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پیش از این در منت »قیام گرسنگان؛ جدال بر رس نام یا تداوم نربدی تاریخی«۱ اشاره کرده بودیم که یک جنبش 

انقالبی  نیازمند هندسه ای سه ضلعی است: قیام توده ای، جنبش های صنفی و کمیته-هسته های میدانی. در خصوص 

کمیته های میدانی نیز در منت »کمیته چیست و چه چیزی کمیته نیست؟«۲ نکاتی را یادآور شده بودیم و بعد از 

این به فراخور نیاز جنبش انقالبی مطالب دیگری را هم در این باره خواهیم نوشت . اما آنچه در این منت خواهیم 

گفت در اهمیت مبارزات صنفی است. از رضورت این که چطور در میانه ی قیام توده ای به مبارزه ی صنفی بیش 

از گذشته نیازمندیم و مبارزه ی صنفی چگونه و تحت چه رشایطی می تواند به برخی از مهم ترین فقدان  های قیام 

توده ای پاسخ دهد.

***

خیابانی شدن اعرتاضات و بروز گسرتده ی آن در شکل خیزش ها و قیام های رسارسی به طور قطع نشان می دهد که 

ساخت سیاسی-طبقاتی حاکم در ایران مسیرهای مداخله ی موثر در تعیین مقدرات حاکم بر زندگی را از شهروندان 

خود سلب کرده است. اعالم همگانی این انسداد در دی ۹۶ با شعار »اصالح طلب، اصولگرا/ دیگه متومه ماجرا« 

رقم خورد. چنین انسدادی بسیار پیش از این در اعرتاضات صنفی خود را نشان داده بود. در متام چهار دهه ی 

۱- فالخن شامره ی ۲۱۱، منترششده در این آدرس.

۲- فالخن شامره ی ۲۱8، منترششده در این آدرس.

http://manjanigh.com/?p=4614
http://manjanigh.com/?p=4802
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گذشته عدم منایندگی طبقه ی کارگر در جناح های سیاسی حاکم و وعده های بدون تحقق مسئوالن در پیگیری 

مطالبات کارگران یکی از منودهای سیاسی و طبقاتی انسداد مجاری رسمی پیگیری مطالبات طبقه ی کارگر بود. از 

همین رو بود که کارگران به شمولیت معلامن، پرستاران و بازنشستگان از مسیر تجمع و اعتصاب، در عمل انسداد 

مجاری رسمی پیگیری خواسته های خود را همواره اعالم کرده اند. بدیهی است که در نتیجه ی انسداد و فقدان 

مجاری گشوده در ساختار حکمرانی، حجم نارضایتی ها و مخالفت ها به سمت سایر راه های بروز و ظهور از جمله 

خیابانی شدن هدایت می شود. قیامی که از شهریورماه و در پی قتل دولتی ژینا )مهسا( امینی در ایران جریان 

دارد منونه ی اعالیی از بروز خیابانی مخالفت ها و نارضایتی هاست که در ادامه ی منونه های پیشین خود مانند قیام 

آبان ۹8 و دی ۹۶ و البته در سطوحی عمیق تر و وسیع تر روی داده است. 

در  کارگری  اعرتاضات  از  با حجم گسرتده ای  اعرتاضات و خیزش های خیابانی  از  غیر  به  اشاره شد  که  هامنطور 

سال های اخیر مواجه بوده ایم که آنها هم در مسیری غیر  از مجاری ]نا[موجود در ساختار حکمرانی روی داده 

و  کار  سیاسی،  منایندگی  اجتامعی،  زیست  به  گسرتده ی رسمایه داری  تهاجم  موازات  به  که  این ترتیب  به  است. 

