
 
 
 
 
 

 بمناسبت گذشت يکسال از جنبش مردم عليه رژيم اسالمی

 جنبش مردم، موقعيت طبقه کارگر و چشم اندازها

 
  

 رضا مقدم 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 

 بمناسبت گذشت يکسال از جنبش مردم عليه رژيم اسالمی
 

 جنبش مردم، موقعيت طبقه کارگر و چشم اندازها
 

  مصاحبه با رضا مقدم 
  به پيش، نشريه اتحاد سوسياليستی کارگریبه نقل از 

  از انتشارات اتحاد سوسياليستی کارگری
  wsu@home.se: ای ميل
 www.wsu-iran.org: سايت

  نشريه به پيش: چاپ اول
 ٢٠١١ فوريه – ١٣٨٩اسفند : چاپ حاضر

 
 



 9

 

 
 
 

  
 قبل از –آيا سطح فعلی جنبشهای کارگری، زنان و دانشجويی با گذشته : سئوال
  تفاوغت کيفی کرده؟ اگر تفاوت فاحشی می بينيد، -بات رياست جمهوری انتخا

  لطفا نمود های آنرا بگوييد؟
  
تفاوتهای زيادی کرده اما هنوز در سطح مطلوب نيست و برای توضيح علت . بله

آن بايد کمی به عقب برگشت و موقعيتی که اين جنبشها قبل از انتخابات داشتند را 
اين جنبشها برای آنکه بر . لل وضع فعلی آنها رسيدبررسی کرد و سپس به ع

اساس يک استراتژی سوسياليستی و راديکال که در واقع تنها استراتژی است که 
آنها را به خواستهايشان ميرساند، مبارزه کنند، هر يک در درون خود کما بيش با 

نان موانع و چالشهايی روبرو بودند که در جنبش کارگری کمترين و در جنبش ز
  . بيشترين بود

پس از انتخابات عروج يک جنبش اعتراضی عمومی و عظيم عليه رژيم اسالمی 
اين جنبشها نيز به ناچار و . بالطبع همه اين جنبش ها را تحت تاثير خود قرار داد

مانند همه جريانات سياسی بايد برنامه ها و طرحها و نقشه عمل های خود را 
و تجديد نظرهای الزم را در آن بعمل می آوردند تا بازبينی می کردند و تغييرات 

بتوانند فعاليتهای خود را با اوضاع و احوال سياسی کامال متفاوت نسبت به قبل از 
 توانسته باشد اين جنبشها به درجه ای کههر يک از اين  .انتخابات منطبق کنند

و صحيح  انطباق را که بطور طبيعی با چالشهايی همراه خواهد بود را بخوبی 
  . انجام دهد، در مسير پيشرفت قرار گرفته است

در دوران اصالحات سه جنبش عمده زنان، دانشجويی و کارگری وجود داشت و 
جنبش اصالحات بعنوان يک جنبش عمومی کالن هر سه اين جنبش ها را تحت 
تاثير قرار داده بود و اساسا يکی از مهمترين پيش شرطهای موفقيتش در پذيرفته 
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ن نزد صاحبان صنايع و سرمايه، تسلط بر اين جنبشها و در محور آن تسلط شد
  . بر جنبش کارگری بود

باال گرفتن مباحث در درون اين جنبشها بر سر اينکه جهت گيری اصالح طلبانه 
و ليبرالی داشته باشند يا انقالبی، طبقاتی و سوسياليستی از همين امر مايه می 

اصالحات با آن روبرو شد زمينه های عينی و با معضالتی که جنبش . گرفت
و . مادی تضعيف خط مشی اصالح طلبی در اين جنبش ها هم فراهم گرديد

همچنين خود اين ناکامی اصالح طلبان در تحميل مشی شان بخصوص بر جنبش 
کارگری و جنبش دانشجويی، به نوبه خود عاملی برای عدم پيشروی سياسی 

بش کارگری که جناح چپ و سوسياليست تاريخا در جن .حرکت اصالح طلبی شد
پر نفوذ ترين گرايش بوده و هست، اين تقابل بسيار زودتر از جنبشهای ديگر 

  .آغاز شد و با پيروزی جناح چپ به پايان رسيد
در دل مباحث عميق تئوريک و سياسی فعالين سوسياليسم کارگری با نظريه 

دولتی، تقابل اين دو جريان در جنبش پردازان ليبراليسم ايرانی و اصالح طلبان 
کارگری بر نوع و روش ايجاد تشکل کارگری که محوری ترين مسئله جنبش 

با سمت گيری جنبش کارگری به سوی استراتژی . کارگری بود، متمرکز شد
و گرايش راست جنبش کارگری بعنوان جناح چپ، استراتژی ليبراليسم ايرانی 

جنبش کارگری مقبوليت خود را از دست مابه ازای حرکت اصالح طلبی در 
 در جنبش کارگری بدين ترتيب جنبش اصالحات در تقابل با سوسياليستها. دادند

قرار بود تسلط اصالح طلبان بر جنبش کارگری عاملی باشد برای . شکست خورد
راحت کردن خيال صاحبان صنايع و سرمايه از نفوذ راديکالها و سوسياليستها تا 

اما شکست ليبرالها و اصالح .  بعنوان نماينده سياسی خود بپذيرنداين جريان را
طلبان در جنبش کارگری بعنوان جنبش اصلی و محوری در جامعه سرمايه داری 
باعث شد تا آنها در جنبشهای ديگر هم زير فشار جناح چپ و سوسياليست قرار 

 و هنوز هم در جنبش زنان که ليبرالها و اصالح طلبان قويترين بودند. گيرند
هستند، ماجرا از حد فشار تحليلی و افشاگرانه چپ و سوسياليستها فراتر نرفت و 
آنقدر قدرت نيافت که جنبش زنان آشکارا صحنه جدال حاد دو خط مشی ليبرالی 

اما در جنبش . و سوسياليستی گردد و نهايتا نتايج سازمانی و تشکيالتی نيز بيابد
نشجويی و بر پايه يک سرخوردگی عمومی از در جنبش دا. دانشجويی چنين شد
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اصالح طلبان دولتی جناح چپ و سوسياليست دانشجويی سريع عروج کرد و بعد 
از رشد در عرصه نشريات دانشجويی و ابراز وجود نظری و سياسی باالخره 

  .  بعنوان يک گرايش متمايز در جنبش دانشجويی متشکل شد
ليست اين سه جنبش اجتماعی و طبقاتی قبل از انتخابات جناحهای چپ و سوسيا

هر يک به نوعی می کوشيدند موانعی را که در مقابل اجرای اهدافشان بود را 
برطرف کند در عين اينکه در مناسبتهای مختلف با هم اعالم همبستگی می 

قبل از اينکه هر سه اين جنبشها بتوانند در يک استراتژی سراسری و . کردند
 عليه رژيم اسالمی با هم متحد شوند و يک شالوده واحد عمومی و برای انقالب

نظير يک حزب سياسی را بنيان بگذارند، انتخابات برگزار شد و متعاقب آن يک 
  . جنبش عظيم عليه رژيم اسالمی عروج کرد

اين جنبش عظيم بدليل ديناميزم آن و پايه هايش که بر کوهی از مطالبات متحقق 
شروع شد و بسرعت از اين " رای من کجاست"د، با نشده مردم قرار داشت و دار

ايستگاه و ديگر ايستگاههای سر راه گذشت و اکنون آن بخشهايی که از کل رژيم 
اسالمی عبور کرده اند بسيار بيشتر از پيشقراوالن آن هستند و زمان به نفع 

از اين زاويه رژيم اسالمی بعنوان دشمن سه جنبش کارگری و . آنهاست
و زنان در داخل و خارج کشور شديدا تضعيف شده است و فضای دانشجويی 

همانطور که در باالتر هم آمد . سياسی را برای فعاليت همه آنها باز کرده است
مسئله تماما به اين بر می گردد هر يک از اين جنبشها تا چه حد تحليل صحيحی 

 را با اوضاع از ديناميزم اين جنبش دارند و چگونه توانسته اند استراتژی خود
  .فعلی منطبق کنند

جنبش فعلی بعنوان بزرگترين جنبش اعتراضی عليه رژيم اسالمی برای جنبش 
نه تنها فضای سياسی را " امضايک ميليون "زنان و کمپين عمده آن تحت نام 

بشدت باز کرده بلکه نسبت به قبل از انتخابات امکانات بسياری را برای طرح و 
جناحی که تاکنون قوی ترين جناح جنبش . هم کرده استتحقق برنامه آنها فرا

اعتراضی بوده است و قدرت و نفوذش به نفع جريانات راديکال و انقالبی و 
 سوسياليست دائما روبه کاهش است، تقريبا از هر نظر با اصالح طلبان همراه

به همين دليل اگر تغيير برنامه های آنها نسبت به قبل از اعتراضات . است
اينکه جناح چپ و . له گذشته ضروری گردد فقط می تواند کمی باشديکسا
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سوسياليست جنبش زنان، اکنون که شرايط عينی اجتماعی به نفع  آنهاست بتوانند 
جناح ليبرال اسالمی حاکم را به چالش بکشانند تا حدی که يک جناح چپ و 

دهند، يک سوسياليست متشکل و قابل روئت اجتماعی از جنبش زنان را سازمان 
  . گام اساسی به جلو است

در مورد جنبش کارگری، اوال اعتصابات و اعتراضاتش همچنان ادامه يافته 
دوما، تالش و کوشش برای ايجاد تشکل که استراتژی جناح چپ بود، اگر . است

مسئله . چه کماکان ادامه دارد ولی هنوز به ايجاد تشکل جديدی منجر نشده است
م مردمی عليه رژيم اسالمی سئواالتی را در اين عرصه اين است که جنبش عظي

بوجود آورده است، از جمله اينکه آيا جنبش اعتراضی فعلی جنبش کارگری را 
در موقعيت بهتری برای ايجاد تشکل قرار داده است؟ آيا محور بسيج توده های 
کارگر برای سازماندهی يک جنبش ايجاد تشکل فراخوان به کارگران برای 

و دخالت در جنبش اعتراضی فعلی است؟ به عبارت ديگر آيا جنبش شرکت 
کارگری در دل جنبش اعتراضی فعلی امکانات و شرايط مناسب تری برای بسيج 
طبقه کارگر بمنظور ايجاد تشکل بدست آورده است؟ آيا برای ايجاد تشکل هنوز 

