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سیامک طاهری:
از دوستانی که دعوت ما را پذیرفتند، بسیار تشکر می کنم. 

بر اساس گزارش های سازمان جهانی کار، که با عنوان »اشتغال جهانی و چشم انداز اجتماعی« در سال 
2018 منتشر شده، برای خنستین بار آماری در باره »پراکنده کاری« یا »دور کاری« و در واقع »کارهای 
ناپایدار« ارائه داده شده است: 1.4میلیارد نفر از جمعیت جهان در این طبقه بندی قرار دارند. سهم کشورهای 

در حال توسعه )مانند ایران( از این حجم، بسیار زیاد است: 1.1میلیارد نفر.
بر اساس آمار اعالم شده از طرف مرکز آمار ایران، 23.8میلیون نفر ایرانی شاغل اند )هر 3.5 نفر، یک 
شاغل(. فقط نیمی از این شاغالن، اشتغال متام وقت دارند. درصد اشتغال کشاورزی 17.5درصد، صنعت 
32درصد و خدمات 50.5درصد است. تعداد کارگران پاره وقت روزافزون است و سیالیت شدید نیروی 
کار در ایران وجود دارد. شاید عمده ترین دلیل آن، به کارگیری نیروی کار از طریق شرکت های پیمانکار 
تامین نیروست که باعث کاهش شدید امنیت شغلی شده است. این بی قوارگی روزافزون که به کاهش کمی 
طبقه کارگر منجر شده است و آنان را به مست تهیدستان شهری رانده و باعث تقویت سپاه لومپن پرولتاریا 

شده است، موضوع پرسش اول، حتلیل این وضعیت و تاثیر آن روی ساختار نیروی کار در ایران است.

فریبرز رئیس دانا:
اجازه بدهید ابتدا اصالحیه ای روی منت سؤال بگذارم: خروج کارگران از عرصه کار و مدار تولید، لزوما به 
از فرط تهیدستی،  اگرچه  پرولتاریا، الیه معینی است که  پرولتاریا نیست. لومپن  به لومپن  تبدیل شدن  معنای 
از مدتی  اینان پس  اما،  پرتاب شده است  این حیطه  به  و محرومیت های گسترده،  آگاهی اجتماعی  از  بودن  دور 

بررسی نقش و جایگاه طبقۀ کارگر ایران در حتوالت اجتماعی
در میز گرد اقتصاد سیاسی »دانش و مردم«

دکتر فریبرز رئیس دانا، دکتر پرویز صداقت، دکتر محمد ماجلو
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یک فرهنگ خاص خودفروشی، تقلب، تهاجمی و الابالی گری پیدا می کنند. اما کارگر بیکار لزومًا به این مرحله 
منی رسد. در ترکیب لومپن ها، معمواًل بیشتر خرده بورژوازی تهیدسِت کم درآمِد رانده شده و مهاجرین را می یابیم 
تا کارگران بیکار را. من علت اصلی پراکندگی کارگران را در ضعف سرمایه داری ایران می بینم. به این معنی که 
بهره وری بسیار پایین است. این درست است که نرخ استثمار -به عبارت روشن تر نسبت اضافه ارزش به دستمزد- 
در اقتصادهای صنعتی پیشرفته -مثاًل در آمریکا- بیش از ایران است، اما ستم و محرومیت، به معنای عمومی 
سرمایه داری  انسجام  دلیل  به  صنعتی،  کشورهای  در  دارد.  بیشتری  شدت  ایران  در  کارگر  طبقۀ  به  نسبت  آن، 
کار  از  که  ارزشی  اضافه  زیرساخت ها،  توسعه  و  ارتباطات  آموزش،  تکنولوژیک،  پیشرفت  معنی  به  صنعتی، 
کارگران به دست می آید، بسیار باالست. دستمزدها هم به طور متوسط نسبتًا باال و باالتر از ایران است. اما در 

نهایت، نرخ استثمار در آجنا شدیدتر از سرمایه داری ضعیف و وابستۀ جهان سومی، و شدیدتر از ایران است.
در ایران، شدت محرومیت باالست. چرا؟ چون سرمایه داری ایران، به انواع حیِل سودبرِی فوق عادی، شامل 
رانت خواری، به بهره برداری از منابع نفتی، به استفاده از فرصت های جتاری عادت کرده و با آن عجین شده است. 
الیه های ممتاز شهری، مدت ها از فروش زمین برای تبدیل به سرمایه استفاده کرده اند. اراضی بسیار زیادی در 
جای جای کشور مورد تعرض و تصاحب و تسلط این الیه قرار گرفته است. شمار بسیار زیادی پرونده های قضائی 
پیشینه دار که در این مورد تشکیل شده است، مستند عالی ای برای زمین داری شهری و برون شهری در ایران است 
)و کشاورزی نیز به میزان محدودتر(. این اراضی به طور پایه ای بازمانده از نظام ماقبل سرمایه داری بوده است. 
اما بعدًا با توسعۀ شهری و زیرساختی، مقیاس های جدید و عظیم به خود گرفت. ثروت به دست آمده از طریق متلک 

و فروش این زمین ها، بیشتر در فعالیت های جتاری صرف شده تا سرمایه گذاری در صنعت.
علت دیگِر ضعف سرمایه داری در ایران، وابستگی این سرمایه داری به درآمدهای نفتی است. این وابستگی 
به سلسله ای از وابستگی های بعدی منجر شد. مثل باال بودن نسبی سهم واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای 
و فن آورانه در کنار پائین بودن شدید ارزش متوسط دالری هر تن کاالی صادراتی و صادراتی صنعتی در مقایسه با 
کشورهای صنعتی پیشرفته، نشان دهنده ی ضعف و وابستگی سرمایه داری است. نشانه ی دیگر این که ایران توان 
رشد تکنولوژی تولیدی، توان جذب نیروهای متخصص، و توان باال بردن بهره وری در تولید را ندارد. اما از سوی 

دیگر، توان کسب درآمد و نرخ سود باالیی دارد، به ویژه در مستغالت یا معامالت مالی. 
اما طبقه کارگر، هم حتت تأثیر ضعف سرمایه داری، و هم به دالیل تاریخی، در واحدهای صنعتی بزرگ متمرکز 
نشده است و در شهرهای مختلف و به گونه ای ناموزون پراکنده شده است. آماری را خدمت خوانندگان مجله شما 
عرض می کنم، که البته تقریبی است. طبق آمار رمسی سال ۱۳۹۵، حدود ۲۷میلیون شاغل داشتیم. از این تعداد، 
از ۱۴میلیون نفر کارگر(. نگاهی به توزیع مترکز  نفر  حدود ۱۴درصد در صنعت اشتغال داشتند )حدود ۴میلیون 

بیفکنیم. در کارگاه های صنعتی ۱۰نفر و بیشتر، ۱،۲۵۸،۰۰۰نفر شاغل بودند که شامل بخش های زیر می شد:
در کارگاه های ۱۰ تا ۴۹نفر: ۱۹۵،۰۰۰ نفر؛

در کارگاه های صنعتی ۵۰ نفر تا ۹۹ نفر: ۱۴۰،۰۰۰ نفر؛
در کارگاه های ۱۰۰ نفر و بیشتر: ۹۲۰،۰۰۰ نفر.

