارگرى  اعتراض  باشد،  چھ  ھر 
سازمان مناسب، رھبرى مناسب و دورنماى پیشروى فورى 
بھ  «مومنین  اینکھ  بجاى  را  خود  اگر  میکند.  طلب  را  خود 
بھ  باید  کھ  بدانیم  پیشرویى  کارگر  بگیریم،  نظر  در  شورا» 
مسئلھ سازماندھى اعتراضات معین در واحد ھاى معین پاسخ 
براى تشکیل مجامع عمومى و  آنوقت ارزش مبارزه  بدھد، 
فعال مجمع عمومى  میکنیم.  درک  بھتر  را  آنھا  نقش  ایفاى 
استفاده  بھ  را  کارگران  اعتراضات جارى  در  کھ  است  کسى 
فرا  موثر  مبارزاتى  ارگان  یک  بعنوان  عمومى  مجمع  از 
میخواند. میکوشد تا این عمل در واحدھاى ھر چھ بیشترى 
کارترى  ادامھ  مجامع خصلت  این  کھ  میکوشد  تکرار شود، 
اجرائى  رھبرى ھاى  بھ  و  مرتبط شوند  ھم  با  بگیرند،  بخود 
شکل بدھند. براى فعال مجمع عمومى انطباق مجامع با یک 
الگوى از پیشى آنقدر مسئلھ نیست کھ ایجاد آنھا و گسترش 
آنھا. فعال مجمع عمومى کسى است کھ دائما از نفوذ  نقش 
بعنوان یک کارگر پیشرو براى متقاعد کردن کارگران  خود 
میجوید،  سود  ارگان  این  بھ  اتکاء  براى  عملى  رھبران  و 
میکند  تالش  و  شناساند،  مى  کارگران  بھ  آنرا  قدرت  نقاط 
بھ  را  پیشرو  کارگران  از  بیشترى  محافل ھر چھ  و  عناصر 
یک حرکت ھماھنگ براى برپائى این مجامع جلب کند. براى 
از ھر  باید بیش  فعالین جنبش مجمع عمومى، حزب  تربیت 
چیز روى رابطھ این جنبش با مبارزات جارى تاکید کند. بنظر 
من رھبران و فعالین جنبش مجمع عمومى عمدتا از درون 

رھبران عملى جنبش اعتراضى موجود پیدا خواھند شد.

یکى از موضوعاتى کھ جزء الیتجزاى تبلیغات ما باید باشد، 
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میتوان  اختناق  دل  در  حتى  کھ  است  واقعیت  این  توضیح 
پنھانى  داد. روابط  توده اى کارگرى را سازمان  کار علنى و 
کمونیست  کارگران  مخفى  و  حزبى  روابط  پیشرو،  کارگران 
نیست.  کافى  جارى  مبارزات  سازماندھى  براى  تنھایى  بھ 
حیاتى است، اما کافى نیست. اگر امکان اعتراض دستجمعى 
باقى  کارگرى  جنبش  از  چیز  ھیچ  بگیرید،  کارگران  از  را 
یک  مرجع  فالن  غیابى  فتواى  بھ  میتوانند  کسبھ  نمى ماند. 
کارگر  کنند.  تعطیل  را  دکانھایشان  ھمگى  چھارشنبھ  روز 
قدرت دستجمعى  اعمال  و  فیزیکى  تجمع  نیازمند  مبارزه  در 
میکنند،  قدرت  احساس  کارگران  شکل  این  بھ  تنھا  است. 
خودشان  نقش  میتوانند  پیشرو  کارگران  شکل  این  بھ  تنھا 
ھاى  ایده  بنابراین  کنند.  بازى  کارگران  رھبرى صف  در  را 
متکى بھ مراکز غیبى و تبعیت اتم ھاى کارگرى از آن را باید 
دوشادوش  و  دستجمعى  مبارزه  امکان  باید  گذاشت.  کنار 
نمیگذارد،  اختناق  میگوید  کھ  کسى  کرد.  ایجاد  را  کارگران 
باید برود خانھ و استراحت کند. ما میگوئیم مجمع عمومى 
باید  ما  تبلیغات  است.  مبارزه  این  داده  پس  امتحان  ظرف 

اعتماد بھ مجامع عمومى و قدرت آنھا را افزایش بدھد.

کمونیست: و باالخره در پایان میتوانید کمى در باره رابطھ 
حزب یا فعالین حزبى با این تشکلھاى توده اى و مشکالتى کھ 

ممکن است در عمل براى آنھا بوجود بیاید صحبت کنید؟

میتواند  تنھا  ھم  این سوال  بھ  جامع  پاسخ  منصور حکمت: 
بھ آینده و بھ سیر عملى فعالیت ما موکول بشود. بسیارى از 
سوالھاى پراتیک ھنوز بطور جدى طرح نشده اند. بنابراین 
اینجا صرفا بھ برخى جوانب کلى مسئلھ اشاره میکنم. بطور 
ایده  آموزش  و  تثبیت  روبروئیم:  مسائل  این  با  ما  واقعى 
و  مجامع عمومى  واقعى  انداختن یک جنبش  براه  شوراھا، 
اشکال  سایر  مدافعان  با  و خالق  سالم  رابطھ  یک  برقرارى 
وجود  پیچیده اى  نکتھ  اولى  مورد  در  توده اى.  تشکلھاى 
شورائى  جنبش  اصولیت  و  شوراھا  حقانیت  باید  ما  ندارد. 
بنیادى  خصوصیات  بھ  ارجاع  با  زنده،  بطور  و  مداوما  را 
میدان  کارگران،  توده اى  نیروى  حداکثر  (سازمانیابى  شورا 
دمکراسى  کارگرى،  آشناى  و  وارد  عملى  رھبران  بھ  دادن 

مستقیم، آمادگى براى کسب قدرت و غیره) توضیح بدھیم.

صحبت  قبال  عمومى،  مجمع  جنبش  دوم،  نکتھ  مورد  در 
بکار  دست  و  آمد  بیرون  صرف  تبلیغى  الک  از  باید  کردم. 
شد.  آنھا  کردن  مرتبط  ھم  بھ  و  دادن  گسترش  کردن،  برپا 
گفتم  کھ  ھمانطور  میکنم.  تاکید  و  اضافھ  را  نکتھ  این  فقط 
عمل  کردن  ممکن  براى  جنبشى  عمومى  مجمع  جنبش 
نیست  معنى  آن  بھ  این  اما  است.  کارگران  و وسیع  توده اى 
توده اى  و  علنى  انفعال  و  فعل  یک  بھ  تماما  جنبش  این  کھ 
باید  جنبش  این  فعالین  و  کمونیست  کارگران  است.  متکى 
براى  را  خود  مخفى  اجرائى  لحاظ  از  و  تر  نزدیک  روابط 
مجمع  جنبش  سر  پشت  بدھند.  سازمان  جنبش  این  ھدایت 
عمومى، شبکھ ھاى بھم مرتبط کانونھا و محافل کارگرى و 

سازمانھاى حزبى کارگران پیشرو قرار دارد. در باره جوانب 
مختلف تلفیق کار مخفى با فعالیت علنى و توده اى قبال صحبت 
کرده ایم (رجوع کنید بھ مقاالت مختلف در باره آژیتاتورھا، 
سیاست سازماندھى حزب و غیره). فقط تاکید میکنم کھ این 
فعالیت مخفى براى موفقیت جنبش مجمع عمومى و ھدایت 

اعتراضات کارگرى از طریق مجامع عمومى حیاتى است.

در مورد نکتھ آخر، یعنى رابطھ ما با مدافعان سایر اشکال 
سازماندھى توده اى، نظیر سندیکاھا و غیره، باید رفقا را بھ 
بحثھاى قبلى حزب در نقد سکتاریسم ارجاع بدھم. ما متعلق 
بھ طیف کارگران کمونیست و رادیکال و عنصر سازمانده و 
فعال این طیف ھستیم. رابطھ درونى این طیف با خود و رابطھ 
آن با سایر گرایشات درون طبقھ کارگر، رابطھ اى مبتنى بر 
درک منافع بنیادى کل طبقھ ماست کھ اتحاد و تقویت صف 
کارگران در مبارزه علیھ بورژوازى محور اساسى آن است. 
ما نظرات خود، سیاست ھاى خود و آلترناتیو ھاى خود را با 
حرارت تمام تبلیغ میکنیم و میکوشیم بھ نظر و سیاست بخش 
ھرچھ وسیعترى از کارگران و رھبران و محافل پیشرو آنھا 
تبدیل شود. اما در ھمان حال ھرجا حرکتى در جریان است 
کھ ابزارى براى مبارزه کارگران بسازد، بر اتحاد آنھا، ولو 
در یک بخش، بیافزاید، حقى از حقوق انکار شده کارگران را 
بگیرد، خود ما اولین کسانى ھستیم کھ آستین باال میزنیم و 
در این حرکت شرکت میکنیم. ھیچ تالش کارگرى نیست کھ ما 
بھ سرنوشت آن بى اعتنا باشیم. ما آلترناتیو خود را با شرکت 
بخش ھر چھ بیشترى از کارگران پیشرو و مبارز میسازیم، 
ما ارجحیت سیاست عملى خود را ھمیشھ و در ھر شرایطى 
توضیح میدھیم، اما در عین حال عنصر فعال ھر سنگر بندى 
بود. مھم تشخیص حرکتھاى اصیل  کارگران خواھیم  واقعى 
حرکتھاى  از  ھر شکل)  (در  مبارزه  و  اتحاد  براى  کارگران 
است.  کارگرى  مبارزه  بحال  مضر  یا  و  تخیلى  واقعى،  غیر 
تشخیص این مسئلھ در ھر مورد، براى کمونیست و کارگر 
پیشروى اى کھ از نزدیک با حرکات کارگرى در تماس باشد 
و منافع کل طبقھ را مد نظر قرار داده باشد، دشوار نیست. 
با حساسیت  اینکھ فعالین ما در ھر مورد معین  مشروط بر 

کنند. تحلیل  و  مطالعھ  را  حرکات  این  الزم  دلسوزى  و 

سیاست ما دامن زدن بھ جنبش مجمع عمومى و بسط جنبش 
شورائى است. سیاست ما تضعیف تالشھاى گرایشات دیگر 
براى ایجاد سندیکاھا و تشکلھاى توده اى دیگر نیست. امید 
جنبش  و  عمومى  مجمع  جنبش  ما  تالش  با  کھ  اینست  ما 
کارگر  طبقھ  نیروھاى  از  بیشترى  چھ  ھر  بخش  شورائى 

کند. کانالیزه  بخود  را  شدن  متحد  و  شدن  متشکل  براى 

نشریه کمونیست شماره 37، اسفند 1366

***
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یک مقدار از نکاتی را کھ میخواستم بگویم امیر(حمید تقوائی) گفت. 
دیده میشود کھ  معّینى  قانونگرایى  در بحث رضا یک  فکر میکنم 
وقتى  مثالھایش را میزند میبینید کھ دیگر پذیرش آن ساده نیست. 
قانونى چیست، و  بدانند کار  فکر میکنم مھم است کھ کمونیستھا 
با کار علنى، یعنى کارى کھ  امیر گفت  تفاوت آن را ھمانطور کھ 
مخفیانھ صورت نمیگیرد بلکھ جلوى چشم جامعھ صورت میگیرد 

ولى کسى کارى علیھ آن نمیتواند بکند، روشن کنیم.
ناصر(جاوید) نکتھ اى گفت مبنی بر اینکھ مبارزه اقتصادى ھمیشھ 
ھمین اعتصاب  در  نیست.  اینطور  اصًال  بنظرم  است.  قانونى 
معدنچیان (انگلستان) ھمھ فعالیت معدنچیان غیر قانونى بود و مدام 
جریمھ میشدند... در جامعھ مشروع نبود. باید دید مشروعیت در 
این جامعھ چھ معنایى دارد. اگر منظور از مشروعیت تعبیرى است 
کھ دولت از آن میدھد خوب دیگر کار معدنچیان مشروع نبود، چون 
میکردند،  مستبدانھ اى  کار  بزور  داشتند  کارگران  دولت:  نظر  از 
زیر  در  را  را گروکشى میکردند، ذغال سنگ ملت  داشتند مملکت 
غیره  و  میکشیدند  تخریب  بھ  را  معادن  و  میگذاشتند  باقى  زمین 
و  بودند  کرده  اعتصاب  کارگران  از  گرفتن  رأى  بدون  غیره...  و 
چیزھایى شبیھ بھ این. مدام آنھا را جریمھ میکردند، چندین میلیون 
پوند جریمھ فعالیت غیر قانونى شان را دادند. یک مبارزه علنى بود 
کھ مکانیسمھاى خودش را داشت. فکر میکنم این نوع تفکیک ھا 

اینجا الزم است.

مثال خانواده ھاى زندانیان سیاسى کھ بنظر رضا مثال خیلى خوبى 
میآید، بنظرم مثال خیلى بدى است. اوال در آن مثال ما داریم از منفعت 
یک قشرى حرف میزنیم کھ فقط در خودش معنى دارد و قرار نیست 
بھ چیزى ختم شود. ولى وقتى ما از جنبش کارگرى حرف میزنیم، 
قدرت  گیرى  کارگران در طول مبارزه برایمان مسألھ است، باال رفتن 
اتحادشان برایمان مسألھ است. ولى خانواده زندانیان سیاسى دنبال 
آزادى اقوامش است. وقتى اقوامش آزاد شد دیگر نمیدانم سازمان 
اتحادیھ خانواده ھاى زندانیان سیاسى قرار است ایجاد بشود و بعداً 
کارى بکند، رھایى را ببار بیآورد؟ در ساختمان سوسیالیسم نقشى 
دارد؟ در ساختار دیکتاتورى پرولتاریا جایى باید احراز کند؟ از آن 
ببعد آدمھاى مختلف باید در اتحادیھ خانواده زندانیان سیاسى عضو 

بشوند؟

نھ! این دنبال اقوام خودش است و مجاز است اگر فکر میکنند کھ 
کلید زندان دست منتظرى است، برایش بنویسید. ولى من کمونیست 
نمیتوانم بھ چنین توھّمى اجازه بدھم کھ در مورد مطالبات کارگران 
نیز بیایید براى منتظرى طومارى بنویسیم! خانواده زندانی سیاسی 
ناچار اند بنویسند: اکنون کھ ایران در حال جنگ با دشمن خارجى 
است، اکنون کھ اسالم فالن شده، اقدام غیر اسالمى دستگیرى اقوام 
نامھ  شان  این مقطع درست نیست... واال سردفتر منتظرى  ما در 
ھای  خواستھ  و  مطالبات  برای  حاضرید  شما  نمیگیرد.  تحویل  را 

کارگران چنین نامھ اى بنویسید و بچرخانید و امضاء جمع کنید؟

فعالیت  آن  کھ  این  است  مھم  حیاتى  مسألھ  یک  کمونیست  براى 
تشکل  آن  و  اساسى  آگاھى  آن  با  رابطھ اى  چھ  قانونى–علنى اش 

اساسى کھ میخواھد بھ درون طبقھ کارگر ببرد و آن را ایجاد کند، 
دارد. اگر ما میخواھیم در کارخانھ طومار جمع کنیم کھ بھ منتظرى 
بفرض بگوییم کھ از وزارت کار بخواھد کھ قانون کارشان را اجرا 
کنند، اگر در ھمان جلسھ کارگرى بلند شد کھ در ھمان جلسھ بگوید 
این توھّمات چیست؟ تنھا راھى کھ ما میتوانیم اینھا را مجبور کنیم، 
متحد شدن و اعتصاب کردن است، تنھا راھش این است کھ پیاده 
برویم  کھ  است  این  تنھا راھش  برویم،  بغلى رژه  کارخانھ  بطرف 
خانواده مان را بیاوریم َدم دِر کارخانھ جمع کنیم، ما جواب آن کارگر 
راه  تنھا  اآلن  میگوییم  میکنى؟!  اشتباه  میگوییم  میدھیم؟  چھ  را 
ھمین است و باید بھ منتظرى نامھ نوشت؟ اآلن تنھا راه این است 
و باید بھ وزارت کار نامھ نوشت؟ یا باید بھ آن کارگر بگوییم کھ از 

اصول کار قانونى چیزى سرش نمیشود؟!

آدم باید بتواند در یک جدال واقعى در درون طبقھ کارگر تشخیص 
بدھد چھ کسى دارد منافع طبقھ کارگر را بیان میکند. بحث تناسب 
قوا یک بحث است - کھ بنظرم تازه باید دید تناسب قوا چھ حکم 
میکند - ولى از تناسب قوا تأیید ھر نوع فعالیت قانونى در نمیآید. 
فکر نمیکنم این از نظر کار کمونیستى درست باشد، کھ چون باید 
کار قانونى کرد بنابراین ھر کسى کھ کار قانونى میکند مجاز است 

بکند!

خوب توده اى ھم ھمین کار را میکند، بخاطر اینکھ تفکرش آنطور 
امام خمینى  بھ  نامھ  میزنید؟  را  زندانیان سیاسى  مثال  چرا  است. 
برای» بند جیم» را در نظر بگیرید. این ھم «کار قانونی» است، 
از  زمین  باألخره  بشود،  ارضى  اصالحات  میخواھد  نیست!  مگر 
دست مالکین بیرون آورده شود، خواست دھقانان ھم ھست. آیا ما 
میرویم پاى این طومار امضاء بگذاریم؟ نامھ بھ امام خمینى، مبنى 
بر اینکھ احزابى را کھ علیھ دولت اقدام مسلحانھ نمیکنند نگیرید!  
و این را بھ خیال خود بخشى از مبارزه براى آزادى احزاب توجیھ 

کنیم! نامھ  درجھت تالش براى بوجود آوردن کانونى براى کمک بھ 
آوارگان جنگ و ساختن مسکن بھ بھانھ خرابى ھایى کھ جنگ ببار 
آورده؟ نامھ بھ اینھا کھ جنگ برای اسالم بھ ھر حال یک ھزینھ 

ھایى دارد... نــھ! ما این کارھا را نمیکنیم.

میخواھم بگویم مسألھ بھ ھمان آکسیون و بھ ھمان اقدام بھ منظور 
از  تصویرى  خودش  با  نمیشود،  ختم  کھ  زندانیان  اقوام  آزادى 
کھ  میدھد  یاد  و  میبرد  فرودست  طبقات  بدرون  را  حاکمھ  طبقات 
اینطورى ببینند، بھ منتظرى متوّھم شان میکنیم، آن خصلت پیوستھ 
اینھا  ھمھ  میداریم.  دور  چشمشان  از  را  اسالمى  رژیم  پیگیر  و 
ھمراھش ھست. اگر قرار باشد بگوییم کھ کمونیست ھا الزم است 
«کارقانونی» بکنند و بنابراین ھر جلوه «کارقانونی» مورد تأیید 

کمونیستھا است، من این را قبول ندارم.

با فعالیت درازمدت کمونیستى خود  باید  «کارقانونی»  فکر میکنم 
باید  کمونیست  یک  باشد.  داشتھ  دفاع  قابل  ربط  یک  کمونیستھا 
بتواند این را بھ ھر کارگرى کھ دارد آنارشیستى میزند نشان دھد. 
و گرنھ کارگرى کھ در جلسھ بلند شود و بپرسد مگر تو نمیفھمى 
میگوید!  راست  اینھا؟  بقیھ  مثل  است  ُگُھى  یک  ھم  منتظرى  کھ 
وقتى  منتظرى؟!  خانھ  ببرید  و  کنید  بصف  را  کارگران  میخواھید 
روشن نباشد کھ ما از چھ چیزى داریم صحبت میکنیم، تناقضات 

بحث پنھان میماند.

من خودم از این بحث چیز زیادى دستگیرم نشد. آن بحث اولیھ رضا 

بحث در سمینار حزب کمونیست ایران

در مورد کار قانونى و علنى
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البتھ قبول دارم؛ کھ کمونیستھا باید مبانى کار علنى و قانونى  را 
را - بشرطى کھ ھر دو را تفکیک از ھم بکنیم - بشناسند و کار 
تأثیر  کارگر  طبقھ  مبارزاتى  اَشکال  روى  بر  ھم  قوا  تناسب  کنند. 
جدى دارد. ولى یک چیزى ھم داریم بھ اسم رفرمیسم و یک چیزى 
ھم داریم بنام توّھم  پراکنى. اینھا کجاى این تصویر قرار میگیرند؟ 
سختى کار اینجا است و گرنھ اگر آدم میتوانست در دوران افول، 
رفرمیسم بشود و در دوران انقالبى، انقالبى، کسى مشکلى نداشت. 
انقالب  افول  دوران  در  انقالبى  مبارزه  و  انقالبى  سیاست  مسألھ 

است. این چطورى است؟

نوبت دوم
من با انگیزه بحث رضا اختالفى ندارم. او دارد یک جاى خالى را 
نشان میدھد ولى درست نمیتواند ترسیم کند کھ این جاى خالى کجا 
است. بنظرم یک اِشکال اساسى در بحث رضا این است کھ کمونیسم 
را فاقد آلترناتیو مبارزه در اَشکال قانونى میگیرد، بعد میرود کھ 
اَشکال قانونى مبارزه را از توده ھا بیاموزد. این ھمیشھ براى من 
- وقتى در اختناق داریم حرف میزنیم – بھ معنی تسلیم بھ فشار 

عقب مانده ترین قشرھاى اجتماعى است.
تو میگویى از طومار میشود دفاع کرد. میگویم من ھم اگر کارگر 
باشم با یک درجھ ریسک میتوانم از مجمع عمومى دفاع کنم. بھ 
نظر من، دفاع کردن از ننوشتن طومار حتی آسانتر از دعوت بھ 
بکنیم،  کار شدنی  بیائیم  میگوئید خوب پس  است.  نوشتن طومار 
نمیشود کھ برویم یک بز بگیریم و خودمان شیرش را بدوشیم و با 
کورن فلکس بخوریم، من میگویم گاندى ھم باألخره با آن نوع کار 
«نشدنی» نوعى از اَشکال مبارزه ضد انگلیسى است. چرا این را 
نمیبینید کھ خوب یکنفر دیگر در جامعھ، بھتر دارد مبارزه بر علیھ 

انگلستان را فراخوان میدھد؟

میخواھم بگویم شما قبل از اینکھ بدانید خودتان با توجھ بھ تناسب 
قوا و اَشکال قانونى موجود در جامعھ چھ مبارزه اى را سر و سامان 
غیره حرف  و  توده ای  کار  اَشکال  بھ  راجع  نمیتوانید  کھ  میدھید، 
بزنید. واضح است کھ اینھا اَشکال کار کسان دیگرى ھست. اینطور 
نیست کھ توده ھا ھستند، آگاھى پیش ما است و خودبخودى پیش 
آنھاست. خوب خود آن ظاھرا خودبخودی دارد بطریق  اکثریتى ھا، 
اَشکال قانونى مبارزه اش را پیش میبرد. ما چھ تعبیرى از «اَشکال 
قانونی»  «اَشکال  مقابل  در  کمونیست،  حزب  پیشنھادى  قانونی» 
پیشنھادى حزب توده داریم؟ اول این را روشن کنیم، بعداً ھمھ بحثھا 

سر جاى درست خودشان مینشینند.

نیست.  تعریف غلط  بھ  اسالمى بنا  شوراى  تحریم  میگویم  من 
نباید  اسالمى  شوراى  تعاونى  بھ  بگوید  میتواند  کمونیست  حزب 
اسالمى  شوراى  یخچال.  سر  و  است  اقتصاد  سر  تعاونى  رفت. 
و  نبینید  را  امروز  اقتصاد.  کردن  خفھ  و سر  است  سر جاسوسى 
فردا را فراموش کنید. امروز کھ انتخابات شوراى اسالمى است و 
کارگران را تشویق بھ شرکت در آن میکنیم، فردا وقتى لیست پنج 
تا کارگر فعال و کمونیست  را از طرف شوراى علنی کردند و از 
پرونده بیرون آوردند، او را «بھ خاطر شورای اسالمی بودنش» 
از عضویت در شورای واقعی  دوره بعد محروم خواھند کرد. این 

شیوه  بھ طبقھ کارگر ضربھ تاریخی میزند.

دارد  یکى  کند؟  میخواھد چکار  اسالمی  آن شورای  بدانم  باید  من 
کارگران  بلھ!  بورژوازى.  براى  میسازد  را  کارگران  کنترل  ابزار 
یک  است  ممکن  کھ  کانالى  در  باألخره  مجبورباشد  است   ممکن 

روز بھ  او یخچال بدھند، عضو بشود و رای بدھد. یک روز یخچال 
عضو  ھم  من  میایستند.  اعتصاب  جلوى  ھم  روز  ده  ولى  میدھند 
شورا ھستم!؟ واضح است رفیق کارگر ما فردا از شوراى اسالمى 
کار  آنھم  در  کار  و  قانون ھست  در  این  وقتى  تا  میدھد.  استعفاء 

قانونى است، رفیق کارگر ما در  آن میماند؟ البتھ کھ نھ!

تمام مسألھ بر سر این است کھ کدام اَشکال قانونى مورد دفاع ما 
است؟ اَشکالى کھ ما بتوانیم از آن دفاع کنیم. اینطور نیست کھ فقط 
کارگر وظیفھ دارد از مشروعیت کار خودش دفاع کند و کمونیست 
منطق  مبناى  بر  بتواند  باید  ھم  کمونیست  بیافتد.  راه  دنبالش  باید 
و استدالل خودش از مشروعیت کارش دفاع کند. فردا اگر در بین 
آمد،  در  ھم  من  اسم  منتظرى  آیت هللا  بھ  عریضھ  کنندگان  امضاء 
قیامش  میدھم؟ من رھبر عملى  قیام چھ  در روز  را  کارگر  جواب 
ھم میتوانم باشم؟ دیروز نویسنده طومار بودم، جواب سالمم را ھم 

نمیدھند!

من میخواھم بدانم آن کارگر پیشرو کھ گفت نھ این سیاست درست 
نیست، و باید ھمینجا تحصن کنیم ولی بقیھ  گوش ندادند و رفتند 
طومار آوردند و توى سرشان خورد، و بعد از اینکھ این کارھا را 
است؟  رھبرشان  کسى  چھ  برگشتند،  درازتر  پا  از  دست  و  کردند 
میخواھم بگویم بھ این سادگى نیست کھ اَشکال قانونى خوب است 
و باید ازآن استفاده کرد! اَشکال قانونى بھ تناسب قوا ربط دارد اما 
تناسب قوا چیزى نیست کھ {مثل قیمت سھام} آن باال نوشتھ باشند 
«تناسب قوا» امروز ھفت و نیم درصد! ھر کسى یک ارزیابى ذھنى 
و عینى از آن دارد. یکى با تناسب قوا و تفکرش از پتانسیل این 
با بى اعتمادى بھ  جنبش میگوید: بنظر من تحصن کنیم، یکى ھم 

توده طبقھ کارگر میگوید امضاء جمع کنیم.

در این بحث نمیشود با این فورمولى کھ رضا میگوید رفت و تکلیف 
مسألھ را معلوم کرد؛ چون ھمین باعث میشود کھ ما از کارگرانى 
کھ دارند طومار جمع میکنند فاصلھ بگیریم... کارگرانى کھ براى 
جمع کردن طومار جلوى خانھ منتظرى جمع شدند، من اگر کارگر 
این کار اشتباه است،  دِر کارخانھ میگویم نکنید،  َدم  تا آخر  باشم 
نکنید!. کارگر را براى التماس پیش منتظرى نبرید. امروز ممکن 
باید  را  خیلیھا  فردا  بکشد،  و گوشتان  بھ سر  نوازش  است دست 
تحویلش بدھید. میروند و میکنند؟ باألخره فرد ایى ھم در کارخانھ 
ھست، پس فردایى ھم در کارخانھ ھست. من ھم کھ نمرده ام. میروم 

و میگویم: دیدى باید تحصن میکردید؟

درمقابل شوراھاى اسالمى ھم میگویم مجمع عمومى. از مشروعیتش 
ھمان  بھ  کنم.  دفاع  تا  بزنم  زور  باید  کنم. خوب  دفاع  میتوانم  ھم 
آسانى نیست کھ از طومارمیشود دفاع کرد. ولى کارگر پیشروتر و 
مبارزتر با یک درجھ فشار آوردن بخودش میتواند از آن دفاع کند. 
بگوید آقا ما جمع میشویم. دولت مخالف این است کھ کارگران زیر 
یک سقف جمع شوند؟ اگر دولت بگوید من مخالفم، کھ بقول امیر 
بھ طومار ھم ممکن است بگوید کھ اآلن وقت طومارنویسى نیست، 
امام گفتھ آنھایى کھ طومار مینویسند از منافقین ھم سگ تر ھستند. 
چکارش کنیم؟ این بحث من نیست کھ این چھ برخوردى است کھ بھ 

کار قانونی قابل دفاع من میکنید!

دیروز رضا بحث را طوری با دفاع از «کارقانونی» طرح کرد کھ 
گویا میشود رفت و با وزارت کار حرف زد، ولى امروز ھر کسى 
َدم وزارت کار دستگیر میکنند. من چکارش کنم؟  با طومار رفت 
حاصل آن فعالیت باید چیزى باشد کھ اعم از اینکھ بھ موفقیت رسید 
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یا نرسید، طبقھ کارگر چیزى بھ لحاظ اتحاد گیرش آمده باشد. اگر 
شکست ھم خورد باز بھ ھمان ترتیب.

کمونیست  حزب  واقعى  آلترناتیوھاى  از  جدا  میگویم  من  بنابراین 
در مورد اَشکال قانونى فعالیت، این بحث را ھنوز نمیشود بجایى 
رساند .تمجید این نوع کار و از آنطرف کشیدنى کھ در این بحث 
حتى براى توجیھ طومارنویسى بھ سران رژیم میبینم، رژیمى کھ 
بطور عینى ھمھ کارگران میبینند کھ خون طبقھ کارگر را در شیشھ 
کرده، توجیھ اش فقط بر مبناى محدودیت کار قانونى و قابل دفاع 
بودن مطالبات کافى نیست. باید معلوم باشد آن کار قانونى چرا در 
راستاى منافع درازمدت طبقھ کارگر ھست .باید بھ آن طرف نشان 
دھید، آقاجان شما کھ میگویید بیایید مثًال ماشینھا را بشکنیم اشتباه 
میکنید، من کھ میگویم این کار را بکنید درست است! ولى منطبق 
با ھمان منافعى کھ تو دنبالش میکنى. و گرنھ بنظرم طومار، آنطرف 
حد و مرزى قرار میگیرد کھ بتواند قابل قبول باشد. در بحث رضا 

اصًال حد و مرزش را نمیشود تشخخیص داد.

سید  حاج  کردم.  طرح  رابطھ  ھمین  در  را  جوادى  سید  حاج  مثال 
جوادى ھم در روز خودش فقط یک نامھ نوشتھ بود بھ رھبر عملى 
یک قشرى... حاج سید جوادى یک نامھ نوشتھ بود بھ شاه، بھ شاه. 
فرداى قیام بخاطر اینکھ او بھ شاه نامھ نوشتھ بود، توى کوچھ ھا 
دنبالش میگشتند. این حالت ھم بھ ھر حال در جامعھ پیش میآید. 
سطح مبارزه فراتر میرود و حزبى کھ خود را با نامھ نوشتن بھ امام 
خمینى بر سر بند جیم، تداعى کرد دیگر چیزى ازش باقى نمیماند. 
میخواھم بگویم پیچیدگیھاى بیشترى از آنچھ رضا جلوه میدھد، در 

این بحث ھست.

نوبت سوم
در مورد اینکھ رضا و خسرو چھ انگیزه ای را دارند، بحث نمیکنیم. 
ما در مورد آن چیزى کھ مطرح میشود بحث میکنیم. یکنفر میتواند 
بیاید و بھ خیال خودش مشغول دفاع از دخالتگرى کمونیستھا باشد، 
ولى در عین حال دروازه  را براى رفرمیسم باز کند. من ھم بنابراین 
یک  یعنی  بحث،  دو  این  بین  میگیرم.  ایراد  اش  بندی  فرمول  بھ 
طرف کھ بھ ھر حال دست روی یک خالء و یک سوراخ در کار ما 
میگذارد ولى صد تا سوراخ دیگر در ھمین بحث خود  با بحث ھا 
و مواضع تاکنونی را باز میکند، باألخره یکى را باید انتخاب کرد. 
من ایرادم بھ بحث رضا این نیست کھ چرا معتقد است کمونیستھا 
باید در اَشکال قانونى و علنى فعالیت دخیل شوند و اصًال بدانند کھ 
این کار یعنى چھ؟ اگر این یک جملھ را میگفت ھمھ برایش دست 
میزدیم. بعد وقتی شروع کرد بھ توضیح دادنش، رسید بھ اینکھ پاى 
طومارنویسى ھم باید باشیم، در صف جلو ھم باشیم، خیلى ھم کار 
خوبى است، توده ھا باألخره آنجا ھستند و ما با این انزوا و...چکار 
میکنیم؟  کھ بطور واقعی نیت «پر کردن خالء و سوراخ در کار ما» 

دیگر یواش یواش از ذھنیت آدم دور میشود.
من میگویم با این سالح نمیشود بھ جنگ پوپولیسم و انزواطلبى 
رفت، با سالحى کھ طرف جوابش را دارد: بابا جان شما کھ خیلى 
نظر  از  در عرصھ سیاسى  میگوید  کارگر  آوردید!  در  را  شوَرش 
این  میگوید  تو  بھ  گرفتھ اىد.  قرار  توده  کنار حزب  فعالیت عملى، 
کارھایى کھ تو میکنى اشتباه است ھمانطور کھ حزب توده سھ سال 
پیش ھم بمن میگفت! میپرسد موضع انقالبى تان این وسط چھ شد؟ 
منافع کمونیستى تان این وسط چھ شد؟ اصل اساسى تان کھ آگاھى 
بشود،  بیشتر  اتحادش  و  برود  باال  باید  میان  این  در  کارگر  طبقھ 
چھ شد؟ بنظر شما اگر دستھ اى در مقابل مخالفت بخش دیگرى از 

کارگران طومار جمع کنند و ببرند پیش منتظرى، طبقھ کارگر را 
متحد کرده اند یا متفرق؟ چرا فقط وقتى ما بھ کارگران میگوییم بھ 
خط ما بپیوندند، طومار نمیخواھیم، باعث تفرقھ میشویم و حزب هللا 
کھ کارگران را میبرد اطاق منتظرى باعث تفرقھ نشده؟ چون توده ھا 
را پشت سر خودش دارد؟! ھمھ این سؤالھا براى ھمھ پیش میآید.

در مورد مسألھ کار قانونى بنظرم امیر روى نکتھ درستى انگشت 
میگذارد. میگوید اوًال کار «علنى» را از کار «قانونى» جدا کنید. 
آنچھ ما میگوییم کار «علنى» است. قانونى در ایران باقى نمانده 
کھ اآلن بشود بھ آن آویزان شد. اگر چیزى مانده خیلى مارژینال و 
حاشیھ اى است، خیلى حاشیھ اى. یعنى ھیچکدام از اقشار اجتماعى 
ھم نتوانستھ بھ اتکاء یک الیحھ قانونى یا یک ماده قانونى مبارزه 
کنند. حتى بورژوازى کھ مطابق قانون برسمیت شناختھ شده است 
میکنند،  مصادره اش  وقتى  است،  خودش  مال  ساختمانھایش  و 
اگر در مورد جنبش جھانى حرف  قانون متکى شود.  بھ  نمیتواند 
مھمى  جاى  خیلى  قانونى  مبارزه  است،  درست  حرف  این  میزنید 
دارد. در ایران مبارزه «قانونى» با «مبارزه علنى» ھمیشھ دو تا 
اخص  بمعنى  «قانون»  از  بخواھیم  اگر  و  است  بوده  چیز مختلف 
بھ  ببینیم سؤال  اینطور  وقتى  «دولت».  میشود  کنیم  کلمھ صحبت 
مبارزه مان  براى  دولتى»  «مجارى  از  آیا  کھ  میشود  تبدیل  این 
استفاده میکنیم یا نھ؟ مجارى دولتى. یعنى دولت میگوید «دادگاه» 
میخواھی؟ وزارت کار! ھر کس میخواھد وکیل بگیرد، برود آنجا. 
است مجراى حرف  این  است.  کارخانھ  اسالمى  «دادگاه» شوراى 
سر  بر  بحث  نیست،  قانونى»  «مجارى  سر  بر  بحث  شما!  زدن 
قانون ھیچ چیز  بیرون دولت دیگر  «مجارى دولتى» است. چون 
عینى اى نیست - در جمھورى اسالمى الاقل اینطور است. اگر بھ 
این سؤال قرار باشد پاسخ بدھیم، من میگویم از «مجارى دولتى» 
جمھورى اسالمى استفاده نمیکنیم. تحریم از حاال! این نظر سیاسى 

من است.

آیا معنى این حرف این است کھ از اَشکال علنى و مشروع مبارزه، 
اَشکالى کھ کارگران میتوانند از آن دفاع کنند و حتى دولت نمیتواند 
و  آنارشیسم  اتھام  بزند،  توطئھ گرى  اتھام  آنان  بھ  و  برگردد 
نکنیم؟  استفاده  بزند،  حکومت  تضعیف  اتھام  یا  بزند،  سرنگونى 
من میگویم استفاده بکنیم. اینھا خیلى با ھم در ایران فرق دارند. 
از  ما  آیا  باشد.  قانونى  امروز  کھ  نیست  ایران  در  اعتصابى  ھیچ 
اینھا دفاع نکرده ایم؟ دفاع کرده ایم! ھمھ اعتصابات «غیر قانونى» 
ھستند ولى «علنى» ھستند و جلوى چشم ھمھ ما اتفاق میافتند و ما 
ھم میگوییم باید حمایت کرد. اختالف میرود سر آنجایى کھ بخشى 
از طبقھ کارگر کھ براى دوره اى، توده ھایى را با خودش دارد، دارد 
این  در  کمونیست  کارگر.  طبقھ  منفعت  میزند خالف  بکارى  دست 
از  بیرون آن حرکت میایستد. ترس  بنظرم  وضعیت چکار میکند؟ 

انزوا ھم حدى دارد، در چھارچوب معینى معنى دارد.

بلشویکھا  تظاھرات  بھ  کھ  میگیرند  تصمیم  کارگرى  شوراھاى 
شلیک کنند. من اگر عضو آن شورا باشم استعفاء میدھم. سیاست 
منشویکى بر شورا حاکم است و میگوید این تظاھرات غیر قانونى 
سرکوب  در  شوراھا  قبیل  این  مگر  خوب  بکوبید.  و  بزنید  است، 
تظاھرات  {ایروان؟} و کشتار بلشویکھا نقش نداشتند؟ نقش داشتند 
داد  استعفاء  روز  آن  کھ  کسى  ھر  شد.  شوراھا  انزواى  باعث  و 
یک  دارد.  حدى  انزوا  از  ترس  بنابراین  بود.  قیام  راس  در  فردا 
بینش طبقاتى- کارگرى الزم است کھ تشخیص بدھد چھ کارى آدم 
اینکھ توده ھا  را منزوى میکند و چھ کارى منزوى نمیکند. نفس 
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توده ھا دیروز در  نمیکند. خوب  تعیین  آنجا ھستند چیزى را  اآلن 
صف رفراندم جمھورى اسالمى بودند. اگر بخواھیم حدود و ثغور و 
ظرافتھاى بحث را درز بگیریم، این را ھم میشود گفت: «توده ھا در 
رفراندم بودند» ، «در بسیج جنگ بودند»، در فالن و بھمان بودند، 
در حملھ بھ کردستان ھم بودند... حاال من چکار کنم؟ ما بیرونش 
میگفت  ھم  بنى صدر  میگفتند،  وقتى ھمھ  است!  میایستیم، واضح 
کھ آى ُکردھا تجزیھ طلب اند، خوب توده وسیعى از کارگران متوّھم 
ھم حرفش را باور کرده، باید باألخره سر چھارراھى بایستى و در 
کار  این  با   - تعیین سرنوشت»  در  «حق ملل  انزوا بگویی  نھایت 
از خوِد چپ آنزمان ھم منزوى میشدى... باید بایستى و ھمین را 
بگویى... شش ماه بعدش معلوم میشود. شش ماه بعد ھیچ چیز از 

آن یکى در تاریخ باقى نمیماند، ولى تو قدرت میگیرى.

کّمى  ثغورى کھ  دارد. حدود و  ثغورى  این بحث حدود و  بنابراین 
نیست، یک بحث کیفى است. کجاى آن مخالف پرنسیپھاى اساسى 
کمونیسم و منافع طبقھ کارگر نیست؟ شرکت تعاونى دولتى، اگر فقط 
تعاونى دولت- ساختھ است من موافقم کھ واردش بشویم. براى اینکھ 
آنوقت میبینند کھ نمیشود این آدمھا راخرید، نمیشود این آدمھا را 
فاسد کرد، میگویند این آدم از وقتى در تعاونى بوده، حق کارگران 
را دارد میگیرد و بھ صاحبانش میدھد. بحث شوراى اسالمى اینجا 
یک چیز دیگر است. بحث مبارزه سیاسى است. شوراھاى اسالمى 
تشکل زرد دولتى است. از حرفھاى رضا این استنباط را گرفتم کھ 
دیگر احتیاجى ھم بھ“ بیمارى کودکانھ چپ روى ” ھم ندارد - یعنى 
نقد لنین بھ اینجا - معتقد است کھ در تشکل زرد ھم باید رفت! توى 

ھر چیزى باید رفت! آخر این کھ نشد!

میرفتم!  نباید  بنظرم  نرفتم؟  دوره شاه  در سندیکاى  میپرسى چرا 
اگر سندیکاھا  نباید رھبر سندیکاى زمان شاه میشدند  کمونیستھا 
دولتى بود، ولى من دقیقاً سندیکاھاى آندوره را نمیشناسم. یا در 
شیلى(... اجازه بده!)، آیا ما امروز میرویم در سندیکاى کارگرى 
از سولیداریتھ است؟  بیشتر  عضویتش  کھ  شویم  عضو  لھستان 
بھ  شما  و  من  آیا  دولتى اند.  سندیکاى  جزو  اتحادیھ ھا  حاال  ھمین 
نھ  نمیرویم؟  یا  میرویم  یورکشایر  معدنچیان  دمکراتیک  اتحادیھ 
نمیرویم. این ھمھ کارگران رأى میدھند و میروند عضو میشوند. 
من با اینھا بھ آنجا میروم؟ خوب من در انزوا ھستم دیگر چاره اش 

چیست؟

میخواھم بگویم بحث انزوا یک بحثى نیست کھ فقط بر مبناى بسیج 
فورى و آنى امروز توده ھاى کارگر پشت سر این یا آن خط معنى 
بدھد. در یک مبارزه عملى معنى میدھد و گاھى براى توده اى شدن 
باید خودت را منزوى کنى، مثل بلشویکھا در قبال جنگ بین المللى. 
روسى  کارگر  نبود.  شکست طلبى  خط  پشت  کھ  روسى  کارگر 
انقالبى منشویکى بود. بلشویکھا  حداکثرش روى خط دفاع  طلبى 

میگفتند نخیر شکست تزاریسم.

پیچیدگى بحث اینجا است. آن چیزى کھ رضا میخواھد با این استدالل 
بر آن انگشت بگذارد، در مقابل تعرض نقطھ مقابل تاب ندارد. بحث 
من این است. قبًال در مورد خود این نکات خیلى صحبت کرده ایم. 
کمونیستھا  قانونى  علنى–  کار  مسألھ  بحث،  اساس  خود  با  یعنى 
موافقم. ولى وقتى دفاعیھ اى کھ از آن داده میشود دفاعیھ اى است 
کھ نمیتواند مرز خودش را با رفرمیسم و اپورتونیسم ترسیم کند 
(گوش شیطان کر!)، آدم چھ استداللى در مقابلش میتوان بکند؟ بھ 
ِصرف این نقطھ مثبتى کھ در این مسألھ مطرح میشود، نمیتوانیم 
اگر  بپذیریم کھ بھ کارگران رھنمود بدھند کھ  این فورمولبندى را 

طومار جمع میکنند، حتما شما ھم بروید! پس باید بنشینیم و روى 
دانھ دانھ این حکمھا بحث کنیم.

خسرو میگوید وقتھایى ھست کھ توده ھاى کارگر میروند، بعد از 
ھمھ بحثھاى ما باز ھم میروند. من میگویم خوب دیگر میروند، او 
میخواھد برود، چکار کنم؟ کی گفتھ کھ کمونیستھا در ھر حال، در 
ھر مقطعى و در ھر دوره از حیاتشان باید توده اى باشند؟ توده ھاى 
کارگر آلمان رفتند دنبال فاشیسم، کمونیستھا ھم مجبور بودند کھ 
براى دوره اى از توده ھاى طبقھ منزوى بمانند. ھنوز ھم عواقبش 
بخورى  بدرد  کمونیست  حزب  یک  آلمان  در  ھم  ھنوز  نشده،  حل 

وجود ندارد.

این یک حدى دارد و آن حد بنظرم یک چیزھایى را تعیین میکند. 
من معتقدم اگر بخواھیم بحث بھ یک جاى منطقى برسد، اوًال باید 
تحلیل درستى از قانون در ایران باید بشود، کھ از مبارزه قانونى 
یک  چقدر  خودش  قانون  ثانیاً  دولتى؟  مجارى  یا  میکنید  صحبت 
چیز قابل اتکاء است؟ بعد از آن مھمتر، مبارزه علنى است و بحث 
تناسب قوا. من میگویم کارگرى کھ در ایران میآید و میگوید حقوق 
آتشینى  خیلى  کمونیست  یک  کنید،  حساب  را  نفره  چھار  خانواده 
میتواند باشد. سازمان باصطالح چپ ایران ممکن است بھ این بگوید 
سازشکار. خودم این بحث را کامًال قبول دارم. ولى بنظر من این 
یک بحث دیگرى است. بحث قرار گرفتن در موقیعت رھبرى عملى 
برایش  کھ  شعارھایى  تمامى  بھ  نھ  را  مبارزاتش  کھ  جایى  طبقھ، 

نوشتھ اى، بلکھ بھ بعضى از بخشھایش دارید، نزدیک میکند.

شده  کھ  استداللھایى  آن  بھ  و  است  معّین  بحث  یک  بحث  این 
برنمیگردد. من فکر میکنم اگر رضا بخواھد این بحث را منسجم 
عرضھ کند الاقل استداللى کھ من و حمید اینجا کردیم، ھمھ اش این 
اپورتونیسم روشن  و  رفرمیسم  با  باید  استدالل  این  مرز  کھ  بوده 
باشد و گرنھ خود این بحث و بھ این معنى، گرھى از کار کسى باز 

نمیکند.

نوبت چھارم
اختالفى کھ با بحث رضا حس میکنم اختالفى است بر سر برخورد 
دارد  کھ  است  فرموالسیون ھایى  بھ خود  بى توجھ  و  سھل انگارانھ 
بکار میبرد، نھ خود آن نّیتى کھ اول بحثم گفتم. نّیتش کھ میخواھد 
این را توضیح بدھد. خودش ھم اینطور میگوید: «من این ضعف را 
دید ه ام و دیگر میروم. اگر کسى فکر میکند کھ من در نتیجھ ریخت 
بیاید بگوید چکار نکنم و گرنھ  و پاشم شبیھ حزب توده میشوم، 

من میروم».

کلھ  با  وقتى  کھ  ھم ھست  بگردن شما  مسئولیت  ھمان  جان  بابا   
بسمت مسألھ اى میروى کھ بنظرت نقطھ ضعف این حزب است، باید 
اکثریت، شبیھ  مواظب باشى کھ در نقدت شبیھ حزب توده، شبیھ 
اقوام زندانیان سیاسى نشوى. این ھنرى نیست کھ آدم یک ضعف 
را تشخیص بدھد و با کلّھ برود. تمام تاریخ کمونیسم ھمین است... 
منتھا وقتى ھم با کلھ میرود جبھھ واحد تشکیل میدھد، بعد با کلھ 
از ھمان جبھھ بیرون میآید و یک نگاه بھ اقشار دیگر نمیکند کھ 

چطور دارند زندگى میکنند و چطور دارند مبارزه میکنند.
با کلھ میرود سکتاریست میشود و بعد با کلھ میرود پارلمانتاریست 
است  رفتھ  و  دیده  را  کلھ ضعفى  با  باألخره ھمینطورى  و  میشود 
دیگر. مسئولیتش با من نیست کھ ریخت و پاشھاى پشت سر شما 
فرمولبندى اى  خودتان  باید  شما  کنم.  جمع  کمونیست  حزب  در  را 
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داشتھ باشى کھ شخصاً بتوانى از آن دفاع کنى. حملھ اى کھ امروز 
بشما میشود، ھمان حملھ اى است کھ فردا بشما خواھد شد. «من 
دیگر نمیدانم» و «من دیگر نمیفھمم» و «اگر کس دیگرى حرفى 
دارد و بیاید بزند» کھ جواب بحث کسى را نمیدھد کھ دارد از بیرون 

و درون جنبش کارگرى بھ شما انتقاد میکنند.

«نادر  مثًال  کھ  افراطى  من  بنظر  خیلى  برخوردھایى  در  ھم  بعد 
اثباتى داشتھ باشند». خوب من  آلترناتیو  گفتھ کھ کمونیستھا باید 
میگویم من این آلترناتیو را ندارم کھ این را میگویم. من کھ نگفتم 
نمیکنید.  را  کار  آن  چرا  و شما  دارند  اثباتى  آلترناتیو  کمونیستھا 
میگویم بحث، جدا از آلترناتیو اثباتِى خوِد تو، بى معنى است. بحِث 

خوِد تو بیمعنى است، در انزوا از آلترناتیو اثباتى.

اگر آلترناتیو اثباتى ندارى و عمًال در این بحث آلترناتیو خودبخودى، 
توده ایستى، حاج سید جوادى مآبانھ مردم را قرار میدھى آنوقت من 
آلترناتیو  ارائھ  بدون  شما  بحث  میگویم  من  دارم.  اختالف  آن  با 
اثباتى اى کھ با شیوه کار حزب توده، با شیوه کار حاج سید جوادى 
فرق داشتھ باشد، بحث شما غلط است. من کھ اینجا در این بحث 
یک مخاطبم، ایرادگیِر این بحث ھستم. قرار نبوده ارائھ دھنده من 

باشم. من این سمینار را دعوت نکرده ام. شما دعوت کرده اید.

میگویى این ضعف را من میبینم و بعد یک ُمھر تأیید میزنید پاى 
و  آنطرف  و  اینطرف  بھ  اسالمى،  شوراى  بھ  تأیید  ُمھر  طومار، 
بحث  این  نشد.  بحث  کھ  این  است،  اشتباه  میگویم  یکى...  یکى 
این بحث یک عقبگرد بسمت  نباشید  اگر مواظب  کمونیستى نشد. 
اکونومیسم و اپورتونیسم میشود. من نباید مواظب باشم، شما باید 
قوا و مبارزه علنى  تناسب  باشید. رضا میگوید بحث من  مواظب 
است، کارى ندارم اسمش چیست، کارى ندارم فرمولبندیش چیست، 
شما بروید فرمولبندیش را پیدا کنید، اگر ھم میخواھید اسمش کار 
قانونى بگذارید... نخیر! ھمھ اینھا وظایف کسى است کھ دارد براى 

فعالیتى تئورى میدھد، ھمھ اینھا بھ اسم خود آن شخص است.

شمایید کھ باید مرز فعالیت قانونى و علنى در بحثتان معلوم باشد، 
نیست.  معلوم  مرز  این  شما  بحث  در  میگوید  کھ  کسى  اینکھ  نھ 
میگویى خوب شما بروید معلومش کنید. این کھ نمیشود! شما باید 
مرز کار علنى و کار قانونى تان در بحث معلوم باشد و گرنھ ھمان 
آدمھایى کھ میگویى اینھا را بمن یاد داده اند، امیر و غالم، خوب 

ھمانھا دارند میگویند با این بحث دیگر رفرمیست میشوید.

تالش  آدم  اینکھ  بخاطر  شده،  اھانتى  گویا  کھ  میشود  وانمود  بعد 
با  باز میخواھد  این کھ  اپورتونیسم مرزبندى کند. عجب!  با  کرده 
اپورتونیسم مرزبندى کند! معلوم است کھ میخواھد با اپورتونیسم 
اپورتونیسم  با  میخواھید  کھ  شما  بحثھاى  ھمین  کند.  مرزبندى 
مرزبندى کنید کار را بھ اینجا رسانده. نھ! اصًال چنین چیزى نیست. 
قطعا تالش ما این است کھ آنجایى با اپورتونیسم مرزبندى کنیم کھ 

جلوى حرکت واقعاً کارگری مان را میگیرد.

و  توده  حزب  و  اپورتونیسم  با  مبارزه  اسم  بھ  پوپولیستھا  اینکھ 
غیره خودش را منزوى کرده بحث خودش است. اما، این، حزب 
براى  از تالش  برود  کارگران  بَسمت  میخواھد  را چون  کمونیست 
اینھا  چون  نمیکند.  معاف  اکونومیسم  و  اپورتونیسم  با  مرزبندى 
داریم.  کارگر  طبقھ  در  را  نمونھ ھایش  و  است  واقعى  گرایشھاى 
بنابراین بلھ، من میگویم باید با اپورتونیسم مرزبندى کرد، وظیفھ اش 
را ھم بگردن شما میدانم کھ دارید این بحث را بھ طبقھ کارگر ارائھ 

میکنید. من کھ ھنوز حکمى نداده ام تا چیزى بگویم .شما باید در 
بحثتان با اپورتونیسم مرزبندى کنید.

عین ھمین کار را اگر من بیایم بکنم چکار میکنید؟ بیایم یک مقالھ 
دیگرى بنویسم کھ بھ سوراخھاى دیگرى اشاره کند، از جملھ اینکھ 
آقا مبادا در کارتان مثل حزب توده بشوید، مبادا طبقھ کارگر را بھ 
التماس بھ درگاه بورژوازى بکشانید، مبادا علماى اَعالم را براى 
طبقھ کارگر حامى و قّیم بکنید... بعد شما میآیید و میگویید کھ «پس 
انزوا چھ میشود؟» من میگویم این مسألھ من نیست، شما بروید 
مسألھ انزوایش را حل کنید، بمن چھ مربوط! تا ما آمدیم بگوییم مثل 
توده ایھا نشوید، باز با ھمان بحث قدیمى کھ «پس طبقھ کارگر چھ 
میشود» آمدند سراغ ما! اینکھ نشد پلمیک سیاسى! ما داریم نقاط 
ضعفى را در بحثھاى شما مطرح میکنیم کھ ھر چقدر ھم ھدفى کھ 
میخواھید روشن کنید درست و مقدس باشد، باز شما را از اینکھ 
این نقاط ضعف را بپوشانید معاف نمیکند. و ھر چند تا مقالھ ھم 
بنویسید کھ این مواضع در آن باشد در جنبش طبقھ کارگر بعکس 

خودش تبدیل میشود، یک چیز دیگرى از آن در میآید.

بھ ھر حال بحث تناسب قوا و اَشکال مبارزاتى فکر نمیکنم بحثى 
با  نمیکنم  فکر  ھم  امیر  باشم،  مخالف  آن  با  من شخصاً  کھ  باشد 
براى  من  بوده  قرار  کھ  میداند  رضا  خود  اصًال  باشد.  مخالف  آن 
شماره کمونیست قبلى، بحث تناسب قوا و اَشکال مبارزاتى را روى 
ھمین خطوطى کھ داریم بنویسم. منتھا ناگھان وقتى یکنفر از ھمان 
مکتب، با ھمان انگیزه، میآید و میگوید این بحثى کھ شما میکنید، 
خیلى  توده ایھا  و  اکثریتى ھا  با  را  ما  مرز  میشود،  منتشر  وقتى 
کمرنگ میکند، ھمان جوابى را میدھد کھ جوابش بھ پوپولیستھا 
است. این بنظرم پلمیک درستى نیست. آن چیزى کھ بھ ھر حال باید 
اینجا روشن شود این است: این بحث با این فرموالسیون ھا جوابگو 
نیست. بحث ما این است. با این فرموالسیون کھ برایش مھم نیست 
کھ کار علنى با کار قانونى در ایران فرق دارد، برایش مھم نیست 
کھ آیا اَشکال کار قانونى از یک سرى پرنسیپ ھاى کمونیستى بھ 
پرنسیپ ھاى منافع طبقاتى ناشى شده یا فقط ھمین کھ قانونی است 
برایش مسألھ است و یا اینکھ ما بلد نیستیم مسألھ اش شده... بحثى 
کھ این نکات برایش مھم نیست، بحث ضعیفى است و بھ شکست 
در  را  دخالتگرى  نوع  چھ  میخواھید  شما  میشود.  منجر  خودش 
طبقھ کارگر باب کنید؟ ھر نوع دخالتگرى را؟ من موافقش نیستم. 
دخالتگرى در طبقھ کارگر کار سختى نیست، انجمنھاى اسالمى دارند 
اینکار را میکنند. ولى ما داریم دنبال نوعى دخالتگرى میگردیم کھ 
شما بنا بھ تعریف چون بھ نفس دخالتگرى عشق میورزید خودتان 
را از تعریفش معاف کرده اید. این بحث کافى نیست. این جوابى است 

کھ ما داریم بھ این بحث میدھیم.

گذاشتن ما در یک موضع پوپولیستى، کھ «نمیخواھد با طبقھ جوش 
دخالتگرى  «نمیخواھد  باشد»،  عملى  رھبر  «نمیخواھد  بخورد»، 
کند»، گرھى از بحث خود شما باز نمیکند. ضعف بحث شما سر جاى 
خودش میماند. فرض کنید ما مرعوب میشویم و ساکت میشویم و 
تصمیم میگیریم با یکنوع اپورتونیسم و اکونومیسم مبارزه نکنیم. 

اما این جواب نشد. سوراخھاى بحثتان را بپوشانید!

ھم من و ھم امیر بھ ضعفھاى بحث اشاره کردیم. ضعفش آنجایى 
است کھ مواظب نیست کھ با دخالتگریش چھ چیزھاى دیگرى را 
دارد قربانى میکند. دخالتگرى را - بھ این معنى کھ خودش میگوید 
از  بعد ھم تحریم را کاریکاتور میکند کھ یکى  - مطلق میکند، و 
را  اسالمى  کھ شوراى  کسى  چرا  بود.  جلسھ  این  در  من  بحثھاى 
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تحریم کند پاسیو است؟ چرا؟ چرا باید این انگ را بھ من زد؟ مگر 
کسى کھ مجلس شوراى اسالمى را تحریم کرده، در مقابل اِعمال 

اراده توده اى پاسیو شده؟

میگویید کھ آلترناتیو اثباتى بدھیم؟ نھ! فکر میکنم کھ خود شما باید 
بدھید. حاال باشد، من میگویم جنبش مجمع عمومى را بعنوان یک 
شیوه کار علنى– قانونى کارگرى پیشنھاد میکنم. ھر تشکل زردى، 
ھر چقدر زرد بودنش ُپر رنگ و کمرنگ باشد، و وقتى در مجمع 
ھمومی ھستیم ھر چقدر ھم زردى  اش بھ تن ما بمالد و نمالد، ھر 
تا از آن دیگر تشکلھا جلوى طبقھ کارگر بگذارند، باز بحث  چند 
این است کھ ما میخواھیم اول یک جنبش مجمع عمومى راه  من 
بیاندازیم. میگویید: «ولى آخر دارند اینجا در شوراى اسالمى رأى 
میگیرند و باألخره یک عده میآیند و یخچالھا را بدست میگیرند و 
از طریق آن یخچالھا نفوذى پیدا میکنند؟» خوب میرویم و بھمش 

میزنیم. تو خودت را کاندید کن!

شوراھاى  در  «ما  بگوید:  و  بیاید  کمونیست  حزب  یک  اگر  ولى 
کارگر  بھ طبقھ  این پشت کردن  اسالمى شرکت میکنیم!»، خوب، 
است. شما یک بحثى را کھ یک فعال کارگر ما باید غریزتاً بفھمد، 
حزب  چرا؟  حزب.  براى  سیاسى  پرنسیپ  یک  بھ  میکنید  تبدیل 
کمونیست از حاال تا ھر موقع کھ جمھورى اسالمى سِر کار است 
بنظرم نباید بگوید ما در انتخابات شوراى اسالمى شرکت میکنیم. 
در  در ظرفیت شخصى  کمونیست  فعالین  کھ  است  این  معنیش  آیا 
شرکت  باید  خوب  نمیکنند؟  شوراھا شرکت  این  ترکیب  سرنوشت 
بکنند. مگر میشود نکنند؟ پس آنروز کجا ھستند؟ مگر وقتى کھ 

شورا دارد تشکیل میشود در کارخانھ نیستند؟

بنظرم کسى کھ نمیخواھد این ظرافتھا را در سطوح مختلف بحث 
بھ  میشود  تبدیل  و  میشود  خودش  بحث  قربانى  بگنجاند  خودش 
آنچیزى کھ البد نمیخواست بشود. در یک کلمھ بحث من این است: 
بیشتر  و  است  ناکافى  و  ناقص  فرموالسیونھا،  این  با  بحث  این 
غلط  استنباطھاى  بدھد،  بدست  میخواست  درستى  استنباطھاى  از 
بدست میدھد، فکر نمیکنم اگر بگوییم مرز این بحث با اپورتونیسم 
باشیم کھ  بھ موضع کسانى رفتھ  اکونومیسم خدشھ دار میشود،  و 
ھم  ھمھ اش  البتھ  کھ   - بودند  مخالف  دیگرى  بھانھ ھاى  بھ  زمانى 
بھانھ نبود، جنبش خط ۳ و جنبش چریکى واقعا توانست بھ درجھ اى 
کھ  ھمھ اش  کند،  مرزبندى  توده  حزب  رفرمیسم  و  اپورتونیسم  با 

کشک نبود- 

باألخره آن کسى کھ بھ کورش الشایى ایراد میگیرد، آدم پیشرو و 
انقالبى اى است کھ میگوید این دیدگاه رفرمیستى و اپورتونیستى 
مترقی  دولت  نوع  ھر  جانب  مولده.از  نیروھاى  تکامل  کھ  است 
است.. جنبش چریکى و خط ۳ بھ درجھ اى توانست انقالبیگرى چپ 
ایران را عمق بدھد کھ تازه بتواند متوجھ انقالبیگرى طبقھ کارگر 
شود. و گرنھ قبل از آنھا کھ ھمگى ازموضع حزب توده و جبھھ ملى 
با سیاست برخورد میکردند. بنظرم آن ھم یک خط  کشى بیجھت بر 
روى دستآوردھاى چپى بود کھ بھ ھر حال تا یک درجھ اى وجود 

داشت.

بھ ھر حال میخواھم بگویم بار مرزبندى با اپورتونیسم و رفرمیسم 
بھ  را  انزواطلب  کمونیستى  جنبش  دارد  کھ  است  کسى  گردن  بھ 
َسمتى میکشد و بطور جدى این مخاطره را بوجود میآورد کھ آدم 
ھمسو  اکونومیسم  و  اپورتونیسم  با  روزمره اش  سیاستھاى  در 
شود. بارش بھ گردن اوست، نھ کسى کھ بقول شما اصال نمیخواھد 

بھ طبقھ کارگر نزدیک بشود. ھمان کسى کھ میگوید باید رفت و 
دخالتگرى کرد - بیشتر از من کھ ظاھراً در این بحث نمیخواھم بھ 
با حزب  را  مواضعش  فرق  باید  ھمان کس   - نزدیک شوم  کارگر 
توده و شیوه ھاى اپورتونیستى روشن کند، نھ کس دیگرى براى او. 
بحث من این است. نباید خیلى موضع غلطى باشد کھ آدم بگوید در 
بحث رضا یک نکات درستى وجود دارد و یک نکات غلطى کھ بھ 
آن نکات درست ضربھ میزند. این موضع غلطى در این بحث نیست، 

بنظرم درست ترین موضعگیرى است.

نوبت پنجم

بنظر من تھدید انزوا نباید شمشیر داموکلسى باشد براى جنبش چپ 
و جنبش کمونیستى، براى اینکھ پرنسیپ ھایى کھ بھ بھاى گزافى 
بدست آورده را فراموش کند. انزوا را باید از بین برد اما با حفظ 
فعالیت کمونیستى. ما میخواھیم فعالیت کمونیستى از انزوا بیرون 
بیایند. براى  انزوا بیرون  بیاید، نمیخواھیم فقط آدمھاى معّینى از 
ھمین فکر میکنم نقطھ اساسى در این قضیھ، توضیح دادن خصلت 
عاریھ  گرنھ  و  است.  کمونیستى  فعالیت  خود  تحول بخش  و  مادى 
گرفتن اَشکال فعالیت طبقات دیگر در بین طبقھ کارگر بعنوان مکمل 
و تکمیل کننده آن پرنسیپ ھا - کھ وقتى از مشى ھا بخواھیم حرف 
و  مارکسیست  امروز  کسى  اگر  «ُمَنّزه»،  بشود  آنھا  اسم   - بزنیم 
کمونیسم کارگرى منّزه پیدا بکند، بنظر من در خودش دخالتگرى را 
ھم دارد، بھ معناى یک کار پایھ اى. اختالفاتى کھ اینجا پیش آمد سر 
اینھا نبود. برسر دخالتگرى نبود. بنظرم اختالفى کھ اینجا پیش آمد، 
اھداف اساسى  این پرنسیپ ھا و  بر سر سھل انگارى بر سر خود 

کمونیستى در جنبش طبقھ کارگر بود.

دنیس  را  متن  این  است.  شفاھى  مطلب  این  اصل 
است. کرده  پیاده  صوتى  فایل  روى  از  آزاد 
عالمت {...} بخشھایى از گفتار را مشخص میکند کھ قابل تشخیص 

نبوده اند.

مقابلھ  صوتی  فایلھای  با  دیگر  یکبار  من  توسط  شده  پیاده  متن 
شده و اصالح و ادیت شده اند. در مواردی شکل خام محاوره ای 
را بھ فرمت نوشتاری تغییر داده ام و جمالتی را کھ مبھم بھ نظر 
با دقت در سخنان منصور حکمت، کھ برای من بسیار  میرسیدند 

آشنا است،  تدقیق و تصحیح کرده ام.

من فایلھای صوتی را روی سایتھائی کھ گمان میکردم ممکن است 
در دسترس باشند، نیافتم. اما، خوشبختانھ در آرشیو خودم موجود 
بودند.  سھ فایل صوتی مربوطھ در سایت من قابل دسترسی است.

این بحث توسط رضا مقدم در یک سمینار حزب کمونیست ایران، 
در سال ۱۳۶۵ شمسی- ۱۹۸۶ میالدی ارائھ شده است. 

ایرج فرزاد

مارس ۲۰۲۱

***
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مصطفى صابر:  پیش از آنکھ وارد جزئیات بحث مربوط بھ الیحھ 
کار رژیم بشویم میخواھم نظر کلى تان را راجع بھ این متن بگوئید. 
اگر این متن آخر را با اولــین طرح قانون کارى کھ تنظیم شده بود، 
ھمانکھ در باب اجاره نوشتھ شده بود، مقایسھ کنیم طبعا تغییرات 
فاحشى را میبینیم. تغییراتى کھ میشود گفت در جھت رضایت دادن 
بھ بعضى خواستھاى کارگران بوده و یا اینکھ غلــظت اسالمیت را 
در قانون کار جمھورى اسالمى پائین آورده است و تغییراتى از این 
قبیل. اما آیا این تغییرات کیفیتا طرح اخیر را از بقیھ متمایز میکند یا 
خیر؟ کال اگر بخواھید این طرح قانون کار را قضاوت بکنید و معایب 

میگذارید. انگشت  نکاتى  چھ  روى  بشمارید  بر  را  آن  اصلــى 

قبال شد میخواھم چند  کھ  تائید صحبتھائى  منصور حکمت:  ضمن 
آزادى  ھمان  اصلــى  مالکھاى  ھم  من  بنظر  کنم.  اضافھ  را  نکتھ 
درباره  بیشتر  اینجا  است  خوب  و  است  اعتصاب  آزادى  و  تشکل 
ھمینطور  و  اینھا  فقدان  کنیم.  صحبت  عبارات  این  دقیق  معنى 
اعالم  مردود  را  قانون  این  کھ  کافیست  قانون  این  بودن  اسالمى 
کنیم. عالوه بر این نکات قانون کارى کھ بخواھد مورد قبول طبقھ 

باشد:  داشتھ  ھم  را  خواص  این  اقال  باید  بگیرد  قرار  کارگر 

اوال، باید دید موقعیت و دامنھ عمل تشکل مستقل کارگرى در امر 
نظارت بر اجراى قانون، در تعیین شاخص ھاى مورد بحث در قانون 
و در تعیین تکلــیف موارد اختالف چیست. شما فقط نھادھائى کھ در 
این قانون کار براى قضاوت و نظارت و بازرسى و غیره پایشان بھ 
میان کشیده شده را بشمارید ببینید کدامھا ھستند. اسم انجمن اسالمى 
میاید، اسم شوراى اسالمى و یا انجمن صنفى میاید، ھیات تشخیص 
کار  وزیر  کار ھست،  اختالف ھست، شورایعالى  حل  ھیات  ھست، 
ھست، ھیات وزیران یکجا باید نظر بدھد، شورایعالى حفاظت فنى 
پایش  اجتماعى  تامین  سازمان  بگوید،  چیزى  باید  کار  بھداشت  و 
و  فنى  حفاظت  کمیتھ  کشور،  کل  بھزیستى  سازمان  است،  وسط 
حتى  و  بھداشت  وزارت  کار،  وزارت  بازرسى  اداره  کار،  بھداشت 
مواد  وقتى  کھ  نھادھائى ھستند  آن  اینھا  استخدامى.  امور  سازمان 
این قانون را میخوانید میبینید ھریک یکجائى در این قانون کارى 
دارند، نظارت میکنند، دخالت میکنند و غیره. در ھیچیک از اینھا 
پاى کارگر بھ میان نیامده است. حتى در مورد آن نھادھایى کھ قرار 
است دو تا نماینده کارگر ھم در آنھا شرکت داشتھ باشد، دو اشکال 
نماینده کارگر ھست،  از مثال ۱٥ نفر دو  اساسى وجود دارد، اوال 
ثانیا آن نماینده کارگر ھم نماینده شوراى اسالمى و شوراى اسالمى 
سراسرى است کھ خدا میداند با چھ مکانیسمى انتخاب شده است. 
کارگر در این قانون کار کاره اى نیست. در واقع این قانون کار یک 
آن  بعدى  نویس  پیش  کھ ھرقدر ھم  است  ارباب رعیتى  کار  قانون 
نسبت بھ قبلى اش بھبود پیدا کرده باشد تازه مانند اربابى است کھ 
«احسان» بیشترى بھ خرج بدھد.  تصمیم گرفتھ نسبت بھ رعیتش 
این متن ھنوز در چھارچوب انقیاد کارگر بھ سرمایھ است. من فکر 
میکنم قرار نداشتن تشکل مستقل کارگرى در امر تعیین تکلیف موارد 
اختالف، در تعیین شاخصھائى مانند مدت کار، دستمزد، مرخصى ھا 

باشد. کار مردود  قانون  این  کافى است کھ  بیمھ ھا و غیره  و 

خودش  در  چقدر  کار  قانون  کھ  اینست  من  بنظر  دیگر  عامل  یک 
بگویند ٤٤  امسال  گیریم  است.  گذاشتھ  را  اش  بعدى  تغییر  امکان 
ساعت کار در ھفتھ و فرض کنیم با توجھ بھ اینکھ دارند االن ٥٦ 
ساعت کار میکشند یک نفر ھم «بھ بھ» بگوید، ٥ سال دیگر چى؟ 
آیا باید جمع بشویم، تلفات بدھیم، کتک بخوریم، در خیابان با ارتش 
اند  گذاشتھ  دوشش  روى  تفنگ  روز  آن  کھ  کسى  ھر  و  پاسدار  و 
گالویز بشویم، تا دوباره ٤٤ ساعت را بکنیم ٤۲ ساعت؟ باالخره 
قانون کار باید در متن خودش بگوید کھ مکانیسم منطقى تغییر بعدى 
روز  نود  فقط  باردار  زن  بھ  دارید  االن شما  آن چیست.  متناوب  و 
مرخصى میدھید، اگر ما بخواھیم کارى کنیم کھ این بشود شش ماه 
باید از چھ مجرائى اقدام کنیم. جز جنگیدن راھى جلوى آدم نمیگذارد. 
معلوم است کھ این قانون کار از این زاویھ نوشتھ شده کھ بھ نظر 
با  باید  اگر بیشتر میخواھد  باید باشد و  این حد زندگى کارگر  اینھا 
سر برودبھ جنگ دولــت. و اینجا دیگر کارگر با ارتش و ساواک و 
امثالــھم طرف است کھ تا بحال خون کارگر را در شیشھ کرده اند. 
اینھم یک نقص و یک خاصیت قانون کارھاى کارفرمائى  بنابراین 
کند.  تغییر  آینده  در  چگونھ  است  قرار  اوضاع  نمیگوید  کھ  است 
مینویسد  امروز  کارى  قانون  اگر  کار  ساعات  مورد  در  مثال  براى 
باید ھمانجا بگوید کھ در طى چھ مکانیسم طبیعى  کار  ۳٥ ساعت 
و  بدھد  خون  کسى  نیست  الزم  آن  طى  در  کھ  اى،  شده  تعریف  و 

میشود. تبدیل  ساعت   ۳۰ بھ  این  بکند،  جنگ  و  بریزد  خون 

در  دبھ  براى  کھ  است  سوراخھایى  قانون  این  دیگر  خاصیت  یک 
آوردن و زیرش زدن درآن وجود دارد. در یک بند ظاھرا حقى را داده 
است و بعد حوالھ اش کرده است بھ یک کمیسیون و یک آئین نامھ 
اى کھ آن ھنوز نوشتھ نشده و نویسنده اش ھم تازه قرار است وزیر 
کار باشد کھ آنرا براى تصویب بدھد بھ ھیات وزیران! خوب من چھ 
در  مثال  براى  کنند.  و تصویب  بنویسند  است چھ  قرار  بعدا  میدانم 
مورد اخراج اینطور است. مینویسد اگر کارگر «وظایف محولھ» را 
خوب انجام ندھد و «دستورالعمل انضباطى» را نقض کند ممکن است 
اخراج بشود. «وظایف محولھ» یعنى چھ؟ چھ کسى آنھا را محول 
کرده است. این یک سوراخ است دیگر چون فردا بھ این بھانھ کھ فالن 
وظیفھ را بھ کارگرى محول کردم وانجام نداد کارفرما میتواند حکم 
اخراج بنویسد. «دستورالعمل انضباطى» را ھم طبق ھمان بند قرار 
است یک کسى یک موقعى بنویسد. خوب چھ میدانیم چھ چیزى قرار 
است در آن بنویسند. دھھا مورد اینچنینى در این متن ھست کھ حقى 
را بھ ظاھر میدھد و یا ظاھرا سدى در برابر اجحاف بھ کارگر قرار 
داده است و دو بند آنطرف تر مجراى دور زدن آن را براى کارفرما 
بھانھ  بھ  است.  کارى  اضافھ  مورد  در  دیگر  نمونھ  است.  گذاشتھ 
شرایط اضطرارى خود کارفرما میتواند راسا تا روزى شانزده ساعت 
کارگر را بھ کار بکشد. اضافھ کارى اجبارى تا شانزده ساعت در 
این قانون ھست. در حالــى کھ ظاھر مسالــھ اینست کھ اضافھ کارى 
اجبارى محدود شده. یک نکتھ دیگر سطح مبنا در مورد شاخصھائى 
مانند ساعت کار و مزد و بیمھ ھا و غیره در قانون کار است. باالخره 
خوبى و بدى یک قانون کار را از روى اینھم میسنجند کھ بدوا ھفتھ 
بشود  بازنشستھ  میتواند  آدم  کى  کرده،  تعریف  ساعتھ  چند  را  کار 

و غیره. فکر میکنم این قانون از این لــحاظ ھم مردود است.