رکز کرد و مانند قبل بايد اساسا بر تک واحدهای توليدی و يا يک رشته معين تم
برای ايجاد تشکل در آن ها طرح و برنامه داشت يا در دل جنبش اعتراضی فعلی 
بايد به راهها و نقشه های سراسری داشت؟ پاسخ متفاوت به اين سئواالت طبعا 

را هم پيش پای جنبش کارگری می گذاشت و وحدت نظر دوره راههای متفاوتی 
به . يل پرسشها ديگر تکافو نمی کردگذشته برای پاسخ عملی واحد دادن به اين قب

ش برای ايجاد اتحاد در جناح چپ جنبش کارگری برای همين دليل تالش و کوش
دستيابی به اهدافش در شرايط جديد اهميت حياتی يافت و موفقيتهايی هم بدست 
آورد که در قطعنامه و فراخوان به مراسم برگزاری روز کارگر امسال خود را 

 روز کارگر امسال جنبش کارگری از طريق تشکلهای فی بمناسبت. نشان داد
الحال موجودش زاويه برخورد خود را به تحوالت کنونی نشان داد و مطالباتی را 
اعالم کرد که می تواند نقطه حرکتی برای ايجاد چتر اتحادی باشد بر سر جنبش 

 پس از دهه ها برای اولين بار بود که جنبش. دانشجويی و زنان و کارگری
کارگری اين چنين در صحنه سياسی ايران ظاهر ميشد و می توان از بعنوان يک 

  . تحول نام برد
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با اين حال فعاليت ها برای انسجام بيشتر بين فعالين گرايش چپ و سوسياليستی 
جنبش کارگری بايد ادامه يابد زيرا هنوز از آن درجه از هم نظری و اتحاد که 

بين اين گرايش وجود داشت فاصله داريم و قبل از جنبش اعتراضی فعلی در 
نشانه ها و سايه روشنهای تحليل از اوضاع کنونی در مباحث فعلی بين فعالين اين 

  . گرايش قابل مشاهده است
يکی از اهداف فوری . جنبش دانشجويی تا حدی از جنبش کارگری متفاوت بود

يی برای جناج چپ جنبش دانشجويی بدرست کمک به بسيج کل جنبش دانشجو
جلوگيری از پيروزی کودتاچيان و تسلطشان بر دانشگاهها بود که کامال موفق شد 
. هر چند به بهای دستگيری، شکنجه، اخراج از دانشگاه و محروميت از تحصيل

با بازشدن دانشگاهها پس از تعطيالت تابستان، دانشگاهها صحنه اعتراض به 
بسرعت برای خود . ا توجيه کنندسخنرانانی شد که می آمدند تا جنايات خود ر

کودتاچيان هم روشن شد که نفوذشان در دانشگاهها از اعضای محدود بسيج 
  .  فراتر نمی رود و فاقد هر نوع پايگاهی در دانشگاهها هستند

برنامه عمومی جناح چپ جنبش دانشجويی متشکل کردن دانشجويان در تشکلهای 
بايد راههای مختلف تحقق آن را در دل توده ای بود که همچنان در دستور است و 
جناح چپ جنبش دانشجويی در شرايطی . جنبش فعلی هرچه زودتر آزمايش کرد

با جنبش اعتراضی عليه رژيم اسالمی روبرو شد که هنوز ضرباتی که خورده 
بود را ترميم نکرده بود با اين حال و به کمک تنها تشکل عمال موجودش که 

د، حضور سياسی جناح چپ علی العموم در جنبش دانشجويان سوسياليست بو
کنونی تامين شد و اين برای فعاليت حال و آينده کل چپ بسيار مهم و تاريخا 

 عينی با ايده ها و شرايط ملتهب جامعه و هم راستايی اوضاع. تعيين کننده است
راههای برون رفت راديکال، انقالبی و سوسياليستی از بحران تمام عيار سياسی 

اقتصادی ايران، تبليغ و ترويج عقايد سوسياليستی را در بين دانشجويان  و 
دانشجويانی که بسياريشان تحت تاثير اوضاع سياسی هنگامی . ضروری ميسازد

که وارد دانشگاه ميشوند، تقريبا ضد رژيم هستند بسيار مستعد پيوستن به راه حل 
اليت نظری و انتشار به اين اعتبار فع. های راديکال و سوسياليستی هستند

  .نشريات توسط جناح چپ جنبش دانشجويی اهميت بيش از پيش می يابد
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جنبش عظيم يکسال گذشته اساسا بر تظاهراتهای خيابانی متکی بود و در کنار آن 
اعتراضات دانشجويی در محدوده دانشگاهها هم وسيعا وجود داشت و هر دو آنها 

بسيار بيش از آنکه از آنها انتظار  )یتظاهرات خيابانی و اعتراضات دانشجوي(
. می رفت، در بی اعتبار شدن رژيم نزد افکار عمومی جهان تاثير و نقش داشتند

رژيم اسالمی طی سالها نزد بخشی از افکار عمومی جهان و توده های منطقه 
خود را رژيم برخاسته از يکی از توده ای ترين انقالبات قرن بيستم و به اين 

ی پايگاه مردمی بسيار قوی جا زده بود که در فاصله چند ماه اعتبار دارا
تصويری که از خود ساخته بود در خارج فرو ريخت و جای خود را به يک 
امپراتوری دروغ، يک رژيم متکی بر زندان و شکنجه و تجاوز و کشتار و فاقد 
 هر نوع حمايت مردمی داد و در داخل حتی بخشی از ساده لوح ترين هوادارانش

کمونيستها، انقالبيون و . و قشريون متعصب مذهبی نيز از آن روگردان شدند
فعالين اپوزيسيون از همان بدو به قدرت رسيدن رژيم اسالمی قربانی يک توحش 
افسار گسيخته بودند که خشونتی که در يکساله گذشته همگان شاهدش بودند در 

آنچه هدف کمونيستها و باالخره همه . مقايسه با آن کاهی است در برابر کوه
انقالبيون در سی سال افشاگری از جنايات و استبداد و سرکوبگری رژيم اسالمی 
بود در چند ماه همه گير شد و رژيم اسالمی را دچار يک ريزش نيرو در همه 

  .  سطوح کرد
در يکسال گذشته رژيم اسالمی که دشمن همه اين جنبشهاست در داخل و خارج 

شده و بحران عميق اقتصادی و اعتراضاتی را که موجب کشور شديدا تضعيف 
ميشود، شرايط را برای موفقيت جنبش کارگری و زنان و دانشجويی بيش از هر 
زمانی در حيات رژيم اسالمی فراهم کرده است به اين شرط که فعالين جناح چپ 
و سوسياليست اين جنبشها بتوانند استراتژی جنبش های خود را با مختصات 

  . ع متحول سياسی کنونی تطبيق دهنداوضا
  

با توجه به اينکه اصالح طلبان در جنبش نفوذ دارند، و در تظاهرات ها :  سئوال
شعارهايی به نفع آنها داده می شود آيا درست است که کمونيستها نيز در آنها 

  شرکت کنند؟  
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سوسياليستها در چگونگی برخورد به جنبشهای غير کارگری و غير 
ستی، جنبشهای دهقانی، جنبشهای رفع ستم ملی و در مجموع جنبشهای سوسيالي

اين مباحث از قرن نوزدهم و با تبيين . بورژوايی تجربه و مباحث منسجمی دارند
موضع نسبت به سر بر آوردن جنبشها و انقالبات بورژوايی که در زمان خودش 

بيستم که جنبشها در اوايل قرن . خصلتی روبه جلو و مترقی داشته آغاز شده است
و انقالبات بورژوازی خصلت ترقی خواهانه خود را از دست می دهند و بعضا 
ماهيت ارتجاعی نيز پيدا می کنند، مباحث بر سر چگونگی برخورد به اين 

 در ١٩٠۵جنبشها وارد مرحله جديدی شد و بطور مشخص در مواجه با انقالب 
اکتيک کامال  متمايزی را پيشنهاد روسيه، سوسياليستها به دو جناح که هر کدام ت

اين مباحثات که بيش از يک قرن از آن می گذرد چنان . می کردند، تقسيم شدند
عميق و محکم است که طی همه اين سالها الهام بخش سوسياليستها در تعيين 
استراتژی و تاکتيک در قبال جنبشهای غير کارگری و غير سوسياليستی بوده 

ند راهنمای ما در برخورد به جنبش فعلی که جنبشی است و هنوز هم می توا
  .  بورژوايی است، باشد

در اين مباحث دو نظريه که هر کدام می توانند زير مجموعه های خود را نيز 
يکم، بدليل ماهيت بورژوايی اين جنبشها بايد رهبری . داشته باشند، شکل گرفت

 به اعتقاد اينها نوبت .آنرا نيز به احزاب و جريانات بورژوايی واگذار کرد
. رهبری سوسياليستها هنگامی فرا ميرسد که جنبشهای سوسياليستی سر بر آورد

طرفداران اين نظريه هنوز بورژوازی و جنبشهای آنرا دارای جنبه های ترقی 
دوم، نظريه ای بود . اين جريان به منشويسم معروف شدند. خواهانه می دانستند

جريان خواهان تامين اين . پايان يافته می دانستکه خصلت مترقی بورژوازی را 
رهبری کارگری و سوسياليستی بر جنبش ها و انقالبات غيرسوسياليستی  و غير 

جنبشها و انقالباتی که حتی وقتی نيروی محرکه شان بورژوايی . کارگری بود
نباشد به اين معنا هنوز بورژوايی اند که تحقق اهداف شان از جامعه بورژوايی 

جنبش ها و انقالبات غيرسوسياليستی  و غير  اعتقاد اينها، به. اتر نمی رودفر
 هژمونی کارگری و سوسياليستی بر آن حاکم شود کارگری هنگامی که رهبری و

شرايط بهتری برای طبقه کارگر فراهم می کند تا با کل سيستم سرمايه داری 
  .اين جريان به بلشويسم معروف شدند. مبارزه کند
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ين تا آنجا که به تجربه جنبشهای سوسياليستی و کارگری بر می گردد ما با بنابرا
نکردن در جنبش هايی که تحقق اهداف شان در سئوال شرکت کردن يا شرکت 

سوسياليستها و . چارچوب جامعه کاپيتاليستی قابل تحقق است، روبرو نبوده ايم
وايی نظير  بورژجنبش کارگری با سئوال شرکت يا عدم شرکت در جنبشهای