مابقی یعنی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰هزار نفر، در کارگاه های زیر ۱۰نفر، به صورت پراکنده از نظر جغرافیایی و 
رشته های صنفی مشغول به کارند. به جز آن، از ۱.۱میلیون تا ۱.۳میلیون )بسته به وضع اقتصاد( کارگر ساختمانی 
در نقاط مختلف به کار مشغول اند. کارگران کشاورزی در حدود ۶۰۰هزار نفرند )بجز زارعان( که در ۶۵هزار روستا 
به کار مشغول اند. شمار کار گران موقت و با مشاغل ناپایدار مدام باال می رود. گفته می شود در حدود ۸۰درصد یا 
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بیشتر از قراردادهای کار، موقت و ۸۹ روزه است.
تولیدی  رشته  حسب  بر  که  دارد  وجود  تقسیم بندی  از  دیگری  نوع 
شاغالن  دارای  واحد های  کارکنان   ۱،۲۵۸،۰۰۰ از  می شود.  تقسیم بندی 
۱۰نفر و بیشتر در سال ۱۳۹۴، ۲۱۶هزار نفر در منسوجات و ۱۶۰هزار نفر 
و  اساسی  فلزات  تولید  در  ۱۳۴هزار  موتوری،  نقلیۀ  وسایل  ساخت  در 
مابقی در ۲۰ رشته ی دیگر پراکنده بوده اند. پراکندگی تا سال ۹۸ بیشتر 
و  اصفهان  استان های  و  ۲۷۰هزار  از  بیش  تهران  استان  است.  شده  هم 
آذربایجان شرقی، البرز، خراسان )رضوی و مرکزی( به ترتیب۱۴۷هزار، 
داده اند.  جای  خود  در  را  کارکنان  این  از  ۸۱هزار  و  ۶۶هزار،  ۶۸هزار، 
مابقی، از کارگاه های کوچک و میانه و بزرگ و بسیار بزرگ، در جاهای 
دیگر کشور پراکنده اند. مترکزهای اصلی در تهران، کرج، اصفهان، تبریز، 

اراک، مشهد و اهواز است.
ارضی  اصالحات  از  بعد  بزرگ  صنعتی  کارخاجنات  واقع  در 
و  تهران.  و  اراک  اصفهان،  چون  بزرگی  شهرهای  در  شده اند.  تاسیس 

همانگونه که گفته شد، وجه غالب را در اشتغال کارگری ندارند.
بخش  چهار  در  مساوی  تقریبًا  نسبت های  به  نیز  ایران  جمعیت  کل 
جغرافیای اجتماعی تقسیم شده اند: ۲۵درصد در روستاها، ۲۵درصد در 
شهرهای کوچک و خیلی کوچک، ۲۵درصد در شهرهای بزرگ میانی و 
۲۵درصد در کالن شهرها ساکن اند. بنابراین ۵۰درصد جمعیت در مناطقی 
زندگی می کنند که از مراکز انتشار اطالعات و آگاهی تقریبًا بطور کامل 

به دورند و در محیطی بسته و زیر نظارت همگانی زندگی می کنند.
اگر به سیاست های دولت در زمینه جلوگیری از تشکل یابی کارگران 
و  حساب شده  و  برعکس  کاماًل  است،  نشده  داده  رشد  فرصت  کارگر  طبقه  به  تنها  نه  که  می بینیم  نیز  کنیم،  توجه 
سیستماتیک عمل شده است. سرکوب کارگران از دوران قبل از انقالب تا به کنون به شدت پیگیری می شده است. با 
همۀ این اوصاف بنا به جتربه های تاریخی در واقع کمتر می توان نشانی از تنبلی و کاهلی طبقه کارگر برای تشکل یابی 

یافت، گرچه شرایط سال های اخیر از یأس و فتوری گسترده در کنار جنب و جوش اقلیتی آگاه حکایت دارد.
 تشکل های کارگری، از پیش از انقالب مشروطه در ایران سابقه فعالیت دارند. پیشینۀ کارگری خوبی داریم. 
جنبش های دهقانی نیز قبل از انقالب مشروطه سابقه دارند. جنبش کارگری در دوران جنبش ملی شدن نفت نیز با 
متام قوا در صحنه حاضر بوده است. شورای متحده مرکزی در آن زمان، به روایت تاریخ نگاران معتبر، چهارصدهزار 
نفر عضو داشته است. در زمان انقالب نیز کارگران سهم خود را، گرچه َنه متناسب با نقش و جمعیت شان و َنه برابر 

با خرده بورژوازی و طبقۀ متوسط شهری، ادا کرده اند.

محمد مالجو:
اگر پرسش این باشد که تأثیر حتوالت اشاره  شده بر ترکیب کمی و کیفی طبقه کارگر چه بوده است، ابتدا پاسخ 
کوتاه خودم را ارائه می کنم و بعد همین پاسخ را قدری مفصل تر در منت چهارچوب حتلیلی مشخصی بسط می دهم.

از  پیش  از  کارگری،  تشکل های   

سابقه  ایران  در  مشروطه  انقالب 

دهقانی  جنبش های  دارند...  فعالیت 

سابقه  مشروطه  انقالب  از  قبل  نیز 

دوران  در  کارگری  جنبش  دارند. 

تمام  با  نیز  نفت  ملی شدن  جنبش 

است.  بوده  حاضر  صحنه  در  قوا 

آن  در  مرکزی  متحده  شورای 

زمان، به روایت تاریخ نگاران معتبر، 

چهارصدهزار نفر عضو داشته است. 

فریبرز رئیس دانا
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این  من  گمان  به  است،  مستتر  سؤال  در  که  گزاره ای  برخالف 
حتوالت، در درازمدت حتت تأثیر چهار عامل، به گسترش طبقه کارگر 
از ساختار، »در خود« بودن  از منظر ساختاری خواهد اجنامید. منظور 
طبقه است، یعنی وقتی می بینیم نسبت کسانی که به مجموعه  فروشنده 
این  اما  یافت.  خواهد  افزایش  جمعیت  کل  به  می پیوندند،  کار  نیروی 
خود  طبقاتی  منافع  نشان  و  مهر  می تواند  آیا  خود«،  »در  طبقه  این  که 
را بر حتوالت اجتماعی بزند، یا به عبارتی به »طبقه برای خود« تبدیل 
که قابل پیش بینی نیستند  دارد  به سه مجموعه عوامل بستگی  شود، 
و از این رو پاسخ به این پرسش را که طبقه کارگر از نظر کیفی چه وضعی 
خواهد داشت با قطعیت منی توان عرضه کرد. اکنون اجازه دهید همین 