معیشت طبقه ی کارگر، کارگران شاغل در واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی هر یک بسته به رشایط ویژه ی 

و  کارخانه-خیابان  در  تجمع  اصلی  شکل  دو  در  گسرتده  و  محدود  صنفی  اعرتاضات  به  دست  خود  کار  محل 

اعتصاب زده اند. هرچه در سال های گذشته رو به جلو آمده ایم این اعرتاضات گرچه به لحاظ کیفی و کمی با 

فراز و نشیب های فراوان روبرو بوده اند اما هیچ گاه روند رو به گسرتششان متوقف نشده است. حتا آن گاه که در 

سال هایی جامعه از نقطه نظر سیاسی در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری بوده و اقشار عمدتا میانی جامعه 

در حال تدارک ادغام سیاسی شان در حاکمیت بودند، کمرت شاهد فروکش اعرتاضات کارگری بوده ایم )که این خود 

نشان از درجه ای رشد کیفی است(.

همینطور از نقطه نظر کیفی اعرتاضات کارگری توانست از یک سو با تداوم و گسرتدگی نسبی خود خصلت جنبشی 

این اعرتاضات را برجسته کند و از سوی دیگر در شکل عاملی تاثیرگذار در سطوحی موثر وارد فضای سیاسی شده 

و برخی مضامین طبقاتی مانند رضورت تشکیل سندیکا، خودگردانی کارگری و اداره ی شورایی محل کار ]و محل 

زیست[ را وارد فضای طبقه زدایی شده ی سیاسی کند. اهمیت مبارزات صنفی از همین کیفیتی که ایجاد می کند 

ناشی می شود. قیام توده ای گرچه درجه ای قابل توجه از رشد کیفی را درون خود به همراه می آورد و اساسا رشط 

فراروی از خیزش های توده های پراکنده به قیام توده ای منسجم و فراگیر رشد کیفی ای است که قیام در خود تجربه 

می کند، با این وجود قیام توده ای به خودی خود فاقد عنرص تعیین کننده ای است که در مبارزات صنفی موجود 

است. این عنرص تعیین کننده آن جهت گیری طبقاتی معینی است که از مبارزات صنفی -با وجود یکدست نبودن 

آن- قابل اخذ است.
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بدون  آیا  که  دهیم  پاسخ  سوال  این  به  بایستی  بپردازیم  صنفی  مبارزه ی  مضامین  و  موضوع  به  آن که  از  قبل 

این دست مبارزات، قیام توده ای فاقد عنارص تعیین کننده در جهت دهی و برساخنت سویه های ایجابی خواهد بود؟ 

پاسخ به طور قطع منفی است. به این معنی که همواره عنارصی موجودند که در قامت عوامل جهت دهنده و 

آلرتناتیوساز بر قیام های توده ای مسلط می شوند و قیام را از آن خود می کنند. در شناخت این عنارص -چه برآمده 

از جنبش های کارگری و مبارزات صنفی باشد و چه ناشی از سایر نیروها- آن چه تعیین کنندگی آن را تضمین می کند 

عنرص طبقه است. به این ترتیب برای ابهام زدایی از عبارت نادقیق »عنارص تعیین کننده« باید بعد از آن بالفاصله 

مفهوم طبقه را بدون اما و اگر و در کاربستی دقیق بیافزاییم و آن را در عبارت روشن »عنارص تعیین کننده ی 

طبقاتی« به کار بریم. به این ترتیب ضمن این که از غلط رایج و مشهور قیام فراطبقاتی افسانه زدایی کرده ایم، 

توانسته ایم خصلت طبقاتی هژمون یا در آستانه ی به دست آوردن هژمونی را در آن شناسایی کنیم. تاکید بر این 

نکته حائز اهمیت است که خصلت های طبقاتی، یا تالش برای تقویت و تضعیف آن، برآمده از یک اراده ی جعلی، 

تالشی توطئه آمیز یا ناشی از اوهام ایدئولوژیک و اوراد روشنفکرانه نیست، بلکه واقعیت قطعِی میدان سیاسی 

و تحوالت اجتامعی است که بدون خوش آمد یا ارجحیت ما درون شبکه  ای درهم تنیده از عوامل دیرپای تاریخی، 

در بسرت مناسبات تولید اجتامعِی پر از شکاف و تضاد و التهاب و  درون سلسله ای از رویدادها در حال عمل کردن 

است. به این ترتیب یک بار برای همیشه باید این غلط مشهور را دور ریخت که با قیامی فراطبقاتی روبروییم و 