. دهقانی و يا رفع ستم ملی و يا جنبشهای خواهان دمکراسی روبرو نبوده اند
ماهيت بورژوايی اين جنبشها و همچنين رهبری بورژوايی حاکم بر آنها برای 

نزد عده ای هنر است تا وقت خود . سوسياليستها فرض و داده عينی بوده و هست
انه، اهانت آميز و توام با فحاشی و ديگران را تلف کنند و با زبانی پرخاشگر

در صورتيکه نزد . اثبات کنند که اين جنبش و رهبريش بورژوايی است
سوسياليستها بورژوايی بودن اين جنبشها و رهبريشان مستقل از آنکه زبان مذهبی 

برای عده ای اثبات . داشته باشد يا جان الکی، نقطه شروع است و نه نقطه پايان
استنکاف از وظيفه هبری اين جنبش پايان کار است برای بورژوايی بودن و ر

اما نزد سوسياليستها ماهيت . تالش برای به دست گرفتن رهبری اين جنبش ها
 فرض و تازه آغاز کار است برای تحليل بورژوايی اين جنبش و رهبريش پيش

ديناميزم اين جنبش مستقل از شعارها و خواستهای لحظه ای آن، بمنظور پی 
به اينکه چه تسهيالت و موانعی در مقابل تحقق هدف اوليه سوسياليستها  و بردن 

  . طبقه کارگر برای تامين رهبری و هژمونی بر آن جنبش ايجاد می کند
 اکنون در ميان جريانات چپ ايران هر دو اين نظريه ها نمايندگی ميشود و 

ری و هم جرياناتی که خواهان حاکم کردن رهبری جنبش کارگ. مطرح است
سوسياليستی بر اين جنبش هستند و جرياناتی که به رهبری و نيروهايی که بر آن 

و يک نوع جديد منشويسم هم سر بر آورده که می . هژمونی دارند تمکين می کنند
اينها مردم را از شرکت در اعتراضات عليه . ناميد" منزه طلب"توان آنها را 

. هستند" جنبش موعود"مدن يک و منتظر آ! رژيم اسالمی بر حذر می دارند
حداقل منشويسم کالسيک منزه . جنبشی که مانند اين جنبش، بورژوايی نيست

  . طلب نبود
از نظر سوسياليستها، جنبش کارگری و طبقه کارگر بايد بکوشند تا رهبری اين 

علت بنيادی اين اعتراضات همه باليای سياسی، . جنبش را بدست بگيرند
فرهنگی است که رژيم اسالمی بر سر مردم آورده است نه اقتصادی، اجتماعی و 
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آنچه که جرياناتی ساده انگارانه تقلب در انتخابات می دانستند و مردم و کارگران 
پايان دادن به همه باليا و تحقق کليه خواستهای . را از آن بر حذر می داشتند

اسی در تمامی مردم تنها از جنبش و طبقه ای بر می آيد که خواهان تغييرات اس
به اين اعتبار اوضاع عينی فقط با رهبری طبقه کارگر بر . شئونات جامعه است

جنبش و ايجاد جامعه ای که اين طبقه بشارت می دهد، خوانايی دارد و همسو 
همانگونه که در اين يکساله عيان شده است روند رو به پيش اوضاع با . است

 يعنی اصالح طلبان حکومتی در تناقض ادامه تسلط قدرتمند ترين جناح اين جنبش
است و آنها دائما قدرت و نفوذ خود را به نفع جرياناتی که خواهان تغييرات 

  . عميق تر هستند از دست می دهند
ادبيات، خواستها، انتقادات کنونی اين اصالح طلبان حکومتی را با يکسال قبل 

 و کنترل جنبش چطور مقايسه کنيد تا آشکار شود که اينها برای تاثير گذاری
اکنون که پيشقراوالن اين اعتراضات در پاسخ به . لنگان لنگان بدنبال آن هستند

معضالت عينی جنبش به ناچار از کل رژيم اسالمی و هر نوع حکومت مذهبی 
عبور کرده اند، نظريه پردازان اصالح طلبان دولتی شخص خامنه ای و 

ر تدارک تبيين يک جمهوری اسالمی بارگاهش را هدف حمله قرار داده اند و د
غافل از اينکه در اين سی سال به مطالبات مردم در انقالب . بدون ولی فقيه هستند

و .  کوهی از خواستها افزوده شده که اين نوع تغييرات پاسخگوی آن نيست۵٧
اين بزرگترين و مادی ترين نقطه قدرت سوسياليستها و جنبش کارگری برای 

  .  وند اوضاع و تامين هژمونی بر جنبش استتاثير گذاری بر ر
   

آيا درست است که جنبش موجود را يک انقالب بدانيم، و اگر اين جنبش : سئوال
  يک انقالب نيست پس چيست و چگونه تعريف می شود؟ 

  
جنبش فعلی هنوز انقالب نيست اما می تواند با همت و موفقيت سوسياليستها در 

و متشکل کردن آن در دل همين اعتراضات به به صحنه آوردن جنبش کارگری 
يک جنبش انقالبی که نه تنها رژيم اسالمی بلکه کل سيستم سرمايه داری ايران 

اوضاع عينی آماده است و آنچه نا آماده است . را به چالش بکشد، تبديل شود
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جنبش کارگری و سوسياليستها برای پاسخگويی به وظايف عظيم و تاريخی است 
  . ارندکه بردوش د

طبعا جنبش کنونی و تاريخ هيچيک منتظر جنبش کارگری و سوسياليستها نمی 
در فقدان راه حل ها و استراتژی راديکال و سوسياليستی راه حلهای . ماند

بورژوايی بدون دردسر و مانعی مقبوليت عامه می يابند و يکبار ديگر 
ام فعاليت تم. سوسياليستها يک فرصت عظيم تاريخی را از دست می دهند

سوسياليستها برای آگاهگری و ايجاد اتحاد و تشکل در دوران رکود و غير 
انقالبی هدفش ايجاد آمادگی برای دخالت در اينگونه شرايط بحرانی است که 
مطابق تحليلهای سوسياليستها، نظام سرمايه داری ناگزير از رودررويی با آن 

حران سيستم سرمايه داری شروع اعتراضات و جنبشها در مقابله با ب. است
مقاومت و اعتراض به بحران در رژيم . يکسان و يک شکل نبوده است

 منجر شد از اعتراضات خارج از محدوده در ۵٧شاهنشاهی گذشته که به انقالب 
تهران شروع شد و طبعا کسی انتظار ندارد که اعتراضات منجر به انقالب عليه 

بحران در اوايل قرن گذشته . شودرژيم اسالمی هم از خارج محدوده شروع 
منجر به جنگ بين امپريالستها شد و فقط يک بخش کوچک از سوسياليستهای 
جهان آنرا نشان آمادگی شرايط برای انقالب سوسياليستی دانستند و فقط در 

طبعا پس . روسيه توانستند از دل اين بحران با يک انقالب کارگری بيرون بيايند
هيچ سوسياليستی منتظر جنگ امپرياليستی نشده تا شرايط از انقالب در روسيه، 

آنچه سوسياليستها مطابق تحليلهايشان و . را برای انقالب سوسياليستی آماده بداند
بدرست پيش بينی می کنند شکل گيری مقاومت و اعتراض عليه بحران اقتصادی 

که اين اين. است که از جمله سطح معيشت کارگران را مورد حمله قرار می دهد
  .مقاومت از کجا و به شکل شروع ميشود در هيچ دو کشوری يکسان نيست

موضوع مهم ديناميزم حرکت اعتراضی و معضالتی اجتماعی، اقتصادی و 
سياسی است که اين جنبش بر آن متکی است مستقل از شعارها و مطالبات اوليه 

اوال . ازددر مورد رژيم اسالمی دو عامل پايه های اين بحران را ميس. آن
موقعيت تاريخی بقدرت رسيدن رژيم اسالمی که از نظر بورژوازی ايران يک 
رژيم موقت محسوب ميشد برای سرکوب انقالب و جلوگيری از ادامه انقالب با 

در تمام سی سال گذشته بورژوازی ايران . جهت گيريهای چپ و سوسياليستی
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ائد و دست و پاگير آنرا کوشيده است تا آنرا به نفع خود شکل دهد و عوامل ز
بعالوه از سوی خود رژيم هم جرياناتی که اين اواخر به اصالح طلبان . حذف کند

حکومتی معروف شدند کوشش می شد تا برای بقای رژيم پايه های آنرا بر طبقه 
تحوالت درونی رژيم بويژه از دوران خاتمی . صاحب صنايع و سرمايه متکی کند

رياست جمهوری به يک نتيجه تعيين کننده برای سرنوشت به بعد با اين انتخابات 
صاحبان صنايع و سرمايه از اينکه رژيم اسالمی را از آن : رژيم اسالمی رسيد

و خود رژيم اسالمی نيز با قدرت گيری نظاميان . خود کنند دست شسته اند
نمی خواهد اجازه ورود نمايندگان مستقيم بورژوازی به صريحا اعالم کرده است 

درون رژيم را بدهد و پايه های خود را بر طبقه صاحب صنعت و سرمايه متکی 
تالش سی ساله بورژوازی ايران در قبال رژيم اسالمی برای اجازه نمايندگی . کند

  . سياسی مستقيم يافتن در آن با شکست روبرو شده است
عامل دوم، اعتراضات و نارضايتی شديد مردم از انواع و اقسام سياستهای 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی رژيم اسالمی در دل يک بحران عظيم 

اين دو عامل دست در دست . اقتصادی است مانند اوضاع در هر کشور ديگری
هم داده اند و رژيم اسالمی را تبديل به يک اقليت مطلق و فقط متکی بر زور و 

رفع بحران طبقه سرکوب کرده است و نه مانند يک رژيم سرمايه داری که برای 
رژيم اسالمی اکنون هيچ چيز جز منافع يک . سرمايه دار را با خود داشته باشد

اقليت آخوند و نظامی را نمايندگی نمی کند و چنين رژيمهايی عمر زيادی 
اما . نخواهند داشت و لذا تغيير و تحول يک نياز روز و اجتماعی و ناگزير است

ستقيما به قدرت جريانات مختلف سياسی سمت و سوی اين تحوالت و تغييرات م
اهميت پراتيک . بستگی دارد که راه حل هايشان مقبوليت عامه و مردمی پيدا کنند

شرايط آماده است تا به تحوالت آينده شکل و . گرايش سوسياليست در اينجاست
مطالبات مردم و سابقه جريان فعال قدرتمند جنبش در سطوح باالی . جهت داد