پاسخ کوتاه را قدری بسط بدهم.
ابتدا به چهار مجموعه عواملی بپردازم که در حال حاضر و آینده 

به گسترش نسبت جمعیت نیروهای کار به کل جمعیت خواهد اجنامید.
را  جامعه  منابع  مستمر،  طور  به  که  سازوکارهایی  مجموعه  یکم. 
متمرکز  جامعه  جمعیت  از  اقلیتی  دستان  در  جمعیت  اکثریت  زیان  به 
نام گذاری  مالکیت«  سلب  به مدد  »تصاحب  را،  مجموعه  این  می کنند. 
بدون  می کنند،  فعال  را  بازتوزیعی  جریان های  سازوکارها  این  می کنم. 
آنکه تأثیری روی تولید بگذارند. منابع اقتصادی از این مسیر از دستان 
اکثریت به دستان اقلیت منتقل می شوند. یعنی جمعیت اکثریت، هر چه 
بیشتر »بی چیز« شده و برای تأمین معیشت خویش در قیاس با گذشته 

الزامًا به میزان بیشتری ناگزیر خواهد بود که به بازار کار روی بیاورد.
زیان  به  کارفرماها  و  کار  نیروهای  بین  کار  روابط  تغییر  دوم. 
سهم  که  معناست  بدان  فرآیند  این  گرفت.  خواهد  سرعت  کار  نیروهای 
کمتری به نیروهای کار و سهم بیشتری به کارفرمایان خصوصی و دولتی 

و شبه دولتی در فرآیندهای تولید و توزیع تعلق می گیرد. این خود به معنای »بینوا«تر شدن نیروهای کار است، آن هم 
از رهگذر کاهش چشم گیر توان چانه زنی فردی و دسته جمعی نیروهای کار در بازار کار و محل کار.

سوم. تولید سرمایه دارانه با شدت بیشتری رو به ضعف خواهد رفت. یعنی در حوزه تولید ارزش، ما شاهد 
غلبه بیش از پیش نیروهای نامولد بر نیروهای مولد هستیم. این یعنی تشدید فزاینده تر بحران تولید ارزش. در 
حوزه حتقق ارزش، شاهد غلبه فزاینده تر سرمایه جتاری بر تولیدکنندگان داخلی هستیم. این یعنی تشدید فزون تر 
بحران حتقق ارزش. و در حوزه ی سرمایه گذاری مجدد نیز شاهد غلبه فزون تر نیروهای سرمایه َبردار از اقتصاد ملی، 
بر نیروهای سرمایه گذار در اقتصاد ملی هستیم. این یعنی تشدید فزاینده تر بحران »انباشت زدایی«. حاصل تغییر 
فزاینده تر این سه نوع رابطه  قدرت درون طبقه  اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مسلط و تشدید بحران های سه گانه  
متعاقب شان است که باعث تضعیف فزاینده تر تولید سرمایه دارانه درون نظام سرمایه داری ایران خواهد شد که به 

سهم خودش باعث هرچه بی چیزتر شدن اکثریت جمعیت نیروهای کار خواهد شد.
چهارم. در حوزه حقوق مالکیت شاهد انبساط سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت های محیط زیست هستیم. 

محمد مالجو

از  امروزه  که  نامناسبی  شرایط  در 

جهت میزان تشکل یابی وجود دارد، 

متأسفانه بحث بر سر »شکل« این 

بیش  اما  دارد،  اهمیت  گرچه  مراکز 

نابجا  بطور  و  شده  گسترده  حد  از 

است.  گردیده  محتوا  جایگزین 

امکان  که  تشکلی  نوع  هر  امروزه 

استقرار و استمرار دارد باید پا بگیرد. 

استفاده  سازمانی  نوع  هر  از  باید 

عملی  توان  به  به شکل دهی  تا  کرد 

دسته جمعی کارگران کمک شود. 
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اواًل گسترش حق مالکیت خصوصی نزد ثرومتندان؛ ثانیًا گسترش حق تصرف دولتی بر ظرفیت های محیط زیست 
در نبود نوعی جنبش قوی صیانت از محیط زیست در جامعه؛ و سوم، گسترش حق مالکیت وقفی بر ظرفیت های 
محیط زیست. این انبساط ها خود به خود به معنای انقباض حق مالکیت اکثریت جامعه، یعنی نیروهای کار، بر 

دارایی های غیرسرمایه ای خودشان خواهد بود.
این  به  حال  شد.  خواهد  خود«  »در  کارگر  طبقه  گسترش  باعث  بی تردید  دگرگونی ها  از  مجموعه  چهار  این 
بپردازیم که چشم انداز تبدیل شدن این طبقه به طبقه »برای خود« چیست؟ در این زمینه منی توان پیش بینی کرد. اما 
زمینه های بسترساِز برای طبقه » شدن« یا »نشدن« را می توان مطالعه کرد. سه مجموعه از عوامل مؤثر را می توان 

برشمرد.
ازدواج،  فراغت،  آموزش،  بهداشت،  مسکن،  جتربه  یعنی  کار.  نیروهای  طبقاتی  زیسته  جتربه های  یکم.   
معاشرت و سایر فعالیت ها و حوزه ها در زندگی شبانه روزی دارای پایه های مادی است که به متامی معلول جایگاه 
طبقاتی افراد در جامعه است. باید دید در سال های آینده چه اندازه احیانًا درک مشترکی از زندگی نزد اعضای این 
طبقه شکل خواهد گرفت. اشاره ام به ادراک ها و مهرها و کین ها و عاطفه ها و آرمان های مشترک میان شان است. 
انتظار بر این است که دینامیک جتربه های زیسته طبقاتی نیروهای کار به این درک مشترک شکل دهد. چقدر؟ 
هیچ قطعیتی در بین نیست. اما، به نظر من، در آینده احتمااًل وضعیت رو به وخامت زندگی نیروهای کار با سرعت 

بیشتری این درک مشترک را ایجاد خواهد کرد.
دوم. میزان موفقیت انعکاس معناهایی که طبقه  کارگر در جتربه های زیسته طبقاتی خود به دست می آورد در 
قالب فرم های فرهنگی خنبگان و روشنفکران و میزان هژمونیک شدن این معناها. یعنی آنکه آیا معناهایی که طبقات 
فرودست در جتربه های زیسته طبقاتی شان شکل می دهند تا چه حد به کمک انواع فرم های فرهنگی در جامعه دست  
باال را خواهد یافت؟ تا چه اندازه، فرم های فرهنگی این توانایی را خواهند یافت که معناهای برخاسته از جتربه زیسته 
طبقه کارگر »در خود« را در سطح جامعه منتشر کنند؟ مثاًل آیا کلمه »کارگر« در ذهن عموم مردم همچون وضعیت کنونی 
کماکان یک شخصیت ناآرام و غیرموجه و بی فرهنگ را متبادر خواهد کرد، یا معنای جدیدی به آن بخشیده خواهد 
شد؟ علیرغم آنکه تالش های فراوانی به همت نیروهای پیشرو جامعه برای معناسازی های مترقی صورت پذیرفته، 
متأسفانه نتیجۀ مثبتی چندان حاصل نشده است. این جا با جنگ گفتمان ها روبرو هستیم و درجه آگاهی طبقاتی 