خالصھ کالم بنظر من حق تشکل، حق اعتصاب، وجود مکانیسمى 
موقعیت  جامعھ،  در  کار  موازین  دائمى  بھبود  و  تغییر  براى 
بردار  تفسیر  و  نداشتن  منفذ  و  کار،  قانون  در  کارگرى  تشکل 
مادى  و  رفاھى  استانداردھاى  بودن  باال  و  کارفرما  نفع  بھ  نبودن 
کھ  دوستانى  بقیھ  مثل  ھم  من  مجموع  در  است.  حیاتى  کارگران 

سخنان منصور حکمت در میز گرد: کار ارزان، کارگر خاموش 
بررسى طرح قانون کار جمهورى اسالمى

کلیات الیحه کار جمهورى اسالمى
شاخص هاى اصلى در ارزیابى قانون کار
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ایرانى  کارگر  نظر  از  کار  قانون  این  میکنم  فکر  کردند  صحبت 
تاب  و  پیچ  با  آنجا  و  اینجا  را  بندھائى  ھم  قدر  ھر  و  است  مردود 

نمیدھد. آن  کارگرى  تاثیرى در خصلت ضد  کنند  آن اضافھ  بھ 

مصطفى صابر:  بھرحال اگر بخواھیم مالکھاى ساده و خالصھ اى 
براى قضاوت این قانون بھ کارگران داده باشیم چھ باید بگوئیم؟

منصور حکمت:  بنظر من قبل از ھرچیز کارگر باید از خودش بپرسد 
کھ من در این قانون دارم در چھ نقشى ظاھر میشوم. ھر کارگرى 
این  آھا،  کھ  گفت  خواھد  بخودش  بخواند  درست  را  قانون  این  کھ 
قانون دارد من را بعنوان یکى از عوامل تولید نگاه میکند. آنھم یک 
عامل تولــیدى کھ زبان ندارد، اراده اى از خودش ندارد. میخواھد 
استفاده اش را ازمن بعنوان یک عامل تولــید بکند و در عین حال 
تا حدى ھم جلوى ضایع شدن این عامل را بگیرد و بھرحال بھ نحو 
باید در  کنترل شده اى از من کار بکشد. اولــین اصلــى کھ کارگر 
رد و قبول یک قانون کار در نظر بگیرد اینست کھ من بعنوان یک 
عنصر آزاد در این جامعھ در سرنوشت خودم، در محیط کار خودم، 
در  و  میفروشم  چھ  ازاء  در  دارم  را  کارم  نیروى  اینکھ  تعیین  در 
دارم  نقش  و  و غیره، چقدر سھم  کنم  کار  است  قرار  چھ شرایطى 
آزاد و یک  بعنوان یک عنصر  کارگر  کھ  اینست  اولــین شاخص   .
شھروند صاحب اختیار ظاھر بشود. در این قانون کار کارگر صغیر 
است و کارفرما ھم ارباب جامعھ است. این کامال عیان است. متن 
را بخوانید تا این را ببینید. دوم اینکھ این قانون کار آمده و چشم و 
گوش من را بستھ و بھ روى خودش نمیاورد کھ کارگر یک گوشھ 
دیگر دنیا یک چیزھایى را گرفتھ. با من طورى رفتار میکند کھ انگار 
از دنیا بیخبرم. باباجان من آدمم و میدانم در آلــمان، در فرانسھ، در 
انگلــستان، در اسپانیا وغیره کارگران از چھ حقوقى برخوردارند. 
اینطور نیست کھ من باید بنشینم و صبر کنم تا روزى انشاءهللا بھ 
صرفشان بشود و شرایط من را بھ سطح آلــمان فعلــى برسانند. ھر 
کارگر  من  بنظر  میکند،  کار  و  زندگى  دارد  آلــمانى  کارگر  شکلــى 
ایرانى ھم باید ھمان را بخواھد. بنابراین اگر یک نفر دارد یکجاى 
دیگر دنیا براى سرمایھ ۳٥ ساعت کار میکند منھم در ایران براى 
سرمایھ ۳٥ ساعت کار میکنم و نھ بیشتر. این بنظر من یک شاخص 
است. ببینید، سرمایھ ھرجا سودش کم باشد پولــش را برمیدارد و 
میبرد جاى دیگر. تحرک دارد. شرایط سرمایھ گذارى در دنیا بسمت 
استاندارد شدن میرود. منتھا شرایط کار کردن بھ لطف آن مرزى کھ 
دور کشور کشیده اند و قشونشان را گذاشتھ اند کھ کسى از جایش 
اند و  تکان نخورد، متفاوت است. یعنى اردوى کارى درست کرده 
اسمش را گذاشتھ اند ایران. و در حالى کھ جاى دیگر کارگر براى 
را  سرنیزه  و  اند  آورده  قشون  اینجا  میکند،  کار  ساعت   ۳٥ مثال 
روى گردن کارگر گذاشتھ اند و میگویند ٤٤ ساعت کار کن و تازه 
اگر گفتم، ٦۸ ساعت کار کن. بنابراین یک شاخص دیگر اینست کھ 
این قانون در مقایسھ با دنیا چھ میگوید. من کھ در قرن ۱۹ زندگى 
بیستم  قرن  آدم  مثل  میخواھم  و  است  بیستم  قرن  آخر  این  نمیکنم. 
زندگى کنم. شاخص ھاى دیگر در خود این بحث ذکر شد. بنظر من 
حق بى قید و شرط تشکل کارگرى، مستقل از دولــت، و مصون بودن 
تشکل کارگرى از تعرض دولــت و حق بدون قید و شرط اعتصاب 
گفت،  آذرین  ایرج  کھ  ھمانطور  اند.  اساسى  مالکھاى  از  کارگرى 
کارفرما بارھا اعتصاب میکند و کسى متوجھ نمیشود، پولــى را کھ 
میتواند خرج خرید مواد اولــیھ و لــوازم تولــید و سازماندھى وسیع 
تر کار بکند میخواباند. این اعتصاب است. او پولــش را گذاشتھ و 
منھم کارم را دیگر. اما ایشان روى پولــش کنترل کامل دارد. دولــت 
و کارفرما بعنوان سرمایھ دار ھر روزى بخواھند اعتصاب میکنند، 

را  کارش  نیروى  کھ  آنکس  مورد  در  اما  نمیکنند.  گذارى  سرمایھ 
«آى  اند اعتصاب و فریاد میزنند کھ  این را گذاشتھ  میفروشد اسم 
شھر شلوغ شد» و با ھزار و یک بھانھ جلــویش را میگیرند. کارگر 
باید ھر موقع اراده کند بتواند بگوید کھ این شرایط را شرایط قابل 
کارگر  میکشم.  کار  از  دست  االن  ھمین  و  نمیدانم  کردن  کار  براى 
باید بتواند دست از کار بکشد تا ببیند تکلــیف مسالــھ مورد اختالف 
پرداخت  با  و  قید و شرط  بدون  اعتصاب  بنابراین حق  چھ میشود. 
دستمزد مشخصھ ھر قانون کارى است کھ کارگر در آن آدم محسوب 
شده باشد. شاخص دیگر اینست کھ قانون کار براى ھر تغییر جزئى 
در آینده آدم را بھ جنگ مرگ و زندگى با دولــت نکشاند. این یعنى 
کارگرى  در خانواده ھاى  زیاد  تحمل محرومیت ومصیبت و محنت 
براى اینکھ تو بخواھى نیمساعت از ساعات کار ھفتگى در دھسال 
آینده کم کنى. قانون کار باید امکان تغییر را در خودش داشتھ باشد. 
نقشى  چھ  کار  قانون  در  کارگرى  تشکل  کھ  اینست  دیگر  شاخص 
بازى میکند. ببینید، این یک قانون است و تازه بر مبناى این قانون 
قرار است فعل وانفعاالت مشخصى صورت بگیرد، ھزار و یک بار 
میکشد.  غیره  و  اختالف  حل  مشخص،  ھاى  گیرى  تصمیم  بھ  کار 
تشکل کارگرى در این میان چھ موقعیتى دارد؟ یک عده از جماعت 
خیلــى  این  کردن،  کارگر  نماینده  را  اسالمى  شوراى  اسم  بھ  خود 
عقب مانده و ضد کارگرى است. بنظر من ھر قانون کارى کھ در آن 
تشکل مستقل کارگرى برسمیت شناختھ نشده باشد و درتعیین تکلیف 
مسائل محیط کار و موازین ناظر برکار در جامعھ نقش اساسى بھ 
است. کارگرى  ضد  و  کارفرمائى  قانون  آن  باشد،  نشده  داده  آن 

باید  کار  قانون  کھ  گفتید  صحبتتان  در  صابر:  شما  مصطفى 
توجھ  با  بشناسد.  رسمیت  بھ  شھروند  یک  بعنوان  را  کارگر  بدوا 
سوال  زیر  دارد  این  روز  ھر  بورژوائى  جامعھ  خود  در  اینکھ  بھ 
انتظار  چطور  شما  ندارد،  را  حقوق  خیلى  واقع  در  فرد  و  میرود 

بشود؟ شناختھ  برسمیت  کار  قانون  در  حقوق  این  کھ  دارید 

منصور حکمت:  مکانیسم جامعھ دقیقا برعکس اینست. چون کارگر 
حقش را میگیرد است کھ شھروند ھم حق راى پیدا میکند. ما داریم 
راجع بھ یکى از عرصھ ھاى مبارزه اجتماعى اینجا حرف میزنیم. 
اگر کارگر ایرانى در این عرصھ حقش را بگیرد ھیچکس نمیتواند 
دھان روزنامھ نگار را ببندد. این جھت واقعى حرکت جامعھ است 
خواب  از  دار  سرمایھ  روز  یک  کھ  نیست  اینطور  برعکس.  نھ  و 
خوبى  احساس  سرحالــم،  امروز  کھ  بگوید  بخود  و  بشود  بلــند 
کرد  مجبورش  بزور  باید  بزنید.  را  حرفتان  آزادید  تان  ھمھ  دارم، 
طبقھ  آن  در  کھ  ھائى  از عرصھ  یکى  بدھد.  رضایت  آزادى  بھ  کھ 
حاکمھ را مجبور میکنند بھ آزادى رضایت بدھد مبارزه کارگر براى 
و  سندیکا  تشکیل  حق  کارگر  اگر  بنابراین  است.  کارگرى  حقوق 
شورا و استقالل و آزادى عمل اینھا را بگیرد و تحمیل کند، آنوقت 
بنظر  بھرحال  ببندد.  را  ھا  روزنامھ  مثال  براى  نمیتواند  ھیچکس 
این  گرفتن  و  کارگرى  مبارزه  این  است.  برعکس  واقعى  روند  من 
کلى  کھ شھروند بطور  میکند  تعیین  کھ  است  کارگر  توسط  حقوق 

میکند. تضمین  را  حقوق  این  و  دارد  حقوقى  چھ  جامعھ  در 

مصطفى صابر:  بھرحال قانون کار فعلــى را در مھرماه ٦۸ مجلس 
مصلــحت  تشخیص  شوراى  در  احتماال  بزودى  و  کرده  تصویب 
مقابل  در  شما  کرده.  گیر  آنجا  بھرحال  یا  بشود،  تصویب  ھم  نظام 

میگوئید؟ چھ  است  ھیچى  از  ِبھ  کاچى  بھرحال  کھ  نظر  این 

اند یک چیزى  منصور حکمت:  یک عده بچھ حاجى مردرند رفتھ 
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کنند.  قالـب  یکجا  ھمینطورى  میخواھند  و  اند  آورده  و  اند  نوشتھ 
است»  «قرار  یا  و  ھست  درش  مرخصى  روز  سى  اینکھ  اسم  بھ 
برود  لایر  دو  طریق  فالن  بھ  و  کنند  بندى  طبقھ  را  مشاغل  بیایند 
روى مزد کارگران در فالن بخش. این نسیھ است. ھمین نکاتى ھم 
قانون است نسیھ  این  کھ بقول شوراھاى اسالمى جنبھ ھاى مثبت 
است. ھیچ ضمانت اجرائى براى آنھا وجود ندارد. ببینید این قانون 
کار را جورى نوشتھ کھ زن حاملــھ قرار است ۹۰ روز مرخصى 
اما  میدھیم.  این مدت حقوق  براى  تو  بھ  کھ  میگویند  باشد.  داشتھ 
آن کارگر  اما  اجتماعى بگیر.  تامین  از سازمان  این حقوق را  برو 
عجیب واجب الحج، کھ نمیدانم کى کارگر میتواند در این نظام واجب 
الحج بشود، بعد از یکماه کھ از حج برمیگردد حقوقش را ھمانجا 
در ھمان حساب ھمیشگى گذاشتھ اند و دریافت میکند. اینھا دیگر 
مردرندى است. اگر تو میخواھى واقعا حقوق کارگرى را کھ زایمان 
کرده بدھى، و اگر ریگى بھ کفش ندارى، خوب خودت بھمان شکل 
قبل بده دیگر. انگار آب زیرکاه شھرى دارد سر روستائى بیخبر را 
کاله میگذارد. بخاطر این دو تا بندى کھ تازه معلــوم نیست در عمل 
چھ بشود کارگر دارد قبالــھ بردگى اش را براى یک مدت طوالنى 
کھ  فردایش  گذاشتید  امضاء  قانون  این  زیر  وقتى  میکند.  امضاء 
کنید  کار  قانون  این  باید شش سال تحت  بیاورید.  دبھ در  نمیتوانید 
پیروزى  یک  این  بکنید.  را  کردنش  بتوانید صحبت عوض  تازه  تا 
اجتماعى براى جمھورى اسالمى خواھد بود اگر بتواند بى تشکلــى 
و ممنوعیت اعتصاب، آقاباالسرى شوراھاى اسالمى، و اینکھ وزیر 
کار و چھارتا استاد دانشگاه بھ انتخاب خود او شرایط کار کارگر را 
تعیین کنند، را بھ کارگر تحمیل کند. این یعنى اینکھ کارگر باخت خود 
بپذیرد. نظر من ھم مانند رضا مقدم است.  در مقیاس اجتماعى را 
کارگر میتواند آن چند بندى را کھ اجراى فورى آنھا را بھ نفع خود 
اگر  بشود.  آنھا  اجراى  خواستار  و  بنویسد  کاغذ  یک  روى  میداند 
نکنند آنوقت حرف ما این خواھد شد کھ خودتان در قانون مصوبتان 
معلوم خواھد شد  کامال  آنجا  نمیکنید؟  اجرا  اید، چرا  گفتھ  را  اینھا 
اجراى  ھستند.  قانون  این  یکجاى  پذیرش  خواھان  چطور  آنھا  کھ 
اند کھ کارگر اختیار زندگى اش  این کرده  بند را منوط بھ  این چند 
را براى مدتھاى مدید بھ آنھا بسپارد. این حرف اینھاست. اگر رژیم 
راست میگوید و میخواھد این قانون را اجرا کند، بیاید و آن بندھائى 
را کھ ھمین االن کارگران خواھان اجراى آن ھستند اجرا کند. اگر 
نمیکند معلــوم است کھ باقى بندھا نکاتى است کھ کارفرما میخواھد 
در قانون بگنجاند. بنظر من کارگر، و ھر آدم باشرف در این جامعھ، 
باید قانون کار رژیم را رد بکند و در عین حال کارگر باید لــیستى 
از نکاتى را کھ بنظر او باید اجرا بشود را از این قانون دربیاورد و 
بر اجراى آنھا پافشارى بکند. نکتھ دیگر اینست کھ این قانون کار 
چھ با تصویب و چھ با عدم تصویبش توسط دولــت از نظر کارگر 
مشروعیت حقوقى ندارد. یکطرفھ بھ مجلــس رفتھ اند و قراردادى 
آورده اند. نھ نماینده کارگر ھست کھ حرفى بزند، نھ نظر کارگر را 
میپرسند. کارگران فقط باید بعدا بروند و طبق این قانون کار کنند. 
در بین خودشان کھ معاملــھ میکنند اگر معلوم بشود کھ حاجى فالنى 
بھ حاجى فالنى کلــک زده آن قرار داد فسخ میشود. ولى در رابطھ 
عده  یک  و  بنویسند  شان  عده  یک  را  متنى  میتوانند  اینھا  کار  با 
شان تصویب کنند بعد بیاورند اجرا کنند! این قانون از نظر حقوقى 
نھ. و  و چھ  بدھد  تن  آن  بھ  بشود  کارگر مجبور  است، چھ  مردود 
ھمانروز  بکند  پیدا  اقتدار  و  اختیار  اندکى  کارگر  کھ  روزى  اولین 
لـغوش خواھد کرد. اما فرمولــى کھ کارگران باید االن داشتھ باشند 
از مطالــبات خود را در متن رژیم  آنجا کھ گوشھ ھائى  اینست کھ 

میبینند اینھا را لــیست کنند و خواستار اجراى فورى آن بشوند.

تر  مشخص  و  تر  روشن  ھنوز  صابر:  باید  مصطفى 
کار  قانون  تصویب  قبال  در  ما  موضع  کھ  گفت  را  این 

میگوئیم؟ چھ  کارگر  بھ  و  چیست  اسالمى  رژیم 

کار  قانون  کھ  بود  این  روشنى  بھ  ھم  من  حکمت:  بحث  منصور 
قانون کار سند بردگى است کھ میخواھند شما  این  باید رد کرد.  را 
زیرش را امضاء بگذارید. بحث بر سر این نیست کھ کارگر بگوید 
را  اش  باقى  برو  و  کن  بعنوان قانون تصویب  را  معین  مواد  فالن 
اینست کھ کارگر بگوید من ۳۰ روز مرخصى را  بیاور. بحث سر 
میخواھم و خودتان ھم در طرحتان گفتھ اید. پس فورا اجرایش کنید. 
بحث بر سر اجراى این بود. آیا اجراى برخى از نکات این قانون بھ 
نفع کارگر ھست یا نھ؟ خوب ھرکس کھ نگاه بکند میبیند در تمام این 
۱٥۸ ماده یک ماده ھست، کھ الــبتھ بعدا محدودیت و تفسیر بردار 
بودنش را ھم وقتى بھ بحث آن برسیم میگویم، کھ براى مثال در ازاء 
کار برابر باید بھ زن و مرد مزد مساوى بدھند. خوب این را اجرایش 
کنید دیگر. ھزار زن کارگر ممکن است جمع بشوند و بخواھند کھ 
این اجرا بشود. نھ اینکھ بخواھند این قانون را بپذیرند. بنظر من اگر 
کارگر ایرانى این قانون را قبول کند مھمترین اشتباه تاریخ دھسال 
اخیر را مرتکب شده است. چون بحث قانون کار را میبندد و خواھند 
گفت کھ قانون کھ تصویب شد بروید سر کار دیگر و حرف نزنید. این 
مثل دادن یک سند و یک چک سفید بھ دولــت و سرمایھ است کھ 
تو از من کار بکش و من ھروقت اعتراض کنم این منم کھ دارم زیر 
توافقات و تعھداتم میزنم. بنظر من کارگر بھیچ عنوان نباید چنین 
بود  نکتھ  دو  یکى  بر سر  من  بحث  بدھد.  پذیرشى  و  سند رضایت 
کھ طرف براى اینکھ باقى این مواد را بھ کارگر قالــب کند در این 
متن گذاشتھ و صحبت من این بود کھ بسیار خوب من باقى قانونت 
را نمیخواھم . این دونکتھ را کھ خودت دارى میگوئى را اجرا کن. 
ھزار و یک چیز در این مملــکت بدون مصوبھ و قانون دارد اجرا 
میشود. خوب شما ھم لـطفا ۳۰ روز مرخصى و مزد برابر در ازاء 

بود. این  من  بحث  کنید.  اجرا  ندارید  اگر مرضى  را  برابر  کار 
     

فصل دوم
آزادى اعتــصـاب

آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى
دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب

چیست.  مشخصا  اعتصاب  آزادى  از  صابر:  منظور  مصطفى 
غیر  و  رسمى  اعتصاب  باشد؟  باید  چقدر  اعتصاب  آزادى  دامنھ 
و  میشود  شناختھ  رسمى  اعتصابى  ھر  آیا  ؟  چیست  رسمى 
وجود  میتواند  اعتصاب  روى  شرطى  و  قید  و  محدودیت  ھیچ 

کنید. شروع  شما  لــطفا  حکمت  منصور  خیر؟  یا  باشد  داشتھ 

نباید  اعتصاب  آزادى  روى  محدودیتى  نوع  حکمت:  ھیچ  منصور 
کھ  لــحظھ  ھر  در  کشیدن  کار  از  دست  حق  باشد.  داشتھ  وجود 
کارگران، ھر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. 
دوره  بھ  را  جامعھ  درجھ  بھمان  بگیرند  کارگر  از  را  حق  این  اگر 
و  بکشد  کار  از  دست  بتواند  باید  کارگر  اند.  برگردانده  دارى  برده 
بگوید بدلــیل اینکھ اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. 
این بھ معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل 
موازینى کھ تولــید جامعھ بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید در 
آزادى  میبینم.  کار  در  اشکالــى  چون  نمیکنم  معین کار  مقطع  این 
اعتصاب یعنى ھیچکس نمیتواند کارگرى را کھ کار را متوقف کرده 
باشد  نداشتھ  اگر حق اعتصاب وجود  کند.  کار  کند کھ  است مجبور 
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یعنى اینکھ اگر من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و 
مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند آزادى اعتصاب 
من  اگر  نیاورد. چون  را  کار سرنیزه  این  با  ھمراه  و  بزند  خط  را 
ناگزیر  کار  بھ  مرا  تا  میکنى  باالخره چکار  تو  بکشم  کار  از  دست 
کنى؟ بنابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب ھیچ قید و شرطى بر 
نمیدارد. و دقیقا بھ درجھ اى کھ این آزادى را محدود میکنند، کارگر 
را از موقعیت یک انسان آزاد در جامعھ، یعنى ھمان صورت از نظر 
حقوقى آزادى کھ جامعھ سرمایھ دارى بھ فرد داده است، خارج کرده 

ندارد. را  اختیار خودش  اند کھ  تبدیل کرده  بھ موجودى  اند و 

منتھا مسالــھ اى کھ در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعیتى 
در  مثال  براى  میاورد.  بوجود  کارگر  براى خود  اعتصاب  کھ  است 
کشورى ممکن است بگویند کھ فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق 
حقوق  رسمى  غیر  اعتصاب  در  و  میشود  پرداخت  اعتصاب  ایام 
الــبتھ اگر  پرداخت نمیشود. ھرکس میتواند دست از کار بکشد، و 
اعتصابش غیر رسمى باشد حقوق نمیگیرد. در کشور دیگرى براى 
مثال میگویند اعتصاب آزاد است مشروط بر اینکھ موضوع اعتصاب 
بھ ھمان کارگاه و ھمان بخش از کارگران مربوط باشد. یعنى شما 
نمیتوانید در دفاع از مبارزات کارگران بخش دیگر در جامعھ و یا 
در دفاع از یک امر اجتماعى دست بھ اعتصاب بزنید. فقط ھنگامى 
مجاز بھ اعتصاب ھستید کھ در کارخانھ خودتان خبرى شده باشد و 
یا بر سر دستمزد خودتان بالئى آمده باشد. این محدودیت نوع دوم 
از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است. اما اینکھ 
چیست  رسمى  غیر  و  رسمى  اعتصاب  در  حقوق  پرداخت  موازین 
باشد  آزادى اعتصاب مورد بحث  اینھا میتواند در چھارچوب اصل 
و خود جنبش کارگرى میتواند این موازین را تعیین بکند. این حق 
مسلــم ھر کارگرى است کھ ھرلــحظھ میخواھد ابزار را بھ دلــیلــى 
زمین بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثریت کارگران 
با  کارگرى  مستقل  سازمان  است  نباشند.ممکن  موافق  اینکار  با 
مالــى  جنبھ  در  بویژه  تفاوتھائى  یک  اینھا  نباشد.  موافق  کار  این 
این را  ایجاد میکند. دستمزد حین اعتصاب چھ میشود.  اعتصابات 
بحث  کرد.  بحث  ھنوز  اعتصاب  کامل  آزادى  در چھارچوب  میتوان 
کھ  دارد  را  فرض  این  خودش  در  رسمى  غیر  و  رسمى  اعتصاب 
مرجعى براى اعالم رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب وجود دارد. 
کارگران  منتخب  و  کارگرى  مرجع  یک  جز  نمیتواند  مرجع  این  و 
بھ  کارگران  توسط  و  باشد  کارگرى  نھادى  و  سازمان  باید  باشد. 
رسمیت شناختھ شده باشد. ممکن است گفتھ شود کھ تا آزادى تشکل 
تکلــیف مسالــھ  و  ندارد  بنابراین معنى  اعتصاب رسمى ھم  نباشد 
آزادى اعتصاب نامشخص میشود. من فکر میکنم حتى در بدترین 
حالــت ھم کارگران میتوانند مجمع عمومى واحدى را کھ دست بھ 
اعتصاب زده است بعنوان مرجعى کھ میتواند رسمیت اعتصاب را 
ایام اعتصاب بشود  اعالم بکند و بر این مبنا خواھان حقوق کامل 
قرار بدھند. خالصھ کالم حق اعتصاب یک حق مسلــم انسانى است 
و نقض آن برمال کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است کھ در 
تازه  این چھارچوب میشود  در  برقرار است.  دارى  جامعھ سرمایھ 
در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى و موازین مالــى اعتصاب 
کھ  باشد  کشورى  نمیکنم  فکر  کھ  بگویم  ھم  را  این  کرد.  صحبت 
کشور  ھر  باشد.  برقرار  آن  در  اعتصاب  شرط  و  قید  بى  آزادى 
کرده  محدود  را  اعتصاب  آزادى  انحاء  از  نحوى  بھ  دارى  سرمایھ 
است. اما براى کارفرما چنین محدودیتى وجود ندارد. اگر کسى دارد 
آزاد صاحبان وسائل  مواجھھ  بر  مبتنى  اش  جامعھ  کھ  میکند  ادعا 
منابع  و  تولــید  ابزار  مالــک  یعنى  دار  یکى سرمایھ  است،  تولــید 
فنى و فیزیکى کار و دیگرى صاحب منبع زنده تولــید یعنى نیروى 

کار، آنوقت سلــب آزادى اعتصاب مثل این میماند کھ کارفرما حق 
نداشتھ باشد سرمایھ اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر 
غیر قابل چشم پوشى است و کارگرى کھ بھ ھمین بند رضایت داده 
باشد کھ آزادى اعتصاب نداشتھ باشد و یا این آزادى محدود باشد 

دیگر باقى قید و بندھاى بردگى و بندگى را دارد قبول میکند.

مصطفى صابر:  سوالــى اینجا مطرح میشود و آن اینست کھ طبق 
صحبت ھاى شما بنابراین مثال اگر در یک کارخانھ یک سوم کارگران 
بخواھند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با این حساب 
چنانچھ  بقیھ  سوم  دو  چون  کنند  رسمى  را  اعتصابشان  نمیتوانند 

مجمع عمومى اى در کار باشد بھ احتمال زیاد راى منفى میدھند.

منصور حکمت:  نخیر. بحث من ابدا بر سر این نیست کھ چھ کسرى 
از کارگران اگر طرفدار اعتصاب باشند اعتصاب رسمى است. این را 
باید سازمان کارگرى مربوطھ تعیین کند. اگر من بعنوان راى دھنده 
در آن مجمعى باشم کھ میخواھد این موازین را تعیین کند کھ اگر چھ 
درصدى از کارگران بخواھند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواھد 
بود، میگویم ده درصد. ھنوز چنین سازمانى را نداریم. اینطور نیست 
کھ نصف بیشتر کارگران یا بخش قابل مالحظھ اى از کارگران باید 
موافق باشند تا اعتصاب رسمى بشود. ممکن است بخش معینى از 
قسمت معینى این حد نصاب را تامین کند. ممکن است در یک کارخانھ 
با  کارخانھ،  کل  و  کند  اعتصاب  مسائلــش  بخاطر  قسمت  یک  فقط 
اینکھ مستقیما در این مسالــھ ذینفع نیست، بھ آن قسمت حق بدھد 

و کال بیاید بیرون. یعنى اعتصاب آن قسمت را رسمى اعالم کند.
تصمیم راجع بھ این چیزھا دست خود تشکل کارگرى است و فکر میکنم اگر 

دست خود کارگر باشد مالکى میگذارد کھ دست و بال خودش را نبندد.

مصطفى صابر:  در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى باز مشکلى 
غیر  و  رسمى  میکنم  فکر  من  است.  باقى  خود  بجاى  دارم  من  کھ 
شرط  و  قید  بى  آزادى  بر  ھائى  محدودیت  اعتصاب  کردن  رسمى 
اعتصاب میگذارد. و فکر میکنم گفتن اعتصاب رسمى و غیر رسمى 
کارگران  از  اى  کھ عده  است  این معنى  بھ  اعتصاب  ندارد.  لزومى 
تصمیم میگیرند کھ کار را متوقف کنند و طبعا این در یک واحد و یک 
محدوده معینى معنى دارد کھ ھمانطور کھ ایرج آذرین ھم گفت باالخره 
یک عده اى بقیھ را قانع میکنند و دست بھ اعتصاب میزنند. نگرانى 
من از تقسیم اعتصاب بھ رسمى و غیر رسمى اینست کھ محدودیت 
ایجاد کنیم و بھانھ اى دست کارفرما بدھیم کھ بتواند دستمزد حین 
اعتصاب کارگران را ندھد و اعتصاباتى را، کھ کارگران براى کسب 
حقوقشان براه انداختھ اند، تحت عنوان غیر رسمى بودن سرکوب کند.

منصور حکمت:  ببینید اتفاقا برعکس تصور شما مقولــھ اعتصاب 
اینکھ  یعنى  رسمى  اعتصاب  اعالم  میدھد.  قدرت  کارگر  بھ  رسمى 
قانونى و  کارگران وضعیت  بودن  اعتصاب  در  بعد  بھ  لحظھ  آن  از 
داده شده جامعھ است و ھرکس خالف آن کار کند کار غیر قانونى 
دست  من  یعنى  رسمى  غیر  اعتصاب  زندان.  ببرندش  وباید  کرده 
اختالف  تکلــیف  تا  میدھى  ادامھ  کارت  بھ  تو  و  ام  کشیده  کار  از 
اما  بزند.  تنش  بھ  دست  ندارد  حق  کسى  ھم  را  این  بشود.  روشن 
اعتصاب رسمى یعنى اگر پاسبان از آن اطراف رد شد باید پاسبان را 
بیاندازند زندان و اگر کارفرما خواست جنسھاى انبار را جابجا کند 
باید ببرندش زندان. چرا کھ اعتصاب رسمى است. دوم اینکھ این بھ 
طبقھ کارگر وحدت میدھد. اگر من و شما وقتى میخواھیم اعتصاب 
صورت بگیرد مسالــھ را بھ تشکل کارگرى مان، بھ مجمع عمومى 
مان، ببریم و این مجمع بھ اعتصاب راى بدھد، آنوقت آن یکى ھم کھ 
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درد خاصى ندارد باید بیاید بیرون. ھیچ کارفرمائى حق ندارد از جاى 
دیگر، از خارج اتحادیھ وشورا و تشکل کارگرى، استخدام کند و سر 
کار بگذارد. در اعتصاب غیر رسمى اتحادیھ مى ایستد و نگاه میکند 
ادامھ میدھند. جنس ھا را ھنوز میبرد  و قسمت ھا بکار خودشان 
قانون  بھ  اعتصاب  شدن  تبدیل  سر  بر  بحث  بنابراین  میفروشد.  و 
مملــکت است. وقتى یک سازمان کارگرى مستقل اعتصاب را رسمى 
اعالم میکند، دارد بھ دولــت میگوید کھ در این حوزه معین اصل بر 
اعتصاب است و ھرکس کھ خالف آن کار کند عمل غیرقانونى انجام 
داده است و قابل تعقیب است. این نکتھ اصلــى است. اما ببینید یک 
مسالــھ دیگر ھم ھست. وقتى کارگر ایرانى از اعتصاب حرف میزند 
فورا در ذھن ھمھ، خود کارگر و دیگران، «شلوغى» مجسم میشود. 
فالن  کارخانھ  آنجا  نشو  رد  خیابان  آن  از  «آقا  میگویند  بھم  مردم 
اعتصاب است یکوقت یک تیرى، سنگى، چیزى بھ کلھ ات میخورد» 
و ھرکس میشنود کھ کارگر جائى اعتصاب کرده است پاشنھ کفشش 
را ورمى کشد و اگر کنجکاو نباشد از یک کوچھ دیگر میرود. اما 
وقتى بانکھا پول کسى را بلــوکھ میکنند آن خیابان امن و امان است. 
اینھم اعتصاب است دیگر. وقتى فالن وزارت خانھ حقوق یک عده 
نرمال  و  متعارف  فعالیت  از  دست  است.  کرده  اعتصاب  نمیدھد  را 
عادى  کار  و  زده  العاده  فوق  اقدام  بھ  دست  است.  کشیده  خودش 
اش را نمیکند. ولى نھ پاسبانى میاید نھ چیزى. ما تابحال ندیده ایم 
کھ پلــیس بزور بھ دفاتر اتحادیھ کارفرمایى بریزد (ھمانھا کھ این 
قانون میگوید باید تشکیل بشود و معلــوم نیست چرا خودشان براى 
اینھا شوراى اسالمى کارفرمایان درست نمیکنند) و اینھا را بگیرد 
و زندان ببرد و بگوید کھ چرا پولھایتان را خوابانده اید. این را ندیده 
ایم. اما تا دو کارگر با ھم جمع میشوند ومیگویند دست از کار بکشیم 
اول از ھمھ بھ کالنترى و ژاندارمرى محل خبر میدھند کھ با دوتا 
جیپ بیاید آنجا. این اقدام بطور کلــى با آزادى اعتصاب مغایر است. 
اما درحالــت اعتصاب رسمى آن کسى کھ در خانھ اش نشستھ و خبر 
اعتصاب را میشنود فورا فکر نمیکند کھ فالنجا شلوغ است. بلــکھ 
این را میفھمد کھ در آنجا کارگران بطور رسمى و قانونى دست از 
امرى  کارگر ھمانقدر  براى  ترتیب اعتصاب  این  بھ  اند.  کار کشیده 
عادى و براى جامعھ امرى برحق میشود، کھ ھر نوع اعمال خشونت 
علــیھ آن و ھرنوع دست درازى بھ آن را از نظر جامعھ غیر موجھ 
و مذموم میکند. این بنظر من نکتھ بسیار تعیین کننده اى است. بحث 
برسر رابطھ جامعھ است با اعتصاب. بر سر مسالــھ وحدت کارگرى 
اینست کھ اعتصاب رسمى  است. نکتھ دیگرى کھ میخواھم بگویم 
اساسا انعکاس قدرت تشکل کارگرى است. در صورتى کھ اعتصاب 
غیر رسمى یک اعتراض است کھ الــبتھ کسى حق ندارد جلوى آن را 
بگیرد. اما وقتى کارگر میگوید اعتصاب رسمى است ھمراه آن تشکل 
کارگرى را در صدر جامعھ قرار میدھد. بعنوان یکى از پاھاى اصلــى 
رسمى،  اعتصاب  گفتند  برق  کارگران  اگر  آدمھا.  سرنوشت  تعیین 
خاموش  تان  برق  کھ  کند  تحریک  را  مردم  نمیتواند  دولــت  دیگر 
سوخت  و  نکند  صرف  خودش  براى  بود  ممکن  کمااینکھ  میشود. 
نخرد و برق را در ساعاتى خاموش کند. ھمانطور کھ دولــت انتظار 
دارد مردم با قطع برق از طرف دولــت بسازند با قطع برق بدلــیل 
اعتصاب ھم باید بسازند. فکر میکنم این رابطھ جامعھ را با کارگر 
اعتصابى بھبود میدھد، چرا کھ ھرکس میفھمد کھ فالن اتحادیھ دارد 
براى گرفتن حق کارگران از امکانات قانونى خودش استفاده میکند. 
کسى نخواھد توانست بھ سادگى جامعھ را علــیھ کارگر تحریک کند. 
اینھا مسائل مھمى است ومن کامال اعتقاد دارم کھ مقولــھ اعتصاب 

بشود. تعریف  واقعى  کار  قانون  ھر  در  و  باشد  باید  رسمى 

ببینید، بسیارى چیزھا «حق» ھست اما استفاده از آنھا خیلــى سخت 

است. کسى مثال میزد کھ در آمریکا ھمھ «حق دارند» درانتخابات 
ریاست جمھورى راى بدھند، اما بین محل زندگى بعضى ھا تا اولــین 
صندوق راى گیرى ۲٥۰ کیلــومتر فاصلــھ است و در غیاب وسیلــھ 
اینھا عمال حق راى  نمیدھند.  اینھا راى  نقلــیھ عمومى و شخصى 
دادن ندارند چون کسى نمیاید از آنھا راى بگیرد. قاعده عمومى در 
باید حــق اعتصاب  کار  قانون  است.  ھمین  ھم  اعتصاب  حق  مورد 
را  این  کھ  دارد  وجود  فاکتورھائى  ھنوز  اما  بشناسد.  برسمیت  را 
چگونھ  بوروژازى  نھ.  یا  اعتصاب عملى ھست  کھ  میکند  تضمین 
اقتصادى.  فشار  با  اساسا  من  بنظر  میشکند؟  را  ھا  اعتصاب  کمر 
البتھ در کشورھایى مانند ایران اول قشون میکشند. اما حتى آنجا ھم 
معموال، یا در دوره ھایى، کارگران مقاومت میکنند واز این مرحلــھ 
بیرون میایند و زیر فشار سرکوب زانو نمیزنند. اما وجھ مشترک 
روش بورژوازى علــیھ اعتصاب در ھمھ جا اعمال فشار اقتصادى 
آزادى  بحث  در  اساسى  جاى  اعتصاب  ایام  حقوق  بنابراین  است. 
اعتصاب دارد. براى ھمین است کھ کارگران ھمیشھ اعتصاب را با 
مقولــھ صندوق اعتصاب کنار ھم میبینند و تشکیل صندوق اعتصاب 
بعد  یک  معنى  این  بھ  است.  اعتصابى  ھر  انداختن  راه  قدم  اولــین 
از بحث آزادى اعتصاب اینست کھ کسى حق ندارد علــیھ اعتصاب 
قشون بیاورد. و بنظر من اگر کارگرى روز اعتصاب بزند و کسى را 
کھ براى سرکوب اعتصاب آمده بکشد، از نظر حقوقى باید بھ مقتول 
مثل کسى کھ خودش را زیر ماشین انداختھ است نگاه کرد. ایشان 
اصال آنجا چکار میکرده. چھ کسى بھ او گفت کھ دم کارخانھ برود. 
این آدمھا بنا براصل آزادى اعتصاب قابل مجازاتند. اما طرف میتواند 
ارتشش را نیاورد، میتواند مانند مورد اعتصاب معدنچیان انگلــستان 
ھم  انگلــستان  بورژوازى  کند.  صبر  و  باشد  کرده  انبار  را  جنس 
کارگران را زد و ھم ذغال سنگ انبار کرده بود و صبر کرد. مدتھا 
صبر کرد. معدنچیان یکسال و اندى دوام آوردند و حتى جنگیدند. از 
پس پلــیس انگلــستان و تاکتیکھا و روشھاى سرکوبگرانھ اش کھ 
از  کھ  را  اعتصاب معدنچى  از محل  کیلومتر دورتر  برآمدند. ٥۰۰ 
این بر آمدند.  خانھ بیرون میامد توقیف میکردند. کارگران از پس 
نھایتا  انگلــستان شکست،  آنچھ کھ کمر اعتصاب معدنچیان را در 
اقتصادى است  این فشارھاى  با  براى مقابلــھ  بود.  اقتصادى  فشار 
آزادى  الیتجزاى  جزء  اعتصاب  ایام  دستمزد  مسالــھ  من  بنظر  کھ 
اعتصاب است. و اینجا بحث اعتصاب رسمى تعیین کننده است. منتھا 
پرداخت  دستمزد  نباید  مورد  این  در  آیا  چھ؟  رسمى  غیر  اعتصاب 
شود؟ بنظر من اعتصاب غیر رسمى اى کھ بعدا رسمى میشود باید 
حقوقش از روز اول آن محاسبھ و پرداخت بشود. کارگرى کھ ابتکار 
عمل را با اعتصاب غیر رسمى بدست میگیرد و بعد بخشھاى دیگر 
طبقھ خود را مجاب میکند کھ باید بھ صحنھ بیایند، نباید بابت این 
این  بھ  بشود.  متضرر  مالــى  ازنظر  بودنش  پیشرو  و  ابتکار عمل 
دستمزد  کھ  دارد  جا  ھم  غیر رسمى  اعتصاب  مورد  در  حتى  معنى 
پرداخت بشود. بیش از این دیگر خود کارگران براى اعتصاب کردن 
صندوق درست میکنند و غیره. بنظر من مسالــھ فراھم کردن امکان 
مادى براى اعتصاب نکتھ بسیار مھمى است. از تضمینھاى حقوقى 
تا تضمین ھاى  دادگاھھایش و غیره  و  پلــیس  و  دولــت  مقابل  در 
مالــى. مثال دیگر مسالــھ ضرورت وجود تضمینھائى براى اموال 
اتحادیھ ھا وسازمانھاى کارگرى است. ممکن است فردا براى اموال 
فالن تشکل کارگرى، حتى اگر چنین تشکلــھائى وجود داشتھ باشند، 
ورقھ مصادره و ضبط صادر کنند. ھمھ اینھا باید در بند مربوط بھ 
آزادى اعتصاب گنجانده شده باشد. اینکھ ھیچ دادگاه و مرجعى حق 
کارفرما  اینکھ  ندارد،  را  کارگرى  تشکلــھاى  اموال  بھ  بردن  دست 
حق جابجائى محصوالت و اموال را در حین اعتصاب ندارد و اگر 
اعتصاب چیزى  «خودش» حین  کارخانھ  اموال  از  بیاید و  کارفرما 
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ببرد باید بعنوان دزد بگیرندش. رسمى شدن اعتصاب کارگرى یعنى 
و ھرکس  قانونى  متعارف  موقعیت  بھ  اعتصاب  حالــت  تبدیل شدن 

کھ اخاللــى در آن وارد کند باید قانونا مورد تعقیب قرار بگیرد.

کارگر  کھ  اینست  شما  پایھ صحبت  و  محور  صابر:  یک  مصطفى 
خواست  ھروقت  کھ  دارد  را  حق  این  کار  نیروى  فروشنده  بعنوان 
نفروشد و شرایط دیگرى براى فروش نیروى کارش تعیین بکند. آیا 
ھمین حق را نمیشود در قانون کار بھ طرف مقابل یعنى کارفرما داد؟ 
یعنى اینکھ ھروقت دلــش خواست کار را متوقف بکند و کارخانھ 

بدھم. ادامھ  نیستم  حاضر  ترتیب  این  بھ  بگوید  و  بخواباند  را 

منصور حکمت:  تا بحال کسى نتوانستھ است عمال این «حق» را 
این  میشود  کامال  حقوقى  نظر  از  من  بنظر  اما  بگیرد.  کارفرما  از 
«حق» را بھ کارفرما نداد. بنظر من کارفرما باید بھ اشکال مختلف 
زیر کنترل نھادھاى کارگرى باشد. طرف از یک امتیازات از پیشى 
در جامعھ برخوردار است و بافرض اینھا تازه در کارخانھ با کارگر 
مواجھ میشود. اگر او ھم حاضر باشد مثل کارگر ۳٥ ساعت کار کند، 
چیزى از کارفرما بودنش باقى نمیماند. نباید بھ کارفرما این حق را 
داد کھ ھروقت دلش خواست کار را بخواباند، زیرا معاش میلــیونھا 
نفر را این جامعھ بھ ناحق زیر نگین انگشتر ایشان گذاشتھ و ایشان 
ھر روز تصمیم بگیرد کھ عده اى را بھ گرسنگى بیاندازد میتواند. 
بنظر من این جزو حقوق ھیچ بشرى در این دنیا نیست. عاطل کردن 
وسائل تولــید در یک کشور بھ صرف مالــکیت باید در یک سطح پایھ 
اى تر، در سطح قانون اساسى کشور، در یک جامعھ جرم محسوب 

گذاشت. آزاد  بھمان درجھ  را  کارفرما  نمیشود  بنابراین  بشود. 
 

فصــل سوم
آزادى تشکل

مالکھاى  از  یکى  بعنوان  اینجا  تشکل  صابر:  آزادى  مصطفى 
مفصلــى  فصل   . گرفت  قرار  مورداشاره  کار  قانون  ارزیابى  اصلى 
مورد  در  شما  ھست.  متن  این  در  کارگرى  ھاى  تشکل  مورد  در 

موضوع تشکلــھاى کارگرى در این قانون کار چھ فکر میکنید؟

منصور حکمت:  فکر میکنم این بند مربوط بھ تشکلــھاى کارگرى 
یکى از آن جاھایى است کھ بطور برجستھ اى میشود خصلــت ارباب 
کارفرمایان ھمھ جا  قانون  این  ببینید در  دید.  قانون را  این  رعیتى 
کارفرمایان «محترم» ھستند و کارگران ھمھ جا کارگران «عزیز». 
مثل اولــیاء محترم و بچھ ھاى عزیز. آنکھ لــقبش «عزیز» است 
زبان  دارد،  سرپرستى  بھ  احتیاج  است،  صغیر  کھ  است  کسى  آن 
بستھ است، باید برایش راھى باز کرد کھ بتواند حرفش را بزند. و 
این کار را براى  «محترم» جامعھ است کھ  این کار آدمھاى  الــبتھ 
این آدمھاى «عزیز» جامعھ انجام بدھند. بنظر من اگر قانون کارى 
بخواھد جدى باشد فقط یک جملــھ در مورد تشکلــھاى کارگرى الزم 
کارگران  منتخب  نمایندگان  و  تشکلــھا  ھمھ  دولــت  بگوید:   است 
رسمیت  بھ  را  کارگرى  تشکلــھاى  تمام  میشناسد،  رسمیت  بھ  را 
کارفرما  و  کارگر  اختالف  و  کار  بھ  مربوط  امور  در  و  میشناسد 
این  بھ  تعرض  حق  کسى  و  دارند  دخالــت  حق  تشکلــھا  این  ھمھ 
صغیرى  آدمھاى  از  دارند  اینھا  منتھا  ھمین.  ندارد.  را  تشکلــھا 
صغیرشان  قانونشان  در  اینھا  خود  کھ  آدمھائى  میزنند،  حرف 
تولــید  در  بکشند.  کار  آنھا  از  و  کنند  مھارشان  بتوانند  تا  میکنند 
را  حرفش  شد  قرار  وقتى  اما  ندارند،  کارگران  این  دین  بھ  کارى 
تا موقعى کھ  بیاید جلــو. ارمنى  باید آنکھ اسالمى است  بزند حتما 

کار میکند بھ دینش کارى ندارند، بھائى و بیخدا ھم ھمینطور. اما 
وقتى قرار شد حرف بزند و بگوید من کارگرم، ایشان میگوید خیر، 
اختیار  است.  آدم صغیر  تعریف  این  ھستى.  کھ  تو  کھ  میگویم  من 
اموالــش را ندارد، اختیارزندگى و صبح تا عصرش را ندارد. بنظر 

است. کافى  کار  قانون  این  کردن  پاره  براى  مبحث  ھمین  من 

اجازه بدھید قدرى بھ این بحث «اسالمیت» برگردم. اصال شوراھاى 
آزاد و مستقل کارگرى بعد از انقالب را با چسباندن کلــمھ اسالمى 
بین بردند. رضا مقدم در مقاالتش در نشریھ کمونیست  از  آنھا  بھ 
اینھا را بدقت توضیح داده است. خاصیت این کلــمھ «اسالمى» ھم 
کھ اینجا ھست دقیقا ھمین است. براى درک بھتر این متن میشود، 
ھمانطور کھ ھر ایرانى میداند، کلمھ «اسالمى» را در متن خط بزند 
نھاد  ایران ھر  در جمھورى اسالمى  «دولــتى».  بگذارد  بجایش  و 
دولــت  طرفدار  و  دولــتى  نھاد  یک  میشود  تشکیل  کھ  «اسالمى» 
است. میشود در تمام این متن اسالمى را خط زد و بجاى آن گذاشت 
«ضد دموکراتیک»، ضد راى آزاد آدمھائى کھ این ارگانھا بھ اسم 
بنا بھ  «اسالمى» فالن محل یا واحد  آنھا تشکیل شده. مثال انجمن 
تعریف کانونھایى ھستند کھ آدمھاى معدودى با فرض گرایش فکرى 
و تعلــق تشکیالتى و سیاسى معینى بھ رژیم تشکیل داده اند. خوب 
من میگویم بیائیم کلــمھ اسالمى را خط بزنیم و کلــماتى کھ گفتم را 
بجایش بنویسیم. یعنى ھرکارگرى یک مداد بردارد و ھرجائى کلــمھ 
دموکراتیک،  ضد  بنویسد  دولــتى،  بنویسد  بجایش  بود  «اسالمى» 
اینطور  بخوانید.  اول  از  را  فصل  این  آنوقت  و  بنویسد سرکوبگر. 
انجمنھاى  میتوانند  اگر میخواھند متشکل شوند  «کارگران  میشود. 
کارفرما  با  کارگران  اختالف  مورد  «در  بدھند»!،  تشکیل  دولــتى 
شوراھاى دولــتى با کارفرما مذاکره میکنند»! اگر این جایگزینى را 
بکنیم آنوقت جا بھ جا میبینیم کھ این قانون کار درزمینھ تشکل دارد 
با کارگر چھ معاملــھ اى میکند. عمال میگوید کارگر لــیاقت این را 
ندارد کھ خودش حرفش را بزند. اصل بحث ھم الــبتھ اینست کھ دارد 
میگوید من میترسم از اینکھ کارگر متشکل شود و حرفش را بزند. 
کارگران متشکل میشوند و  باالخره  ناصر جاوید گفت  کھ  ھمانطور 
لــذا اینھا بندھائى است براى دولــت و کارفرما براى آرایش دادن بھ 
نیروى خودش و مقابلــھ با جنبش کارگرى. تمام این قانون را نگاه 
میکنید میبینید ھرجا قراراست نماینده کارگران خودى نشان بدھد، 
کھ موارد آن در این قانون زیاد نیست، صحبت از شوراى اسالمى 
در  این معنى معلوم است کھ شوراھاى اسالمى خیلــى  بھ  میشود. 
تصویب این قانون کار ذینفع ھستند. درست است کھ قانون مستقلـى 
را  جداگانھ  قانون  یک  ولى  تصویب شده.  اسالمى  براى شوراھاى 
ممکن است روزى کسى لــغو کند. اما قانون کار شوراھاى اسالمى 
را میبرد در تاروپود اقتصاد و تولــید در جامعھ. شوراھاى اسالمى 
دارند در زمینھ از قول کارگران حرف زدن در جامعھ یک موقعیت 
انحصارى پیدا میکنند. و بیھوده نیست کھ روزنامھ «کار و کارگر» 
وقتى شوراى نگھبان یکبار دیگر این متن را رد میکند جیغش در 
میاید و میگوید در شوراى تشخیص مصلحت پدرتان را درمیاوریم. 
این فصل ششم براى شوراھاى اسالمى خیلى مھم است. فکر میکنم 
کردن  رد  از  کھ،  اینست  بدھد  بندھا  این  بھ  باید  کارگر  کھ  جوابى 
بدھد.  قرار  را  آن جنبش مجمع عمومى خود  برابر  در  گذشتھ،  آن 
قانون  در  کارگرى  تشکلــھاى  بحث  بھ  ما  واقعى  پاسخ  من  بنظر 
اى  کارخانھ  و  کارگاه  و  واحد  ھر  در  کارگر  کھ  اینست  رژیم  کار 
میشناسد.  خودش  نماینده  بعنوان  را  خودش  عمومى  مجمع  فقط 
ھیچکس حق ندارد بیاید بگوید نماینده کارگر قانونى است یا نیست. 
ھیچکس حق ندارد کلــماتى مانند اسالمى، خوانائى با اسالم و نظام 
و غیره را بھ نماینده کارگران بچسباند. نکتھ دیگرى کھ میخواھم 
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گذاشتھ  کارگران  میان  در  تبعیض  قانون  این  در  کھ  اینست  بگویم 
کرده  برخورد  کارگر  بھ  یکسان  کھ  نیست  قانونى  این  است.  شده 
مناسبات  در  را  معلــوم  پدیده  یک  بعنوان  کارگر  تکلــیف  و  باشد 
کار تعیین کرده باشد. موقعیت زن و مرد در این قانون فرق میکند، 
ارمنى و مسلــمان و بیخدا و با خدا موقعیتشان فرق میکند، ایرانى 
و افغانى ھمین طور. اینھم بھ ھرکس یادآورى میکند کھ این قانون 
کار راجع بھ کارگران نیست. این قانون کار راجع بھ کنترل اسالمى 
اکنون  کھ ھم  اوست  مبارزات  کارگر و  ارتجاعى طبقھ   - دولــتى   -

قانون دارد حرکت میکند. این  از موازین مورد نظر  ھم فراتر 

 فصــل چهارم
نمایندگى کارگران و مراجع تعیین تکلیف در قانون 

کار

مصطفى صابر:  مسالـھ نمایندگى کارگران در قانون کار جمھورى 
اسالمى و مراجعى کھ باید دراین قانون راجع بھ سرنوشت کارگران 
تصمیم بگیرند، براى مثال در تعیین حداقل دستمزد، اختالفات میان 
کارگر و کارفرما و غیره، و اینکھ قانون کار چھ مرجعى را بعنوان 
کار  براى مثال شورایعالــى  بھ رسمیت میشناسد،  کارگران  نماینده 
قرار است یک مرجع تصمیم گیرى در قانون کار جمھورى اسالمى 
نماینده  اصطالح  بھ  بیشتر  نفر  سھ  اش  نماینده   ۹ از  کھ  باشد، 
کارگر نیست کھ تازه اگر فرض کنیم کھ اینھا واقعا نماینده کارگران 
باشند باز در یک اقلــیت آشکار قرار دارند. سھ نفر دیگر نماینده 
بھ  واقع  در  کارفرما.  نماینده  دیگر  نفر  سھ  و  ھستند  کار  وزارت 
نشده  بھ رسمیت شناختھ  کارگران  نمایندگى  براى  ترتیب حقى  این 
نماینده  کھ  بیشتر صحبت شود  مورد  این  در  اینجا  میخواھم  است. 
کدام  ما  نظر  از  کارگرى  ذیصالح  مرجع  و  باشد  باید  کھ  کارگران 
صالحیت  عدم  و  صالحیت  و  کار  شورایعالى  مورد  در  شما  است. 

آن براى داشتن اختیاراتى کھ بھ آن سپرده شده چھ میگوئید؟

قانون  ھیچ  کھ  اینست  است  روشن  کھ  حکمت:  چیزى  منصور 
کارى حرف آخر را راجع بھ مناسبات کار و سرمایھ نمیزند، بلــکھ 
چھارچوبى بدست میدھد کھ در آن نیروھاى درگیر در تولــید بتوانند 
روى مقدارھا و موازین توافق کنند، اجراى این توافقات را تضمین 
مسالــھ  اینکھ  از  قبل  میکنم  فکر  من  کھ  اینجاست  غیره.  و  کنند 
نمایندگى شدن کارگران در این ارگانھائى کھ رژیم تعریف کرده است 
مطرح باشد، نفس اینکھ چھ مرجعى باید تکلــیف فاکتورھایى مثل 
دستمزد و ساعت کار و غیره را تعیین کند ھنوز باید بحث بشود. 
دستمزد  تعیین  کنم.  اشاره  اینجا  مھم  عرصھ  چند  بھ  میخواھم  من 
تولــید و غیره. چھ  و موازین روزمره  کار و شاخصھا  و ساعات 
کسى اینھا را تعیین میکند؟ حل اختالف، بازرسى، کار زنان، آئین 
نامھ داخلــى کارگاه مسائل مھم دیگرى ھستند. از نظر عقل سلــیم 
و از نظر کسى کھ ریگى بھ کفشش نیست و حتى نھ بعنوان کارگر 
یعنى سرمایھ  تولــید،  دو عامل  تالقى  دارد  کھ  بعنوان کسى  بلــکھ 
کند؟  تعیین  را  اینھا  باید  را قضاوت میکند منطقا چھ کسى  کار،  و 
در مورد دستمزد ما داریم میگوئیم کھ این دستمزد پولــى است کھ 
تعیین  باید  کارگر  کھ  است  معلــوم  میگیرد.  کارش  ازاء  در  کارگر 
در  دارى  جامعھ سرمایھ  در  میفروشد.  قیمت  بھ چھ  را  کارش  کند 
اینطور است. کسى نمیتواند بھ مغازه اى برود و  مورد ھر کاالیى 
بگوید من این جنس را بھ این قیمت خریدم و برداردببرد. اما ظاھرا 
این است! خود خریدار  در مورد کاالئى بھ اسم نیروى کار عکس 
دارد قیمت را تعیین میکند و فروشنده ھم مجبور است بفروشد. در 
مورد دستمزد نھ شورایعالى کار الزم است و نھ چیزى. نمایندگان 

کارگران و تشکل کارگرى باید ھرسال حداقل دستمزد را اعالم کنند. 
کارگران مقدار  نفع  بھ  اینھا  این صورت  در  آخر  کھ  جواب میدھند 
منھم  میکنند.  تر  رنگین  را  کارگران  اینھا سفره  میکنند.  تعیین  را 
میگویم برعکسش ھم شما بھ نفع کارفرما راى میدھید دیگر. خوب 
در مورد  کنند.  تعیین  را  میدھند مزد  کارگران راى  نفع  بھ  کھ  آنھا 
حل اختالف ھمینطور. اختالفى میان کارگر و کارفرما بروز میکند، 
چھ کسى باید حکمیت کند. واضح است کھ ھر دو طرف دعوااینجا 
نمایندگى میشوند و حرفشان را میزنند و وکیل دارند و غیره. اما چھ 
کسى باید حکمیت کند؟ ھیات منصفھ کیست؟ قانونى آورده کھ این را 
از کارفرما و دولــت و بھ زعم خودش از کارگر تشکیل داده. یعنى 
بھ شوراى اسالمى گفتھ چون قیافھ ھاى شما کمى درب و داغان تر 
است شما اداى کارگر را دربیاورید و بیائید در این سالــن بنشینید 
پاپیون نزنید. اینھا ھم کارگرھاى این مجمع ھستند. من میگویم حتى 
اگر این شوراى اسالمى ھا ھم بدلــیلــى مجبور بشوند بھ نفع کارگر 
راى بدھند ھربار حرف کارفرما آنجا پیش میرود. پس حکمیت را بھ 
کارفرما داده اید. من با کارفرما دعوایم شده و وقتى کار باال میگیرد 
براى حکمیت میرویم پیش یک کارفرماى دیگر! خوب این بھ نفع 
کارفرما راى میدھد. منھم میگویم مرجعى باید باشد کھ بنفع کارگر 
راى بدھد. اگر میگوئید آخر ھیات موجود باالخره انصاف دارد، منھم 
میگویم کارگر ھم انصاف دارد. اگر بحث سر اینست کھ آخر این ھیات 
حل اختالف درایت دارد و مصالـح ملــى و قوانین و ھر درد دیگرى 
را مد نظر دارد، منھم میگویم کارگر ھم بلــد است ھمھ اینھا را مد 
نظر بگیرد. بھر دلــیلــى تو این مرجعیت را داده اى بھ کارفرما منھم 
بھمان دلــیل میگویم مرجع تشخیص و حل اختالف باید یک پیکره 
کارگرى باشد. حاال اگر دوتا نماینده کارفرما ھم در آن باشد من جنگ 

راه نمیاندازم، اما ترکیب این مرجع باید اساسا کارگرى باشد.

و  اسالمى  جمھورى  کار  قانون  در  کال  صابر:  ببخشید،  مصطفى 
ھمھ قانون کارھا بھ دولـت ووزارت کارھا یک نقش ماوراء طبقاتى 
ارگانى  نقش  دادن  مورد  در  نظرتان  شما  بدانم  میخواھم  میدھند، 

چیست؟ کار  قانون  در  دولــت  بھ  کارفرما  و  کارگر  ماوراء 

باید  را  دولـت  دارى  منصور حکمت:  بنظر من در جامعھ سرمایھ 
بدلــیلــى  چھ  گرفت.  نظر  در  کارفرمایى  پیکره  از  بخشى  بعنوان 
کھ ایرج آذرین گفت کھ خود دولــت یک سرمایھ دار کلــھ گنده در 
دولــت مسئول سازماندھى  کھ  دلــیل  این  بھ  مملــکت است، و چھ 
تولــید در این جامعھ است، مالــیات میگیرد و کنترل کننده حرکت 
است  دار  طبقھ سرمایھ  نھاد سیاسى  دولــت  بعالوه  است.  سرمایھ 
کھ در این بحث حتى نمیخواھم بھ این استناد بکنم. دولــت را باید 
بعنوان زائده اى از کارفرما در نظر گرفت، با این تفاوت کھ احتماال 
با کارفرماى منفرد کھ بھ کارخانھ خودش و مصلــحت  در مقایسھ 
اقتصاد و اشتغال  سرمایھ خودش نگاه میکند، دولــت کل وضعیت 
و تولــید را ومصلــحت اینھا را در این جامعھ در نظر میگیرد. از 
نظر ترکیب ھم جامعھ کارفرمایى مملــکت آدم بھ پست ھاى دولــتى 
میفرستد. تابحال ندیده ایم کھ دست کارگرى را از یک واحد صنعتى 
«افراد  از  اینجا میگوید دونفر  ببرند وزیر کارش بکنند.  بگیرند و 
بصیر و مطلــع» دراین شورا ھستند. فکر میکنید ھیچوقت میایند 
مطلــع  و  بصیر  آدم  بعنوان  را  میکند  کار  دارد  فالنجا  کھ  کارگرى 
میدھد؟  نیابت  از طرف خودش  او  بھ  و  میاید  کار  آیا وزیر  ببرند؟ 
باالخره یک کارفرما و یا آقازاده ایشان کھ در آمریکا درس خوانده 
را میاورند و بعنوان آدم بصیر و مطلــع در این ارگانھا میگذارند. 
بنابراین حتى از نظر بافت این مراجع یک نفر کارگر در میان اینھا 
نخواھد بود. بھرحال ترکیب کارفرمایى است و بھ ھمان دلــیلــى کھ 
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بحث  باشد.  یکى  آن  میگویم  منھم  باشد  این  ترکیب  میگویند  اینھا 
بازرسى دیگر از این روشن تر است. قرار است کسى بیاید بازرسى 
بکند ببیند از من کارگر دارند در محیط سالــمى کار میکشند یا نھ؟ 
خوب بھترین بازرس براى این کار خود من و دیگر کسانى ھستیم 
کھ در این وضعیت بسر میبریم. یک آقاى استاد دانشگاه و پزشک 
و غیره قرار است زیر نظر کارفرما و دولــت بیایند تشخیص بدھند 
این محیط سالــم است یا نھ و خطرناک است یا نھ. خوب من میگویم 
بازرس  خطا ذینفع است.  یافتن  در  کھ  بکند  باید  کسى  را  بازرسى 
آن  با  میکند،  کار  آن محیط  در  کھ  کارگرى  میرود ولى  میگذارد و 
دچار  شغلــى  بیمارى  بھ  و  میکند  تنفس  آنجا  میکند،  کار  دستگاه 
میشود کسى است کھ آنقدر حساس است کھ کوچکترین نشانھ چنین 
مشکالتى را تشخیص بدھد و بکوبد. در مورد بازرسى کھ مطلــقا 
باید یک ارگان کارگرى این بازرسى را انجام بدھد. جالــب است، در 
این آئین نامھ یک ھیاتى ھست کھ قوانین حفاظت فنى را وضع میکند 
کھ در آن نشانھ اى از کارگر ھست. آنوقت، و عین جملھ اش اینست، 
ھیات  کنترل»  و  بازرسى  امر  در  کارگران  بیشتر  مشارکت  «براى 
دیگرى تشکیل میشود کھ محض رضاى خدا در این یکى اصال یک 
کارگر ھم نیست! بنظر من بازرسى باید مطلــقا بدست سازمانھاى 
کارگرى باشد و حرف اینھا حرف آخر باشد. در مورد کار زنان ھم 
طبقھ  درون  در  محرومى  ویژه  بخش  یک  اولــى.  طریق  بھ  دیگر 
کارگر ھست کھ مدعى ھستید دارید قوانینى وضع میکنید و حقوقى 
بھ آنھا میدھید و گرایش عمومى سرمایھ و کارفرما بھ پامال کردن 
این  و  داده شود،  آنھا  بھ  باید مزد مساوى  میگوئید  مثال  آنھاست. 
قانون را قاعدتا براى این وضع کرده اید کھ جامعھ در حالــت موجود 
مزد مساوى نمیدھد. حاال چھ کسى را باید گذاشت کھ تشخیص بدھد 
قانون در مورد کار زنان اجرا میشود یا نھ؟ باز ھم نھ فقط یک نھاد 
درآن  کارگر  زنان  جدى  بطور  بلــکھ  بکند  را  اینکار  باید  کارگرى 
نمایندگى بشوند. فقط این میتواند یک ھیات بازرسى واقعى باشد. در 
مورد آئین نامھ داخلــى کارگاه ھم ھمینطور. ھر وقت شما آئین نامھ 
داخلى مجلــس را دادید کارگران ایران ناسیونال نوشتند، آئین نامھ 
داخلــى ایران ناسیونال را ھم بدھید نمایندگان مجلــس بنویسند. یک 
عده دارند در کارخانھ کار میکنند، خودشان آئین نامھ را مینویسند 
دیگر. کھ تازه فراموش نکنید عدول از این آئین نامھ یکى از دالئل 
بنویسد  اى  نامھ  آئین  قرار است سر خود یک  اخراج است. طرف 
و بیاورد کھ من اگر از آن عدول کنم فورا از کارخانھ بیرونم کند. 
اینھا بنظر من ھمھ نشان دھنده خصلــت کارفرمایى و بورژوایى این 
بحث ۱٤  اوائل  در  اینست.  بگویم  میخواھم  من  آنچھ  است.  قانون 
نھاد وسازمان شمردم کھ در قانون کار جوالن میدھند. این ۱٤ تا 
را آورده اند کھ یک ارگان را بھ رسمیت نشناسند و آن نمایندگان 
یکى  بھ  نمیتوانست  تا  آن ۱٤  بین  از  چرا  است.  کارگران  مستقیم 
اکتفا کند؟ چون پدرآمرزیده متوجھ اختالفات داخلــى خودشان ھست. 
بنابراین ھمھ را  ندارد و غیره.  این وزارت خانھ آن یکى را قبول 
در بازى شرکت داده است. اما کارگر کھ طرف اصلــى تعیین ھمھ 
یکى  در  حتى  است  وغیره  ھا  بازرسى  و  موازین  و  مقدارھا  این 
و  کار  محیط  بر  کنترل  بھرحال  نمیشود.  نمایندگى  ارگانھا  این  از 
زندگى کارگر را میان خودشان تقسیم کرده اند. ھمھ این ۱٤ نھاد 
پوششى است براى پایمال کردن حق مسلــم و مشروع آن کسى کھ 
کند. کنترل  را  آن  اجراى  و  بگیرد  تصمیم  موارد  این  ھمھ  در  باید 

       فصـل پنجـم
تبعیض در قانون کار

در  دیگر  عمومى  جنبھ  یک  بھ  باشید  موافق  مصطفى صابر:  اگر 

قانون کار بپردازیم و آنھم مسالــھ تبعیض در قانون کار است . کال 
ھرنوع تبعیضى را میشود در این قانون کار پیدا کرد. تبعیض ملــى، 
کارگران.  مختلــف  بخشھاى  بین  تمایز  و  تفرقھ  و  مذھبى،  جنسى، 

بکنیم. صحبت  بیشتر  مورد  این  در  است  الزم  میکنم  فکر 

منصور حکمت:  اجازه بدھید راجع بھ تبعیض جنسى در ھمین بندى 
دارند  قرار  قانون  حمایت  در  یکسان  مرد  و  زن  گفتھ  قرار  از  کھ 
صحبت کنم. ببینید اینجا نمیگوید کھ زن و مرد برابرند. میگوید ھردو 
«بھ یکسان در حمایت قانون ھستند». خود قانون اساسى جمھورى 
اسالمى ھم ھمین را راجع بھ زن و مرد در کل جامعھ میگوید. این 
تحت  یکسان  بھ  ھردو  برده  مالــک  و  برده  بگوید  کھ  آنست  مثل 
حمایت قانون ھستند. این یعنى قانون براى حمایت از ھرکدام اینھا 
موازینى دارد. ھر یک سھم خودشان را دارند. ابدا اینطور نیست کھ 
اینجا گفتھ باشد زن و مرد در موقعیت مشابھ در کار و تولــید قرار 
دارند. این را نمیگوید. حاال چھ بخشى از کارھا ھست کھ انجام آنھا 
را  این  بعدى  در خط  بماند. چون  است  اسالم  زنان مخالــف  توسط 
ھم میگوید. بنظر من نھ فقط تبعیض جنسى بلــکھ تبعیض در تمام 
اشکال آن در این قانون خیلــى مشھود است. کامال معلــوم است کھ 
حقوقى از غیرمعتقدین بھ دین اسالم و آنھم با آن تعبیر محدودى کھ 
رفقا اینجا گفتند کال سلــب شده. کارگر ارمنى، کارگر بھائى، کارگر 
بیخدا باید سرش را بیاندازد پائین و در کارخانھ کار کند و بعد ھم 
برود خانھ اش. نمیتواند ھیچ کار دیگرى بکند. نمیتواند بعنوان یک 
بکند. در  ابراز وجودى  کارگرى اش  بقیھ اشکال زندگى  کارگر در 
مورد زن، آن بندى کھ ھنر کرده و نوشتھ مزد مساوى در برابر کار 
کار  ازاء  «در  است  گفتھ  است.  جالــب  خیلــى  اش  جملــھ  مساوى 
مساوى در یک کارگاه بھ زن و مرد مزد مساوى» میدھند. خودتان 
کالھتان را قاضى کنید. چند کارگاه وجود دارد کھ در آن زن و مرد 
در آن کارگاه معین دارند کار مساوى و مشابھ انجام میدھند؟ یعنى 
کارفرما آنھا را کنار ھم نشانده و دارند یک کار انجام میدھند، چند 
کارگاه اینطور است؟ مسالــھ اصلــى اصال این نیست. مسالــھ اصلــى 
مختلــف  بخشھاى  ودر  کشور  در  تولــید  پھناى  کل  در  کھ  اینست 
وقتى زن و مرد کارھاى مشابھ انجام میدھند، مثال ھردو کارگر ماھر 
یا غیر ماھرند، دوزنده اند، راننده اند، بافنده اند یا ھرچھ، حقوق 
یکسانى در سطح ھمان شغل بگیرند. تمام ھنر جامعھ بورژوایى این 
است کھ زن را میفرستد در رشتھ ھاى «زنانھ». بعضى کارھا را بھ 
این  کھ  بدھید  نمیتوانید نشان  اختصاص میدھد. شما ھیچوقت  آنھا 
زنى کھ دارد کار میکند با چھ مردى در یک رشتھ دیگر معادل است. 
تمام کلـکشان ھمین است. بنابراین این بند ھم شوخى است. بعالوه 
بنظر من گذاشتن این و نگفتن این کھ اگر کسى بھ دلــیل زن بودن 
کسى از استخدام آنھا سرپیچى بکند با چھ مجازاتھائى روبروست 
ھمین حرف اول را ھم از معنى تھى میکند. یکى میتواند ده تا ماده 
بھ نفع زنان بنویسد و بعد ھم بھ کارفرما اجازه بدھد کھ اگر نخواست 
این  بھ  راجع  کار  قانون  این  در  کلــمھ  یک  نکند.  استخدام  را  زن 
نیست کھ کارفرما باید امکانات برابر براى استخدام بگذارد. نمیتواند 
کارفرما وقتى دونفر براى مصاحبھ براى کار آمده اند بخودش بگوید 
سالــى  و  بشود  دار  بچھ  است  ممکن  است  زن  کھ  یکى  این  خوب 
فالنقدر روزکار اینطورى میرود، بعد باید شیرخوارگاه بسازم و ھر 
سھ ساعت نیم ساعت تنفس براى شیر دادن بھ او بدھم و خالصھ 
قائل  برایش  نیست،  زیاد  قانون  این  در  الــبتھ  کھ  اى،  حقوق ویژه 
برابر  امکانات  مسالــھ  نمیکنم.  استخدامش  کن  ولــش  پس  باشم، 
در استخدام اصال در این قانون نیست. معنى این حرفھا پس اینست 
«محترم»  این حرفھا را میزنم و کارفرمایان  قانون کار  کھ من در 
خودشان زن استخدام نفرمایند.زن بماند خانھ. وقتى امکانات برابر 
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در استخدام را نمیگوید آنوقت دیگر نھ فقط ھمین نوع بندھا جنبھ 
رفع تبعیض ندارد، بلــکھ از نظر اجتماعى تبعیض را شدت میدھد.
کسى کھ میخواھد واقعا زن و مرد را در کار و تولــید برابر بکند 
باید در درجھ اول تبعیض مثبت بھ نفع زن قائل بشود. یعنى کارفرما 
را مجبور کند کھ ھزینھ بیشترى تقبل کند، حقوق بیشترى بپردازد، 
آموزش ویژه اى بدھد براى اینکھ زنان بتوانند پایھ شغلــى شان را 
اجرائى  کنند و غیره. و بعالوه ضمانت  ببرند، مھارت کسب  باالتر 
استخدام  عدم  براى  کند  تعریف  قانونى  مجازاتھاى  و  اکید  قانونى 
قانون  این  در  بنظر من زن  بنابراین  بھانھ ھاى مختلــف.  بھ  زنان 

است. تر  بیحقوق  و  تر  محروم  کارگر  مرد  از  ھم  پلھ  دو  کار 
5 5
اینھا  میکنم  فکر  گفتھ  اینجا  کھ  قبیلــھ»  و  «قوم  این  مورد  در 
مردم  این  از  دارد  کھ  میدانند  «قبیلــھ»اى  بھ  متعلق  را  خودشان 
قانون  دارد  خراج و جزیھ میگیرد. آن ھیات جمھورى اسالمى کھ 
آنرا تصویب و رد میکند  کار مینویسد و در شوراى نگھبان مواد 
میگوید  دارد  منتھا  میداند.  برتر  «قبیلــھ»  یک  را  خودش  واقعا 
میتوانند  ما  سایھ  زیر  ایم  شده  فاتح  آنھا  بر  ما  کھ  دیگرى  «قبایل 
زندگى شان را بکنند». اما علــت نوشتن این در اینجا ھمانست کھ 
حمید تقوایى گفت. اینھا را گفتھ کھ نگوید برخورد قانون بھ مردم 

است. مشابھ  عینا  جنسیتى  و  مذھب  و  ملــیت  و  نژاد  ھر  از 

نکتھ دیگر مربوط بھ کار کارگران خارجى است. بنظر من کسى کھ 
در ایران کار میکند باید از حقوق کامل ھر شھروند ایرانى برخوردار 
باشد و از جملــھ از حقوق مندرج در قانون کار. دو کارگرى کھ دارند 
کنار ھم کار و زندگى میکنند یکدیگر را برادر خودشان میدانند، اما 
آنکھ دارد از گرده شان کار میکشد، اصرار دارد کھ شکاف ملــیت را 
باز نگاه دارد و اینھا را بجان ھم بیاندازد. بنظر من جامعھ کارگرى 
ھمھ  با  ایرانى  کارگر  عین  خارجى  کارگر  کھ  بخواھد  باید  ایران 
حقوق، حتى حق راى دادن در انتخابات مجلــس و ریاست جمھورى 
و غیره (کھ در ایران امروز ھیچکدام الــبتھ پشیزى نمى ارزد) باشد. 
بھرحال ھر حقى کھ یک ایرانى در ھر زمینھ اى دارد، کارگر خارجى 
ھم باید داشتھ باشد. تنھا راھى کھ کارگر میتواند از خودش در مقابل 
اینست  بکند  محافظت  دولــتش  و  دار  سرمایھ  ملــى  افکنى  تفرقھ 
کھ ھمین را بدون ھیچ ابھامى بگوید. سرتاپاى این قانون تبعیض 
است. کارگر خارجى در اعتصاب شرکت نمیکند چون میایند و پروانھ 
کارش را میگیرند و اخراجش میکنند. ھمیشھ مجبور است بھ مزد 
پائین تر رضایت بدھد. این تبعیضات را عامدانھ و آگاھانھ در این 
قانون کار چپانده اند. در یک کالم فکر میکنم یک قانون کار نمیتواند 
اسالمى و ملــى و مردساالرانھ باشد و بعد ھم ادعا کند کھ تبعیض در 

این قانون نیست و ھمھ بھ یکسان در حمایت قانونند و غیره.