 بطور عينی شانس آنها را در درازمدت در شکل دادن به تحوالت رژيم اسالمی
آينده دائما کاهش می دهد اگر سوسياليستها بتوانند استراتژی خود را متحقق کنند 

در اين . که در گام اول به ميدان آوردن طبقه کارگر ومتشکل کردن آن است
ه حلهای اوضاع فعاليت نيروهای سوسياليست می تواند جنبش را به سمت را
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راديکال و شرايط  انقالبی ببرد که تنها راه حل از نظر عينی منطبق بر اوضاع 
  . است

 
بعضی جنبش مردمی حاضر را جنبش ميانه حاالن و يا حتی اقشار مرفه : سئوال

اوال مطالبات و شعارها فقط ضد ديکتاتوری : می دانند و دليلشان نيز اين است که
ارزات در پايين شهر جريان ندارد و سوما، تا و آزاديخواهانه است، دوما مب

بنابر اين آيا صحيح است که اين . حدودی رهبری آن در دست اصالح طلبان است
  جنبش را جنبش آنها بدانيم؟

  
سوسياليستها برای تعيين ماهيت جنبشها روشهای علمی دارند و جنبشها را ساده 

اهرات خصلت بندی نمی انگارانه بر اساس نوع شعارها و خيابان های محل تظ
اينجا فقط به يک . باالتر درباره ماهيت بورژوايی اين جنبش توضيح داده ام. کنند

نکته خيلی مهم بايد اشاره کنم  و آن شعارهای ضد ديکتاتوری و آزاديخواهانه 
آنرا نشانه جنبش ميانه حاالن و حتی اقشار مرفه " بعضی"است که به قول شما 

  .می دانند
ه ايدئولوژيک و سياسی رياکارانه عليه جنبش کارگری و جنبش اين يک حمل

جنبش کارگری و سوسياليستها همواره قربانی خشونت . سوسياليستی است
ديکتاتوری رژيم های سلطنتی و اسالمی بوده اند و همچنين تاريخا از پيشتازان 

ی مبارزه مبارزه با استبداد بوده اند و برای وسيع ترين آزاديهای سياسی و اجتماع
حال نظريه پردازان همان اقشار و طبقاتی که رژيمهای سلطنت و اسالم . کرده اند

بدليل دفاع از منافع آنها بر طبقه کارگر ديکتاتوری و استبداد حاکم کرده اند خود 
را مبارزان راه دموکراسی و آزادی می نامند و جنبش کارگری را دنبال مبارزه 

  . واقعا شرم آور است. اقتصادی
بعالوه همين ها هم آشکارا از ناکارآمدی دولت احمدی نژاد گاليه دارند و پنهان 
نمی کنند که اگر کودتا چيان امکان راه اندازی اقتصاد را داشتند، شبيه آنچه 
پينوشه در شيلی انجام داد، اينها خواهان دمکراسی نمی شدند که ابراهميم نبوی و 

برای نمونه نگاه .  آنرا زمخت مطرح ميکنندجاليی پور از نمونه هايی هستند که
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، "خوان هفتم"ميرحسين موسوی، يک گام باالتر از کنيد به بند پنجم مطلب، 
  . ٨٩ابراهيم نبوی، سايت جرس، دوم تيرماه 

  
 طبقه کارگر و مدافعان سوسياليستش بيشترين جانفشانيها را در مبارزه برای 

زندانهای اين رژيمها همواره پر از اين آزادی های سياسی و اجتماعی کرده اند و 
هيچ قشر و طبقه ای در ايران نيست که بيشتر از جنبش . انقالبيون بوده است

. کارگری و طبقه کارگر از آزاديها بهره ببرد و يا از وجود استبداد زيان ببيند
نظام سرمايه داری ايران بر نيروی کار ارزان بنا شده که الزمه آن وجود 

کارگر با دستمزدهای پائين و بخور و نمير و بدون حق تشکل و ميليونها 
حال متفکران اقشار و طبقاتی که وجود ديکتاتوری الزمه . اعتصاب بوده است

وجود اجتماعی و طبقاتی آنهاست با يک نعل وارونه خود را آزاديخواه معرفی 
 و دستمزد می کنند و کارگران را به ريشخند می گيرند که بدنبال منافع اقتصادی

در تاريخ سرمايه داری ايران، جنبش کارگری و مدافعان . خود هستند
سوسياليستش همواره در اعتراضات و جنبش های آزاديخواهانه شرکت داشته اند 

  . و در پيروزی آن عميقا ذينفع بوده اند
  
  

) موسوی، کروبی، خاتمی(همانطور که می دانيم رهبران اصالح طلب : سئوال
تندروی های " نوعی دولت احمدی نژاد را به رسميت شناختند و هر کدام به

را محکوم کردند و ضمنا خواستار تغيير در چارچوب قانون اساسی " مردم
جمهوری اسالمی و نه فراتر از آن شدند؛ با توجه به نفوذ نسبی آنها بر جنبش و 

گردد و آنها عدم وجود آلترناتيو قوی انقالبی در مقابل آنها آيا جنبش خاموش می 
  .قادرند مبارزه را به سازش بکشانند؟ لطفا توضيح دهيد

  
آنها . بله، اينها دولت احمدی نژاد را برسميت شناختند و بهای آنرا نيز پرداختند

با موجی از سئوال و انتقاد از جانب جوانان طرفدار خود روبرو شدند و برای 
ع نيروهای خواهان تغييرات توجيه کارشان به لکنت زبان افتادند و طبعا به نف
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اين مکانيزم تغيير قدرت و نفوذ جريانات . راديکال و انقالبی نيرو از دست دادند
  . مختلف در جنبشهای توده ای است

رهبران اصالح طلب دولتی برای سازش با معضالت عديده ای روبرويند که 
ی است اين جنبش مردم. مهمترين آن نيروی محرکه و ديناميزم اين جنبش است

 داشتند متحقق نشده بلکه رژيم اسالمی ۵٧که نه تنها مطالباتی که در انقالب 
تظاهراتهای سال گذشته نشان داد که . صدها مطالبه ديگر هم بر آن افزوده است

نيروهای خواهان انقالب و تغييرات راديکال سياسی، اقتصادی و فرهنگی محدود 
وسياليست نيست بلکه يک نيروی به احزاب و سازمانهای سياسی انقالبی و س

ابراز وجود خيابانی اين . اجتماعی قوی و قابل مشاهده است برای کل جهان
نيروی راديکال و قدرتمند اجتماعی در همان فرصت اندک و محدودی که داشت 

به همين دليل برای اصالح . اصالح طلبان و کودتاچيان، هر دو را شوکه کرد
هرات ديگر مطلوب نيست چرا که صحنه ابراز طلبان دولتی فراخوان به تظا

نگرانی از صدمه ديدن مردم . وجود نيروهای خواهان تغييرات راديکال ميشود
نيروهای انقالبی و سوسياليست آنطور . دليلی برای عدم فراخوان تظاهرات نيست

که الزمه چنين جنبشی است به آن جوش نخورده اند و در غياب تظاهرات، 
ديدار می کنند و اطالعيه می دهند و گويا ديگر خبری از موسوی و کروبی 

اينها ميکوشند تا راديکاليسم جنبش امکان ابراز ! جنبش راديکال در داخل نيست
  .  وجود علنی نيابد تا بتوانند انکارش کنند

بسياری از مواضع و رفتار سياسی موسوی و کروبی برای همراهی با اين بخش 
انتقاد اينها به گذشته رژيم اسالمی و يا .  کنترل آنراديکال جنبش است بمنظور

تالش عبث آنها برای بی تقصير نشان دادن خود از تمام جناياتی که رژيم اسالمی 
 مرتکب شده و خود اينها در ۶٠در همه سالهای حيات خود و به ويژه در دهه 

انند اينها بشدت نگر. مصدر کار بودند، هدفش همين همراهی بمنظور کنترل است
که توده مردم معترض تماما از اينها قطع اميد کنند و الجرم تمام نقشه هايشان 

مثال همين چند . برای کنترل اعتراضات در چهارچوب قانون اساسی به باد رود
احمدی نژاد و حسن خمينی در " بگو و بخند"روز پيش عکسهای به اصطالح 

مل منفی روبرو شد که مراسم افطار خامنه ای پخش شد و با چنان عکس الع
ناچار شدند بنويسند که نوه خمينی داشته به متلکی که خودش به احمدی نژاد گفته 
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و سپس به استقبال هيات دولت که هر ساله در چنين روزهايی به سر ! می خنديده
  ! گور خمينی می روند، نرفته است

های انقالبی و اين ادا و اطوارها برای تاثير گذاری روی فعالين احزاب و سازمان
اينها . سوسياليست که خواهان انقالب و سرنگونی رژيم اسالمی هستند، نيست

برای ايجاد سد و مانع در راه گره خوردن و متصل شدن همه جانبه اين جنبش 
راديکال با نيروهای انقالبی و سوسياليست است که دهه هاست همين مطالباتی که 

ن کرده اند، برايش جنگيده اند و دستگير و اين جنبش اکنون اعالم می کند را بيا
اين ادا و اطوار اصالح طلبان حکومتی بخصوص برای . شکنجه و اعدام شده اند

ممانعت از مقبوليت استراتژی و شيوه های طبقه کارگر که يگانه راه رسيدن به 
سرنوشت جنبش فعلی . اهداف آزاديخواهانه جنبش است، بر ذهن توده مردم است

عاقبت اين مبارزه و .  مبارزه برای رهبری اين جنبش گره خورده استبه نتيجه
سرنوشت اين جنبش را نتيجه . اين جنبش از پيش تعيين شده نيست و باز است

بنابراين عامل . يک مبارزه زنده و چند جانبه نيروهای درگير آن تعيين می کند
بوليت عامه پيدا کند فعاليت نيروی انسانی و داشتن استراتژی مناسب که بتواند مق

از عوامل موثر در تعيين نتيجه نهايی اين مبارزه است و تا آنجا که به 
سوسياليستها بر می گردد، به ميدان آوردن طبقه کارگر با سالح سنتی اش يعنی 
اعتصاب، نه تنها سرنوشت رژيم اسالمی را تعيين می کند بلکه تا حد زيادی پايه 

  . ا می کندهای رژيم جايگزين را نيز بن
خود موسوی و کروبی و ديگر اصالح طلبان بخوبی می دانند که اصالح رژيم 
اسالمی از درون که آنرا تحت عنوان اجرای تمام مواد قانون اساسی بيان می 