طبقه کارگر نیز به درجه موفقیت در همین جنگ گفتمان ها بستگی دارد.
تشکل های  طریق  از  اجتماعی  حتوالت  بر  خویش  طبقاتی  منافع  مهر  زدن  در  کارگر  طبقه  عملی  توان  سوم. 
تشکل یابی  میزان  جهت  از  امروزه  که  نامناسبی  شرایط  در  سیاسی.  احزاب  و  شوراها  سندیکاها،  نظیر  مختلفی 
وجود دارد، متأسفانه بحث بر سر »شکل« این مراکز گرچه اهمیت دارد، اما بیش از حد گسترده شده و بطور نابجا 
جایگزین محتوا گردیده است. امروزه هر نوع تشکلی که امکان استقرار و استمرار دارد باید پا بگیرد. باید از هر 
نوع سازمانی استفاده کرد تا به شکل دهی به توان عملی دسته جمعی کارگران کمک شود. برحسب این که این سه 
مجموعه وسیع از عواملی که برشمردم به چه ترتیب نقش آفرین شوند، مشخص خواهد شد که طبقه کارگر که به طور 

کّمی گسترش خواهد یافت همچنین آیا به طور کیفی نیز انبساط خواهد یافت یا خیر.

پرویز صداقت:
منظر  از  و  آمار  کمک  به  آنها،  طبقه بندی  و  کار  نیروهای  وضعیت  از  جامعی  تصویر  تقریبًا  رئیس دانا  آقای 

تاریخی ارائه دادند. من بحث خودم را از منظر دیگری ارائه می کنم.
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فعلی  پیکره بندی  بر  زیادی  تأثیر  جهانی  ساختاری  روندهای   .۱
نیروهای کار داشته اند. به عنوان منونه انقالب انفورماتیک که از دهۀ 
۸۰ قرن بیستم آغاز شده، امکانات جدیدی برای سازمان دهی نیروهای 
کامپیوتر  از  استفاده  محصول  »دورکاری«  مثاًل  است.  کرده  فراهم  کار 
انقالب  به موازت  دیگر  روند  است.  اطالعاتی  جهانی  شبکه های  و 
انفورماتیک، ضد انقالب نئولیبرالی است که آن هم از همان دهۀ ۱۹۸۰ 
وارد عرصه شده است. این جریان هجوم گسترده ای به حقوق طبقۀ کارگر 
را سازمان داد و متأسفانه موفق هم بوده است. عامل جهانی دیگری هم 
که به موفقیت روند دوم کمک کرد، شکست »سوسیالیسم واقعًا موجود« 
بوده است. این شکست، به موازت پیروزی نولیبرالیسم، در کنار تفوق 
در  مقاومت  قدرت  زمان،  همان  از  پست مدرنیستی  فکری  گرایش های 
برابر هجوم سرمایه را تضعیف کرده است. جامعۀ ما نیز کاماًل از وضعیت 

فوق تأثیر پذیرفته است.
 ۱۳۵۷ بهمن  انقالب  نتایج  مشخص  به طور  و  سیاسی  عوامل   .۲
نوعی  شکل گیری  است.  گذاشته  تعیین کننده  اثر  فعلی  وضعیت  بر  نیز 
تأثیر  که  داشت  ویژگی هایی  انقالب،  از  پس  دهه های  در  الیگارشی 
اواًل  است.  داشته  امروز  ایران  در  طبقات  پیکره بندی  بر  مستقیمی 
حاکمیت پساانقالبی اعتقادی به حقوق صوری برابر در میان شهروندان 
میان  گسترده  تبعیض  یک  شاهد  دیگر  عبارت  به  است.  نداشته  نیز 
الیه های نزدیک به حاکمیت و الیه های دور از آن وجود دارد. عالوه بر 
را  مستقل  تشکل یابی  امکان  فرودست  طبقات  برای  کلی  به طور  آن، 

بسیار محدود کرده است.
۳. به موازات عوامل جهانی و سیاسی باال، باید عوامل ساختاری 

فزونی  در  درازمدت  اختالالت  انقالب،  اولیۀ  سال های  در  جمعیت  رشد  جهش  بکنیم.  مالحظه  نیز  را  جمعیتی 
عرضۀ نیروی کار در مقایسه با تقاضا برای آن به وجود آورد. به این ترتیب در دهۀ ۸۰ خورشیدی، ما با عرضۀ 
گسترده نیروی کار جدید در جامعه مواجه شدیم، در حالی که رشد اقتصادی اندکی داشتیم. از سوی دیگر، آموزش 
عالی –صرف نظر از کیفیت آن– گسترش کّمی فوق العاده ای پیدا کرد. بنابراین از میانه های دهه ی ۸۰، شاهد رشد 
آمار نیروهای ماهر و آموزش دیده بودیم. این امر نیز به نوبه ی خود با افزایش نیروی کار حتصیل کرده در بازار کار، 

تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار را بیش از پیش به مست کارفرمایان تغییر داد.
۴. در کنار عوامل سیاسی و ساختاری، باید به سیاست های اقتصادی نیز اشاره کنیم؛ سیاست هایی که از 
ابتدای برنامه اول توسعه، مبتنی بر ایدئولوژی نئولیبرالیسم در پیش گرفته شد. یعنی تقویت طبقات به اصطالح 
»کارآفرین« در کنار ثبات و کاهش دستمزدهای واقعی و سیاست هایی از این دست، در کنار عوامل یاد شده، در 

مجموع پیکره بندی طبقاتی فعلی را شکل داده است.
ادامه،  در  هستیم.  حاکمیت  به  وابستگان  از  کم شمار  الیگارشی  نوعی  شاهد  پیکره بندی،  این  رأس  در 
الیه هایی قرار دارند که در پیوند اندام وار با همین الیگارشی هستند و به درجات متفاوت با حلقۀ باالیی ارتباط 

پرویز صداقت

از  که  انفورماتیک  انقالب   ...