 فصل ششـم
دستمــزد

مصطفى صابر:  در الیحھ کار در ماده ۳۳ صحبت از «حق الــسعى» 
میشود کھ ظاھرا کل دریافتى ھاى نقدى و جنسى کارگر را در بر میگیرد. 
ماده ۳٤ مزد را بصورت مجموع وجوه نقدى و غیر نقدى کھ در مقابل 
انجام کار پرداخت میشود تعریف میکند. جاھاى دیگر ھم ھست کھ از 
حقوق صحبت میشود. بھرحال در بخشھاى دیگر صحبت بیشترى از 
حق الــسعى نمیشود و تمام اقالم دریافتى کارگران زیر تیتر مزدبحث 
میشود. میخواھم نظر شما را راجع بھ این تقسیم بندى ھا بدانم و کال 

اینکھ الیحھ کار از این تقسیم بندى چھ ھدفى را دنبال میکند؟

بکند  تعیین  کافى  حداقل  مزد  یک  نتواند  کارگر  بھرحال  اگر 
نیست؟ نفعش  بھ  بھرحال  مختلــف  مزایاى  این  گرفتن  آیا 

تقسیم  ھرنوع  با  باید  کارگران  کھ  است  حکمت:  روشن  منصور 
مزد بھ بخشھاى مختلــف کھ اسامى مختلــف داشتھ باشند مخالــفت 
بگویم.  من  ھم  دیگر  یکبار  بگذارید  منتھا  گفتند  را  این  ھمھ  کنند. 
ببینید علــت اینکھ طرف میاید و روى یک پدیده یکپارچھ اى را خط 
میاندازد و بخشھایى از آن را اره میکند، اینست کھ میخواھد روزى 
آن را از ھمانجاھا بشکند. با اینکارش دارد انعطاف پذیرى میدھد 
بھ آن چیز یک تکھ و یک پارچھ. کارگر «در اشکال مختلف» کار 
نمیکند. باالخره صبح بھ کارخانھ میرود و آن ساعتھایى کھ ایشان 
انجام میدھد. کار یکپارچھ  بیرون میاید. یک  کار میکند و  فرموده 
ولى او پولــى را کھ باید در ازاء این کار یکپارچھ بھ کارگر بدھد را 
دارد از یک جاھائیش تیغ تیغ میکند و روى ھر بخش یک اسم ھم 
میگذارد، مزد، مزد مبنا، مزایا، حق عائلــھ مندى و غیره و غیره، 
براى اینکھ برنامھ دارد این بخشھا را بموقع از اینجاھا بشکند. شکل 
شکستنش ھم این است کھ میتواند بگوید مزدت را باال بردم اما آن 
در  میبینید  میکنید  نگاه  را  کل اش  وقتى  و  آمد.  پائین  دیگر  بخش 
مجموع پول کارگر کم شده. با این کار کارفرما انعطاف پذیرى میدھد 
بھ پرداخت دستمزد از طرف خودش. مرجع پرداخت کننده را آنقدر 
متنوع میکند کھ کارگر باید با چندین طرف حساب، مثل اژدھاى ھفت 
سر، روبرو بشود. مزد پایھ را باید کارفرما بدھد. آن بخش دیگر را 
فالن مرجع «آخر سال» حساب میکند و میدھد. (یعنى من نمیتوانم 
وسط سال داد بزنم کھ پولـم را بدھید). بخش دیگرى را «اگر» فالن 
اتفاق بیافتد میپردازند. یعنى اگر بھ حساب خودش سود فالن قدر باال 
رفتھ باشد میدھد. بخش دیگر را «اگر» من رفتار خاصى در کارخانھ 
داشتھ باشم میدھد. حق مسلــم کارگر را کھ روز سر کار رفتھ وشب 
تولــید  اى  تکھ  یک  و  معلــوم  محصول  یک  و  اش  خانھ  برگشتھ 
کرده (باالخره کار او خودش را در یک تعداد یخچال و تلــویزیون 
و وغیره نشان میدھد)، تیغ تیغ کرده و میخواھد بعدا سرش بازى 
دربیاورد. از طرف دیگر منافع کارگران را متنوع میکند. یک کارگر 
انگیزه کمترى در مبارزه  یک بخش کمتر شامل حالــش میشود و 
بر سر آن بخش دستمزد پیدا میکند و یکى بیشتر. میتواند اینطور 
کارگران را با ھم مقابل قرار بدھد. اساس این سیاست تفرقھ است. 
من میگویم آقاجان، اگر ریگى بھ کفشت نیست، برایت کار کرده ام 
مزدم را درست بده دیگر. این محاسبات دیگر از کجا آمده؟ بنظر من 
تفرقھ انداختن در جنبش طبقھ کارگر و متنوع کردن محیط مبارزاتى 
جبھھ  چندین  در  باید  کارگر  است.  کار  این  مھم  ھدف  یک  کارگر 
شمشیر بزند براى اینکھ مزد پایھ اش را کھ میبایست ھمان روز اول 
طبق قرارداد بھ او میدادند از اینھا بگیرد. بنابراین بنظر من کارگران 
باید پافشارى بکنند کھ ھرچھ کارفرما قرار است بصورت پرداختى 
ھاى مختلــف بدھد یکپارچھ و تحت نام واحد مزد بدھد. و اگر قرار 
است طبقھ بندى در دستمزدھا باشد باید بر مبناى فاکتورھاى روشن 
تکھ  بگیرد.  صورت  بندى  طبقھ  این  کار،  سختى  مثل  موجھى،  و 
کردن دستمزد را باید بھ عنوان یک اقدام ضد کارگرى محکوم کرد.

را  ھا  تکھ  این  باالخره  باشد  کم  پایھ  مزد  اگر  میپرسید  شما  منتھا 
بما  تکھ کردند و  تکھ  را  میگویم اگر مزدھا  منھم  گرفت.  باید 
تحمیل کردند خوب معلــوم است کھ ما باید بھ طرق مختلــف سعى 
کنیم این بخشھا را بگیریم. اما نگاه کنید ببینید ھمین چھ دردسرھائى 
فارغ  از مبارزه براى دستمزد کھ  ایجاد میکند.  در جنبش کارگرى 
میشوید مى افتید در مبارزه براى سود ویژه. از اینکھ فارغ میشوید 
شروع  بن  سر  مبارزه  بعد  میشود.  تولــید  افزایش  پاداش  نوبت 
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جدال  و  جنگ  مشغول  سال  طول  تمام  در  مختلــف  بطرق  میشود. 
ھستید و تازه اسمش اینست کھ مزد شما را آخر ماه پرداخت کرده 
اند! در حالــى کھ در یکسال ھم ھنوز مزدت را نپرداختھ اند. سر تک 
تک اینھا باید کلــنجار رفت. باالخره من کارگر با کارفرما قرارداد 
من  کھ  کارى  این  مزد  آنوقت  کھ  آرى،  اگر  ام؟  نبستھ  یا  ام  بستھ 
قانون  مورد  در  ما  بحث  تمام  دیگر.  کن  پرداخت  درست  را  میکنم 
باختھ  مسالــھ  اصل  در  اگر  کارگر  کھ  برمیگردد  این  بھ  نھایتا  کار 
ھمھ  میگذارند.  کاله  را  سرش  مورد  یک  و  ھزار  در  دیگر  باشد 
بحث سر نباختن در اصل مسالــھ است. بدیھى است کھ اگر کارگر 
نتوانستھ باشد در اصل دستمزد زندگى خود را تامین کند آنوقت ھر 
و  امرار معاش خودش  براى  کھ  میداند  را موظف  کارگر خود  فرد 
خانواده اش دنبال ھر بخش دستمزدش کھ اینطور پخش و پال کرده 
اند برود و آن را بگیرد. من این را ابدا رد نمیکنم. فقط میگویم باید 

براى شرایطى مبارزه کرد کھ این حالــت گریبانگیر ما نباشد.

مربوط  کار»  «انجام  بھ  را  مزد   ۳٤ ماده  در  خودش  اینجا  ببینید 
میکند. اما حق السعى انگار مجموعھ منت ھائى است کھ کارفرما 
ھرچھ  آقاجان  است.  روشن  ما  بحث  است.  گذاشتھ  کارگر  گردن 
پرداخت میکنید را دارید در برابر انجام کار پرداخت میکنید. منتى 
گردن ما نمیگذارید. یعنى آن «حق السعى» در مقابل انجام کار است. 

پس لــطفا اسم کل اینھا را بگذارید مزد. تکھ تکھ اش نکنید.

مبناى  را  خانواده  اینکھ  مورد  در  صابر:  بحثتان  مصطفى 
راجع  کھ  صحبتى  در  میکنم  فکر  نھ  یا  بگذاریم  دستمزد  تعیین 
با  بشود  باشیم  داشتھ  اجتماعى  ھاى  بیمھ  و  کار  قانون  بھ 
ھم  اینجا  تا  پیداست  کھ  اینطور  اما  کرد.  صحبت  بیشترى  تفصیل 
مبناى  بر  دستمزد  تعیین  خواھان  مقدم  رضا  ھم  و  جاوید  ناصر 

چیست؟ شما  نظر  حکمت  منصور  ھستند.  نفرى   ٦ خانواده 

منصور حکمت:  اگر بخواھیم اینطور حساب کنیم کھ تعداد اعضاى 
خوب  بشود،  بیشتر  کارگر  مزد  نتیجھ  در  تا  کنیم  زیاد  را  خانواده 
شش  خانواده  مقیاس  است  ممکن  من  بنظر  اما  است.  راھى  این 
از خانواده ھا دو شاغل  اما در عین حال بخش معینى  باشد،  نفره 
دارند. ھر خانواده اى فقط با یک شاغل طرف نیست. یا مثال خانواده 
ممکن است شش نفره باشد اما پدر خانواده دارد حقوق بازنشستگى 
میگیرد. خانواده را فقط پدر و مادر و فرزندان در نظر نگیرید، پدر 
بزرگ و مادر بزرگ ھم بخصوص در جامعھ ایران با خانواده پسر یا 
دخترشان زندگى میکنند. بنظر من رفتن براى کسب رفاه کارگران از 
این زاویھ کھ اھل و عیال کارگر زیاد است چندان راه درستى نیست. 
باید اینجا عدد معقولــى را گفت و بحث را از جاى دیگرى دنبال کرد. 
من روى ٥ نفرى یا ٦ نفرى نظر نمیدھم و آمارھایى را ھم کھ رفیق 
بھ  میکنم ھنوز میشود  فکر  ام. ولى  نکرده  رضا میگوید مطالــعھ 

فرمول خانواده ٥ نفرى چسبید چون ایراد خاصى در این نمیبینم.

در  باشد،  نباید خانواده  مبنا  کھ  ناصر جاوید  این صحبت  در مورد 
کل بھ یک معنى این حرف درست است. اما بھرحال در این جامعھ 
مقدارى از وسائل زندگى بشکل خانوادگى مصرف میشود. مثال شما 
نمیتوانید در ھزینھ اى کھ در یک جامعھ فرضى قرار است دولــت 
ھزینھ  کنید.  را حساب  اش  ھزینھ مسکن  بپردازد  کودک  ھر  براى 
باید  باالخره  شما  کنید.  حساب  جداگانھ  ھم  را  پدر  و  مادر  مسکن 
این را بگوئید کھ خانواده کارگر با طول و عرض معین خانھ چند 
اطاقھ دارند. و ھزینھ خانھ اى با این اندازه را باید در مخارج کارگر 
خانواده  کھ  مادام  بھرحال  غیره.  و  نقلیھ  وسیلھ  یا  کنید.  محسوب 

باید  این  جائى  یک  و  است  واقعى  پدیده  یک  خانوار  بودجھ  ھست 
جھت  با  گفتم  کھ  ھرچند  بدھد.  نشان  دستمزد  محاسبھ  در  را  خود 
عمومى بحث ناصر جاوید موافقم کھ جامعھ باید بھ سمتى برود کھ 
انسانھا از ھمان بدو تولــد بصورت مستقل و داراى حقوق محسوب 
و  نباشد  دیگرى  آور کس  نان  امروز  معنى  این  بھ  کسى  و  بشوند 
ھرکس بھ صرف این کھ یک انسان است و در این جامعھ بھ دنیا 
مورد  در  بشود.  پرداخت  مخارجش  تمام  و  باشد  تامین  است  آمده 
سطح رفاه میپرسید، ناصر جاوید گفت باید کارگران خودشان تعیین 
کنند. این کامال درست است و مالحظھ اصلــى ھم ھمین است. اما 
موقعیت  در  را  خود  کنند دیگر.  عمال تعیین  باید  کارگران  باالخره 
تعیین  باید  خودش  کھ  گرفتھ  را  حق  این  االن  کھ  بگذارید  کارگرى 
کند و میخواھد امروز این سطح را تعیین کند و بھ این عنوان باید 
چیزى بگوئیم. راستش بنظر من جامعھ عادت کرده است کھ کارگر 
«بخش محروم» جامعھ باشد و ھر بورژوایى کھ سر کار میاید بر 
نشود.  چھ  و  بشود  چھ  باید  محروم»  «بخش  این  کھ  بگوید  منبر 
من میپرسم اصال چرا کارگر بخش ثروتمند جامعھ نیست و کارفرما 
بخش محروم؟ چرا آنھایى کھ کار جدى اى نمیکنند و اموالــشان را 
آنھائى نیستند کھ جنوب  از آن استفاده تولــیدى بشود  اند کھ  داده 
آنھائى  و  نمیرسد،  شنا  استخر  بھ  دستشان  و  میکنند  زندگى  شھر 
ھم دست  ثروت  توزیع  کھ  اینست  علــت  اینطورند؟  میکنند  کار  کھ 
آنھاست. توزیع در کنترل ھمان است کھ تولــید را در اختیار دارد. در 
نتیجھ اکثریت عظیم محروم است و اقلــیت ناچیزى مصرف میکند و 
ظاھرا سطح متعارف و استاندارد زندگى سطح ھمان اکثریت محروم 
است. من میگویم اگر در دنیا، و بنظر من شاخص دنیاست و سطح 
مردم  کشور،  ھمان  در  مرفھ»  و  «خوشبخت  خانواده  یک  زندگى 
باشد.  داشتھ  تلــویزیون  باید  کارگر  نگاه میکنند،  تلــویزیون  دارند 
اگر تلــویزیون رنگى آمده مال کارگر ھم باید رنگى باشد. اگر یخچال 
براى نگھدارى مواد غذائى در حیطھ مصرف بشر امروز ھست باید 
خیلــى  ما  بگوید  کشورى  است  ممکن  باشد.  داشتھ  کارگر  را  آنھا 
را  این  کھ  غیره،  و  است  پائین  خیلــى  مان  سرانھ  تولــید  فقیریم، 
میشود رفت و تحقیق کرد و دید و طبعا در ھمان کشور ھم باز کارگر 
باید باالترین نرم زندگى ممکن را داشتھ باشد. اما در کشورى مانند 
ایران مردم یخچال دارند، تلــویزیون دارند، ماشین دارند و حتى در 
این جمھورى اسالمى ھم عده اى خیلــى بیشتر از اینھا دارند و برق 
داشت.  معلــوم میشود میشود  و آب و مسکن مناسب ھم ھست و 
من میگویم ھمھ اینھا باید درحیطھ مصرف کارگران باشد. بنظر من 
کارگر نباید ذھنیت کسى را کھ قرار است قشر فرودست و محروم 
جامعھ را تشکیل بدھد بھ خود بپذیرد. کارگر وقتى مطالــبھ رفاھى 
این مطالــبھ واقعا مطالــبھ رفاھى باشد.  باید  خود را مطرح میکند 
فرزندان کارگران باید مثل ھر کودک دیگرى تا دوره دانشگاه امکان 
شده  تضمین  باید  کارگر  بھداشت  باشند.  داشتھ  آموزش  و  تحصیل 
و  پیشگیرى  امکانات  بھترین  و  پزشکى  وسائل  بھترین  و  باشد 
تشخیص برایش وجود داشتھ باشد. محیطش سالــم باشد، در خانھ 
اش رفاه داشتھ باشد. یعنى ھمانطور کھ یک انسان متمدن در قرن 
بیستم انتظار دارد زندگى کند ھمانطور زندگى کند. بھ این معنى بھ 
ھمان صحبت چند وقت قبل بر میگردم کھ گفتھ شد در تورم قیمت 
شود.  محاسبھ  کارگران  مصرفى  کاالھاى  بعنوان  باید  کاالھائى  چھ 
بنظر من این بحث یک گیرى دارد. اگر شما یک شوراى کارگرى را 
موظف کنید کھ برود و اقالم «مورد استفاده کارگران» را محاسبھ 
کند، احیانا سراغ اتوموبیل نمیرود. بنظر من باید این را ھم حساب 
کند. ھنوز من مدرکى دال بر این کھ قیمت اتوموبیل کمتر از نخود 
لــوبیا باال میرود و گنجاندن نرخ تورم آن در محاسبھ افزایش ھزینھ 
زندگى کارگر بھ ضرر کارگر تمام میشود ندیده ام. در مجموع قیمت 
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کاالھا ربط جدى بھم دارند.نوسانات اینھا در حدود ثغور معینى است. 
ممکن است کاالھاى وارداتى بھ نسبت تولــیدات داخلــى نرخ تورم 
متفاوتى داشتھ باشند، اما بھرحال اینھا برھم تاثیر میگذارند و حدود 
نوساناتشان بھم نزدیک میشود. منظورم اینست کھ تفکیک کاالھاى 
مصرفى بھ کاالھاى مصرفى کارگران و سایر کاالھا این ضرر را دارد 
کھ تصویر محرومیت کارگر از مجموعوعھ محصوالت مصرفى را 
ابقاء میکند بدون آنکھ لــزوما چیزى در محاسبھ تورم بھ نفع کارگر 
در بر داشتھ باشد. در محاسبھ مخارج خانواده باید نھایت رفاھى را 
کھ عقل سلــیم در آن جامعھ معین براى آحاد آن جامعھ مقدور میداند 
منظور شده باشد. اگر بیایند و بگویند آخر اینطور نمیشود چون ما بعد 
از اینکھ خرج ارتشمان را دادیم و خرج ساواک را دادیم و بھ جنبش 
حزب هللا در لــبنان کمک کردیم و مخارج لــفت و لــیس روحانیت 
اینقدر میماند، جواب  برداشتیم  را  تامین کردیم و سود خودمان  را 
من کارگر باید این باشد کھ آن ھزینھ ھا را ندھید. من کھ نگفتم این 
خرجھا را بکنید. اینقدر درآمد کشور است کھ حاصل کارى است کھ 
من میکنم. این را بگذارید وسط. شاید یک شاخص این باشد:  وضع 
زندگى کارگر باید طورى باشد کھ اگر کارفرما را مجبور کردند برود 

مثل کارگر زندگى کند از نظر رفاھى برایش على الــسویھ باشد.

مصطفى صابر:  نکتھ دیگرى کھ در بحث تعیین دستمزد و حداقل 
دستمزد وجود دارد و قبال ھم چند بار بھ آن اشاره شد. اینست کھ 
بانک مرکزى اعالم میشود  از طرف  بر مبناى تورمى کھ  دستمزد 
سالــیانھ توسط شورایعالــى کار تعیین میشود. خود ما ھم در برنامھ 
مان از افزایش دستمزد بھ تناسب تورم صحبت میکنیم. اینجا این سوال 
ھست کھ این نرخ تورم را چھ کسى تعیین میکند؟ آیا نرخ اعالم شده 

بانک مرکزى قبول است یا اگر نیست مرجع تعیین تورم کدامست؟

منصور حکمت:  اینجا گفتھ شد کھ اگر جامعھ و اقتصاد در یک وضع 
نداشت  بازار سیاه در آن وجود  قیمتى و  نظام چند  بود و  متعارف 
میشد آمار بانک مرکزى را براى محاسبھ تورم مبنى قرار داد. من 
فکر میکنم حتى در آن حالت ھم کارگران موظف بودند کھ بھ آمار 
مستقل خودشان برسند. این آمارھا در ھمھ کشورھا، حتى کشورھاى 
اروپائى «حساب و کتاب» دارد. خود آنھا ھم بر سر مسالــھ تورم 
با اتحادیھ ھایشان کار دارند. در تک تک این کشورھا تورم یکى از 
آن  بر مبناى  شاخص ھایى است کھ کارگرى کھ متشکل ھم ھست 
خواست اضافھ دستمزدش را تعیین میکند. بنابراین دولــت منفعت 
دستکارى  کمتر  تورم  نفع  بھ  را  آمارھا  آنکھ  براى  دارد  اى  ذاتى 
حزبى  مبارزه  کھ  کشورھائى  از  خیلــى  در  اینکھ  بخصوص  بکند. 
داردسعى  تمام مدت  دارد، حزب حاکم  و غیره جریان  پارلــمانى  و 
میکند کھ نشان بدھد از نظر اقتصادى موفق بوده است و از جملــھ 
تورم کمتر شده. روش این دستکارى آمارى خیلــى توطئھ گرانھ ھم 
نیست. اینھا ھزار و یک جور ضریب دارند کھ در محاسبھ آمارى 
در  دستشان  است.  تخمینى  اینھا  از  خیلــى  کنند.  حساب  باید  تورم 
اینھا باز است. بستھ بھ اینکھ از فروردین تا فروردین حساب کنند 
یا از خرداد تا خرداد بھ دو عدد مختلــف میرسند. باالخره آن عددى 
دولــت  نفع  بھ  کھ  است  میاید عددى  بیرون  اینھا  دست  زیر  از  کھ 
با  باید  ھم  این  بھ  بنابراین  است.  شده  تعدیل  کارفرمایان  جامعھ  و 
قدرى احتیاط نگاه کرد. من فکر میکنم در ھر حال کارگر ھم درست 
در شرایط  باید،  دارد  را  آمارگیر خودش  و  محقق  کھ  بورژوا  مثل 
فرضى کھ تشکلــھاى کارگرى وجود دارند، کمیسیون ھاى خودش 
را تشکیل بدھد و خودش مستقال تورم و غیره را حساب کند. این کار 
دشوارى ھم نیست. ھمان استاد دانشگاھھایى کھ میتوانند از دولــت 
حقوق  میتوانند  ھم  کارگرى  اتحادیھ  از  کنند  کار  و  بگیرند  حقوق 

کارگران میگویند. بروند کھ  دنبال کارى  کنند و  کار  بگیرند و 

نکتھ دیگر اینکھ در کشورى مانند ایران اینکھ آمار بانک مرکزى 
بھ شما  را  اى  اعداد ساده  من  است.  روز روشن  مثل  است  دروغ 
میدھم خودتان حساب کنید. قبل از انقالب فرض کنید درآمد سرانھ 
ایران چیزى حدود دوھزار دالر است. این مقدار دالر در بازار جھانى 
گندم،  معینى  مقدار  آن  ازاء  در  یعنى  دارد.  معینى  قدرت خرید  یک 
لــباس، و غیره میدھند. در این دھسالــھ بر سر خود دالر چھ آمده 
است؟ مستقل از ایران دالر در بازار آمریکا چھ میتواند بخرد؟ در 
با  ایران مثال دوھزار دالر بوده  دوره رونق نفتى کھ درآمد سرانھ 
سیر  و  بخورند  غذا  میتوانستند  نفر  دو  آمریکا  خود  در  دالر  یک 
خود  یعنى  خرید.  نمیشود  قیمت  این  بھ  را  پپسى  یک  االن  بشوند. 
پائین آمده است. حاال شما قدرت خرید و نرخ  دالر قدرت خریدش 
برابرى لایر و دالر و تغییرات آن را ھم حساب کنید، کھ از ھشت 
تومان بھ صدو سى تومان رسیده است، ببینید قدرت خرید لایر بھ 
نسبت اجناس در بازار جھانى چھ بسرش آمده (و ایران ھم کشورى 
است کھ مقدار بسیار زیادى از مایحتاج خود را وارد میکند). من و 
شما کھ صد تومان، یعنى ھزار لایر، میگیریم بھ نسبت چھل تومان 
دستمزد دھسال پیش چھ چیزى میتوانیم از این بازار بخریم؟ اگر بھ 
تورم چندین صد درصدى نرسیدید یکجاى محاسبھ تان اشتباه دارد. 
۲۳ درصد و ۲۲ درصد و اینھا براى آبرو نگھدارى حزب و دولــت 
حاکم است و براى پرت کردن جلــوى مردم و مراجع بین الــملــلى 
بدرد میخورد. وگرنھ باید بروند سراغ آمارھاى واقعى ٥۰۰ درصد 
امسال و ۳٥۰ درصد پارسال و غیره. نکتھ دیگرى کھ میخواستم 
و  دستمزد  حداقل  چھ  دستمزدھا،  زدن  گره  کھ  اینست  بکنم  اضافھ 
اتوماتیک ھنوز  بھ تورم و ترمیم  کلــى  چھ نرخ دستمزد ھا بطور 
باال  ھم  کار  بارآورى  کردند.  اشاره  ھم  دیگر  رفقاى  نیست.  کافى 
پارسال در مدت  از  میرود. یعنى کسى کھ امسال کار میکند بیشتر 
معین محصول و ثروت و سود بوجود میاورد. بھ نسبت دوره قبل 
با کار کارگر ماشین آالت بیشترى بھ حرکت درمیاید، مواد تولــیدى 
بنابراین  میشود.  تولــید  بیشترى  اجناس  میشود،  بیشترى مصرف 
دستمزد نھ فقط بھ تناسب تورم بلکھ بھ تناسب افزایش بارآورى کار 
باید باال برود. جالــب اینست کھ ھمانھا کھ در آمارھایشان تورم را 
پائین میاورند، در آمارھاى دیگرشان، بعنوان ھمت دولــت سر کار، 
مدام از باال رفتن بارآورى کار سخن میگویند. باید ما ھم بگوئیم اگر 
بارآورى کار باال رفتھ است لــطفا سھم کارگر را بپردازید. شاخص 
و  تورم  کار،  آورى  بار  مصرف،  الگوى  رشد  ھست.  زیادى  ھاى 

غیره، کھ باید در محاسبھ ترمیم و افزایش دستمزد منظور بشود.

ابتداى این بحث گفتم برگردم.  در آخر میخواھم بھ آن نکتھ کھ در 
باشد  کارگر  قبول  مورد  بخواھد  کھ  کارى  قانون  در  باید  من  بنظر 
بگیرد.  صورت  اتوماتیک  گفت،  جاوید  ناصر  کھ  ھمانطور  اینھا، 
کسى  اگر  باشد.  داشتھ  نباید  کارگر  براى  دوندگى  و  دردسر  یعنى 
بخواھد ندھد و مدعى باشد کھ نمیشود داد و غیره او باید دوندگى 
کند. باید مرجعى این شاخصھا را محاسبھ کند و افزایش مورد نظر 
قیمت  میرود،  باال  اینطور  خانھ  اجاره  بگذارد.  کارگر  بھ حساب  را 
کار  نیروى  فقط  این  گویا  میرود،  باال  اتوماتیک  ھمینطور  اجناس 
است کھ نمیشود قیمتش از فردا از طرف خود فروشنده اش تغییر 
کند. اینھم ھمانطور کھ گفتھ شد بستگى بھ این دارد کھ اوال سطح 
مبناى دستمزدھا و حقوق کارگران را چقدر نوشتھ اند و ثانیا تشکل 

کارگرى چھ اختیاراتى دارد و چھ امورى را بدست گرفتھ است.

مصطفى صابر:  چند نکتھ دیگر در مورد دستمزد ھست کھ باید بھ 
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آن بپردازیم. یکى مزد شغل و مزد پایھ است. صحبتھائى کھ تابحال 
داشتیم اساسا مربوط بھ حداقل دستمزد و مزد مبنا بود کھ سراسرى 
تعیین میشوند و در آنھا رفاه و تامین زندگى کارگر بھ صرف کارگر 
در  کھ  اینجاست  مسالــھ  اما  بگیرد.  قرار  توجھ  مورد  باید  بودنش 
تعیین  بھ  احتیاج  بھرحال  معین  کارھاى  و  معین  شغلــھاى  مورد 
جداگانھ دستمزد ھست. در قانون کار جمھورى اسالمى این مسالــھ 
این  مقصودم  اینجا  داده شده.  حوالــھ  بندى مشاغل  طبقھ  بھ طرح 
بپردازیم.  مشاغل  بندى  طبقھ  طرح  خود  بھ  جزئیات  در  کھ  نیست 
ولــى فکر میکنم از آنجایى کھ مسالــھ مزد شغل خیلــى مھم است 
الزم است کھ در خطوط کلــى ھم کھ شده روى این طرح صحبت کنیم. 
با توجھ بھ اینکھ طبقھ بندى مشاغل جمھورى اسالمى فاکتورھاى 
و  استثمار  تشدید  و  کارگر  کشیدن  انقیاد  بھ  براى  دارد  متعددى 
مزد  تعیین  براى  کھ  میکنید  فکر  شما  آنھا.  بین  تفرقھ  ایجاد  حتى 
طرح  آیا  و  باشد  داشتھ  وجود  باید  اصلــى  مالکھاى  چھ  مشاغل 

باشد؟ مبنا  میتواند  اسالمى  جمھورى  در  مشاغل  بندى  طبقھ 

منصور حکمت:  راستش ھرجا صحبت از طبقھ بندى و درجھ بندى 
جمع  را  پایم  و  دست  کمى  من  میاید  پیش  کارگران  بندى  تقسیم  و 
میکنم. این نوع طبقھ بندیھا حتما منفعت ھاى اقتصادى کوتاه مدتى 
براى بخشھایى از طبقھ کارگر دارد و رفاه بیشترى براى بخشھایى 
ببار میاورد و خود این مکانیسم پلـکانى اجازه میدھد کھ کال طبقھ 
کارگر بتدریج موقعیت خود را بھبود بدھد. اما مستقل از این منافع 
مقطعى و بخشى، این تقسیم بندیھا در دراز مدت علــیھ ھمبستگى 
کارگرى کار میکند. یعنى اگر از من بپرسند ترجیح خود من اینست 
کھ مسالــھ طبقھ بندى مشاغل یک عنصر حاشیھ اى در تعیین سطح 
سختى  یعنى  اى.  حاشیھ  بھرحال  اما  واقعى  باشد.  کارگران  زندگى 
تاثیر  باید  نامناسب  اقلــیمى  شرایط  مثال  یا  کار  سابقھ  شاید  و  کار 
داشتھ باشد، اما نباید کیفیتا زندگى کارگرى کھ در این شرایط سخت 
کار نمیکند خیلى از این یکى پائین تر باشد. در مجموع فکر میکنم 
در  کردن  کار  کند.  کار  سخت  شرایط  در  عمر  یک  نمیتواند  کارگر 
شرایط سخت باید حدود و ثغورى داشتھ باشد و باالخره ھر کارگرى 
زمانى از آن فارغ بشود و برود در شرایط دیگرى کار کند. نمیشود 
یک نفر را بیاندازند در معدن و ۱٥ سال رنگ آفتاب را بخود نبیند 
و دلــشان خوش باشد کھ ماھى ۲٥۰ تومان بھ او اضافھ داده اند. 
این جبران کردن نشد. طبقھ کارگر نباید این را بپذیرد. علـت اینکھ 
کرده  پیدا  مقبولــیت  کارگران  میان  در  بھرحال  بندى  طبقھ  طرح 
از کارگران  آن مبنا عده اى  بر  اینست کھ  اجرا بشود  و میخواھند 
باید  کھ ھمھ  است  اى  جنبھ  این  میبرند.  باال  را  درآمدشان  بھرحال 
از آن حمایت کنیم. منتھا جھت اصلــى مبارزه کارگر در دراز مدت 
کارگرى  زندگى  متعارف  و  استاندارد  سطح  بردن  باال  متوجھ  باید 
باشد.  اى  حاشیھ  آن  در  تفاوتھا  این  کھ  نحوى  بھ  باشد  جامعھ  در 
اگر مملــکتى میتواند زندگى انسانى تامین کند این راباید براى ھمھ 
ما  میگویند  و  میزنند  باال  آستین  کھ  کسانى  ھمھ  براى  کند.  تامین 

براى این جامعھ کار میکنیم. این باید اساس بحث دستمزد باشد.

از مسالــھ دستمزد  دیگرى  بھ جنبھ  بدھید  اجازه  مصطفى صابر:  
بپردازیم و آنھم مسالــھ دستمزد غیر نقدى یا دستمزد جنسى است. 
کال  شده.  شناختھ  رسمیت  بھ  این  اسالمى  کار جمھورى  قانون  در 
راجع بھ دستمزد غیر نقدى و جنسى، رفیق حکمت، نظرتان چیست؟ 

است؟ درست  اصوال  نقدى  غیر  بصورت  دستمزد  پرداخت  آیا 

یک  نقدى  غیر  دستمزد  پرداخت  میکنم  فکر  حکمت:  من  منصور 
برخورد ارتجاعى تمام عیار بھ طبقھ کارگر است. ببینید ھنر سرمایھ 

دارى در مقایسھ با براى مثال جامعھ برده دارى و یا فئودالى چیست؟ 
ظاھر امر اینست کھ آدمھا آزادانھ در روند تولــید شرکت میکنند و 
بعد بعنوان عناصر مستقل و آزاد بھ بازار میایند و آنجا آنچھ را کھ 
میخواھند میخرند. این مبناى فرق کارگر «آزاد» در این جامعھ با برده 
است. چراکھ برده براى کسى کار میکرد و صاحبش بھ او میگفت کھ 
حاال میتوانى روى این زیلو بخوابى، این نخودلوبیا را بخور و این 
جل را بپوش و غیره. تو براى من کار میکنى ومن ھم مایحتاج زندگى 
ات را در اختیارت میگذارم. این تعریف برده است. ھنرى کھ سرمایھ 
دارى کرده است و دویست سال است کھ بھ اسم آزادى و برابرى و 
جامعھ مدنى و جامعھ مدرن از آن حرف میزنند این بوده است کھ 
معیشت آدمھا را از صاحب کار جدا کرده و گفتھ است کارفرما بھ 
بازار  در  میرود  خودش  او  کاالست،  کار  نیروى  بدھد،  پول  کارگر 
ھرچھ خواست میخرد. بھ ھر درجھ اى کھ شما دستمزد جنسى دارید 
اختیار  کھ صاحب  میگذارید  این موقعیت  در  رادارید  کارگر  میدھید 
خرج خودش نیست. انگار کارگر را «نگھدارى» کرده اید کھ بیاید 
برایتان کار کند. بھمان درجھ او را تنزل داده اید بھ موجودى پائین 
تر، حتى از مقام انسانى اش. بنابراین بنظر من مطلــقا نباید دستمزد 
جنسى را قبول کرد. مطلــوبیت دستمزد جنسى براى کارگر در شرایط 
قیمت  میگوید  بخودش  است.  روشن  خیلــى  سیاه  بازار  این  وجود 
فالن کاالى مصرفى در بازار فالنقدر است و من میتوانم بروم بھ نرخ 
دولــتى فالنقدرش را بگیرم. پس بجاى مزد، کوپن آن مقدار کاال را 
بھ من بده. در چنین اوضاعى و با این بازار سیاه این گرایش وجود 
دارد. اما دقیقا ھمین نوع عوامل، مثل بازار سیاه، مثل جنگ، مثل 
اقتصاد ورشکستھ ورژیم سرکوبگر است کھ باعث میشود موقعیت 
کارگر از ھمین طرق معین تنزل کند بھ حدى پائین تر از آن چیزى کھ 
کارگر بھ آن دست یافتھ بود. بنظر من باید جلــوى این مقاومت کرد 
باالخره در بازار سیاه قیمت آن جنس چقدر است ھمان قدر مزد بدھید 
دیگر. اگر بھ نرخ دولــتى جایى میفروشند پولــش را بدھید خودم 
باشد.  آنجا  میروم  من  وقتى  جنس  کھ  کنید  تضمین  میخرم.  میروم 
دستمزد  کارگر صاحب  سیستم  این  در  بخرم.  نخواستم  شاید  ولــى 
خودش نیست کھ اگر خواست با آن چیزى را بخرد و اگر نخواست 
نخرد. فالنقدر دستمزد را بصورت کوپن مرغ میدھند و فالنقدرش 
را بصورت کوپن خواروبار و غیره. یعنى در عمل ھمان حرفى را 
کھ بھ برده میزدند دارند بھ کارگر میزنند. توبراى من کار کن منھم 
غذا و پوشاک و سرپناه بتو میدھم. این حالــت فقط ھم در این بند 
نیست. در بند «کسر دیون» ھم ھست. من نمیفھمم، ھمھ جاى دنیا 
ھرکس بھ کسى بدھکار است بعد از اینکھ حقوقش را گرفت میرود 
بدھى ھایش را میدھد. ولــى کارگر کسى است کھ از قبل طلــبشان 
را از حقوقش برمیدارند! من جایى کار کرده ام یکى رفتھ سرخود از 
حقوقم طلــب خودش را برداشتھ، سھم شریکش را ازآن برداشتھ، 
اگر خانھ ازش کرایھ کرده ام اجاره اش را برداشتھ. یعنى کارگر حق 
ندارد بھ صاحبخانھ اش بگوید این ماه اجاره ات را نمیدھم. ایشان 
برداشتھ. یعنى قبل از اینکھ اصال پول بدست کارگر برسد عده اى 
جمع شده اند و انگار دارند مال یک صغیر را تعیین تکلیف میکنند 
ھرچھ خواستند را برداشتھ اند. منتھا «انصاف» داده اند و گفتھ اند 
دیگر  این  برداشت!  نمیشود  را  فالن  نفقھ»و  و  اول  درجھ  «دیون 
خیلى ارتجاعى است. مزد کارگر را باید داد دست خودش و اگر با 
آن مزد نمیتواند در بازار آزاد آنچھ را کھ باید بخرد، باید این مزد را 
بیشتر کرد تا بتواند بخرد. دولـت از کجا بھ نرخ دولــتى آن اجناس 
را گیر میاورد کھ بھ کارگر میدھد؟ بگذارد یکجایى خودم بروم بخرم 
دیگر. بھ کس دیگرى نفروشد. با کارت کارگرى بفروشد. بن دادن 
بنظر من یک قدم عقب مانده است کھ بھیچ عنوان نباید قبول کرد. 
شاید سوال کسى این باشد کھ پس مبارزه براى بن و غیره را باید چھ 
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کرد؟ بنظر من براى ھرچھ طلــبکاریم باید بجنگیم. حال اسم این بن 
است یا ھرچھ. ولى بنظر من در این میان یک چیزھایى نباید از یاد 
کارگر برود. از جملــھ اینکھ این مبارزه بھ من تحمیل شده است کھ 
این  بگذارند.  اختیارم  در  غذائى  مواد  کھ  باشم  این  دنبال  و  بروم 
موقعیتى است کھ بخاطر فشارھاى مستقیم و غیر مستقیم بھ آن عقب 

رانده شده ایم. در اسرع وقت باید از این موقعیت بیرون بیائیم.

در نتیجھ فکر میکنم ھم در مورد این مسالــھ، ھم در مورد اضافھ کارى و 
ھم در بحث طبقھ بندى و خیلــى موارد دیگر، بدرجھ اى کھ کارگر مبارزه 
اش را ببرد بر سر دستمزد پایھ و خود دستمزد و ساعت کار، بھمان 
درجھ جانش از این نبردھاى جبھھ بھ جبھھ بر سر چیزھاى متفرقھ 
خالص میشود، کھ تازه در خیلــى ھایش وقتى پیروز ھم بشود تازه 

بمعنى مسجل شدن موقعیت عقب رانده شده اش در جامعھ است.

اسالمى خارج  کار جمھورى  قانون  بحث  از  مصطفى صابر:  کمى 
علــیرغم  کارگران  خیلــى  االن  کھ  دارید  توجھ  ولــى  میشویم 
اعتراضاتى کھ بھ بن دارند و علــیرغم ناخوشنودى کھ از آن دارند آن 
را میخواھند. و دولــت خیلــى مایل است کھ ندھد و بھ نحوى از زیر 
آن شانھ خالــى کند و دارد سعى میکند کھ بصورت ھاى مختلــف ، با 
کاھش اقالم بن، با کیفیت بد محصوالتى کھ از طریق بن کارگرى داده 
میشود از سر و تھ این بزند. در این مورد چھ میگوئید؟ یعنى تقاضایى 

کھ بین کارگران براى بن ھست با توجھ بھ فقر و فالکتى کھ ھست.

طریق  بھ  و  ھرکسى،  زندگى  در  من  بنظر  منصور حکمت:  ببینید 
اولــى در زندگى طبقھ کارگر، شرایط سختى پیش میاید کھ مجبور 
است بھ آب و آتش بزند وتحقیر زیاد تحمل کند. اما اینھا دوره ھاى 
گذرایى در زندگى و مبارزه کارگرى است. قانون کار بر سر عکس 
انداختن از طبقھ کارگر و چسباندن آن بھ شناسنامھ اش است. یعنى 
آقاجان در این مقطع از ایشان عکس انداختیم و ایشان این شکلــى 
این  است،  اش  قیافھ  و  و وضع  سر  این  است،  لباسش  این  است. 
وقتى  شھربانى  بشناسید.  را  کارگر  طبقھ  اینطور  و  است  نگاھش 
آدمى را میگیرد، آدمى کھ در خیابان تمیز و موقر ھم بنظر میرسد، 
فورا سرش را میتراشد و نمره اى بھ گردنش میاندازد و میزند در 
پرونده اش. دادگاه ھم آن عکس را نگاه میکند و میگوید این حتما 
مجرم است، آخر این قیافھ چطور میتواند احترام کسى را جلـب کند! 
با  از طرف  نمیایند  ھیچوقت  انسانھا.  تحقیر  براى  است  کارى  این 
کراواتش در کالنترى عکس بیاندازند و بگویند ایشان این جرم را 
مرتکب شده. من میگویم حتى اگر بعنوان یک انسان و بعنوان بخشى 
اگر عکاس  دیگر  کنم،  تحمل  را  تحقیر  بشوم  مجبور  طبقھ  یک  از 
بھشان  چیزى  یک  باید  انداختن  عکس  بھ  کنند  شروع  و  بیاورند 
بگویم دیگر. ممکن است امروز بن بگیرم. اگر گرسنھ باشم شاید 
بگیرم. یک طبقھ ممکن است در مقیاس وسیع این کار را یکسال، 
دو سال، بکند، و ھمھ اینھا بصورت یک خشم عمیق در طبقھ ذخیره 
اینھا میزند  تر بر سر  بلند کند محکم  میشود و فردا کھ دستش را 
کھ دیگر بلــند نشوند. اما در این مقطع یکى دوسالــھ کھ زیر فشار 
مجبور شده است درموقعیت تحقیر شده اى قرار بگیرد، در موقعیتى 
کھ دارند کارگر را عامدانھ بى شخصیت میکنند، دیگر نباید اجازه 
بدھد کھ از او عکس بگیرند و در قانون کار بچسبانند و بگویند این 
کارگر ایرانى است. این آن بخشى از کارگران جھان است کھ در ایران 
زندگى میکند. بھ او نخود لوبیا میدھیم، دیونش را از حقوقش بر 
میداریم، و بعد آقاى فالن را بعنوان نماینده اش میگماریم. نباید این 
را اجازه داد. براى ھمین قانون کارش را باید رد کرد و بن را ازش 
گرفت. اگر مجبوریم باید برویم و بن را بگیریم. باید سعى کنیم این 

دوره ھرچھ کوتاه تر باشد. نمیتوانیم از بن گرفتن یک فلــسفھ زندگى 
براى جنبش طبقاتى درست کنیم. اگر باید بن را گرفت باید االن گرفت 
اما فکرى کرد کھ قال این مسالــھ بن گرفتن کنده بشود بحث برود سر 
دستمزد. بحث رد کردن دستمزد غیر نقدى بحث قدیمى جنبش طبقھ 
کارگرى است کھ دارد تازه از دل نظام فئودالــى و ارباب و رعیتى 
کارگرى  قدیمى ھر  این شعار  متولــد میشود.  دارى  پیشاسرمایھ  و 
کرده  فکر  اش  اجتماعى  و شخصیت  زندگى  بھ  دقیقھ  دو  کھ  است 
باشد. این بنظر من بحث شخصیت پیدا کردن کارگر است. بنظر من 
نیروى کارگر بخشا تابعى است از اینکھ چھ تصویرى از شخصیت 
اجتماعى خودش بھ کل جامعھ معاصرش داده است. اینھا آمده اند 
این شخصیت را خرد کنند و اگر من این را قبول کنم حتى اگر امروز 
بن را بگیرم فردا بھ ده شکل دیگر لـگدمال میشوم. من فکر میکنم 
اساس مسالــھ اینجاست. بھ ھیچ عنوان نباید اجازه داد کسى بیاید و 
در این مقطع وضعیت فعلــى را بعنوان خصوصیت زندگى من کارگر 
دائمى و جاودانھ بکند. اگر واقعا کارگر کمى بخودش تکان بدھد و 
فکر میکنم میرود کھ اینطور بشود، انبار خواروبار اینھا را از زیر 
دستشان بیرون میکشد و پخش میکند. این با بن گرفتن خیلــى فرق 
میکند. فکر میکنم این دوره گذرا است و نباید اجازه داد کھ از این 
دوره گذرا یک فلــسفھ و سبک زندگى براى کارگر بسازند و او رابھ 
عھد عتیق برگردانند. بھ نحوى کھ برگشتن بھ نقطھ اى کھ کارگر 
دوباره بخواھد یک پدیده معتبر و صاحب شخصیت و ھمان «رھبر 
سر سخت ما» در جامعھ باشد کلــى طول بکشد. اینھا تعیین کننده 
است. فکر میکنم ھرجا بشود، و میدانم کھ خیلــى جاھا نمیشود، اگر 
جلــوى این انتخاب قرار بگیرى کھ بن یا شخصیت کارگرى، سعى کنى 
شخصیت کارگرى را انتخاب کنى. ھر روشى وجود داشتھ باشد کھ 

ھمین منفعت را بھ طریق دیگرى بگیرى باید آن را امتحان کنى.

مصطفى صابر:  این مسالــھ وجود دو بازار، بازار دولــتى و بازار 
و  تمایل  این  دارد.  وجود  ھم  کاال  قحطى  مسالــھ  کنارش  در  سیاه، 
این خواست ھست کھ دولــت باید کاالھاى مورد نیاز را تامین بکند. 
بنظر میرسد کھ این یک پایھ طرح بن کاالھا بود و براى مسخ کردن 
این خواست و در واقع خاک پاشیدن در چشم کارگران و کسانى کھ 

این خواست را داشتند مطرح شد. در این مورد چھ میگوئید؟

منصور حکمت:  نمیدانم بن دقیقا در این رابطھ مطرح شد یا نھ. من 
بیشتر فکر میکنم صحبتى کھ رضا مقدم کرد درست است. مزد را باال 
نبرده اند و براى بستن دھان کسانى کھ میگویند چیزى گیر نمیاید 
ما چکار بکنیم، بخیال خودشان راھى پیدا کرده اند. کھ بعد ھم توجھ 
کنید نتوانستھ اند تامینش کنند. من میگویم آن کاالھاى مورد نیاز از 
کجا قرار است بیایند؟ یا وارداتى است و یا در داخل تولــید میشود. 
باالخره یا در اسکلــھ ھا و انبارھاى بنادر باید پیدایش کرد و یا باید 
در محل تولــید پیدایش کرد.ھر بنى بشرى اگر اولــویت بھ مصرف 
کارگرى میدھد میتواند یک شوراى کارگرى تشکیل بدھد، نمایندگان 
کارگران را جمع بکند، با دفتر و ضابط بروند اینھا را حساب کنند 
جنس  کارگرى  کارت  با  و  بدھند  کارگرى  ھاى  تعاونى  تحویل  و 
بفروشند. این چھ اشکالــى دارد؟ آیا خیلــى پیچیده است؟ باالخره آیا 
دولــت دارد اینھا را بھ نرخ دولــتى میفروشد یا نمیفروشد؟ آیا جنس 
مربوطھ ھست یا نھ؟ اگر جنس ھست آخر این چھ روش دادن آن بھ 
کارگران است؟ اگر ھست لــطفا بگذارید در شرکت تعاونى کارگر بیاید 
بخرد. شاید اصال نخواست. شاید مھمان داشت خواست بیشتر بخرد. 
باالخره حجم معینى از کاال ھست کھ جامعھ کارگرى مصرف میکند و 
ایشان مدعى است کھ دارد با این روش در اختیارش میگذارد. خودت 
در اختیارش بگذار و اختیارش را ھم بگذار دست خودش دیگر. بنظر 
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من تشکیل مراکزتوزیع کاال کھ با کارت کارگرى جنس میفروشند، 
کمااینکھ بھ سفراى کشورھا ھم حتما یک جاى دیگرى دارند جنس 
پس  نیست  مربوطھ  جنس  اگر  نیست.  غیرعملــى  این  میفروشند، 
باالخره  کھ  نیست  اگر جنسى  یعنى  میدھند؟  بازى  را  ما  چرا  دیگر 
کارگر ببرد خانھ اش فقط روسیاھى بن بھ کارگر میماند و بس. من 
فکر میکنم اگر کلـکى در کار نیست راھش ھمین است. شرکتھاى 
داشتھ  کنترل  و  باشد  کارگران  خود  دست  در  کھ  توزیع  تعاونى 
باشد بر واردات و عمده فروشى مواد اساسى مورد نیاز کارگران.

طرح  راجع  مبحث  این  موضوع  آخرین  صابر:  بعنوان  مصطفى 
اسالمى  جمھورى  کار  درقانون  کھ  میکنیم  صحبت  تولــید  افزایش 
تولــید  براى  انگیزه  ایجاد  «بمنظور  میگوید   ٤٦ ماده  آمده. 
عالقمندى  افزایش  و  ضایعات  تقلــیل  و  بھتر  کیفیت  و  بیشتر 
و  دریافت  داد  قرار  طرفین  کارگران  درآمد  سطح  باالبردن  و 
تصویب  بھ  کھ  اى  نامھ  آئین  مطابق  را  تولــید  پاداش  پرداخت 
در  مینمایند».  منعقد  میشود  تعیین  اجتماعى  امور  و  کار  وزیر 

بدھید. بیشترى  توضیحات  شما  ھم  تولید  افزایش  طرح  مورد 

منصور حکمت:  بنظر من چھ در بحث قبلــى در مورد کار کنتراتى 
و چھ در این بحث مسالــھ اساسى رابطھ کارگر با سرمایھ دار و با 
محصول است. اگر میخواھید کارگر بھ تولــید و نتیجھ تولــید و بھ 
افزایش کمیت آن و غیره عالقمند باشد، من راه خیلــى بھترى سراغ 
دارم و آن اینست کھ سرمایھ دار جل و پالسش را جمع کند و برود و 
تولــید در دست جامعھ کارگرى قرار بگیرد. حکومت کارگرى برقرار 
بشود کھ درد مردم را تشخیص میدھد و براى نیاز مردم تولــید میکند. 
در آن حال کارگر دیگر پدیده اى منفک از کل جامعھ نخواھد بود و 
ھر شھروندى در تولــید نقش پیدا میکند و کار میکند و سعى میکند 
دردھاى مختلــف جامعھ را جوابگو باشد. بعبارت دیگر اگر بحث بر 
سر انگیزه است من میپرسم چرا کارگر بھ تولــید بیعالقھ است و چرا 
شما باید براى عالقمند کردن کارگر بھ تولــید دست در جیبتان بکنید. 
کارگر  مال  نھ  میشود  تولــید  جامعھ  این  در  آنچھ  کھ  اینست  پاسخ 
است و قرار است خیرش بھ کارگر برسد. محصول را برمیدارید و 
میروید. کارگر نباید بھیچ عنوان رضایت بدھد کھ مسئول بھتر شدن 
وضع سرمایھ دار باشد. خیلــى ساده بنظر من استدالل یک کارگر 
باید این باشد:  من در این جامعھ در طبقھ کارگر دنیا آمده ام. راھى 
جز فروش نیروى کار در مقابل من نگذاشتھ اید و من آمده ام این 
ھرچھ،  یا  و  میکنم  تولــید  زیاد  یا  کم  اگر  بفروشم.  را  کار  نیروى 
خودتان میدانید. من این مقدار با ریتمى کھ یک انسان میتواند کار 
کند کار میکنم و بھ اطرافم نگاه میکنم و میبینم آدم چطور میتواند 
زندگى کند و آن زندگى را میخواھم. این تازه در حالــتى است کھ شما 
سر کار ھستید. بحث اصلــى من اینست کھ شما اصال الزم نیست سر 
کار باشید. کارگر باید تا آنجا کھ بھ کارفرما مربوط میشود از موضع 
فروشنده نیروى کار حرف بزند. کارگر کاالیش را کھ یعنى صرف 
یک مقدار انرژى معین درساعات معین، در اختیار شما گذاشتھ است 
و اگر خوب یا بد از این استفاده میکنید دیگر خودتان میدانید. گره 
زدن کار کارگر بھ محصول یا نتیجھ کار، بنظر من عقب گردى است 
از موضعى کھ کارگر مدتھاست درجامعھ سرمایھ دارى بھ آن رسیده 
است. فرق کارگر مدرن امروزى با ھر انسان کارکن دیگر در طول 
تاریخ ھمین است کھ این یکى توانستھ است بھ نیروى کارش بعنوان 
یک کاال برخورد بکند کھ قیمتى رویش میگذارد و میفروشد و وقتى 
این نیروى کار مصرف شد او دیگر انسانى است مثل ھمھ انسانھاى 
جامعھ. بنابراین عقب رفتن از این بھ ھر شکل از شخصیت و آزادى 
کارگر و از ھویت اوبعنوان یک انسان آزاد کم میکند. بعالوه بدرجھ 

اى کھ کار کنتراتى و یا سھیم شدن در سود کارخانھ و غیره مشغلــھ 
بخشھایى از کارگران بشود، ھویت مشترک کارگرى نقض میشود. 
تمام خاصیت دنیاى فعلــى اینست کھ در سراسر جھان چند بیلیون 
انسان ھستند کھ در موقعیت مشابھى قرار گرفتھ اند. فروشنده نیروى 
کارند. اگر بنا باشد کھ یکى شان کفاش قطعھ کار باشد، دیگرى کسى 
باشد کھ تحت عنوان پاداش افزایش تولــید دارند مزدش را بھ اسم 
سھم در سود بھ او میدھند، ھویت عمومى و درد و موقعیت مشترک 
چیزھا  اینطور  بھ  من  بنظر  میشود.  مخدوش  زیادى  بدرجھ  کارگر 
ابدا نباید رضایت داد. کارگر کار میکند و سرمایھ دار سود میبرد. 
کارگر این مقدار کار میکند و با این شرایط، حال کارفرما سود میبرد 
یا نھ و چقدر میبرد امر خود اوست. مبارزه کارگر براى درآوردن 
آن از حلــقوم سرمایھ دار، مبارزه اى براى افزایش دستمزد است و 
براى گرفتن حکومت از دست سرمایھ دار و وسائل تولــید از دست 
سرمایھ دار. در این وسط دیگر معاملــھ دیگرى نداریم باھم بکنیم. 
توباشى و سودت را ببرى ولــى من بطرز عجیب و غریبى سعى کنم 
کھ تو بیشتر سود ببرى! میخواھم نبرى. اینجاست کھ طبقھ سرمایھ 
دار با مقوالتى مثل «صالح مملکت»، «صالح تولــید»، وطن، اسالم 
و غیره میخواھد این طور ادعا کند کھ کارگر در نتیجھ تولــید باید 
دخیل باشد. کارگر در نتیجھ تولــید خیلى ذینفع است بھ این معنى کھ 
میخواھد آن را از دست سرمایھ دار دربیاورد و درخدمت نیازھاى 
بشر قرار بدھد. ولى در غیاب این و مادام کھ این تالش در جریان 
است و ھنوز من باالجبار باید بعنوان فروشنده نیروى کار در تولــید 
ظاھر بشوم، دیگر برو مسائل سودآورى ات را با خودت حل کن. گره 
زدن کار کارگر با حجم تولــید، سود، مرغوبیت، قدرت رقابت واحد، 
خودکفائى کشور و غیره ھمھ چاخانھا و دروغھاى طبقھ سرمایھ دار 
است براى بیشتر کار کشیدن و نتیجھ اش ھم ھمانطور کھ رضا مقدم 
گفت فرسودگى کارگر است. میخواھم بپرسم در این ھمھ کشورھا، 
میکنیم،  کار  بیشتر  خوب  بسیار  اند  گفتھ  کارگران  کھ  ژاپن،  مثال 
مرغوبتر تولــید میکنیم و غیره بعد از دویست سال تاثیرش بر زندگى 

بورژوا. بورژوا  و  مانده  کارگر  کارگر  بوده.  چھ  کارگر  خود 

 فصل هفتم
مدت کــار

مصطفى صابر:  قانون کار جمھورى اسالمى مدت کار را۸ ساعت 
در روز و ٤٤ ساعت در ھفتھ تعریف کرده است. کھ براى کارھاى 
 ۳٤ و  روز  در  ساعت  شش  بھ  زیرزمینى  آورو  زیان  و  سخت 
کار  الیحھ  تا ٦۰این  مواد ٥۰  میکند.  پیدا  کاھش  ھفتھ  در  ساعت 
بھ مسالــھ مدت کار اختصاص دارد. سوال را اجازه بدھید از اینجا 
شروعبکنیم کھ کال در مورد این مبحث قانون کار رژیم چھ نظرى 
چرا  داشت.  کار  تعیین ساعت  براى  باید  معیارھایى  چھ  کال  دارید، 
باید بگوئیم ۳٥ ساعت ٤۰ ساعت، یا ۳۰ ساعت؟ ما چھ موازینى 

داریم؟ کنند  باید مطالبھ  کارگران  کھ  کارى  تعیین ساعت  براى 

دارد  آنکسى کھ  اینکھ  بھ  دارد  منصور حکمت:  این کامال بستگى 
ببینید این  این سوال را از خود میکند کجاى جامعھ ایستاده است. 
قانون کار اسمش اینست کھ قانون کار یک کشور و یک جامعھ است. 
یعنى یک مغزى بھ اسم دولــت آمده و یک موازینى را در نظر گرفتھ 
است و بھ این عدد معین ٤٤ ساعت رسیده است. روى این قانون 
«قانون  یا  ایران»  اتحادیھ کارفرمایان  «متن پیشنھادى  اند  ننوشتھ 
کار ابالغى نیروى اشغالـگرى کھ کارخانھ ھا را بھ محاصره خود در 
آورده است». نوشتھ است «قانون» کار. یعنى گویا دولــت با توجھ 
بھ مالحظاتى بر مبناى منفعت عامھ و حقوق فرد در جامعھ این قانون 
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از  آن مستقل  ترتیب موازین و معیارھاى  این  بھ  رانوشتھ است و 
منافع اخص کارفرماھاست.اما وقتى بھ این قانون نگاه میکنید میبینید 
ھمان متن پیشنھادى کارفرمایان ایران است. بنابراین مالکھایى کھ 
در نوشتن این قانون رعایت شده کامال روشن است. میگوید اصل بر 
اینست کھ ھرچھ بیشتر کار بکشیم، االن اینقدر زورمان میرسد. البتھ 
حدود و ثغورى را ھم با توجھ بھ منافع خودش باید رعایت کند، مانند 
اینکھ نباید نیروى کاربطور جدى اتالف بشود و بھ فرسودگى مطلـق 
اگر ٤٤ ساعت  اینست:   طبقھ کارگر منجر بشود. بھرحال حرفش 
از اینھا کار بکشیم خوب است و زورمان ھم میرسد. ھیچ ادعا ھم 
نمیکند کھ این عدد را بر مبناى مصلــحت عمومى و یا منفعت بشرى 
وسیعترى تعیین کرده. خیلــى روشن دارد بھ کارگر میگوید کھ باید 
صبح بلــند بشوى و کار کنى و شب بروى خانھ ات. این عدد ٤٤ از 
این فرمول در میاید. من فکر میکنم اگر یک جامعھ فرضى را در نظر 
بگیرید کھ میخواھد مقدار ساعتى را کھ یک شھروند باید با توجھ 
بھ نیازھاى جامعھ کار کند را محاسبھ کند، آنوقت فاکتورھاى تعیین 
این عدد روشن است. تکنولــوژى موجود چیست؟ جمعیت قادر بھ 
کار چقدر است؟ و نظایر اینھا. در چنین حالــتى مسالــھ بار طبقاتى 
پیدا نمیکرد، ھر شھروندى با توجھ بھ امکانات تولــیدى ونیازھاى 
ھم  را  کار  مدت  و  کند  کار  را  میبایست ساعاتى  جامعھ  در  موجود 
بر مبناى ھمین فاکتورھا میشد حساب کرد. در چنان حالــتى اصال 
از  کار  ساعت  نمیرسیم. ٤٤  ساعت،  مثل ٤٤  اعداد،  قبیل  این  بھ 
اینجا آمده کھ تنھا بخشى از جامعھ، یعنى کارگر، بھ تولــید مشغول 
است و بخشھاى دیگر جامعھ ھم ھستند کھ یا در عرصھ ھاى غیر 
تولــیدى اند و یا اصوال در عرصھ ھایى ھستند کھ ھمانطور کھ ناصر 
انقیاد ھمین  براى  بلـکھ اصال  نیستند  فقط ضرورى  نھ  جاوید گفت 
نیروى  پردازى،  خرافھ  دستگاه  ارتش،  دارند.  وجود  کارگر  طبقھ 
بعنوان  این متن  بھ  اینست کھ  سرکوب و غیره. خالصھ حرف من 
متن کارفرمایان نگاه بکنید. حکمتى کھ پشت این عدد است اینست 
کھ کارفرمایان توازن قوارا بھ نحوى میبینند کھ فکر میکنند میتوانند 
٤٤ ساعت از کارگر کار بکشند و صدایش ھم درنیاید. ھمین. اما 
بعنوان آلترناتیو کارگرى بھ چھ عددى میرسیم. اینجا ھم دو حالــت 
را میشود بحث کرد. یا مستقل از تناسب قواى طبقات در جامعھ داریم 
حرف میزنیم، در این حالــت میگویم منابع تولــیدى و سطح تکنیکى 
مملــکت اجازه میدھد کھ مدت کار حدود نصف این مقدار باشد. اگر 
بنا باشد ھمھ کار بکنند و ھر شھروندى قرار باشد بنا بھ وظیفھ در 
تولــید شرکت بکند. بعالوه قرار نیست کل زندگى یک بخش جامعھ را 
شرکت در تولــید تشکیل بدھد و بھره مند شدن از بقیھ ابعاد زندگى، 
شکوفا کردن استعدادھا، بھره مند شدن از علــم و فرھنگ و غیره، 
نصیب یک بخش دیگر جامعھ باشد. بنظر من حتى اگر روزکار ۸ 
بھ ٤۰  و  بدھید  کاھش  ۷ ساعت  و  نیم  و  ۷ ساعت  بھ  را  ساعت 
ساعت و ۳٥ ساعت و غیره برسید، اینھم ھنوز در اصل موضوع 
تغییرى نمیدھد. آنچھ این اعداد میگویند این است کھ در این جامعھ 
بخشى وجود دارد بھ اسم کارگر کھ از صبح کھ بلند میشود زندگى 
اش در کار کردن خالصھ میشود. بعد از این مقدار کار،وقتى کھ روز 
کار و روز واقعى ھردو تمام شده است این کارگر بھ خانھ میرود و 
فرصتى دارد تا خود را بازسازى بکند، باز تولــید بکند و خستگى در 
بکند. من با ھمین فلــسفھ مخالــفم و فکر میکنم کارگر باید بھ ھمین 
فلــسفھ اعتراض بکند. ھر فردى باید در تولــید شرکت بکند و بعد 
بھ سراغ سایر امور و نیازھاى جامعھ بشرى برود کھ جنبھ تولــیدى 
بھ  ندارد. کمک  را  و خدمات  تولــید محصوالت  براى  کردن  کار  و 
ھمنوع، ارتقاء استعدادھاى خود و دیگران، لــذت بردن از زندگى در 
اشکال مختلــف، در تمام ابعاد انسانى و فرھنگى اش. کارفرما دارد 
میگوید کھ شما افراد و انسانھاى معین، شما کارگران، این چیزھا بھ 

شما نیامده. ھمانطور کھ ناصر جاوید گفت بعد از ۳۰ سال بخودت 
نگاه کن، ۳۰ سال را بعنوان زائده دستگاه بسر بردى، نیروى زنده 
کار  یا رنگپاش  داده است فالن دستگاه پرس  امکان  کھ  بودى  اى 
مورد  کارگر  از طرف  اساسا  باید  کھ  است  فلــسفھ  این  بکند. خود 
ایراد باشد. بھ این معنى، یعنى از دید کارگرى کھ بخودش بعنوان 
یک انسان نگاه میکند، ٤٤ ساعت مسخره است. عددى کھ جامعھ 
انتھاى قرن بیستم میتواند بھ آن برسد خیلــى بنظر من  امروز در 
از ۲۰ ساعت تجاوز نمیکند. کافیست شما فقط بیکاران را در نظر 
بگیرید،  نظر  در  را  تولــید  در  زنان  اشتراک  پائین  سطح  بگیرید، 
ماشینھاى عریض و طویل سرکوب سیاسى و کنترل کارگران را در 
نظر بگیرید، مفتخورھا را در نظر بگیرید و غیره تا ببینید چھ نیروئى 

است. گرفتھ  قرار  اجتماعى  تولــید  حیطھ  از  خارج  اکنون  ھم 

مصطفى صابر:  شما براى جامعھ امروز ایران چھ ساعت کارى را 
مطرح میکنید؟

منصور حکمت:  ھمین را میخواستم بگویم. بنظر من بعنوان یک 
شعار مبارزاتى و بعنوان مطالــبھ اى کھ کارگر ایرانى در متن یک 
درست  کار  ساعت   ۳٥ مطالــبھ  میکند  مطرح  معین  قواى  تناسب 
باالى  است.  کارفرمایان  پیشنھاد  متن  این  گفتم  کھ  ھمانطور  است. 
آن نوشتھ و ھمھ بندھایش ھم راجع بھ این است کھ چطور از کارگر 
میخواھند کار بکشند. در مقابل این کارگر با توجھ بھ ھمین تناسب 
قوا و ھمین شرایط جھانى و ھمین وضعیت جامعھ سرمایھ دارى باید 
۳٥ ساعت کار را مطرح بکند. میشود در صحبتھاى بعدى از این 

عدد با تفصیل بیشترى دفاع کرد و علــت طرح آن را توضیح داد.