توافق نظر همه جناح ها نسبت به عملکرد گذشته اين رژيم کنند، پيش شرطش 
ل جنايت کارانه رژيم را حتی از اما فشار انتقادات راديکال مردم که اعما. است

همان بدو به قدرت رسيدنش مورد سئوال قرار داده اند، اينها را ناگزير ساخته تا 
هر چند سطحی و نصفه و نيمه اما به صراحت خودشان دستکم مقاطعی از گذشته 

 ديناميزم راديکال اين جنبش اينها را ناچار ساخته .اين رژيم را زير سوال ببرند
اهی نسبت به عقوبت آن، به گذشته رژيم اسالمی بعضا نظير تاج زاده تا با آگ

صريح انتقاد کنند و يا مانند موسوی با زيرکی و در يک فضای غبار آلود شرايط 
اينها زير فشار . فعلی را و آنهم بدليل مصالح همين جنبش مناسب انتقاد ندانند
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 گويند که اين رژيم اکنون راديکاليسم جنبش به گذشته رژيم انتقاد می کنند و می
نه جمهوری است و نه اسالمی و بدون اينکه خود بخواهند به سمتی می روند تا 
در مقابل اين سئوال اساسی قرار گيرند که چرا اساسا بايد چنين رژيمی را با آن 
. گذشته و اين حال که هر دو همراه با جنايات وسيع و دهشتناک است، حفظ کرد

ن سئوال قرار می گيرند که رژيم اسالمی ديگر بايد چکار بکند اينها در مقابل اي
تا اينها از آن دل بکنند و يا اينکه آيا اينها مستقل از اينکه رژيم اسالمی چه جنايت 

  .     ديگری بکند، همواره خواهان حفظ آن هستند
بعالوه، همه نظامهای سياسی اعم از ديکتاتوری و استبدادی و يا سلطنتی و 

ی از يک منطق درونی برخودارند که اعمال و رفتار متکی بر آن باعث جمهور
اعمال و رفتاری که اين منطق درونی را زير پا . کارآمدی آن سيستم ميشود

. بگذارد رژيم مربوطه را ناکارا می کند و به روال کارش لطمات جدی می زند
يه بر فراز قرار بوده که ولی فق. در نظام اسالمی ولی فقيه رکن مهمی دارد

جناحها و منازعات قرار گيرد تا با داوری نهايی خود که برای همه بايد فصل 
الخطاب باشد مانع عميق شدن و گسترش منازعات جناحها تا سر حد از هم 

با وقايع حول و حوش انتخابات . پاشيدگی و مختل شدن کارکرد سيستم شود
ده بودند هر يک از کانديداها رياست جمهوری که با کودتای سپاه از قبل تعيين کر

چقدر رای بياورد، اعتراضات ميليونی که با دستگيری، شکنجه، تجاوز و کشتار 
همراه شد، به واليت فقيه که يکی از مهمترين ابزارهای رژيم برای حل و فصل 

دفاع خامنه ای از کودتای . و کنترل منازعات درونيش بود لطمات جدی وارد شد
خابات به نقش ميانجی گرانه اش نزد يک جناح رژيم پايان داد سپاه و تقلب در انت

و فرمان به کشتار مردم تظاهرکننده، باعث فراگير شدن شعار مرگ بر خامنه ای 
به همين دليل خيلی سريع احمدی نژاد . و واليت فقيه در تظاهراتهای خيابانی شد

 از احمدی نژاد حتی انتقاد. از هدف حمله خارج شد و جای آنرا خامنه ای گرفت
سقوط موقعيت خامنه ای در کل . هم بهانه ای برای انتقاد از خامنه ای شده است

به ويژه اکنون که خامنه . سيستم يکی از عوامل دشوار شدن سازش دو جناح است
ای حتی نفوذ کافی برای کاهش و قطع جدالهای علنی در جناح کودتاچی را هم 

  . و سازش جناحها ساده نيستندارد، کنترل منازعات درون رژيم 
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بنابراين اينکه اصالح طلبان و موسوی و کروبی قادرند جنبش را به سازش 
بکشانند و خاموش کنند به اين بستگی دارد که اينها تقريبا مطمئن باشند که توافق 
احتمالی آنها با خامنه ای به کنترلشان بر جناحهای راديکال جنبش آسيبی نمی 

قرار باشد سازش آنها باعث ريزش نيرويشان به نفع جريانات وگرنه اگر . رساند
انقالبی و سوسياليست گردد و ابتکار عمل به دست اين نيروهای خارج از سيستم 
بيافتد، و در نتيجه کل نظام در خطر بالفعل سقوط قرار گيرد، آنها برای حفظ 

  . نظام از هر نوع مصالحه ای خودداری می کنند
 

 ايجاد شوراهای کارگری و اعتصابات گسترده در اين موقعيت آيا تبليغ: سئوال
صحيح است يا نه؟ و اساسا آيا چشم انداز اينکه طبقه کارگر در جريان ادامه 
جنبش مردم وارد کارزار گردد وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است لطفا بگوييد 

  چگونه و چطور ممکن است طبقه کارگر درگير ماجرا شود؟ 
  

ليغ اعتصابات گسترده صحيح است اما به تنهايی کار ساز و موثر به نظر ما تب
نيست مادام که تالش برای سازماندهی اين اعتصابات در محل صورت نگيرد و 

  .پيگيرانه برای رفع موانع بر سر راه آن فعاليت نشود
چشم انداز اينکه طبقه کارگر وارد کارزار شود وجود دارد به شرط اينکه فعالين 

جنبش کارگری درباره ماهيت اين جنبش و استراتژی چپ در قبال اين جناح چپ 
به ميدان آمدن کارگران به . جنبش به توافق برسند و برای تحقق آن سخت بکوشند

فعاليت مستقيم پيشروان کارگری ارتباط دارد چون شرايط عينی مهيا و آماده 
لکه بايد کمبودها و اگر چنين اتفاقی نيافتد نبايد سراغ اوضاع عينی رفت ب. است

  .ضعفهای پيشروان کارگری را بررسی کرد و در صدد رفع آن برآمد
اگر کسی منتظر است که شرايط انقالبی شود و بعد برای ورود طبقه کارگر به 

مسئله اين نيست . صحنه تالشش را آغاز کند واضح است که آن روز نخواهد آمد
 به عمل بزنيم و اگر اين چشم انداز که ببينيم اگر اين چشم انداز وجود دارد دست

چنين برخوردی نقش و سهم فعاليت عنصر آگاه . وجود ندارد، دست به عمل نزنيم
در اين تحوالت و سمت و سو دادن به آن را در يک شرايط از نظر عينی آماده، 

از . ناراضی ترين بخش مردم از اين رژيم طبقه کارگر است. ناديده می گيرد
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به فوری سياسی، اقتصادی و آزاديخواهانه کارگران که بخشی از ميان دهها مطال
آنها در بيانيه های روز کارگر امسال آمده بود، حتی فقط همين دستمزدهای بخور 
و نمير که همان هم بعضا پرداخت نمی شود در مورد عمق نارضايتی کارگران 

درگير اين اينکه چگونه و چطور طبقه کارگر . از رژيم اسالمی کفايت می کند
اينکه از اعتراض کارگران يک کارخانه . کارزار ميشود، قابل پيش بينی نيست

به قتل همکارانشان به دليل فقدان ايمنی آغاز می شود يا از مبارزه در اعتراض 
آماده بودن شرايط بدين معنی است که دخالت . به اخراج، قابل پيش بينی نيست

ندهی کارگران برای دخالت در اوضاع فعالين و پيشروان کارگری برای سازما
کنونی خالف جريان نيست و با شرايط فعلی از هر نظر خوانايی دارد و همسو 

به ويژه در مقايسه با دوره گذشته، يعنی دوره ای که اصالح طلبان اسالمی . است
  .هنوز از بدنه رژيم رانده نشده بودند، شرايط از هر لحاظ مناسب تر است

  
 فعالين جنبش کارگری تصور می کنند، با توجه به اينکه برخی از: سئوال

استراتژی طبقه کارگر ايجاد تشکل های کارگری است، و حال که اين امر تحقق 
پيدا نکرده و از طرفی اصالح طلبان نيز در اين جنبش نفوذ دارند، حضور طبقه 

 شما کارگر و يا فعالينش در جنبش مردم بيهوده و غير موثر است در اين مورد
  چه نظری داريد؟

  
اوال، اين که کارگران تشکل ندارند و لذا نمی توانند با قدرت در جنبش فعلی 

جای هيچ . شرکت کنند و اصالح طلبان هم قوی هستند يک داده عمومی است
شک و شبهه ای در اين نيست و هيچ فعال سوسياليستی هم ادعای متشکل بودن 

تاتوری عليه طبقه کارگر و سرکوب هر اصوال اعمال ديک. کارگران را ندارد
حرکت کارگری برای ايجاد تشکل در ايران درست برای کم کردن خطر دخالت 

  . کارگران در چنين شرايطی است
دوما، قدرت و نفوذ گرايشات و جناحهای درگير در جنبشهای اجتماعی ايستا و 

و طبقاتی در جنبشهای اجتماعی . ثابت نيست و در مقاطع گوناگون تغيير می کند
سير پيشروی خود دائما با مسائل و سئواالت جديدی مواجه می گردند و پاسخ 
مناسب دادن به اين سئواالت و مقبول واقع شدن آنها نزد جناحهای درگير، باعث 
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روزی که از نفوذ . تغيير توازن قوا بين گرايشهای مختلف اين جنبشها می گردد
د و در مقابل نفوذ جنبش کارگری و جناح اصالح طلبان در جنبش کاسته شده باش

چپ آن گسترش يافته باشد، روز دخالت باهوده و موثر طبقه در اوضاع نيست، 
برای کاهش نفوذ اصالح طلبان و قدرتمند . روز سقوط و دفن رژيم اسالمی است

برای تغيير اين اوضاع راه . شدن جنبش کارگری بايد در همين جنبش دخالت کرد
نفوذ اصالح طلبان ابدی نيست و به حکم روندهای عينی . داردديگری وجود ن

قدرت نيروهای خواهان تغييرات راديکال سياسی و نيروهای . روبه کاهش است
همانطور که تظاهراتها هم نشان داد هر . خواهان سرنگونی رو به افزايش است

ديکال چه از روزهای اوليه تظاهرات ها دور تر شديم شعار و خواستهای مردم را
قطع شدن تظاهراتها در واقع رشد نيروهای انقالبی را از انظار پنهان . تر شد