درون قیام با نیروهایی هم ارز، برابر و هم افق که برای هدفی مشرتک می رزمند مواجهیم. واقعیت کامال عکس 

این است. نیروهای رشکت کننده نه در موضعی برابر قرار دارند و هم ارزند و نه افق و هدف مشرتک دارند و 

نه حتا برانگیختگی شان بر زیست مشرتک و درک یکسان از ستم و تبعیض و دیکتاتوری مبتنی است. مشخصا 

پدیده ای به اسم قیام فراطبقاتی وجود ندارد و به محض ورود به مراحلی معین از تکوین قیام با صورت بندی 

سیاسی هژمونی یافته ای از ماهیت طبقاتی روبرو خواهیم شد که در فاجعه بارترین وضعیت در تضاد با نیروهای 

مادی رشکت کننده در قیام قرار خواهد گرفت. واضح است که از جدال آلرتناتیوها حرف می زنیم. از آلرتناتیوهایی 

که در وهله ی نخست چیزی نیستند جز ترجامن سیاسِی ماهیت طبقاتی هژمون شده  ی یک قیام. به این ترتیب در 

مسیر تکوین قیام توده ای و به جهت یافنت خصلت های تعیین کننده ای که به صورت اجتناب ناپذیر طبقاتی اند، در 

همین قدم اول با پرسش  و انتخابی اسرتاتژیک روبرو هستیم؛ چشم انداز قیام در جهت منافعِ حیاتی و رضورِی 

کدام طبقه خواهد بود؟

با این مقدمه خواهیم توانست در ادامه به صورت فرشده و کوتاه بگوییم که وقتی از جهت گیری طبقاتی معینی 

که برآمده از جنبش های کارگری و مبارزات صنفی اند حرف می زنیم در واقع از چه حرف می زنیم؟ و مشخصا 

مبارزات صنفی چه تاثیر بی بدیلی در مسیر پیرشوی، پیروزی و برساخنت سویه های ایجابی قیام توده ای ایفا می کند.
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***

جنبش های کارگری و مبارزات صنفی موضوع و مضامین مشخصی دارند؛ رابطه ی بین کارگران و صاحبان رسمایه 

و کارفرمایان، و در ابعادی کالن تر مناسبات مسلط تولید اجتامعی. اما هامنطور که پیش تر اشاره شد در واقعیت 

با یک جنبش و مبارزه ی یک دست و بدون شکاف روبرو نیستیم. به این معنا که حتا جنبشی کارگری، به رغم 

خاستگاه طبقاتی اش، می تواند در افقی کامال راست گرایانه قرار بگیرد و به برآمدن بلوکی از رسمایه داری منجر شود 

که مخالف سیاسی رسمایه داری حاکم است. بنابراین آنچه از جنبش کارگری و مبارزات صنفی اش مورد نظر است، 

با در نظر گرفنت دینامیسم درونی این جنبش، در جهت غلبه بر گرایش های دست راستی در آن است. به عبارت 

دیگر این را ما فرض گرفته ایم که جنبش کارگری در مسیر رشد خود عاملیت غلبه بر نیروهای ضدطبقه ی کارگر را 

دارد. اینکه این عاملیت چگونه خواهد توانست بر این نیروها چیره شود بخشا موضوع همین مطلب در خصوص 

مبارزات صنفی و چشم انداز ایجابی ای است که در پیوند با عوامل دیگر می تواند ایجاد کند .

مضامین اعرتاضات صنفی سال های اخیر کارگران در ایران چه بوده؟ اگر بخواهیم فهرستی از این مضامین تهیه 

کنیم در صدر این خواسته ها چنین مواردی قرار خواهند گرفت: حق تشکل یابی، مصون ماندن تجمع و اعتصاب 

از جرم انگاری و برخورد امنیتی و قضایی، دستمزد متناسب با نیازهای زندگی، حق اعامل اراده ی موثر در تعیین 

حق  دستمزدی،  شکاف های  رفنت  بین  از  کار،  محل  در  تبعیض  ایجادکننده ی  قوانین  تغییر  ساالنه،  دستمزدهای 