کجا  از  ھم  کھ ھمین عدد  اینست  من  مصطفى صابر:  اتفاقا سوال 
فعلــى  سطح  با  کردند  اشاره  رفقا  کھ  ھمانطور  شده.  استخراج 
جامعھ  امور  و  داشت  کمترى  کار  ساعت  میشود  تکنولــوژى 

ساعت؟  ۳٥ میگوئیم  چرا  اما  بگذرد.  خوبى  بھ  میتواند  ھم 

منصور حکمت:  من میگویم ۳٥ ساعت بھ این خاطر کھ این شعارى 
طبقاتى  جنبش  پیشرو  بخش  مطالــبات  صدر  در  امروز  کھ  است 
است. وقتى از جنبش طبقاتى صحبت میکنم منظورم صرفا جنبش 
ایران  ھمین  در  است  ممکن  نیست.  معین  کشور  یک  در  کارگرى 
ھم وقتى دارند ٤٤ ساعت را مطرح میکنند در کشور عقب مانده 
من شاخص  بنظر  کھ  آنچھ  باشد.  کار  بحث ٤۸ ساعت  ھنوز  ترى 
میگذارد  تاثیر  طبقاتى  جنبش  مختلــف  بخشھاى  بر  نھایتا  و  است 
چند  اروپا  کارگر  طبقھ  است.  پیشرو  کانونھاى  در  کارگران  حرکت 
علــت  است.  کرده  مطرح  را  کار  ساعت   ۳٥ شعار  کھ  است  سال 
سطح  بھ  نگاه  با  کھ  اینست  کند  مطرح  آنرا  است  توانستھ  اینکھ 
فورا  را  کار  مقدار  این  معاصر  دارى  سرمایھ  وضعیت  و  تکنیکى 
شد  مطرح  آلــمان  در  کار  ساعت   ۳٥ جنبش  وقتى  میداند.  مقدور 
کارگران با عدد و رقم و با اشاره بھ تعداد بیکاران نشان داد کھ از 
ھمین فردا میشود ۳٥ ساعت را معمول کرد. کارگر ایرانى نباید بیاید 
و خود را یک پلــھ عقب تر از کارگر آلــمانى فرض بگیرد و بگوید 
موقعیت امروز آلــمان موقعیت ۲۰ سال دیگر من است. ھمین االن 
باید بھ یک بستر مبارزاتى زنده، کھ وجود دارد، بپیوندد. بنظر من 
٤۰ ساعت کار، کھ شعار رایج است، ایده قدیمى ۸ ساعت کار و ٥ 
روز در ھفتھ است ولى فى نفسھ نیمھ راھى است بین ۳٥ ساعت 
کھ وضع  کار  و ٤۸ ساعت  است،  پیشرو  بخشھاى  کھ شعار  کار، 
بالــفعل در این کشورھاست. من فکر میکنم کھ این گام را میشود 
برداشت. ھر دلــیلــى براى دفاع از ٤۰ساعت کار وجود داشتھ باشد 



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7373                                                       دوره جدید                                                                     اکتبر                                                        دوره جدید                                                                     اکتبر 20212021

                                                     صفحه (44)

بنظر من در دفاع از ۳٥ ساعت کار ھم میشود مطرحش کرد.

دارد  کھ  اقتصادى  با موقعیت  و  ایران  اوضاع  مصطفى صابر:  در 
معنى  بھ  این  یعنى  ندارد.  امکان  کار  ساعت   ۳٥ کردن  برقرار 
است  ایرادى  این  بود.  خواھد  فقر  افزایش  و  تولــید  آمدن  پائین 

میشنویم. ھم  کار  ساعت   ٤۰ شعار  برابر  در  حتى  ما  کھ 

میخواھم  را  آذرین  ایرج  آخر  نکتھ  ھمین  حکمت:  من  منصور 
بیشتر توضیح بدھم. اینھا میگویند ببینید عزیزان کار با ساعت کار 
کمتر نمیچرخد. چون ما اگر بخواھیم خرج ارتش را بدھیم و خرج 
اداراتمان را بدھیم و سود را برداریم و غیره نمیتوانیم بگذاریم شما 
کمتر از این کار کنید. جواب کارگر ھم اینست کھ خوب این خرج ھا 
را ندھید. میگویند نمیشود. تمام استدالل کارگر ھم باید این باشد کھ 
اگر نمیشود تحویل بدھید و بروید. و این مسالــھ دیگر مربوط میشود 
بھ انقالب کارگرى. معلوم است کھ سرمایھ دار میگوید نمیشود. او 
رفاه  و  مایحتاج  اینکھ  بخاطر  نھ  دارد  احتیاج  کار  ساعت   ٤٤ بھ 
عمومى را تامین کند. بلــکھ بخاطر اینکھ مقدار سود معینى را براى 
خود تامین کند. معلوم است کھ اگر بخواھد ۳٥ ساعت کار بکشد و 
ھمان حقوقى را بدھد کھ االن براى ٤٤ ساعت کار و در حد تامین 
خانواده ٥ نفرى میگوید میدھم، خوب معلــوم است کھ ضرر خواھد 
کرد. وقتى میگوید اقتصاد ما نمیکشد منظورش اینست کھ خودش 
ضرر میکند. وگرنھ محاسبات عینى نشان میدھد کھ اکثریت قریب 
بھ اتفاق جامعھ از برقرارى ۳٥ ساعت کار نفع میکند. سوال اینست 
کھ آیا امکانات اقتصادى براى برقرار کردن ۳٥ ساعت کار، تامین 
مایحتاج مردم و در عین حال تضمین سرمایھ گذارى در دور بعد براى 
رشد اقتصادى، وجود دارد یا خیر. اینھا را بنظر من در ھر جلــسھ 
اى و در ھر جمع کارگرى میشود نشست و با عدد و رقم توضیح 
داد کھ درآمد ملــى چقدر است، مایحتاج عمومى چقدر است، تامین 
تولــید  مقدار  بھ چھ  نفر  میلیون  براى ٥۰  معین  زندگى  این سطح 
نیاز دارد و نشان داد کھ اجراى ۳٥ ساعت کار کامال عملى است. 
سرمایھ داران کشورھاى اروپائى عقلــشان از اینھا بیشتر است و 
حساب این را مثال کرده اند کھ وجود فراغت بیشتر بھ آنھا امکان 
میدھد مھارت کارگر را باال ببرند، از فرسودگى اش جلــوگیرى کنند 
میبینند  نفع خودشان  بھ  را  این  لــذا در دراز مدت حتى  و  و غیره 
کھ گاه و بیگاه با کاھش ساعت کار موافقت کنند. منتھا این در یک 
نتیجھ  این  بھ  و  انداختھ  و چرتکھ  است  نشستھ  مانده  کشور عقب 
رسیده است کھ باید ٤٤ ساعت کار بکشد و این غصھ را ھم ندارد 
کھ زیر این فشار کار عده زیادى فرسوده میشوند و از بین میروند، 
چون روى این حساب میکند کھ بیرون ھنوز ده میلیون نفر دیگر 
ھست کھ ھنوز آنھا را نیاورده بچالند. با این حساب میگوید نھ براى 
من صرف نمیکند. پاسخ منھم اینست کھ برایت صرف نمیکند برو.

موافق  ھمھ  میرسد  بنظر  شد  صحبت  کھ  صابر:  اینطور  مصطفى 
۳٥ ساعت ھستند. اما اجازه بدھید چند سوال کھ در مقابل خواست 
میگویند  کھ  اینست  یکى  بکنم.  را طرح  میشود  ۳٥ ساعت مطرح 
دنبالــش  کسى  و  ندارد  بسیج  قدرت  االن  کار  ساعت   ۳٥ خواست 
نمیاید ولى خواست ٤۰ ساعت کار این قدرت را دارد و ھمھ برایش 
بسیج میشوند. این بحث میشود کھ ما باید شعار آن جنبش واقعى 
را کھ کارگران حول آن جمع میشوند را بعنوان یک شعار مبارزاتى 
کھ  میاید  پیش  اى  عملــى  سوال  اینجا  چیست؟  شما  نظر  بچسبیم. 
بخصوص بھ کار ما کھ در تبلــیغات ھستیم مربوط است و آنھم اینست 
کھ برنامھ حزب ٤۰ ساعت کار را میگوید و االن عمال ھمھ حاضرین 

کرد؟ باید  چھ  مورد  این  در  ھستند.  کار  ساعت   ۳٥ موافق 

کوتاھى  پاسخ  خودم  بھ سھم  فقط  میخواستم  منصور حکمت:  من 
بھ ھمان سوال مربوط بھ بسیج بر سر ٤۰ ساعت کار بدھم و نکتھ 
کارھا ھست  قانون  نوع  این  در  کھ  نقصى  بھ  راجع  ھم  را  دیگرى 
اضافھ کنم. وقتى در مورد قدرت بسیج ٤۰ ساعت کار و این ادعا کھ 
۳٥ ساعت کار قدرت بسیج ندارد صحبت میشد من از خودم این را 
میپرسیدم کھ آیا کارگرى ھست کھ بگوید نھ آقاجان باید ٤۰ ساعت 
کار کنیم و ۳٥ ساعت کار کم است؟ فکر نمیکنم کسى این را بگوید. 
اگر بحثى ھست اینست کھ میگویند آخر ۳٥ ساعت را «نمیدھند». یا 
اینکھ، االن ساعت کارى کھ در عمل ھست آنقدر بیشتر از اینھاست 
کھ اگر من یکباره بگویم ۳٥ ساعت کار بورژوازى از رسانھ ھایش 
و غیره من را ھو میکند.بھ این معنى من میگویم ۳٥ ساعت کار 
شعار واقعى کارگر است تا آنجا کھ بھ تمایل خودش مربوط میشود. 
شعارى است کھ براى کارگر معقول است. اما بحث اینست کھ دست 
طرف قوى تر است و االن داریم بیشتر از اینھا کار میکنیم و غیره. 
در  ساعت   ۳٥ مقبولــیت  یعنى  مسالــھ،  این  خود  میکنم  فکر  من 
فقط  اینکھ  نھ  و  داد  میشود  کھ  شعارى  بعنوان  کارگران  خود  بین 
قلــبا خواست، بستگى بھ کار کسانى در جنبش کارگرى دارد کھ بھ 
۳٥ ساعت کار معتقدند. اگر خوب تبلــیغ کنیم، حکمتش را بگوئیم، 
فراگیر  میتواند  این شعار ھم  کنیم و غیره  را بحث  بودنش  عملــى 
بشود. ثانیا اگر یک جنبش واقعى براى ٤۰ ساعت کار ھست، خوب 
میکنید.  پیدا  آن  در صــف  را  کار  شما حتما طرفداران ۳٥ ساعت 
یعنى طرح این شعار از طرف یک جریان کمونیستى در درون طبقھ 
یا حتى  کار، و  از جنبش ٤۰ ساعت  کناره گیرى  ابدا معنى  کارگر 
نیست. یک نقص دیگرى کھ در  کار،  از ساعت  نیم ساعت  کاھش 
این نوع قانون نویسى ھا ھست کھ در بحث کلــیات ھم بھ آن اشاره 
این مدت  اتوماتیک  تغییر  اینست کھ ھیچ ماده اى در مورد  کردم، 
کار در آینده نیست. من فکر میکنم باید در یک قانون کار این وجود 
داشتھ باشد کھ مثال در طول یک دھھ ساعت کار چطور اتوماتیک 
کاھش پیدا میکند. چرا کھ ھمھ میدانیم کھ در طول یک دھھ بارآورى 
کار  کاھش ساعت  باید  بنابراین  میکند.  پیدا  افزایش  تولــید  وسائل 
بطور خودبخودى و بدون اینکھ کسى الزم باشد شیون کند و زندان 
بیافتد و با پلــیس و ارتش سر و کار پیدا کند، سر سال معین ھمراه 
با مثال الیحھ بودجھ کھ بھ مجلــس میرود، بھ تصویب برسد و بھ 
اجرا دربیاید. تصور من اینست کھ میشود دوره ھاى سھ سالــھ و 
از  معین  ساعت  چند  ھریک  انتھاى  در  کھ  کرد  تعیین  سالــھ   ٥ یا 
ساعت کار کم میکند. ماده قانون باید بگوید کھ ساعت کار مبنا در 
این پس  از  و  فالنقدر، مثال ۳٥ ساعت، است  قانون  سال تصویب 

ھر ٥ سال یکساعت یا یکساعت و نیم از مدت کار کم میشود.

مصطفى صابر:  سوال من مشخصا این بود:  در مقابل این تبلــیغات 
شوراھاى اسالمى کھ میگویند ٤۸ ساعت کار قانون کار شاھنشاھى 
اینطور  قضیھ  کھ  میکنم  فکر  من  ساعت،   ٤٤ شده  قانون  این  در 
خیلــى  عادى  نرم  تقریبا  کار  ساعت   ٤٤ االن  ھمین  یعنى  نیست. 
کنید؟ صحبت  میخواستید  شما  حکمت  منصور  ھاست.  کارخانھ  از 

میخواھم  شما  حرف  ھمین  جواب  در  من  حکمت:  بلــھ  منصور 
حرف بزنم. بنظر من این استداللى کھ شما میکنید استدالل مضرى 
از ٤۸  کمتر  الــواقع  فى  کارگران  االن  کھ  اینست  بحث شما  است. 
میگویند  بیخود  اسالمى  شوراھاى  نتیجھ  در  و  میکنند  کار  ساعت 
فکر  من  میشود.  محسوب  پیشرفتى  قانون  این  در  ساعت   ٤٤ کھ 
میکنم این استدالل دو لــبھ دارد و یک لــبھ اش اگر متوجھ نباشید 
علــیھ خود کارگران است. واقعیت اینست کھ کارگران خیلــى بیشتر 
از ٤۸ ساعت کار میکنند. آنکسى کھ خیال میکند ٤۰ ساعت کار 
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میکند بنشیند و حساب کند. از وقتى از خانھ اش بیرون میاید ساعت 
میزند یا وقتى کارتش را میزند؟ وقتى میرسد خانھ حساب میکند یا 
وقتى کار رسما تعطیل میشود؟ تازه حمام را حساب کرده یا نھ؟ ھیچ 
کارگرى نیست کھ االن در این مملـکت ٤۰ ساعت کار کند و حتى 
اگر نرم کارى کھ برایش تثبیت شده است ٤۰ ساعت باشد، حسابش 
آن  روى  دوساعت  روزى  دارد  وقت خودش  از  میبیند  بکند  کھ  را 
میگذارد. بنابراین بنظر من جواب شوراى اسالمى را اینطور نمیشود 
یا حدود ٤۰  از ٤۸ ساعت  آقا نگاه کنید جامعھ دارد کمتر  داد کھ 
ساعت کار میکند و تو آمده اى و عمال این را ٤٤ ساعت میکنى. 
فرمال  سطح  در  آنھم  و  پیشرفتھ  صنعتى  ھایى  واحد  براى  را  این 
میشود گفت کھ ھمانطور کھ گفتم آنھا ھم در واقع بیشتر از این وقت 
از  عظیمى  بخش  ولــى  میگذارند.  کارفرما  اختیار  در  را  خودشان 
این مملــکت کارگران کارگاھھاى کوچک ھستند کھ ھیچ حساب و 
کتابى بر کارشان نیست. بھ اینھا باید اضافھ کارى ھایى را کھ ھمان 
میکنند  پرداخت  بگذارند  رویش  چیزى  آنکھ  بدون  را  روزانھ  مزد 
اضافھ کنید. اگر یکى دو تا کارخانھ پنجشنبھ ھا را تعطیل کرده اند 
در جامعھ  ھا  پنجشنبھ  تعطیلــى  بگوئیم  نمیتوانینمیتوانیم  بنظر من 
ایران بطور متوسط  بنظر من طبقھ کارگر  ایران محرز شده است. 
نیست  کسى  براى  امتیازى  این  میکند.  کار  اینھا  از  بیشتر  خیلــى 
کھ میخواھد بیاید ٤٤ ساعت را رسمى بکند و باز ھمان ملــحقات 
راستش  اما  برساند.  ساعت   ٥۰ بھ  دوباره  و  بگذارد  رویش  را 
شده  داده  تخفیف  تصویر  یک  بیائیم  ما  کھ  بشود  باعث  نباید  این 

اى از وضعیت کارگر در نظام جمھورى اسالمى امروز بدھیم.

مصطفى صابر:  فرض کنید در شھرى کارگران یک قسمت راھشان 
یکساعت طول بکشد و قسمت دیگر یکساعت و نیم. باالخره تکلــیف 
باشد،  باید ٦ ساعتھ  بگوئیم  یا  کھ مثال ۸ ساعتھ است،  ھا  شیفت 
میگوئید  شما  کھ  اینطور  را  کار  ساعت  بخواھیم  اگر  میشود؟  چھ 
حساب بکنیم، یعنى از وقتى کھ کارگر در سرویس مینشیند تا وقتى 
میماند  معینى  ساعت  ھرکسى  براى  برمیگردد  خانھ  بھ  دوباره  کھ 

ھست؟ پذیر  امکان  اصال  این  آیا  کند.  صرف  کارخانھ  در  کھ 

(مصطفى  شما  کھ  اشکالى  میکنم  فکر  حکمت:  من  منصور 
در  کار  زمانى  جدولـبندى  اشکال  میکنید  اشاره  آن  بھ  صابر) 
میکند  تمام   ۸ ساعت  را  کارش  یکى  مثال  براى  کھ  است  کارخانھ 
دیگرى ھمان ساعت شروع کند و ظاھرا ساعت شروع کار ھمان 
این  میگیرد.  بدست  کارخانھ  در  را  ماشین  کارگر  کھ  باشد  ساعتى 
ھم  روى  ھا  شیفت  الــواقع  فى  کرد.  حل  میشود  کاغذ  روى  را 
الــواقع  فى  از ساعت ۸ جلــوى دستگاه است  کھ  اند. کسى  افتاده 
دادن  از نظر حقوق  اینھا  از ھفت شروع کرده. محاسبھ  را  کارش 
این  پشت  احتمالى  بحث  میکنم  فکر  نمیکند.  ایجاد  اى  دشوارى 
و  ایاب  زمان  گنجاندن  بجاى  باشد  بھتر  شاید  کھ  است  این  سوال 

بشود.... پرداخت  ذھاب  و  ایاب  بابت  پولــى  در روزکار  ذھاب 

دارد  وجود  ھم  عمال  مطالــبھ  این  صابر:  دقیقا.  مصطفى 
بشود. پرداخت  دستمزد  ذھاب  و  ایاب  ساعات  براى  کھ 

منصور حکمت:  بنظر من این اشکال بیشترى دارد. مشکل حالـت 
بنشیند  باید  نفر  یک  یعنى  است.  کار  جدولــبندى  مشکل  یک  اول 
است.  اجتماعى  اشکال  یک  دوم  حالــت  اشکال  اما  کند.  حساب  و 
او  بھ  و  میکنید  کارى  اضافھ  بھ  مجبور  را  نفر  یک  دارید  شما 
حساب  عادى  ساعت  یعنى  متعارف،  حقوق  آنھم  میدھید.  حقوق 
میکشید.  نظر  مورد  مدت شیفت  بر  اضافھ  کارى  او  از  اما  میکنید 

میگوید  دارد  کارفرما  است.  بودن  راه  در  از  عبارت  ھم  کار  این 
اجبارى  کارى  اضافھ  یک  این  باش.  راه  در  اینقدر  میدھم  پول 
شیفت  آنکھ  حال  میکند،  کار  ساعت   ۱۰ دارد  کارگر  عمال  است. 
این  باز  بگیرد،  ھم  را  ساعت  ده  مزد  آنکھ  ولــو  است.  ساعتھ   ۸
اضافھ کارى اجبارى است. بنظر من این اشکال دارد. باید طرفدار 

ھمان منظور شدن مدت ایاب و ذھاب در طول روزکار باشیم.

منتھا اگر اجازه بدھید چند نکتھ دیگر را ھم بگویم. بنظر من بحث 
نماز کھ اینجا ھست و چسباندن آن بھ ساعت ناھار یک بحث کامال 
ھمانقدر ضرورى  را  خواندن  نماز  چراکھ  است.  اسالمى  ارتجاعى 
جلــوه میدھد کھ نھار خوردن و این را جزو مایحتاج اساسى انسان 
اشاره  ھرنوع  من  بنظر  بخواند.  نماز  حتما  باید  گویا  کھ  میزند  جا 
سر  و  دین  اگر  و  بشود  حذف  باید  قانون  این  در  مذھبى  ارجاع  و 
کوتاه  باید  دین  دارد،  تناقض  تولــید  با  خواندن  نماز  معین  ساعت 
تولــید  تابع  را  کارگر  انسانى  نیاز  یک  و  ھزار  کھ  ھمانطور  بیاید. 
میکنند یکبار ھم دین باید کوتاه بیاید و در ساعت ھاى نماز گزارى 
براى پیروانش تخفیف قائل بشود. بنظر من وقت استحمام حتما باید 
در ساعت کارمنظور بشود. براى اینکھ این آن وقتى است کھ الزم 
قبل  کھ  بھ شکلــى  برگرداند،  اول  بھ شکل  را  کارگر خودش  است 
ازکارخانھ  کثیف  و  بیاید  تمیز  نمیشود  داشت.  کار  بر سر  آمدن  از 
را  میانگینى  یک  باید  معتقدم  جاوید  ناصر  مثل  منھم  برود.  بیرون 
با توجھ بھ وضعیت جغرافیایى منطقھ و شھر براى مدت رفتن سر 

کرد. محسوب  کار  ساعت  جزو  را  این  و  گرفت  نظر  در  کار 

بپردازیم.  کار  ساعت  مورد  در  دیگرى  نکتھ  صابر:  بھ  مصطفى 
بصورت  چھ  کارى  اضافھ  کار  الیحھ  در  کارى.  اضافھ  مسالــھ 
داوطلــبانھ و چھ بصورت اجبارى مجاز شمرده شده است.ماده ٥۸ 
میگوید:  «در شرایط عادى ارجاع کار اضافى بھ کارگر با شرایط 
درصد  پرداخت ٤۰   - کارگر، ب  موافقت   - الف  است:   مجاز  زیر 
اضافھ بر مزد ھر ساعت کار عادى» و بعد ھم تبصره دارد کھ کار 
اضافى بیشتر از ٤ ساعت نباید باشد. در ماده ٥۹ میگوید: «ارجاع 
و  کارى  اضافھ  پرداخت  شرط  بھ  کارفرما  تشخیص  با  اضافى  کار 
براى مدتى کھ جھت مقابلــھ با اوضاع و احوال زیر ضرورت دارد 
مجاز است». کھ این اوضاع و احوال ھم عبارت است از «جلــوگیرى 
کارگاه در صورتیکھ  فعالــیت  «اعاده  بینى»،  قابل پیش  از حوادث 
سیل،  قبیل  از  طبیعى  اتفاق  یا  حادثھ  بروز  بعلـت  مذکور  فعالــیت 
زلــزلــھ و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینى دیگر قطع شده 
باشد». بھرحال بھ این ترتیب درقانون کار جمھورى اسالمى اضافھ 
کارى ھم بصورت داوطلــبانھ و ھم بصورت اجبارى مجاز شمرده 
چیست؟  کارى  اضافھ  بھ  مربوط  مواد  این  مورد  در  شده.نظرتان 
متاسفانھ با این واقعیت روبروئیم کھ کارگران بخاطر سطح معیشت 
پائین خودشان بعضى جاھا خواھان اضافھ کارى میشوند. بنابراین 
موقعیت  بررسى  بدون  میشود  آیا  میاید:   پیش  سوال  یک  اینجا 
کارى  اضافھ  مورد  در  غیره،  و  دستمزد  سطح  کارگران،  معیشتى 
اضافھ  ممنوعیت  آیا  داد؟  حکــم  آن  ممنوعیت  عدم  و  ممنوعیت  و 
معنى  بھ  دارد  قرار  شدید  اقتصادى  فشار  زیر  کارگر  وقتى  کارى 

بستن دست و بال خود کارگر براى افزایش درآمدش نمیشود؟

منصور حکمت:  من فکر میکنم کال ماده ٥۸ یک تعارف با کارگر 
اداى اضافــھ کارى داوطلــبانھ را در میــاورد. در حالــى  است کھ 
کھ ماده ٥۹ تحــت ھــر شرایطــى بــھ کارفرما این قــدرت را داده 
است کھ اضافــھ کارى را تحمیل بکنــد. آنھم تــا ۸ ساعت! یعنــى 
حالــت  در  چون  است  بیمعنــى  ھــم   ٥۸ ماده  ساعت   ٤ آن  حتــى 
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«اضطرارى»، کــھ معنى خیلــى وسیعى ھــم دارد، تا ۸ ساعت ھــم 
میشود اضافــھ کارى داد. تمــام ھنرى کھ کارفرما باید بکنــد اینست 
کــھ بعــدش زنگ بزنــد و بــھ یکى از ھمکــارانش در وزارت کــار 
ببینند الزم  بکنند  نگــاه  آنھــا مخیرند  و  بدھــد»  «اطالع  را  این  و 
روزى  مــدت  آن  کارگر  نبود  الزم  بگویند  ھــم  اگر  و  یانــھ.  بــود 
و  مقدم  رضا  کــھ  ھمانطــور  رفتــھ.  و  کــرده  را  کــار  ساعت   ۱٦
ایرج آذرین گفتند تمــام حالــتھایى را کــھ کارفرما دوست دارد بــھ 
یعنى  انــد.  کرده  مجــاز  قانون  این  در  بدھــد  کارى  اضافــھ  کارگر 
اضافــھ  نخواھــد  خودش  کارفرما  کھ  حالــتى  بجــز  حاالت  ھمــھ 
کارى  اضافــھ  ارجاع  بــراى  کارفرما  کھ  ھردلــیلــى  بدھــد.  کارى 
استفاده سریع  افزایش ســود،  لــزوم  تولــید،  افت  بیاورد، مسالــھ 
این  در  بخواھــد  انبارھا، و ھرچــھ  تخلــیھ سریع  اولــیھ،  از مواد 
این  براى  و  است  مسخــره  بنابراین   ٥۸ ماده  آن  میگنجــد.  ماده 
آمده کھ این ادا را دربیاورد کــھ گویا بــھ کارگر جایى حق صحبت 
باشــد.  ممنوع  مطلــقا  باید  کارى  اضافــھ  میکنم  فکر  منھم  داده. 
منتھا شما سوال کردید کــھ این دست و بال خــود کارگر رامیبندد 
یا نــھ. بنظر من قانون کــار بعنوان یک قانون دارد تصــویرى از 
جامعــھ میدھــد. در این تصویر کارگر نبایــد آن کسى تصــور بشود 
تامین  اش  معیشت  وگــرنــھ  بکند  کارى  اضافــھ  است  مجبور  کــھ 
بــھ  کارى  اضافــھ  «ارجاع  فقط  کار  قانون  در چھارچوب  نمیشود. 
کارگر ممنوع است» باید بیاید. اما اگــر واقعیت اقتصادى یک کشور 
کارگران را بــھ این ســوق داد کھ حتى خودشان بروند و پیشنھاد 
اضافــھ کارى بدھند، آن دیگــر یک موضوع مشخص در جامعــھ 
است کھ باید مثل دھھا مورد دیگــر در قانون ھاى موجود با اینکــھ 
در فــرم و در حالــت ایده آل بــھ نفــع شھرونــد است اما عمال در 
مقطعى دست و پایش را میبندد، بــھ آن برخورد کــرد. در این حالــت 
کــھ  را  ثانیا شرایطى  و  گرفت  دوبرابر  حقوق  اوال  من  بنظــر  باید 
بــھ اضافــھ کارى کشیده است بررسى کــرد و ھمانطور  کارگر را 
جــز  کار  قانون  یک  در  کــرد.  رفــع  را  علــت  آن  گفتند  رفقا  کھ 

ممنوعیت بدون قیــد و شرط اضافــھ کارى چیزى نبایــد بیاید.

جمھورى  کار  قانون  در  کھ  دیگرى  صابر:  نکتھ  مصطفى 
زیرزمینى  خودش  بقول  و  سخت  کارھاى  مسالــھ  ھست  اسالمى 
منصور  است.  کرده  تعیین  اینھا  براى  را  ساعت   ۳٤ کھ  است. 

کافیست؟ این  آیا  میکنید.  فکر  چھ  مورد  این  حکمت،در 

منصور حکمت:  ھمانطور کھ قبال گفتم براى کار در شرایط متعارف 
کمتر  حتى  و  معین،  مقطع  این  در  آنھم  بود،  ساعت   ۳٥ من  نظر 
کارھاى شاق  براى  بنابراین خود عدد ۳٤ ساعت  آینده.  در  آن  از 
بخودى خود از نظر من قابل قبول نیست. منتھا تعیین طول ساعتى 
کھ مطلــوب است و میتواند مورد توافق کارگر باشد بنظر من بستگى 
دارد بھ اینکھ تعریف دقیقى از کارھاى سخت و زیان آور داده بشود. 
اینجا ھمانطور کھ قبال ھم اشاره شد، کار شاق بھ کار زیر زمینى 
کار صنعتى  در صورتیکھ  اطالق شده.  غیره  و  ھوایى  و  آب  بد  و 
بدرجات مختلــف سخت و  بھ ھرحال  تولــیدى در ھر رشتھ  کار  و 
و  گرد  صدا،  و  سر  ھوا،  آلــودگى  نظر  نقطھ  از  است،  آور  زیان 
خاک و گازھایى کھ نشت میکند، و غیره کھ ھمھ ایجاب میکند کھ 
بھ  لــیستى  چنین  یک  بکند.  پیدا  کاھش  معینى  حد  بھ  کار  ساعت 
آن جامعیتى کھ تکلــیف ھمھ کارگران را روشن بکند اینجا نیست. 
در بعضى رشتھ ھا شاید باید ساعت کار حتى بیشتر از این نسبت 
ھم  رشتھ  آن  در  کار  ساعت  چند  حتى  کھ  چرا  بکند،  پیدا  کاھش 
مورد  در  کال  قانون  این  نیست.  اینجا  لــیست  آن  است.  آور  زیان 
یک سلــسلــھ از این مطالــبات حوالــھ داده است بھ تشخیص ھاى 

از  تعدادى  یعنى  است.  آن مشکوک  کھ خود مرجع تشخیص  بعدى 
کارفرمایان و نماینده ھاى وزارت کار قرار است بنشینند و این را 
روشن کنند کھ کار چھ کسى سخت است و چقدر باید کار کند. من 
وعده  براى  فقط  بندھا  نوع  این  اینکھ  یعنى  اینھا  ھمھ  میکنم  فکر 

شده. نوشتھ  گرفتن  را  اعتراض  جلــوى  و  دادن  خرمن  سر 

بررسى  معین  مورد  ھر  در  را  شاق  کار  صابر:  اینکھ  مصطفى 
بکنیم و ببینیم مدت کار چھ باید باشد این یک بحث است و تعیین 
بگوئیم حداکثر  کنید  مثال فرض  دیگرى.  بحث  یک حداکثر عمومى 
از  صرفنظر  کھ  است  ساعت   ۳۰ شاق  کارھاى  براى  کار  مدت 
باید خود کارگران  آنھم  ویژگى ھاى ھر مورد، کھ مرجع تشخیص 
چھ  چیست؟  نظرتان  مورد  این  در  شما  بیاید.  در  اجرا  بھ  باشند، 

است؟ مناسب  سخت  کارھاى  براى  شما  بنظر  حداکثرى 

اختیارى  بدھم  شما  بھ  اینجا  من  رقمى  حکمت:  ھر  منصور 
نسبت ۳٤ ساعت  یعنى  اینجا ھست،  االن  کھ  مقیاسى  بود.  خواھد 
میکنم  فکر  میشود.  کمتر  درصد   ۲٥ حدود  چیزى  ساعت   ٤٤ بھ 
درصد   ۲٥ بگیریم  ساعت   ۳٥ را  متعارف  کار  ھفتھ  مبناى  اگر 

باشد. خوبى  مبناى  میتواند  سخت  کارھاى  براى  کمتر 

االن در مورد کارھاى زیان آور آنچھ کھ توجھ من را جلــب میکند آن 
عددى نیست کھ اینجا ھست، بلــکھ مرجعى است کھ تشخیص میدھد 
ھر کارى چقدر زیان آور است وچند ساعت حداکثر میشود آن کار را 
انجام داد. اگر از من بپرسند میگویم مطالــبھ مھم این است کھ مرجع 
تشخیص این یک مرجع کارگرى باشد. تا اینکھ بردارد بنویسد ۲۳ 
ساعت یا ۳۳ ساعت. آنچھ ضمانت اجرائى بھترى براى جلــوگیرى 
از لــطمھ خوردن بھ سالمتى کارگر است این است کھ مرجع تشخیص 
ساعت کار در این رشتھ ھا، کھ باید در قانون قید بشود کھ بسیار 

کمتر از ساعت کار عادى خواھد بود، یک مرجع کارگرى باشد.

  فصل هشتـم
تعطیالت و مرخصى ها

مصطفى صابر:  بپردازیــم بــھ مبحــث تعطیــالت و مرخصــى ھا. 
مرخصــى  روز   ۱۲ بجــاى  خالصــھ  خیلــى  مبحــث  این  مورد  در 
الــبتھ  و  کــار جــارى (شاھنشاھى) ھست،  قانون  در  کــھ  ساالنــھ 
کارگــران  ھــم  را  بیشتر  و  کمتر  یا  روز   ۱۸ جاھا  خیلــى  عمال 
متن  این  در  را  ساالنــھ  مرخصــى  انــد،  گرفتھ  ھایى  کارخانھ  در 
اسالمى  شوراھاى  کــھ  است  چیــزى  این  انــد.  کرده  روز   ۳۰
روز   ٥ طــى  کارگــاھى  اگــر  دارند.  تاکیــد  آن  روى  خیلــى  ھــم 
کنــد  تعطیل  ھــم  را  ھا  پنجشنبھ  میتواند  بکشــد  کــار  ساعت   ٤٤
کرده  اعالم  تعطیل  کــارگران  براى  ھــم  را  مــھ  ماه  اول  باالخره  و 

میکنید؟ فکــر  چــھ  مبحــث  این  و  مــواد  این  درباره  انــد. 

طــول  مثل  ھم  مرخصــى  مدت  میکنم  فکــر  حکمت:  من  منصور 
از ظرفیت فنى و اجتماعى جامعــھ براى  تابعى  روزکــار و غیــره 
مبنا  این  بر  بخواھم  اگر  ھم  امروز  است.  رفاھش  و  معاش  تامین 
ایران  قضاوت کنم فکر میکنم در آخر قرن بیستم در کشورى مثل 
مرخصى میتواند از این بیشتر باشد. اگــر کسى در خیابان بى مقدمھ 
از من بپرسد مرخصى کارگران چقدر باشد میگویم اندازه مرخصى 
وکالى مجلس. و اگــر ھر دلــیلــى بیاورند کــھ نمیشود آنوقت من 
جواب آن را آنجا میدھم. بعنوان یک مطالــبھ، اگــر ھفتھ کار ۳٥ 
ساعت شده باشد، اگر ھزار و یک فاکتور دیگرى کــھ اینجا مطرح 
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شــد در قانون کار گنجانده شده باشد آنوقت ۳۰ روز مرخصى بــھ 
در غیاب اصالحات  امــا  است.  بحث  قابل  و  تامل  قابل  خودى خود 
دیگــر  خوب  کردیم،  مطرح  متن  این  برابر  در  اینجا  کــھ  دیگرى 

باشد. بیشتر  روز   ۳۰ از  مرخصى  باید  کــھ  میشود  این  بحث 

مصطفى صابر:  یعنى شما میگوئیــد اگــر اصالحــات دیگر باشــد 
آنوقت ۳۰ روز مرخصى؟

منصور حکمت:  ۳۰ روز مرخصى میتواند مبنایى باشد براى 
مذاکره بین کارگر و کارفرما.و حتما باید در روند مبارزه کارگرى 

افزایش پیدا بکند.

اروپایى  کشورھاى  برخى  در  صابر:  االن  مصطفى 
مبناى  نمیکنید  فکر  دارند.  مرخصى  نیم  و  یکماه  کارگران 

باشد؟ نیم  و  یکماه  باید  مــا  مذاکره  و  مــا  خواست 

بتوانیم چھارتا کشور  اگر  باشد چرا.  اینطور  منصور حکمت:  اگر 
این  باید  مــا ھم حتمــا  نیم است  مبنا یکماه و  کــھ  بدھیم  را نشان 
را بخواھیم. منتھا اجازه بدھید راجــع بــھ بندھاى دیگر این مبحث 
نکاتى را بگویم. گفتید اول ماه مــھ را تعطیل اعالم کرده اند، بنظر 
تعطیل شده.  اردیبھشت  یازده  بلــکھ  تعطیل نشده  مــھ  ماه  اول  من 
این اصال جــاى تعطیل اول ماه مــھ را نمیگیرد. روزش یکى است، 
اند یک روز عجیب و غریب است بھ  اینھا تعطیل کرده  آنچــھ  اما 
اسم ۱۱ اردیبھشت. اول ماه مــھ تاریخچھ معینى دارد و بھ ھمین 
اسم باید تعطیل اعالم بشود. این یعنى دولــت یک روزى را انتخاب 
اگــر  بیاورد.  بزبان  را  اش  واقعى  اسم  نیست  و حاضر  است  کرده 
ھمین جماعت حاضــر بشوند روزه شان را طبق ماه شمسى بگیرند 
آنوقت شاید کارگر ھم حاضر بشود روز کارگر را یازده اردیبھشت 
عید  و  است  «رمضان»  ماه  در  شان  روزه  اینھا  اما  بگذارد.  اسم 
ولــى  میگیرند،  قمرى  ھجرى  تقویم  طبق  را  شان  قربان  و  فطر 
کــھ  اینست  ھــم  علــتش  میکند.  حذف  را  کارگر  روز  واقعى  اسم 
رد  خیابان  فالن  از  کھ مطھرى  است  این روزى  کــھ  بگوید  بتواند 
الــملــلــى  لــیز خورد. میخواھند ھویت بین  امام پایش  شد و فالن 
اصرار  باید  ایرانى  کارگر  من  بنظر  بکنند.  نفى  را  کارگر  طبقھ 

است. مــھ تعطیل  ماه  بنویس اول  اینجا  آقاجان  کــھ  بکند 

مصطفى صابر:  یعنى بنویسد روز کارگر اول ماه مــھ تعطیل است.

منصور حکمت:  بلــھ. وگرنھ دارد منکر میشود کھ کارگر طبقھ اى 
جھانى است و این روز یک حکمتى دارد و این روز بخاطر مبارزه بخشى 
دیگر از طبقھ کارگر در جھان بدست آمده. یازده اردیبھشت را ایشان 
ھوس کرده است تعطیل کند و اگر مرض نداشتھ باشد باید اسم واقعى 
این روز را بگوید. اساس این تفرقھ انداختن در جنبش طبقھ کارگر 

و محروم کردن طبقھ کارگر از درک ھویت جھانى خودش است.

نکتھ دیگر آن قضیھ حاجى شدن است. این اصال موردى ندارد کھ 
براى حج مرخصى ویژه اى در نظر بگیرند. با منطق خودشان اگر 
میشود این مرخصى ھا را داد باید سرشکن کرد بین ھمھ کارگران و 
بھ مرخصى ھمھ اضافھ کرد. اینجا گفتھ شده کھ استفاده از مرخصى 
با توافق کارگر و کارفرما است. اینجا ھم کارگر مجاز نیست کھ تعیین 
کند کى میخواھد بھ مرخصى برود! باید برود با کارفرما توافق بکند 
و اگر نشد یک بابائى را از شوراى اسالمى پیدا بکنند تا وساطت 
بکند! بنظر من ھمینکھ کارگر تصمیمش را از چند وقت قبل اطالع 

بدھد کافیست. چون ممکن است گفتھ شود کھ تکلــیف کارخانھ باید 
از  کھ  بدھد  اطالع  قبل  دوماه  از  کارگر  بگوئید  باشد. خوب  روشن 
مرخصى  مسالــھ  دیگر  نکتھ  یک  میرود.  مرخصى  بھ  تاریخ  فالن 
نمیشوم.  متوجھ  را  منظورشان  زیاد  من  است.  روز  یک  از  کمتر 

بنظر میاید این کلــکى است براى کم کردن مرخصى استحقاقى.

مصطفى صابر:  در مورد ٤٤ ساعت کار و دو روز تعطیل در ھفتھ 
نظرتان چیست؟

منصور حکمت:  در مورد آن سوال ٤٤ ساعت در ٥ روز و دو روز 
تعطیل منھم نظرم مثل حمید تقوایى است. فکر میکنم نباید اجازه داد 
خود روزکار کش پیدا کند چون این توجیھى میشود براى ھزار و یک 
نوع اضافھ کردن کار در شرایط دیگر. ۸ ساعت در روز ھم باالخره 
جاى خودش را دارد، یا ۷ ساعت در روز در حالـت ۳٥ ساعت در 
ھفتھ. از ھیچکدام از اینھا نباید کوتاه آمد و نباید بین دو روز تعطیل 
و طول روز کار ھیچ معاملــھ اى کرد. نکتھ دیگرى داشتم راجع بھ 
مرخصى استعالجى. میگوید «با تائید سازمان تامین اجتماعى جزو 
سوابق کار محسوب میشود». سوال من این نیست کھ این جزو چى 
محسوب میشود. سوالــم اینست کھ آن روز مرخصى قانونى محسوب 
میشود و حقوق میدھید یا نھ و یا باالخره آن را از ۳۰ روز مرخصى 
کم میکنید یا نھ. درثانى ھرکسى، حتى رئیس جمھور مملــکت، تا 
سرش درد گرفت دکتر نمیرود. میرود خانھ اش و استراحت میکند.
حدس میزند سرماخوردگى است یا میداند دردى قدیمى است کھ میاید 
و میرود. باید این در نظر گرفتھ شده باشد کھ کارگر ممکن است بھ 
باید حد  بعدا توضیح بدھد.  نیاید و  دلــیل مشکالت جسمى سر کار 
معینى تعیین شده باشد کھ بشود بدون گواھى پزشک و معاینھ سر 
کار نیامد. یعنى کارگر بتواند بھ تشخیص خودش براى درمان بیمارى 
ھاى متداول الزم ببیند استراحت کند و سر کار نیاید، و تنھا درصورت 
ادامھ بیمارى بیش از یکى دو روز موظف باشد تصدیق دکتر ارائھ 
باید  است.  عجیب  قدرى  اجتماعى  تامین  سازمان  تائید  بعد  و  کند. 
وارد دفتر و دستک و اداره بازى رژیم بشوى. من بعدا چطور بروم 
سازمان تامین اجتماعى را بدون اینکھ گواھى پزشک داشتھ باشم 
راضى کنم کھ فالن چھارشنبھ لــیز خوردم و کمرم خیلــى درد گرفت. 
یک کسى باید در دسترس باشد، دکتر محل و یا کارخانھ، کھ ورقھ 
مربوطھ را فورا صادر کند. این نوع مقررات مقدار زیادى دوندگى 
روى دوش کارگر میگذارد. خالصھ حرفم اینست:  کارگر باید بتواند 
خودش راسا تشخیص بدھد کھ حالــش خوب نیست، کارى کھ ھمھ 
آدمھاى دنیا میکنند، و بعد اگر بیمارى اش طوالنى شد و بھ دکتر 
مراجعھ کرد تصدیق دکتر فقط براى دوره بعد از آن فرضا ٤۸ ساعت 
اول الزم باشد. و ثانیا این تصدیق دکتر در دسترس باشد و بشود 
بدون دوندگى آن را گرفت. یک مسالــھ دیگر مرخصى عادت ماھانھ 
براى زنان است کھ شاید بشود آن را در مبحث شرایط کار زنان بحث 

کرد. اما بھرحال مبحث مرخصى ھا باید آن را ھم در بر بگیرد.

    فصل نهــم
شرایط کار زنان

راجع  قدرى  خوبست  شد  کھ  صحبتھایى  صابر:  با  مصطفى 
براى  باید  حقوقى  چھ  کار  قانون  یک  در  کھ  کنیم  صحبت  این  بھ 
بفرمائید. شما  حکمت  منصور  باشد.  شده  منظور  کارگر  زنان 

در  مرد  و  زن  عینى  نابرابرى  میکنم  فکر  حکمت:  من  منصور 
تولــید، کھ ما انتظار داریم یک قانون کار در جھت ازبین بردن آنھا 
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گام بردارد، مولــفھ ھاى روشنى دارد. برخى ریشھ ھاى اجتماعى 
عمیقى دارند. براى مثال ھمانطور کھ ایرج آذرین درنشست قبل گفت 
زن و مرد در جامعھ موجود از امکانات برابر براى کسب مھارت 
ھاى یکسان و توانایى ھاى مشابھ براى فعالیت اقتصادى برخوردار 
نیستند. قانون کارى کھ بخواھد بھ زن و مرد برخوردى برابر داشتھ 
اینکھ آن را مسکوت بگذارد و  نھ  بدھد و  این پاسخ  بھ  باید  باشد 
یا براى  آنجا ماده ھا و تبصره ھایى را مطرح کند.  اینجا و  صرفا 
مثال تعصبات جنسى اى کھ در جامعھ وجود دارد حتى اگر قانونى 
روى کاغذ ایراد نداشتھ باشد در عمل قانون را بھ چیز دیگرى تبدیل 
میکند و مانع اجراى مواد آن میشود. باز قانون کارى کھ کارگران 
نوشتھ باشند و ھدف خود را این قرار داده باشد کھ برابرى میان 
زن و مرد بوجود بیاورد باید درعمل جواب این تبعیضات را بدھد 
زنان بشود. و  بھ  برخورد  در  تعصبات  این  تاثیر  مانع  کند  و سعى 
باالخره در قبال زنان باید تبعیض مثبت را مطرح کرد. جامعھ باید 
نیرو و انرژى صرف کند تا موانعى را کھ براى پیدا کردن موقعیت 
برابر در تولــید در مقابل زنان ھست از بین ببرد. براى مثال آموزش 
بیشتر، ایجاد تسھیالت بیشتر براى زنان و غیره. منتھا ھمھ اینھا 
باید زیر فشار جریمھ ھا و شرط و شروط  اینکھ سرمایھ را  یعنى 
تعریف شده وادار کرد در این قالــب عمل کند. وگرنھ اگر ھمھ این 
اجرائى آن ھم موجود  آنکھ ضمانت  بدون  باشد  مواد وجود داشتھ 
باشد، ھر تسھیالتى کھ در قانون بھ نفع زن وجود داشتھ باشد در 
بازار بعکس خودش تبدیل میشود. چون سرمایھ دار فکر میکند کھ 
باید فالن مقدار بیشتر پول  خوب اگر من بخواھم زن استخدام کنم 
بدھم، فالن مقدار بھ صندوق مخصوص آموزش زنان کارگر بریزم، 
باید براى دوران باردارى مرخصى با حقوق بدھم، و غیره و پس زن 
استخدام نمیکنم. اگر واقعا مراجعى وجود نداشتھ باشند کھ کارفرما 
بھ  کھ  این چیزھایى  کند کھ علــیرغم ھمھ  وادار  را  دار  و سرمایھ 
مرد  مانند  عینا  زن  بھ  میکند،  اش عمل  او خالف سودآورى  زعم 
روى  ھایى  تعارف  بھ  عمال  شده  نوشتھ  کھ  قانونى  بکند،  برخورد 
کاغذ و حتى بھ موانعى براى اشتغال بیشتر زنان در تولــید و برابرى 
عملــى آنھا تبدیل میشود. بنظر من آنچھ این قانون کار بھ نفع زنان 
گفتھ از ھمان تعارف ھاست. اینکھ باالخره رژیم اسالمى ھنر کرده 
و بندى راجع بھ زنان نوشتھ ممکن است چشم کسى را بگیرد. اما 
اینکھ  یعنى  بھمین صورت،  شده  نوشتھ  اینجا  کھ  اى  ماده   ٤  -  ٥
«ما معتقدیم زن باید بھ خانھ برود، چون میبینید کھ کار کردنش چھ 
دشوارى ھایى براى خودش و براى کارفرما دارد». این پیامى است 
کارفرما  کارگر و  بھ  دارد  کار زنان،  این مبحث چھارم، شرایط  کھ 
میدھد. بھ زن کارگر میگوید اگر بخواھى سر کار بیایى این مشکالت 
بھ  مثبت  تبعیض  بدون  میکنم  فکر  مجموع  در  داشت.  خواھى  را 
نفع زنان، بدون ایجاد امکانات برابر، بدون وجود ضمانت اجرائى 
براى جلوگیرى از اینکھ سرمایھ دار پایش رااز خط بیرون بگذارد و 
تضمین اینکھ مستقل از اینکھ فکر میکند سودآورى اش با استخدام 
زنان در صورت وجود تبعیض مثبت تناقض دارد، باز ھم زنان را با 
شرایط مساوى استخدام کند، بدون این مالحظات و تضمین ھا، کھ 
خیلــى وسیعتر از اینھاست و باید در کل جامعھ اعمال بشود، نوشتن 
مرد  و  زن  شغلــى  برابرى  بھ  را  کسى  قدم  یک  ماده  چھارتا  این 
نزدیک نمیکند. برعکس بھ عکس خودش تبدیل میشود. در مورد 
خود این قانون فکر میکنم خیلــى از موادش پوچ و بى ارزش است 

و آلــترناتیو کارگرى با آنچھ اینجا نوشتھ شده کامال فرق میکند.

بیشتر  مثبت  تبعیض  مورد  در  صابر:  لـطفا  مصطفى 
مثال. ذکر  با  و  تر  مشخص  بدھید.  توضیح 

زنان  استخدام  براى  ھایى  مشوقھ  باید  من  حکمت:  بنظر  منصور 
وجود داشتھ باشد. یعنى عواملــى کھ واحدھاى اقتصادى را تشویق 
کارفرمایان  کیسھ  از  باید  جامعھ  کنند.  استخدام  را  زنان  کھ  میکند 
ھاى  دوره  بکند.  زنان  آموزش  صرف  را  بیشترى  ھاى  ھزینھ 
آموزشى و تخصصى کھ بطور ویژه اى ھدفشان اینست کھ مھارت 
باید  آنھا بدھد.  ھاى الزم را براى شرکت بیشتر زنان درتولــید بھ 
منابع زیادى صرف این بشود کھ موانعى را کھ سر راه زنان براى 
ورود بھ اشتغال اقتصادى ھست بردارد. مثال جامعھ سنتا بچھ دارى 
را کار زنان قرار داده است. باید پول خرج کرد و این بارھا را از 
روى دوش زنان برداشت. اگر الزم است کارفرما براى اشتغال یک 
کارگر زن مقدار زیادى مایھ بگذارد، باید بگذارد. این دلــیل براى 
عدم استخدام زنان ابدا دلــیل نمیشود کھ بگوید «آخر اگر بخواھم زن 

استخدام کنم باید واحد شیرخوارگاه بسازم». خوب باید بسازى.

و  زایمان  و  باردارى  دوران  صابر:  مرخصى  مصطفى 
بھ  باید  ماھانھ  عادت  براى  ماه  در  مرخصى  روز  دو  ھمینطور 
بیشتر  باید  اینجا  کھ  است  اى  مسالــھ  اینھا  بشود.  داده  زنان 

چیست؟ موارد  این  در  شما  نظر  بکنیم.  صحبت  آنھا  درمورد 

باردارى  مصطفى صابر:  اضافھ میکنم کھ حقوق مرخصى دوران 
فکر  است.  تر  پائین  میگیرد  کارگر  کھ  متعارفى  دستمزد  از  خیلــى 
میکنم در حدود مزد ثابت باشد کھ حدود نصف دریافتى ھا میشود. 
نکتھ دیگر اینکھ ھمانطور کھ ناصر جاوید ھم اشاره کرد مسالــھ حفظ 
شغل بعد از زایمان و مرخصى دوران زایمان یک مشکل جدى زنان 

است و معموال باعث میشود کھ از این مرخصى ھم استفاده نکنند.

ماده  شش  این  روى  سریع  خیلى  میخواستم  حکمت:  من  منصور 
مسالــھ  مورد  در  را  قانون  این  محتواى  کل  و  ھست  اینجا  کھ  اى 
زن تشکیل میدھد نکاتى را بگویم. در مورد آن بند انجام کارھاى 
خطرناک بنظر من آدم عاقل شغل را آگھى میکند و ھرکس را ھم کھ 
بھ او  اگر تخصص و مھارت الزم را داشت  آمد مصاحبھ میکند و 
میدھد دیگر. بھ کى میدھیم و بھ کى نمیدھیم ندارد. این ھمان برخورد 
امور  استثناء  بھ  درشب  کار  میگوید   ۷٥ ماده  است.  پدرساالرانھ 
بھداشتى و درمانى و فرھنگى و نظایر آن براى کارگران زن ممنوع 
اما ھرچھ فکر کردم  باشد،  باید بھرحال ممنوع  است. کار شب کھ 
علـت استثناء کردن این رشتھ ھا را براى اجازه دادن کار زنان در 
شب اینطور فھمیدم کھ اینجا یک عده بوروژاى محترم کار میکنند. 
کھ زن  ندارد  کارگر صنعتى  بھ  را  اخالقى  اعتماد  این  ظاھرا طرف 
و مرد کنار ھم بتوانند کار کنند. ولــى اگر آقاى دکتر یا جناب مدیر 
آنجا حضور داشتھ باشد ایشان حاضر میشود زن شب آنجا کار کند. 
مشکلــش اینست کھ مبادا زن شب در کارخانھ و واحد تولــیدى کار 
کند و یا راننده شرکت واحد در شیفت شب باشد و ھرچھ. این بنظر 
با  من توھین بھ توان ده است. در موارد اختالف ھم کھ تشخیص 
ھیچ کس نیست بجز آن آقایى کھ بھ اسم وزارت کار آن باال نشستھ. 
کم  خیلــى  گفتند  دیگر  رفقاى  کھ  ھمانطور  دار شدن  بچھ  مرخصى 
است. عالوه بر اینکھ مدتش باید خیلــى بیشتر از این باشد، مرد باید 
این مرخصى را بگیرد. دوره اى کھ  از  موظف باشد حداقل معینى 
یک خانواده وارد مرحلــھ بچھ دار شدن میشود، دوره اى است کھ 
زن و مرد بدلــیل شدت کار وخستگى از ھم دور میشوند. تنھا راه 
حفظ علــقھ ھا و محبت ھا و انسجام داخلــى خانواده این است کھ 
فشار کارى کھ با تولــد بچھ بوجود میاید تقسیم بشود و این تجربھ، 
کار  کھ سر  بگذارند  را  مرد  اگر  باشد.  مشترک  دارى،  بچھ  تجربھ 
برود و زن شش ماه خانھ باشد، گیریم ھم کھ خستگى اش در رفتھ 
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باشد، چیزھایى زیادى در مناسبات داخلى شان از دست رفتھ. بنظر 
من کارگران مرد باید از گرفتن این مرخصى و بعھده گرفتن امر بچھ 
با ھم  این ھمبستگى دو کارگرى را کھ  دارى استقبال بکنند. چون 
زندگى میکنند و تصمیم گرفتھ اند با ھم بچھ داشتھ باشند را تحکیم 
مرخصى  این  از  استفاده  بھ  را  مردان  قانون  باید  بنابراین  میکند. 
موظف کند و بعالوه طول این مدت ھم بھ اندازه کافى زیاد باشد کھ 
برایشان قابل استفاده باشد. یک مسالــھ دیگر مرخصى ھاى طوالنى 
تر از این است. تا آنجا کھ من میدانم در کشورھاى پیشرفتھ تر بعد 
میشوند.  قائل  بدون حقوق  ھاى طوالنى  ھم مرخصى  دوره  این  از 
برایش  حقوق  با  یکسالــھ  یا  ماھھ  شش  مرخصى  کسى  اگر  یعنى 
کافى نبود بتواند، بھ تشخیص خودش سھ ماه دیگر ھم بدون حقوق 
مشکل  یک  و  ھزار  بکند.  مراقبت  فرزندش  از  و  بگیرد  مرخصى 
میتواند در یکسال اول براى نوزاد و خانواده اش پیش بیاید کھ اینھا 
قابل پیش بینى نیست. تایید سازمان تامین اجتماعى براى تشخیص 
سابقھ خدمت را من درست نفھمیدم. باالخره کسى زائیده و خودش و 
بچھ اش ھم حى و حاضرند. سازمان تامین اجتماعى چى را میخواھد 
تامین اجتماعى»  «طبق مقررات  تایید کند؟ بعد حقوق مرخصى را 
اش،  دوندگى  بر  عالوه  نیست.  قبول  قابل  اصال  دیگر  این  میدھند. 
بقول شما میخواھند یک حقوق حداقلــى را بدھند. اگر بھ آنکسى کھ 
رفتھ حاجى شده بدون تایید سازمان تامین اجتماعى حسابدارى ھمان 
حقوق ھمیشگى اش را میدھد، در این امر مقدس بوجود آوردن یک 
انسان دیگر ھم بطریق اولــى ھیچ نوع مانع تراشى سر حقوق نباید 
مطرح باشد. در مورد دادن کار سخت بھ زنان باردار میگوید پزشک 
سازمان تامین اجتماعى باید تشخیص بدھد. شما آمار کل پزشکان، 
و آنھم نھ فقط پزشکان تامین اجتماعى، را در نظر بگیرید. بھ ازاء 
ھر چند ھزار نفر یک پزشک در ایران وجود دارد؟ این را بھ این 
ماده اضافھ کنید. آنوقت این ماده یعنى کشک. یعنى کارفرما ھرنوع 
کارى میخواھد بھ زن باردار بدھد و تا تو بروى دست بدامن پزشک 
گیرش  باید  کجا  نیست  معلــوم  کھ  بشوى  اجتماعى  تامین  سازمان 
بیاورى، و ایشان بیاید آن کار را ببیند و تشخیص خودش را بدھد، 
و  است  کلــک  یک  فقط  ماده  این  یعنى  این  میگذرد.  مدتى طوالنى 
صرفا میخواھد ظاھرى متمدن بھ قانون بدھد. در مورد مھد کودک 
ھا و غیره ھم من کامال معتقدم کھ باید از مسالــھ زن کال جدا بشود. 
در  باید  تسھیالت  این  کھ  ھستم  جاوید  ناصر  موافق  بخصوص  و 
مقیاس جامعھ و در سطح محلــى بوجود بیاید. بچھ در مملـکت بدنیا 
میاید و باید برایش مھد کودک وجود داشتھ باشد و این بھ مسالــھ 
کار زنان مربوط نمیشود. ھیچ حسنى ھم ندارد کھ کارگر بچھ اش را 
بغل کند و ھمان ساعت ھفت صبح کھ دنبالــش میایند، بیاورد و در 
یک گوشھ اى و خدا میداند در چھ سر و صدایى و چھ ھوایى و با چھ 
درجھ نظارت بیاندازد و بعد برود و فوقش اینست کھ میتواند بیاید 
بھ او شیر بدھد. بنظر من این تسھیالت باید در سطح محلــى تامین 
شوخى  من  بنظر  میکنید  نگاه  کھ  را  اینھا  مجموع  بھرحال  بشود. 

است. کرده  توھین  زن  کارگران  بھ  چیز  ھر  از  بیش  و  است 

من فقط میخواستم یک نکتھ را اضافھ بکنم و آنھم مسالــھ بازرسى 
و کنترل مواد مربوط بھ زنان در قانون کار است و مرجعى کھ موارد 
نقض این قانون را کنترل میکند بنظر من بدون این باقى حرفھا پوچ 
از آب در میاید باید مرجعى وجود داشتھ باشد کھ خیلــى سریع توسط 
در  بسرعت  و  باشد  دسترسى  قابل  زن  کارگران  بویژه  و  کارگران 
موارد نقض حقوق زنان اقدام میکند براى مثال اگر کسى کارى بھ 
زن بارداربدھد کھ براى سالمت مادر و جنین زیان دارد، باید بشود 
در ظرف چند ساعت و بھ مجرد شکایت با اختیارات کافى دخالــت 
کند و جلــوى کارفرما را بگیرد ھمینطور با توجھ بھ تعصباتى کھ 

روش  صحت  کھ  باشد  داشتھ  وجود  مرجعى  باید  دارد  وجود  گفتم 
استخدامى کارفرمایان را کنترل میکند مرجعى باید وجود داشتھ باشد 
کھ مجازاتھاى سنگینى را براى این نوع تخطى ھا از قانون تعیین 
میکند اگر چنین مرجعى و چنین ضمانت اجرائى اى وجود نداشتھ باشد 

بنظر من اعالم نیت ھا و غیره در یک قانون فایده زیادى ندارد.

 فصل دهــم
امنیت شغلـى و اخراج

مصطفى صابر:  بحث میــزگرد قانون کــار را با مبحث اخــراج ادامھ 
نــدارد. در عین  نیازى بھ توضیح  میدھیم. اھمیت مسالــھ اخــراج 
حال شوراھاى اسالمى و خانھ کارگر ھم تبلــیغات زیادى حول این 
مسالــھ راه انداختھ اند کھ گویا الیحھ قانون کار جمھورى اسالمى 
با حــذف ماده ۳۳ قانون کار قبلــى مسالــھ اخراج را از حالــت قبل 
کھ کارفرما ھــر وقت میخواست میتوانست کارگر را اخراج کند در 
آورده است. یکى از مھمترین شاخصھاى ھر قانون کار این است 
و  بــرخوردار میشود  امنیت شغلــى  از چھ  آن  بــر طبق  کارگر  کھ 
طبعا اصلــى ترین مالک در این مــورد ھم ھمان مسالــھ اخراج و 
بیکارسازى ھا و قدرت عمل کارفرما در این عرصھ است. در قانــون 
کار جمھورى اسالمى ماده ۲۷ تحت عنوان فسخ قــرارداد از اخراج 
صحبت میکند. و ماده ۱٦٦ زیر فصل مراجع حل اختالف اسم اخراج 
زیادى  مــواد  ھست.  ھم  دیگر  جاھاى  ھمینطور  میبرد.  را صریحا 
وجود دارد کھ امکان بیکارسازى ھاى دستھ جمعى را باز میگذارد. 
مثل تعطیل کارگاه بھ بھانھ ھاى مختلــف و غیره. شما لــطفا بگوئید 
کھ در مجموع از نقطھ نظر امنیت شغلــى کــارگر چھ ارزیابى اى از 
طرح مــوجــود قانــون کــار رژیم دارید. شما فکر میکنید در قانون 

باشند؟ داشتھ  خواستى  چھ  باید  اخراج  قبال  در  کارگران  کار 

کارفرما  عمل  قدرت  در  دارى  سرمایھ  اساس  اینکھ.  بھ  توجھ  با 
استخدام  مثال  دارد.  قرار  تولــید  عوامل  کردن  زیاد  و  کم  در 
از  بیشتر  استفاده  و  کار  نیروى  کاھش  برعکس  یا  و  بیشتر 
ھا  بنگاه  ورشکستگى  باید  عامل  این  بھ  غیره.  و  آالت  ماشین 
و  اخراج  ممنوعیت  خواست  کرد،  اضافھ  ھم  را  این  نظایر  و 
بیکارسازى چقدر در جامعھ فعلــى امکان پیاده شدن دارد و چقدر 

باشد؟ کارگران  طرف  از  تحقق  قابل  خواست  یک  میتواند 

قبلــى در مورد  بھ سوال  دقیقھ  بدھید یک  منصور حکمت:  اجازه 
بھ  و  بدھیم  تکیھ  کمى  اگر  میکنم  فکر  من  برگردم.  شغلــى  امنیت 
این مسالــھ از یک فاصلھ اى نگاه بکنیم، خیلــى راحت میبینیم کھ 
امنیت شغلــى کارگر مثل امنیت سرمایھ دار براى او میماند. قوانین 
کھ  ھست  مختلــف  کشورھاى  در  گوناگون  ھاى  تبصره  و  مواد  و 
کارخانھ و خانھ و زمین و  دلــبخواه  بیاید و  نفر  مانع میشود یک 
تجھیزات کسى را از او بگیرد. ھزار و یک جور دادگاه ھست، و کال 
بجز دولت ھا و آنھم در شرایط خاصى، کسى امکان مصادره کردن 
سرمایھ دیگرى را پیدا نمیکند. در کشورھاى سرمایھ دارى کھ در 
امکانى وجود  دارند اصال چنین  قرار  تولــیدى  نرمال  یک وضعیت 
ندارد. یعنى نمیشود رفت و سرمایھ کسى را گرفت و گفت این مال 
تو نیست. کار براى کارگر معادل ھمین است. یعنى کار کردن روش 
امرار معاش کارگر در جامعھ است. گرفتن کار از کارگر یعنى محروم 
کردنش از امکان فراھم کردن معاشش. بنابراین این بنظر من باید 
غیرقانونى باشد. بطور کلــى این حالت کھ من کارگرم ولــى کارى 
را  کارگرى  اینکھ  از  اعم  بشود،  تلقى  غیرقانونى  باید  نیست  برایم 
اخراج کرده باشند و یا اینکھ بخواھد کار کند و کار برایش نباشد.
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کسى کھ دارد کارگرى را اخراج میکند فقط این را نمیگوید کھ لــطفا 
را  ات  زندگى  تامین  تو حق  کھ  دارد میگوید  بلکھ  نکن،  کار  اینجا 
ندارى. حق امرار معاش ندارى. این بنظر من باید غیر قانونى باشد. 
امنیت شغلــى کارگر یعنى اینکھ بھ صرف اینکھ آماده بھ کار است 
فکر  میشود  مربوط  اخراج  بھ  کھ  آنجا  تا  باشد.  تامین  اش  زندگى 
اى  پایھ  یک حق  تضمین  بعنوان  اخراج  ممنوعیت  بنابراین  میکنم 
انسانى کارگر باید جزو ھر قانونى باشد. در این ماده ۲۷ کھ دست 
باز است. مقولــھ وظایف محولــھ تفسیر  طرف براى اخراج کامال 
دیگر  یکجاى  بسپرد.  کارى  است یک  است. ھر روز ممکن  بردار 
در بحث قرارداد کار میگوید کھ موضوع کار تعریف شده است. اگر 
در  کارگر  «ھرگاه  بنویسند  اقال  میتوانستند  ھم  اینجا  نبود  مرضى 
محولــھ  وظایف  وگرنھ  ورزید...».  قصور  قرارداد  موضوع  انجام 
کند و کارى  اینکھ کارفرما میتواند ھر روز کارگرى را صدا  یعنى 
بھ او بسپرد و او نخواھد آن را انجام بدھد. آئین نامھ انضباطى ھم 
ھمینطور تفسیر بردار است. در کل این یعنى بطور سربستھ گفتن 
بر  دارند مشروط  را  کارگران  اخراج  کارفرمایان محترم حق  اینکھ 
اینکھ بھانھ شان جور باشد و کتبى باشد. راجع بھ آن سوالــى کھ 
میگوئید سرمایھ دارى باالخره بھ کم و زیاد کردن عوامل تولــید نیاز 
دارد و غیره ناصر جاوید جواب داد. اگر جامعھ سرمایھ دارى بیاید 
و این حرف را رسما یکجایى بنویسد، علــیھ اش انقالب میشود. اگر 
سرمایھ بیاید بگوید من با این جامعھ ھر کارى بخواھم میکنم، اگر 
بخواھم شما را بکار میبرم و اگر بخواھم بیکار میکنم، تو مثل زمین 
و ماشین آالت خودم ھستى، خوب مردم علــیھ اش انقالب میکنند. 
ھنر سرمایھ دارى اینست کھ ادعا میکند این یک جامعھ است، تقسیم 
کار و حساب و کتابى در آن برقرار است و ھرکس نقشى برعھده 
گرفتھ است. و دقیقا اینجاست کھ باید یقھ اش را گرفت و وادارش کرد 
پاى این حرفش بایستد. اگر میخواھند ظاھرى از یک جامعھ مدنى 
بھ نظام موجود بدھند آنوقت باید گفت کھ خوب کارگر انسان است. 
پس و پیش کردن ماشین آالت امرى است مربوط بھ مدیریت تولــید. 
اما بیکار کردن کارگر امرى است فراتر. بحث من اینست کھ واضح 
است باید بشود تکنیک جدید را آورد و کارخانھ اى کھ امسال ۳۰۰۰ 
کارگر دارد دھسال بعد این تعداد کارگر الزم ندارد. ولــى این مسالــھ 
ھرقدر  کھ  باشد  شده  تضمین  کارگر  براى  باید  این  است.  کارفرما 
تکنیک تغییر میکند، کارگر بعنوان یک انسان و بعنوان بخشى از 
جامعھ سطح زندگى اش افت نمیکند. خوب شما میخواھید تکنیک 
جدید بکار ببرید، کھ حتما مولــدتر و سودآورتر ھم ھست، و ۱٥۰۰ 
کارگر براى براه انداختن آن کافیست، باید براى بقیھ دوره گذاشت، 
تخصصشان را تغییر داد، براى کل این دوره حقوقشان را بھ آنھا داد، و 

واحدھاى جدید ایجاد کرد کھ ھمھ در جامعھ مشغول کار باشند...

بھرحال سوالى کھ ھست اینست کھ مسالــھ تغییر و تبدیل در نحوه 
سرمایھ گذارى، کارکرد بنگاه ھا، طول و عرضشان، سطح اشتغالــى 
کھ ایجاد میکنند و غیره نباید ھیچ تاثیرى روى این طرف و تامین 
خالصھ  را  چیز  ھمھ  من  بنظر  جملــھ  یک  بگذارد.  کارگر  شغلــى 
کند و  باید زندگى  آمده  دنیا  این جامعھ  در  کھ  آقاجان کسى  میکند. 
این جامعھ اگر مدعى است کھ انسانھا شھروند جامعھ اند و میتوانند 
در این نظام تامین بشوند، باید بھ این ادعا جامھ عمل بپوشد. این 
ادعا را دارد و بھمین دلیل توانستھ است روى پاى خود بایستد و 
بھ بقاء خود ادامھ بدھد. اگر این ادعا را ندارد کھ گفتم براى ھمھ 
معلــوم میشود باید برش انداخت. کسى کھ در جامعھ گفت من آماده 
برخورد  او  بھ  شاغل  آدم  یک  مثل  باید  ساعت  ھمان  از  کارم،  بھ 
بشود و موقعیتش تضمین بشود. امنیت شغلــى معنى اش این نیست 
شغلــى  امنیت  بایستم.  بودم  کھ  دستگاه  آن  سر  باید  حتما  من  کھ 

یعنى ھر نوسانى در بازار، در قیمت ھا، تولــید، سرمایھ گذارى ھا 
آن  کنترل خاصى روى  کھ  آدمى  رفاه  و  زندگى  در  تاثیرى  و غیره 

است. موقعیتى  چنین  در  کارگر  باشد.  نداشتھ  ندارد  نوسانات 

مصطفى صابر:  اجازه بدھید سوال را بھ نحو دیگرى مطرح کنم. بما 
میگویند شما مى گوئید ممنوعیت اخراج، خیر یک قرارداد آزادنھ 
ھست بین کارگر و کارفرما و کارفرما مجاز است ھرکسى را میخواھد 

دارى است. قانون سرمایھ  این  نگیرد و  یا  بگیرد  استخدام  بھ 

دارى حتى  قانون سرمایھ  ببنید  منصور حکمت:  این را میگویند؟ 
کھ  میگوید  طرف  بدوا  نیست.  جامعھ  شروع  او  خود  روایت  بھ 
اقتصادى  قوانین  آدمھا در آن زندگى میکنند و  جامعھ اى ھست و 
این جامعھ سرمایھ دارى است. تازه ما میگوئیم کارگر این قوانین 
بپذیرد. ولى فرض کنیم چھارچوب سرمایھ دارى را  نباید  را اصال 
پذیرفتھ ایم، از خصلـت اجتماعى زندگى انسان کھ صرفنظر نکرده 
زندگى  میایند،  بدنیا  روابطى  در  انسانھا  یعنى  جامعھ  وجود  ایم. 
میکنند، و عمرشان را طى میکنند. اگر بگویند سرمایھ دارى زیر 
جامعھ بودن ما زده است، دیگر جامعھ اى درکار نیست، ھرکھ را 
خواستیم پرت میکنیم بیرون، آنوقت من میگویم خوب این بھترین 
دلــیل است براى اینکھ اگر بناست بشر باقى بماند، اگر بناست بشر 
انداخت. آنچھ گفتید  باید سرمایھ دارى را بر  اجتماعى زندگى کند، 
حرف آنھا ھست. این قانون حرکت این جامعھ ھست. با وجود دائمى 
دائمى  وجود  با  کارگران،  مستمر  کردن  بیکار  با  بیکاران،  ارتش 
فقر، سرمایھ دارى نشان میدھد کھ ھمین قانون دارد عمل میکند. 
اما وقتى ما داریم در سطح قانون کار حرف میزنیم، مطرح کردن 
استداللى کھ گفتید از طرف سرمایھ دار یعنى دادن راى محکومیت 
اساسى  شرط  کھ  اینست  ما  بحث  او.  خود  توسط  دارى  سرمایھ 
ما  توسط  برقراراست  کھ  نظامى  بھ  مدت  کوتاه  حتى  دادن  رضایت 
اینست کھ مواضع ابتدایى جامعھ بشرى زیر سوال نرود. اگر بشر 
نمیتواند در این جامعھ از این تضمین برخوردار باشد کھ زندگى اش 

را در رفاه و امنیت بسر ببرد باید این جامعھ را تغییر داد دیگر.