کرد اما اين رشد در اعماق جامعه در جريان است و به مجردی که امکان بروز 
بيابد همگان خواهند ديد که چگونه مردم ايران از جمهوری اسالمی عبور کرده 

  .اند
توان قدرت جنبش کارگری را افزايش داد بنابراين سئوال اين است که چگونه می 

سئوال اين است که کدام مطالبه و يا . و در عوض از نفوذ اصالح طلبان کاست
جهت گيری شرايط را برای پيشروی و افزايش قدرت جنبش کارگری باز و مهيا 

به نظر ما تالش برای به ميدان آوردن کارگران برای دخالت در اين . می کند
قدرت جنبش کارگری می افزايد و اوضاع را برای رفع جنبش است که به 

دخالت در اين جنبش که . کمبودهايش آماده می کند و نه کناره گيری از اين جنبش
بيشترين مردم و توده های کارگر را تحت تاثير خود قرار داده است عرصه رشد 

در دوران اصالحات سياسی که هنوز اصالح . و پيشرفت جنبش کارگری است
با عروج . ان بخشی از رژيم بودند، استراتژی جنبش کارگری ايجاد تشکل بودطلب

جنبش اعتراضی پس از انتخابات، استراتژی جنبش کارگری به ميدان آمدن و 
سرنوشت اين جنبش که ميليونها مردم و از . دخالت در جنبش عمومی فعلی است

به ) ا سالح اعتصاباگر چه نه به مثابه طبقه متشکل و ب(جمله خود کارگران را 
سازماندهی جنبش . حرکت در آورده نبايد بدون دخالت جنبش کارگری رقم بخورد

ايجاد تشکل های توده ای کارگری در ابعاد گسترده در بطن دخالت همه جانبه 
بيانيه های روز کارگر امسال اين . جنبش کارگری در جنبش فعلی ميسر است
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ت و جهتگيری بايد ادامه يابد و البته با آن حرک. جهت گيری را بخوبی نشان داد
جنبش کارگری و فعالينش بر . ايجاد تشکلهای متناسب برای عبور از اين دوره

نقش حرکت اول ماه مه امسال در کل جنبش اعتراضی به اندازه کافی مکث 
نکردند و در نتيجه آنرا بعنوان يک نقطه شروع قدرتمند و صحيح برای دخالت 

ه ميليونها مردمی که به خيابان آمده بود تثبيت نکردند و ادامه در سرنوشت مبارز
پس از دهه ها برای اولين بار بود که يک جمع کارگری فراخوان به . ندادند

تظاهرات سراسری داد و يک موج بزرگ ايجاد کرد و همگان شاهد بودند رژيم 
 همه نيروی اسالمی برای مقابله با يک فراخوان کارگری به تظاهرات تاکنون اين

منتها الزمه اين کار قبل از هر چيز شناخت . نظامی به خيابان نياورده بود
ابزارها و . ابزارها و روشهای تاثير گذاری و فعاليت در شرايط فعلی است

دخالت در شرايط کنونی نيازمند نقشه و . روشهای سابق مناسب اوضاع قبل بودند
نگاه به تشکل . کل متناسب با آنبرنامه های بزرگ و سراسری است و طبعا تش

و روابط خودی و برنامه و نقشه داشتن تا حد قدرت تشکل مربوطه بزرگترين 
دخالت سياسی در اول مه امسال که با . نشانه عدم درک اوضاع فعلی است

انجام شد، می "  ٨٩شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال "فراخوان 
البته هنوز هم دير نيست و اين امر مبرم .  نشدبايد پيگيری و دنبال می شد که

فعاليت در چهارچوب مکانيسم . همچنان در دستور روز جنبش کارگری است
های قبل که کامال درست و اصولی بود امروز به دليل تغيير اوضاع محدود بينی 

در اوضاع کنونی نه فقط قدرت متشکل موجود، . است و بايد از آن احتراز کرد
مد نظر قرار داد و بر آن سيل متشکل شدن در شرايط تازه را نيز بايد پتانبلکه 

فعالين جنبش کارگری با اتکا به پتانسيل و ظرفيت  همانگونه کهمبنا عمل کرد، 
عمومی جنبش توده ای کنونی در ابعاد سراسری کارگران را به تظاهرات 

بش کارگری و فراخواندند و همگان شاهد بودند که چه موج پر قدرتی را در جن
  . مردم معترض به رژيم اسالمی خلق کرد

  
فکر می کنيد چه رابطه ای بين جنبش مردمی حاضر و تاثير آن بر ايجاد : سئوال

تشکل های کارگری وجود دارد، آيا اساسا در پروسه جنبش موجود امکان ايجاد 
  تشکل های کارگری ممکن می گردد يا خير؟
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ای کارگری از دوره مطالبه حق آن فراتر رفت در يک دهه اخير که ايجاد تشکله

و جنبش کارگری و فعالينش عمال ايجاد تشکل را در دستور گذاشتند، هيچ زمانی 
نه تنها رژيم اسالمی بعنوان . شرايط  آماده تر از يکساله گذشته نبوده است

مهمترين مانع ايجاد تشکل کارگری شديدا تضعيف شده و در يک مدت کوتاه 
می مردم ايران از ماهيت و جنايات اين رژيم عميقا گسترش يافته بلکه آگاهی عمو

در واقع نيروهای . هر حرکت کارگری با پشتيبانی عمومی روبرو می شود
اپوزيسيون از چپ تا راست و مرکز همگی آرزو و انتظارشان شروع 

  . اعتراضات و مبارزات کارگری است تا به هر نحو ممکن از آن دفاع کنند
ليستهای جنبش کارگری در دوره اصالحات سياسی کوشيدند کارگران سوسيا

متشکل شوند تا در چنين شرايطی بتوانند با قدرت و بطور متشکل وارد صحنه 
 تشکل واحد و هفت تپه ٢فعالين جنبش کارگری کوشش خود را کردند و . شوند

ميشه جنبشها اما مانند ه. را ايجاد کردند و مورد حمله و يورش رژيم قرار گرفتند
بزرگترين . و تنشهای اجتماعی منتظر آماده شدن کامل طرفين درگير نمی شوند

 گام های جنبش توده ای اعتراضی در تاريخ سی ساله رژيم اسالمی براه افتاد و
بزرگی در مسيری که برای طبقه کارگر نيز مفيد است برداشته شد و از جمله 

 روز بعد از به قدرت ۵٠از جنايات و سرکوبگری رژيمی که حتی کمتر 
رسيدنش کارگران بيکار را در اصفهان به گلوله بست و با کشتن ناصر توفيقيان 

  . دستش به خون کارگران آغشته گشت، افشا و رسوا شد
بنابراين تمام مسئله حول اين دور می زند که چگونه بايد مبارزه برای ايجاد 

 در ابتدای پروسه ای که بعدا به طبقه کارگر. تشکل را در شرايط فعلی پی گرفت
بجز تعداد اندکی تشکل، اساسا تشکل های .  بدل شد، متشکل نبود۵٧انقالب 

کارگری بعد از رفتن شاه از ايران و دوره نخست وزيری بختيار و پس از قيام 
اين فعالين کميته . آنچه وجود داشت کميته های مخفی اعتصاب بود. درست شدند

. دند که بعدها نيروی اصلی ايجاد شوراهای کارگری شدندهای مخفی اعتصاب بو
 هم جنبش کارگری مانند اکنون فاقد تشکل کارگری بود اما دخالت ۵٧در انقالب 

و شرکت خود را موکول به ايجاد تشکل نکرد بلکه با تمام توان در آن شرکت 
 ايجاد تشکلهای کارگری در. کرد و نقشی اساسی در سرنگونی رژيم شاه داشت
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 جدا از سازماندهی اعتصابات کارگری و شرکت در جنبش ۵٧دوران انقالب 
پروسه ايجاد تشکلهای کارگری اکنون . اکنون نيز چنين است. ضد سلطنتی نبود

نيز نه تنها نمی تواند جدا از دخالت جنبش کارگری در جنبش فعلی باشد بلکه يک 
عيف رژيم اسالمی از پيشروی اين جنبش و تض. حرکت واحد و در هم تنيده است

  .       دشواری ايجاد تشکلهای کارگری می کاهد
  

آيا فعالين کارگری به شيوه و روش گذشته می توانند در جنبش مردم نيز : سئوال
حضور يابند و موثر واقع شوند و يا سازماندهی و رويکردهای ديگری الزم 

  است؟
 

کنونی محتاج آن نوع جنبش کارگری ايران و فعالينش برای دخالت در اوضاع 
مثال در دوره اصالحات . سازمان يابی هستند که مناسب شرايط کنونی باشد

سياسی فعالين کارگری مطابق اهداف فوری که داشتند نهادهايی ايجاد کردند تا با 
اکنون نيز نياز دارند آن . اهرم آنها برای ايجاد تشکلهای توده ای تالش کنند

خالتشان را می تواند تسهيل و تامين کند، بوجود تشکلهايی که ابعاد مختلف د
بطور مثال، اکنون الزم است تا فعالين جنبش کارگری هم انتقادات . بياورند

عميقشان از رژيم اسالمی و هم جامعه مطلوبشان و همچنين راه هايی که برای 
 نوع تشکلی که در دوره تازهبنابراين . تحقق آنها مناسب می دانند را بيان کنند

می تواند برای به حرکت در آوردن بخش های وسيع طبقه و ايجاد تشکل های 
توده ای کارايی داشته باشد طبعا نمی تواند از نوع تشکل هايی باشد که در دوره 

  .   اصالحات اين نقش را داشتند
بعالوه، در شرايط سياسی و اجتماعی امروز ايران همه وقايع در ابعاد بزرگ و 

اين خاصيت عمومی دوره هايی است که جوامع دست خوش . ودسريع انجام ميش
به اين اعتبار نقشه عملها، ابزارها و روشهای . کشاکشهای وسيع سياسی است

اگر تشکل ها در دوران قبل . فعاليت در دوران قبل مناسب اوضاع کنونی نيست
تک تک عضو می گرفتند اکنون با مقبوليت يافتن اهداف و روشهای يک گرايش 

اگر .  خط مشی سياسی، روی آوری به آن توده ای و سريع و وسيع خواهد بودو
در دوران قبل برای برخی فعاليت ها و آکسيونها نظير تظاهرات روز کارگر می 
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بايست در وهله اول تنها به نيروی فی الحال موجود و متشکل خود اتکا ميشد، در 
 به آن فراخوان داده می دوران تالطم سياسی بايد ظرفيت جنبش و طبقه ای که