بیمه های درمانی و اجتامعی فراگیر، حق برخورداری از ثبات کاری، جلوگیری از اخراج، حق برخورداری از نهادهای 

حامی کارگری، جلوگیری از پایامل شدن حقوق قانونی، لغو  خصوصی سازی، حق خودگردانی و کنرتل کارگری. به 

این فهرست می توان ده ها مورد دیگر را هم افزود. همینطور فارغ از خواسته های صنفی، همواره نهادهای مستقل 

کارگری در قامت جنبش کارگری از مطالبات سیاسی عمومی ای نظیر لغو قانون اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، لغو  

شکنجه و تعقیب قضایی و غیره دفاع کرده اند.

نگاهی به مضامین اعرتاضات صنفی سال های اخیر به صورت عینی و مادی نشان می دهد که چگونه روابط بین 

ابعادی کالن تر مناسبات مسلط تولید اجتامعی، اسباب و علل و  کارگران و صاحبان رسمایه و کارفرمایان و در 

تبعیض  انقیاد، ستم و  ایجادکننده ی  نابرابری طبقاتی رابطه ای سلطه آور و  نابرابری طبقاتی بوده اند.  زمینه های 

ستم  نابرابری،  و  فقر  با  آمیخته  روزمره ی  زیست  عینِی  جزئیات  با  همراه  و  دقیق  معنای  این ها  همه ی  است. 

شامر  به  ایران  جامعه ی  اکرثیت  برای  دموکراسی  فقدان  و  آزادی  نبود  اجتامعی،  منزلت  شدن  پایامل  طبقاتی، 

می رود. به این ترتیب است که خواست آزادی، دموکراسی، حقوق انسانی و رفع فقر و زدودن ستم طبقاتی در 

دقیق ترین جزئیات نشان داده شده و از عباراتی شعارگونه، کلی، ذهنی و واجد پتانسیل تبدیل شدن به چیزی 

علیه اکرثیت جامعه رها می شود. مضامین اعرتاضات صنفی در جزئیات نشان می دهد که ستم و تبعیض طبقاتی 
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چگونه عمل می کند، در چه زمینه ای از مناسبات اقتصاد سیاسی آزادی اجتامعات، حق برخورداری از حق تشکل 

و حق اعامل قدرت سیاسی از اکرثیت جامعه سلب می شود و تبعیض، انقیاد، سلطه و نابرابری طبقاتی جای آن 

را می گیرد. اعرتاضات صنفی محل آشکارسازی این چگونگی است . غیر از این چه سازوکار دیگری وجود دارد تا 

بتوان دریافت جهت گیری عملی یک جریان سیاسی چیست وقتی که از آزادی و دموکراسی و رفاه سخن می گوید؟ 

درون این تعابیر دهان پرکن چه جزئیاتی تعبیه شده است؟ به واقع هیچ! هیچ سازوکار عملی ای وجود ندارد تا 

بتوان دموکراسی و آزادی و رفاه مدنظر جریانات سیاسی مدعی را با آنچه که محل نارضایتی و مخالفت و اعرتاض 

قیام کنندگان است سنجید و در نسبت هایی آن را اندازه گیری کرد.

کرد.  مشاهده  جنسیتی  ستم  رفع  و  زنان  آزادی  خصوص  در  می توان  را  انطباق پذیری/ناپذیری ای  چنین  مشابه 

جزئیات  و  فکت ها  مشاهدات،  به  اتکا  با  زنان  رادیکال  حقوق  پای  که  زمانی  هر  جاری  قیام  در  که  دیده ایم 

اسالمی  راست مخالفان جمهوری  نیروی  از  بین بخش هایی  در  پایان ناپذیر  میان می آید، هراسی  به  انکارناپذیر 

پدید می آید و به هر شیوه و حیله ای تالش می کنند تا از قیام »فمینیسم زدایی« و هم زمان »چپ زدایی« کنند. 