مصطفى صابر:  بیکارسازى چطور؟

کنم.  صحبت  میخواستم  نکتھ  چند  مورد  حکمت:  در  منصور 
بیکارسازى و اخراج در سطح حقوقى و آئین نامھ ھا و غیره تفاوت 
واقعیت  یک  اینھا  ھردوى  پشت  منتھا  میپذیرم.  را  این  من  دارد. 
اقتصادى - سیاسى و اجتماعى اساسى ھست و آن اینست کھ کارگر 
نسبت بھ موقعیت خودش در جامعھ ھیچ کنترلى ندارد. این سرمایھ 
دار است کھ میتواند چھ بدالئل اقتصادى و چھ بدالئل تنبیھى راجع 
بھ زندگى او تصمیم بگیرد. کارگر جاى خودش را در جامعھ تعیین 
نمیکند. جایش را تعیین کرده اند. سرمایھ برایش تعیین کرده است. 
قرار بگیرد.  اعتراض کارگر  باید مورد  اینھا  این معنى ھردوى  بھ 
کار  برایش  خوب  کارگر  کھ  اینست  بخاطر  میگوید  کھ  ھم  تنبیھى 
نمیکند و یا شاخى شده و مزاحم کارش شده است. ھردوى اینھا یعنى 
اینکھ سرمایھ دار میگوید شیشھ عمر تو دست من است. اگر صرف 
میکرد و خواستم ٥۰۰۰ نفرتان را بیرون میکنم و اگر خواستم تو 
یک نفر را بیرون میکنم کھ بقیھ را بھ اعتصاب نکشانى و یا چون ھر 
روز نیم ساعت دیر میایى. ھمھ این حاالت یعنى اینکھ کارگر نمیتواند 
بگوید کھ من چطور کار میکنم و آن روزى کھ تصمیم میگیرد کار 
کند بتواند. یک نیروى دیگر در جامعھ تصمیم میگیرد. کارگر زائده 
سرمایھ است. یعنى سرمایھ ھر وقت بخواھد میتواند تنش را بجنباند 
و تعدادى کارگر را کھ بھ او چسبیده اند را پرت کند و زندگى شان را 
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زیر سوال ببرد. بھ این معنى من فکر میکنم ھردوى این اشکال باید 
جواب بگیرد فرقش اینست کھ در مورد اخراج ھمانطورکھ اینجا گفتھ 
شد میشود راحت ممنوعش کرد. گفت شما ھیچ حق اخراج ندارید. 
اگر کسى در محیط  دادگاه عمومى.  ببرید  را  ھر مسالــھ اى ھست 
کارخانھ ھم جرمى مرتکب شد،قضاوتش با دادگاه است. وقتى تنبیھ 
عمومى اش را گذراند برمیگردد سر کارش در کارخانھ. در مورد 
بیکارسازى ھم گفتم کھ ھر اتفاقى در رابطھ با سود و زیان و تکنیک 
و غیره میافتد، کارگر دقیقا از آنجا کھ ھیچ کنترل خاصى نمیتوانستھ 
است داشتھ باشد، ایجاد این کارخانھ معین در این جاى معین و با این 
اعتبارات معین و محل تامین مواد اولــیھ وغیره بھ تصمیم او نبوده، 
مسئول عاقبت اقدامات سرمایھ دار نیست. ھرکارى بوده ایشان براى 
خودش کرده و االن ھم باید تاوانش را پس بدھد. واضح است یک 
ندارد  عیب  بگوید  و  کند  تضمین  را  این  نمیتواند  منفرد  کارفرماى 
کارخانھ من بستھ شد و براى ھمھ تان کار گیر میاورم. ولــى آخر این 
سرمایھ دارھا جمع شده اند و یک دولـت تشکیل داده اند. از مردم 
این دولــت  از سود خودشان ھم در خزانھ  مالــیات میگیرند و  ھم 
میگذارند. کارى کھ باید بکنند اینست کھ دولــتشان تضمین کند کھ 
از  باشند. منتھى  تامین  کار میکنند  اینھا  براى  کسانیکھ در جامعھ 
این تناقضى کھ مطرح شد، ھمانطور کھ ایرج آذرین گفت، استداللى 
بھ نفع سوسیالــیسم و انقالب کارگرى درمیاید. ببینید یک جامعھ اى 
ھست کھ در آن رشد تکنیک با زندگى من و شما تناقض دارد. جامعھ 
اى کھ سود بردن طرف با تامین رفاه من و شما تناقض دارد. ھرجور 
تجدید تعریف تقسیم کار اجتماعى و تولــید کاالھاى جدید با زندگى 
بخشى از ما تناقض دارد. خوب این نظام را باید برچید دیگر. این 
استداللى است بھ نفع حرکت سوسیالــیستى کارگر. زیرا این جامعھ 
بھ این ترتیب نمیتواند اداره بشود. این استدالل قدیمى مارکسیستھا 
و سوسیالــیستھاست کھ این نظام با رفع نیازھاى بشرى تناقض دارد 
و باید برچیده شود. من میخواھم مثال جنبش اتحادیھ اى را بزنم. 
اگر این استدالل سوسیالــیستى را کنار بگذاریم کارگر ممکن است بھ 
مواضع بدى بیافتد. براى مثال صنعت چاپ در ھمین ۲۰ سال اخیر 
پیشرفتھاى سریعى کرده است. از یک صنعت کاربر تبدیل بھ رشتھ اى 
شده کھ بھ شدت کامپیوتریزه است و نیروى کار خیلــى کمى احتیاج 
در صورتیکھ  جنگیده،  براى شغلــش  مدت  تمام  چاپ  کارگر  دارد. 
تو  اگر  نیست.  ابن تکنیک را میاورد و ھیچ راھى  جامعھ بھرحال 
بنشینى و بگوئى کھ تامین شغلــى من یعنى اینکھ درھمین کارخانھ 
سر کار خودم بمانم، بخاطر حذف شدن آن کار از نظر تکنیکى بازنده 
اى. این را در جنبش کارگران چاپ انگلــستان دیدیم. ھمینطور در 
جنبش معدنچیان انگلــستان کھ مبارزه کردند براى اینکھ معدن خود 
و  ببندد  را  آنجا  میتوانست  ناخواه  خواه  کارفرما  نگھدارند.  باز  را 
ورشکستگى  بھ  را  است  معدنچیان  زندگى  محل  کھ  را  شھرھایى 
بکشاند. این موضع بھ این ترتیب براى کارگر قابل دوام نیست. کارگر 
باید برود بھ این موضع کھ استداللى بھ نفع سوسیالــیسم بھ میدان 
بیاورد و کل اختیارات اجتماعى را براى کارگر بخواھد. یعنى بخواھد 
گذشتھ حتى  این  از  بگیرد.  قرار  اداره جامعھ  در موضع  کارگر  کھ 
در چھارچوب جامعھ سرمایھ دارى امنیت شغلــى را وراى کارخانھ 
و وراى شغل جستجو بکند. یکى از شاخص ھا اینجا بیمھ بیکارى 
آوردن  پائین  و  اشتغال  دیگر  اشکال  دیگر  ھاى  اما شاخص  است. 
ساعت کار و غیره است. ھمھ اینھا یعنى اینکھ اگر کارگر بخواھد 
ببرد  باید دست  بدھد  پاسخ  واقعا  اخراج  و  بیکارسازى  مسالــھ  بھ 
بھ جامعھ، بھ دولـت، و بھ جکومت. چون ما خواستھایمان را طرح 
میکنیم، اما درتحلــیل نھایى آنھا ممکن است بگویند صرف نمیکند 
و ارتششان را بھ خیابان بیاورند. ھمھ اینھا یعنى اینکھ اگر کارگر 
بخواھد از این مخمصھ کھ مھم ترین اھرم فشار طبقھ سرمایھ دار 

روى کارگر است، یعنى بیکار کردنش و زندگى اش را گرو گرفتن، 
خالص بشود باید علــیھ آن انقالب بکند. فقط این پاسخ نھایى کارگر 
انقالب کرد  باید علــیھ سرمایھ دار  بھ اخراج و بیکارسازى است. 
و آن کنترلــى را کھ بھ او اجازه میدھد کارگر را اینطرف و آنطرف 

بیاندازد و در مورد سرنوشتش تصمیم بگیرد، از دستش درآورد.

صالحیت  در  اخراج  شعار  مورد  در  صابر:  نظرتان  مصطفى 
الاقل  کھ  بدھم  توضیح  را  این  چیست؟  است  عمومى  مجمع 
مرجعى  ھیچ  نباید  کھ  معتقدند  مقدم  رضا  و  جاوید  ناصر  رفقا 
ممنوع  باید  اخراج  بلــکھ  کرد  معلــوم  اخراج  تعیین  براى  را 

چیست؟ شما  نظر  بدھد.  تذکر  را  ھمین  باید  قانون  و  باشد 

در  اخراج  شعار  شما  بنظر  ھا  صحبت  این  با  آیا 
بگوئیم؟ نباید  دیگر  االن  را  عمومى  مجمع  صالحیت 

است  عمومى  مجمع  صالحیت  در  اخراج  حکمت:  شعار  منصور 
پایھ دیگر ھم داشت و  برآن چیزى کھ رضا مقدم گفت یک  عالوه 
آن این بود کھ مسالــھ اخراج عوامل ساواک و رژیم سلــطنتى در 
کارخانھ ھا در اوان انقالب خیلــى مطرح بود. ھم جمھورى اسالمى 
میخواست کارگر مبارز را اخراج کند و ھم کارگر مبارز میخواست 
رژیم سابقى را اخراج کند. این شعاریک مقدار داشت این را تعیین 
اخراج  تشخیص  مرجع  اینکھ  نھ  شود.  اخراج  باید  کى  کھ  میکرد 
دارد  حق  کارخانھ  عمومى  مجمع  ھنوز  میکنم  فکر  من  کیست. 
ھرکسى را از کارخانھ بیرون کند. بحث سر اینست کھ آیا در قانون 
کار باید بند اخراج داشت یا نھ، و نھ اینکھ مجمع عمومى کارگران، 
بعنوان عالــیترین مرجع آن جغرافیاى سیاسى و اقتصادى کھ بھ آن 
بنظر  است.  دیگرى  بحث  این  دارد.  حقوقى  چھ  کارخانھ،  میگوئیم 
من مجمع عمومى کارخانھ خیلــى کارھا میتواند بکند کھ در قانون 
ممکن است نباشد و خیلــى کارھا میتواند بکند کھ در سطح صورى 
باشد.  داشتھ  تناقض  گذشتھ  مجلــس  از  کھ  قانونى  یک  و  ھزار  با 
من این را قانون اساسى مملـکت میدانم کھ مجمع عمومى کارخانھ 
چکار دارد میکند. در مورد اخراج بھ این شکل متعارفى کھ داریم 
از آن حرف میزنیم، یعنى اخراج توسط کارفرما کھ آن شعار ھم در 
برابر این است، این را میخواھم بگویم:  فرض کارفرما اینست و 
از نظر او فرض درستى ھم ھست کھ من کھ دارم بھ یک عده زور 
میگویم. اینھا حتما نمیخواھند کار کنند، حتما حوصلــھ ندارند، حتما 
از زیر کار درمیروند، حتما دارند بھ من کلــک میزنند. طرف با این 
فرض بھ کارخانھ میاید کھ عده اى را بھ زور آورده است و در نتیجھ 
آنھا مدام میخواھند از یک چیزھاى مقرر شانھ خالــى کنند. وقتى 
کارفرما شدت کار را زیاد میکند، آنھا میخواھند کم کارى کنند، یا بى 
انضباطى کند و غیره. از نظر او اخراج ابزارى است براى جلــوگیرى 
از این. اما اگر این فرض را برداریم، یعنى فکر کنیم کھ کارگر مرض 
بزند؟  باید بطور مکرر زیر وظایف محولــھ  آنوقت چرا  ندارد،  کھ 
خوب صبح آمده کارخانھ کھ کارش را بکند دیگر. اگر این وظایف 
محولــھ یک عیبى دارد باید فکرى راجع بھ آن کرد. وگرنھ کارگر 
دیوانھ نیست کھ بلند بشود و از خانھ اش بیاید سر کار و بعد شروع 
کند مست بازى دربیاورد و بیخودى بھ این و آن بد وبیراه بگوید 
و یا ابزار را خراب بکند و غیره. کارگر آمده کارش را بکند و اگر 
این کار یک شتاب قابل قبولــى دارد، اگر این مقررات آزادمنشانھ و 
متمدن است، آنوقت آدم میرود کارش را میکند دیگر. یعنى این فرض 
کھ کسى ممکن است مدام در کارخانھ مشکل ایجاد بکند کھ حتى ما 
چکارش  ندانیم  و  بشویم  کالفھ  دستش  از  کارخانھ  در  ھمکارانش 
آمده  آدمھاى متمدن  انداخت دور.  باید  را  این فرض  کنیم و غیره، 
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دلــیلــى  و  بکنند  کار  (این فرض ماست)  متمدن  در یک محیط  اند 
نیست کھ اینھا بیھوده مزاحمت درست کنند. اگر یک حالــت استثنائى 
پیش آمد، آن حالــت استثنائى را دیگر در قانون نمینویسند. در غیر 
آمد و شما روزه  زلــزلــھ  اگر  اسالمى میشود.  فقھ  مثل  اینصورت 
بودى و از جائى پرت شدى و داخل بار مواد غذائى افتادى و چیزى 
الــمسائل کارخانھ را  را سھوا قورت دادى چھ میشود! ما توضیح 
کھ نمیخواھیم بنویسیم. ما میخواھیم مقررات آن را بنویسم. بنابراین 
بندى بعنوان اخراج احتیاج نداریم. اگر کسى بسرش زد و ھر روز 
کھ آمد شروع کرد بھ اذیت کردن دیگران و اصال پشت دستگاه نرفت 
و ھزار و یک اخالل پیش آورد، خوب مجمع عمومى کارخانھ مال 
ھمین موقع است. کھ بیاید و بقول رضا مقدم بگوید کار دستھ جمعى 
بنابراین  کنیم.  کار  ھم  با  نمیتوانیم  کنى  اخالل  اگر  و  میکنیم  داریم 
گرفتن کار یک نفر از او و عذرش را خواستن و بردنش بھ یک واحد 
اخراج  اختیارات مجمع عمومى است. شاید  اینھا ھمھ جزو  دیگر، 
لــغتى است کھ ھنوز بوى کارفرمائى میدھد. وگرنھ یک تیم میتواند 
یک نفر را از تیم کنار بگذارد و بگوید شما امروز بازى نکن. یک 
اینھا  این رابطھ میخواھم بگویم. بنظر من ھمھ  نکتھ دیگر ھم در 
یعنى اینکھ قانون کار نمیتواند بدون تعھد دولــت قانون کار تکمیلــى 
باشد. تعھد دولــت این وسط چیست؟ نسبت بھ تامین معاش کسانى 
کھ مسالھ شان با کارفرماى بنگاه خودشان حل نمیشود. اینجا ھمھ 
کھ  میشود  صادر  رایى  اینجا  خوب  است.  اختالف  حل  اش صحبت 
یا این مقصر است ویا آن یکى. در این حالـت کھ کارفرما میگوید 
صرف نمیکند و باید این واحد را ببندم تعھد دولــت چیست؟ بنظر 
من دولــت موظف است کھ بعنوان اراده دستھ جمعى کارفرمایان از 
بسپارد  کارگر  طبقھ  قبال  در  اساسى  تعھدات  کارفرمایان  تمام  قول 
کھ تمام بحث تامین معاش کارگر و جلــوگیرى از کاھش رفاھش در 

شرایط ورشکستگى این یا آن کارگاه بھ این مسالــھ برمیگردد.

       فصل یازدهم
بیمه بیکارى

را  بیکارى  بیمھ  کارگران  وقتى  حکمت،  صابر:  منصور  مصطفى 
مطالــبھ میکنند، بورژواھا ھمیشھ در مقابل اینطور استدالل میکنند 
بھ  دسترسى  و  باشد  مکفى  و  بشود  پرداخت  بیکارى  بیمھ  اگر  کھ 
آن آسان باشد آنوقت بیکارگى و تن پرورى باال میرود و خیلــى ھا 
کار نمیکنند و امثالــھم. و دقیقا با ھمین نوع استدالل است کھ مثال 
در قانون بیمھ بیکارى خود جمھورى اسالمى ھم میایند و میگویند 
فرضا آنھا کھ «از سال ٦٥ علیرغم میل خودشان و با فشار و اجبار 
اند» بیمھ بیکارى شامل  اخراج شده و خسارت اخراج ھم نگرفتھ 
مبلــغش  یا یکسال است و  ماه  براى مدت ٦  تازه  اینھا میشود کھ 

میگوئید؟ چھ  استدالل  این  مقابل  در  شما  است.  بسیارکم  ھم 

منصور حکمت:  اینھا قضاوتى است در مورد شخصیت کارگر. این 
مجبورت  اگر  میگویند  میدھند.  دشنام  کارگر  بھ  دارند  یعنى  حرفھا 
را  خودت  و  مینشینى  خانھ  در  بدوى،  شبت  نان  بخاطر  کھ  نکنیم 
ندارى،  اجتماعى  فعالــیت  در  شرکت  بھ  اى  عالقھ  تو  میزنى.  باد 
عالقھ اى بھ ساختن چیزى و انجام کار مثبتى ندارى. من میگویم 
بدھند  ھمھ  بھ  مکفى  بیکارى  بیمھ  سال  دو  است.  ساده  امتحانش 
ببینیم اینطور میشود یا نھ. نسیھ کھ نمیشود ادعا کرد. منھم خیلــى 
نیست. ھمین. تخطئھ کردن یک بخش عظیم  اینطور  ساده میگویم 
بیکارى  بیمھ  ندادن  براى  توجیھى  نمیتواند  سادگى  بھمین  جامعھ 
ایجاد  براى  فکرى  نکرد  کار  اگر کسى  بعد  و  بدھید  را  بیمھ  باشد. 
انگیزه براى کار کردن بکنید. کھ آنھم یعنى اینکھ محیط کار جاى 

فعالــیت خالق و مولــد باشد. دلــچسبى براى  خیلــى سالــم و 

تبلــیغات  استداللھا  این  بکنم.  اضافھ  را  نکتھ  یک  بدھید  اجازه 
بیمھ بگیران را مفتخور  انگلستان  است. وقتى فرضا شوھر ملکھ 
میخواند، کھ خودش معلوم نیست مواجب کالنش را بابت چھ کارى 
اجتماعى  خصلت  کھ  دار  سرمایھ  فالن  یا  آخوند  فالن  یا  میگیرد، 
بار  دارد  مقطع  در ھمان  کھ  اى  بھ طبقھ  است،  بیکارگى  خودشان 
نازل  حد  ھمان  من  اگر  میگوید  میکشد  بدوش  را  اجتماعى  تولــید 
این  نمیکنى،  کار  دیگر  آنوقت  بکنم  تضمین  تو  براى  را  آسایش 
دیگر تبلــیغات صرف است. من میگویم بیمھ بیکارى ربطى بھ این 
ھر  حق  بیکارى  بیمھ  میکند.  تو  براى  کارى  چھ  کارگر  کھ  ندارد 
آدمى است کھ بدنیا میاید و بھ سن کار میرسد و باالخره باید جامعھ 
فعالــیت  در  را  او  میتواند  جامعھ  این  یا  کند.  تامین  را  او  آسایش 
تولــیدى شرکت بدھد و یا نمیتواند، بھرحال باید آسایش او را تامین 
کند. من کھ بھ سن ۱۸ سالــگى میرسم مسئول این نیستم کھ شما 
براى  ابزارى  و  اى جایى  در گوشھ  آیا  و  اید،  را چطور چیده  دنیا 
و  بدھید  را  آن  تاوان  باید  نمیتوانید  اگر  نھ.  یا  اید  گذاشتھ  من  کار 
رفاه  از  باید  میایند  بدنیا  شما  جامعھ  در  کھ  آدمھایى  است  این  آن 
این  تمام  من  بنظر  کار.  بى  یا  کار  با  باشند.  برخوردار  آسایش  و 
نشان  را  بشر  ذات  بھ  بورژوا  بدبینى  و  سرمایھ  بدبینى  استدالل 
میدھد. فرض میکند کھ تمام تولــید و خالقیت جامعھ بشرى ناشى 
از زورگویى و فشار طبقات باالست. فکر میکند کھ بشر خود بخود 
مخرب است و میخواھد خود و جامعھ را تلــف کند. اتفاقا عکس این 
درست است. بمجرد اینکھ این فشارھا از بین برود، بھ مجرد اینکھ 
دیگر طبقھ حاکمھ اى در جامعھ نباشد، آنوقت تازه خالقیت انسانھا 
شکوفا میشود و تازه آنوقت است کھ ما ظرفیت ھاى واقعى انسانھا 

بینیم. مى  را  جامعھ  بحال  سودمند  و  مفید  کار  انجام  براى  را 

فقط میخواستم اضافھ کنم کھ یک تاثیر جانبى چنین تبلــیغاتى میتواند 
بیمھ  بھ  نسبت  کارگر  خود  است  ممکن  کھ  باشد  شرمى  احساس 
بیکارى گرفتن پیدا کند. ممکن است فکر کند این خجالــت آور است 
کھ من کار نکنم و بیمھ بیکارى بگیرم. ھمانطور کھ حمید تقوایى 
گفت کسى بیمھ بیکارى را میگیرد کھ میرود و بھ یک دفترى میگوید 
من آماده ام کار بکنم. آدرس را بدھید بروم سر کار. این آنھا ھستند 
کھ نمیتوانند بھ کسى کار معرفى بکنند. بھ این دلیل کارگر باید بیمھ 
بیکارى را عمیقا حق خودش بداند. این نھ صدقھ کسى است و نھ 
ارفاقى کھ جامعھ کرده. این وظیفھ جامعھ است و بخشى از تولــید 
اجتماعى ھمان طبقھ است کھ دارد در اختیار او قرار میگیرد. بھ این 
معنى فکر میکنم این استدالل اساسش بر مالــکیت بورژوایى است. 
میگوید اگر کار نکنى حق زندگى ندارى و اگر کار نکنى باید خجالــت 
بکشى، اما این را نمیگوید کھ من ھستم کھ جلــوى کار کردن تو را 
گرفتھ ام. ھمانطور کھ رضا مقدم گفت، ابزار تولــید آنجاست، زمین 
و وسائل تولــید و غیره ھم ھست. علــت اینکھ من نمیتوانم با آن کار 
بکنم اینست کھ مال یک کسى است. اگر مال کس خاصى نباشد خوب 
منھم میروم آنجا با عده اى کھ مشغول کارند کار میکنم. میگویم منھم 
آمدم کمک. حاال میتوانید کمى کمتر کار کنید و بیشتر استراحت کنید. 
طرف کنترل و انحصار ابزار تولــــــــید را دارد و من با دست خالــى 
نمیتوانم کار کنم. اگر ماشین آالت، زمین و تجھیزاتى کھ بشر با آنھا 
باشد  جامعھ  اختیار  در  و  مردم  کنترل جمعى  زیر  میدھد  انجام  کار 

خوب منھم میروم بھ عده اى کھ دارند با آن کار میکنند میپیوندم.

استدالل  یک  است  ممکن  منتھى  متشکر.  صابر:  خیلى  مصطفى 
دیگر ھنوز بکنند و بگویند خودکارگران و کمونیست ھا باالخره اگر 
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سر کار بیایند میگویند ھمھ باید کار بکنند. بورژوا ممکن است بما 
بگوید کھ من براى اینکھ ھمھ کار بکنند این مکانیسم را میگذارم 
کشورھاى  در  حتى  باشد.  از شاغل  بدتر  اش  زندگى  بیکار  آدم  کھ 
اند ھمین  بیکارى را گرفتھ  بیمھ  کارگران  اروپایى ھم کھ میگوئید 
است  معمول  مزد  از  کمتر  خیلــى  بیکارى  بیمھ  بعنى  وضع ھست. 

میگوئید؟ چھ  این  مقابل  در  است.  سخت  آن  گرفتن  شرایط  و 

منصور حکمت:  ببینید، اوال بورژوا نمیگوید ھمھ باید کار بکنند. 
میگوید ھمھ باید براى سرمایھ کار بکنند آنھم بشرطى کھ من بخواھم 
آنھا  از  این بحثھا  بیکارانى کھ ما در طول  آنھا کار بدھم. ھمھ  بھ 
صحبت کردیم دارند کار میکنند. کسى کھ خانھ دارى میکند و از بچھ 
خودش مراقبت میکند و کسى کھ بدرد کس دیگرى میرسد بھرحال 
دارد صبح تا شب کار مفید انجام میدھد. اما کارى کھ سرمایھ بھ آن 
میگوید کار، آن کارى است کھ بھ سود سرمایھ اضافھ بکند. یکى از 
اساسى ترین خصوصیات یک جامعھ سوسیالــیستى این است کھ کار 
مفید انسانھا را بھ رسمیت میشناسد، بعنوان کار اجتماعى، کارى کھ 
بھ جامعھ خیر میرساند. بحث «ھمھ باید کار بکنند» سوسیالــیستھا 
بحثى در مورد بیکاره ھاى جامعھ است. کسانى کھ بھ اعتبار چنگ 
انداختن روى وسائل تولــید و دارایى ھاى جامعھ و منحصر کردن 
پول  میتواند  وسائل  این  حال  میکنند.  زندگى  دارند  بخودشان  آنھا 
تملــک  بھ  را  اینھا  غیره.  و  باشد  زمین  باشد،  آالت  ماشین  باشد، 
بخشى  این وسائل  کنترل  و  مالــکیت  مبناى  وبر  آورده  در  خودش 
جامعھ  کمونیستى  جامعھ  میدھد.  اختصاص  بخودش  را  تولــید  از 
اى است کھ کارفرما و ارباب کارنکن و کشیش و آخوند و ارتشى 
بیاید و در ساختن جامعھ  باید  ندارد. ھرکسى  کلــى  وبیکاره بطور 
است.  کار  مقولــھ  خود  سر  بر  دیگر  مسالــھ  یک  بکند.  شرکت 
بورژوازى اسم خالقیت را میگذارد کار براى اینکھ در واقع آن را 
تبدیل کرده بھ صرف انرژى براى ایجاد چیزى کھ نسبت بھ خود آدم 
تولــید کننده بیگانھ و از او جداست. کار کردن شده صرف انرژى 
براى کس دیگر. اگر بشر امروز تمدنى دارد براى این است کھ قدرت 
خالقیت خود را بروز داده است. درست است کھ جامعھ سرمایھ دارى 
و بورژوازى میاید و، ھرچند بشکلــى ناقص و مسخ شده،بھرحال 
بخشى از خالقیت انسانھا را سازمان میدھد. اما خود این نشان میدھد 
توانایى عظیمى  نباشد بشر چھ  دارى  واقعا جامعھ سرمایھ  اگر  کھ 
براى متحول کردن زندگى خودش دارد. جامعھ سوسیالــیستى تماما 
برسر ربط دادن توانایى ھا و خالقیت ھاى انسانھا بھ ھم است بھ 
نحوى کھ نیازھاى انسانھا برآورده بشود. فکر نمیکنم دیگر آنجا بھ 
آن بگوئیم «کار». نمیگوئیم فالنى آمد «کار» کرد. بھ این معنى کھ 
یک کارى را مدام انجام داد تا ساعت معینى فرا رسید و وقت کارش 
مفیدى  کار  یک  میرود  میشود  بلند  کمونیستى  جامعھ  در  شد.  تمام 
انجام میدھد، در رشتھ ھاى مختلــف فعالــیت بشرى شرکت میکند. 
فکر میکنم فعالــیت کلــمھ بھترى است. انسانھا فعالــیت میکنند تا 
زندگى و امکانات بیشترى در اختیار انسان باشد و از زندگى مادى 
و معنوى بھترى برخوردار باشد. کسى براى کسى کار نمیکند کھ 
جامعھ  در  است  کارگر  بحث  بیکارى  بیمھ  بگیرد.  مزد  آن  ازاء  در 
سرمایھ دارى. در جامعھ کمونیستى ھرکس بھ صرف اینکھ عضوى 
امر  براى  انسانى اش میخواھد  ذات  بھ  بنا  از جامعھ است و حتما 
مفیدى فعالــیت بکند، تامین است. جامعھ سرمایھ دارى آمده و تامین 
آیا براى سرمایھ کار  شدن من و شما را بھ این گره زده است کھ 
ابزار دفاعى براى خودمان  این یک  یا نھ. ما ھم در مقابل  میکنیم 
ساختھ ایم. ما میگوئیم من نمیدانم تو بھ من کار میدھى یا نھ. من 
نمیدانم کارى کھ تو بھ من میدھى میتوانم انجام بدھم یا نھ. بنابراین 
انجام  را  کار  آن  نتوانم  من  چھ  و  نباشد  کارى  چھ  دلــیلــى،  بھر 

بدھم، من کھ در آدم بودن خودم تجدید نظر نمیکنم.من کھ نمیتوانم 
باید  بنابراین  ام  ایستاده  اینجا  و  آدمم  من  بمیرم.  بگذارم  را  سرم 
تامین باشم. این ابزار دفاعى کارگر در جامعھ سرمایھ دارى است 

میکند. بنا  آن  را روى  کارگر جامعھ خودش  کھ  نھ حکمتى  و 

تمام تحقیر بیکارى و بیمھ بیکارى در جامعھ سرمایھ دارى براى 
تاثیرش بر کارگر شاغل صورت میگیرد. چون اگر یک بخش تحقیر 
شده طبقھ کارگر وجود نداشتھ باشد کھ با حداقل معاش سر میکند، 
طبقھ کارگر با حرمت و قدرت دیگرى در جامعھ ابراز وجود میکند. 
چھ در عرصھ اقتصادى و چھ در عرصھ سیاسى. اما در جامعھ یک 
ھمھ  با  میاندازند،  آن  در  را  بیکاران  و  اند  کرده  درست  اى  دخمھ 
این تھدید را باالى سر  تحقیر و بیحقوقى اى کھ ھست، و ھمیشھ 
کارگر شاغل نگھمیدارند کھ اگر تکان بخورى، و «وظایف محولــھ» 
زنده  بیکاران  باالخره  میکنى.  سقوط  دخمھ  آن  بھ  ندھى  انجام  را 
ھستند دیگر. پس دارند بھ نحوى تامین میشوند. سھمى از کل تولــید 
اجتماعى بھرحال صرف زنده نگھداشتن بیکاران میشود. اما جامعھ 
بورژوایى میکوشد تضمین کند کھ این با بیحرمتى و بى شخصیتى 
بیکارى  بیمھ  میروید  شما  کھ  موقعى  باشد.  ھمراه  بیکار  کارگران 
بگیرید، آن کسى کھ آنجا نشستھ یک فرمى را جلــویت پرت میکند 
و طورى نگاه میکند و از باال برخورد میکند کھ گوئى کارگرى کھ 
سرش  منت  دارد  ایشان  و  است  پائینى  آدم  نشستھ  گیشھ  اینطرف 
میگذارد. در تمام مراودات اجتماعى با بیکار بودنت مثل یک ننگ 
برخورد میکنند. روزنامھ ھاى متعدد ھر روزه تصویرى بى شخصیت 
از آدم بیکار میسازند. و خیلــى کم است آن روحیھ و برخوردى در 
میان کارگران کھ بگوید من بیکار نیستم، بلــکھ جامعھ تو است کھ 
نمیتواند کارى بھ من بدھد. این جامعھ تو است کھ عاجزتر ازآن است 
کھ حتى انسانى را کھ میخواھد خالقیت خود را در خدمت جامعھ بکار 
بیاندازد سازمان بدھد و کار مفیدى بھ او بدھد. تمام خفتى کھ دارى 
بھ من بیکار میدھى خفتى است کھ جامعھ خودت، جامعھ بورژوایى، 
باید بکشد. من فکر میکنم بھ این معنى نھ فقط باال بردن سطح بیمھ 
بیکارى و نزدیک کردنش بھ دستمزدھاى واقعى کارگر در ھمان سطح 
شغلــى کھ ھست، براى خود بیکاران الزم است، بلــھ براى کل طبقھ 
کارگر حیاتى است. اگر این تامین نشود، مادام کھ زنان و اقلــیت ھاى 
نژادى بخشھاى تحقیر شده اى در طبقھ کارگر را تشکیل میدھند، کل 
طبقھ کارگر تحقیر شده میماند و بنظر من این در مناسبات کارگر و 

تاثیرات اساسى میگذارد. بورژوا و حتى در مبارزه شاغلــین 

فقط  من  میگوئید.  کھ  است  ھمینطور  صابر:  کامال  مصطفى 
از  یکى  در  رفسنجانى  پیش  وقت  چند  کنم.  یادآورى  را  نکتھ  یک 
صحبتھایش گفت کھ آنچھ ھست بیکارگى است و نھ بیکارى.چون 
بیاورند  گیر  کار  بروند  میتوانند  افغانى  کارگران  کار ھست. چطور 
ولــى باقى نمیتوانند. دقیقا مصداق ھمین صحبت شما بود در مورد 
افغانى  کارگر  از  کھ  وحشتناکى  کار  با  چطور  کھ  ایران  مشخص 
بیکارى  با  حال  عین  در  میدھند  او  بھ  کھ  نازلــى  مزد  و  میکشند 
و  جمعھ  نماز  تریبون  از  روز  ھر  آنھا  دارد  وجود  کھ  وسیعى 
بنابراین  بیکاره ھستى.  کھ  بیکار میگویند  کارگر  بھ  مجلــس شان 
ھم  لــحاظ  این  از  بیکارى  بیمھ  مطالــبھ  کھ  کنم  تاکید  میخواستم 

است. کارگران  براى  اى  کننده  تعیین  مسالــھ  گفتید  شما  کھ 

منصور حکمت:  حمید تقوایى قبال گفت و منھم تکرار میکنم کھ ھر 
کارگر سوسیالــیستى باید دقت کند و مدام توضیح بدھد کھ بیکارى 
پدیده اى تصادفى نیست. تقصیر ھیچ فردى نیست. این یک مکانیسم 
ارتش  بھ یک  دارى  است. سرمایھ  دارى  جامعھ سرمایھ  اقتصادى 
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ذخیره بیکاران احتیاج دارد و این ارتش بیکاران را ھم بطور طبیعى 
در جریان انباشت سرمایھ و رشد سرمایھ دارى مدام بوجود میاورد. 
بیکار  دارى  سرمایھ  جامعھ  در  کارگران  از  معینى  درصد  ھمیشھ 
نگھداشتھ میشوند و علت اش ھم کامال از نظر اقتصادى قابل توضیح 
است و سوسیالــیستھا مداوما این را توضیح داده اند. من فکر میکنم 
کارگر باید بھ خصوص بھ این بحث مسلــط باشد. اینکھ علــت بیکارى 

نوع جامعھ اى است کھ برپا کرده اند و این جامعھ را باید تغییر داد.

سطح  در  را  بیکارى  بیمھ  بحث  بدھید  صابر:  اجازه  مصطفى 
این  در  ایران  اقتصاد  میکنید  فکر  شما  کنیم.  دنبال  ترى  مشخص 
مقطع کشش دارد کھ بیمھ بیکارى را کھ ما مطالــبھ میکنیم بدھد؟ 

اینکھ میگویند نداریم و بار مالــى دارد تا چھ حد درست است؟

منصور حکمت:  در چھارچوب ھمین اقتصاد موجود اگر کسى بگوید 
نداریم بدھیم من جواب میدھم شما دفاتر حسابتان را قایم میکنید و 
یواشکى بھ آن نگاه میکنید و بعد بھ ما میگوئید نداریم بدھیم؟ خوب 
دفاترتان را بیاورید ببینیم. چقدر خرج جنگ کردید؟ چقدر خرج نھادھا 
و بنیادھاى مختلــفى میکنید کھ مردم را کنترل میکنند؟ چقدر دائما 
دارید خرج ارتش میکنید؟ چقدر دارید سود میبرید؟ اینھا را بگوئید 
تا ما ببینیم میتوانید بیمھ بیکارى بدھید یا نھ. شما دفتر حسابتان را 
نشان مردم نمیدھید. مردم ناگھان میبینند کھ فالنقدر میلــیارد دالرى 
کھ در بازار ریختھ شد چند روزه خریدند ورفت. این پولــھا از کجا 
آمد؟ دولــت و بازار را بتکانید ببینید چقدر پول روى زمین میریزد. 
بنظر من معلــوم است کھ میشود بیمھ بیکارى را با ھمین اقتصاد 
داد. فقط یک مبلغ ۳٥۰ میلــیارد دالر یک فقره از خسارتھاى ایشان 
ھوا  و  شده  دود  کھ  است  مردم  اموال  خوب  بوده.  جنگ  طول  در 
رفتھ. ثانیا وقتى میگویند نمیتوانیم بدھیم جواب کارگر ھم اینست کھ 
من میتوانم بدھم. یک روز نماینده کارگر و نماینده سرمایھ دار کھ 
دولــت باشد بروند در تلــویزیون و ھرکدام فقط یک جملــھ بگویند. 
دولــت بگوید مردم این میگوید اینقدر باید بیمھ بیکارى داد و من 
میتوانیم  کارگران  ما  بگوید مردم  کارگر ھم  نماینده  بدھم.  نمیتوانم 
بدھیم. فردایش انتخابات بگذارند. کارگر پاى این تعھدش مى ایستد 

است. مجانى  بنابراین  امتحانش  میدھد.  را  بیکارى  بیمھ  و 

       فصل دوازدهم
ایمنى و بهداشت محیط کار

مصطفى صابر:  نکتھ اى کھ در مورد ایمنى محیط کار ھست، نھ فقط 
در ایران بلــکھ در سطح جھانى، آمارھاى بسیار باال و وحشتناکى 
است کھ بورژوازى خودش از سوانح میدھد کھ براستى باور نکردنى 
است. مثال فرض کنید صدمات و لــطمات محیط کار در فاصلــھ دو 
جنگ از کل تلــفات جنگ بیشتر بوده است. یا مثال من فکر میکنم 
اگر در ایران تلــفات جنگ را با آمار لــطمات و تلــفات ناشى از کار 
کھ با آمار جمھورى اسالمى ساالنھ حدود۱۸۰۰۰ مورد بوده است، 
میبینیم  میکنیم  مقایسھ  سال،  ھشت  براى  مورد   ۱٤۰۰۰۰ یعنى 
چندان کمتر از جنگ نبوده است. آمار کشتھ شدگان در محیط کار 
بگفتھ خودشان چیزى حدود ٥۰۰ کارگر ماھر است، کھ براى آنھا 
کارگر ماھر مھم تر است. اینھا را خیلــى راحت میگویند و میگذرند، 
انگار امرى خیلــى طبیعى است! میخواستم شما در این مورد صحبت 

کنید و اینکھ چطور در قانون کار این اصال فرض گرفتھ شده.

منصور حکمت:  من میخواستم بھ این نکتھ کھ خودتان قبال اشاره 
کردید برگردم. اگر از کسى بپرسند کھ آن جنایات اصلــى کھ در تاریخ 

بشر میشود اسم برد کدام است روى این چیزھا انگشت میگذارد، دو 
جنگ جھانى، فاشیسم ھیتلــرى، کوره ھاى آدم سوزى، ھیروشیما، 
جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق و غیره. اینھا جنایتھاى بزرگى 
بوده است کھ ھمھ میشناسند. ھم جانیان را میشناسند و ھم قربانیانش 
را. اما یک جنگ اعالم نشده و یک جنایت در حال جریانى در متن 
جامعھ سرمایھ دارى ھست کھ ھمھ اینجا اشاره کردند کھ قربانیانش 
از نظر تعداد کمتر از این نمونھ ھاى برجستھ جنایت در تاریخ نیست. 
ھمانقدر آدم روانھ گورستان میکند، ھمانقدر آدم روانھ بیمارستان 
میکند، ھمانقدر خانھ ھا را از ھم میپاشد، ھمانقدر شادى ھا را بھ 
غصھ و غم تبدیل میکند کھ ھرکدام از این دوره ھاى ننگ آور در 
تاریخ بشر. اما فرقش در این است کھ در این مورد قاتلــین و جانیان 
دارند کنار قربانیان خودشان قدم میزنند و کسى نمیتواند نشانشان 
بدھد و بگوید مسئول مرگ آن ھزاران نفر این کسى کھ اینجا دارد 
راه میرود یا این نھاد است و این موجودى است کھ تازه خودش را 
ھم از بقیھ جامعھ معتبرتر و باالتر میداند. قربانیان این جنایت خیلــى 
اینطور  دارد.  طبقاتى  قربانیانى  جنایت  این  اند.  و مشخص  معلــوم 
نیست کھ بمبى روى محلــھ اى افتاده و عده اى جانشان را از دسست 
از جامعھ. علــیھ  است علــیھ بخش مشخصى  این جنگى  اند.  داده 
طبقھ کارگر. من فکر میکنم آن چیزى کھ کارگر در بحث ایمنى محیط 
کار باید متوجھ آن باشد در درجھ اول کل این مسالــھ در ھمین ابعاد 
آن است. در کشورى مثل ایران و در کل در کشورھاى سرمایھ دارى 
عقب افتاده تر و ھمینطور در حوزه ھاى عقب مانده تر تولــیدى در 
خود کشورھاى پیشرفتھ، مثل شمال انگلــستان و جنوب ایتالــیا و 
غیره، این را ما بھ طرز برجستھ اى میبینیم. چند سال قبل بود کھ 
مسالــھ نشت گاز در بوپال ھندوستان وجدان تمام دنیا را آزرده کرد. 
دوھزار نفر فقط بخاطر اینکھ گاز در یک کارخانھ انگلــیسى نشت 
کرده بود در شھر مجاور مردند و عده خیلــى بیشترى از پیر و جوان 
اجازه  انگلــیسى  کارگر  را  اتفاق  این  معلــول شدند.  و  کور  بچھ  و 
نمیدھد بھ اینصورت در جامعھ انگلــستان رخ بدھد. اما سرمایھ دار 
انگلــیسى کارخانھ اى را کھ کارگر انگلـیسى اجازه نمیدھد در این 
کشور نصب بشود برمیدارد و میبرد ھندوستان چون آنجا جان آدم 
ارزش ندارد. خود دولــت ھندوستان میگوید جان کارگران ما ارزش 
ندارد. بازارش دارد میگوید جان کارگران ما ارزش ندارد. کارخانھ 
تان را بیاورید، از کارگران استفاده کنید و ھر وقت ھم نخواستید دور 
بیاندازید. در ھمان ھندوستان در ھمان دوره فاجعھ بوپال گزارشى 
براى  نسوز  است  اى  ماده  اسبستوس.  تولـید  کارخانھ  یک  از  بود 
ایزوالسیون و عایق صنعتى کھ در کالچ و ترمز ماشین ھم ھست 
و غیره. در اروپا اگر کارگر متوجھ بشود کھ در فالن ایزوالسیون 
اسبستوس بکار رفتھ اتحادیھ فورا دستور میدھد کھ تکان نخورید، 
پاکت  آن یک  بیاید و  با وسائل خاصى  باید  نزنید، متخصص  دست 
اسبستوس را پاک کند. چون سرطان خاصى در ریھ ایجاد میکند. اما 
در ھمان ھندوستان و مطمئنا در کشورى مثل ایران کیسھ اسبستوس 
را مثل کیسھ سیمان داده اند دست یک نفر پابرھنھ از این گوشھ انبار 
بھ آن گوشھ ببرد و گرد و خاک آن ھم در ھوا پخش بشود. این یعنى 
سرمایھ دار و دولــت سرمایھ دارى در این کشورھا دارد میگوید کھ 
من در این کشور کارى کرده ام کھ جان آدم ارزش ندارد. کارگران ما 
مفت ھستند، بیائید مصرف کنید و دور بیاندازید. یا خبر ریزش معادن 
و حبس شدن کارگران زیر زمین. دھھا و صدھا نمونھ ازاینھا ھست 
کھ فقط موارد برجستھ آن را در روزنامھ ھا مینویسند. ولــى این یک 
جنایت در حال جریان و دائمى است. چیزى کھ من فکر میکنم اینست 
کھ، ھمانطور کھ رضا مقدم گفت، یک نفر آمده و در این قانون کار 
اعتراف بھ قتل و مردم کشى کرده. دارد میگوید برنامھ اش چیست. 
دارد میگوید ھمان بفرمائى را کھ دولــت ھاى این نوع کشورھا بھ 
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الــبتھ  ندارد.  سرمایھ میزنند را میخواھم بزنم. شما جانتان ارزش 
اگر دیدم جانتان در خطر است من اینھا را در یک دفترى ثبت میکنم. 
این حداکثر چیزى است کھ در این قانون ھست. بنظر من این باید از 
ایرانى تودھنى بخورد. بنظر من ھیچ بخشى از طبقھ  طرف کارگر 
کارگر در ایران نباید چنین موقعیت پائینى را براى خود قبول بکند 
کھ بلــھ آن چیزى را کھ کارگر آلـمانى نمیگذارد بھ او تحمیل بکنید 
را بیاورید بھ ما تحمیل بکنید. این بدترین نوع تسلــیم شدن بھ طبقھ 
سرمایھ دار است. منھم فکر میکنم باید باالترین استانداردھاى بین 
الــملــلــى در کشورى مثل ایران و در ھر کشور دیگرى از نظر امنیت 
محیط کار برقرار باشد. این دستگاھھایى کھ ساختھ میشود در کشور 
استفاده  براى نصب و  مادر ھزار و یک مقررات وشرط و شروط 
اش ھمراه دارد. سرمایھ دار فکر میکند اگر بخواھد اینھا را رعایت 
کند از سودش زده است. برمیدارد و تا بتواند جنبھ ھاى ایمنى را 
حرس میکند و دور از چشم افکار عمومى اروپا، کھ برایش مسالــھ 
است، یکجائى بکار میاندازد. چیزى کھ ما باید بخواھیم اینست کھ 
این دستگاھھا باید با ھمان موازین ایمنى کھ مورد نظر بوده است 
روند  در خود  نیست.  کافى  تازه ھمانھم  بیافتد.  بکار  بشودو  نصب 
اند. یکى  آنھا زده  امنیت  از  کافى  اندازه  بھ  این دستگاھھا  ساختن 
اینست کھ مخترع  براى سرمایھ  ابزار  اختراع کردن  از مشخصات 
بتواند کارى بکند کھ دستگاه ارزان و «اقتصادى» باشد. خود محقق 
و سازنده قبال از امنیت اینھا زده است. فقط بھ درجھ اى این ضوابط 
میگذارند.  فشار  جوامع  این  در  کارگرى  مراجع  یک  کھ  وارد شده 
بھرحال ما باید بخواھیم باالترین استانداردھاى بین الـملـلـى رعایت 
بشود. تکلــیف «مخترع مسلـمان» خودمان ھم دیگر روشن است. 
بنظر من کارگران نباید ھمینطورى بھ کار با دستگاھھایى کھ یکى بى 
ھیچ صالحیتى گل ھم کرده است تن بدھند. ھر ابزارى باید بھ ھزار و 
یک طریق تست شده باشد تا کارگر برود با آن کار بکند. دوم اینکھ 
بنظر من باید تمام قضیھ نظارت و کنترل ایمنى محیط کار کارگرى 
باشد. مسخره است کھ یک چیزى من را بھ خطر بیاندازد ولــى شما 
مواظب باشى اتفاق نیافتد. خوب من خودم بھتر از شما بلـدم مواظب 
باشم اتفاق نیافتد چون خود من را دارد تھدید میکند. ممکن است 
بگویند کھ ما کارگران را بیسواد نگھداشتھ ایم، عقلـشان نمیرسد. 
اما خود اینھا ھم عقلـشان نمیرسد و میروند استاد دانشگاه میاورند. 
اتحادیھ  بیاورد.  متخصص  و  برود  نمیتواند  کارگر  انگار  منتھى 
کمیسیون  کار  محیط  خطرات  بازرسى  براى  میتواند  ھم  کارگرى 
تشکیل بدھد و استاد دانشگاه مربوطھ را ھم آنجا استخدام کند. ھزار 
بھ  نسبت  کھ  میشود  پیدا  ھم  کمونیست  متخصص  و  استاد  یک  و 
ممانعت  شان  تخصصى  رشتھ  ھا  خیلى  باشد.  حساس  مسالــھ  این 
جلــوى  امروز  ھمین  کھ  ھستند  کسانى  است.  کار  حین  حوادث  از 
دولــتھا میایستند و این خطرات را بازگو میکنند و بعضا شغلــشان 
اینھا حقوق میدھد  بھ  کارگر  از دست میدھند.  این خاطر  بھ  را ھم 
و از تخصصشان استفاده میکند. بنابراین مسالــھ نظارت و کنترل 
این امر باید دست خود کارگر باشد. جالـب است کھ خود این قانون 
وقتى پاى بازرسى پیش کشیده میشود میگوید بھ منظور «مشارکت 
کارگران» فالن مرجع براى نظارت تشکیل میشود. اما در آن مرجع 
کمتر از ھمان اولى کارگر ھست. یعنى اصال نیست. در مرجعى کھ 
نکتھ دیگر این است کھ باید باعث حوادث حیط کار شدن جرم جنایى 

تامین کند اصال کارگر نیست. قرار است مشارکت کارگران را 

ھمانطور کھ ایرج آذرین گفت محیط کار محیطى است کھ کارگر بخش 
اعظم زندگى اش را در این جامعھ در آن میگذارند. نفس زندگى کردن 
کھ دیگر نباید براى کسى خطرات فوق برنامھ داشتھ باشد. محیط کار 
باید جاى امن و سالـم و تمیزى باشد. من ھم مثل رضا مقدم فکر میکنم 

کھ علــیھ کسى کھ این مواد را گل ھم کرده و اسمش را فصل ایمنى 
شرایط کار گذاشتھ از ھمین االن ادعانامھ وجود دارد. حال این شوراى 
اسالمى است یا وزارت کار یا ھرکس کھ ھست از ھم اکنون طبقھ 
کارگر از او شاکى است. فکر میکنم بھ این آدمھا باید گفت کھ شریک 

از آن صحبت شد. جرم ھمان قتل و جنایت وسیعى ھستند کھ 

مصطفى صابر:  نمونھ کارخانھ ھایى در ایران کھ کارگران اروپایى 
در  آنھا  مشابھ  اند  نداده  اجازه  آنھا  مخاطرات  بدلــیل  آمریکایى  و 
شده  مجبور  کارگران  متاسفانھ  ایران  در  و  بشود  برپا  کشورشان 
اند در آنھا کار بکنند کم نیست. مثال کارخانھ آلــومینیوم سازى کھ 
آمریکا  در  و  است  آمریکایى  اصلـش  گویا  کرد  اشاره  آذرین  ایرج 
امکان استقرار آن وجود نداشتھ. این کارخانھ در ایران کار میکند 
یا  و  داغان میکند.  نظر جسمى  از  را  کارگران  از چند سال  و پس 
کارخانھ داروسازى بود کھ در نمونھ آلــمانى اش کارگران خواھان 
این ھستند کھ یک ھفتھ کار و یک ھفتھ استراحت در این کارخانھ 
عوارض  و  میکند  ایجاد  ھورمونى  بیماریھاى  چون  باشد  برقرار 
ھنوز  اند  نتوانستھ  کارگران  متاسفانھ  ایران  در  اما  دارد.  مختلـف 
من  منتھى  باشند.  راداشتھ  استراحت  ھفتھ  یک  کار  ھفتھ  یک 
کنم.  اشاره  مورد  این  در  بورژوازى  استدالل  یک  بھ  باز  میخواھم 
سیل  نظیر  طبیعى  حوادث  مثل  ھم  تولــید  و  کار  بھرحال  میگویند 
نوع  ھمین  با  دارد.  ھم  لــطماتى  و  صدمات  یک  جبرا  زلــزلــھ  و 
راست  راست  کارگر  قاتل  گفتید  کھ  ھمانطور  کھ  ھم ھست  استدالل 
راه میرود و کسى ھم در این جامعھ یقھ اش را نمیگیرد. در مورد 

این استدالل کھ حوادث حین کار اجتناب ناپذیرند چھ میگوئید؟

منصور حکمت:  اینکھ این حوادث قابل اجتناب ھستند کامال از نظر 
علــمى قابل اثبات است. این استدالل تا آنجا برد دارد کھ کسى واقعا 
پاى تحقیق مسالــھ نرود. اگر یک مرجع کارگرى واقعا این حوادث 
را بررسى کند و نحوه استفاده از این یا آن دستگاه را در کشورى 
کھ کارگران در آن موضع محکمى دارند نگاه بکند و آمارھا را نگاه 
اجتناب ھستند.  قابل  این حوادث کامال  بدھد کھ  بکند میتواند نشان 
اگر ما واقعا بھ حد دانش و توانایى بشر رسیده باشیم، یعنى بشر 
دیگر راھى براى جلــوگیرى از این یا آن اتفاق کشف نکرده باشد 
اما  زدئ  حرف  حوادث  این  بودن  ناپذیر  اجتناب  از  میشود  آنوقت 
تولــید  وسائل  آن  تھیھ  از  قبل  مرحلــھ  بھ  باید  ھم  حالــت  این  در 
و دستگاھھا و ابزارھا بر گردیم و بپرسیم در این حالــت چرا این 
وسائل مخاطره آمیز اصال وارد بازار شده اند. چرا اگر دستگاه و 
ابزارى کھ امتحان خودش را از نظر ایمنى پس نداده است بعنوان 
قرار  اقتصادى  و  تولــیدى  استفاده  مورد  میتواند  کھ  اى  وسیلــھ 
بھ  گرایش  دارى  سرمایھ  جامعھ  در  استئ  شده  واردبازار  بگیرد 
ھم  خودشان  و  میسازند  کشتى  داردئ  وجود  شتابزده  عرضھ  این 
میدانند کھ فالنقدر احتمال غرق شدن آن ھستئ خودشان ھم میدانند 
چطور میشود این عیب ھا را ھم برطرف کرد. اما برایشان اقتصادى 
نیست. ھواپیما میسازند و میتوانند جلوى سقوطـش را بگیرند اما 
با مصرف کننده و چھ در  اقتصادى نیست. چھ در رابطھ  برایشان 
رابطھ با کارگر ھمھ اینھا جواب داشتھ است. بھ این معنى باز ما از 
محدوده یک کارخانھ فراتر میرویم. بھ اینجا میرسیم کھ کارگر باید 
یک کنترل اجتماعى بر تولــید بگذارد. در کشورھایى مانند ایران کھ 
خودشان تولــید کنندگان عمده ابزار تولــید نیستند و وارد کننده اند، 
یک مقدار دست و بال کارگر بستھ است. اما باز این جنبش جھانى 
طبقھ کارگر است کھ میتواند جواب این مسالــھ را در سطح وسیــع 
بدھــد و از ریختــھ شدن ابــزار و آالت و شیوه ھــاى تولــیدى ناامن 
تان میخواھم یک نکتھ دیگــر  با اجازه  بازارھا جلـوگیرى کند.  بھ 
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فورا  کھ  دارد  عملــى  راه حل  یک  کارگر  من  بنظر  کنم.  اضافھ  ھم 
از  ناامنى دست  جنبھ  کوچکترین  احساس  مجرد  بھ  اجراست.  قابل 
تا عیب برطرف نشود کار نمیکنیم یک  اینکھ  کار کشیدن و اعالم 
حق پایھ اى ھر کارگر است و این را باید اجرا کرد. اینکھ بھ مبصر 
کارخانھ بگوئیم تا برود در دفترچھ اش یادداشت کند جواب ما نشد. 
تا دیدیم امکان حادثھ و خطرى ھست باید جمعا محیط را ترک کنیم 

و اعالم کنیم تا رفع نقص واحد مربوطھ تعطیل و تحریم است.

من فقط میخواستم اضافھ کنم کھ بھرحال بحثھایى کھ اینجا شد قطعا 
کافى نیست. در برنامھ حزب کمونیست ھم علــیرغم موجز بودنش 
معاینھ  مثال  دارد.  وجود  کارگران  ایمنى  درباره  مشخصى  بندھاى 
کجاست؟  پس  نیست  کار  قانون  در  جایش  این  اگر  کارگران  منظم 
تعھداتى کھ کارفرما دارد براى تشخیص شروع مسائل ایمنى و غیره 
میخواھم بگویم کھ اینجا بنظر من فلــسفھ کلــى ایمنى محیط کار را 
بحث کردیم اما موازین بسیار زیادى ھست کھ میشود تعیین کرد و 

را میگیرد. کار  کدام جلـوى مخاطرات مشخصى در محیط  ھر 

      فصل سیزدهــم
پیمانها و قراردادهاى دسته جمعى

موضوع  کار  جمعى  دستھ  پیمانھاى  و  صابر:  مذاکرات  مصطفى 
پیمانھاى  بھرحال  و  است  اسالمى  کار جمھورى  قانون  ھفتم  فصل 
ھم  زیادى  موارد  و  دارد  کارگرى  جنبش  در  معینى  نقش  جمعى 
بعضى خواستھا  گرفتن  براى  کارگران  کــھ  بیاید  پیش  است  ممکن 
قانون کار در محدوده واحدھا و کارخانجات  از  قراردادھایى فراتر 
قانون  ھفتم  فصل  بھ  راجع  نظرتان  شما  ببندند.  کارفرما  با  معین 
چیست؟ جمعى  دستھ  پیمانھاى  یعنى  اسالمى  جمھورى  کار 

منصور حکمت:  مشکلى کھ من براى فھم این مبحث قراردادھاى 
بھ  را  کارگرى  قانون کارى کھ تشکل  اینست کھ  دارم  دستھ جمعى 
رسمیت نشناختھ این مبحث را چرا وارد کرده و چطور وارد کرده. 
معنى عملــى این فصل اینست کھ شوراھاى اسالمى بروند از طرف 
کارگران قراردادھایى ببندند و در نتیجھ براى مدت یکسال کارگران 
نتوانند چیزى بخواھند و اعتصابى بکنند. این معنى عملــى این ماده 
است. سواالت دیگر سواالت تجریدى ترى است. با فرض یک جامعھ 
کارگرى  آن تشکلــھاى  در  کھ  اى  با فرض وجود جامعھ  متعارف، 
وجود دارند، با فرض جامعھ اى کھ در آن قوه قضائیھ اش از مجریھ 
پیمانھاى  اش مستقل است و غیره خیلــى حرفھا میشود در مورد 
دستھ جمعى زد. ولى در جامعھ ایران بطور اخص من میگویم بدون 
آزادى اعتصاب و بدون آزادى تشکل مبحث قرارداد دستھ جمعى در 
واقع پاداش و جایزه شوراھاى اسالمى در این الیحھ است. در مورد 
نقش دولــت من فکر میکنم اتفاقا دولـت الزم است دخالـت کند. چرا 
کھ تا آنجا کھ بھ گرفتن خواستھایى باالتر از حد پیش بینى قانون کار 
در ھر مقطع مربوط میشود دولـت در خود آن روند دخالــت خودش 
را میکند. ھر قدر بخواھد بھ نفع کارفرما مقاومت کند در خود آن 
روند میکند. موارد کمى خواھد بود کھ کارفرما بھ مطالــبات زیادتر 
دارید زیادى میدھید. چون  بیاید بگوید  باشد و دولــت  راضى شده 
در کشورى مثل ایران اگر دولـت معتقد باشد کارفرمایى دارد زیادى 
میدھد در ھمان جریان اعتصاب و مذاکرات کارگران با کارفرما،با 
فشار آوردن بھ نمایندگان کارگران کار خودش را میکند. میماند آن 
حالــتى کھ کارفرما کارگر را تنھا و ضعیف گیر آورده و مثال در یک 
قرارداد میبندد و یک اجحاف حتى  دارد  بیکارى  صنعت زیر فشار 
فراتر از قانون کار مصوب ھمان مملـکت دارد بھ کارگران میکند، 

و بنظر من اینجا باید مرجع و حساب و کتابى باشد کھ کارگر بتواند 
برود و بگوید این قرارداد دستھ جمعى دارد چیزھایى را کھ حتى با 
قوانین جارى مملـکت در تناقض است بھ ما تحمیل میکند. منتھى 
این مرجع دولــتى کدامست. بستگى بھ این دارد کھ منظور از خود 
دولــت چیست. اگر آن تعبیرى کھ مردم در کشورھایى مانند ایران 
و  اجرایى  و  مقننھ  نھادھاى  کلــیھ  مجموع  یعنى  دارند،  دولــت  از 
اگر  و  میکند  پیدا  حالـت  یک  این  باشد  نظر  غیره،مورد  و  قضایى 
کار  این مورد مشخص وزارت  در  و  قوه مجریھ  دولـت  از  منظور 
دور  باید  را  کار  وزارت  من  بنظر  است.  دیگرى  حالـت  این  باشد، 
زد و رفت سراغ قوه قضائیھ. میدانم کھ قوه قضائیھ در ایران براى 
مثال دست رسالــتى ھاست و ھیچکس دعوایش را نزد اینھا نمیبرد. 
اما در یک حالـت فرضى و با فرض وجود یک دادگسترى از نظر 
حقوقى مستقل، یعنى با فرض یک جامعھ سرمایھ دارى کالسیک تر 
و متعارف تر، اختالف بر سر قرارداد دستھ جمعى و تفسیر اینکھ این 
قرارداد با قوانین جارى مملــکت منطبق است یا خیر با قوه قضائیھ 
است. با این تفاوت کھ میشود پیش بینى کرد کھ دادگاھھاى ویژه حل 
اختالف در مورد قراردادھاى دستھ جمعى باید ترکیب ھیات منصفھ 
ھایش کارگرى باشد. ولــى بھرحال بھ دولــت بھ معناى قوه مجریھ 
نباید رجوع بشود. باید بھ یک مرجع قضایى رجوع کرد و ھمانطور 
امر  این میشود کھ کارگران چطور در  کھ ناصر جاوید گفت سوال 
قضاوت در مورد این مسالــھ شرکت میکنند. مسائل دیگرى ھم اینجا 
مطرح است. بستھ بھ اینکھ تشکل کارگرى تا چھ حد سراسرى باشد 
و تا چھ حد حمایت کارگران را داشتھ باشد و بتواند از جانب کارگران 
حرف بزند قرارداد دستھ جمعى میتواند وسیع تر باشد. ممکن است 
و  کارفرما  بعنوان  ھم  ببندد،  قرارداد  دولت  با خود  کارگرى  تشکل 
ھم بعنوان بخشى از یک سیاست مالــى و پولــى در کشور. فرض 
کنید جنبش کارگرى و اتحادیھ کارگرى میایند قرارداد میبندند کھ اگر 
قیمتھا دراین سطح نگھداشتھ بشود ما بھ این مقدار اضافھ دستمزد 
در این سال رضایت میدھیم. بنابراین بحث قرارداد دستھ جمعى بھ 
این بحث  نمیشود.  کارگاھھاى معین محدود  و  کارفرماھا و صنایع 
بھ وضع تشکلــھاى کارگرى گره میخورد. تمام تناقض و سوراخى 
کرده  ممنوع  را  کارگرى  تشکل  کھ  اینست  الیحھ ھست  این  در  کھ 
است و دارد از قرارداد دستھ جمعى حرف میزند. کلـک این قضیھ و 
نتیجھ عملــى اش اینست کھ آنکسى کھ دارد بخودش میگوید نماینده 
کارگران بیاید حرف بزند. و دقت کنید کھ اینھا سراسرى ھستند. یعنى 
حضرات شوراى اسالمى یک کنگره میگذارند و بعد ھم میرود و یک 
قرارداد چکى مثال براى حداقل دستمزد امسال میبندند (موضوعى کھ 
میتواند در یک قرارداد دستھ جمعى مطرح باشد) و دیگر ھیچکس 
نمیتواند کاریش بکند چون از نظر این قانون کار اقدام قانونى اى 

صورت گرفتھ و کارگر مبارز دیگر دست و بالـش بستھ است.

    فصل چهاردهــم
آخرین مالحظات و جمعبندى نهایى

مجازاتهاى اسالمى، شوراهاى اسالمى و عضویت اجبارى
کار خانوادگى، کار خارجیان، خسارت در قانون کار،

کار نوجوانان، آموزش حرفه اى

ھم  را  جمعى  دستھ  پیمانھاى  مــورد  در  صابر:  بحث  مصطفى 
در  کــھ  ھست  زیادى  متفرقھ  نکــات  و  مــواد  میکنم.  تمام  اینجــا 
کرد.  صحبت  آنھا  بــھ  راجع  میشود  اسالمى  جمھورى  کار  قانون 
کــھ  بحثھایى  در  کــھ  میرسد  بنظرشان  نکاتى  رفقا  اگــر  اینجا 
کافى  اندازه  بــھ  یا  و  نگرفتھ  قرار  اشاره  مــورد  کردیم  تابحــال 

بکنند. صحبت  کھ  ھست  فرصت  نشده  صحبت  آنھا  مورد  در 
بھ  مربوط  بخش  یکى  است.  الزم  نکتھ  چند  حکمت:  گفتن  منصور 
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مجازاتھا و غیره است. اینجا دارند یک عده را شالق میزنند. بعنوان یک 
سوسیالــیست و بعنوان یک فعال جنبش کارگرى من ھیچ سندى کــھ اسم 
کارگر و شالق زدن با ھــم در آن نوشتھ شده باشد را معتبر نمیدانم. الیحھ 
قصاص و امثالــھم را با اسم کارگر قاطى کردن اھانت بھ خود کارگر است.

ماده ۱۷۷، کھ البتھ اسم شالق زدن ھم در آن ھست، بنظر من معنى 
اجبار  با  را  اشخاص  یا  «ھرکس شخص  میگوید  دارد.  مھمى  سیاسى 
کارفرمایى  یا  کارگرى  قبول عضــویت در تشکلھاى  بھ  وادار  تھدید  و 
نماید و یا مانع از عضــویت آنھا در تشکلھاى مذکور گردد با توجھ بھ 
شرایط و امکانات خاطى و مراتب جرم، بھ پرداخت جریمھ نقدى معادل 
۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل دستمزد روزانھ در تاریخ تخلف و یا حبس از 
٦۱ روز تا چھار ماه و یا ۲۰ تا ۷٤ ضربھ شالق و یا بھ ھردو این 
مجازاتھا محکوم میشود». اگر این ماده را باور کنید آنوقت بنظر من 
تمام  بخورند  را  کذایى  این شالق  و  بشوند  دراز  باید  کھ  کسانى  اولین 
سران جمھورى اسالمى ھستند کھ مانع متشکل شدن کارگران در احزاب 
سیاسى کمونیستى و اتحادیھ ھاى کارگرى خودشان ھستند و ھر زمان 
ھستھ و کانونى از اینھا بوجود میاید آن را سرکــوب میکنند. کسانى کھ 
مانع شرکت کارگران در مجمع عمومى و غیره میشوند. این بند تا این 
مقطع تمامش دامن خــود جمھورى اسالمى را میگیرد. گذاشتن این اینجا 
دیگر خیلى وقاحت میخواھــد. اما این بند چند لبھ دارد. یک نمونھ دیگر 
اینھا ھمھ کارگران  نامھ شان  آئین  خود شوراھاى اسالمى ھستند. در 
وادارکردن  بھ  صحبت  اصال  اند.  کرده  تعریف  خودشان  عضو  کال  را 
و مجبورکردن و غیره ھم نیست. خودشان حق عضویت را از حقوق 
شوراھاى  خود  بعدى  خور  شالق  بنابراین  میکنند.  کم  راسا  کارگران 
اسالمى از آب در میایند. لبھ دیگر این بند علیھ تشکلھاى کارگرى اى 
است کھ در ھنگام رشدشان بخواھند جلوى اعتصاب شکنى را بگیرند 
در  بگیرند.  پیش  در  را  اتحادیھ  اجبارى  عضویت  سیاست  بخواھند  و 
خیلى از کشورھا اینطور ھست. ھیچ کارگرى نمیتواند عضــو اتحادیھ 
مقابل  در  ترتیب  این  بھ  بند  این  نباشد.  کارگران  قبول  مــورد  کارگرى 
را  کسى  دارم  شک  من  میکند.  عمل  ھــم  کارگرى  واقعى  ھاى  تشکل 
بزور بیاورند و در کلوپ کارفرمایان عضو کنند. حرف جریمھ را ھم کھ 
میزند تماما مطابق قد و قواره کارگر است. ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل 

دستمزد روزانھ. اگر این را از ثابت پاسال میگرفتند ککش میگزید؟

نکتھ دیگر ماده ۱۷٦ است. میگوید کسانى کھ فک و فامیل خودشان 
را بکار میکشند تابع این قانون نیستند. بنظر من ھمھ باید تابع قانون 
شیوه  بھ  ھمسرش  یا  فرزندش  از  باشد  مجاز  کسى  میشود  آیا  باشند. 
اى کار بکشد کھ حتى مطابق ھمین قانون ھم مشروع نیست؟ اگر ھمھ 
مواد  نوجوانان،  کار  قوانین  باید  ندارد،  مصداق  موارد  دراین  بندھا 
مربوط بھ کار زنان و بندھاى رفاھى و غیره مشخص در این نوع کارھا 
کار  آدمھا  از  و  کرد  درست  کوچک  واحدھاى  نمیشود  بشود.  رعایت 
شاق کشید بھ این حساب کھ فامیل ھستند. صنعت قالــى بافى یک نمونھ 

اش است کھ ھزار و یک نوع استثمار و بھره کشى در آن ھست.

بنظر من خارجى  است.  کار خارجیان  مورد  در  داشتم  کھ  آخرى  نکتھ 
یعنى  کرد،  معرفى  بکار  آماده  را  خود  و  شد  مملـکتى  وارد  کھ  اى 
باشم، آن فرد  این مملــکت  تولــید و زندگى در  گفت میخواھم شریک 
نباید  ھیچکس  ملــیت  و  تابعیت  نیست.  خارجى  کشور  آن  براى  دیگر 
تابع  میکند  کــار  کشور  در  ھرکس  باشد.  داشتھ  تاثیرى  کوچکترین 
قوانین عینا یکســانى بایــد باشد. این نوع مــواد توطئھ ھاى نژادى و 
ملــى و قومى است براى متفرق نگھداشتن کــارگران و در گیر کردن 
آنھا در اصطکاکھاى داخلــى. بنظر من ھرنوعاشاره اى بھ کار خارجیان 
باید حذف بشود. دریک قانون کار کارگرى فقط یک بند باشد کھ میگوید 
مقررات  تابع  میکند  کار  کشور  این  جغرافیایى  محدوده  در  ھرکس  کھ 

این کشوراست. مستقل از ملــیت و نژاد و مذھب و مرام و غیره.

مصطفى صابر:  نکات متعدد دیگرى ھست. مثال ماده ۱٥۲ کھ درباره 
ایاب و ذھاب صحبت میکند میگوید «در صورت دورى کارگاه و عدم 
وسیلــھ نقلــیھ عمومى صاحب کار باید براى رفت و برگشت کارکنان 
خود وسیلــھ نقلــیھ مناسب قرار بدھد». یعنى دست کارفرما باز است کھ 
بگوید وسائل نقلــیھ عمومى تکافو میکند و ھست. یا مثال فرض کنید 
قانون مکلــفند در  این  «کلــیھ کارفرمایان مشمول  ماده ۱٥۰ میگوید 
کارگاه محل مناسبى را براى اداى فریضھ نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام 
ماه مبارک رمضان براى تعظیم شعائر مذھبى و رعایت حال روزه داران 
شوراھاى  و  اسالمى  انجمن  ھمکارى  با  را  کار  ساعت  و  شرایط  باید 
اسالمى کار و یا سایر نمایندگان کار طورى تنظیم کنند کھ اوقات کار 
مانع فریضھ روزه نباشد» و ادامھ میدھد «ھمچنین مدتى از اوقات کار 
را براى اداى فریضھ نماز و صرف افطار و یا سحرى اختصاص دھند». 
اش  اسالمیت  از  کار  قانون  این  میگویند  چرا  نیست  معلــوم  حاال  کھ 
کوتاه آمده. گذشتھ از این در ھمین قانون کار جایى نیست کھ گفتھ باشد 
معلــوم  را  جایى  کارگران  عمومى  مجمع  براى  است  مکلــف  کارفرما 
کرده باشد. یا براى مثال حداقل سن کار را ۱٥ سال گذاشتھ اند کھ کارگر 
خواھان اینست کھ کار حرفھ اى و مزدى براى ۱۸ سال بھ پائین ممنوع 
باشد. بعالوه میشود مواردى کھ در این قانون نیست را برشمرد. حقوقى 
کھ کارگران میخواھند و در این قانون اصال اشاره اى بھ آنھا نیست. مثال 
تحصیل حین کار. منتھى اگر رفقا موافق باشند اجازه بدھید کھ این بحث 
را تمام بکنیم و براى ختم این قسمت از صحبت ھا کھ الیحھ کار بود یکبار 
دیگر این سوال را مطرح بکنم کھ با توجھ بھ این بررسى نسبتا مفصلــى 
کھ از جنبھ ھاى مختلــف این الیحھ بھ عمل آوردیم لطفا کلــى تان را 

در مورد این قانون کار، علــت مطرح شدن و خاصیت آن، بگوئید.

منصور حکمت:  دالئلـى کھ میخواستم بگویم را ھم حمید تقوایى و ھم 
حدنصابھاى  تشکل،  آزادى  اعتصاب،  آزادى  گفتند.مالک  جاوید  ناصر 
حداقلــى کھ باید در قانون باشد ھمھ اینھا حکم بھ مردود بودن این قانون 
کار میدھند. من فکر میکنم تمام خشونت و توحش و عقب ماندگى جامعھ 
سرمایھ دارى بطور کلــى با تمام خصلـت ارتجاعى جریان اسالمى اینجا 
در صد و نود و خرده اى ماده ترکیب شده اند کھ بھ یک تعرض دھسالــھ 
علــیھ کارگر ایرانى صورت قانونى بدھند. یک تعرض دھسالــھ نھ فقط 
در سیاست و با کشتار و زندان کردن رھبران کارگران و کوبیدن تشکل 
ھاى واقعى کارگرى مانند شوراھاى دوره انقالب، بلکھ با فشار اقتصادى 
و جنگى کھ بھ کارگران تحمیل شد و با تمام خرافات مذھبى کھ روى 
سر طبقھ کارگر میریزند. اینھا میخواھند بھ ماحصل این تعرض صورت 
قانونى بدھند و بھ قانون رسمى مملــکت تبدیلــش کنند. حتى اگر ده تا 
نھاد و مجلــس و ھیات و غیره این قانون را تصویب کنند از نظر کارگر 
ایرانى مردود است. درباره آلــترناتیو ما بھ این متن باید حتما صحبت 
کنیم. منتھا وظیفھ اى کھ االن بر دوش کارگر کمونیست و پیشرو ھست 
این است کھ علــیھ این قانون بسیج بکند. با علــم بھ اینکھ در دل این 
فشار این زمزمھ ھم ھست کھ این قانون باالخره از ھیچ بھتر است، فکر 
میکنم وظیفھ کارگران مبارز این است کھ حرف مستقل کارگران را بزنند. 
اگر چیزى آنجا ھست کھ جنبش کارگرى فکر میکند باید یادآورى بکند 
فقط میتواند بھ اینصورت باشد کھ «حتى خودشان ھم تا اینحد از فالن 
حق ما را قبول کرده اند». وگرنھ بھیچ صورتى نباید این قانون مبناى 
قانون  این  باشد. ضمیمھ  کارگران  مبناى مطالــبات  کارگران و  مذاکره 
کار، یعنى شوراھاى اسالمى، بنظر من یک جریان ضد کارگرى است 
و باید کامال کنار زده بشود. کارى کھ کارگران باید در این مقطع بکنند 
این است کھ آن خواستھاى اصلــى خودشان را بصورت یک قانون کار 
آلــترناتیو کارگرى و طرح خالصــھ مطالــبات کارگرى مطرح بکنند و 

جنبش کارگرى را روى ده دوازده نکتھ معین متحد و ھم راى بکنند.