شده،  آغاز  بیستم  قرن   ۸0 دهۀ 

برای سازمان دهی  امکانات جدیدی 

است.  کرده  فراهم  کار  نیروهای 

استفاده  محصول  »دورکاری«  مثاًل 

جهانی  شبکه های  و  کامپیوتر  از 

 ،... دیگر  روند  است.  اطالعاتی 

 ... است  نئولیبرالی  انقالب  ضد 

به  گسترده ای  هجوم  جریان  این 

حقوق طبقۀ کارگر را سازمان داد و 

متأسفانه موفق هم بوده است.
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دارند. بورژوازی بزرگ مالی و جتاری و بوروکرات در این حوزه هستند.
بخش  دو  به  را  آن  حتلیل  سهولت  برای  است  بهتر  که  دارد  قرار  متوسط  طبقه ی  بخش،  دو  این  از  پایین تر 
الیه های باالیی و الیه های پایینی تقسیم کنیم. البته همه می دانیم که در تعریف طبقۀ متوسط وحدت نظر وجود 
ندارد و همواره ابهاماتی در تعریف این طبقه وجود داشته است. در این جا برای این که از منظر هرم درآمدی به 
قشربندی اجتماعی نگاه می کنیم، به تقسیم بندی از نظر سطح درآمدی توجه داریم و از این رو طبعًا بخش بزرگی از 
خرده بورژوازی را نیز در بر می گیرد. البته، بخش کوچکی از این خرده بورژوازی در الیه های باالیی طبقه ی متوسط 

و بخش بزرگ تری در الیه های پایینی این طبقه جای می گیرند و بخشی نیز در میان تهیدستان شهری قرار دارد.
الیه های باالیی دارای ختصص ها و مهارت های ویژه هستند، یا اقتدار ویژه ای در سازمان ها دارند -شامل 
بسیاری از مدیران میانی- یا نوع مالکیت عوامل تولید جایگاه متمایزی در میان طبقۀ متوسط به آنها بخشیده 
به ویژه دو دهۀ گذشته در عرصه ی جامعه ی مدنی داشته اند. به حلاظ  بلندی در طول  این الیه ها، صدای  است. 
سیاسی، این الیه های دارای پتانسیل قرارگیری در کنار حاکمیت، یا در کنار طبقات مردم هستند. توازن نیروها و 

شرایط ملی و بین املللی جایگاه اینان را تعریف خواهد کرد.
معلمان،  قبیل  از  حقوق بگیران  دولت،  کارمندان  خرده بورژوازی،  از  بزرگی  بخش  پایینی،  الیه های  در 
پرستاران، کارشناسان رده های میانی، کارمندان و موارد مشابه را می توان یافت. پایین تر از آن، کارگران صنعتی 
گروه  این  را  امروز  ایران  در  دموکراتیک  حرکت های  طبقاتی  اصلی  بدنۀ  می بینیم.  را  بازنشستگان  و  خدماتی  و 

تشکیل می دهند.
این  هم  متوسط،  طبقه ی  باالی  الیه های  مانند  نیز  اینان  دارند.  قرار  شهری  تهیدستان  پایین تر،  سطوح  در 
امکان را دارند که پیاده نظام انواع گرایش های ارجتاعی و افراطی باشند، و هم امکان همراهی با طبقۀ کارگر و 

الیه های پایینی طبقۀ متوسط را برای پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون اجتماعی را دارند. 
به موازات قشربندی باال، در خصوص حدود 25درصد جمعیت ایران که در فضاهای روستایی ساکن هستند، 
باید توجه داشت که این گروه  ها به شدت در اقتصاد ملی ادغام شده اند و در مقام بخشی از طبقات فرودست، عمدتًا 

نیروهای کار مزدبگیر کشاورزی و نیز خرده بورژوازی کم توان روستایی را تشکیل می دهند.

سیامک طاهری:
ضمن تشکر از دوستان، به طرح سؤال دوم می پردازیم. در این بخش صف بندی نیروهایی را مورد توجه قرار 
می دهیم که ذاتًا خواهان تغییرات بنیادی هستند. کدام اقشار یا طبقات به تنهایی یا در احتاد با یکدیگر، 

می توانند تغییرات بنیادی در روابط اقتصادی ایجاد کنند؟

فریبرز رئیس دانا:
-به ویژه  عزیز  همراهان  صحبت  کند.  پیدا  را  »خود«  باید  بیابد،  را  خود  متحدین  جریانی  هر  که  این  از  قبل 
آقای ماجلو- پیرامون فرآیند »شدن« بود. این فرآیند هنوز کامل نشده است. آنچه که در تاریخ نیز به عنوان جنبش 
کارگری داشتیم، سطح باال و نهایی تشکیل طبقه »برای خود« را شاهد نبودیم. عالوه بر آن باید به گسست تاریخی 
نیز توجه کنیم. ضربه های هولناکی که به بدنۀ جنبش کارگری و به جریان های روشنفکری و سیاسی مدافع این طبقه 

وارد شده است، کمک زیادی به این گسست کرده است.
را  باید مأموریت و مسؤولیت خود  ترتیب که  این  به  را پیدا کند.  باید خود  از هر چیز  باری طبقه کارگر قبل 
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خواسته های  که  بداند  باید  آن،  از  پیش  کند.  تعیین  را  خود  تکالیف  و  برنامه  و  بشناسد  اجتماعی  حتوالت  در 
صنفی اش کدام اند و چه اهمیتی دارند. خواسته های صنفی، نیاز به تشکل های صنفی دارد. تشکل های مطالباتی 
یا تشکل های حیات بخش، به معنای تشکل های ضرور برای حفظ خویشنت. ضرورتی وجود ندارد که این تشکل ها 
حالت تهاجمی به خود بگیرند. به این منظور ضروری هستند که جلوی تهاجمات را بگیرند. آجنا که داشته ها از کف 
رفته باشد، تشکل ها حالت مطالباتی پیدا می کنند. ضرورتی هم ندارد که به بهانۀ علنی بودن جانب احتیاط های 

الزم را در شرایط فشار از دست بدهند.
خواسته های  مانند  می شوند.  مربوط  بشریت  همۀ  و  جامعه  همۀ  به  دارند.  عام  جنبه  مطالبات  از  برخی 
دستمزد  و  حقوق  درخواست  هم چنین  آن.  مانند  و  درمان  آموزش،  رفاهی،  و  خدماتی  خواسته های  دموکراتیک، 
مکفی، شرایط کار و تأمین شغلی جزو مطالبات هستند. این ها، عالوه بر تالش برای حفظ هویت و دفاع در مقابل 
تهاجم هستند. خواست های کارگری به طور کلی سه گونه و در سه مرحله ی نه لزومًا جدا، و پشت سر هم و فاصله دار 
تقسیم می شوند: صنفی، سیاسی )و دموکراتیک( و آرمانی. جلو انداخنت مراحل در فضای سخت موجود همان قدر 

زیان بخش است که فراموش کردن نقش و وظیفۀ هر مرحله.
شده  حزب  به  تبدیل  آنکه  بدون  می گیرند،  خود  به  مبارزاتی  جنبه  سازمان ها  این  معینی،  مراحل  در  باری 
باشند. علت این تطور، ناامیدی از کسب نتیجه در مراحل ابتدایی تر است. وقتی کارگران شاهد این هستند که 
جلوی چشم شان ۲۶۰۰۰ هکتار زمین توسط عده ای قلیل تصاحب می شود و به حقوق آنان جتاوز می کنند، از مرحله 
نیاز  بر  مازاد  شما  که  ادعا  این  مقابل  در  می کنند.  مطرح  سیاسی  خواسته های  و  می روند  فراتر  صنفی  مطالبات 
اما  می شود  نزدیک  مبارزاتی  صنفی  شکل  به  مطالباتی،  صنفی  شکل  که  جاست  این  می کنند.  علم  قد  هستید، 