پیش از مشاهدات تجربی و فکت های میدانی و جزئیات دقیق از خواسته های تاریخی زنان و جنسیت های تحت 

ستم، در یک هم زبانی جعلی همه خواهان آزادی و طرفدار حقوق زنان اند اما به محض آشکار شدن جدی اولین 

نشانه های آن چیزهایی که به صورت تاریخی از زنان و جنسیت های تحت ستم سلب شده و اینک باید اعاده شود، 

آن کنرست هم نواز از یکدیگر گسسته می شود و نواهای طرفدار آزادی به عربده  ی »فمینیست ها را اعدام کنید« 

تبدیل می شود. دقیقا به همین دلیل رضوری  است که زنان و جنسیت های تحت ستم با عاملیت ویژه ی خودشان 

در قیام حضور داشته، آن را پیش بربند و با مامنعت از حذف با ساز و کار ادغام، مسیر پیوند و همبستگی با سایر 

جنبش های همبسته و پیش برنده ی قیام را ممکن کنند.

عاملیت کارگران نیز از چنین رضورتی تبعیت می کند. مبارزات صنفی کارگران از مهمرتین امکان هایی است که 

در آن عاملیت مستقیم کارگران به شکل طبقه وجود دارد. جنبش کارگری نیز با ارجاع مداوم به مضامین صنفی 

و استقرار در ماهیت سیاسی این مبارزه است که استقالل طبقاتی اش را حفظ می کند و دنباله روی جنبش های 

غیرهمبسته و متعلق به طبقات دیگر منی شود. در واقع جنبش کارگری را باید با ارجاع مداوم به مبارزه ی طبقاتی 

کارگران و در مضامین اصلی اش احضار کرد. این مضامین از خواست دستمزد باالتر آغاز و در مسیر خود منطقا 

به نفی مالکیت خصوصی  بر ابزار تولید )چه مالکیت اشخاص و چه مالکیت نهادها از جمله دولت( می رسد. این 

مضمون اصلی مبارزه ای طبقاتی ست که مسئله اش تنها تعویض رژیم های سیاسی در قامت کارگران منفرِد معرتض 

نیست. بلکه بسیار فراتر از آن به هدف تغییر مناسبات تولید اجتامعی به مثابه یک طبقه وارد قیام می شود.

این هامن عنرص تعیین کننده ی طبقاتی ای است که توسط مبارزان صنفی چه در گذشته و چه هم اکنون و هم زمان 
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با قیام مدام برجسته می شود -باید شود- و فقدانش خالئی را ایجاد خواهد کرد که توسط سایر نیروهای طبقاتی 

-بلوکی از رسمایه داری که اپوزیسیون سیاسی رسمایه داری حاکم است- پر خواهد شد.

***

راست  از سوی بخش  مبارزات صنفی  و  کارگری  به جنبش  رو  متفاوت  رویکرد ظاهرا  دو  ژینا هم زمان  قیام  از شکل گیری  بعد 

اپوزیسیون جمهوری اسالمی در پیش گرفته شد. رویکرد اول با شعار »اعتصابات را به اعرتاضات گره بزنیم« در ظاهر امر به تجویز 

اعتصاب در بین کارگران و بازاریان پرداخت و تالش کرد که اعرتاضات خیابانی را با ورود به مرحله ی اعتصاب رسارسی وارد مرحله ی 

جدیدی از پیرشوی کند. اعتصاب بازاریان -نه لزوما در پی چنین فراخوان هایی- در بخش هایی با توفیق همراه بود و توانست در 

نظم عمومِی زیست روزمره که حاکمیت تالش در عادی نشان دادن آن داشت اختالل کند. اما آنچه از اعتصاب به منزله ی مختل 

کردن چرخه ی تولید، به خصوص در بخش های نفت و گاز و سایر منابع تولید ثروت منحرص در دست حاکمیت انتظار می رفت 

-به جز در قسمت های کوچکی از صنعت نفت که بیشرت مربوط به پشتیبانی صنایع نفتی بود و به رسعت با بازداشت گسرتده ی 

کارگران رسکوب شد- اعتصابی رخ نداد و وقوع آن به مرحله ی باالتری از پیرشوی قیام احاله داده شد. رویکرد دوم به جنبش 

کارگری تخطئه ی محتوای صنفی آن بود؛ اموری مربوط به افزایش دستمزدها، پرداخت معوقات مزدی و نظایر آن که مضمون اصلی 

مبارزه ی صنفی اند. در این رویکرد دستور کار نیروی راست اپوزیسیون بر حمالت سازماندهی شده علیه کارگران بود و البته چنین 

رویکردی در اپوزیسیون راست مسبوق به سابقه هم بود.۳ این دو رویکرد به ظاهر متفاوت اما از رسشتی یکسان برخوردار است. 