***
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توضیح بر انتشار این ترجمھ
رفیق عزیز شھاب برھان واقعا زحمت زیادی کشیده است کھ ترجمھ او از مانیفست تا حد ممکن سلیس، روان و دقیق باشد. من حقیقتا در 

میان ترجمھ ھای موجود، متن فعلی را ترجیح میدھم. تالش زیادی کردم کھ بھ ورژن ورد و یا اچ تی ام ال دسترسی پیدا کنم کھ جز نسخھ 
پی دی اف فرمت دیگری را نیافتم. باالخره موفق شدم با ایشان تماس بگیرم و درخواست خود را با او در میان بگذارم، کھ با محبت و 

گرمی رفیقانھ فورا پذیرفتند و پس از چند ساعت ورژنی را کھ قابل تبدیل بھ ورد بود را بھ آدرس ای میل من فرستادند. با دیگر از رفیق 
شھاب سپاسگزارم. 

فقط ترجمھ چند کلمھ و اصطالح را توضیح بدھم. من برای رفیق شھاب ھم نوشتم کھ نظر من این است کھ در ترجمھ national، بھتر 
است "کشوری" و نھ "ملی" بکار برود. کلمھ nation ھم در مانیفست اساسا، نھ "ملت" بھ معنی لغوی کلمھ، کھ کل شھروندان کشور 

مربوطھ و در واقع کل "جامعھ" را مد نظر دارد. مالحظھ دیگر من در باره این عبارت است:
در مانیفست، چھ آلمانی  die Männer، چھ انگلیسی  the men   و چھ فرانسھ hommes   des des، صراحتا گفتھ شده « مردانی را».

بھ باور من ترجمھ "انسان"ھا و یا "بشر"ھا  و یا "مردم" درست تر است. چھ، ھم در آلمانی و ھم در فرانسوی، شبیھ بھ کلمھ سوئدی 
man، کھ ریشھ مشترکی با آلمانی دارد، کلمھ در معنی "عام" آن یعنی بشر و انسان بکار گرفتھ میشود. در سوئدی man در معنی عام 

 fellow بازھم در معنی عام بھ معنی "مردم"، شھروند، و ،mann یعنی مردم، ضمیر"شما"( کھ از نظر جنسیتی خنثی است)، و در آلمانی
استفاده میشود. در فرانسھ hommes را، بازھم بھ معنی عام، "بشر" و "بشریت" معنی میکنند. برای رفیق شھاب نوشتم، امیدوارم کھ با 
مالحظات من موافق باشند تا در چاپ ھای بعدی منظور شوند. خوشبختانھ ایشان در یادداشتی در مورد این مالحظھ دوم من، این جمالت 

را نوشتند: [در مورد Männer می شود گفت " آدم ھائی " و من شاید این را عوض کنم.]

و نکتھ آخر اینکھ در پیوست دوم، رفیق شھاب بھ شماره صفحات ارجاع داده است کھ منظور شماره صفحات در کتاب منتشر شده و در 
فرمت پی دی اف است. طبیعی است ھر اشکالی در فرمت و صفحھ بندی در نشریھ بستر اصلی دیده شود، مسئولیت آن بر عھده من است 

و بھ ھمین دلیل من لینک بھ نسخھ پی دی اف را نیز وارد کرده ام.      
۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ ایرج فرزاد

لینک بھ فرمت پی دی اف مانیفست، ترجمھ شھاب برھان:

http://bit.ly/1iKw2hx
مانیفست حزب کمونیست

ترجمھٴ  شھاب برھان

ترجمھٴ  حاضر از روی آخرین متن ویرایش شده بھ دست فردریک انگلس در ۱۸۹۰ بھ زبان آلمانی صورت گرفتھ است.  مجموعھ آثار مارکس - انگلس،  جلد ٤  Dietz Verlag Berlin      چاپ ۱۹۷۷  

صفحھ آرائی : نصر هللا قاضی

تایپ متن؛ مونتاژ عکس مارکس و انگلس و طرح و اجرای روی جلد : شھاب برھان

چاپ آوریل ۲۰۱٤ -  اردیبھشت ۱۳۹۳ 

 ISBN : 978 – 3 – 943147 – 97 - 1

 
Manifest der kommunistischen Partei

Karl Marx und Friedrich Engels
Persische Übersetztung von  Schahab Borhan

Manifesto of the Communist Party 
Frederick Engels & Karl Marx

   Translated into persian by  Shahab Borhan

Manifeste du Parti communiste
Karl Marx et Friedrich Engels

Traduction en persan par Chahab BORHAN
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در باره این ترجمھ................................................   

بررسی تطبیقی ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود 
عبادیان از مانیفست حزب کمونیست................                   

مانیفست حزب کمونیست.........................................     

فصل یکم –
بورژواھا و پرولترھا  ............................................    

  
فصل دوم –

پرولترھا و کمونیست ھا  ........................................    

فصل سوم –
 نوشتھ ھای سوسیالیستی و کمونیستی  ......................      

فصل چھارم –
موضع کمونیست ھا در قبال احزاب گوناگون اپوزیسیون ..    

پیوست یک :  
سرسخن ھا و پیشگفتارھای مارکس و انگلس

 بر چاپ ھای « مانیفست » ....................................... . 

پیوست دو :
توضیحات مترجم و یادآوری ھای تاریخی  .....................    

ترجمھ ای تازه
    درژانویھ  سال ۱۹۹۸ (دی ۱۳۷٦) بھ سفارش مجلھ راه کارگر ترجمھ ای از مانیفست حزب کمونیست انجام دادم تا بھ مناسبت صد و 
پنجاھمین سال نخستین انتشار آن، در این مجلھ بصورت پاورقی چاپ شود. آن ترجمھ کھ با شتاب زیاد صورت گرفتھ و متأسفانھ فاقد دقت 
و صحت الزم بود، سھ سال بعد با اصالحاتی ھرچند زیاد ولی باز ھم نا کافی در انتشارات راه کارگر بصورت کتابچھ نیز چاپ شد و بخاطر 
درھم ریختگی ستون ھا و پاراگراف ھا و غلط ھای تایپی زیاد، در حد امکان جمع آوری و بال فاصلھ نسخۀ دیگری در تعداد بسیار اندک 

تجدید چاپ شد کھ فقط بھ دست دوستان و آشنایان نزدیک رسید.

ناراضی از حاصل آن کار، چند سال بعد تصمیم گرفتم ترجمھ ای از نو و  با صرف وقت و دقت الزمی کھ درخور این اثر جاویدان است انجام 
دھم. این کار را بھ تدریج و با وسواس زیاد انجام دادم ولی بھ دالئل مختلف، چاپ و نشر آن از امروز بھ فردا افتاد، تا آن کھ با تشویق و 
ھمت نصرهللا قاضی در صفحھ آرائی و آماده سازی این نسخھ و با آستین باال زدِن جانانۀ باقر مرتضوی برای چاپ آن، موانع برطرف شدند. 

سپاس من از زحمات بی دریغ، صمیمانھ و کمک ھای پر شور و شوق و دست و دلبازانھ این دو رفیق، بی کران است.

این ترجمۀ تازه از مانیفست حزب کمونیست را تجدید چاپ ترجمۀ پیشین تلقی نمی کنم، حد اکثر بتوان گفت کھ ترجمۀ قبلی چرکنویسی برای 
ترجمۀ حاضر بوده است. از این رو از دارندگان چاپ ھای پیشین درخواست می کنم فقط ھمین ترجمھ را معتبر دانستھ و مورد مراجعھ و 

احیاناً نقل و استناد قرار دھند. 
بر ترجمۀ پیشین توضیحی نوشتھ بودم کھ کماکان معتبر است و آن را با تغییراتی اندک در ابتدای ترجمۀ تازه ھم آورده  ام. 

شھاب برھان – پاریس. ۲۷ مارس ۲۰۱٤ – ۷ فروردین ۱۳۹۳ 

در بارۀ این ترجمھ

سال ھا پیش در مراجعاتی موردی بھ تنھا ترجمھ ای فارسی از   « مانیفست حزب کمونیست » کھ آن زمان در دسترس داشتم        
( برھان رضائی- انتشارات فانوس- نیویورک ۱۳٥٥) گاه بھ عباراتی نا مفھوم و عجیب و جمالتی ثقیل یا بی معنی برمی 
خوردم و یقین داشتم کھ در اصل نباید چنین بوده باشند. بعدھا کھ بھ متن آلمانی آن دسترسی پیدا کردم، در مقایسھ ای گذرا 

میان آن ترجمھ و اصل  « مانیفست » بھ تفاوت ھای فاحشی برخوردم و ضرورت ترجمھ درست تری را دریافتم.
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در سال ۱۹۹۸ ( ۱۳۷٦) کھ کار ترجمھ  را آغاز کردم، اضافھ بر  بیانیھ کمونیست، ترجمھ « برھان رضائی» - انتشارات 
فانوس چاپ ۱۳۵۵ نیویورک (برگردانده شده از ترجمھ انگلیسی ۱۸۸۸)، سھ ترجمھ دیگر بھ فارسی ھم کھ قبًال آن ھا را 

ندیده بودم، بھ دستم رسیدند:

مانیفست حزب کمونیست، اداره نشریات بھ زبان ھای خارجی، مسکو، ۱۹۵۱ ( از روی متن آلمانی)؛ مانیفست حزب 
کمونیست، اداره نشریات زبان ھای خارجی، پکن، چاپ سوم، ۱۹۷۸ ( بر اساس ترجمھ ۱۹٥۱ مسکو و مقایسھ با متون 
آلمانی و انگلیسی و چینی)؛ و مانیفست حزب کمونیست، ترجمھ محمد پور ھرمزان، انتشارات حزب توده ایران، ۱۳۵۴  

( با مراجعھ بھ متن آلمانی و ترجمھ ھای انگلیسی و فرانسھ).

ھر چھار ترجمھ را با نسخھ اصلی آلمانی مقابلھ کردم. با آن کھ ھر یک از آن ھا در زمان خود با ھر ایرادی کھ دارند، خدمت 
بزرگی کرده اند، و دست مترجمان شان مریزاد، ولی بھ ضرورت ترجمھ ای تازه متقاعدتر شدم. چندی پس از اتمام کار تازه، 

بھ ترجمھ ای ھم از فرزاد جاسمی (۱۹۹۸) برخوردم، کھ بر ضرورت ترجمھ ای تازه متقاعدترم کرد.

من ترجمۀ حاضر را از روی آخرین نسخۀ ویرایش و چاپ شده بھ دست فردریک انگلس در ۱۸۹۰ بھ زبان آلمانی انجام 
داده ام کھ حاوی ھمھ اصالحات و تغییراتی نیز ھست کھ خود مارکس و انگلس در چاپ ھای پیشین صورت داده اند. در عین 
اتکای مطلق بھ این نسخۀ اصل، آن را کلمھ بھ کلمھ با دو ترجمۀ معروف ھم مقایسھ کرده ام بی آن کھ در ھیچ موردی از 
آن ھا چیزی بھ وام بگیرم. یکی ترجمھ ساموئل مور Samuel Moore بھ انگلیسی در ۱۸۸۸ است کھ انگلس بھ اعتبار 
آن صحھ گذاشتھ است، و دیگری ترجمۀ لورا الفارگ  Laura Lafargue  بھ فرانسھ در ۱۸۹۳ است کھ مورد تحسین 
انگلس قرار گرفتھ است. این ھر دو ترجمھ را نھ فقط در جملھ بندی ھا - کھ اقتضای تفاوت ھای زبانی و سلیقھ ایست - 
بلکھ در انتخاب برخی معادل ھا، در بیان پاره ای مفاھیم و فرمولھ کردن بعضی از تزھا متفاوت و ناھمخوان با اصل آلمانی          

( و ھمینطور با یکدیگر) یافتم.

بطور کلی برای عرضۀ ترجمھ ای دیگر با وجود ترجمھ ھای فارسی یاد شده در باال، دالئل زیر را  داشتھ ام:
 ۱  - تفاوت ھا و گاه اختالف ھای مفھومی میان این ترجمھ ھای فارسی و عدم انطباق برخی از آن ھا با مفھوم متن آلمانی

برای نمونھ در ترجمۀ برھان رضائی: در اصل آلمانی « نجیب زاده و عامی»، در ترجمھ: « خاص و عام». ھمینطور بجای      
« حسابگری خود پرستانھ»، « حساب ھای خصوصی»؛ بجای «اصول فرقھ ای»، « اصول افتراقی»؛ بجای « آزادی ھای 
تحصیل و تثبیت شده »، « آزادی ھای ششدانگ شکست ناپذیر»؛ بجای « تقابل دائمی»، « تضاد آشتی ناپذیر»؛ بجای         
« نابودی مشترک طبقاِت در ستیز»، « نابودی ھر دو طبقھ پیکارگر»؛ بجای « تک و توکی از منافع کارگران»، « منافع 
خاص کارگران»؛ بجای « تداوم نسل»، « تکثیر نژاد»؛ بجای « زوال یافتن»، « فاسد شدن»؛ بجای « سھْل آموز»، « چیزی 
کھ از ھمھ آسان تر بدست می آید»؛ بجای « نفرت انگیز شدن کار»، « کثافت و وقاحت کار»؛ بجای « از جملھ»، « بھ ھمین 
دلیل»؛ بجای « سرکوب»، « سرنگونی»؛ بجای « بالی مازاد تولید»، « بیماری ھمگانی اضافھ تولید» و « بیماری واگیر 
دار اضافھ تولید»... و بسیاری دیگر از این دست اشکاالت مفھومی. یا جمالتی نامفھوم از این قبیل: « بورژوازی طبعاً 
دنیائی خلق می  کند کھ در آن عالی بودن فوق العاده است؛ سوسیالیسم بورژوائی این تصور راحت را بصورت دستگاه ھای 
مختلف کمابیش کامل توسعھ می دھد.». در حالی کھ آنچھ « مانیفست » می گوید چنین است :  « بورژوازی دنیائی را کھ 
در آن حاکمیت دارد، طبعاً بھترین دنیا می پندارد. سوسیالیسم بورژوائی، ھمین پندار آرام   بخش رابھ  صورت نظام کم و بیش 

کاملی از اصول در می آَوَرد».
باز برای نمونھ در ترجمۀ فرزاد جاسمی، بجای « مستمری بگیران»، « ربا خواران»؛ بجای « بزک کاری ھای مزورانھ»،  

« ستایشگری ھای سالوسانھ»؛ بجای « معصومیت»، « عصمت نفس گرائی»...

اند در برخی ترجمھ ھا وجود دارد مثًال بعنوان نمونھ: در     ایجاد کرده  بی دقتی ھای کوچکی نیز کھ تغییر معنای بزرگ 
ترجمھ ای کھ ادارۀ نشریات زبان ھای خارجی در پکن منتشر کرده، تعریف انگلس از بورژوازی در زیر نویس، اشکال 
مفھومی پیدا کرده است بھ این ترتیب کھ در سند اصلی آمده است : « منظور از بورژوازی، طبقھ سرمایھ داران معاصر است 
کھ مالک وسائل تولید اجتماعی اند و از کاِر دستمزدی بھره کشی می کنند». این جملھ چنین ترجمھ شده است : « مقصود 
از بورژوازی، طبقھ سرمایھ دار معاصر و مالکین وسائل تولید اجتماعی ھستند کھ اجرا کنندگان کار مزدوری اند». با یک   
« و » بورژوازی بھ دو طبقھ مختلف تقسیم شده است: یکی طبقھ سرمایھ دار و دیگری مالکین وسائل تولید اجتماعی! 
بی معنائی ی «  اجرا کنندگان کار مزدوری» ھم کھ جای خود دارد. از این دست تفاوت ھای مفھومی در ھمھ ترجمھ ھای 

فارسی کھ من دیده ام فراوان است و از ذکر نمونھ ھای بیشتر در می گذرم.
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۲ -  تفاوت ھای مضمونی میان ترجمھ انگلیسی و اصل آلمانی 

با آن کھ اصل آلمانی را با ترجمۀ فرانسوی لورا الفارگ ھم مقایسھ کرده ام، اما بخاطر آن کھ ترجمھ انگلیسی   ساموئل مور 
مرجع اصلی و مورد استناد ھمھ انگلیسی زبانان و بسیاری از ایرانیان و از جملھ اکثر ترجمھ ھای فارسی بوده و ھست، 

در اینجا فقط بھ تفاوت ھای ترجمۀ انگلیسی با اصل آلمانی اشاره می کنم.

 در مقابلۀ اصل آلمانی با ترجمھ انگلیسی ۱۸۸۸ - کھ انگلس آن را قبل از رفتن بھ زیر چاپ بھ ھمراه مترجم اش مرور 
کرده است - عالوه بر تفاوت ھای قابل فھم و قابل قبوِل ناشی از تفاوت ھای دو زبان و توانائی مترجم در انتخاب مترادف ھای 
مناسب، بھ اختالفات مفھومی و مضمونی ی چندی برخوردم کھ میزان وسواس و دقت انگلس در ویرایش آن را بھ سئوالی 

برای من تبدیل کرد. برای نمونھ :

در اصل آلمانی  ۱۸۴۸                                    در ترجمھ انگلیسی ۱۸۸ِ۸

- لومپن پرولتاریا                                              - طبقھ خطرناک
- تابع کردن جامعھ از منافع خود...                        - تابع کردن جامعھ از مالکیت خود
- کمونیستھا ھیچ حزب خاصی در مقابل                   - کمونیستھا در برابر سایر احزاب

   دیگر احزاب کارگری نیستند                               کارگری حزب جداگانھ ای تشکیل نمی دھند

  از جملۀ انگلیسی می شود مخالفت با تشکیل حزب جداگانۀ کمونیست ھا بمثابھ یک حزب مستقل و متفاوت کارگری را 
ھم استنباط کرد، حال آن کھ بحث بر سر عدم تقابل با دیگر احزاب کارگری است. 

در اصل آلمانی  ۱۸۴۸                                   در ترجمھ انگلیسی ۱۸۸۸

- و تولید در دستان افراد متشکل                         - و ھمھ تولید در دستان تشکل
  متمرکز شده باشد                                            وسیعی از تمامی ملت متمرکز شده باشد

- منظورتان از شخص، کسی جز                         - منظورتان از شخص، کسی جز مالک طبقھ
  صاحب مالکیت بورژوائی نیست.                         متوسط نیست.

- قدرت دولتی مدرن فقط ...                               - [ قوه ] اجرائیھ دولت مدرن، فقط ...
- پرولترھا در آن چیزی جز                               - پرولترھا جز زنجیرشان چیزی

  زنجیرھایشان را از دست نمی دھند.                    برای از ست دادن ندارند.  
                                             

از قلم افتادن ضمیر اشارۀ « آن » ( کھ اشاره بھ انقالب کمونیستی است) در ترجمھ انگلیسی، تفاوت مھمی را سبب شده 
است. غالبا با این گزاره یا شعار برخورد می کنیم کھ: « کارگران چیزی جز زنجیرشان برای از دست دادن ندارند ». این 
شعار کھ بھ احتمال قوی از ھمین ترجمھ انگلیسی « مانیفست » بر زبان ھا افتاده است،  نداری و افالس کارگر را  بیان می 
کند و غالباً با این مضمون بھ کار می رود کھ کارگر ترسی از مبارزه ندارد چون چیزی ندارد کھ بورژوازی از دست اش 
بگیرد. در این بیان، سلب مالکیت کننده، بورژوازی است وکارگر جز زنجیر اش چیزی ندارد کھ بورژوازی بتواند از او 

بگیرد، پس ترسی ھم از مبارزه ندارد. 
اما جملھ در اصل آلمانی چنین است: « بگذار طبقات حاکم در برابر یک انقالب کمونیستی برخود بلرزند. پرولترھا برای از 
دست دادن در آن [ یعنی در انقالب کمونیستی- ش.ب. ]، چیزی جز زنجیرشان ندارند. آن ھا دنیائی برای فتح کردن دارند».

دیده می شود کھ بحث بر سر سلب مالکیت در انقالب کمونیستی است کھ طبقات حاکم  باید از وحشت آن بر خود بلرزند  
ولی این انقالب از کارگران چیزی جز زنجیرھایشان را نخواھد گرفت بلکھ دنیائی را ھم بھ آنان ارمغان خواھد داد.  این 

جملھ نمی گوید کارگر چیزی جز زنجیر اش ندارد، فقط  می گوید کھ کارگر در انقالب کمونیستی چیزی جز زنجیراش را از 
دست نمی دھد.   در اواخر فصل « بورژواھا و پرولترھا » ھم ھمین مسئلھ دیده می شود. در ترجمۀ انگلیسی آمده است 

کھ پرولترھا چیزی ندارند کھ بیمھ و تضمین اش کنند؛ یعنی وزن جملھ بر این است کھ پرولترھا چیزی از خود ندارند؛ 
حال آن کھ در متن آلمانی بحث بر سر این نیست کھ پرولترھا چیزی ندارند بلکھ گفتھ می شود چیزی از خود برای – یا در 

خوِر- بیمھ و تضمین کردن ندارند. این مفھوم، در ترجمھ فرانسوی، دقیق است. 

از دوحال خارج نیست : یا معانی این جمالت آلمانی و انگلیسی برای انگلس، یکسان و مترادف بوده اند ( کھ بعید است چنین 
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بوده باشد )، یا او ترجمھ را فقط از نظر گذرانده و با وسواس بھ آن نپرداختھ است. خود انگلس در مقدمھ بر ترجمھ ساموئل 
مور نوشتھ است : « ما ترجمھ حاضر را با ھم مرور کرده ایم » . مرور ھمان از نظر گذراندن است و فکر می کنم گمان من 
بر این کھ او با وسواس بھ آن نپرداختھ است بھ حقیقت نزدیک باشد. ھر چند کھ انگلس خودش  آن ترجمھ را  « ترجمھ ای 
معتبر » نامیده، اعتبارش نمی تواند بیش تر از اصل باشد. از آنجا کھ بسیار اند فارسی زبانانی کھ ھمین ترجمھ انگلیسی را 
مبنای مراجعھ قرار می دھند و بھ اعتبار آن کھ «انگلس خودش آن را ویرایش کرده است»، آن را « رونوشت برابر اصل» 

می پندارند، بی فایده ندانستم کھ ترجمھ ای ھرچھ نزدیک  تر بھ اصل آلمانی را ھم در دسترس آنان بگذارم. 

۳- غیبت جمالتی در بعضی ترجمھ ھا

در نخستین ترجمھ پور ھرمزان، این دو جملھ مفقود بودند کھ البتھ در چاپ دوم آن در ۲۰۰۷ (۱۳۸٥) وارد شده اند:
- « افکار حاکم در یک دوره، فقط افکار طبقھ حاکم اند. ( پرولترھا و کمونیست ھا) - « پس، انقالب بورژوائی آلمان تنھا 

می تواند پیشدرآمِد بالفاصلۀ یک انقالب پرولتاریائی باشد». ( موضع کمونیست ھا در قبال احزاب مختلف اپوزیسیون). 

در ترجمھ انگلیسی ۱۸۸۸ ھم جملھ زیر مفقود است :
« این آثار، می بایست ھمچون خیالپروری ھائی برای سرگرمی در باره جامعھ واقعی، در باره تکوین ماھیت انسانی، بھ نظر 
برسند». ( سوسیالیسم آلمانی یا «حقیقی») غیبت این جملھ در ترجمھ انگلیسی ۱۸۸۸ ھم فرض من مبنی بر مرور بدون 

وسواس آن توسط انگلس را تقویت می کند.

٤- آسان فھمی و روان خوانی 

و سرانجام سعی کرده ام  تا جائی کھ می توانم ترجمھ ای در اختیار عالقمندان و بویژه نسل جوان کارگران و سوسیالیست ھای 
فارسی زبان  قرار دھم کھ در عیِن انطباق ھرچھ بیشتر با سند اصلی آلمانی، منظور مؤلفین آن از ھر موضوع و جملھ و 
عبارتی بھ آسانی قابل دریافت باشد. اساس را بر انتقال ھر چھ بھتر و دقیق تر منظور سند، بھ خواننده ای با سواِد دوره 
متوسطھ گذاشتھ ام و نھ مثًال بر پاالیش زبان فارسی از واژه ھای عربی و اروپائی بکمک واژه ھای نامأنوس. بھ این منظور 
آگاھانھ از چھار چوب زبان ادیبانھ  کھ مخاطب اش تنھا روشنفکران باشند – چیزی کھ بدون استثنا گرایش ھمھ ترجمھ ھای 
فارسی کھ من دیده ام بوده است-  حتی االمکان پرھیز کرده ام، مثًال اگر بجای « سوسیالیسم واپسگرا» از « سوسیالیسم 
ارتجاعی» استفاده کرده ام حساب شده و سنجیده است، خودم را بھ جای آن کارگری گذاشتھ ام کھ باید با واژه ھای آشنای 

خودش بخواند و نھ فقط  دانشجو یا مقالھ نویس ادبی.

در عین پرھیز از برگرداِن ماشینی و کلمھ بھ کلمھ یا تحت اللفظی، تا جائی کھ زبان فارسی و توان من اجازه می دھد، کوشیده 
ام بھ عین کلمات وعین جملھ بندی ھا و عین استعارات سند اصلی وفادار باشم و از ترجمۀ آزاد خود داری کنم و ھر چھ 
ممکن است عین سند اصلی را فارسی کنم. فقط برای یک نمونھ: در دیباچۀ مانیفست آنجا کھ ازاتحاد نیروھای ارتجاعی 
برای تاراندن شبح کمونیسم صحبت شده، ھمھ مترجمین فارسی و انگلیسی و فرانسھ، « اتحاد مقدس» ترجمھ کرده اند، 
حال آن کھ در اصل آلمانی، صفت « مقدس» نھ مربوط بھ اتحاد بلکھ مربوط بھ تھاجم برای تاراندن است، ھرچند کھ اشارۀ 
مانیفست بھ ھمان «اتحاد مقدس» معروف است. یا اگر در جائی « طبقات کارکن» آورده ام و نھ «طبقۀ کارگر»؛ « تضاد 
دشمنانھ» و نھ « تضاد آشتی ناپذیر»؛  « تمام دنیائی» و نھ  « جھانی» و یا  « زندگی بنده وار» و نھ  « برده وار»، بھ 

ھمین دلیل است. 

با این حال چون ھمانطور کھ گفتم ھدف اصلی ام نھ مّالنقطی بازی بلکھ انتقال منظور نویسندگان بھ خوانندگان بوده، در 
جاھائی بھ خودم اجازه داده و حتا ضروری دانستھ ام  دست ام را باز بگذارم. مثًال گاه برای یک واژه تکراری در سند 
اصلی، بستھ بھ مورد، مترادف ھای گوناگونی را بکار گرفتھ ام تا منظور سند بھتر منتقل شود، مثًال  Literatur را بستھ 
بھ موضوع  و مفھوم تر شدن منظور،« ادبیات»، «نوشتھ ھا»، « نگارش»،  « آثار» یا « آثار قلمی» ترجمھ کرده ام. نمونھ 
دیگر لغت Gewalt ( یا بھ انگلیسی Force ) است کھ بستھ بھ منظور از واژه ھای  « قدرت»، « زور»، « قھر» و « 
خشونت» برای ترجمھ آن استفاده کرده ام. یا despotismus  را در جائی کھ مضمونی سیاسی دارد « استبداد» ، و در 
جای دیگری کھ مضمون اقتصادی دارد « جباّریت»؛ و  modern   را در جائی «مدرن»، در جائی « معاصر»، در جاھای 

دیگر « نوین»، « جدید»،  « امروزی»، «دوران ما » ترجمھ  کرده ام.

در یک یا دو مورد  بجای حفظ واژه خارجی در متن و معنی کردن آن در حاشیھ، ھمان معنی را جایگزین کرده ام، مثًال  بجای 
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عبارت « ِسرف»، عبارت « رعیت» را بکار برده ام و ترجمھ آکادمیک  « سرف» و توضیح تفاوت ارباب و رعیتی با سرواژ 
را در پای صفحھ ناالزم دانستھ ام.

خودم را ھمھ جا مقید بھ تبعیت کامل از عالمت  گذاری ھا و نقطھ گذاری ھا و بعضاً برش پاراگراف ھای سند مبنا - کھ با قواعد 
رایج امروزی چندان ھمخوان نیستند - نکرده و آن ھا را ھم گاھی تابعی از روانخوانی کرده ام.

در نسخۀ آلمانی کھ مبنای این ترجمھ است، تغییرات و اصالحاتی را کھ مارکس و انگلس در چاپ ھای متعدد آلمانی داده اند، 
در زیر نویس ھا آورده اند. من در این ترجمھ ھمۀ این اصالحات و تغییرات را از پای صفحات  وارد متن کرده ام تا خواندن 

مطلب با کمترین سکتھ و بھ روانی امکان پذیر شود. 

در پای صفحات آنچھ با ستاره * مشخص شده توضیحات و یا افزوده ھای انگلس اند ( منظور از ۱۸۸۸ ترجمۀ انگلیسی ساموئل 
مور  است)؛ و شماره ھای داخل کروشھ [ ] نیز خواننده را برای توضیحات مترجم  و اطالعات تاریخی بھ آخر کتاب رجوع می دھند.

بررسی تطبیقی ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عبادیان از مانیفست حزب کمونیست 

در  توضیحی کھ در صفحات پیشین بر لزوم ترجمۀ تازه ای کھ از مانیفست عرضھ کردم، بھ اشکاالت ترجمھ ھای فارسی 
موجود و نیز برخی تفاوت ھا و ناخوانائی ھای ترجمھ انگلیسی مورد تایید انگلس با نسخۀ اصلی آلمانی اشاراتی کرده ام. تا 
زمان انتشار ترجمۀ خودم، ترجمۀ مشترک آقایان حسن مرتضوی و محمود عبادیان از مانیفست برایم قابل دسترسی نبود و 
اخیراً نسخھ ای از آن بھ دستم رسیده است. با مطالعھ و مقابلۀ آن با نسخۀ انگلیسی مانیفست، بھ اشکاالتی برخوردم و حاال 
کھ تصمیم گرفتھ ام ترجمۀ خود م را از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار دھم، فکر می کنم بیان انتقادات ام بھ ترجمۀ 
حسن مرتضوی – محمود عبادیان بعنوان مکمل مقدمھ ای کھ بر ترجمۀ خود نوشتھ بودم، کار نابجائی نباشد. من نظرم را بھ 
اختصار، بدون ذکر ھمھ موارد و تنھا با آوردن نمونھ ھائی بیان می کنم. ھرچند من در ترجمۀ خودم نسخھ اصلی آلمانی را 
مالک قرار داده و بھ پاره ای از عدم انطباق ھای ترجمھ انگلیسی ساموئل مور با اصل آلمانی ھم اشاره کرده ام، اما در بررسی 
ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عبادیان، مالک را در درجھ اول ھمان ترجمھ انگلیسی ساموئل مور قرار داده ام کھ مرجع 
اصلی آن ھا بوده است، ھرچند  محمود عبادیان کھ آلمانی می دانست، ترجمھ مشترک شان را با آلمانی ھم مقابلھ کرده است. 

شھاب برھان – ۲٥ دسامبر ۲۰۱٤

من این بررسی را از دو جھت می توانم دستھ بندی کنم: اول، عدم انطباق واژه ھا ویا  مفاھیم و جمالت با متن انگلیسی 
کھ مبنای کار مترجمان بوده است ( و نیز گاه با متن اصلی آلمانی کھ با آن ھم مقابلھ کرده اند)؛ و دوم، انتخاب مترادف 
ھای ضعیف و نارسا و نیز شکل بیانی ی نھ چندان مناسب. البتھ در این مقابلھ تنھا نمونھ ھای برجستھ را انتخاب می کنم.

 چون ترجمۀ مانیفست در پایان کتاب « مانیفست پس ار ۱٥۰ سال» آمده است، شماره صفحات اش از ۲۷٥ آغاز      
می شود. در ابتدای ھر مورد، بھ ترجمھ فارسی اشاره دارم و بھ دنبال اش بھ نسخۀ انگلیسی و در مواردی آلمانی

اول –  عدم انطباق واژه ھا و یا  مفاھیم و جمالت با متن انگلیسی

 .«ص. ۲۷٥ - عنوان ترجمھ « مانیفست کمونیست» است و در نسخۀ انگلیسی و آلمانی « مانیفست حزب کمونیست

                                                                :ھمانجا- « شبحی در حال تسخیر اروپاست». در نسخۀ انگلیسی
A spectre is haunting Europe. haunting یعنی آمد و شد، پرسھ، تردد و نھ تسخیر. در متن آلمانی، 

umgehen است یعنی چرخ زدن، گشتن.

  کمونیست بھانۀ]  [بھ  قدرت،  مسند  در  اش  دشمنان  کھ  مخالف  حزب  آن  کجاست   » ھمانجا- 
از  و  بھانھ  از  حرفی  آلمانی  در  نھ  و  انگلیسی  در  نھ  باشند؟».  نگرفتھ  دشنام  باد  بھ  را  آن  بودن 
کجاست  است:  دشنام  اش  خود  کمونیست  بلکھ  نیست  بودن  کمونیست  خاطر  بھ  دادن  دشنام 
باشد. نخورده  کمونیست  دشنام  اش  حکومتی  مخالفان  طرف  از  کھ  اپوزیسیونی  حزب  آن 

  Communists of various nationalities :ص. ۲۷٦- «کمونیست ھای کشورھای گوناگون» در نسخۀ انگلیسی
کمونیست ھائی از ملیت ھای گوناگون است. در اصل آلمانی ملت ھای گوناگون است. 
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     فصل بورژواھا و پرولترھا

  باید آزاد و برده ترجمھ می شد. «آزاده» اسم معنی است .Freeman  ص. ۲۷٦- « آزاده و برده». در انگلیسی
و بھ معنی وارستگی اخالقی و شخصیتی است. حال آن کھ مانیفست دارد از موقعیت حرف می زند. آزاد، در برابر 
وابستھ یا تحت انقیاد، بر موقعیت و وضعیت داللت میکند. یک آزاده می تواند آزاد نباشد و در زندان و یا اسیر باشد. 

 .بازسازی  reconstruction «ھمانجا- « نوسازی

  اوال اردوگاه نیست و اردو است، مقر . two hostile camps .«ص.۲۷۷- « دو اردوگاه بزرِگ در حال پیکار
نیست، نیروست. ثانیا در حال پیکار نیست، متخاصم است یا آنطور کھ در متن آلمانی آمده: دشمن. در حال پیکار، 
کنش را بیان می کند، حال آن کھ مانیفست بھ مناسبات و کیفیت رابطھ، بھ دشمنی، بھ خصومت  اشاره دارد. 

  نھ  as a counterpoise against the nobility :«ص. ۲۷۸- « با ایجاد موازنھ در برابر اشرافیت
ایجاد موازنھ است، نھ در برابر، و نھ اشرافیت بلکھ: ھمچون وزنۀ مقابل علیھ نجیب زادگی.

  احساسات   philistine sentimentalism نافرھیختھ»  گرائی  احساسات   »  -۲۷۹ ص. 
نبودن  نخبھ  فیلیستین  ولی  نخبھ.  غیر  یعنی  ھم  نافرھیختھ  احساسات.   بھ  گرایش  یعنی  گرائی 
نیست، بھ معنی رذالت، دنائت، حقارت، پستی و نظایر آن است. در اینجا: احساساتیگری مبتذل.

   indefeasible chartered freedoms :«ھمانجا- « آزادی ھای بی شمار اعطا شده و فسخ ناپذیر
آزادی ھای بی شمار رسمی یا ثبت شده و فسخ ناپذیر. در آلمانی: بیشمار آزادی ھای تحصیل و تثبیت 

شده.

 .آزادی عاری از وجدان  unconscionable feedom «ھمانجا- « آزادی ناسنجیده

  ھمانجا- « بورژوازی ھالۀ [ قداست] تمام پیشھ ھائی را کھ تا آن ھنگام گرامی شمرده می شد و با ھراسی
  .hitherto honoured and looked up to with reverent awe «تؤام با وقار بھ آن ھا نگریستھ می شد، دریده است

بورژوازی ھالۀ تقدس را از فراز سر تمام مشاغلی کھ تا آن زمان شریف دانستھ شده و با دیدۀ خوف 
حاکی از حرمت بھ آن ھا نگریستھ می شد، بر گرفت. 

  یعنی جابجا شدن ھا و نقل مکان ھا؛ در آلمانی Expeditions .«ص. ۲۸۰- « لشکر کشی ھا
آمده Züge کھ من « کوچ ھا» ترجمھ اش کرده ام. مانیفست از جابجائی جھانی سرمایھ و 

بورژوازی حرف می زند ( استقرار در ھند و آمریکا ...) و نھ از لشکر کشی بھ مفھوم جنگی و 
نظامی.

  بھره برداری exploitation of the world market  .«ھمانجا- « سؤ استفاده از بازار جھانی
از بازار جھانی است.

  روستائی. روستائی فقط زراعت پیشھ نیست و می تواند دامدار peasant .« ھمانجا- « زراعت پیشھ
ھم باشد. 

 .پیوندھای سست و ضعیف loosely .«ص.۲۸۲- « پیوندی آزادانھ با ھم برقرار کرده بودند

  …thorough exploitation of  «ھمانجا- « سؤ استفاده تمام عیار از بازارھای قدیمی تر
بھره برداری حد اکثری از بازارھای قدیمی تر.

 .است  tool   وسائل است و نھ ابزارھا. ابزار means «ص.۲۸٤- « نابودی ابزارھائی کھ مانع  بحران می شوند
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  ،شوند می  موجب  را  اش  مرگ  کھ  آورد  وجود  بھ  را  ھائی  سالح  تنھا  نھ  بورژوازی  اما   » ھمانجا- 
پرولتاریا  جدید-  کارگر  طبقھ  برند-  می  کار  بھ  را  ھا  این سالح  کھ  بخشید  ھستی  را  ھائی  انسان  بلکھ 
آورده  عرصھ  بھ  را  مردانی   …it has also called to existence the men that را»  
فرانسھ  چھ  و     the men انگلیسی   چھ   ،die Männer آلمانی   چھ  مانیفست،  در   )  .... کھ  است 
حال  بھ  تا  کھ  فارسی  مترجمین  ھمھ  را».  مردانی   » شده  گفتھ  صراحتا   ،des des    hommes
بنویسند! دیگری  چیز  ھا  انسان  یا  کارگران،  یا  کرده،  تحریف  را  سند  اند  داده  اجازه  خود  بھ  ام  دیده 

 .سرکارگر و سرپرست است overlooker .«[ی کارخانھ]ص.۲۸٥- « مراقب ھا

 .گروگیر، و رھن دھنده (مرتھن) است pawnbroker .«ھمانجا- « رباخوار

 .اصناف بازنشستھ یا مستمری بگیر retired tradesman .«ھمانجا- « دستفروش ھا

  .متروک نیست، مفلوک و محقر miserable .«ص.۲۸۷- « کوره راه ھای متروک

  … «ص.۲۸۸- « رشد صنعت، تمامی بخش ھای طبقات حاکم را بھ سوی پرولتاریا می راند
entier sections of the ruling class…  تمامی ی بخش ھائی از طبقھ حاکم.

  برحسب اگر  برگردانند.  عقب  بھ  را  تاریخ  چرخ  کوشند  می  زیرا  ھستند،  مرتجع  ھا  آن   ...  » ص.۲۸۹- 
تصادف انقالبی می شوند فقط از آن جھت است کھ در آستانۀ رانده شدن بھ صفوف پرولتاریا قرار دارند....»                            
if by chance they are revolutionary برحسب تصادف انقالبی نمی شوند وگرنھ شرط انقالبی شدن 
شان بھ دنبال این جملل شرطی نمی آمد! مانیفست می گوید: اگر بخت انقالبی شدن داشتھ باشند از آن روست کھ...

  ھمانجا- « « طبقۀ خطرناک» اراذل و اوباش اجتماعی، کھ با بی اعتنایی توده را فاسد می کنند و از سوی پایین ترین
قشرھای جامعۀ کھنھ دور انداختھ می شوند، ممکن است تک و توک با انقالب پرولتری بھ درون جنبش کشیده شوند...»                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      

  the social scum, that passively rotting  ,«dangerous class  »  The   
 mass thrown off by the lowest layers of the old society, may here and
                                                                                                                         ..…there, be swept in to the movement by a proletarianrevolution
« طبقۀ خطرناک»، تفالۀ اجتماعی، این تودۀ  فاسد شونده در انفعال، مطرود از سوی پائین ترین 
شود...  کشیده  جنبش  درون  بھ  آنجا   و  اینجا  شاید  پرولتری  انقالب  در  کھنھ،  جامعۀ  ھای  الیھ 

  اکثریت این  سود  بھ  و  عظیم  اکثریتی  مستقل   و  آگاه  خود  جنبش  پرولتری  «جنبش   -۲۹۰ ص. 
است» در انگلیسی و آلمانی: .... اکثریت عظیم و بھ سود اکثریت عظیم است و «این» وجود ندارد.

  ص.۲۹۱- « ھرچند درون مایۀ پیکار پرولتاریا با بورژوازی ملی نیست، اما در آغاز
 Though not in substance, yet in form, the  «از نظر شکل ملی است

                                                                  struggle of proletariat with bourgeoisie is at first a national struggle.
پیکار پرولتاریا با بورژوازی، اگر چھ نھ در مضمون، اما در شکل، در وھلۀ اول ملی است. گفتن « در 

آغاز « بھ این معنی می شود کھ ھنگامی کھ این مبارزه شروع می شود جنبھ بین المللی ندارد و فقط ملی 
است و دیرتر و در گام ھای بعدی است کھ می شود بین المللی. اما « در وھلۀ اول» بھ این معنی است کھ 

وجھ مقدم و بیواسطۀ این پیکار، در داخل کشور و متوجھ بورژوازی خودی است، ھرچند کھ در ھمان 
زمان وجھ بین المللی ھم دارد.

                         «...ھمانجا - « پیشرفت صنعت، کھ بورژوازی بانی اجباری آن است
involuntary prompter  رواج دھندۀ غیر ارادی آن است... در آلمانی: ... کھ حامل بی 

اختیار و بدون مقاومت آن است...

         فصل پرولترھا و کمونیست ھا

                                               «ص. ۲۹۱- « مناسبات کمونیست ھا و مجموع کارگران چگونھ است؟
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to the proletarians as a whole بعنوان یک کل. در آلمانی: با کارگران بطور کلی. «کل»، ناظر بر 
مفھوم طبقھ است ولی « مجموع» ناظر بر جمع عددی است.

 .در مقابل سایر احزاب طبقھ کارگر  working class parties  .«ھمانجا- « در مقابل سایر احزاب کارگری

 ...ص. ۲۹۲- « نتایج نظری کمونیست ھا.... این نتایج...» احکام نظری کمونیست ھا

  .فعالیت متحد … the united action of .«ص. ۲۹۳- « فعالیت یکپارچۀ تمام اعضای جامعھ
فرق یکپارچھ با متحد زیاد است. متحد، متضمن تعدد است، ولی یکپارچھ، تک واحد است.

  ،ص. ۲۹٥-۲۹٦- « ... کمونیسم این قدرت را از ھر کس سلب می کند کھ با تملک این محصوالت
کار دیگران را از آِن خود کند». to subjugate the labour of others….  کار دیگران را 

تحت اختیار خود بگیرد. 

 .... ما بھ این ُجرم خود  crime   .«ص. ۲۹۷- « ما بھ این گناه خود اعتراف می کنیم

  میھن  countries and nationality .«ص. ۱٥۰- «... می خواھند میھن و ملت را بر اندازند
و ملیت را ...

   emigrants and rebels «ص. ۳۰۲- « شورشیان و تمام کسانی کھ کشور را ترک کرده اند
مھاجران و یاغیان.

         فصل ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی

  in order to rally the  to them «... [دیگران ] ص. ۳۰۳- « برای جلب ھمدردی
people  برای جلب مردم بھ سوی خود. 

  کشکول گدائی ( انبان، مشک پوستی برای آب و  alms-bag  «ھمانجا- « انبان دریوزگی
روغن است). 

 .تمھیدات زورگویانھ  coercive measures .«ص. ۳۰٤- « اقدامات قھر آمیز

 .سوز دل، خشم از حسد  heart-burning  «ص. ۳۰٥- «حسرت خواری

                               .«ھمانجا- « این دو طبقھ پشت بھ پشت بورژوازی بالنده زندگی گیاھی دارند
still vegetate side by side with the rising bourgeoisie  این دو طبقھ ھنوز پھلو بھ 

پھلوی بورژوازی بالنده در حال رویش اند.

  ص.۳۰٦- « ...تمام اثرات سرمست کنندۀ خودفریبی را زائل ساختھ
بود،  این شکل از سوسیالیسم بھ افسردگی غم انگیزی منتھی شد»                                                                                       

 had dispersed all intoxicating effects of self-deceptions, this
                                                                                                      ....  .forme of Socialisme ended in a miserable fit of the blues

تمام نشئھ ی خودفریبی را زایل کردند، این شکل از سوسیالیسم بھ خماری رقت انگیزی منتھی 
شد.

 .منضم کردن؛ فرا گرفتن annexation «ص. ۳۰۷- « تصاحب ایده ھای فرانسوی

  a foreign language is appropriated   «ھمانجا- « زبانی بیگانھ از آِن خود می شود
زبانی بیگانھ فرا گرفتھ می شود.

 .بر روی صفحات   over  «... ھمانجا- « در باالی صفحات

   آثار کفرآلود  the profan french literature «ص. ۳۰۸- « آثار کافر کیش فرانسوی
فرانسوی ( کیش مال آدمی است).
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 .عقیم شد  emasculated «ھمانجا- « قلب ماھیت شد

 .خیال پردازانھ speculative «ھمانجا- « نظرورزی

 .(سرشک، قطره و اشک است ) .ژالھ، شبنم  dew «ھمانجا- « سرشک

  خرده بورژوازی  petty-bourgeois philistine « ھمانجا- « نافرھیختگان خرده بورژوازی
فرومایھ. در آلمانی: فرو مایھ، َپست، رذیل.

  .بیطرفی  impartical «ھمانجا- « بی اعتنائی فاقد تعصب

ص. ۳۱۱- « بورژوازی جھانی را کھ در آن سرآمد است بھترین جھان ممکن می پندارد».                                      
   …The bourgeoisie naturally conceives the world in which it is supreme to be the best

بورژوازی طبعا گمان می کند دنیائی کھ در آن سلطھ دارد بھترین دنیاست.

  ھمانجا- «... فقط زمانی بیان درخوری می یابد کھ بھ استعارۀ محض
 Bourgeois Socialism attains adequate   .«تبدیل شود

                                                                                  ....expression when, it becomes a mere figure of speech
فقط زمانی بھ ابراز کامل منظور اش نائل می شود کھ بھ لفاظی محض تبدیل شود.

  ص ۳۱۳- « خود را در [جایگاھی] بس واالتر از تمام مبارزات طبقاتی بپندارند»  خود را بسیار
مافوق ھمھ تضادھای طبقاتی بپندارند.

                                                                                                                  .«ص۳۱٤- « منع کار برای افراد خصوصی
 abolition of the carrying of industries

                                                                                                                                      for the account of private individuals
الغای ثروت اندوزی افراد خصوصی  بھ حساب  صنایع. در آلمانی: الغای ثروت اندوزی خصوصی. 

فصل موضع کمونیست ھا نسبت بھ احزاب گوناگون کنونی اپوزیسیون

  ص. ۳۱٦- « اما در جنبش کنونی فردای جنبش
را  نیز نمایندگی می کنند و مسئولیت آن را بر دوش دارند».                                                                                                          
             .they also represent and take care of the future of the mouvement

آینده جنبش را نیز نمایندگی می کنند و بھ آن توجھ دارند.

  عار disdain «ص. ۳۱۷- « کمونیست ھا از پنھان کردن نظرات و اھداف خود بیزار ھستند
دارند. در آلمانی: ابا دارند.

 .سرنگونی بھ زور  forcible  overthrow   «ھمانجا- « سرنگونی قھر آمیز

*****

دوم -  انتخاب مترادف ھای ضعیف و نارسا و نیز شکل بیانی ی نھ چندان مناسب .

در اینجا ھم تنھا بھ ذکر نمونھ ھائی بسنده می کنم وگرنھ ھمھ متن را باید نقل کنم.

 پاره ای از واژه ھائی کھ مترجمین انتخاب کرده اند شاید در مقایسھ با متن انگلیسی غلط نباشند اما واژه ھای مناسب و 
رسائی نیستند و مترادف ھای بھتری برایشان در اختیار است. نمونھ ھا:

                  brutal display of vigour  «ص. ۲۷۹- « نمایش ددمنشانۀ زور در قرون وسطا
نمایش خشونت بار قدرت...

  .راحت طلبی ھای بس کاھالنھ    the most slothful indolence «ھمانجا- « تن آساترین تنبلی ھا

  .(در برابر تولیدات مادی ) تولیدات معنوی Intellectual productions .«ص۲۸۱- « تولیدات فکری
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 .ھمانجا- « نفرت بھ شدت لجوجانۀ بربرھا ھا از بیگانگان»  بیگانھ ستیزی سرسختانۀ بربرھا

                                                                   «ھمانجا- « جھانی مطابق نقش خویش می آفریند
it creates a world after its own image  مطابق الگوی خود.

                                                  «ھمانجا- « تسطیح سراسر قاره ھا برای زراعت
clearing of whole countries for cultivations  در فارسی، قابل کشت کردن مصطلح 

است.

  ص. ۲۸۳- « بحران ھای تجاری .... ھستی سراسر جامعۀ بورژوائی را در معرض داوری قرار
می دھد».  در فارسی گفتھ می شود: زیر سئوال می برد.

  ص. ۲۸۳- « بیماری ھمھ گیر اضافھ تولید» درست است کھ در اصل آلمانی و ترجمھ ھای
انگلیسی و فرانسھ از اصطالح epidemic استفاده شده و معادل تحت اللفظی اش بیماری ھمھ 
گیر است، اما منظور این نیست کھ ھمھ دچار مازاد تولید می شوند بلکھ منظور، بالئی است کھ 
دامنگیر جامعھ می شود و ھمین منظور را باید در ترجمھ بیان کرد: بالئی اجتماعی، بالی مازاد 

تولید.

  کارگران یا labourers «...ص. ۲۸٤- « طبقھ ای از رنجبران کھ تا زمانی زنده ھستند کھ
زحمتکشان.

    «ص.۲۸٥- « این استبداد.... بھ ھمان اندازه تنگ چشم تر، منفورتر و ناگوارتر می شود
petty… hateful… and… embittering بھ ھمان اندازه رذل تر، نفرت انگیزتر و تلخ 

تر می شود.

    the small  tradespeople, shokeepers  «ھمانجا- « سوداگرھای خرد،کاسب کارھا
کسبھ خرد، دکاندارھا.

  ھمانجا- « ... از ھمھ طبقات جمعیت، نیروھای انسانی تازه ای بھ صفوف پرولتاریا می
                   the proletariat is recruited from all class of the population. «پیوندند

پرولتاریا از ھمھ طبقات جمعیت نیرو می گیرد ( در آلمانی: سربازگیری می کند).

  ص. ۲۹۰- « پرولتاریا کھ پائین ترین الیۀ جامعۀ کنونی ماست نمی تواند از جا برخیزد  سر
برافرازد بی آن کھ سراسر الیھ ھای فوقانی جامعۀ رسمی نابود شوند».       

  without the whole superincumbrent strata of official society being sprung
into the air.

در نسخۀ اصلی، نھ «نابود شدن» بلکھ «بھ ھوا پرتاب شدن» است و ھمین تفاوت، تصویری از جامعھ می دھد 
مثل یک ساختمان چند طبقھ کھ  پرولتاریا ھمچون غولی در زیر زمین آن بر زانو خمیده است و  نمی تواند قد 

راست کند و برخیزد بی آن کھ ھمھ طبقات باالی ساختمان بھ ھوا پرتاب شوند.

  طبقۀ ھدایت کننده...  پیشتاز الزاما the leading class  .«ص. ۲۹۹- « طبقۀ پیشتاز ملت
رھبر نیست.

 .خشم انگیز  enervating «ص. ۳۰۸-  « اعصاب خراب کن

 .جامۀ فاخر، با شکوه transcendental «ص. ۳۱۰- « جامۀ متعالی
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                                          مانیفست حزب کمونیست

                                                    کارل مارکس           فردریک انگلس

نوشتھ شده در فاصلۀ دسامبر ۱۸٤۷  و ژانویھ ۱۸٤۸  
نخستین انتشار در فوریھ ۱۸٤۸ در لندن

شبحی در اروپا می چرخد: شبح کمونیسم. ھمۀ نیروھای اروپای کھنھ[۱] ، در تھاجمی مقدس برای تار و مار کردن این 
شبح، متحد شده اند: پاپ و تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکال ھای فرانسھ[۲] و پلیس ھای آلمان.

کو آن حزب اپوزیسیونی کھ از طرف حکومتیاِن مخالف اش، دشنام کمونیست نخورده باشد؛ و کو آن حزب اپوزیسـیونی کھ 
داِغ اتھام کمونیسم را بر مخالفاِن پیشرو، ھمچنان کھ بر مخالفان مرتجع خود، نزده باشد؟

از این حقیقت، دو چیز معلوم می شود:
قدرت ھای اروپا، حاال دیگر کمونیسم را قدرتی بھ حساب می آورند. 

وقت آن رسیده است کھ کمونیست ھا نگرش، ھدف ھا و گرایشات شان را در برابر تمام دنیا آشکارا اعالم کنند و با بیانیھٴ 
حزب، جلوی افسانھٴ شبح کمونیسم درآیند.

بھ این منظور، کمونیست ھائی از ملت ھای بسیار متفاوت در لندن گردھم آمده  و بیانیھ زیرین را طرح ریختھ اند  کھ بھ 
زبان ھای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیائی، فالماندی و دانمارکی منتشر می شود.

۱
بورژواھاa و پرولترھا

تاریِخ  جوامع تاکنونیb تاریخ مبارزه طبقاتی است.

منـظـوراز بـورژوازی، طـبقھ سـرمایـھ  داران دوران جدید است کھ مالک وسـائل تولید اجتماعی اند و ازکاِر دستمـزدی[۳] بھره کشی می   a
کنند. منظور از پرولتاریا، طبقھ کارگران مزدبگیِر دوران جدید است کھ چون از خودشان وسائل تولیدی ندارند، پس ناچار اند نیروی کارشان را 

بفروشند تا بتوانند زندگی کنند. (توضیح انگلس بر چاپ انگلیسی ۱۸۸۸)
b  بھ بیان دقیق، یعنی تاریخ مکتوِب بھ دست آمده. در ۱۸۴۷، پیشتاریِخ جامعھ، آن سازمان اجتماعی ئی کھ پیشدرآمد تمامی تاریخ مکتوب 

است، بھ کلی ناشناختھ بود. در این فاصلھ، ھاکستائوزن مالکیت جمعی زمین در روسیھ را کشف کرد؛ ماِئر، آن را بھ عنوان مبدئی اجتماعی کھ ھمھ 
طوایف ژرمنی از آن سرچشمھ گرفتھ اند، ثابت کرد و بھ تدریج معلوم شد کھ جماعات روستائی ی با تملک اشتراکی زمین، شکل ابتدائی جامعھ از ھند 
تا ایرلند بوده است. و باالخره، کشف درخشان مورگان درباره ماھیت حقیقی طایفھ و رابطھ آن با قبیلھ، از سازمان درونی این جامعھ کمونیستی بَدوی 
در شکل الگووارش پرده برداشت. با از ھم پاشیدن این جوامع اشتراکی اولیھ، شکاف در جامعھ، بھ ویژه و در نھایت بھ صورت طبقات متضاد، آغاز 
می شود. (توضیح انگلس بر چاپ انگلیسی ۱۸۸۸ و چاپ آلمانی ۱۸۹۰). من کوشیده ام روند این تجزیھ را در « منشاء خانواده و مالکیت خصوصی و 

دولت» پی بگیرم؛ چاپ دوم، شتوتگارت ۱۸۸۶. (توضیح انگلس بر چاپ انگلیسی ۱۸۸۸)
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آزاد و برده، نجیب زاده و عامی، ارباب و رعیت، استاد کار و شاگرد، و خالصھ  ستمگر و ستمکش، در رو در روئی ی 
دائمی با یکدیگر قرار گرفتھ و دست بھ مبارزاتی بی  وقفھ - گاه پوشیده و گاه آشکار - زده اند کھ ھر بار یا بھ دگرگونی 

انقالبی کل جامعھ، یا بھ نابودی مشترک طبقاِت در ستیز منتھی شده است.

در دوره ھای پیشین تاریخ، تقریباً در ھمھ جا بھ یک تقسیم   بندی ی کامل جامعھ بھ مقامات مختلف، بھ درجھ  بندی گوناگونی 
اربابان  بردگان؛ درقرون وسطی،  نجبا، شوالیھ ھا، عـــــــوام و  باستان،  برمی  خوریم: در روم  اجتماعی  از موقعیت ھای 
فئودال، تیّول داران، استادکاران، شاگردان و رعایا، و حتی در درون ھر یک از این طبقات، درجھ  بندی ھای خاصی را داریم. 

جامعۀ بورژوائی کنونی کھ از فروپاشی جامعھ فئودالی برآمده، تضادھای طبقاتی را از میان نبرده  بلکھ طبقات جدید، شرایط 
جدید ستمگری و اشکال جدید مبارزه را جایگزین آن ھا کرده است.

 با این حال عصر ما، عصر بورژوازی، این مشخصھ را دارد کھ تضادھای طبقاتی را ساده کرده است. کل جامعھ بیش از 
پیش بھ دو اردوی بزرِگ دشمن، بھ دو طبقۀ بزرِگ مستقیماً رو در رو تقسیم می شود: بورژوازی و پرولتاریا.

از رعایای قرون وسطا، شھرونداِن حاشیھ نشیِن نخستین شھرھا پدید آمدند و از میان این اھالی ی شھری، نخستین عناصر 
بورژوازی نشو و نما یافتند.

کشف آمریکا و ُدور زدن آفریقا با کشتی ھا، قلمـرو تازه ای پیش پای بورژوازی بالنده گشودند. بازارھای ھند شـرقی و چین، 
اسـتعمار آمـریکا، مبادلھ با مستعمرات و اساساً خوِد افزایش وسائل مبادلھ و کاال، جھشی بی سابقھ بھ تجارت، کشتیرانی و 

صنعت داده و بھ این وسیلھ، تکامِل عنصر انقالبی ی دروِن جامعھٴ در حال زواِل فئودالی را سرعت بخشیدند.

صنعتگری ی پیشین فئودالی یا شیوۀ پیشھ وری  ی تولیِد صنعتی، دیگر پاسخگوی تقاضای فزاینده بازارھای تازه نبود. 
مانوفاکتور[٤] جای آن را گرفت. طبقھ متوسط صنعتی، پیشھ  وران را از میدان بھ در کرد. تقسیم کار در درون خوِد کارگاه،  

جای تقسـیم کار میان واحدھای مختلف پیشھ  وری را گرفت.

اما بازارھا مدام گسترش می  یافتند، تقاضا ھم مدام رشد می کرد. مانوفاکتور ھم دیگر کفاف نمی داد. در اینجا بود کھ بخار 
و ماشین، انقالبی در تولید صنعتی ایجاد کردند. جای کارگاه صنایع دستی را کارخانھ ھای صنعت بزرگ مدرن، و جای طبقھ 

متوسط صنعتی را میلیونرھای صنعتی، این امرای کل ارتش ھای صنعتی، یعنی بورژواھای امروزی گرفتند.

صنعت بزرگ کھ کشف آمریکا زمینھ  سازی اش کرده بود، بازار جھانی را بھ وجود آورد. بازار جھانی، تجارت، کشتیرانی 
و ارتباطات زمینی را در مقیاسی غیر قابل وصف توسعھ داد. ھمین بھ نوبھ خود بازھم بر گسترش صنعت اثر گذاشت و ھر 
اندازه کھ صنعت، تجارت، کشتیرانی و راه  آھن گسترش می یافتند، بھ ھمان میزان بورژوازی رشد می کرد، بر سرمایھ اش 

می افزود و ھمۀ طبقات پس مانده از قرون وسطا را از صحنھ می راند.

در  انقالبات  از  رشتھ ای  و  دراز   تکاملی  سیر  یک  محصول  خود،  کنونی،  بوژوازی  چگونھ  کھ  می  بینیم  ترتیب  این  بھ 
شیوه ھای تولید و مبادلھ است.

ھریک از این پلھ ھای تکامل بورژوازی با یک پیشروی سیاسی ی متناسب با آن برای این طبقھ ھمراه بوده است: بورژوازی 
در دوران حکمرانی ی اربابان فئودال، قشری تحت ستم بوده ؛ در کمون ھا c بصورت جمعیت ھای مسلح و خودگردان؛ در 
جائی چون ایتالیا و آلمان، جمھوری مستقل شھری اش را داشتھ؛ در جائی چون فرانسھ، طبقھ سوِم خراجگزار سلطنت بوده 
است. سپس در دوران مانوفاکتور، وزنھ مقابلی در برابر نجبا در سلطنت نیمھ  فئودالی یا مطلقھ، و در ھمھ حال، پایگاه 
اصلی سلطنت ھای بزرگ بوده است؛ و سرانجام در زمان پیدایش صنعت بزرگ و بازار جھانی، بورژوازی، سلطھ سیاسی 

کامل را در دولِت نمایندگی مدرن بھ چنگ آورده است.

قدرت دولتی مدرن فقط کمیتھ ای است کھ امور مشترک کل طبقھ بورژوازی  را اداره  می کند .  بورژوازی  نقشی  بھ  نھایت 
c    شھرھائی کھ در فرانسھ بھ وجود می آمدند، حتی پیش از آنکھ توانستھ باشند از اربابان فئودال و استادکاران  شان خودگردانی محلی و حقوق 

سیاسی بھ عنوان « طبقھ سوم» کسب کنند، خود را «کمون commune» می نامیدند. ما در اینجا در تبیین عمومی برای تکامل اقتصادی بورژوازی، 
انگلستان را بعنوان کشور الگو گرفتھ ایم، و برای تکامل سیاسی اش، فرانسھ را. (توضیح انگلس بر چاپ انگلیسی ۱۸۸۸). شھروندان ایتالیائی و 

فرانسوی پس از آنکھ نخستین حقوق خودگردانی را از اربابان فئودال شان خریده یا بھ زور کسب کردند، اجتماعات شھر خود را بھ این اسم می نامیدند.                  
(توضیح انگلس بر چاپ آلمانی ۱۸۹۰)
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درجھ انقالبی در تاریخ بازی کرده است.

بورژوازی در ھر جا کھ چیره شد، ھمھ مناسبات فئودالی، پدرساالرانھ و روستائی را متالشی کرد. او رشتھ ھای رنگیِن 
 فئودالی را کھ انسان ھا را بھ سروراِن طبیعی  شان می بستند، سنگدالنھ پاره کرد و ھیچ رشتۀ دیگری میان انسان و 

انسان بھ جز منفعت ِصرف، و بھ جز « پرداخت نقدی  » ی بی احساس باقی نگذاشت. او خلسۀ ملکوتی، شور شوالیھ   گری 
و سوز و گداز ھای  عامیانھ را در آب یِخ حسابگری خودپرستانھ غرق کرد؛ ارزش ھای شخصی را در ارزش مبادلھ 

ذوب کرد  و بھ جای بی شمار آزادی ھای تحصیل و تثبیت شده، تنھا یک آزادی تجارت عاری از وجدان را نشاْند. 

بورژوازی در یک کالم، بھ جای استثمار پوشیده در اوھاِم مذھبی و سیاسی، استثمار عریان، بی شرم، سر راست و خشن 
را نشاند.

بورژوازی ھالۀ تقدس را از فراز سر  فعالیت ھائی کھ سابقاً با دیده حرمت یا خوف مذھبی بھ آنھا نگریستھ می شد برگرفت. 
او پزشک و قاضی و کشیش و شاعر و دانشمند را بھ مزدبگیراِن اجیِر خود تبدیل کرد.

بورژوازی پردۀ عاطفھ و احساسات  بر مناسبات خانوادگی را درید  و آن را بھ یک رابطھ پولی خالص تنزل داد. 

بورژوازی این حقیقت را عریان کرد کھ تنبلی و تن آسائی، چگونھ پشت سکۀ آن قدرت  نمائی ھای خشونتبار در قرون وسطا 
بوده است کھ این ھمھ مورد تحسین ارتجاع است. او بود کھ برای اولین بار ثابت کرد کھ از فعالیت انسان  چھ ھا ساختھ است. 
او عجایبی آفریده است بس خارق العاده  تر از اھرام مصر، آبراھھ ھای روم و کاتدرال ھای گوتیک؛ و کوچ  ھائی کرده است 

بس عظیم  تر از مھاجرت ھای اقوام و لشکرکشی ھای صلیبی.

بورژوازی نمی تواند بدون انقالبی کردن بی  وقفھ ابزارھای تولید، نتیجتاً  مناسبات تولیدی، و بنابراین مجموعھ مناسبات 
اجتماعی، وجود داشتھ باشد. حال آنکھ بر عکس، بی  تغییر نگھداشتِن شیوه تولیدی قدیمی، نخستین شرط بقای ھمھ طبقات 
صنعتی پیشین بوده است. تحول پیاپی در تولید، بی ثباتی مداوم  شرائط اجتماعی، عدم امنیت دائمی و تحرک بی  پایان، عصر 
بورژوازی را از ھمھ اعصار پیشین متمایز می کنند. ھمھ مناسبات جا افتادهٴ زنگ  زده، با پندارھا  و باورھای ھمزاِد خود کھ 
از قدیم مورد احترام بوده اند، از میان می روند  و تازه ھائی کھ بھ جایشان می آیند، پیش از آنکھ استخوان شان مجال سفت 
 شدن پیدا کند پیر و فرتوت می شوند. ھر چیِز مستقر و ھر چیِز ایستا، دود می شود و بھ ھوا می  رود؛ ھر چیِز مقدس از 
ِقداَست می افتد و انسان ھا سرانجام مجبور می شوند بھ وضع زندگی خود و بھ روابط  متقابل  شان، با چشمانی ھشیار بنگرند.

نیاز بھ فروش دائماً فزایندۀ محصوالت اش ، بورژوازی را در  سراسر کره خاکی می تازاَند. او باید ھمھ جا میخ  اش را 
بکوبد، ھمھ جا بساطی َعلم کند، ھمھ جا رابطھ بسازد.

بورژوازی با بھره برداری از بازار جھانی، بھ تولید و مصرِف ھمھ کشورھا خصلتی تمام دنیائی بخشیده است. او علی رغم 
آه و زاری ارتجاع، سکوی ملی را از زیر پای صنعت کشیده است. صنایع ملی ی عھد دقیانوسی یا نابود شده اند و یا ھر روزه 
در حال نابود شدن اند. آن ھا با آمدِن صنایع نوینی از ُدور خارج می شوند کھ ورودشان، مسألھ حیاتی ھمھ ملت ھای متمدن 
شده است، صنایعی کھ نھ دیگر مواد اولیۀ بومی، بلکھ مواد اولیۀ متعلق بھ دوردست  ترین نقاط دنیا را بھ کار می گیرند 
و محصوالت شان نھ فقط در خود کشور بلکھ ھمچنین در سراسر دنیا بھ مصرف می  رسند. جای نیازھای قدیمی را کھ از 
طریق فراورده ھای محلی برآورده  می شدند نیازھای تازه ای می  گیرند کھ برآوردن  شان، محصوالت دورترین سرزمین ھا 
و آب و ھواھا را طلب می کند. ملت ھا بھ جای انزوای پیشین و خوْد کفائی ی محلی و ملی، چھ در تولیدات مادی و چھ در 
تولیدات معنوی، وارد یک رابطۀ ھمھ  جانبھ و وابستگی ھمھ  جانبھ با یکدیگر می شوند. محصوالت معنوی ملت ھای منفرد، 
بھ دارائی  ی جمعی تبدیل می شوند. یکجانبگی و محدودیت ملی، روز بھ روز نا ممکن  تر می گردد  و از ادبیات پرشمار ملی 

و بومی، ادبیات جھانی شکل می گیرد.

بورژوازی از طریق تکامل شتابناک  ابزارھای تولیدی و سھولت بی وقفۀ ارتباطات، ھمھ را، حتی بَدوی  ترین ملت ھا را بھ 
درون تمدن می کشاند. قیمت ھای نازل کاالھایش، توپخانھ سنگینی اند کھ با آنھا بورژوازی ھمھ دیوارھای چین را با خاک 
یکسان می کند و سرسختانھ  ترین غریبھ  ستیزی بربرھا را بھ زانو در می آورد. او ھمھ ملت ھا را ناگزیر می کند کھ اگر نابودی 
خود را نمی خواھند، شیوه تولید بورژوائی را بپذیرند؛ آنھا را مجبور می کند بھ اصطالح، تمدن را بھ خود راه دھند، یعنی کھ 

بورژوا  بشوند. در یک کالم، او برای خویش دنیائی می  سازد کھ خود الگوی آن است.

بورژوازی، روستا را بھ زیر سلطۀ شھر درآورده، شھرھای عظیم ایجاد کرده، شمار جمعیت شھری را در برابر روستائی 
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بھ درجاِت باالئی افزایش داده و بھ این ترتیب بخش قابل توجھی از مردم را از بالھت زندگی روستائی بیرون کشیده است. 
او ھمانطور کھ روستا را بھ شھر، کشورھای غیرمتمدن یا نیمھ  متمدن را ھم بھ کشورھای متمدن، مردمان کشاورز را بھ 

مردماِن سرمایھ  دار و شرق را بھ غرب وابستھ کرده است.

بورژوازی، پراکندگی وسائل تولید، مالکیت و جمعیت را ھر چھ بیشتر از میان می َبَرد. او جمعیت را مجتمع، وسائل تولید 
را متمرکز و مالکیت را در دست اقلیتی متراکم کرده است. نتیجھ ضروری این کار، تمرکز سیاسی بوده است. ایاالتی مستقل 
با منافع، قوانین، حکومت ھا و گمرکات مختلف - کھ تنھا اندکی با ھم رابطھ داشتھ اند - ھمگی بھ ملت واحد، حکومت واحد، 

قانون واحد، منافع طبقاتی ی ملی واحد و مرز گمرکی واحد سوق داده شده اند.

بورژوازی در دورۀ سلطۀ طبقاتی ی کمتر از صدسالھ اش، نیروھای مولده ای بھ مراتب انبوه  تر و عظیم  تر از مجموعۀ  
با ماشین، استفاده از شیمی در صنعت و کشاورزی،  ایجاد کرده است. رام کردن نیروھای طبیعت، کار  نسل ھای پیشین 
قابل کشتیرانی کردِن رودخانھ ھا،  قابل کشت  کردن بخش ھائی از جھان،  برقی،  تلگراف  کشتیرانی بخاری، راه ھای آھن، 
جمعیتی کھ مثل قارچ از زمین روئیده است. چھ کسی در قرن پیشین می توانست فکرش را بکند کھ یک چنین نیروی مولده ای 

در زھداِن کار اجتماعی در حال ُچرت زدن باشد؟!

ولی ھمانطور کھ دیدیم، وسائل تولید و مبادلھ کھ بورژوازی بر پایۀ آنھا شکل گرفت، در جامعۀ فئودالی بھ وجود آمده بودند. 
در مرحلھ معینی از تکامِل این وسائل تولید و مبادلھ - مناسباتی کھ تولید و مبادلۀ جامعۀ فئودالی در آن صورت می گرفت - 
سازمان فئودالی ی کشاورزی و صنعتگری، و در یک کالم، مناسبات مالکیت فئودالی، دیگر با نیروھای تولیدی کھ تکامل 
یافتھ بودند، ھمخوانی نداشتند. آنھا بھ جای آنکھ در خدمت تولید باشند، مزاحم آن می شدند. پس بھ غل و زنجیر تبدیل شدند؛ 
باید گسستھ می شدند - و شدند. جای آن مناسبات را رقابت آزاد با تأسیسات اجتماعی و سیاسی ی سازگار با خود و با حاکمیت 

اقتصادی و سیاسی طبقھ بورژوازی گرفت.