به همين دليل فراخوان به ايجاد تشکل، فراخوان به طبقه . شود را مد نظر داشت
برای اعتصاب و فراخوان به طبقه برای روز کارگر اين ظرفيت را دارد که 

فعالين .  پاسخ مثبت بگيردآوردهتوسط کارگرانی که اين اوضاع آنها را به صحنه 
 را دارند با مکانيسم سازمان يافتن و بسيج ۵٧نقالب جنبش کارگری که تجربه ا

در اول ماه مه . حرکات توده ای در دورانهای ملتهب سياسی بخوبی آشنا هستند
امسال نيز جناح چپ جنبش کارگری ايران با اتکا به درک درست از همين 

و هيچکس هم انتظار نداشت که با مکانيسم کارگران را به تظاهرات فراخواند 
راخوان يک طبقه عظيم اجتماعی تماما و فورا وارد عرصه شود، بلکه اين يک ف

منتها اين نوع . فراخوان می بايد با فعاليت های متناسب بعدی دنبال گرفته ميشد
دخالتگری و اين شيوه برخورد که در عمل هم موفقيت خود را نشان داد، پس از 

  . روز کارگر پی گرفته نشد
يجاد تشکلهای کارگری بسيار بيشتر از دوران در اوضاع کنونی امکان ا

اصالحات سياسی است که سنديکای واحد تشکيل شد و فعاليت اساسی برای ايجاد 
منتها بايد مکانيسمهای فعاليت در اين دو دوره . سنديکای هفت تپه هم براه افتاد

 کامال متفاوت را شناخت و ابزارها و شيوه فعاليت برای ايجاد تشکل را با اين
     .  مکانيسمهای دوره جديد منطبق کرد

  
حال  که جنبش مردم با شعار های کامال سياسی و ضد ديکتاتوری به : سئوال

ميدان آمده اند، آيا طرح مطالبات اقتصادی مثل پرداخت دستمزد معوقه از طرف 
کارگران که در تعداد قابل توجهی از کارخانه ها مطرح است و بخاطر آن 

، حرکتی عقب تر از جنبش موجود و مبارزات مردم نيست و اعتصاب می کنند
اساسا آيا مبارزه برای مطالبات اقتصادی در اين موقعيت ارزش دارد و تناقضی 

  با مبارزات مردم ندارد؟
 

مبارزه کارگران برای مطالبات اقتصادی حرکتی عقب تر از جنبش موجود نيست 
ياسی و ضد ديکتاتوری آنها و تناقضی با مبارزات مردم و شعارهای کامال س
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کال اين درک که مبارزه اقتصادی در تقابل با مبارزه سياسی قرار دارد . ندارد
درک چپ غيرکارگری است که امروزه در ميان فعالين سوسياليست جنبش 

مبارزات اقتصادی ظرفيت بسيج وسيع ترين توه های . کارگری نفوذی ندارد
ارگران برای مبارزه اقتصادی شروع بسيج و سازماندهی ک. کارگر را دارد

کارگران مطالبه راديکال سياسی کم ندارند . حرکت اين طبقه است و نه پايان آن
و در واقع طبقه کارگر برای تحقق بسياری از مطالبات سياسی خود به ناچار بايد 

منتها مکانيسم حرکت طبقه برای کسب مطالباتش . کل رژيم اسالمی را کنار بزند
طبقه کارگر ايران که برای . تقيم با قدرت مبارزاتی و تشکلش داردرابطه مس

مبارزات اقتصاديش به ميدان بيايد، خود را متشکل خواهد کرد و اين قدرت را 
در خودش خواهد يافت تا مطالبات ديگرش را هم طرح و برای کسب آن مبارزه 

  . کند
فاهی به ميدان آمدند  هم کارگران با مطالبات اقتصادی و ر۵٧در دوران انقالب 
منتها با گرفتن اضافه دستمزد خود را سازمان دادند و مبارزه . و اعتصاب کردند

به همين دليل در بسياری از موارد . برای مطالبات ديگر را هم آغاز کردند
موافقت با خواست کارگران پايان مبارزه نبود بلکه آغاز يک مبارزه جديد برای 

ن مثال، کارگران پااليشگاه آبادان مبارزه را با بعنوا. ديگر مطالبات بود
خواستهای اقتصادی و رفاهی آغاز کردند و هنگامی با خواست اضافه دستمزد 
آنها موافقت شد بازگشت به کار خود را منوط به خروج نيروهای نظامی از 
. پااليشگاه کردند که برای سرکوب کارگران وارد پااليشگاه آبادان شده بودند

انحالل ساواک توسط کارگران نفت نيز در روند رو به پيش چنين خواست 
  . مکانيسم حرکتی طرح شد

در شرايط کنونی مسئله به حرکت در آوردن کارگران حول خواستهايی است که 
کارگران ايران مطالبه و خواست . بيشترين ظرفيت و امکان را برای مبارزه دارد

و متشکل شوند راديکالترين خواستها را هنگامی که به حرکت در آيند . کم ندارند
کامال "مطرح خواهند کرد و همه بايد توجه داشته باشند که کسب همان خواستهای 

. فقط با قدرت و نيروی کارگران قابل تحقق است" سياسی و ضد ديکتاتوری
قدرت کارگران در تحرک تمام طبقه نمودار می شود که طبعا برای مجموعه ای 

   .صادی و سياسی برخاسته انداز خواستهای اقت
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 و نقش طبقه ۵٧ و ۵۶چه وجه تشابه و تفاوت هايی بين دوران انقالبی سال های 
  کارگر در آن دوران با شرايط کنونی و چشم اندازی که وجود دارد، می بينيد؟ 

  
تفاوتها و تشابهات بسيار است که در اينجا به پاره ای از آنها که به موضوع اين 

 است اشاره می کنم و بحث مفصل بر سر آن را بايد به فرصت بحث مربوط
 فعالين جنبش کارگری ايران در محافل ۵٧در مقطع انقالب . ديگری موکول کرد

کوچک فعال بودند و فاقد چهره های سراسری و شناخته شده برای حتی خود 
ناخته ش. کارگران بودند چه برسد به اينکه برای عموم سياسيون شناخته شده باشند

شده ترين فعالين کارگری که نامشان فراتر از محافل کوچک و يا محل و رشته 
ای که کار می کردند شنيده ميشد، کارگران زندانی بودند که آنها هم اساسا برای 

اما اکنون . سياسيون شناخته شده بودند و نه برای حتی فعالين معمولی کارگری
راسری دارد که بعضا حتی در جنبش کارگری ايران صدها فعال سرشناس س

در آنزمان ساواک يک فعال . سطح جنبش جهانی کارگری نيز شناخته شده، هستند
جنبش کارگری را از يک قسمت کارخانه دستگير می کرد در حاليکه کارگران 
قسمتهای ديگر همان کارخانه وی را نمی شناختند و يا اصوال از دستگيری وی 

اکنون وجود چهره های سرشناس در . نين نيستاما امروز چ. مطلع نمی شدند
جنبش کارگری کار رژيم اسالمی را در دستگيری، شکنجه و اعدام بدون سر و 

  . صدای فعالين کارگری با دشواريهای زيادی روبرو کرده است
بعالوه اين فعالين از يک جنبه محصول پيشرفت عظيم جنبش کارگری ايران 

 که بسياری از ١٣٣٢ مرداد ٢٨انگليسی پس از کودتای آمريکايی . هستند
تشکلهای کارگری را نيز نابود کرد عمال فعاليت برای آگاهگری و سازماندهی 

حتی بحث بر سر لزوم افزايش . کارگری به محافل کوچک و مخفی رانده شد
دستمزد و حق تشکل و اعتصاب هم بايد در همين محافل مطرح و مخفيانه در 

 جنبش کارگری يک ۵٧در دوران انقالب . رويج ميشدميان کارگران تبليغ و ت
فرصت چند ساله يافت تا علنی فعاليت کند و تشکلهای توده ای خود را ايجاد کند 

 و موج سرکوب خونينی که به کشتارهای وسيع منجر شد، ۶٠که با آغاز دهه 
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فعاليت سازمانگرانه و آگاهگرانه در جنبش کارگری نيز مجددا تا سطح محافل و 
اما با پيشرفت خارق العاده جنبش کارگری . خفيانه و زيرزمينی عقب رانده شدم

در ده سال گذشته بسياری از فعاليت هايی که مخفيانه و در محافل انجام ميشد 
اکنون با رشادت قابل انتظاری که فعالين جنبش کارگری از خود نشان دادند علنا 

المی تحميل کرده است و صدها جنبش کارگری خود را به رژيم اس. انجام ميشود
فعال آن متناسب با اوضاع، مطالبات جنبش کارگری را علنا بيان می کنند، از 
حقانيت آن دفاع می کنند و کارگران را علنا فرا می خوانند که برای دستيابی به 

بايد تاکيد کرد که بجز دوران تقريبا . خواستهايشان متشکل شوند و مبارزه کنند
 سال پيش فعالين جنبش ۶٠، نزديک به ۵٧و حوش انقالب سه ساله حول 

کارگری در موقعيتی بودند که بتوانند علنی از حقانيت جنبش خود و مطالباتی که 
. دارد دفاع کنند و هم برای کارگران و هم برای مردم ايران شناخته شده باشند

ره اينگونه اين پيشرفت و دستاوردی نيست که بتوان بسادگی آنرا رها کرد و دوبا
در مجموع در ده سال گذشته جنبش کارگری يک . فعاليت ها را مخفيانه انجام داد

" دو فاکتو"گام اساسی به جلو برداشته است و می توان گفت تحميل قانونی بودن 
  .جنبش کارگری به رژيم اسالمی است

تا اکنون وجود صدها فعال شناخته شده به جنبش کارگری اين امکان را داده است 
 در دوران اين طبقه اقدامات سراسری انجام دهد در صورتيکه جنبش کارگری

بطور مثال اکنون . شاه و حتی در حين انقالب هم از اين امکان برخوردار نبود
توافق اين فعالين بر سر هر موضوعی می تواند کليت جنبش کارگری ايران را 

التهابی که فراخوان روز کارگر امسال در جنبش کارگری ايران و . نمايندگی کند
 کرد ناشی از موقعيتی است که جنبش کل جامعه ناراضی و معترض ايران ايجاد