از یک سو با تجویز تهییج کننده ی اعتصاب رسارسی با مترکز ناب و خالص بر روی اهداف سیاسی روبروییم که فراخوان هایش به 

منظور اقناع کارگران برای اعتصاب رسارسی به صورت شبانه روزی از تریبون های نیروهای دست راستی پخش می شود. در تقویت 

این رویکرد بود که رضا پهلوی در اعالم مواضع متعدد بیان کرد که آماده است با جمعی از نیروهای متحد برای ایجاد صندوق مالی 

اعتصاب اقدام کند. از سوی دیگر رویکرد حمله به مبارزات صنفی را شاهدیم که پایه ای ترین مضمون جنبش کارگری و محتوای 

صنفی آن را هدف گرفته است. مبارزه برای پیگیری معوقات مزدی و باال بردن دستمزدها، وضعیت قراردادها و غیره با تحقیر و 

استهزاء و توهین مواجه و به طور مداوم نامربوط بودن چنین مبارزه ای با مقطعی که شاهد قیام رسارسی علیه کلیت نظام هستیم، 

یادآوری می شود.

در رویکرد نخست اگر به طرز وارونه ای با تجویز سیاسی شدن اعتصابات مواجهیم، در رویکرد دوم اما با سیاست زدایی و به تعبیر 

دقیق تر طبقه زدایی از جنبش کارگری روبروییم. به این معنا که تالش می شود اعتصاب کارگری از مضامین صنفی و طبقاتی تهی و 

اراده ی مستقل، آگاهانه و تعییُن یافته از آن زدوده شود. به این ترتیب در نهایت این عاملیت طبقه ی کارگر است که مورد هدف 

قرار می گیرد تا در فقدان چنین عاملیتی دنباله روی از جریان های سیاسی ای که نسبتی طبقاتی با جنبش کارگری و مبارزات صنفی 

آن ندارند، ممکن شود. در این رویکرد سطح استداللِی نفی سیاست طبقاتی از مبارزات صنفی با نشان دادن خصلت »مطالباتی« 

۳- در این مورد در فالخن شامره ی ۲۱0 با عنوان »در دفاع از مبارزات صنفی معلامن« بیشرت بخوانید.

http://manjanigh.com/?p=4590
http://manjanigh.com/?p=4590
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آن صورت بندی می شود. اما مطالباتی بودن مبارزه صنفی به چه معناست؟ به خصوص در وضعیت قیام یا متاثر از قیام خطاب 

اصلی این مطالبه از چه کسی است و چه چیزی را مطالبه می کند؟ و چگونه این »مطالبات« تعیین کنندگی طبقاتی می یابند؟ و 

چرا تعیین کنندگی طبقاتی مبتنی بر مبارزه ی صنفی امری اسرتاتژیک و رضوری است؟

در وضعیت هایی که با قیام مواجه نیستیم مبارزه ی صنفی مشخصا خطابی رو به کارفرمای خصوصی-دولتی دارد. وجه خاص این 

خطاب از پیش معین و بنا بر خصلت مکان مند مبارزه ی صنفی دارای شمولیتی محدود است. اما در وضعیت قیام مطالبه ی صنفی 

از این محدودیت فراتر می رود و خطابی عمومی می یابد. این گزاره لزوما یک گزاره ی توصیفی نیست بلکه نوعی تجویز را در خود 

دارد؛ »مطالبه ی صنفی را از خطاب محدود رو به یک کارفرمای خصوصی-دولتی معین فراتر بربید و همه ی کارفرمایان خصوصی-