اکنون ماجرائی مشابھ در برابر چشمان  مان جریان دارد. وسائل تولید و مبادلھ، مناسبات مالکیت سرمایھ دارانھ، جامعھ 
نوین بورژوائی کھ این چنین ِسحرآمیز وسائل قدرتمند تولید و مبادلھ را بھ صحنھ آورده است، یادآور آن جادوگری است کھ 
دیگر قادر بھ مھار ارواح زیرزمینی ئی نبود کھ خود احضارشان کرده بود. از دھھ ھا پیش، تاریِخ صنعت و تجارت بھ گونھ 
فزاینده ای عبارت است از تاریِخ طغیان نیروھای مولده جدید علیھ مناسبات تولیدی جدید، علیھ مناسبات مالکیت، یعنی علیھ 
شرایط ھستی و حاکمیِت طبقھ سرمایھ  دار. کافی است بھ بحران تجاری اشاره شود کھ در بازگشِت ادواری اش، ھستی جامعھ 
بورژوائی را با تھدیدی مداوم بھ زیر سؤال می َبَرد. در بحران ھای تجاری بخش بزرگی از نھ تنھا کاالھای ساختھ شده بلکھ 
حتی از نیروھای مولدۀ موجود از بین می روند. در بحران ھا بالئی اجتماعی نازل می  شود کھ در دوره ھای گذشتھ، بال نامیدِن 
آن نشانھ دیوانگی می بود: بالی مازاد تولید! جامعھ، ناگھان خود را در وضعیت بازگشِت آنی بھ قھقرای بربریت می یابد، 
گوئی کھ یک قحطی، یک جنِگ نابودگر، منابع تغذیھ اش را قطع کرده است. صنعت و تجارت، فنا شده بھ نظر می رسند. چرا؟ 
چون کھ جامعھ بیش از اندازهْ تمدن، بیش از اندازه خوراک، بیش از اندازه صنعت، بیش از اندازه تجارت در اختیار دارد. 
نیروھای مولده ای کھ جامعھ در اختیار دارد، دیگر بھ درد خدمت بھ پیشروی تمدن بورژوائی و مناسبات مالکیت سرمایھ 
 دارانھ نمی خورند؛ بالعکس، آنھا برای این مناسبات بیش از اندازه نیرومند شده اند، این مناسبات راه آنان را سد می کنند و بھ 
محض آنکھ آنان بر این مانع غلبھ می  کنند، تمامی جامعھ بورژوائی را در آشوب فرو می  برند و بقای مالکیت بورژوائی را 
بھ خطر می اندازند. مناسبات بورژوائی بسیار تنگ  تر از آن می  شوند کھ ثروت ھایی را  کھ تولید کرده اند  در خود جای دھند. 
و بورژوازی بھ چھ وسیلھ ای بر بحران غلبھ می کند؟ از یک  طرف با از میان بردن جبری ی انبوھی از نیروھای مولده، از 
طرف دیگر با فتح بازارھای تازه و نیز با کشیدن شیره بازارھای قدیمی . یعنی بھ چھ وسیلھ ای؟ بھ این وسیلھ کھ بحران ھای 

ھمھ جانبھ  تر و نیرومند تری را تدارک می  بیند و امکانات مھار بحران را کاھش می دھد.

سالح ھائی کھ بورژوازی فئودالیسم را با آن ھا بر زمین زده است، حاال دارند بھ طرف خود او می چرخند. اما بورژوازی 
فقط سالح ھائی را نساختھ است کھ ھالک اش خواھند کرد، بلکھ ھمچنین مردانی را پدید آورده است کھ این سالح  ھا را حمل 

خواھند کرد : کارگران دوران نوین، پرولتاریا را.

بھ ھمان نسبتی کھ بورژوازی، یعنی سرمایھ، رشد می کند، بھ ھمان نسبت ھم پرولتاریا رشد می کند، یعنی طبقۀ کارگران 
معاصری کھ تا وقتی می  توانند زندگی کنند کھ کار پیدا کنند، و تنھا ھنگامی کار پیدا می کنند کھ کارشان بر سرمایھ 

بیافزاید. این کارگران کھ ناچار اند خود را خرده- خرده[٥] بفروشند، کاالئی ھستند مثل ھر قلم تجاری دیگر. پس بھ ھمان 
اندازه دستخوش تمامی افت و خیزھای رقابت و  نوسانات بازار اند.
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کار پرولترھا بھ سبب گسترش کار ماشینی و تقسیم کار، خصلت  مستقل، و بھ ھمراه آن،  جاذبۀ خود را برای کارگر از دست 
داده است. او صرفاً بھ زائده ای از ماشین تبدیل می شود کھ از وی فقط ساد ه ترین، یکنواخت  ترین و سھْل آموزترین حرکت 
دست خواستھ می شود. از این رو، مخارجی کھ کارگر بھ بار می آورد تقریباً فقط محدود می شود بھ وسائل معیشتی کھ او 
برای زنده ماندن خود و تداوم نسل اش الزم دارد. اما ارزش یک کاال و از جملھ ارزش کار[٦]، برابر با ھزینھ ھای تولید آن 
است. بھ ھمان مقیاسی کھ کار، نفرت انگیز تر می شود  دستمزد ھم کاھش پیدا می کند. از این ھم بیشتر، بھ ھمان مقیاسی کھ 
کار ماشینی و تقسیم کار توسعھ می یابند، بھ ھمان اندازه ھم سنگینی ی کار بیش تر می شود - خواه از طریق افزایش ساعات 

کار، خواه از طریق افزایش مقدار کاِر طلب شده در زمان ثابت، یا تند کردن سرعت ماشین ھا و غیره.

صنعت مدرن، کارگاه کوچِک استاد کاِر پدر ساالر[۷] را بھ کارخانھ بزرِگ سرمایھ دار صنعتی تبدیل کرده است. توده ھای 
کارگری کھ در کارخانھ انباشتھ شده اند، مانند سربازاْن سازماندھی می شوند. آنان بعنوان سربازان مشترک صنایع، زیر 
نظارت سلسلھ مراتب کاملی از افسران و درجھ داران قرار می گیرند. آنان فقط غالمان طبقھ بورژوا و دولت بورژوائی 
نیستند، بلکھ ھر روز و ھرساعت توسط ماشین، بھ دست سرپرست کارخانھ، و پیش از ھمھ بھ دست خوِد سرمایھ  داراِن 
کارخانۀ مربوطھ بھ بندگی کشیده می شوند. این جبارّیت، ھرچھ آشکارتر سود را ھدف نھائی خود اعالم می کند، بھ ھمان 

اندازه رذل  تر، نفرت آورتر و خشم انگیزتر می شود.

ھرقدر نیاز بھ مھارت در کار دستی و بھ زور بازو کاھش پیدا می کند، یعنی ھرچھ صنعت مدرن تکامل می یابد، بھ ھمان 
میزان کار مردان جای خود را بھ کار زنان و کودکان می دھد. تفاوت ھای جنسی و سنی، دیگر ھیچ اعتبار اجتماعی برای 

طبقھ کارگر ندارند. ھرچھ ھست، ابزار کار است کھ برحسب سن و جنس، می تواند این یا آن قیمت را پیدا کند.
ھمین کھ استثمار کارگر بھ دست کارخانھ دار تمام شد و او مزد  اش را نقداً دریافت کرد، بخش ھای دیگر بورژوازی بھ 

جان اش می افتند، مثل صاحبخانھ، دکاندار، گروگیر و غیره .

خرده  پاھا در قشرھای متوسط، مثل تولید کنندگان کوچک، کسبھ، مستمری بگیران، پیشھ وران، دھقانان، ھمھٴ این طبقات 
بھ درون پرولتاریا سقوط می کنند، عده ای بھ این سبب کھ سرمایۀ کوچک برای راه انداختن صنعت بزرگ کفایت نمی کند و 
در رقابت با سرمایھ داران بزرگ از پا در می آیند، و عده ای ھم بھ این دلیل کھ مھارت ھاشان با پیدایش روش ھای تولیدی 

جدید بی ارزش می شوند. چنین است کھ پرولتاریا از ھمھ طبقاِت جمعیت سربازگیری می کند.
پرولتاریا از مراحل مختلف رشد می گذرد. مبارزه او علیھ بورژوازی، با موجودیت اش آغاز می شود.

در ابتدا کارگراِن منفرد، بعد کارگران یک کارخانھ، سپس کارگران یک شاخۀ حرفھ ای در یک محل، علیھ سرمایھ داری کھ 
مستقیماً استثمارشان می کند مبارزه می کنند. آنان نھ فقط بھ مناسبات بورژوائی تولید، بلکھ بھ خوِد ابزارھای تولید ھم حملھ 
می کنند، کاالھای رقابت کنندهٴ بیگانھ را نابود می کنند، ماشین ھا را می شکنند، کارخانھ را آتش می زنند و در حسرت آن اند 
کھ  موقعیت از دست رفتھٴ کارگر قرون وسطائی را باز یابند. در این مرحلھ کارگران یک تودهٴ پراکنده در سراسر کشور و 
از ھم پاشیده در نتیجھٴ رقابت را تشکیل می دھند. ھمگرائی توده ای کارگران ھنوز نھ محصول وحدت درونی خودشان بلکھ 
محصول اتحاد بورژوازی است کھ برای دستیابی بھ ھدف ھای سیاسی خود اش باید ھمھ پرولتاریا را بھ حرکت در آورد، و 
تا مدتی ھم توانائی این کار را دارد. در این مرحلھ، پرولترھا نھ با دشمن خود بلکھ با دشمناِن دشمن خود مبارزه می کنند، 
یعنی با بقایای سلطنت مطلقھ، زمینداران، بورژوازی ی غیر صنعتی، خرده بورژواھا. بھ این ترتیب کل حرکت تاریخی در 

دستان بورژوازی متمرکز شده است و ھر پیروزی ئی کھ بدینسان بھ چنگ می آید، یک پیروزی برای بورژوازی است. 

یابد، بلکھ او بصورت توده ھای متراکم تری در می آید،  اما با رشد صنایع، فقط شمار پرولتاریا نیست کھ افزایش می 
نیرویش فزونی می گیرد، و خود نیز آن را بیش از پیش احساس می کند. منافع و اوضاع معیشتی در درون پرولتاریا روز بھ 
روز ھمسان  تر می شود، چرا کھ تولید با ماشین، روز بھ روز تفاوت میان کارھا را از بین می برد و دستمزد را تقریباً در ھمھ 
جا بھ یک سطِح پائین و یکسان تنزل می دھد. رقابت فزاینده میان سرمایھ داران و بحران ھای تجاری ی ناشی از آن، مزد 
کارگران را دائماً بی ثبات  تر می کند؛ گسترش شتابناک تولید ماشینی و بھسازی بی وقفھ ماشین ھا، شرائط زندگی کارگران 
را پیوستھ نا امن  تر می  کنند درگیری ھای کارگران منفرد با سرمایھ داران منفرد، ھرچھ بیشتر خصلت  درگیری ھای دو طبقھ 
را بھ خود می گیرند. چنین است کھ کارگران شروع می  کنند ائتالف ھائیd را علیھ سرمایھ داران بھ وجودآورند و در دفاع از 
مزِد کارشان متحداً عمل کنند. آنان خود انجمن ھائی دائمی تأسیس می  کنند تا در خیزش ھای احتمالی، توشھ وآذوقھ ای داشتھ 

باشند. اینجا و آنجاھم مبارزه تبدیل بھ شورش می شود. 
گاه بھ گاه کارگران پیروز می شوند، اما فقط بطور گذرا. نتیجۀ واقعی مبارزات آنان، موفقیت فوری نیست، بلکھ اتحاِد دائماً 

d انگلس در چاپ ۱۸۸۸ این پرانتز  را در پانویس افزوده است : ( اتحادیھ ھا) 
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گسترش یابنده کارگران است. توسعۀ وسائل ارتباطی کھ از صنعت بزرگ زاده می شوند و کارگراِن مناطق مختلف را با 
ھم مرتبط می سازند، بھ این اتحاد کمک می کنند. صرفاً ھمین ارتباط الزم بود تا مبارزات محلی متعدد با خصلت یکسان، 
بصورت یک مبارزه سراسری، یک مبارزه طبقاتی، متمرکز شود. اما ھرمبارزه طبقاتی، یک مبارزه سیاسی است  و اتحادی 
را کھ برایش شھریان قرون وسطائی با کوره راه ھایشان بھ قرن ھا احتیاج داشتند، پرولتاریای جدید بھ کمک راه آھن در 
عرض چندین سال عملی می  کند. این تشکل پرولترھا بصورت طبقھ، و بھ این ترتیب بصورت حزب سیاسی، َدم بھ َدم توسط 
رقابت میان خود کارگران از ھم می پاشد، اما از نو و از نو، و ھر بار قوی تر، مستحکم  تر و نیرومند تر سر بر می آورد. 
تشکل مذکور، با استفاده از اختالفات بورژوازی، رسمیت یافتِن قانونی ی تک و توکی از منافع کارگران را تحمیل می کند، 

نظیر قانون ده ساعت کار در انگلستان.

بطور کلی درگیری ھای جامعھ کھنھ از راه ھای گوناگون بھ َرَوند رشد پرولتاریا کمک می کنند. بورژوازی خود را در برابر 
نبردھای پی در پی می  یابد : در آغاز، علیھ اشرافیت، بعد علیھ بخشی از خود بورژوازی کھ منافع  اش با پیشرفت صنعت 
در تضاد است، و ھمیشھ علیھ بورژوازی کشورھای خارجی. در ھمھ این نبردھا بورژوازی خود را نیازمند آن می بیند کھ 
از پرولتاریا کمک بخواھد، توقع یاری از او داشتھ  باشد و بدینسان او را بھ درون جنبش سیاسی بکشاند. پس این خوِد 

بورژوازی است کھ اسباب آموزش سیاسی و عمومی، یعنی سالح علیھ خودش را، در اختیار پرولتاریا قرار می دھد. 

ھمانطور کھ پیش  تر دیدیم، بعدھا در نتیجھ پیشرفِت صنایع، بخش ھائی از طبقھ حاکم بطور کامل بھ صفوف طبقھ کارگر فرو 
می ریزند، یا دست  کم شرائط زندگی  شان در معرض تھدید قرار  می گیرد. اینان، انبوھی از امکانات روشن  بینی و پیشرفت 

را در دسترس پرولتاریا قرار می دھند.

سرانجام، در آن ھنگام کھ مبارزه طبقاتی بھ تعیین تکلیف نزدیک می شود، َرَوند تجزیھ در درون طبقھ حاکم و در درون کل 
جامعھ کھنھ چنان حّدت و شدتی  می  گیرد کھ بخش کوچکی از طبقھ حاکم از آن می گسلد و بھ طبقھ انقالبی کھ آینده در دستان 
اوست می پیوندد. ھمچنان کھ در گذشتھ،  بخشی از اشراف بھ بورژوازی روی آورده بودند، حاالھم بخشی از بورژوازی، 
و در درجھ اول آن بخشی از نظریھ پردازان بورژوازی کھ بھ درک تئوری ی کِل حرکت تاریخی نائل شده اند، بھ پرولتاریا 

می پیوندند.

از ھمھ طبقاتی کھ امروزه در ضدیت با بورژوازی اند، تنھا پرولتاریا طبقھ ای واقعاً انقالبی است. طبقات دیگر با آمدن صنعت 
بزرگ، زوال می یابند و محو می شوند، حال آن کھ پرولتاریا محصوِل خوِد آن است.

طبقات متوسط ، صاحب صنعت کوچک، کاسب، پیشھ  ور، دھقان، ھمھ اینان با بورژوازی مبارزه می کنند تا موجودیت  شان 
را بعنوان طبقات متوسط از نابودی نجات دھند، پس انقالبی نیستند بلکھ محافظھ کاراند؛ از این ھم بدتر، اینان مرتجع اند، 
چون می کوشند چرخ تاریخ را بھ عقب بچرخانند. اگر اینان انقالبی باشند، بھ این اعتباِر است کھ  شاھد پیوستن قریب الوقوع 
 خود بھ پرولتار باشند، بھ خاطر آن است کھ نھ از منافع حال بلکھ از منافع آینده خود دفاع کنند، بخاطر آن است کھ موضع 

خود را ترک کنند تا در موضع پرولتاریا قرار بگیرند.

لومپن پرولتاریا[۸] این لجِن منفعِل پائین  ترین الیھ ھای جامعۀ کھنھ، در یک انقالب پرولتری، اینجا و آنجا بھ جنبش کشیده 
می شود. او بھ اقتضای شرایط زیستی اش مستعد آن خواھد بود کھ خود را بھ دسیسھ ھای ارتجاعی بفروشد.

شرائط زیستی جامعھ قدیم در شرائط زیستی پرولتاریا محو شده اند. پرولتر مالکیت ندارد، مناسبات اش با ھمسر و فرزندان اش 
دیگر وجھ مشترکی با مناسبات خانوادگی بورژوائی ندارد. کار صنعتی مدرن، انقیاِد مدرِن زیر یوغ سرمایھ - کھ در انگلستان 
و فرانسھ و آمریکا و آلمان یکسان است -  خصال ملی را از پرولتاریا زدوده است. قوانین، اخالق و مذھب، برای او چیزی 

جز تعصباتی بورژوائی نیستند کھ منافع بورژوازی را در پِس خود پنھان می کنند.

ھمھ طبقات پیشین کھ بھ حکومت می  رسیدند، سعی می کردند کھ موقعیت بدست آمدۀ خود را از این راه تضمین کنند کھ 
تمامی جامعھ را تابع مقتضیات منافع خود سازند. پرولترھا تنھا از این راه می توانند نیروھای مولدۀ اجتماعی را تصاحب 
کنند کھ شیوۀ تا کنونی ی تحت تملْک درآمدِن خود، و بھ َتَبِع آن، ھمھ شیوه ھای پیشیِن تملک را از میان بردارند. پرولترھا 

چیزی برای تضمین کردن، در تملک خود ندارند، آن ھا باید تمامی امنیت و بیمۀ خصوصی[۹] را نابود کنند. 
نفع  بھ  اکثریت عظیم  بوده اند. جنبش پرولتری، جنبش مستقِل  اقلیت  نفع  بھ  یا  اقلیت  پیشین، جنبش ھای  ھمھ جنبش ھای 
اکثریت عظیم است. پرولتاریا، این پائین  ترین قشر جامعھ امروزی، نمی  تواند برخیزد، نمی  تواند قد راست کند، بی آن کھ 
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تمامی بنای طبقات فوقانی کھ جامعھ رسمی را می سازند، متالشی  شود.
مبارزه پرولتاریا علیھ بورژوازی، ھرچند نھ در محتوا، اما بھ لحاظ شکل، ملی است. پرولتاریای ھر کشوری البتھ باید ابتدا 

کار را با بورژوازی خودی یکسره کند.                   
 

در تصویری کھ از مراحل عمومی رشد پرولتاریا ارائھ دادیم، جنگ داخلی ی کم یا بیش نھان در جامعھٴ موجود را تا بھ 
آن نقطھ ای دنبال کردیم کھ بھ یک انقالب آشکار تبدیل می  شود و پرولتاریا از طریق سرنگون کردن بورژوازی بھ زور، 

حاکمیت خودش را برپا می کند.

 جوامع پیشین، ھمانطور کھ دیدیم، بر تضاد میان طبقات ستمگر و تحت ستم مبتنی بوده اند. اما برای آن کھ طبقھ ای را بتوان 
تحت ستم قرار داد، باید شرائطی برای این طبقھ فراھم شده باشد کھ او در درون آن بتواند دست  کم از یک زندگی ی بنده 
وار برخوردار شود. رعیت، خود را در نظام رعیت داری تا سطح تبدیل شدن بھ شھرونِد کمون باال کشیده، ھمچنان کھ خرده 
بورژوا تحت انقیاد استبداد فئودالی، بھ بورژوا تبدیل شده است. کارگر امروزی، برعکس، بجای آن کھ ھمراه با پیشرفت 
صنعت ارتقاء پیداکند، در شرائط طبقھ خودش مدام بھ سطح پائین  تری سقوط می کند. کارگر بھ گدا تبدیل می شود و فالکت، 
شتابناک تر از جمعیت و ثروت رشد می  کند. بدین ترتیب آشکارا معلوم می شود کھ بورژوازی قادر نیست بیش از این طبقۀ 
حاکمھٴ جامعھ بماند و شرائط بقای طبقھ خود را بعنوان قانوِن حاکم  بر جامعھ بھ کرسی بنشاند. او قادر بھ حکومت نیست، 
چون قادر بھ تأمین حیات بردگان اش در نظام برده  داری اش نیست؛ چون ناچار است بگذارد برده اش بھ چنان وضعی سقوط 
کند کھ خودش مجبور بھ تغذیھ او گردد بجای آن کھ از ِقَبِل او تغذیھ شود. جامعھ، دیگر نمی تواند تحت حاکمیت او زندگی 

کند، یعنی حیات او دیگر با حیات جامعھ سازگار نیست.

 اساسی  ترین شرط ھستی و سلطھ طبقھ بورژوازی، انباشتھ شدن ثروت در دستان خصوصی، تشکیل و افزایش سرمایھ 
است. سرمایھ بھ کار دستمزدی وابستھ است. کار دستمزدی فقط بر رقابت میان خود کارگران متکی است. پیشرفت صنعت 

- کھ بورژوازی  حامل بی  اختیار و بدون مقاومِت آن است - اتحاد انقالبی ی کارگران را  از راه تشکل، جایگزیِن انفراِد 
آنان - کھ نتیجھ رقابت است - می سازد. با توسعۀ صنعت بزرگ، آن بنیانی ھم کھ بورژوازی بر روی آن تولید می  کند و 

محصوالت را بھ تملک خود درمی آورد، از زیر پایش کشیده می شود. بورژوازی قبل از ھرچیز، گورکنان خود را تولید 
می کند. زوال او و پیروزی پرولتاریا بھ یکسان ناگزیراند. 

۲                                                               
 پرولترھا و کمونیست ھا

کمونیست ھا با پرولترھا بطور کلی چھ نسبتی دارند؟

کمونیست ھا یک حزب خاص در مقابل دیگر احزاب کارگری نیستند. آن ھا منافعی جدا از منافع کل پرولتاریا ندارند. آن ھا 
اصولe ویژه ای را َعلَم نمی کنند کھ جنبش پرولتاریائی را مطابق آن ھا قالب بگیرند. تفاوت کمونیست ھا با دیگر احزاب 
پرولتری فقط در این است کھ آنان از سوئی در مبارزات پرولترھای ملت ھای گوناگون، منافع مشترک و مستقل از ملیِت 
مجموعھ پرولترھا را برجستھ می کنند و معتبر می شناسند، و از سوی دیگر تفاوت  شان در این است کھ در مراحل مختلف 
از  کمونیست ھا  نمایندگی می کنند. پس  را  منافع مجموعھ جنبش  ھمواره  آنھا  بورژوازی،  و  پرولتاریا  میان  مبارزه  رشد 
لحاظ عمل، مصمم  ترین و پیگیرترین بخش احزاب کارگری ھمھ کشورھا ھستند، و از لحاظ نظری امتیازشان بر بقیۀ توده 

پرولتاریا در روشن  بینی ی شرایط، مسیر و نتایج عمومی ی حرکت پرولتاریائی است.

 ھدف بالفاصلۀ کمونیست  ھا ھمان است کھ ھمھ ی دیگر احزاب پرولتری دارند: تشکل پرولتاریا بھ صورت طبقھ؛ سرنگونی 
سلطۀ بورژوازی؛ تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا.

احکام نظری کمونیست ھا بھ ھیچوجھ بر افکار و اصولی تکیھ ندارند کھ توسط این یا آن مصلح جھان ابداع یا کشف شده 
باشند. آن ھا فقط  بیان عمومی اوضاع و احوال واقعی ی یک مبارزه طبقاتی موجود، یک جنبش تاریخی ی جاری در برابر 

چشمان  مان ھستند.

برانداختن مناسبات پیشین مالکیت، مشخصۀ انحصاری کمونیسم نیست.  مناسبات مالکیت، دستخوش جایگزینی ی تاریخی 

فرقھ ای  (افزودۀ انگلس – ۱۸۸۸)  e
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بورژوائی  مالکیت  سود  بھ  را  فئودالی  مالکیت  فرانسھ  انقالب  مثال،  برای  بوده اند.  مداوم  تاریخی  دگرگونی  و  پیاپی  ی 
برانداخت.

آنچھ کمونیست ھا را مشخص می  کند، نھ برانداختن مالکیت بھ طور کلی، بلکھ برانداختن مالکیت بورژوائی است. ولی 
مالکیت بورژوائی دوران ما، آخرین و کامل  ترین بروز شیوه ای از تولید و تملک کاالست کھ بنیاد اش بر تضاد طبقاتی، 
اقلیت است. بھ این معنی، کمونیست ھا می توانند نظریھ   شان را در یک عبارت خالصھ کنند:  بر استثمار اکثریت توسط 

برانداختن مالکیت خصوصی.

 ما کمونیست ھا را متھم کرده اند کھ گویا می  خواھیم مالکیت شخصی و بھ دست آمده با عرق جبین را برچینیم، مالکیتی را 
کھ گویا پایۀ ھرگونھ آزادی، تالش و استقالل فردی است.

 مالکیت کسب شده با دسترنج و کار و زحمت خود! آیا  از مالکیت خرده  بورژوائی و خرده دھقانی ی پیش از مالکیت 
بورژوائی حرف می  زنید؟ لزومی ندارد کھ ما آن را برچینیم، توسعۀ صنعت آن را برچیده است و ھر روز برمی  چیند. یا 

اینکھ دارید از مالکیت جدید بورژوائی حرف می  زنید؟

اما مگر کاِر دستمزدی، کاِر کارگر، برای او مالکیت بھ بار می آورد؟ بھیچوجھ. کار کارگر، سرمایھ ایجاد می  کند، یعنی 
مالکیتی کھ کار دستمزدی را استثمار می کند، مالکیتی کھ فقط در صورتی می  تواند افزایش یابد کھ کاِر دستمزدی ی تازه ای 
ایجاد کند کھ باز بتواند استثماراش کند. مالکیت در شکل امروزی  اش از تضاد سرمایھ و کار آب می  خورد. نگاھی بھ ھر 

دو سوی این تضاد بیاندازیم :

سرمایھ  دار بودن بھ معنای داشتِن نھ فقط یک موقعیت صرفاً فردی، بلکھ موقعیت اجتماعی در تولید است. سرمایھ یک 
محصول دستھ  جمعی است و می  تواند فقط بھ واسطھ فعالیت دستھ  جمعی ی انبوھی از اعضای جامعھ، و در تحلیل نھائی فقط 
بھ واسطھ فعالیت دستھ  جمعی ی  اعضای آن بھ حرکت درآید. پس سرمایھ نھ یک قدرت فردی، بلکھ یک قدرت اجتماعی 
است. بنا براین ھنگامی کھ سرمایھ بھ مالکیت جمعی در می آید و مال  اعضای جامعھ می  شود، مالکیت خصوصی نیست کھ 
بھ مالکیت جمعی در می آید، فقط خصلت اجتماعی مالکیت است کھ تغییر می  کند، یعنی خصلت طبقاتی اش را از دست می دھد.

حاال می رسیم بھ کاِر دستمزدی

بھای میانگین کاِر دستمزدی، حداقل دستمزد است، یعنی مجموع وسائل معاشی کھ الزم اند تا کارگر را بھ عنوان کارگر، 
زنده نگاه دارند. پس آن چیزی کھ کارگر مزدبگیر از طریق فعالیت خودش بھ دست می آورد، تنھا برای آن کفایت می کند 
کھ زندگی ی بخور و نمیر اش را بازتولید کند. ما بھیچوجھ نمی خواھیم این تملک شخصی ی محصوِل کار برای بازآفرینی ی 
زندگی ی بی واسطھ را ملغا کنیم، تملکی را کھ سود خالصی از آن باقی نمی ماند تا بشود با آن بر کار دیگران مسلط  شد. ما 
فقط می خواھیم خصلت فالکتبار این تملک را از میان برداریم کھ سبب می شود کارگر فقط برای آن زندگی کند کھ بر سرمایھ 

بیافزاید، و تا وقتی زنده بماند کھ سود طبقھ حاکم ایجاب می کند.

در جامعھ بورژوائی، کاِر زنده فقط وسیلھ ای است برای انباشت کار متراکم. [۱۰]  در جامعھ کمونیستی، کار متراکم فقط 
وسیلھ ای است برای گشایش، رفاه و پیشرفت در جریان زندگی کارگران.

در جامعھ  بر گذشتھ.  در جامعھ کمونیستی، حال  بر حال حکم می  راند،  کھ  است  بورژوائی، گذشتھ  در جامعھ  بدینسان، 
بورژوائی، سرمایھ است کھ استقالل و شخصیت دارد، حال آنکھ فرِد کارُکن فاقد استقالل و شخصیت است؛ و بورژوازی از 
میان بردن چنین وضعیتی را از میان بردن شخصیت و آزادی می نامد!  حق ھم دارد. موضوع در ھر حال عبارت است از 

برانداختن تشخص، استقالل و آزادی بورژوازی.

 در مناسبات تولیدی کنونی ی بورژوائی، آنچھ از آزادی فھمیده می شود، آزادی تجارت، آزادی خرید و فروش است.
اما اگر معاملھ گری برافتد، معاملھ گری آزاد ھم برمی افتد. حرافی ھا درباره معاملھ گری آزاد، مثل  لفاّظی ھای بورژواھای 
ما درباره آزادی، اساساً تنھا در ارتباط با سوداگری دست و پا بستھ، در ارتباط با شھریاِن بھ بندگی در آمدهٴ قرون وسطا می 
 توانند معنائی داشتھ باشند  و نھ در رابطھ با براندازی  کمونیستی ی سوداگری، یعنی براندازی مناسبات تولیدی بورژوائی 

و خوِد بورژوازی.
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اکنون موجوِد شما،  اما در جامعھٴ ھم  این کھ ما می خواھیم مالکیت خصوصی را برچینیم، قبِض روح می شوید.  از  شما 
مالکیت خصوصی برای ُنھ دھِم اعضای آن ملغا شده ھست؛ این مالکیت خصوصی بھ خاطر آن وجود دارد کھ برای ُنھ دھم 
وجود ندارد. پس شما ما را بھ این خاطر سرزنش می کنید کھ می خواھیم مالکیتی را براندازیم کھ پیش  شرط ضروری ی فقدان 

مالکیت برای اکثریت عظیم جامعھ است.

در یک کالم، شما ما را سرزنش می  کنید کھ می  خواھیم مالکیت شما را براندازیم. صد البتھ ما ھمین را می خواھیم.

از لحظھ ای کھ کار نتواند دیگر بھ سرمایھ، بھ پول، بھ بھره مالکانھ، خالصھ بھ قدرت اجتماعی ی قابل انحصار تبدیل شود، 
یعنی از لحظھ ای کھ مالکیت شخصی نتواند دیگر بھ مالکیت بورژوائی تبدیل شود، از ھمان لحظھ شما اعالم می  کنید کھ 
گویا شخص، از میان رفتھ است. پس شما اقرار می  کنید کھ منظورتان از شخص، کسی جز بورژوا، جز صاحب مالکیت 

بورژوائی نیست. چنین شخصی صدالبتھ کھ باید از میان برداشتھ شود.
کمونیسم توان تصاحب محصوالت اجتماعی را از کسی سلب نمی کند بلکھ فقط این قدرت را سلب می کند کھ از طریق این 

تصاحب، کار دیگران را بھ تصاحب خود در آورد.

ایراد گرفتھ اند کھ گویا با الغای مالکیت خصوصی ھمھ فعالیت ھا متوقف شده و تنبلی عمومی ھمھ جا را خواھد گرفت. اگر 
چنین بود، جامعھ بورژوائی می  بایست بسیار پیش از این در ِرخَوت فرو مرده باشد چرا کھ در این جامعھ آنھائی کھ کار می 
 کنند چیزی بھ دست نمی آورند، و آنھائی کھ چیزی بھ دست می آورند، کار نمی کنند. سرچشمۀ تمامی این نگرانی، این حقیقیِت 

بدیھی است کھ وقتی سرمایھ ای وجود نداشتھ باشد، کاِر دستمزدی ھم دیگر نمی تواند وجود داشتھ باشد.

ایراداتی کھ بھ شیوه کمونیستی ی تملک و تولید محصوالت مادی گرفتھ می شوند، بھ تملک و تولید محصوالت معنوی نیز 
کشانده شده اند.

ھمانطور کھ از دید بورژوا، نابودی مالکیت خصوصی، نابودی خوِد تولید است، از بین رفتن فرھنگ طبقاتی ھم برایش عین 
از بین رفتن فرھنگ بھ طور کلی است. اما فرھنگی  کھ او غم از دست دادن  اش را می خورد، برای اکثریت عظیم، فرھنِگ 

ماشینی شدن است.

شما کھ براندازی  مالکیت بورژوائی را با تصورات بورژوائی  تان از آزادی، آموزش، حقوق و غیره می  سنجید، دست از 
ّجر و بحث با ما بردارید. افکار شما خوْد محصول مناسبات بورژوائی ی تولید و مالکیت اند؛ ھمچنان کھ احکام حقوقی ی 
شما ھمان ارادۀ طبقاتی  تان است کھ بھ جایگاه قانون بر کشانده شده است، اراده ای کھ محتوای آن از شرایط مادی حیات 

طبقۀ شما آب می خورد.

شما ھم مثل ھمھ طبقاِت نابود شده، تعبیر بھ دلخواه می کنید و مناسبات تولیدی و مالکیِت خودتان را کھ چیزی تاریخ دار و 
گذرا در جریان تولید است، قانون ابدی طبیعت و عقالنیت می پندارید. آنچھ را برای مالکیت باستان صادق می  دانید، آنچھ 

را برای مالکیت فئودالی صادق می  دانید، حاضر نیستید در مورد مالکیت بورژوائی ھم صادق بدانید.

از بین بردن خانواده! حتی رادیکال  ترین ھا از این « قصد ننگین» کمونیست ھا بر می آشوبند.

بنیاد خانوادۀ کنونی، خانوادۀ بورژوائی بر چیست؟ بر سرمایھ، بر منفعت شخصی. نوع کامًال تکامل  یافتھ آن، فقط برای 
بورژوازی وجود دارد؛ اما روی دیگر این سکھ، از ھم پاشیدگی جبری خانواده ھای پرولترھا و تن  فروشی عمومی است.

خانواده بورژوا طبعاً با برچیده  شدن این مکمِل خود، برچیده می شود و ھر دو با ناپدید شدن سرمایھ، ناپدید می گردند.
ما را متھم می کنید کھ می خواھیم بھره  کشی کودکان توسط پدران و مادران  شان را از میان ببریم؟ ما بھ این جرم خود 

اعتراف می کنیم.
می گوئید کھ ما با جایگزین کردن آموزش و پرورش خانگی با آموزش و پرورش اجتماعی، عاطفی  ترین روابط را از میان 
می بریم. راستی مگر در نظام تربیتی ی خود شما، جامعھ تعیین کننده نیست - از طریق مناسبات اجتماعی ئی کھ در درون آن 
تربیت می کنید، از طریق مداخلھ مستقیم یا غیر مستقیم  اش بھ واسطھ مدرسھ و غیره؟  تأثیر جامعھ در آموزش و پرورش، 
اختراع کمونیست ھا نیست، کمونیست ھا فقط خصلت آن را عوض می کنند، آنان آموزش و پرورش را از زیر نفوذ طبقھ حاکم 

بیرون می کشند.
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ھر اندازه کھ در نتیجۀ صنعت بزرگ، ھمھ پیوندھای خانوادگی پرولترھا گسستھ و کودکان بھ یک قلم کاالی ساده تجاری 
و ابزار کار تبدیل می شوند، بھ ھمان اندازه مدیحھ  خوانی ھای بورژوائی درباره خانواده و تربیت، درباره مناسبات عاطفی 

میان والدین و کودکان، ِچنِدش آورتر می شوند.

 تمامی بورژوازی یکصدا بر سر ما فریاد می  زند کھ شما کمونیست ھا می خواھید زنان را اشتراکی کنید.

 بورژوازی در زن خود چیزی جز یک وسیلۀ محض تولید نمی بیند. وقتی کھ می  شنود قرار است از وسائل تولید بھ طور 
اشتراکی بھره  برداری شود، طبعاً نمی  تواند بھ جز این فکر کند کھ نوبت اشتراکی شدن بھ زنان ھم خواھد رسید. بھ فکر او 

حتا خطور نمی کند کھ اساساً موضوع بر سر از میان بردن موقعیت زنان بھ مثابھ صرفاً وسیلھ تولید است.

 وانگھی ھیچ چیزی مسخره  تر از وحشت اخالقی  بورژوازی ما از بھ اصطالح اشتراکی شدن رسمی زنان توسط کمونیست ھا 
نیست. الزم نیست کمونیست ھا زنان را اشتراکی کنند، این قضیھ تقریباً ھمیشھ وجود داشتھ است.

بورژواھای ما کھ بھ در اختیار داشتن زنان و دختران پرولترھایشان قانع نیستند - تازه اگر از فحشای رسمی حرفی نزنیم - اوج 
لذت را در آن می  یابند کھ متقابًال برای زنان یکدیگر تور پھن کنند.

ازدواج بورژوائی در واقعیت، اشتراکی شدن زنان است. حد اکثر بھتانی کھ می  شد بھ کمونیست ھا زد این است کھ گویا      
می  خواھند اشتراکی بودن زنان را کھ ریاکارانھ مخفی می  شود، بی تزویر و رسمی کنند. بھ عالوه بھ خودی خود روشن 

است کھ با برچیده شدن مناسبات کنونی تولید، روسپیگری رسمی و غیر رسمی ناشی از آن ھا ھم ناپدید می شود.

و اما بعد، کمونیست ھا مورد سرزنش قرار گرفتھ اند کھ گویا می خواھند میھن و ملیت را از میان ببرند. کارگران میھن 
ندارند. نمی شود آن  چھ را کھ ندارند، از دست  شان گرفت. از آنجا کھ پرولتاریا باید ابتدا قدرت سیاسی را بھ کف آَوَرد، خود 
را بھ مقام طبقۀ ملیf ارتقا دھد و خود بھ مثابھ یک ملت شکل بگیرد، پس ھنوز خصلت ملی دارد  - اگر چھ بھ  ھیچوجھ نھ 

بھ معنای بورژوائی ی آن.

تفاوت ھا و اختالفات ملی ی مردمان، در نتیجۀ تکامل بورژوازی، در اثر آزادی تجارت، توسط بازار جھانی، ھم  شکل شدِن 
تولید صنعتی و شرایط زیستی ی منطبق با آن ھا، روز بھ روز بیشتر از میان می  روند. حاکمیت پرولتاریا باز ھم بیشتر از 

میان  شان خواھد برد.

اقدام متحد، دست کم در کشورھای پیشرفتھ، یکی از شرایط اولیھ رھائی پرولتاریاست.

 بھ نسبتی کھ استثمار فرد از فرد برافتد، استثمار یک ملت توسط ملت دیگر ھم از میان می رود.

ھمراه با از میان رفتن اختالف طبقاتی در درون ملت ھا، موضع خصمانھ ملت ھا در قبال یکدیگر نیز از میان خواھد رفت.

تھمت ھائی کھ از دیدگاه مذھبی، فلسفی و کًال ایدئولوژیک، بھ کمونیسم زده می شوند، ارزش تعمق بیش تری را ندارند. آیا 
نیازی بھ تعمق ھست تا فھمیده شود کھ ھمراه با شرایط زیستی، مناسبات اجتماعی  و ھستی ی اجتماعی انسان ھا، پندارھا، 
نگرش ھا، باورھا، و در یک کالم، شعورشان ھم تغییر می کند؟ آیا تاریخ اندیشھ بھ جز این را ثابت می  کند کھ تولید معنوی 

با تولید مادی دگرگون می شود؟ افکار حاکم در یک دوره، ھمواره فقط افکار طبقھ حاکم بوده اند.

 وقتی از افکاری صحبت می  شود کھ تمامی جامعھ را انقالبی می کنند، در واقع این حقیقت بیان می شود کھ عناصر نو در دل 
جامعھ کھنھ تکوین یافتھ اند، و با زوال شرایط زیستی ی کھنھ، افکار کھنھ ھم رو بھ محو شدن می روند.

ھنگامی کھ دنیای باستان در حال زوال بود، ادیان باستانی، مغلوِب دین مسیحیت شدند. ھنگامی کھ افکار مسیحی در قرن 
ھژدھم زیر ضرب اندیشھ ھای روشنگری قرار گرفتند، جامعھ فئودالی در حال دست و پنجھ نرم کردن در نبرد مرگ و زندگی 
با بورژوازی انقالبی ی آن زمان بود. اندیشھ آزادی عقیده و مذھب، تنھا بیانگر چیرگی رقابت آزاد، در عرصھ معرفت بود.

خواھند گفت: « افکار مذھبی، اخالقی، فلسفی، سیاسی، حقوقی و غیره بھ ھر حال در جریان تکامل تاریخی دگرگون شده اند، 

طبقۀ ھدایت  کنندۀ ملت (انگلس - ۱۸۸۸)  f
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اما خوِد مذھب، اخالق، فلسفھ، سیاست و حقوق در این دگرگونی ھا، بر جا مانده اند. بھ عالوه، حقایقی ابدی ھمچون آزادی، 
عدالت و غیره وجود دارند کھ شامل ھمھ وضعیت ھای اجتماعی می شوند. اما کمونیسم، حقایق ابدی ، مذھب و اخالق را بھ 
جای آن  کھ نوسازی  شان کند نفی می  کند. بھ این خاطر، کمونیسم با آنچھ سراسر تکامل تاریخی تاکنونی گواه آن است، در 

تضاد است.»

چکیده این اتھام چیست؟ محرک تاریِخ  جوامع تاکنونی، تضادھای طبقاتی بوده است کھ در دوره ھای مختلف، شکل ھای 
مختلف داشتھ اند. این اَشکال ھر چھ بوده باشند، استثماِر بخشی از جامعھ توسط بخشی دیگر، حقیقِت مشترک ھمھ سده ھای 
گذشتھ است. پس جای تعجب نیست کھ شعور اجتماعی در طول قرن ھای متمادی، علی رغم گوناگونی ھا و تفاوت ھا، در 

نوعی قالب عمومی حرکت کرده است، قالبی کھ فقط با محو کامل تقابل طبقاتی بھ تمامی از میان می رود.

انقالب کمونیستی قطعی  ترین گسست از مناسبات مالکیتی است کھ از گذشتھ برجا مانده  اند؛ پس جای تعجب نیست کھ در 
مسیر پیشرفت اش، از افکاری کھ پسماندهٴ گذشتھ ھا ھستند، بھ قطعی ترین شکلی بگسلد.

باری، اتھامات بورژوازی علیھ کمونیسم را رھا کنیم.

در باال دیدیم کھ نخستین گام در انقالب کارگری، ارتقإ  پرولتاریا بھ طبقھ حاکمھ، بھ کف آوردن دمکراسی است. پرولتاریا از 
حاکمیت سیاسی اش برای آن استفاده خواھد کرد کھ تمامی سرمایھ را گام بھ گام از چنگ بورژوازی بیرون بکشد؛ ھمھ وسائل 
تولید را در دست دولت، یعنی پرولتاریای متشکل شده بمثابھ طبقھ حاکم متمرکز کند و کلیت نیروھای مولده را حتی المقدور سریع 
 تر افزایش دھد. این کار طبعاً در ابتدا فقط از طریق مداخالت مستبدانھ در حق مالکیت و در مناسبات تولید بورژوائی، یعنی از طریق 
اقداماتی می تواند عملی شود، کھ از لحاظ اقتصادی نارسا و بی ثبات بھ نظر می رسند، ولی اقداماتی اند کھ در جریان جنبش، از خود 
فراتر می  روند و بعنوان تدابیری برای زیر و رو شدِن تمامی شیوه تولیدی اجتناب ناپذیرند.این اقدامات البتھ بر حسب کشورھای 
مختلف، متفاوت خواھند بود با این  حال در پیشرفتھ  ترین کشورھا اقدامات زیر تقریباً بھ طورعمومی می توانند بھ اجرا درآیند:

۱ -  سلب مالکیت از زمین داران و صرف درآمدھای زمین برای وظائف دولتی.
۲  -  مالیات تصاعدی سنگین. 

۳  -  لغو حق وراثت.
۴  -  مصادرۀ دارائی ھای  مھاجران و یاغیان.

٥ -  تمرکز اعتبارات در دستان دولت از طریق یک بانک ملی با سرمایھ دولتی و برخوردار از انحصار مطلق.
٦  -   تمرکز ترابری در دست دولت.

۷  -  افزایش کارخانھ ھای دولتی، وسائل تولیدی، بارور ساختن و اصالح زمین ھا با یک نقشھ عمومی.
۸  -  اجبار کار بھ طور یکسان برای ھمگان؛ ایجاد ارتش صنعتی بھ ویژه در کشاورزی.

۹  -  متحد کردن موسسات کشاورزی و صنعتی با جھت  گیری در راستای برطرف کردن تدریجی تفاوت میان شھر و    
روستا. 

۱۰- آموزش عمومی و رایگاِن  کودکان. منع کار کودکان در کارخانھ ھا بھ شکل کنونی. درآمیختن آموزش با تولید مادی 
    و غیره و غیره.

وقتی کھ در جریان تکامل، تفاوت ھای طبقاتی از میان رفتھ و تولید در دستان افراِد ھمبستھ متمرکز شده باشد، قدرت عمومی 
ھم خصلت  سیاسی اش را از دست می دھد. قدرت سیاسی در معنای حقیقی عبارت است از قدرت سازمان یافتۀ یک طبقھ 

برای سرکوب طبقھ دیگر.

ھنگامی کھ پرولتاریا در پیکار علیھ بورژوازی خود را ضرورتاً بھ مثابھ طبقھ متحد می سازد، از طریق یک انقالب، خود 
را بھ طبقھ حاکم تبدیل می  کند و بھ عنوان طبقھ حاکم، مناسبات تولیدی را بھ زور برمی چیند، بھ این ترتیب او با از میان 
برداشتن این مناسبات تولیدی، شرایط وجودی ی تضادھای طبقاتی، شرایط بقای طبقات بھ طور کلی، و بدینسان حاکمیت 

خود را بھ عنوان یک طبقھ از میان برمی دارد.

جای جامعۀ کھنۀ بورژوائی با طبقات و تضادھای طبقاتی اش را اجتماعی می  گیرد کھ در آن بالیدن آزادانۀ ھر کس شرط 
بالندگی آزادانھ ھمگان است.
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۳
نوشتھ ھای سوسیالیستی و کمونیستی

  ۱ -  سوسیالیسم ارتجاعی
الف) سوسیالیسم فئودالی

 
مدرن  بورژوائی  جامعھ  علیھ  ھزلنامھ ھائی  داشت  رسالت  تاریخی اش  جایگاه  برحسب  انگلیسی  و  فرانسوی  اشرافیت 
دوران  بھ  تازه  از  دیگر  بار  انگلستان،  اصالحات  جنبش  در  و  فرانسھ   ۱۸۳۰ ژوئیھ  انقالب  در  اشرافیت  این  بنویسد. 
کھ  تنھا چیزی  باشد.  نمی توانست حرفی درمیان  از یک مبارزه سیاسی جدی  دیگر  کاری خورد.  رسیدۀ منفور ضربھ ای 
شده  ناممکن   gسلطنت بازگشِت  دورۀ  کھنھٴ  لفاظی ھای  ھم  نگارش  عرصھ  در  اما  بود.  قلمی  مبارزه  ما۫ند،  باقی  برایش 
بورژوازی  علیھ  دادخواست اش  و  منافع خود چشم  بپوشد  از  ظاھر  در  بود  مجبور  محبوبیت،  برای کسب  اشرافیت  بود. 
درباره  ھزل  تصنیف ھای  خواندن  با  ترتیب  این  بھ  او  کند.  تنظیم  شونده  استثمار  کارگر  طبقھ  منافع  از  دفاع  در  فقط  را 

فراھم می کرد. را  انتقام  جوئی  اسباب  او،  در گوش  کم وبیش شوم  پیشگوئی ھای  کردن  نجوا  و  تازه اش  فرمانروای 

سوسیالیسم فئودالی بھ این ترتیب بھ  وجود آمد. نیمی مرثیھ، نیمی ھزل؛ نیمی پژواک گذشتھ، نیمی تھدید از سوی آینده؛ 
گاھی رنجانندۀ  بورژوازی با داوری ھای تلخ و گزنده، و ھمیشھ مضحک بھ  خاطر عجز کامل اش از درک َرَوند تاریخ نوین.

آن ھا کیسۀ گدائی پرولتاریا را در دست  شان بھ  عنوان پرچم تکان می  دادند تا مردم را پشت سرشان جمع کنند. اما مردم بھ  
محض آنکھ دنبال آنان روان می  شدند، چشم  شان بھ آرم و نشان فئودالی ی منقوش بر پشت آن ھا می افتاد و با قھقھھ ھای 

بلند و تمسخرآمیز راه خود را کج می کردند.

بخشی از لِژیتیمیست ھای فرانسھ [۱۱] و انگلستاِن جوان [۱۲] بھ این نمایش پرداختند. فئودال ھا وقتی استناد می کنند کھ شیوه 
استثمار کردن آنان از قماشی متفاوت از استثمار بورژوائی بوده است، فقط فراموش می کنند کھ آن ھا در شرائط و اوضاعی 

کامًال متفاوت استثمار می  کردند کھ حاال عمر اش بھ  سر آمده است.

وقتی فئودال ھا شاھد می آورند کھ در دوران فرمانروائی آن ھا، پرولتاریای امروزی وجود نداشتھ است، فقط از یاد می 
برند کھ ھمین بورژوازی امروزی، فرزند نظام اجتماعی ی خودشان است.

وانگھی، آن ھا خصلت ارتجاعی ی انتقادشان را چندان ھم پنھان نمی کنند، چون اتھام اصلی  شان بر بورژوازی این است 
کھ در رژیم او طبقھ ای رشد می  کند کھ کِل نظام اجتماعی کھنھ را متالشی خواھد کرد. آن ھا بورژوازی را بیشتر بھ سبب 

آن کھ پرولتاریای انقالبی بھ وجود می آورد سرزنش می کنند تا بھ  خاطر بھ  وجود آوردن پرولتاریا بھ  طور کلی.

از ھمین روست کھ در عمل سیاسی، در ھمۀ مقررات سرکوبگرانھ علیھ طبقھ کارگر ھمدستی می کنند، و در زندگی عادی، 
علی رغم عبارت پردازی ھای پر طمطراق شان، بھ راحتی سیب ھای طالئی راh جمع می کنند، و وفا  و عشق و شرف را در 

i.معاملھ، با پشم گوسفند و چغندر قند و عرق، معاوضھ می کنند
سوسیالیسم کشیشی و سوسیالیسم فئودالی ھمانطور دست  در دست ھم حرکت می کنند، کھ کشیش ھمیشھ دست در دست 

فئودال حرکت کرده است.

ھیچ چیز آسان  تر از رنگ و لعاب سوسیالیستی دادن بھ ریاضت کشی ی مسیحی نیست. مگر مسیحیت نیز بر مالکیت 
خصوصی، بر ازدواج و بر دولت نتاختھ است؟  و مگر بجای آن ھا صدقھ و گدائی، تّجرد و ریاضت  کشی، صومعھ  نشینی 

و کلیسا را موعظھ نکرده است؟ سوسیالیسم مسیحی فقط آب مقدسی است کھ کشیش با آن خشم اشراف را تبّرک می کند.

منظور، دوره بازگشت سلطنت در فرانسھ ۱۸۱٤ تا ۱۸۳۰ است و نھ بازگشت سلطنت در انگلستان ۱٦٦۰ تا ۱٦۸۹(توضیح انگلس – ۱۸۸۸)  g
h  کھ از درخت صنعت افتاده اند ( انگلس – ۱۸۸۸)

i  این موضوع  بیش تردر مورد آلمان صدق می کند کھ اشراف زمیندار و مالکان، بخش بزرگی از امالک را بھ حساب خودشان برای بھره 
برداری در اختیار مباشران می گذارند و در کنار آن، بھ تولید کالِن قند چغندر و عرق سیب زمینی می پردازند. اشراف توانگر انگلیسی ھنوز تا این 
حد تنزل نکرده اند اما خوب بلد اند کھ چطور می شود برای جبران کاھش اجاره بھا،  نام خود را در اختیار مؤسسین کم و بیش مشکوِک شرکت ھای 

سھامی گذاشت. ( توضیح انگلس – ۱۸۸۸)



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7373                                                       دوره جدید                                                                     اکتبر                                                        دوره جدید                                                                     اکتبر 20212021

                                                     صفحه (82)

ب) سوسیالیسم خرده  بورژوائی

اشرافیت فئودالی تنھا طبقھ ای نیست کھ بھ دست بورژوازی سرنگون شده و شرایط زندگی اش در جامعھ بورژوائی پژمرده 
و از میان رفتھ است. حاشیھ شھری ھای قرون وسطائی و دھقانان خرده پا، پیشگاماِن بورژوازی جدید بودند. در کشورھای 

از لحاظ صنعتی و تجاری کمتر رشد یافتھ، این طبقھ ھنوز درکنار بورژوازی ی بالنده، در حال روئیدن است.

در کشورھائی کھ تمدِن جدید رشد کرده است، یک خرده بورژوازی جدید ھم شکل گرفتھ است کھ میان پرولتاریا و بورژوازی 
در نوسان است و بھ عنوان بخش مکمل جامعۀ بورژوائی، مدام خود را بازسازی می  کند. اعضای این طبقھ کھ پیوستھ در 
اثر رقابت بھ درون پرولتاریا پرتاب می شوند، بھ چشم خود نزدیک شدِن لحظھ ای را می بینند کھ با پیشرفت صنعت بزرگ، 
بھ  مثابھ یک بخش مستقِل جامعھ جدید، بکلی از میان رفتھ و جای خود را در تجارت، صنعت و کشاورزی، بھ سرکارگرھا 

و خدمھ داده باشند. 

در کشورھائی چون فرانسھ کھ طبقھ دھقان بسیار بیشتر از نیمۀ جمعیت را تشکیل می  دھد، طبیعی بود کھ نویسندگانی کھ 
در دفاع از پرولتاریا بھ انتقاد از بورژوازی برمیخاستند، در انتقادات  شان از رژیم بورژوائی، معیارھای خرده  بورژوائی و 
خرده  دھقانی را بھ  کار برند و از موضع خرده  بورژوائی جانب پرولتاریا را بگیرند. سوسیالیسم خرده  بورژوائی این  گونھ 

تکوین یافت. آثار سیسموندی[۱۳] نھ  فقط برای فرانسھ، بلکھ برای انگلستان ھم سرآمِد این ادبیات است.

مزّورانۀ  َبزک  کاری  کرد؛  تشریح  تیزفھمی  بیشترین  با  را  تولیدی جدید  مناسبات  در  موجود  این سوسیالیسم، تضادھای 
اقتصاددانان را برمال ساخت؛ اثرات مخرب تولید ماشینی و تقسیم کار، تمرکز سرمایھ ھا و امالک،  مازاد تولید، بحران ھا، 
سقوط ناگزیر خرده  بورژواھا و دھقانان خرده پا، فالکت پرولتاریا، ھرج و مرج در تولید، عدم تناسب ھای فاحش در تقسیم 
ثروت، جنگ ویرانگر صنعتی میان ملل، منسوخ شدن آداب و رسوم پیشین، مناسبات خانوادگی پیشین و ملیت ھای پیشین 

را، بھ  نحوی انکارناپذیر بھ اثبات رساند.

با این  حال این سوسیالیسم در مضموِن اثباتی اش یا می خواھد وسائل قدیمی تولید و مبادلھ و بھ ھمراه آن ھا مناسبات قدیمی 
مالکیت و جامعھ قدیم را احیاء کند، یا می خواھد وسائل مدرن تولید و مبادلھ را بھ زور در چارچوب مناسبات مالکیت کھنھ ای 
جا کند کھ توسط ھمان وسائل متالشی شدند - و باید می شدند. در ھر دو حال، این یک سوسیالیسم ارتجاعی و در عین  حال 

خیالی است.

ھمیاری صنفی در کارخانھ، و اقتصاد پدرساالرانھ[۷] در روستا. این ھا ھستند حرف آخر این سوسیالیسم.

.jادامۀ راه این مکتب، بھ خماری رّقت انگیزی کشید

ج) سوسیالیسم آلمانی یا «حقیقی»

  نوشتھ ھای سوسیالیستی و کمونیستی فرانسھ، کھ در زیر فشار بورژوازی حاکم پدید آمده و تجلی قلمی ی مبارزه با این 
حاکمیت است، در دوره ای بھ آلمان نفوذ کرد کھ بورژوازی بھ نوبۀ خود مبارزه اش علیھ استبداد فئودالی را آغاز کرده 

بود.

فیلسوف ھا، نیمچھ فیلسوف ھا و خوش ذوقان آلمانی با ولع بھ طرف این نوشتھ ھا ھجوم بردند و فقط  فراموش کردند کھ 
ھمزمان با انتقال چنین نوشتھ ھائی از فرانسھ، شرایط زندگی فرانسوی بھ آلمان منتقل نشده بود. در اوضاع و احوال آلمان، 
ادبیات فرانسوی تمامی ی معنای بال واسطۀ عملی خود را از دست داد و صرفاً جنبۀ ادیبانھ پیدا کرد. این آثار می بایست 
ھمچون خیالپروری ھائی برای سرگرمی در باره جامعھ حقیقی، درباره تکوین ماھیت انسانی، بھ  نظر برسند.[۱٤] بھ این 
ترتیب، فھم فیلسوفان آلمانی قرن ھجدھم از معنای خواستھ ھای اولیۀ انقالب فرانسھ این بود کھ گویا فقط خواستھ ھای «خرد 
عملی» را بیان کرده است؛ و اراده بھ خرج دادِن بورژوازی انقالبی فرانسھ ھم در چشم آنان، قوانین ارادۀ ناب معنی می 

 داد، اراده، آنچنان کھ باید باشد، ارادۀ حقیقی ی بشری.
کار نویسندگان آلمانی تنھا این بود کھ اندیشھ ھای نوین فرانسوی را با وجدان فلسفی کھنھ خودشان ھمساز کنند یا از آن ھم 

بیشتر، اندیشھ ھای فرانسوی را از موضع فلسفی خودشان فرا بگیرند.

j       سرانجام وقتی کھ واقعیات سرسخت تاریخی ھرگونھ نشئۀ خود فریبی را زایل کردند ادامۀ راه این مکتب  ...  (توضیح انگلس- ۱۸۸۸)
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این فراگیری بھ ھمان نحوی صورت گرفت کھ آدمی زبان خارجی یاد می گیرد، یعنی از طریق ترجمھ.  معروف است کھ  
راھبان چگونھ دستنوشتھ ھای کالسیک عصر بت  پرستی باستان را با  شرح حال کاتولیکی ی بی  مزۀ قدیسان می  پوشاندند. 
اصلی  نسخۀ  بر  را  فلسفی شان  مھمالت  ھا  آن  کردند.  را  کار  این  فرانسوی، عکس  کفرآلود  نوشتھ ھای  با  آلمانی  ادیبان 
فرانسوی پشتْ نویسی کردند. مثًال در پشت نقد فرانسوی بر مناسبات پولی نوشتند « بیگانگی ی ماھیت بشری»؛ در پشت 

نقد فرانسوی بر دولت بورژوائی نوشتند « سلب حاکمیت از کلیت مجرد» و غیره.

آن ھا ُسراندِن لفاظی ھای فلسفی  شان بھ زیر دستاوردھای فرانسوی را « فلسفھ عمل «، « سوسیالیسم حقیقی «، « ِعلم 
کمونیستی  و  ادبیات سوسیالیستی  بدین  سان  دادند.  نام   و غیره  فلسفی سوسیالیسم «  پی ریزی   » آلمانی  سوسیالیسم»، 
فرانسوی رسماً عقیم شد؛ و چون این ادبیات در دست آلمانی، دیگر بیانگر مبارزه طبقھ ای علیھ طبقھ دیگر نبود، امر بر 
آلمانی مشتبھ شد کھ بر « یکجانبگی فرانسوی» غلبھ کرده است؛ بجای مطالبات حقیقی، مطالبۀ حقیقت، و بھ  جای منافع 
پرولتاریا، منافع نوع بشر - بشر بطور کلی را نمایندگی می کند؛ بشری کھ بھ ھیچ طبقھ ای، و اساساً بھ واقعیت تعلق ندارد 

و جایش در قلّھ ھای ِمھ آلود خیالپردازی ھای فلسفی است.

این سوسیالیزم آلمانی کھ سیاه  مشق ھای دبستانی ناشیانھ اش را آن ھمھ جدی و ارزنده می پنداشت و در ھمھ جا جار میزد، اندک 
اندک معصومیِت دانش پژوھانھ  اش را ازدست داد. مبارزۀ بورژوازی آلمان بویژه  پروس علیھ فئودال ھا و سلطنت مطلقھ، در 
یک کالم جنبش  لیبرالی، داشت جدی  تر می  شد. یک چنین فرصت دلخواھی بھ سوسیالیسم « حقیقی» ارزانی شده بود کھ مطالبات 
رقابت  علیھ  انتخاباتی،  دولت  علیھ  لیبرالیسم،  علیھ  سنتی  نفرین  و  لعنت  دھد؛  قرار  سیاسی  جنبش  برابر  در  را  سوسیالیستی 
بورژوائی، آزادی بورژوائی مطبوعات، حقوق بورژوائی، آزادی  و برابری بورژوایی را فریاد بزند و توده مردم را پیشاپیش آگاه 
کند تا بداند کھ چرا در این جنبش بورژوایی نھ  فقط چیزی بھ  دست نمی آورد، بلکھ ھمھ چیز را از دست می دھد. سوسیالیسم آلمانی 
در سِر بزنگاه فراموش کرد کھ انتقاد فرانسوی – کھ او پژواک بی روح آن است - بر پیشفرِض یک جامعۀ بورژوائی ی نوین با 
شرائط زیستی ی مادی و ساختار سیاسی متناسب با آن مبتنی بود، بھ عبارت دیگر بھ پیش شرط ھائی کھ پیکار برای بھ  دست 

آوردن آن ھا مسألۀ امروزی آلمان است.

این سوسیالیسم ھمچون مترسکی از خدا رسیده، در خدمت حکومت ھای خود کامھ با ھمراھانی از کشیشان، واعظان، زمینداراِن 
کلّھ  پوک و دیوان ساالران، علیھ بورژوازِی تھدیدگر و بالنده عمل می  کرد.

قیام ھای  تفنگی کھ ھمین حکومت ھا علیھ  گلولھ ھای  تلخ شالق ھا و  برای خوراندِن ضربات  بود  ئی  این سوسیالیسم، شیرینی 
کارگری بھ  کار می  بردند. [۱٥] سوسیالیسم « حقیقی» در ھمان حال کھ بھ عنوان سالحی علیھ بورژوازی آلمان در دست حکومت ھا 

قرار گرفتھ بود، منافع ارتجاعی خرده  بورژوازیk آلمان را ھم بی واسطھ نمایندگی  می کرد.                          

در آلمان بنیان واقعی وضع موجود را خرده  بورژوازی ی  باقی مانده از قرن شانزدھم می سازد - کھ از آن زمان مدام در اشکال 
مختلف از نو سر برآورده است. بقای او، دوام وضع موجود در آلمان است. او از حاکمیت صنعتی و سیاسی ی بورژوازی در 
وحشِت زوال حتمی است : از یک  سو در نتیجۀ تمرکز سرمایھ، از سوی دیگر بوسیلھ برآمِد یک پرولتاریای انقالبی. بھ گمان 
او، سوسیالیسم « حقیقی» تیری بود کھ این ھر دو نشان را با ھم می  زد. این سوسیالیسم مثل یک بیماری ھمھ  گیر شیوع یافت.

جامۀ بافتھ از تار عنکبوِت خیال، با شماره  دوزی ی گل ھای ُطرفۀ فصاحت، آبیاری شده با ژالھ ھای احساساتی لطیف و نفسگیر؛ 
این جامۀ فاخر کھ سوسیالیست ھای آلمان مشتی استخوانِ «حقایق ابدی » شان را در آن می  پوشاندند، تنھا بھ درد افزایش فروش 

مطاع  شان در میان چنین جماعتی می  خورد.

سوسیالیسم آلمانی بھ سھم خود بیش از پیش وظیفھ خود دانست کھ سنگ نمایندگی این خرده  بورژوازی فرومایھ را بھ سینھ بزند.

او ملت آلمان را ملت نمونھ  و خرده بورژوای سفلھ آلمان را بھ  عنوان انساِن نمونھ معرفی کرد؛ او بھ ھر رذالِت این انساِن نمونھ 
یک معنای معنوی و واالی سوسیالیستی داد، درست وارونۀ آنچھ کھ بود. او تا بھ آخِر خط پیش رفت و مستقیماً علیھ مشی « 

ویرانگری خشن « کمونیست ھا بھ میدان آمد  و خود را بی طرف و برفرازھمۀ مبارزات طبقاتی اعالم کرد.

بھ  جز چند استثنای نادر، ھر آنچھ در آلمان تحت عنوان ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی در گردش است، در زمره این آثار چرکین 
l.و خشم  انگیز است

k  فرومایھ (افزودۀ انگلس – ۱۸۸۸)
l  توفان انقالب ۱۸۴۸ این جریان سرتا پا نخ نما را در ھم پیچید و ھوس ادامھ دادن بھ داعیۀ سوسیالیستی را از سر رھروان اش انداخت. 

نمایندۀ اصلی و نمونۀ کالسیک این   جریان، آقای کارل گرون Karl Grün  است.( افزودۀ انگلس بر چاپ آلمانی ۱۸۷۰) 
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۲ -  سوسیالیسم محافظھ  کار، یا بورژوائی

 بخشی از بورژوازی میل دارد بھ برطرف کردن ناھنجاری ھای اجتماعی کمک کند تا ھستی ی جامعھ بورژوائی تضمین شود.

کارکن، سازمان  دھندگان خیریھ ھا،  انساندوستان، اصالحگران وضع طبقات  نوعدوستان،  اقتصاددانان،  این زمره اند:  از 
اعضای انجمن ھای مبارزه با آزار حیوانات، بانیان انجمن ھای طرفدار اعتدال[۱٦]، و وصلھ - پینھ کن ھائی ازھر قماش. این 
سوسیالیسم بورژوائی بھ  صورت مجموعھ ای از اصول نیز ساختھ و پرداختھ شده است، برای نمونھ از  « فلسفۀ فقر» اثر 

پرودون[۱۷] یاد می کنیم.

اند   ناگزیِر ھمین شرایط   کھ محصول  و خطراتی  مبارزات  بدون  را  نوین  بورژواھای سوسیالیست، شرائط حیات جامعۀ 
آنان  از میان برمی  دارند، می خواھند.  انقالبی می  کنند و  با حذف عناصری کھ آن را  آنان جامعۀ موجود را  می خواھند. 
می پندارد.  دنیا  بھترین  طبعاً  دارد،  حاکمیت  آن  در  کھ  را  دنیائی  بورژوازی،  می  خواھند.  پرولتاریا  بدون  را  بورژوازی 
سوسیالیسم بورژوائی، این پندار آرامبخش را بھ  صورت یک نظام کم و بیش کاملی از اصول در می آَوَرد. وقتی او از 
پرولتاریا می خواھد کھ اصول وی را پیاده کند و قدم در بیت المقدس جدید بگذارد، در اساس فقط از او می خواھد کھ در جامعۀ 

کنونی درجا بزند، اما تصویر کریھ این جامعھ را از ذھن خود پاک کند.

یک شکِل کمتر نظام یافتھ  و بیشتر عملی ی این سوسیالیسم، می  کوشد طبقھ کارگر را از ھر جنبش انقالبی دلسرد کند، از 
این طریق کھ ثابت کند کھ آنچھ می  تواند برای او سودمند باشد، نھ این یا آن دگرگونی ی سیاسی، بلکھ تنھا یک دگرگونی 
در شرایط مادی زندگی، در شرایط اقتصادی است. اما منظور این سوسیالیسم از دگرگونی در شرایط مادی زندگی، بھ ھیچ 
وجھ از میان بردن مناسبات تولیدی بورژوائی نیست کھ فقط از راه ھای انقالبی ممکن است، بلکھ منظوراش اصالحاتی 
اداری است کھ بر پایھ ھمین مناسبات تولیدی انجام می شوند، اصالحاتی کھ در مناسبات میان کاِر دستمزدی و سرمایھ چیزی 
را تغییر نمی  دھند بلکھ در بھترین حالت ھزینھ ھای حاکمیت را برای بورژوازی کاھش می  دھند و بار بودجھ دولت اش را 

سبک می  کنند.

سوسیالیسم بورژوائی تنھا ھنگامی موفق می شود خود را آنگونھ کھ ھست بروز دھد کھ بھ ھیأت لفاظی محض درمی آید:
تجارت آزاد، بھ سود طبقھ کارگر! حمایت گمرکی، بھ سود طبقھ کارگر! زندان ھای انفرادی، بھ سود طبقھ کارگر! این است 
آخرین حرف و تنھا حرف جدی سوسیالیسم بورژوائی. سوسیالیسم آنان در این ادعا خالصھ می  شود کھ بورژواھا بورژوا 

ھستند - بھ سود طبقھ کارگر!
 

۳ -  سوسیالیسم و کمونیسم انتقادی - تخیلی

 در اینجا ما از آثاری کھ در ھمھ انقالب ھای کبیر معاصر، بیانگر خواست ھای پرولتاریا بوده اند ( نوشتھ ھای بابوف[۱۸] و 
غیره) حرفی نمی  زنیم.

نخستین تالش ھای پرولتاریا برای بھ کرسی نشاندن منافع مستقیم طبقاتی اش بھ ھنگام برانگیختگی ھمگانی در دورۀ سقوط  
جامعھ فئودالی  ضرورتاً بھ ناکامی انجامیدند، یکی بھ سبب ناپختگی وضعیت خود پرولتاریا و دیگر  بخاطر فقدان شرایط 
مادی رھائی اش - کھ تازه خوِد این شرائط، محصول عصر بورژوائی اند. آن ادبیات انقالبی کھ این نخستین جنبش پرولتاریا 
را ھمراھی می کرد، در محتوا بھ ناگزیر ارتجاعی بود، ادبیاتی کھ ریاضت  کشی ی ھمگانی و برابرسازی بَدوی را می آموخت.

نظام عقیدتی حقیقی سوسیالیستی و کمونیستی، مکاتب َسن سیمون Saint Simon  ، ُفوریھ Fourier ، آِون 
Owen  و غیره، در دوره اولیھ و تکامل نیافتۀ مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی، کھ در باال شرح اش دادیم ( ر. ک:                    

« بورژواھا و پرولترھا») پدید می آیند.

ابداع کنندگان این مکتب، در واقع تضاد طبقات، ھمچنین تأثیر عوامل نابود کننده در جامعھ حاکم را می بینند اما در جانب 
پرولتاریا ھیچ ابتکار عمل تاریخی و ھیچ جنبش سیاسی ی متعلق بھ او را مشاھده نمی  کنند. چون رشد تضاد طبقاتی با رشد 
صنعت ھمگامی می  کند، آنان شرایط مادی رھائی پرولتاریا را نیز در برابر خود نمی  بینند و بھ دنبال یک ِعلم اجتماعی و 

قوانین اجتماعی برای خلق این شرایط می  گردند.

جای عمل اجتماعی را باید عمِل کشف و شھودی خودشان بگیرد؛ جای شرائط تاریخی برای رھائی را، شرائط خیالی؛ جای 
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تشکل تدریجی پرولتاریا بھ  صورت طبقھ را  یک سازمان اجتماعی من  درآوردی. تاریخ آینده جھان برای آنان، محصول 
تبلیغ و اجرای طرح ھای اجتماعی شان است.

آنان در حقیقت، آگاھانھ در طرح ھا شان از منافع طبقھ کارگر عمدتاً بھ عنوان رنجبر ترین طبقھ دفاع می کنند. پرولتاریا برای 
آن ھا تنھا بھ این خاطر کھ رنجبر ترین طبقھ است موضوعیت دارد.

شکل نارِس مبارزه طبقاتی و نیز وضع زندگی خودشان، سبب می  شود کھ آنان خود را خیلی برفراز این تضاد طبقاتی 
بپندارند. آن ھا می خواھند وضع زندگی ھمھ اعضای جامعھ از جملھ مرفھ  ترین ھا را بھبود ببخشند. بھ این دلیل است کھ 

پیوستھ کل جامعھ را بدون تفاوت، و البتھ طبقھ حاکم را با ارجحیت، مخاطب قرار می دھند.

گویا تنھا کافی است مکتب آنان فھمیده شود، تا بھ  عنوان بھترین طرح ممکن برای بھترین جامعۀ ممکن، مورد پذیرش 
قرار بگیرد.

بدین سبب آنان ھر اقدام سیاسی و بخصوص انقالبی را رد می  کنند. آنان می  خواھند از راه ھای مسالمت  جویانھ بھ ھدف ھای 
خود برسند، و می کوشند از طریق خرده آزمون ھای طبعاً محکوم بھ شکست، و با نیروی سرمشق، راه را بر انجیل اجتماعی 

جدید باز کنند. 

این تابلوی رویائی از جامعھ آینده، با دورانی کھ در آن پرولتاریا بسی رشد نایافتھ و دارای تّصوری موھوم از موقعیت خود 
است، با نخستین اشتیاق غریزی او برای یک دگرگونی عمومی جامعھ انطباق دارد.