کماکان صنفی است و تبدیل به حزب سیاسی منی شود.
جریانات،  این  از  برخی  هستند.  مطبوعات  یا  سیاسی  جریان های  احزاب،  روشنفکران،  دیگر،  بخش 
»خود«  کردن  برجسته  هدف شان  ندارند.  چندانی  توجه  کارگری  خواسته های  به  و  می کنند  گم  را  خود  موقعیت 
پیوند  نتوانست  و  بود  شده  کارگر  نیروی  جایگزین  سیاسی،  جریانات  دیدیم.   ۶۰ دهۀ  در  را  منونه هایش  است. 
سیاسی  حد  در  مگر  مناند،  جای  بر  کارگری  متشکل  بدنۀ  رفتند،  وقتی  و  بکند  پیدا  کارگری  جریانات  با  عمیق 
شده ها. به هر روی در تداوم فعالیت صنفی مطالباتی و مبارزاتی، مراحل سیاسی به میدان می آید که عبارت 
که  عالی  است  مرحله ای  آرمانی  مرحله ی  سیاسی.  و  طبقاتی  خواست های  دموکراتیک،  خواست های  از  است 
البته مؤکول به آیندۀ ناشناخته نیست و در دستور است، اما جایگاه آن در خواست های مطالباتی و مبارزاتی و 

صنفی قرار منی گیرد. 
عالوه بر آن، باید فکری برای تشکل کارگران واحدهای بسیار زیاد کوچک و پراکنده کرد. فعالین کارگری باید 
راه حل های خود را بیابند. شناخت نیروهای مقابل و مخالف این تشکل ها، در کنار شناخت مقطع زمانِی توازن 
نیروها و وضعیت سیاسی جامعه نیز از ضروریات فعالیت های هدف مند است. مجموعه این عوامل، کمک به 
»پیدا کردن« خود خواهد کرد. به طور همزمان با این هویت یابی، متحدین خود را نیز پیدا خواهد کرد. طبعًا اولویت، 

اتکا به هویت کارگری خود خواهد بود و نه متحدین.
این بود که سربازان، متحدین کارگران اند. همین ترکیب، در آوریل  در انقالب اکتبر، تشخیص بلشویک ها 
۱۹۱۷ بود که لنین را متوجه اولویت طرح اجنام وظایف دمو کراتیک از سوی کارگران و بلشویک ها کرد. نیروهای 
تسلیم  و  سست  حرف های  یا  بودند  غایب  کاماًل  بورژوا–دموکراتیک،یا  انقالب  زمان  در  دموکرات،  و  بورژوازی 
شدنی به دستگاه تزار می زدند. در اوج گیری شرایط در ۱۹۱۷، حتی اس-آرها به قدر کافی در شناخت ماهیت 
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رادیکال و خواست های سوسیالیستی به میدان منی آمدند، گرچه طرح شان برای مسائل دهقانی، درست و قابل 
از  صحبت  بلشویک ها،  وقتی  که  جاست  این  افتاد.  متحدینش  و  کارگران  دوش  به  وظیفه  بنابراین  بود.  اتکا 
دموکراسی می کنند، منافع متحدین خود را نیز در نظر دارند.آنها با حفظ محوریت خواسته های کارگران، بیانگر 

منافع دموکراتیک توده های وسیع شدند.
من اصطالح »انقالب مداوم« را گرامی می دارم. مفهوم این کلمه، پیگیری در اهداف مرحله ای است. یعنی 
دموکراتیسم پیگیر. به این جا می رسیم که اگر زمانی در روسیه، دهقانان متحد کارگران بودند، امروز در ایران، 
به قطعه زمین حتت  آیا وابستگی دهقان  که  کرد  باید جتربه  ایفا نکنند.  ممکن است  را  این نقش  لزومًا دهقانان 

مالکیتش، آنقدر هست که او را به محافظه کاری بکشاند؟ این وابستگی و فرهنگ همراه آن مهم است.
هم اکنون ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار کارگر کشاورزی در ایران مشغول کارند. ۳/۵ میلیون زارع داریم که حدود ۱/۸ 
کار  نیروی  از  بخشی  می پردازند.  قشالق  و  ییالق  به  ایران  در  عشایر  هنوز  هستند.  نسق  صاحب  آنها  از  میلیون 

روستایی، دام دارند. بنابراین نیاز به بررسی نیرو های متحد بالقوه کارگران –از این طبقات– وجود دارد.
حدود  متوسط،  طبقات  همین  میان  در  اما  است.  ناپیگیر  که  دارد  وجود  متوسطی  طبقه  شهرها  در  اما 
یک میلیون معلم حضور دارند. در این قشر، نیروهای مترقی ای وجود دارند که جزو زحمتکشان محسوب می شوند 
که می توانند متحد طبقه کارگر باشند. آنان مستقیمًا کارگر مولد نیستند اما در بخش خدماتی ای که برای حیات 

اقتصاد و تولید و جامعه حیاتی است ارزش آفرینی می کنند.
کارگر  طبقه  متحدان  عنوان  به  را  خدماتی  و  میانی  الیه های  و  طبقات  اعضای  کل  یکسره،  منی توان  اما 
را  اقشاری   ... و  کشاورزی  کارگران  روشنفکران،  کارمندان،  پرستاران،  معلمان،  بین  می توان  کرد.  محسوب 
یافت که بهترین متحدان کارگران هستند. در کردار )پراکتیس( اجتماعی و کنش های پایدار است که سره از ناسره 

تشخیص داده می شود، غربال گری می شود و متحدان مترقی برای آن تداوم مورد نظر خود را می یابند.

محمد مالجو:
من با این عبارت که »طبقه کارگر ذاتًا خواهان تغییر است« موافق نیستم. یعنی ممکن است که طبقه کارگری 

از منظر ساختاری وجود داشته باشد اما در پی تغییر نباشد.

فریبرز رئیس دانا:
اجازه می خواهم صحبت شما را قطع کنم. فکر می کنم معنای »ذات« به کار برده شده، از طرف سؤال کننده، 
معنای فلسفی آن نیست. چون عمومًا اعتقادی به »ذات« غیرطبقاتی نداریم. معنای آن مسؤولیت تاریخی و درک 

ضرورت تغییرات است. لطفًا ادامه دهید.