دولتی، فارغ از رژیم سیاسی مستقر را مورد خطاب قرار دهید«! این تجویز البته ناشی از یک جایگاه دانای کل که از فراز مبارزه ی 

صنفی به آن می نگرد نیست، بلکه بیش از هر چیز برآمده از اراده ی درهم آمیخته ی کارگران با وضعیت دگرگون کننده ای است 

که قیام ایجاد کرده است. بنابراین در عین حال که تجویز است مشاهده و توصیف نیز به شامر می رود. مخترص آنکه جایگاه این 

تجویز در نهایت نه از بیرون بلکه باید از درون و از جانب اراده های مرتقی در خود جنبش کارگری باشد. اراده های متشکلی که 

مبتنی بر فراخوان صادرشده از خاستگاه طبقاتی  قیام جاری، در یک چشم انداز طبقاتی آن را به پیش می راند. این تنها توصیفی 

فنی برای نحوه ی انضامم طبقه ی کارگر به قیام نیست بلکه رضورتی مادی و عینی است که بدون آن اعتصاب کارگری ای با افقی 

همه شمول و عام عمال ممکن نیست.

از رضوری ترین ابزارهای پیش راندن قیام در یک چشم انداز طبقاتِی مبتنی بر تامین منافع اکرثیِت نیروهای رشکت کننده در قیام 

پیرامونی تحت تبعیض و خیل کارگران و بیکاران منفرد در قیام را شامل می شود-  تا شهرهای  از محله های کارگری نشین،  -که 

مبارزات صنفی است.  به این ترتیب پیوند مبارزات صنفی با قیام، هامنطور که نیروهای ارگانیک رشکت کننده در قیام چنین پیوندی 

از یک کارفرمای  این بار فراتر  قیام است. خطاب مبارزه ی صنفی  از رشوط رضوری طبقاتی شدن  را در خیابان منایان می کنند، 

خصوصی-دولتی معین، می بایست به خطابی رو به همه ی کارفرماهای خصوصی-دولتی تبدیل گردد. رشط چنین عمومیت یافتنی 

لزوما دست شسنت از تعقیب مطالبات صنفی در شکل محدود و مکان مند و رو به یک کارفرمای مشخص در محل کار نیست. 

بلکه مکان مند بودن و عمومیت یافنت به صورت همزمان بدون اینکه تناقضی را با خود حمل مناید، می تواند هر دو وجه خطاب 

موجود در مبارزه ی صنفی را تامین کند. به این ترتیب مبارزه ی صنفی با فراروی از خود -بدون اینکه خود را نفی کند- می تواند 

با حفظ اتصال به خاستگاه طبقاتی، آن را به صورت آگاهانه برجسته، در مضامین مبارزه اش متجلی و  آن را تبدیل به جهت گیری 

طبقاتی  کند.

با عمومیت یافنت خطاب مبارزه ی صنفی )از مسئله ی دستمزد تا کنرتل/اداره ی کارگری و مسئله ی مالکیت عمومی بر ابزارهای 

تامین و تضمین  باید  آلرتناتیو  اموری که در نظام  از آن  از وجوه اصلی قیام جاری، چنان جزئیاتی  به یکی  تبدیل آن  تولید( و 

شود برجسته خواهد شد که امکان خالی کردن شانه از زیر بار آن ناممکن خواهد بود مگر با اعالم موضع رسمی از جانب سایر 
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نیروهای طبقاتِی مدعی جایگزینی و آلرتناتیو. معنای چنین امری کشیدن یک خط مرز قاطع طبقاتی با سایر نیروها، تبدیل نشدن 

به توده ی بی شکل دم توپ و حرکت در مسیری غیر از مسیر تبدیل به سیاهی لشکر براندازی است. این هامن حضور در قیام با 

تعییُن طبقاتی است و تقویت صدا و تصویر قاطبه ی نیروهای رشکت کننده در این قیام وقتی که شعار مرگ بر دیکتاتور و ستم 

و تبعیض رس می دهند. صورت ایجابی این شعارها حاوی جزئیات دقیقی است که از مسیر مبارزه ی صنفی بیان می شود. آزادی 