اما این نوشتھ ھای سوسیالیستی و کمونیستی، دارای عناصر انتقادی ھم ھستند. آن ھا بر ھمۀ بنیادھای جامعھ موجود حملھ 
می کنند. از این جھت، آن ھا مصالح بسیار ارزنده ای را برای آگاھی پرولتاریا عرضھ کرده اند. احکام اثباتی آن ھا درباره 
جامعھ آینده، برای مثال، از میان بردن تضاد میان شھر و روستا، خانواده، ثروت اندوزی خصوصی، کاِر دستمزدی، اعالم 
ھماھنگی اجتماعی، تبدیل دولت بھ فقط اداره کنندۀ تولید، ھمگی این احکام ایشان، ھمانا بر برافتادن تضاد طبقاتی داللت 
دارند کھ تازه دارد رشد خود را آغاز می کند؛ تضادی کھ آنان تنھا در حالت ابتدائی ی بی شکل و نامعین می  شناسند اش. 

برای ھمین، خود این احکام، ھنوز جنبۀ تخیلی محض دارند.

اھمیت سوسیالیسم و کمونیسم انتقادی - تخیلی رابطھ ای معکوس با تکامل اجتماعی دارد. بھ میزانی کھ مبارزه طبقاتی رشد 
می  کند و شکل می  گیرد، رؤیای ایستادن بر فراز این مبارزه و درافتادن خیالی با آن،  اعتبار عملی و حقانیتm نظری اش 
فرقھ ھائی  ھمواره  شاگردان  شان  بودند،  انقالبی  جھات  بسیاری  از  مکاتب  این  پایھ  گذاران  اگر  پس  گیرد.  می  آن  از  را 
ارتجاعی شده اند. اینان در برابر پیشروی تکامل تاریخی پرولتاریا، دو دستی بھ نظریات کھنۀ استادان چسبیده اند. از اینرو 
با سماجت می  کوشند مبارزه طبقاتی را دوباره ُکند کنند و تضادھا را آشتی دھند. آنان ھنوز ھم خواب آن را می  بینند کھ 
جامعھ رویائی شان را از طریق آزمون پیاده کنند. فاالنستر ھای تک   افتاده تأسیس کنند، ُھوم – ُکلُنی ھا بسازند، یک ایکاری 
کوچک - قطع جیبی ی بیت المقدس - برپا کنند. و برای ساختن ھمھ این کاخ ھای رویائی، مجبورند کھ از نوعدوستی قلب ھای 
بورژوائی و کیسھ ھای  پول  شان مدد بخواھند. این ھا اندک اندک بھ جرگھ سوسیالیست ھای ارتجاعی یا محافظھ کاری کھ 
در باال شرح داده شد تنزل می کنند و تنھا چیزی کھ ھنوز از آنان متمایزشان می کند، منسجم  تر بودِن دانش پژوھی و تعصب 

خرافی  شان بھ قدرت اعجاز دانش اجتماعی  شان است. 

از اینرو آنان باشدت تمام در برابر ھمھ جنبش ھای سیاسی کارگران - کھ گوئی از بی ایمانی کور نسبت بھ انجیل جدید ناشی 
می شوند  - می ایستند.

طرفداران آِون در انگلستان در برابر چارتیست ھا[۱۹]، و طرفداران ُفوریھ در فرانسھ در برابر رفرمیست ھا[۲۰]  بھ مخالفت 
بر می خیزند.

فاالنستر Phalanstère اشاره ای بود بھ مجتمع ھای سوسیالیستی طراحی شده توسط فوریھ [ Charles Fourier ] ؛ کبھ  [Cabet] ھم   m
 Home نام داده بود. ( یادداشت انگلس بر ترجمھ انگلیسی ۱۸۸۸). ھوم کلنی  Icarie شھر رویائی و بعدھا جامعۀ کمونیستی اش در آمریکا را ایکاری

Colony نامی بود کھ اُِون بھ جوامع کمونیستی نمونھ اش داده بود. ( انگلس- آلمانی ۱۸۸۹۰)
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٤
 موضع کمونیست ھا

در قبال احزاب گوناگون اپوزیسیون

 با توجھ بھ بخش دوم، خود بھ خود می  توان دریافت کھ رابطھ کمونیست ھا با احزاِب ھم اکنون شکل گرفتۀ کارگری، از جملھ 
رابطھ آنان با چارتیست ھا در انگلستان و طرفداران اصالحات ارضی در آمریکای شمالی چگونھ است.کمونیست ھا برای 
برآورده شدن مطالبات و ھدف ھای بی واسطھ و منافع طبقھ کارگر مبارزه می  کنند، اما آنان در جنبش امروز، درعین حال ، 
از آیندۀ جنبش نیز دفاع می  کنند. در فرانسھ، کمونیست ھا در برابر بورژوازی محافظھ  کار و رادیکال، با حزب سوسیالیسِت 
دموکرات*n متحد می شوند  بی آنکھ بھ این خاطر، از حق برخورد انتقادی نسبت بھ شعارھای توخالی و توھمات بھ جا مانده 

از سّنِت انقالب، بگذرند.
در سوئیس، آنان از رادیکال ھا پشتیبانی می  کنند، بدون غفلت از این کھ این حزب از عناصر متضادی ترکیب شده است: یک بخش،

 از سوسیالیست ھای دمکرات بھ معنای فرانسوی آن و بخشی، از بورژوازی رادیکال. 
در میان لھستانی ھا، کمونیست ھا از حزبی پشتیبانی می  کنند کھ یک انقالب ارضی را شرط رھائی ملی قرار می  دھد، ھمان 

حزبی کھ قیام ۱۸۴۶ در کراکوی را فراخواند. 

بورژوازی علیھ سلطنت مطلقھ، زمین  داری  با  کمونیست مشترکاً  کند، حزب  انقالبی عمل  بورژوازی،  آلمان، ھرگاه  در 
فئودالی و خرده  بورژواگری مبارزه می  کند. اما برای آن کھ کارگران آلمان بتوانند شرایط اجتماعی و سیاسی  ئی را کھ 
بورژوازی باید با حاکمیت خود بھ  ھمراه بیاورد بی  درنگ ھمچون بسیاری سالح ھا بھ سوی بورژوازی بچرخانند، و برای 
آن کھ پس از سرنگونی طبقات ارتجاعی در آلمان، نبرد علیھ خود بورژوازی بی  درنگ آغاز شود، این حزب لحظھ ای را در 

آگاه کردن ھرچھ بیشتر کارگران از تضاد دشمنانھ میان بورژوازی و پرولتاریا از دست نمی دھد. 

کمونیست ھا توجھ عمده خود را بھ آلمان معطوف می  کنند چون آلمان در آستانھ یک انقالب بورژوائی قرار دارد؛ و نیز چون 
این انقالب در شرایط پیشرفتگی تمدن اروپائی بطور کلی، و با یک پرولتاریای بسیار رشد یافتھ  تر از انگلستاِن قرن ھفدھم 
و فرانسۀ قرن ھژدھم رخ می  دھد، پس انقالب بورژوائی آلمان فقط می تواند پیش  درآمد بی  واسطۀ یک انقالب پرولتاریائی 

باشد.

در یک کالم، کمونیست ھا در ھمھ  جا از ھر جنبش انقالبی علیھ اوضاع اجتماعی و سیاسی موجود حمایت می کنند. آنان در  
این جنبش ھا بر مسئلھ مالکیت - ھر شکِل کم یا بیش متکاملی کھ بر خود گرفتھ باشد - بھ  عنوان مسئلۀ اساسی جنبش تأکید 

می کنند.

سرانجام، کمونیست ھا در ھمھ جا برای پیوند و تفاھم احزاب دمکراتیک ھمھ کشورھا تالش می کنند.

کمونیست ھا از پنھان کردن نظرات و نیات  شان اِبا دارند. آن ھا آشکارا اعالم می  کنند کھ ھدف ھایشان تنھا از راه سرنگونی ی  
تمامی نظم اجتماعی موجود با توسل بھ زور قابل تحقق اند. بگذار طبقات حاکم در برابر یک انقالب کمونیستی برخود بلرزند. 

پرولترھا در آن چیزی جز زنجیرھایشان را از دست نمی دھند. آن ھا دنیائی برای فتح کردن دارند.

   پرولترھای ھمھ کشورھا، متحد شوید
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پیوست یک

سرسخن ھا و پیشگفتارھای مارکس و انگلس
بر چاپ ھای « مانیفست » [۲۳]

سر سخن
برای چاپ آلمانی در ۱۸۷۲

اتحادیھ کمونیست ھا، یک سازمان بین المللی کارگری - کھ در اوضاع و احوال آن روزی طبعاً نمی توانست مخفی نباشد - 
در کنگره نوامبر ۱۸۴۷ کھ در لندن برگزار شد، بھ امضاء کنندگان زیر مأموریت داد برنامھ مشروح نظری و عملی حزب 
را برای انتشار علنی تھیھ کنند. چنین بود کھ مانیفست زیرین پدید آمد و دستنویس آن چند ھفتھ پیش از انقالب فوریھ 
[۲٤] برای چاپ بھ لندن فرستاده شد. مانیفست کھ نخستین بار بھ زبان آلمانی انتشار یافت، تا کنون بھ ھمین زبان دست کم 

دوازده چاپ مختلف در آلمان، انگلستان و آمریکا داشتھ است. مانیفست بھ زبان انگلیسی نخستین بار در سال ۱۸۵۰ در 
مجلھ   Red Republican با ترجمھ خانم ھلن مک فارلین Helen Macfarlane بعد، در سال ۱۸۷۱ با سھ ترجمھ 
مختلف دیگر در آمریکا منتشر شد؛ بھ زبان فرانسھ اول در پاریس، در آستانھ انقالب ژوئن ۱۸۴۸ و بھ تازگی در مجلھ 
Le Socialiste چاپ نیویورک منتشر شد ؛ و چاپ جدیدی ھم در دست تھیھ است؛ بھ زبان لھستانی، کمی بعد از نخستین 
چاپ آلمانی منتشر شد؛ بھ زبان روسی، در سال ھای شصت در ژنو، و بھ زبان دانمارکی نیز کمی پس از انتشار نخستین 

چاپ آلمانی، ترجمھ شد.

با آن کھ طی بیست و پنج سال اخیر اوضاع و احوال بسیار تغییر کرده است، اصول عامی کھ در این مانیفست بیان شده، 
رویھمرفتھ صحت کامل خود را حفظ کرده اند. اینجا و آنجا می بایست برخی جزئیات اصالح شوند. مانیفست، خود صراحت 
دارد کھ کاربست عملی این اصول ھمواره و در ھمھ جا تابع اوضاع و احوال تاریخی موجود خواھد بود، و بدین جھت برای 
اقدامات انقالبی ی عنوان شده در بخش دوم، وزن خاصی داده نشده است. این قطعھ امروز از بسیاری جھات می باید بطور 
دیگری بیان شود. در برابر رشد عظیم صنعت بزرگ در بیست و پنج سال گذشتھ و ھمراه با آن، پیشرفت تشکل ھای حزبی 
طبقھ کارگر، در برابر تجربیات عملی انقالب فوریھ و خیلی مھم تر از آن، تجارب کمون پاریس کھ در آن برای نخستین 
بار پرولتاریا قدرت سیاسی را بھ مدت دو ماه از آِن خود کرد، این برنامھ در جاھائی کھنھ شده است. کمون ھمانا ثابت کرد 
کھ چرا « طبقھ کارگر نمی تواند ماشین دولتی حاضر و آماده را صرفاً تصاحب کرده و برای منافع خود بھ کار بیاندازد».             
( رجوع شود بھ کتاب «جنگ داخلی در فرانسھ. پیام شورای کل جمعیت جھانی کارگران»، چاپ آلمانی، ص ۱۹، کھ در آنجا 
این اندیشھ بطورکامل  بیان شده است). و بعد، ناگفتھ روشن است کھ انتقاد از نوشتھ ھای سوسیالیستی، برای امروز ناقص 
است؛ چون تا ۱۸۴۷ را در بر می گیرد؛ ھمینطور موضع کمونیست ھا در قبال احزاب مختلف اپوزیسیون (بخش چھارم) 
ھرچند در خطوط کلی، امروز ھم درست اند، اما در وضعیت مشخص، حاال دیگر کھنھ شده اند، چون وضعیت سیاسی بکلی 
عوض شده و تحوالت تاریخی، اکثر احزابی را کھ در آنجا نام برده شده اند، از صفحھ روزگار محو کرده است. اما از آنجا کھ 
مانیفست یک سند تاریخی است، ما بھ خودمان حق نمی دھیم کھ تغییری در آن بدھیم. شاید چاپ دیگری بامقدمھ ای ھمراه 
شود کھ فاصلھ ۱۸۴۷ تا بھ امروز را پر کند؛ چاپ حاضر، نا منتظره  تر از آن در برابر مان قرار گرفت کھ مجال این کار را 

داشتھ باشیم.   

 لندن، ۲۴ ژوئن ۱۸۷۲   

  کارل  مارکس     فردریک انگلس

                                                                                 پیشگفتار
بر چاپ روسی ۱۸۸۲ 

نخستین چاپ روسی « مانیفست حزب کمونیست » ترجمھ باکونین [۲٥ ] در اوائل سال ھای شصت در چاپخانھ  کولوکول [۲٦] 
انجام گرفت. در چشم غربی ھا چاپ روسی « مانیفست » در آن زمان فقط می توانست  یک کار عجیب مطبوعاتی بھ نظر 
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برسد. چنین برداشتی امروزه دیگر جائی ندارد. 

پایانی « مانیفست »: موضع کمونیست ھا در  قلمرو جنبش کارگری در آن زمان ( دسامبر۱۸٤۷ ) را فصل  محدودیت 
قبال احزاب گوناگون اپوزیسیون در کشورھای مختلف بھ روشنی نشان می دھد.  در این فصل در واقع جای روسیھ و 
ایاالت متحده خالی است. آن زمان، زمانی بود کھ روسیھ آخرین ذخیره کل ارتجاع اروپا بھ شمار می رفت و ایاالت متحده 
پرولتاریای مازاد اروپا را از طریق مھاجرت در خود جذب می کرد.ھر دو کشور مواد خام اروپا را تأمین می کردند و در 
عین حال بازار فروش محصوالت صنعتی اش بودند. بھ این ترتیب ھر دو کشور در آن زمان بھ این یا آن طریق، تکیھ گاه 

نظم موجود اروپائی بودند.

امروزه اوضاع چقدر عوض شده است! ھمین مھاجرت اروپائیان بھ  آمریکای شمالی امکان داد کھ بھ یک تولید کننده 
عظیم کشاورزی تبدیل شود کھ با رقابت خود، ارکان مالکیت ارضی اروپا – اعم از کوچک و بزرگ – را بھ لرزه انداختھ 
است.  این مھاجرت عالوه بر این بھ ایاالت متحده اجازه داد کھ از منابع بی اندازه عظیم صنعتی اش با چنان انرژی و 
تمامیتی بھره برداری کند  کھ در عرض مدت کوتاھی انحصار صنعتی ی تا کنونی ی اروپای غربی بخصوص انگلستان را 
خواھد شکست.  این ھر دو وضعیت روی خود آمریکا تأثیر انقالبی می گذارند. مالکیت ارضی کوچک و متوسط ِ مزرعھ 
داران – شالوده تمام نظام سیاسی – در اثر رقابت مزارع عظیم، رفتھ رفتھ محو می شوند؛ در ھمان حال، در شاخھ ھای 
آید. بھ وجود می  از سرمایھ  انگیزی  تمرکز شگفت  کند و  پرولتاریا رشد می  انبوه  توده  بار یک  برای نخستین  صنعتی 

و اما روسیھ! در جریان انقالب ٤۹ - ۱۸٤۸ ، نھ فقط  پادشاھان اروپا بلکھ بورژوازی اروپا ھم تنھا راه خالصی از دست 
پرولتاریائی را کھ تازه داشت بیدار می شد، در مداخلھ روسیھ می جستند.  ارتجاع اروپا تزار را بھ سرکردگی خود برگزید. 

امروز او در گاچینا[۲۷] اسیر جنگی ی انقالب است و روسیھ، پیشگام حرکت انقالبی در اروپا. 

وظیفھ « مانیفست کمونیست » این بود کھ اضمحالل آتی و اجتناب ناپذیر مالکیت جدید بورژوائی  را اعالم کند. اما در 
روسیھ در برابر رشد  شتابان و پر تب و تاب سرمایھ دارانھ و حتا گسترش مالکیت بورژوائی زمین، شاھد تملک اشتراکی 
دھقانان بر نیمھ بزرگ تر زمین ھستیم. حال، سئوال این است : آیا اُبشچینای روسی -  این شکِل ھرچند قویاً مدفون شدۀ 
مالکیت اشتراکی َبَدوی بر زمین- می تواند بال واسطھ بھ سطح تملک اشتراکی کمونیستی انتقال یابد؛ یا آن کھ برعکس، باید 

ابتدا روند نابودی ئی را طی کند کھ تکامل تاریخی غرب نشان می دھد؟

یگانھ پاسخی کھ امروز امکان دارد این است : اگر انقالب روسیھ عالمتی برای انقالب پرولتاریائی در غرب بشود، چنان کھ 
ھر دو مکمل یکدیگر بشوند، در آنصورت تملک اشتراکی روسی بر زمین می تواند نقطھ آغازی برای یک توسعھ کمونیستی 

باشد.
 

لندن، ۲۱  ژانویھ ۱۸۸۲     
 

کارل مارکس       فردریک انگلس

                                                                                پیشگفتار
بر چاپ آلمانی ۱۸۸۳

پیشگفتار بر چاپ حاضر را متأسفانھ باید بھ تنھائی امضا کنم. مارکس، مردی کھ مجموعھ طبقھ کارگر اروپا و آمریکا 
بیش از ھر کسی مدیون اوست در گورستان Highgate آرمیده  و ھم اکنون نخستین سبزه بر مزار اش روئیده است . 
پس از مرگ او از دستکاری یا تکمیل « مانیفست » بھیچوجھ حرفی نمی تواند در میان باشد. از این رو الزم می دانم 

مطلب زیر را یکبار دیگر با صراحت تمام بھ ثبت برسانم. 

این اندیشھ بنیادی در سراسر « مانیفست » کھ : تولید اقتصادی ھر عصر تاریخی و سازمان اجتماعی ی ضرورتاً منتج از آن، بنیان 
تاریخ سیاسی و فکری آن عصر را می سازد؛ کھ: بنا بر این ( از زمان امحإ مالکیت اشتراکی َبَدوی بر زمین و خاک ) تمامی تاریخ 
عبارت از تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است، مبارزه میان استثمار شوندگان و استثمار کنندگان، طبقات حاکم و محکوم در مدارج 
مختلف تکامل اجتماعی؛ کھ: این مبارزه حاال دیگر بھ سطحی رسیده است کھ طبقھ استثمار شونده و تحت انقیاد ( پرولتاریا ) نمی 
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تواند  خود را از طبقھ استثمارگر و ستمگر رھا کند مگر آن کھ ھمزمان، کل جامعھ را برای ھمیشھ از استثمار، از ستم و مبارزه

o .طبقاتی رھا سازد؛ این اندیشھ بنیادی بھ تنھائی و بھ تمامی بھ مارکس تعلق دارد 

این را بارھا قبًال گفتھ ام، اما درست حاال الزم است کھ این گفتھ در ابتدای خوِد « مانیفست » بیاید.
                        
   لندن، ۲۸ ژوئن ۱۸۸۳       

                  ف. انگلس                             

سر سخن
برای چاپ انگلیسی ۱۸۸۸ 

ھا                   بعد  و  آلمانی  فقط  آغاز  در  ی  کارگری  انجمن  یک  شد؛  منتشر  ھا  کمونیست  اتحادیھ  کارپایھ  بعنوان   « مانیفست   »
بین المللی، کھ در شرائط سیاسی قاره اروپای پیش از ۱۸٤۸ بھ ناچار، یک تشکیالت مخفی بود. در کنگره اتحادیھ کھ در 
نوامبر۱۸٤۷ در لندن برگزار شد، بھ مارکس و انگلس مأموریت داده شد کھ انتشار یک برنامھ حزبی جامع نظری و عملی 
را تدارک ببینند. دستنویس« مانیفست» بھ آلمانی درسال ۱۸٤۸ چند ھفتھ پیش از انقالب ۲٤  فوریھ فرانسھ برای چاپ 
بھ لندن فرستاده شد. یک ترجمھ فرانسوی ھم اندکی پیش از قیام ژوئن ۱۸٤۸ [۲۸]  در پاریس منتشر شد. نخستین ترجمھ 
 George Julian Harneys متعلق بھ Red Republican انگلیسی از خانم ھلن مک فارلین در ۰ ۵ ۸ ۱ در روزنامھ

در لندن منتشر شد. ھمینطور ترجمھ ھائی ھم بھ زبان ھای دانمارکی و لھستانی منتشر شدند.

سرکوب قیام ۱۸٤۸ - این نخستین نبرد بزرگ بین پرولتاریا و بورژوازی - تالش ھای اجتماعی و سیاسی طبقھ کارگر 
اروپا را  برای مدتی باز ھم بھ پشت صحنھ راند. از آن پس، مبارزه بر سر مسند حاکمیت، درست پیش از انقالب فوریھ 
فقط میان دستجات گوناگون طبقھ دارا جریان یافت. طبقھ کارگر بھ مبارزه برای آزادی ھای سیاسی و  در موضع یک جناح 
چپ افراطی بورژوازی محدود ماند. ھر جا کھ حرکت مستقل کارگری صورت گرفت و از زنده بودن خود نشانھ ای بروز 
داد، بی رحمانھ سرکوب گردید. پلیس پروس بھ این ترتیب ّرد کمیتھ مرکزی اتحادیھ کمونیست ھا را یافت کھ آن زمان 
مقر اش در کلن بود. اعضا دستگیر شدند و پس از یک بازداشت ھژده ماھھ در اکتبر ۱۸٥۲ بھ دادگاه فرستاده شدند. این 
محاکمۀ معروف بھ « محاکمھ کمونیست ھا در کلن » از چھارم اکتبر تا دوازدھم نوامبر طول کشید. ھفت تن از زندانیان 
کردند.  منحل  را رسماً  اتحادیھ  اعضا،  باقیماندۀ  از صدور حکم،  پس  سال محکوم شدند.  تا شش   از سھ  ھای  بھ حبس 
آنچھ بھ « مانیفست » مربوط می شود بھ نظر می رسید کھ از آن پس محکوم بود کھ بھ دست فراموشی سپرده شود.

وقتی کھ طبقھ کارگر اروپا برای تعرضی تازه بھ طبقھ حاکم، نیروی کافی ذخیره کرده بود، انجمن بین المللی کارگران[۲۹] بھ 
وجود آمد. اما این انجمن کھ آشکارا با ھدف جوش دادن تمامی طبقھ کارگر مبارز اروپا و آمریکا در پیکری واحد بھ وجود 
آمده بود، نمی توانست مبانی مانیفست را فوراً بعنوان اصول خود اعالم کند. انترناسیونال می بایست برنامھ ای داشتھ باشد 
کھ بقدر کافی برای ترید یونیون ھای انگلستان، ھواداران فرانسوی، بلژیکی، ایتالیائی و اسپانیائی پرودون و ھواداران 

    p .السال [۳۰] در آلمان قابل پذیرش باشد

مارکس کھ این برنامھ را برای تأمین رضایت ھمھ احزاب تدوین کرد بھ رشد فکری طبقھ کارگر اعتمادی راسخ داشت، رشدی 
کھ راه اش را ضرورتاً از طریق عمل متحدانھ و مباحثات رفیقانھ می بایست باز کند. رویدادھا و افت و خیزھای مبارزه علیھ 
سرمایھ، پیروزی ھا و از آن ھم بیش تر، شکست ھا می بایست انسان ھا را متوجھ ناکارائی ی شفا دھندگان قالبی گوناگون 
شان می ساختند، راه را برای فھم کامل شرائط حقیقی رھائی طبقھ کارگر ھموار می کردند. و حق با مارکس بود. وقتی کھ 
در سال ۱۸۷٤ انترناسیونال منحل شد، کارگران را در وضعیتی کامًال متفاوت از آنچھ کھ در زمان تأسیس اش در ۱۸٦٤ 
در برابر خود یافتھ بود، پشت سر گذاشت. پرودونیسم در فرانسھ، السالیانیسم در آلمان در حال نزع بودند، و ترید- یونیون 

o   در پیشگفتار ترجمھ انگلیسی گفتھ ام : بھ این اندیشھ – کھ بھ گمان من برای علم تاریخ ھمانقدر زمینھ ساز پیشرفت خواھد شد کھ تئوری داروین 
برای علوم طبیعی شده است – بھ این اندیشھ ھر دوی ما از سال ھا پیش از ۱۸٤٥  تدریجا نزدیک می شدیم و این را کھ من مستقًال تا کجا در این جھت 

جلو رفتھ بودم، اثر من « وضعیت طبقھ کارگر در انگلستان » نشان می دھد. اما وقتی کھ من مارکس را در بھار ۱۸٤٥ در بروکسل دوباره دیدم، او 
این اندیشھ را تمام و کمال بھ نتیجھ رسانده  بود و آن را تقریباً با عباراتی بھ ھمین روشنی کھ در باال جمع بندی کردم در برابر من گذاشت.  ( یادداشت 

انگلس بر چاپ آلمانی۱۸۹۰). 
السال شخصاً در حضور ما خودش را بعنوان شاگرد مارکس می دانست و در قبال  « مانیفست » ھم چنین موضعی داشت. اما با این حال در   p

تبلیغات علنی اش در سال ھای ۱۸٦٤ – ۱۸٦۲ از درخواست تعاونی ھای تولیدی متکی بھ اعتبارات دولتی فراتر نرفت.
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ھای محافظھ کار انگلیسی ھم با آن کھ اکثریت شان مدت ھا بود کھ با انترناسیونال قطع رابطھ کرده بودند، تدریجاً بھ نقطھ 
ای رسیدند کھ رئیس شان سال گذشتھ در  Swansea توانست از قول آنان بگوید :   « ما دیگر از سوسیالیسم قاره ای 
نمی ترسیم ». واقعیت این است کھ مبانی مانیفست در میان طبقھ کارگر ھمھ کشورھا بھ مقدار چشمگیری راه خود را باز 

کرده است.

بدینسان بود کھ « مانیفست » دوباره بھ پیش صحنھ باز گشت. متن آلمانی از ۱۸٥۰ در سوئیس، در انگلستان، در آمریکا 
 Woodhull بھ دفعات تجدید چاپ شد. در سال ۱۸۷۲ بھ انگلیسی ترجمھ شد، یعنی در نیویورک و این ترجمھ در ھفتھ نامھ
& Claflin منتشر شد. از روی این متن انگلیسی، در نشریھ Le Socialiste نیویورک ترجمھ فرانسوی صورت گرفت 
و از آن پس در آمریکا دست کم دو ترجمھ دیگر انگلیسی، کم و بیش تحریف شده،  در آمد کھ یکی از آن ھا در انگلستان 
 Herzen  متعلق بھ Kolokol بھ چاپ رسید. ترجمھ روسی انجام شده توسط باکونین حدود سال ۱۸٦۳  در چاپخانھ
در ژنو منتشر شد، و ترجمھ دیگری باز ھم در ژنو از  زن قھرمان Vera Sassulitsch [۳۱ ]   در ۱۸۸۲ . یک ترجمھ 
جدید دانمارکی در Social-demokratisk Bibliotek کپنھاگ در ۱۸۸٥  و۱۸۸٦[۳۲] ترجمھ تازه ای بھ فرانسھ در                                                                                                                                               
  Le Socialiste  پاریس در چاپ شد. از روی ترجمھ اخیر ترجمھ ای بھ اسپانیائی در مادرید در ۱۸۸٦ تھیھ و منتشر شد. 
ارائھ شمار دقیق تجدید چاپ ھای آلمانی ممکن نیست؛ کًال دست کم دوازده تا بوده اند. یک برگردان بھ ارمنی کھ می بایست 
چندماه پیش در قسطنطنیھ  از چاپ در آید، روشنائی روز را ندید، چون آنطور کھ بھ من خبر دادند، ناشر جرأت نداشتھ 
کتابی را بیرون بدھد کھ اسم مارکس روی آن باشد و مترجم ھم از این کھ کتاب را اثر خودش قلمداد کند امتناع کرده است. 
از ترجمھ ھا بھ زبان ھای دیگر فقط چیزھائی شنیده ولی آن ھا را ندیده ام. بھ این ترتیب تاریخچھ  « مانیفست » تا  حدی  
تاریخ  جنبش  ھای نوین کارگری را بازمی تاباند و در حال حاضر بدون تردید در میان ادبیات سوسیالیستی رایج ترین، بین 
المللی ترین اثر، و یک برنامھ مشترک است کھ از طرف میلیون ھا کارگر از سیبری تا کالیفرنیا بھ رسمیت شناختھ می شود.

با اینحال زمانی کھ ما آن را نوشتیم نام اش را نمی توانستیم مانیفست سوسیالیستی بگذاریم. در سال ۱۸٤۷  سوسیالیست 
دو معنا داشت. در یک سو طرفداران مکاتب تخیلی گوناگون: 

طرفداران آِون در انگلستان و طرفداران فُوریھ در فرانسھ، کھ ھر دو بعنوان فرقھ ھای محض، بھ تدریج در حال خاموشی 
بودند؛ در سوی دیگر حکیم باشی ھای اجتماعی کھ وعده می دادند بد بختی ھای اجتماعی از ھر نوع اش را با وصلھ 
کاری بر طرف کنند بی آن کھ ھیچ خطری را متوجھ سرمایھ و سود سازند. ھر دو مورد جماعتی بودند کھ بیرون از جنبش 
کارگری ایستاده و بیش تر در پی جلب حمایت طبقات « تحصیل کرده » بودند. آن بخش از طبقھ کارگر کھ بھ ناکافی بودن 
انقالبات صرفاً سیاسی آگاھی یافتھ و دگرگونی کامل جامعھ را طلب می کرد، آن زمان خودش را کمونیست می نامید. این 
کمونیسم، ھنوز خام، نتراشیده  و صرفاً غریزی  بود، اما بھ جوھر موضوع دست یافت و در درون طبقھ کارگر بقدر کافی 
توانمند بود تا کمونیسم تخیلی ی Cabet در فرانسھ و Weitling در انگلستان را بھ وجود آَوَرد. بھ این ترتیب در ۱۸٤۷  
سوسیالیسم یک جنبش طبقھ متوسط و کمونیسم یک جنبش طبقھ کارگر بود. سوسیالیسم دست کم در قاره، « مجلس پسند 
» بود و کمونیسم، برعکس. و چون ما از ھمان ابتدا بر این نظر بودیم کھ « رھائی طبقھ کارگر باید کار خود طبقھ کارگر 
باشد»، پس در این کھ از این دو نام کدام را انتخاب کنیم، نمی توانست جای تردیدی باشد. حتا از آن بھ بعد ھم ھرگز بھ فکر 

نیافتادیم کھ از این نام دست بکشیم. 

اگر چھ « مانیفست »  کار مشترک ھر دوی ما بود با اینحال خودم را موظف می دانم تصریح کنم کھ اندیشھ اساسی آن کھ 
ھستھ اش را تشکیل می دھد بھ مارکس تعلق دارد. این اندیشھ اساسی عبارت از این است کھ :

در ھر عصر تاریخی، شیوه تولید و مبادلۀ مسلط اقتصادی و ساختار اجتماعی ی ضرورتاً برآمده از آن، بنیانی را می سازد 
کھ  تاریخ سیاسی و فکری آن عصر روی آن ساختھ می شود و تنھا بھ توسط آن قابل توضیح است؛ کھ: بر طبق آن، تاریخ 
تمام بشریت ( پس از فروپاشی نظام عشیرتی َبَدوی با مالکیت اشتراکی اش بر خاک و زمین) تاریخ مبارزه طبقاتی بوده 
است، مبارزه میان استثمار شوندگان و استثمار کنندگان، طبقات حاکم و محکوم؛ کھ: تاریخ این مبارزه طبقاتی مدارجی 
را نشان می دھد و در حال حاضر بھ پلھ ای رسیده است کھ طبقھ استثمار شونده و تحت انقیاد – پرولتاریا – از یوغ طبقھ 
استثمار کننده و حاکم – بورژوازی -  نمی تواند رھائی یابد بی آن کھ تمامی جامعھ را یکبار برای ھمیشھ از ھر نوع بھره 

کشی و انقیاد، از ھر نوع اختالف طبقاتی و مبارزه طبقاتی برھاند.

بھ این اندیشھ - کھ بھ اعتقاد من مقّدر است برای علم تاریخ ھمان سان راه پیشرفت را باز کند کھ نظریھ داروین برای علوم 
طبیعی کرده است – بھ این اندیشھ ھر دوی ما از سال ھای پیش از ۱۸٤٥ بھ تدریج نزدیک شده بودیم. تا کجا من در این 
راستا جلو رفتھ بودم، این را بھتر از ھر چیزی نوشتھ من « وضعیت طبقھ کارگر در انگلستان » نشان می دھد.  اما وقتی 
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کھ من مارکس را در بھار ۱۸٤٥ در بروکسل دوباره دیدم، او این اندیشھ را تمام و کمال بھ نتیجھ رسانده  بود  و آن را 
تقریباً با عباراتی بھ ھمین روشنی کھ در باال جمع بندی کردم در برابر من گذاشت.

از سر سخن مشتر ک مان برای چاپ آلمانی ۱۸۷۲ قطعھ زیر را در اینجا نقل می کنم: 

« با آن کھ طی بیست و پنج سال اخیر اوضاع و احوال بسیار تغییر کرده است، اصول عامی کھ در این مانیفست بیان شده، 
رویھمرفتھ صحت کامل خود را حفظ کرده اند. اینجا و آنجا می بایست برخی جزئیات اصالح شوند. مانیفست، خود صراحت 
دارد کھ کاربست عملی این اصول ھمواره و در ھمھ جا تابع اوضاع و احوال تاریخی موجود خواھد بود؛ و بدین جھت برای 
اقدامات انقالبی ی عنوان شده در بخش دوم، وزن خاصی داده نشده است. این تکھ امروز از بسیاری جھات می توانست طور 
دیگری بیان شود. در برابر رشد عظیم صنعت بزرگ از ۱۸٤۸  و بھ ھمراه  آن، پیشرفت ھا و بھبودھای تشکالت طبقھ 
کارگر؛[۳۲] در برابر تجربیات عملی انقالب فوریھ و از آن ھم خیلی مھم تر، تجارب کمون پاریس کھ در آن برای نخستین بار 
پرولتاریا قدرت سیاسی را بھ مدت دو ماه از آِن خود کرد، این برنامھ در جاھائی کھنھ شده است. کمون ھمانا ثابت کرد کھ 
چرا  « طبقھ کارگر نمی تواند ماشین دولتی حاضر و آماده را صرفاً تصاحب کرده و آن را برای منافع خود بھ کار بیاندازد». 
( رجوع شود بھ کتاب «جنگ داخلی در فرانسھ. پیام شورای کل جمعیت جھانی کارگران»، چاپ آلمانی، ص ۱۹، کھ در آنجا 
این اندیشھ بطورکامل  بیان شده است). و بعد، ناگفتھ روشن است کھ انتقاد از نوشتھ ھای سوسیالیستی، برای امروز ناقص 
است؛ چون تا ۱۸۴۷ را در بر می گیرد؛ ھمینطور موضع کمونیست ھا در قبال احزاب مختلف اپوزیسیون (بخش چھارم) 
ھرچند در خطوط کلی، امروز ھم درست اند، اما در وضعیت مشخص، حاال دیگر کھنھ شده اند، چون وضعیت سیاسی بکلی 

عوض شده و تحوالت تاریخی، اکثر احزابی را کھ در آنجا نام برده شده اند، از صفحھ روزگار محو کرده است. 

اما از آنجا کھ مانیفست یک سند تاریخی است، ما بھ خودمان حق نمی دھیم کھ تغییری در آن بدھیم. شاید چاپ دیگری 
بامقدمھ ای ھمراه شود کھ فاصلھ ۱۸۴۷ تا بھ امروز را پر کند؛ چاپ حاضر، نا منتظره  تر از آن در برابر مان قرار گرفت 

کھ مجال این کار را داشتھ باشیم.» 

ترجمھ حاضر از آقای Samuel Moore است، مترجم بخش بزرگی از « کاپیتال » مارکس. ما ترجمھ حاضر را با ھم مرور 
کرده ایم و من برای توضیح برخی جوانب تاریخی، پانویس ھائی را بر آن افزودم.

 لندن - ۱۰ ژانویھ ۱۸۸۸     
                    ف. انگلس

پیشگفتار
برای چاپ آلمانی ۱۸۹۰ 

از زمانی کھ پیشگفتار قبلی نوشتھ شد بار دیگر چاپ تازه ای از مانیفست  ضرورت یافتھ است؛ و خوِد « مانیفست » ھم 
سرگذشتی داشتھ است کھ در اینجا قابل ذکر است.

یک ترجمھ دوم بھ روسی -  از ِورا  زاسولیچ – در ۱۸۸۲ در ژنو منتشر شد. پیشگفتار برای آن توسط مارکس و من نوشتھ 
شد. متاسفانھ دستنویس آلمانی آن را گم کرده ام و مجبورم آن را دوباره  از روسی برگردانم، رونوشت بھیچوجھ برابر اصل 

نخواھد شد. آن پیشگفتار چنین است :« ............. » [۳٤]

یک ترجمھ تازه لھستانی در ھمان زمان در ژنو چاپ شد:
 «Socialdemokratisk Bibliotek»  اندکی بعد  ترجمھ دیگری بھ دانمارکی در .« Manifest komunistyczny » 
کپنھاگ در۱۸۸٥  منتشر شد. این ترجمھ متاسفانھ ناقص است، برخی جاھای مھم آن کھ بھ نظر می رسد برای مترجم 
دشوار بوده باشند حذف شده اند و بعالوه اینجا و آنجا نشانھ ھائی از شلختگی بھ چشم می خورد، کھ بخصوص وقتی 

تاسف آورتر می شود کھ آدمی با دیدن کار، متوجھ می شود کھ مترجم اگر اندکی بیش تر زحمت می کشید توان عرضھ 
کاری عالی را می داشت. در ۱۸۸٦  ترجمھ تازه ای بھ فرانسھ در « Le Socialiste »  پاریس منتشر شد کھ بھتریِن 

ترجمھ ھای تاکنونی است. از روی آن در ھمان سال یک ترجمھ اسپانیائی ابتدا در« El Socialista» ی مادرید و سپس 
بصورت جزوه منتشر شد: 

Manifesto del Partido Comunista  por Carlos Marx y F. Engels, Madrid, Administración de “ El Socialista”,Hernán Cartés 8. 
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بعنوان یک مورد جالب، از دستنویس یک ترجمھ بھ ارمنی در ۱۸۸۷ یاد می کنم  کھ بھ یک انتشاراتی در قسطنطنیھ داده 
شده بود، اما مرد بیچاره جرأت نداشت چیزی را چاپ کند کھ نام مارکس روی آن باشد و مصلحت می دید کھ مترجم خودش 

را مؤلف معرفی کند؛ و او البتھ از این کار خودداری کرده بود.

بعد از آن نسخھ ھائی با ترجمھ آمریکائی کم و بیش نادرست بھ دفعات در لندن بھ چاپ رسیدند تا باالخره یک ترجمھ اصیل 
در ۱۸۸۸ بیرون آمد. این ترجمھ کار دوست من Samuel Moore  است و پیش از چاپ یک بار دیگر با ھم آن را مرور 

کرده ایم. عنوان اش چنین است :

“Manifesto of the communist Party”  by Karl Marx and Frederick Engels. Authorized English 
translation, edited and annotated by Frederick Engels, 1888. London, William Reeves, 185 Fleet St.E.C. 

برخی ازیادداشت ھایم برآن ترجمھ را در نسخھ حاضرھم آورده ام. 

« مانیفست » ھم سرگذشت خاص خودش را داشتھ است. در لحظھ تولد اش با استقبال پر شور پیشگامان کم شماِرسوسیالیسم 
علمی در آن زمان رو بھ رو شد. ( ھمانطور کھ ترجمھ ھای ذکر شده در اولین پیشگفتار آن گواھی می دھند)؛ بھ زودی  
از  بعد  باالخره  و  رانده شد،  بھ محاق  آغاز گشت  در ژوئن ۱۸٤۸  پاریس  کارگران  از سرکوب  ارتجاعی کھ پس  توسط 
محکومیت کمونیست ھای کلن در نوامبر ۱۸٥۲« بھ دالئل حقوقی »  غیر قانونی اعالم گردید. با خارج شدِن جنبش کارگری 
ئی کھ با انقالب فوریھ تقویم خورده بود، از صحنھ علنی، « مانیفست » ھم بھ پشت صحنھ رفت. وقتی کھ طبقھ کارگر اروپا 
دوباره بقدر کافی نیرومند شده بود تا بھ قدرت طبقھ حاکم تعرض کند، انجمن بین المللی کارگران بھ وجود آمد. ھدف آن 
این بود کھ ھمھ مجامع کارگری رزمنده اروپا و آمریکا را در پیکر واحد ارتشی بزرگ متحد کند. بھ این خاطر نمی توانست 
مبانی اعالم شده در « مانیفست » را نقطھ عزیمت خود قرار دھد. باید برنامھ ای می داشت کھ در را بھ روی ترید یونیون 

ھای انگلیسی، پرودونیست ھای فرانسوی، بلژیکی، ایتالیائی و اسپانیائی و السالیq ھای آلمانی نبندد.

این برنامھ – مبنائی برای اساسنامھ انترناسیونال – توسط مارکس با مھارتی مورد تصدیق خود باکونین و آنارشیست ھا، 
تھیھ شد. 

  
برای پیروزی نھائی احکام مطرح شده در « مانیفست »، مارکس فقط و فقط روی رشد فکری طبقھ کارگر حساب می کرد 
کھ ضرورتاً می بایست راه اش را از طریق عمل متحد و بحث باز کند. رویدادھا و افت و خیز ھا علیھ سرمایھ ، و شکست 
ھا بیش تر از پیروزی ھا، نمی توانستند مبارزان را متوجھ ناکارائی ی آن درمان ھمھ دردھا کھ تاکنون باورشان داشتند 
نسازند و ذھن آنان را برای فھم عمیق شرائط رھائی کار، آماده تر نکنند. و حق با مارکس بود. طبقھ کارگر ۱۸۷٤ ، زمان 
انحالل انترناسیونال، کامال با آنچھ در زمان تأسیس اش ۱۸٦٤  بود، فرق داشت. پرودونیسم در کشورھای رومی[۳٥] و 
السالیانیسم ویژه آلمان در حال نزع بودند و حتا خوِد ترید یونیون ھای محافظھ کار متعصب انگلستان تدریجاً بھ نقطھ ای 
رسیدند کھ در ۱۸۸۷  رئیس آنان در کنگره شان در Swansea جرأت کرد این حرف را از زبان آن ھا بگوید : « ما دیگر 
از سوسیالیسم قاره ای نمی ترسیم ». سوسیالیسم قاره ای اما از ۱۸۸۷ تقریباً چیزی جز آن نظریھ ای نیست کھ در « 
مانیفست » بیان می شود. و بھ این ترتیب، تاریخچھ « مانیفست» تا درجھ معینی تاریخ مبارزه طبقاتی جنبش نوین کارگری  
از ۱۸٤۸  بھ اینسو را باز می تاباند. در حال حاضر  « مانیفست » بدون تردید رایج ترین و بین المللی ترین اثر در مجموعھ 

ادبیات سوسیالیستی و برنامھ مشترک میلیون ھا کارگر ھمھ کشورھا از سیبری تا کالیفرنیاست. 

با اینحال زمانی کھ مانیفست منتشر شد، حق نداشتیم نام اش را مانیفست سوسیالیستی بگذاریم. در سال ۱۸٤۷ سوسیالیست 
بھ دو دستھ جماعت گفتھ می شد. در یک طرف ھواداران مکاتب تخیلی گوناگون، بخصوص اُِونیست ھا در انگلستان و 
فوریھ تیست ھا در فرانسھ، کھ ھر دو بعنوان فرقھ ھای محض بھ تدریج در حال زوال بودند؛ در طرف دیگر انواع حکیم 
باشی ھای اجتماعی کھ می خواستند ھمھ بد بختی ھای اجتماعی از ھر نوع اش را با داروی ھمھ دردھا و از طریق وصلھ 
کاری بر طرف کنند بی آن کھ ذره ای بھ سرمایھ و سود آسیب برسانند. ھر دو مورد جماعتی بودند کھ بیرون از جنبش 
کارگری ایستاده و بیش تر در پی جلب حمایت طبقات « تحصیل کرده » بودند. در مقابل، آن بخش از طبقھ کارگر کھ بھ ناکافی 
بودن انقالبات صرفاً سیاسی آگاھی یافتھ و دگرگونی بنیادی  جامعھ را طلب می کرد، آن زمان خودش را کمونیست می نامید. 
این کمونیسم، ھنوز نتراشیده  و صرفاً غریزی و بعضاً کمی خام بود، اما بقدر کافی توانمند بود تا دو مکتب کمونیسم تخیلی 
را بھ وجود بیاورد؛ در فرانسھ Cabet ی ایکاری را و در آلمان مکتب Weitling را. در ۱۸٤۷  سوسیالیسم بھ معنای 

q   السال شخصاً خودش را در حضور ما مدام « شاگرد » مارکس معرفی می کرد و بھ گفتھ خودش بر سکوی « مانیفست » ایستاده بود. وضع 
طرفداران اش طور دیگری بود چون از خواست او مبنی بر تعاونی ھای تولیدی با اعتبارات دولتی فراتر نمی رفتند و کل طبقھ کارگر را بھ ھواداران 

دولتیاری و خودیاری تقسیم می کردند. 
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یک جنبش بورژوائی بود  و کمونیسم یک جنبش کارگری. سوسیالیسم دست کم در قاره،  مجلس پسند  بود و کمونیسم، 
درست برعکس. و چون ما از ھمان زمان خیلی قاطعانھ بر این نظر بودیم کھ « رھائی کارگران باید کار خود طبقھ کارگر 
باشد »، پس بر سر این کھ کدام نام  را انتخاب کنیم، نمی توانستیم یک لحظھ ھم تردید کنیم. و از آن زمان بھ بعد ھم ھرگز 

از فکرمان نگذشتھ است کھ آن را کنار بگذاریم. 

« کارگران ھمھ کشورھا متحد شوید!» وقتی کھ ما این ندا را در جھان در دادیم، صداھای اندکی بھ آن پاسخ دادند و این 
٤۲  سال پیش بود، در آستانھ اولین انقالب پاریس کھ در آن طبقھ کارگر با مطالبات خودش پا بھ میدان گذاشت. اما در ۲۸  
سپتامبر ۱۸٦٤ کارگران اغلب کشورھای اروپای غربی در انجمن بین المللی کارگران، کھ خاطره اش شکوھمند است، متحد 
شدند. خوِد انترناسیونال بھ ھر حال ُنھ سال عمر کرد. اما آن پیوند جاودان پرولتاریائی کھ پایھ اش را گذاشت، ھنوز زنده 
است و با نیروئی بیش از ھر زمان زنده است؛ و ھیچ چیز بھتر از امروز شاھد آن نیست؛ چرا کھ امروز کھ من این سطور 
را می نویسم، پرولتاریای اروپا و آمریکا برای اولین بار دارد از نیروی رزمی اش سان می بیند. بسیج شده در ارتشی 
واحد زیر پرچمی واحد، و برای یک ھدف فوری : ثبت قانونی ۸ ساعت کار عادی روزانھ کھ کنگره انترناسیونال در ژنو در 
۱۸٦٦ و بار دیگر کنگره کارگران در پاریس در ۱۸۸۹ اعالم  کرده بودند. منظره صحنھ امروزی، چشمان سرمایھ داران 

و زمین داران ھمھ کشورھا را بھ این واقعیت خواھد گشود کھ امروز کارگران ھمھ کشورھا واقعاً متحد اند. 

ای کاش مارکس ھنوز در کنار من می بود تا این را بھ چشم خود ببیند!
 

لندن،  اول ماه مھ ۱۸۹۰   
   ف. انگلس     

پیشگفتار
برای چاپ لھستانی ۱۸۹۲

این حقیقت کھ چاپ تازه ای از « مانیفست کمونیست » ضرورت یافتھ است، پایھ ای برای مالحظات مختلف بھ دست می دھد.

ابتدا قابل توجھ است کھ « مانیفست » این اواخر بھ یک درجھ سنج برای توسعھ صنعت بزرگ در قاره اروپا تبدیل شده 
است. بھ مقیاسی کھ صنعت بزرگ در یک کشور گسترش می یابد، بھ ھمان مقیاس ھم در میان کارگران آن کشور نیاز بھ 
آگاھی نسبت بھ موضع طبقھ کارگر در برابر طبقات مالک رشد می کند، جنبش سوسیالیستی در میان شان گسترش می یابد 
و در خواست  « مانیفست » افزایش پیدا می کند. بھ این ترتیب کھ نھ فقط موقعیت جنبش کارگری بلکھ ھمچنین درجھ رشد 

صنعت بزرگ در ھر کشور با دقتی تقریبی از روی تیراژ « مانیفست »  بھ زبان آن کشور قابل اندازه گیری است. 

بھ این دلیل چاپ جدید لھستانی نمایانگر یک پیشرفت سرنوشت ساز در صنعت لھستان است؛ و در این کھ این پیشرفت از ده 
سال پیش بھ این سو کھ آخرین نسخھ چاپ شد در واقعیت رخ داده است، ھیچ شکی نیست. لھستان روسی، لھستان کنگره،[۳٦] 
بھ منطقھ بزرگ صنعتی کشور روسیھ تبدیل شده است. در حالی کھ صنعت بزرگ روسیھ تک افتاده و پراکنده است - یک تکھ 
در ساحل خلیج فنالند، یک تکھ در مرکز( مسکو و والدیمیر )، سومی در کرانھ ھای دریای سیاه و آزوف، و تکھ ھای دیگر 
پراکنده در جاھای دیگر – مال لھستان در فضائی بالنسبھ کوچک تر متراکم شده است و از مزایا و معایب این تمرکز بھره 
مند است. بھ مزایایش رقبای تولید کننده در روسیھ وقتی اقرار کردند کھ علی رغم حرص شان برای روس کردن لھستانی 
ھا، خواستار وضع عوارض گمرکی علیھ لھستان شدند. معایب آن – برای تولید کنندگان لھستانی و برای حکومت روسیھ – 
خود را در گسترش سریع افکار سوسیالیستی در میان کارگران لھستانی و در افزایش تقاضای « مانیفست » نشان می دھد. 

اما این رشد صنایع لھستان کھ بر روسیھ پیشی گرفتھ است، بھ نوبھ خود شاھد دیگریست بر نیروی فنا ناپذیر خلق لھستان و 
یک تضمین تازه بر بازسازی ملی آینده. اما بازسازی یک لھستان مستقل نیرومند، موضوعی است کھ نھ فقط بھ لھستانی ھا 
بلکھ بھ ھمھ ما مربوط می شود. ھمکاری بین المللی صمیمانھ ملل اروپا فقط در صورتی ممکن است کھ ھر یک از این ملل 
در چھار دیواری خانھ اش کامًال خودمختار باشد. انقالب  ۱۸٤۸  کھ زیر پرچم پرولتری ، پیکارگران پرولتری را سرانجام 
بیسمارک،  ناپلئون و  لوئی  بھ دست مجریان وصایای خود،  داد، در عین حال  بورژوازی سوق  اھداف  فقط  برآوردِن  بھ 
استقالل ایتالیا، آلمان، و مجارستان را عملی کرد؛ اما لھستانی کھ از ۱۷۹۲ بیش تر از مجموعھ این سھ کشور بھ انقالب 
خدمت کرده بود، ھنگامی کھ در ۱۸٦۳ در مقابل ده  برابر نیروی برتر روسی از پا در آمد، بھ حال خود رھا شد. اشراف 
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نھ توانستند استقالل لھستان را حفظ کنند و نھ برای بازیابی اش بجنگند؛ استقالل لھستان امروز برای بورژوازی حد اقل بی 
تفاوت است؛ اما برای ھمکاری موزون میان ملل اروپا یک ضرورت است. تنھا پرولتاریای جوان لھستان می تواند برای بھ 
دست آوردن اش بجنگد و دستان اوست کھ از آن مراقبت می کند؛ زیرا کارگران ھمھ کشورھای اروپا ھمانقدر بھ استقالل 

لھستان نیازمند اند کھ کارگراِن خود لھستان.

 لندن،   ۱۰  فوریھ ۱۸۹۲ 
   ف . انگلس

 

بھ خوانندگان ایتالیائی

انتشار « مانیفست حزب کمونیست » تقریباً بطور دقیقی با ۱۸ مارس ۱۸٤۸ ، یعنی با انقالب ھای میالن و برلین مصادف 
شد. در یکسو در مرکز قاره اروپا و در سوی دیگر در مرکز کشورھای مدیترانھ، دو ملتی بھ پا خاستند کھ تا آن زمان بھ 
خاطر تکھ تکھ بودن سر زمین و نبردھای داخلی، ضعیف شده و در نتیجھ، بھ زیر سلطھ بیگانھ در آمده بودند. در حالی کھ  
ایتالیا تحت سلطھ قیصر اتریش بود، آلمان ھم ، گرچھ نھ بھ آن سرراستی، یوِغ نھ چندان سبک تِر تزاِر ھمھ روس ھا را 
حمل می کرد. عواقب ۱۸  مارس ۱۸٤۸، ایتالیا و آلمان را از این ننگ رھانید. اگر ھر دو ملت بزرگ در ۱۸٤۸ تا ۱۸۷۱ 
دوباره بھ پا خاستند و تا اندازه ای بھ خودشان وانھاده شدند، سبب اش آنطور کھ کارل مارکس گفت، این بود کھ ھمان 

جماعتی کھ انقالب ۱۸٤۸  را درھم کوبیدند، بی آن کھ خود بخواھند، بھ مجری وصایای آن انقالب تبدیل شدند.

در آن دوره، انقالب کار طبقھ کارگر بود. این طبقھ کارگر بود کھ سنگرھا را برپا ساختھ و جانفشانی می کرد. تنھا کارگران 
پاریس بودند کھ وقتی حکومت را واژگون کردند، ھدف اعالم شده شان سرنگون کردن بورژوازی بود. اما ھر اندازه ھم 
کھ آنان بر آشتی ناپذیری ناگزیر میان طبقھ خودشان با بورژوازی آگاھی داشتند، نھ پیشرفت اقتصادی کشور و نھ رشد 
فکری توده ھای کارگر فرانسوی بھ درجھ ای نرسیده بود کھ این دگرگونی اجتماعی را ممکن سازد. بھ این دلیل دست آخر، 
ثمرات انقالب  نصیب طبقھ سرمایھ دار شد. در کشورھای دیگر، در ایتالیا، آلمان، اتریش و مجارستان کارگران کاری بجز 
این نکردند کھ بورژوازی را بھ قدرت برسانند. اما در ھیچ کشوری سلطھ بورژوازی بدون استقالل ملی ممکن نیست. از 
این رو انقالب ۱۸٤۸ می بایست یکپارچگی و استقالل ملت ھائی را بھ دنبال بیاورد کھ تا آن زمان فاقد اش بودند: ایتالیا، 
آلمان، مجارستان. لھستان ھم در وقت خودش از پشت سر می رسد. انقالب ۱۸٤۸ اگر ھم انقالب سوسیالیستی نبود، اما 
راه را برایش ھموارمی ساخت، زمین را برایش آماده می کرد. با رشد صنعت بزرگ در ھمھ کشورھا، رژیم بورژوازی در 
٤٥  سال گذشتھ در ھمھ جا یک پرولتاریای پر شمار، در ھم تنیده و نیرومند بھ عرصھ آورده است و اگر بیان « مانیفست 
» را بکار ببریم، گور کنان خود را تولید کرده است. بدون بازسازی  استقالل و یکپارچگی ھریک از ملل اروپائی، نھ اتحاد 
بین المللی پرولتاریا،  و نھ ھمکاری آرام و تفاھم آمیز ملت ھا برای دستیابی بھ اھداف مشترک شان امکان پذیر می بود. 
آیا در اوضاع و احوال پیش از ۱۸٤۸ یک اقدام مشترک بین المللی میان کارگران ایتالیائی، مجار، آلمانی، لھستانی و روس 

قابل تصور بود؟!

پس پیکارھای ۱۸٤۸ بی ھوده نبوده اند؛ ٤٥ سالی کھ ما را از مرحلھ انقالبی جدا می کنند، بی ھوده نبوده اند. میوه ھا 
دارند می رسند و من آرزومندم کھ انتشار این ترجمھ ایتالیائی « مانیفست »، بشارتگر پیروزی پرولتاریای ایتالیا باشد؛ 

ھمچنان کھ انتشار نسخھ اصلی اش بشارتگر انقالب جھانی بود.

« مانیفست »، حق نقش انقالبی سرمایھ داری را کھ در گذشتھ بازی کرده است، کامًال بجا می آَوَرد. نخستین ملت سرمایھ 
داری، ایتالیا بوده است. غروب قرون وسطای فئودالی و طلوع عصر نوین سرمایھ داری در شخصیت بزرگی تجلی یافتھ 
است، در دانتۀ ایتالیائی کھ در آِن واحد، ھم آخرین شاعر قرون وسطا و ھم اولین شاعر عصر جدید بود. حاال ھم مثل ۱۳۰۰ ، 
یک دوران نوین آغاز می شود. آیا ایتالیا دانتۀ دیگری بھ ما ھدیھ خواھد کرد کھ ساعت میالد عصر پرولتاریائی را اعالم کند؟  

 
 لندن،  اول فوریھ ۱۸۹۳                                                                                  

                ف.  انگلس
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                                                                            پیوست دو

توضیحات مترجم
و  یاد آوری ھای تاریخی

[۱] برخی مترجمین بھ  فارسی، صفت  alt ( بھ انگلیسی  old  و بھ فرانسھ  vieux  ) را « کھن» ترجمھ کرده اند کھ 
در زبان فارسی معموًال بار ارزشی ی مثبت دارد مثًال  « فرھنگ کھن»،  « پیر کھنسال ». اما آشکار است کھ مانیفست بھ 
اروپای  عقب مانده و ارتجاعی اشاره دارد. مناسب تر دیدم از عبارت « کھنھ » استفاده کنم بخصوص کھ در قرن نوزدھم 
اصطالح «اروپای کھنھ» اشاره ای تحقیر آمیز حاکی از عقب ماندگی فرھنگی، اجتماعی و ارتجاعیت سیاسی بوده است.         

( ص ۳)

[۲] پاپ پی نھم، رھبر کاتولیک ھا  کھ در ۱۸٤۸ در شورشی توده ای علیھ واتیکان از رم فرار کرد.
از  اتریش  تا ۱۸۲۱و صدر اعظم  از ۱۸۰۹  دیپلمات ، وزیر امور خارجھ  کلمانس مترنیخ (۱۸٥۹-۱۷۷۳) دولتمرد و 

۱۸۲۱ تا ۱۸٤۸  و معمار « اتحاد مقدس».
 فرانسوا- پی یر – گیوم-  گیزو (۱۸۷٤-۱۷۸۷) مورخ و دولتمرد و نخست وزیر غیر رسمی فرانسھ از ۱۸٤۰ تا ۱۸٤۸ 
در حکومت ارلئانی ی ناپلئون سوم و مدافع منافع بورژوازی بزرگ مالی و صنعتی فرانسھ و از دشمنان ھار طبقھ کارگر 

بود .
 منظور از رادیکال ھای فرانسھ، اعضای جریان بورژوا- لیبرال محافظھ کاری بود کھ بخاطر مخالفت سرسختانھ شان با 

بازگشت سلطنت، خود را « رادیکال» می نامیدند. ( ص ۳)

[۳]  من برای  Lohnarbeit «کار دستمزدی» را بکار می برم و نھ « کار مزدوری » یا « کاِر مزدی» . کار مزدوری بھ 
لحاظ لغوی درست و دقیق است و در اوائل ورود ادبیات مارکسیستی بھ ایران ھم ھمین عبارت در ترجمھ ھا بھ کار برده 
می شد، اما در زبان متداول فارسی « مزدور» مفھومی منفی بھ معنای خودفروش ھم  دارد کھ بیشتر از ھر چیزی بھ ذھن 
متبادر می شود. « کارمزدی » ھم با اصطالح اقتصادی دیگری ممکن است اشتباه گرفتھ شود کھ معادل حق العملکاری 

است. ( ص ۵)

 [٤] در شیوۀ پیشھ وری، ھمۀ مراحل تولید بھ دست یک استاد کار ماھر  در کارگاه کوچک اش صورت می گرفت.  مثل 
دوختن چاروق، بافتن فرش، ساختن کوزه. مانوفاکتور، کارگاه تولیدی بزرگتری است کھ ھر چند کار ھنوز با دست و نھ 
با ماشین صورت می گیرد، اما تعدادی کارگر ھمراه استادکار در تولید شرکت دارند و بین آن ھا تقسیم کار صورت گرفتھ 

است. ( ص ۷) 

 piecemeal بھ معنی « دانھ ای» ، « قطعھ ای»، «خرده- خرده» است. بھ انگلیسی stückweise [٥] در متن آلمانی
ترجمھ شده است کھ ھمین معنی را دارد  و بھ فرانسھ، au jour le jour ترجمھ شده کھ بھ معنی روز بھ روزاست.  من 
خرده- خرده را ترجیح داده ام چون دانھ ای و قطعھ ای برای آدمی تناسب واقعی ندارد و روز بھ روز ھم درست نیست و 

می تواند ساعتی، ھفتھ ای یا با ھر مقیاس دیگری باشد. ( ص ۱٥)

[٦] مارکس بعدھا متوجھ شد کھ کارگر نیروی کار اش را می فروشد و نھ کار اش را، و از آن پس اصطالح دقیق  تر                    
« ارزش نیروی کار» را بجای « ارزش کار» بکار گرفت. ( ص ۱٥)

 [۷] منظور از استادکار پدر ساالر، رابطھ ای شبیھ پدر خواندگی و سرپرستی استاد کار نسبت بھ شاگرد و یا  کارگر است. 
در ایران ھم پیشھ ورانی وجود داشتند کھ سایۀ باالی سر شاگردانشان بودند و برای آن ھا مثًال لباس می خریدند، عروسی 

می گرفتند و غیره.( ص ۱٦) 
اقتصاد پدر ساالری بھ اقتصادی گفتھ می شود کھ نھ ھنوز سرمایھ داری است، نھ تولید کاالئی و نھ ھدف اش مبادلھ است 

بلکھ تولید در آن اساساً برای تأمین نیازمندی ھای خود ( خانواده یا روستا ) صورت می گیرد. ( ص ٤۳)
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[۸]  لومِپن پرولتاریا – Lumpen در آلمانی بھ معنی ژنده ، لّتھ و نظایر آن ھاست و بعنوان پیشوندی برای ژنده پوش و 
آدم بی سر و پا ھم بکار می رود. این جماعت در ایران بھ « اراذل و اوباش و الت و لوت» مشھور اند، اما این اصطالحات 
توصیف دقیقی برای این الیھ اجتماعی نیستند. لومپن پرولتاریا قشری از جمعیت رانده از جامعھ و وامانده است کھ در 
بیکاری و ولگردی اسیر است و از راه دزدی، تلکھ، باجگیری، تن فروشی، گدائی، خرده فروشی مواد مخدر یا  کارھای  
تصادفی و موردی روزگار می گذراند و بھ این سبب ھم پایبندی ھای اخالقی و قانونی اش ضعیف، و بیش از دیگران مستعد 

ارتکاب جرم و جنایت است. ( ص ۲۱)

[۹] در ترجمۀ فرانسوی ھم «امنیت و بیمۀ خصوصی» است ولی در ترجمۀ انگلیسی، «امنیت و بیمۀ مالکیت خصوصی» 
صراحت داد ه شده است - کھ قطعاً منظور مانیفست ھمین دومی است.

( ص ۲۲)

[۱۰] کار زنده، کار انسانی ی مولد ارزش است، یعنی کار کارگر. کار متراکم ( یا کار مرده) آن محصوالت کار زنده است کھ 
بھ سرمایھ تبدیل می شوند یعنی مواد اولیھ، ابزارھای کار و وسائل معیشتی از ھر نوع، کھ بھ  مصرف آن می رسند کھ  بھ 
نوبۀ خود مواد اولیھ جدید، ابزارھای کارجدید  و وسائل معیشتی تازه از ھر نوع ( یعنی باز ھم سرمایھ) تولید کنند. ( ص ۲۸)

[۱۱]   لژیتیمیست ھا: وابستگان بھ خاندان سرنگون شده بوربون ھا در ۱۸۳۰ در فرانسھ. آنان منافع زمینداران بزرگ را 
نمایندگی می کردند. در مبارزه با حکومت خاندان اُرلئان کھ توسط اشرافیت مالی و بورژوازی بزرگ حمایت می شد، بخشی 
از لژیتیمیست ھا غالباً بھ عوام فریبی متوسل می شد و خود را ھمچون حامی زحمتکشان و استثمارشوندگان توسط بورژوازی 

جلوه می داد. ( ص ٤۰)

[۱۲]  انگلستان جوان: گروه سیاسیون و نویسندگان انگلیسی متعلق بھ حزب محافظھ کار « توری». این گروه در اوایل دھھ 
چھل سده نوزدھم تشکیل شد. نمایندگان « انگلستان جوان « کھ نارضائی اشرافیت زمیندار در برابر قدرت فزاینده اقتصادی 
و سیاسی بورژوازی را بیان می کردند، دست بھ عوام  فریبی می  زدند تا طبقھ کارگر را تحت نفوذ خود بگیرند و از او در 

مبارزه خود علیھ بورژوازی استفاده کنند. ( ص ٤۰)

دان  اقتصاد   (۱۷۷۳  -۱۸٤۲)   Jean-Charles-Léonard de Sismondi سیسموندی لئونار  شارل  ژان    [۱۳]
سوئیسی کھ از لیبرالیسم اقتصادی رویگردان شده و با افشای مصائب و فالکت ھای سرمایھ داری، از تقسیم عادالنھ ثروت 

دفاع می کرد. معروفترین اثر او  «اصول اقتصاد سیاسی» در ۱۸۰۳ منتشرشد. ( ص ٤۳)

 [۱٤] جملۀ « این آثار می بایست ھمچون خیالپروری ھائی از برای سرگرمی در باره جامعھ حقیقی، درباره تکوین ماھیت 
انسانی، بھ  نظر برسند» در ترجمۀ انگلیسی ۱۸۸۸ وجود ندارد. ( ص ٤٤)

[۱۵] اشاره ایست بھ قیام بافندگان « سیلیزی» ( ایالتی در پروس – واقع شده میان آلمان و لھستان و چک امروزی) بین 
٤ تا ۶ ژوئن ۱۸٤٤در اعتراض بھ شرائط فاجعھ بار کار و زندگی شان. این قیام با سرکوب خونین بھ دست نظامیان دولت 

پروس در ھم کوبیده شد. ( ص ٤٦)

[۱٦] انجمن ھائی کھ بیش از ھر چیز با الکلیسم و خوردن الکل مبارزه می کردند. ( ص ٤۹)

[۱۷]    پی یر ژوزف پرودون   Pierre-Joseph Prudhon  (۱۸٦٥- ۱۸۰۹)  روزنامھ نگار، جامعھ شناس، اقتصاد 
اثر او « فلسفۀ فقر»،  مارکس کتاب « فقر فلسفھ» را در  آنارشیسم. در نقد  پایھ گذاران  دان و نظریھ پرداز و یکی از 

۱۸٤۷نوشت. ( ص ٤۹)

تخیلی،  کمونیست  فرانسوی،  انقالبی   (  ۱۷٦۰  -۱۷۹۷  ) Babeuf   François-Noël بابوف    نوئل  فرانسوا   [۱۸]
سازمان دھندۀ « ھمدستی ی برابرھا» بود، سازمانی زیر زمینی بمنظور تدارک قیام و استقرار دیکتاتوری توده ھای مردم، 

کھ توسط  « دیرکتوار» کشف، و بابوف در ۲۷ ماه مھ ۱۷۹۷ اعدام شد. ( ص ٥۱)
[ ۱۹]  چارتیست ھا، نام جنبش اصالح  طلب کارگری ۱۸۳۸ در انگلستان بود. ( ص ٥٤)

 [۲۰]  منظور، طرفداران روزنامھ « رفرم « در فرانسھ است کھ برای جمھوری و اصالحات دمکراتیک و اجتماعی 
مبارزه می کردند. ( ص ٥٤)

[۲۱]  لدرو رولن  Ledru Rollin  Alexandre-Auguste (۱۸۷٤ - ۱۸۰۷) روزنامھ نگار و سیاستمدار فرانسوی؛ یکی 



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7373                                                       دوره جدید                                                                     اکتبر                                                        دوره جدید                                                                     اکتبر 20212021

                                                     صفحه (97)

از رھبران خرده بورژوازی دموکرات، سردیبر روزنامۀ La Reforme  در ۱۸٤۸ وزیر کشور دولت موقت. ( ص ٥٥)
[۲۲] لوئی بالن   Blanc Jean-François-Louis ( ۱۸۸۲-۱۸۱۰)   سوسیالیست خرده بورژوای فرانسوی، 

روزنامھ نگار و مورخ، سخنگوی آشتی طبقاتی و طرفدار ھمکاری با بورژوازی. ( ص ٥٥)

[۲۳] عنوان برخی از مقدمھ ھا را « پیشگفتار » و برخی را « سر سخن » ترجمھ کرده ام چون خود مارکس و انگلس ھم 
گاه  از Vorrede  و گاه از  Vorwort استفاده کرده اند. ( ص ٥۹)

 [۲٤] انقالب فوریھ ۱۸٤۸ فرانسھ. ( ص ٦۱)

[۲٥] میخائیل آلکساندروویچ  باکونین (۱۸۷٦-۱۸۱٤)  
    Mikhaïl Aleksandrovitch Bakunin
 انقالبی روس، نظریھ پرداز آنارشیسم. ( ص ٦٥)

[۲٦]   Kolokol ( ناقوس ) نشریھ انقالبی روسی با شعار« آی، زندگان!» توسط A.J.Herzen و N.P.Orgajow از 
۱۸٥۷ تا ۱۸٦٥  در لندن، و از ۱۸٦٥  تا ۱۸٦۷ در ژنو منتشر می شد. Kolokol در گسترش حرکت انقالبی در روسیھ 

نقش برجستھ ای ایفا کرد. ( ص ٦٥)
[۲۷]  گاچینا – کاخ سلطنتی تزارھا در پترزبورگ. بعد از ترور تزار الکساندر دوم توسط « اراده خلق »، جانشین او 

الکساندر سوم از ترس ترور شدن از کاخ خود بیرون نمی آمد. ( ص ٦٦) 
[۲۸] قیام ژوئن ۱۸٤۸  کارگران پاریس از ۲٤  تا ۲٦ ژوئن، کھ توسط کاونیاک، وزیر جنگ، بھ شکل خونینی سرکوب 

شد. ( ص ۷۱)
[۲۹] انجمن بین المللی کارگران ( انترناسیونال اول) در ۱۸٦٤ توسط مارکس و انگلس در لندن تأسیس شد. ( ص ۷۲)

[۳۰] فردیناند السال  Ferdinand Lassalle(۱۸٦٤- ۱۸۲٥) سوسیالست فعال در جنبش کارگری آلمان.( ص ۷۲)
 [۳۱] انگلس در مؤخره ای کھ در ۱۸۹٤ بر مقالھ خود « مسألھ اجتماعی روسیھ » نوشت، پلخانف را مترجم ترجمھ یاد 
شده دانستھ است. خود پلخانف ھم در ترجمھ روسی ۱۹۰۰ « مانیفست » تصدیق کرده است کھ ترجمھ را خود او انجام 

داده است. ( ص ۷٤)
[۳۲] ترجمھ مورد اشاره انگلس نھ در ۱۸۸٦ بلکھ در ۱۸۸٥  در Le Socialiste چاپ شد. ( ص ۷٤)

[۳۳]  در این جملھ از نقل قول،  تفاوتی نسبت بھ سر سخن ۱۸۷۲ ایجاد شده است. در آنجا گفتھ شده بود : « ... رشد 
عظیم صنعت بزرگ در بیست و پنج سال گذشتھ و ھمراه با آن، پیشرفت تشکل ھای حزبی طبقھ کارگر... » ؛ انگلس آن را 
بھ این صورت تغییر داده است : « در برابر رشد عظیم صنعت بزرگ از ۱۸٤۸  و بھ ھمراه  آن، پیشرفت ھا و بھبودھای 

تشکل طبقھ کارگر... » ( ص ۷۷)
[۳٤] نسخھ آلمانی کھ انگلس گم اش کرده بود بعدھا پیدا شد و ناشران مجموعھ آثار مارکس و انگلس از ھمان نسخھ 
اصلی بجای برگردان از روسی استفاده کرده اند. این ھمان سر سخن بر چاپ روسی  ۱۸۸۲  است کھ در ابتدای مجموعھ 

پیشگفتارھای کتابی کھ در دست دارید آمده و لزومی بھ تکرار آن دیده نمی شود. ( ص ۷۹)
[۳٥] منظور، کشورھای فرانسھ، بلژیک، اسپانیا، پرتقال و ایتالیاست کھ زبان شان از التین ریشھ گرفتھ است. ( ص ۸۲)

[۳٦]  پس از شکست ناپلئون بناپارت، کنگره وین ( ۱۸۱٤- ۱۸۱٥ ) بخشی از لھستان را تحت عنوان  « پادشاھی 
لھستان » بھ روسیھ بخشید. منظور از لھستاِن روسی یا لھستاِن کنگره، ھمین بخش است. ( ص ۸٥)
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