محمد مالجو:
ایفا کند، باید  منظور من آن است که دترمینیسمی در کار نیست. اگر قرار است طبقه کارگر چنین نقشی را 
ساخته شود. از نظر من، هیچ نوع ضرورت تاریخی وجود ندارد. »رسالت« یک خواست است. خواست روشنفکران 
و آگاهان است. بنابراین برای آنکه تغییر مورد نظر به وقوع بپیوندد، ضروری است مجموعه عظیمی از حتوالت 

فرهنگی و اقتصادی و غیره واقع شود که موضوع بحث مان نیست.
در حال حاضر، طبقه کارگر، بیشتر طبقه »در خود« است تا »برای خود«. می توان طیفی را در نظر گرفت که یک 
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سر آن معرف طبقه »در خود« و سر دیگر آن نشانگر طبقه »برای خود« باشد. تأکید می کنم که این دو سر طیف کاماًل 
فرضی است و در دنیای واقع، در مقاطع مختلف تاریخی و در مکان های متفاوت جغرافیایی، طبقه کارگر غالبًا 
در جایی بین این دو سر طیف قرار دارد. حتی خود طیف هم خطی نیست. طیفی است چندمحوری که تنوع بسیار 

بیشتری از آنچه گفتم دارد.
حیات  صحنه  در  حتی  بلکه  سیاسی،  عرصه  در  تنها  نه  که  هستیم  کارگری  طبقه  فاقد  ما  توصیف،  این  با 
اجتماعی تأثیرگذار باشد. اگر این مقدمه را بپذیریم، ناچار خواهیم بود استدالل کنیم که گونه های قدیمی ائتالف 

بین طبقات چندان اعتباری خنواهد داشت.
ابتدا باید طبقه کارگر شکل بگیرد و دارای منایندگی شود )مانند بورژوازی که منایندگان خود را در عرصه 
جامعه مدنی و جامعه سیاسی عرضه می کند(، تا پس از آن بتواند با منایندگان دیگر طبقات به بحث و چانه زنی 
بپردازد. پس اکنون، مترکز خود را بر این می گذارم که این طبقه چگونه باید ساخته شود. این بحث چنان وسیع است 
که من منی توامن ادعا کنم به همه وجوه آن اشراف دارم. شاید بتوامن فقط به برخی از رگه های کمرنگ از یک پاسخ 

جامع اشاره کنم که هنوز برایمان شکل نگرفته است.
اولویت به طور سنتی با تشکل یابی در محل کار بوده است. به نظر من دلیل اصلی آن که مارکس در قرن 
نوزدهم کارگر صنعتی کارخانه ها را سوژه تغییر معرفی می کرد و رسالت تغییر جهان را روی دوش او می گذشت 
این بود که تا قبل از ظهور مانوفاکتور و سپس کارخانه، اصاًل فعله های مزارع و نیروهای کار صنایع خانگی از 
که  بود  کارخانه  در  بودند.  پراکنده  بسیار  جغرافیایی  نظر  از  نیز  این ها  بودند.  برخوردار  تولید  در  نقش  بیشترین 
برای خنستین بار کارگران صنعتی ساعت هایی طوالنی در شبانه روز را با هم می زیستند و امکان تکوین هویتی 
دسته جمعی برای شان پدید آمده بود. از این رو مارکس کارگر صنعتی را سوژه تغییر می دانست. این وضع امروزه 

از جهاتی تغییر کرده است.
ایران متمرکز شویم، درجه امتیزه شدن کارگران صنعتی در شرایط فعلی بسیار باالست. اکنون چهار  بر  اگر 
بودن  موقتی  ۹۰درصد(  از  )بیش  باالی  بسیار  حجم  است:  زده  دامن  پراکندگی  این  به  کار،  بازار  در  خصیصه 
قراردادهای کاری کارگران که دال بر امنیت شغلی بسیار ناچیزی است؛ حجم باالی اشتغال از طریق شرکت های 
پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که دال بر قطع رابطه حقوقی بین کارفرمای اصلی و فرد شاغل است؛ خارج بودن 
بخش وسیعی از نیروهای کار از شمول قانون کار که نشان از نابرخورداری شان از چتر حمایتی نهاد غیربازاری 
چتر  از  نابرخورداری شان  باعث  که  شغلی  پایین  اشل های  در  دولت  انسانی  نیروهای  تعدیل  و  دارد؛  کار  قانون 
حمایتی اشتغال دولتی شده است. این عوامل باعث شده است که تشکل یابی در محل کار امروز بسیار دشوارتر 

از گذشته های بالفصل باشد
امروزه، اشاعه تکنولوژی ارتباطی بین بخش های مختلف مردم عماًل امکان نوع دیگری از مترکزیافتگی را 
فراهم آورده است. این نوع امکان های ارتباطاتی جدید می تواند زمینه ساز تکوین تشکل ها در سپهرهایی فراتر از 

رئیس دانا: باری طبقه کارگر قبل از هر چیز باید خود را پیدا کند. به این ترتیب که باید مأموریت و مسؤولیت 

خود را در تحوالت اجتماعی بشناسد و برنامه و تکالیف خود را تعیین کند. پیش از آن، باید بداند که خواسته های 

صنفی اش کدام اند و چه اهمیتی دارند. خواسته های صنفی، نیاز به تشکل های صنفی دارد. تشکل های مطالباتی 

یا تشکل های حیات بخش، به معنای تشکل های ضرور برای حفظ خویشتن.
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محل کار نیز باشند.
حال برگردیم به بحث تکوین نیروهای کار »برای خود«، منجمله نیروهای کار در آنچه طبقۀ متوسط نامیده 
می شود، که به نظر من اقشار باالیی طبقۀ کارگرند. در این جا، به جای »ائتالف« بین طبقات، پیوند بین بخش های 
مجزای نیروهای کار را نام می برم. چرا؟ چون طبقه کارگر هنوز نتوانسته است منایندگی خود را بسازد و از این رو 
صحبت از ائتالف طبقه کارگر با این یا آن طبقه چندان محلی از اعراب ندارد. آنچه می تواند موضوع بحث قرار 
بگیرد، فقط این است که اگر طبقه کارگر -در مقام طبقه کارگر برای خود- در بین نیست، کارگران ضمن تالش برای 
تشکل یابی میان خودشان و کوشش برای تکوین طبقه ای برای خود، مشخصًا در کسوت فردی، در چه چارچوب ها 

و فعالیت هایی می توانند نقش آفرینی کنند؟
حقوق  کسب  می جنگیده ایم:  هم زمان  جبهۀ  سه  در  ما  کنون،  تا  مشروطه  زمان  از  که  باشیم  داشته  نظر  در 
سومی  از  شهروندی.  اقتصادی  و  اجتماعی  حقوق  کسب  و  شهروندی  مدنی  حقوق  کسب  شهروندی،  سیاسی 
بگویم. اگر تشکل هایی در بیرون محل کار موجود باشند )یا در شرف تولد باشند( که در آنها، اعضای بورژوازی 
یا عوامل آنها یا منایندگان آنها، دست باال را داشته باشند، و موضوع خواسته ها هم در زمینه دستمزد، موقتی 
بودن کار، تأمین اجتماعی، یارانه و ... باشد، طبعًا کارگران منی توانند به آنها بپیوندند. بنابراین، تا آجنا که 
است،  کارگر  طبقه  بالواسطه  خواسته های  که  اقتصادی،  و  اجتماعی  حقوق  کسب  به  معطوف  خواسته های  به 
مربوط می شود، کارگران باید با هم طبقه های خود به شکل دهی تشکل های بیرون کار -به موازات تشکل های 