سیاسی، دموکراسی، برابری، رفاه و بسیاری از حقوق پایه ای دیگر بدون این جزئیات که ذیل رابطه ی بین نیروی کار و رسمایه قرار 

دارند و از محل کار تا محل زیست و نظام آموزشی، حقوقی و  سیستم حکمرانی دامنه ی آن گسرتده است، مفاهیمی کلی، ذهنی 

و بدون ارجاعات مادی اند که از دهان راست ترین نیروها تا چپ ترین آن ها بیرون می آید و تنها به اغتشاش سیاسی و ناروشن 

شدن مرزهای سیاسی و طبقاتی می انجامد. برای از میان بردن این اغتشاش و ناروشنی پا سفت کردن کارگران در مبارزه ی صنفی 

به مثابه یک طبقه و تثبیت جنبش کارگری در مقام یک جنبش طبقاتی امری بیش از گذشته رضوری است.

هراس نیروهای راست از مبارزه ی صنفی و استقبال از اعتصاب کارگراِن بدون طبقه به دلیل همین بیان ایجابی است که از مبارزه ی 

را  اعتصاب کارگران فقدانی  به مبارزات صنفی و بی  چهره کردن  بیرون می آید. حمله  صنفی و طبقاتی شدن مبارزه ی کارگران 

موجب می شود که نیروی راست به کمک هژمونی رسانه  ای و نیروی لجستیک اجاره ای از دولت های رسمایه داری، به طور موقت 

توان پر کردنش را خواهد داشت تا به این وسیله بتواند جناح کارگری پروژه ی براندازی و تغییر رژیم را راه بیاندازد. در حالی که 

رشط رضوری تبدیل قیام به انقالب و پیروزی آن ایستادن کارگران روی پای خود به مثابه یک طبقه است تا به این وسیله عنرص 

تعیین کننده ی طبقاتی این قیام را نه بلوکی از رسمایه داری که این سال ها دستش از غارت منابع عمومی و استثامر نیروی کار و به 

انقیاد کشاندن جامعه تا اندازه ای کوتاه مانده، بلکه استثامرشدگان و غارت شدگاِن خواهان آزادی و برابری رقم بزنند.

آنچه در این مسیر و در سطح نربد بر رس گفتارها اهمیت دارد، دفاع از مبارزات صنفی دقیقا در میانه قیامی است که هر روز در 

حال گسرتش است و غلبه بر ارعابی است که علیه تعین طبقاتی بخشیدن به قیام ایجاد شده است. منایندگان اتحادهای جعلی حول 

گفتارهای همه باهمی که ظرفی توخالی را می سازند تا به تدریج توسط محتوای سیاسی-طبقاتی دست راستی پر شود، مدت هاست 

که مهر تکفیر را بر پیشانی هر جریانی که می خواهد روی پای خودش بایستد زده  است. این اتحاد جعلی بیش از گذشته نیازمند 

افشا و افسانه زدایی است. جنبش طبقاتی هم ماهیت صنفی دارد و هم سیاسی. این دو گرچه در مواقعی به لحاظ شکلی و به 

اقتضای رضورت های عینی مبارزه از یکدیگر مجزا می شوند اما به لحاظ درون مایه ازمنطق یکسانی پیروی می کنند. هر جریانی 

که بخواهد به بهانه ی دفاع از حرکت های صنفی از مبارزات کارگران سیاست زدایی کند و هر جریانی که تالش می کند کارگران را 

بدون چهره ی طبقاتی شان به سمت پروژه های سیاسی هول بدهد ضد طبقه ی کارگر است. به خصوص آنچه امروز در میانه ی قیام 

اهمیت دارد شکسنت جّو ارعاب علیه مبارزه ی صنفی و در عین حال دفاع از سیاسی بودن جنبش کارگری و تاکید بر »هم صنفی 

هم سیاسی« است. آنچه باید انجام شود روشن است؛ دفاع متام قد از مبارزه ی صنفی دقیقا همین امروز؛ وگرنه از جنبش کارگری 

چیزی جز نیرویی علیه طبقه ی کارگر باقی نخواهد ماند.
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