محل کار- بپردازند.
آجنا که به حقوق مدنی برمی گردد، اعضای طبقه کارگر می توانند هم نظران خود را در بین اعضای دیگر طبقات 

هم بیابند و در جتمع ها و تشکل های آنان مشارکت کنند.
از  استفاده  خواهان  که  کسانی  همه  با  می توان  باشد،  شهروندی  سیاسی  حقوق  سر  بر  بحث  اگر  همچنین 
ظرفیت ها و گسترش این حقوق هستند، مشارکت کرد. نهایتًا باید گفت از آجنا که هنوز طبقه »برای خود« تکوین 
نیافته است، ائتالف طبقاتی بین طبقه کارگر و این یا آن طبقه، چندان موضوعیت نیافته است. تنها می توان در 

سطح فردی به آن پرداخت که در بحث باال اجمااًل گفتم.
در سطح سیاسی نیز، با توجه به وضعیت موجود، باید از خنبگان سیاسی متعلق به این طبقه، یا مدافع این 
طبقه، به جای اعضای این طبقه یاد کرد. با آرایش سیاسی کنونی -با فرض ثبات سایر شرایط- امکان تشکل یابی 
در سطح سیاسی نیست و اگر نیروهای مترقی، خواهان تشکل سیاسی باشند، منی توانند از مسیر سیاسی وارد 

شوند. باید مسیرهای اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی دیگر مسیرها را برگزینند.
در سطح فکری، وضعیت بسیار ناگوار است. خنبگان فکری در این زمینه - به مثابه یک جمعیت - دچار 
فقر فکری وسیعی هستند. از استثناهایی کم شمار که بگذریم، در سطح ملی، درون نیروهای فکری مترقی دچار 
تشتت بسیار شدیدی هستیم. در چنین وضعیت نامطلوبی از نظر سیاسی، بیشترین صدمه ها را از فرقه گرایی، 
بنیادگرایی و نص گرایی برخی محافل درون نیروهای مترقی می خوریم. به گمان من، این ها موانعی هستند که در 

راه طبقه برای خود شدن کارگران، قرار دارند.

پرویز صداقت:
به نظر من در گذشته یک گرایشی وجود داشت که در زمینه گرته برداری از انقالب اکتبر، راه افراط را پیمود و 

به دنبال انطباق آن انقالب با هرگونه شرایط انقالبی در ایران بود.
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فریبرز رئیس دانا:
اضافه می کنم از انقالب کوبا و چین هم همینطور، ولی عمده انقالب اکتبر بود.

پرویز صداقت:
البته. اما من منظورم آن است که باید به دنبال الگویابی برای مسیر، بر اساس شرایط حال حاضر کشورمان 
باشیم تا الگوبرداری از انقالب های دیگر در زمان ها و مکان های دیگر. ضمن آن که درس ها و دستاوردهای آن 

انقالب ها را نباید فراموش کرد. 
نکته دیگری که می خواستم بر آن تأکید کنم، اهمیت مبارزه فرهنگی است. می بینیم که بخشی از متحدان 
مسلط  جریان  تبلیغاتی  مبباران  تأثیر  حتت  چون  چرا؟  هستند.  بورژوازی  خدمت  در  عماًل  کارگر،  طبقۀ  بالقوۀ 
رسانه ای و پروپاگاندای سرمایه داری قرار دارند. به عبارت دیگر، به این متحدان، مسیر دستیابی به منافع خود 
را، وارونه نشان داده اند. نتیجه این شده است که طبقه متوسط -و حتی بخش هایی از طبقه کارگر- در مقاطعی 
از گزینه هایی پشتیبانی کرده اند که به زیان منافع خودشان بوده است. این، نشان دهنده ی ضرورت تالش بیشتر 

گرایش های فکری چپ برای ترویج گفتمان های ترقی خواهانه است.
عامل بعدی که الزم  است روی آن مکث کنیم، توجه بیش تر به استفاده از رسانه های اجتماعی است. در دو 
سال گذشته شاهد بوده ایم که استفاده گسترده از این شبکه ها، نقش مهمی، هم در اطالع رسانی و هم سازمان دهی 

داشته است. بی توجهی به این امر، محروم کردن خود از یک ابزار مؤثر است.
همچنین باید بر غیبت منایندگان سیاسی طبقه ی کارگر و الیه های پایینی طبقه ی متوسط در سپهر سیاسی 
جامعه ی امروز ما تأکید کرد. البته بخشی از جریان موسوم به اصالح طلب تالش می کنند خود را مناینده ی سیاسی 
طبقه ی متوسط معرفی کنند. اما آنها حتی در منایندگی مطالبات الیه های باالیی طبقه ی متوسط نیز، با توجه به 

توان سیاسی شان، بسیار ناتوان بوده اند.
طبقه ی  پایینی  الیه های  از  برخی  و  حقوق بگیران  و  مزد  سایر  از  ابتدا  باید  کارگر،  طبقه ی  متحدان  مورد  در 
متوسط نام برد. اما در صورت گسترش گفتمان مترقی، گستره این احتاد می تواند الیه های باالتر طبقه متوسط و 

الیه های ناهمگون تهیدستان شهری را هم در بر بگیرد.
به  باید  بالقوه طبقه ی کارگر،  برای تعیین متحدان  به عوامل طبقاتی،  بر توجه  آن که عالوه  پایانی  نکته ی 
عوامل هویتی نیز توجه داشت. باید از نیروهایی که حامل هویت های سرکوب شده نیز هستند، به عنوان متحدان 
طبقه ی کارگر و فرودستان توجه داشت. به عنوان مثال، زنان جایگاه برجسته ای در متامی مبارزات دموکراتیک 

دو دهه ی اخیر داشته اند. به همین ترتیب باید از اقوام و ملت ها هم یاد کرد.

از  بخشی  که  می بینیم  است.  فرهنگی  مبارزه  اهمیت  کنم،  تأکید  آن  بر  می خواستم  که  دیگری  نکته  صداقت: 

متحدان بالقوۀ طبقۀ کارگر، عماًل در خدمت بورژوازی هستند. چرا؟ چون تحت تأثیر بمباران تبلیغاتی جریان 

مسلط رسانه ای و پروپاگاندای سرمایه داری قرار دارند. به عبارت دیگر، به این متحدان، مسیر دستیابی به منافع 

خود را، وارونه نشان داده اند. نتیجه این شده است که طبقه متوسط -و حتی بخش هایی از طبقه کارگر- در 

این، نشان دهنده ی ضرورت  بوده است.  منافع خودشان  به زیان  از گزینه هایی پشتیبانی کرده اند که  مقاطعی 

تالش بیشتر گرایش های فکری چپ برای ترویج گفتمان های ترقی خواهانه است.