کارگری ايران در ده سال گذشته کسب کرده که در دوران شاه و حتی دو دهه 
به دليل همين کمبود، جناح اسالمی جنبش ضد . اول عمر رژيم اسالمی نداشت

سلطنتی بسادگی بر مهمترين و کليدی ترين اعتصابات کارگری نفوذ يافت چرا که 
لين سرشناس کارگری که کليت منفعت طبقه کارگر را در با نمايندگان و فعا

آنها بطور جداگانه به سراغ کميته های . انقالب نمايندگی کنند روبرو نبود
اعتصاب و از جمله در نفت، مخابرات، راه آهن، آب و برق رفتند و کمابيش بر 

 در جريان اعتصاب نفت که هم رژيم شاه و هم اسالميون. آنها تاثير گذاشتند
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مخالف تسلط چپها و کمونيستها بر آن بودند، اين دو با هم همکاری کردند و هيات 
خمينی که شامل بازرگان و رفسنجانی هم بود را با هليکوپترهای دولت نظامی به 
آبادان بردند تا با کميته اعتصاب کارگران پااليشگاه آبادان که در واقع و عمال بر 

  .   مذاکره کنند و کنترل آنرا بدست بگيرندکل اعتصاب سراسری نفت تسلط داشت،
 احزاب و سازمانهای انقالبی و سوسياليست فعال بودند و نه ۵٧در دوران انقالب 

در آنزمان فعالين جنبشهای . جنبش های اجتماعی و طبقاتی همانند امروز
اجتماعی و طبقاتی نظير جنبش کارگری به اعتبار بزرگی و اهميت احزاب و 

که با آن فعاليت می کردند، اهميت می يافتند و امروز درست بر سازمانهايی 
اکنون جنبش های اجتماعی و طبقاتی در جلوی صحنه مبارزه . عکس است

حضور دارند و اين احزاب و سازمانهای انقالبی و سوسياليست هستند که اهميت 
 و اعتبارشان را از درجه نزديکی و نفوذشان در جنبشهای اجتماعی و طبقاتی

در آنزمان احزاب و سازمانهای بزرگ اما بدون تاثير نداشتيم اما امروز . ميگيرند
  .   به وفور داريم

 اولين نسل کارگران صنعتی پس از اصالحات ۵٧کارگران ايران در سال 
ارضی بودند که در دوره توسعه سريع اقتصادی يک دوره اشتغال کامل را پشت 

چند برابر شدن ناگهانی درآمد نفتی رژيم شاه،  و با ۵٣از سال . سر گذاشته بودند
ايران با کمبود نيروی کار ماهر مواجه شد و لذا کارگران از کشورهای مختلف 

 يافتن شغل کمترين ۵٧در سالهای منتهی به انقالب . برای کار به ايران می آمدند
به همين دليل نارضايتی از محيط کار و دستمزد می . دغدغه کارگران بود

ست راه حل ساده فردی مثل استعفا و يافتن سريع يک کار در يک محل کار توان
در آنزمان ترس و نگرانی از دست دادن شغل و بيکار . ديگر را داشته باشد

بنابراين خطر از دست دادن شغل يک عامل . ماندن بمدت طوالنی وجود نداشت
 خطر از دست منفی عليه اقدام کارگران برای مبارزه نبود در صورتيکه اکنون

به همين . دادن شغل يکی از منفی ترين عوامل در مقابل مبارزه کارگران است
دليل کارگران از نظر عينی در موقعيتی قرار داشتند که دستمزد بيشتری از آنچه 

 به بعد افزايش دستمزد و تجديد انتخابات ۵٣از سال . که می گرفتند، بخواهند
در . تراضات و اعتصابات کارگری تبديل شدسنديکا به اصلی ترين خواستهای اع

اين دوران اعتصابات کارگری بدليل سرکوب خشن رژيم شاه کوتاه مدت بود و نه 
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به دليل ضعف مالی کارگران که تحمل اعتصابات طوالنی مدت و يا صندوق 
با وضع مالی که کارگران داشتند طاقت آوردن در اعتصابات . اعتصاب نداشتند
  . ان دشوار نبودچند هفته ای چند

در شرايط کنونی و به برکت حکومت اسالمی سرمايه از جمله سطح زندگی 
کارگران نسبت به مقطع انقالب بسيار کاهش يافته و بيکاری و قرار دادهای 
موقت و سفيد امضا بيداد می کند و اين کارگران را از نظر عينی در شرايطی 

يکار شدن يک عامل منفی در قرار داده است که خطر از دست دادن شغل و ب
در آنزمان در مخيله هيچ کارگری نمی گنجيد . اقدام کارگران برای مبارزه است

که نسل آينده اش با قرار دادهای موقت و سفيد امضا کار کند و يا اعتصاب و 
  . اعتراض کند تا الاقل دستمزد همان کاری را که کرده است، بگيرد

نبش کارگری ايران و جناح چپ اپوزيسيون  دو روند در ج۵٣تقريبا از سال 
ايران آغاز شد که بر يکديگر تاثير گذاشتند و باعث شدند جنبش کارگری ايران با 

از يک . قدرت در انقالب ضد سلطنتی حضور يابد و مهر خود را بر آن بکوبد
طرف اعتصابات روبه گسترش کارگری با خواست محوری افزايش دستمزد 

رژيم شاه اين .  ادامه يافت۵٧سالهای منتهی به انقالب آغاز شد و در تمام 
اعتصابات را با سرعت و خشونت سرکوب می کرد اما به نوعی با خواستهای 

اعتصابات کارگری با حمله . آن که افزايش دستمزد در محورش بود موافقت ميشد
مامورين نظامی و ساواک سرکوب ميشد که اساسا شامل دستگيريهای کوتاه مدت 

در حد چند روز برای تعدادی و اخراجهای وسيع برای ارعاب بود که و 
روند دوم هم . اخراجيها نيز اغلب می توانستند در جای ديگری کار پيدا کنند

شروع شک و ترديد نسبت به صحت مشی چريکی در ميان اعضا و کادرهای 
ه خود سازمانهای دارای مشی مسلحانه بود که نتيجه اش تشکيل و گسترش هست

بود که آگاهگری و سازماندهی در ميان " سياسی کار"ها و محافل به اصالح 
  . طبقه کارگر را در دستور کار خود داشتند

بنابراين می توان گفت که ورود طبقه کارگر به جنبش ضد سلطنتی در واقع ادامه 
گسترش روند رو به پيش اعتصابات کارگری برای افزايش دستمزد بود که هم 

اين جنبش که ظرف چند . د و هم به نوعی به خواستهايش ميرسيدسرکوب ميش
سال از اعتصابات خود درس ميگرفت و تجربه می اندوخت با مشاهده ضعف در 
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باال و اعتراضات توده ای ضد شاه، گسترش بيسابقه ای يافت و به يکی از 
  . بزرگترين اعتصابات کارگری و توده ای قرن بيستم تبديل شد

 جنبش کارگری ايران ارتباط و تماسی با جنبش کارگری ۵٧الب در دوران انق
اکنون و در پی فعاليت های . جهانی نداشت و از طرف آن حمايت نمی شد

 دهه فعالين جنبش کارگری ايران در خارج کشور ارتباط تنگاتنگی ٣نزديک به 
بين بخشهای مختلف جنبش جهانی کارگری و جنبش کارگری ايران ايجاد شده 

و يکی از عوامل مهم اعتراض به سرکوب جنبش کارگری توسط جمهوری است 
  .اسالمی است

 ۵٧در مجموع می توان گفت که طبقه کارگر ايران در مقايسه با دوران انقالب 
. نسبت به منفعت طبقاتی خود بسيار آگاه تر و از نظر مبارزاتی با تجربه تر است

طبقه . ش معتنابه آنرا تشکيل می دهندکارگران با سواد و دارای ديپلم و باالتر بخ
کارگر ايران ظرف سی سال گذشته در سرنگون کردن حکومت شاهنشاهی 
سرمايه نقش اساسی داشته و از حکومت مذهبی سرمايه هم عبور کرده است و 

 توده های وسيع آن هيچ توهمی به رژيم اسالمی ۵٧در مقايسه با اوايل انقالب 
عيت رژيم شاه نسبت به رژيم اسالمی در جهان و به دليل تفاوت موق. ندارند

منطقه، کارگران ايران سی سال در کوران مسائل سياسی روز و جهانی بوده اند 
طبقه کارگر ايران . و تاثيرات آنرا بر زندگی و مبارزه خود تجربه کرده اند

اکنون روحيه و فرهنگ تشکل پذيری بااليی دارد و بخوبی می توان نشانه های 
 در انواع و اقسام تشکلهايی که در ده سال گذشته و زير اختناق رژيم اسالمی آنرا

مقاالتی که توسط فعالين جنبش کارگری در ده سال گذشته . ايجاد کرده است ديد
نوشته شده است از مجموع مقاالتی که از مشروطه تا پيش از اين دوره، نه فقط 

 شده بود، بيشتر است و بويژه توسط فعالين کارگری بلکه توسط چپ ها هم نوشته
محتوای جدلی و تحليلی آن حکايت از رشد باالی سياسی و تسلط آنها بر 

با اتکا به همه اينها جنبش کارگری می تواند سهم و . موضوعات مورد بحث دارد
نقش بسيار مهمتر و اساسی تری در مبارزات مردم عليه رژيم اسالمی و تحقق 

  .    باشدمطالبات طبقاتی خود داشته 
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چه ظرفيت هايی برای جنبش مردم در کردستان در ارتباط با جنبش مردمی فعلی 
قائل هستيد و اساسا چه نقشی می تواند جنبش در کردستان در ارتباط با اعتالی 

  فعلی ايفا نمايد؟
 

با توجه به تغييراتی که در دو دهه گذشته در جنبش مردم کردستان برای رفع ستم 
ه، پاسخ به اين سئوال نيازمند ورود به مباحث پايه ای در مورد دو ملی ايجاد شد

بعالوه نيازمند بررسی پايه ای .  سال گذشته است۶٠مقطع مهم اين جنبش در 
استراتژيها متفاوتی است که اين جنبش تاکنون داشته و هر يک زاده شرايط 

فی اتکا اقتصادی سياسی وقت کردستان بوده و طبعا بر اقشار و طبقات مختل
با وجود همه اين کمبود ها که طبعا نارسايی هايی هم در بيان فشرده . داشته است

  . اين موضوع ايجاد می کند به نکاتی اشاره می کنم
جنبش مردم کردستان در ايران علل العموم به جنبش انقالبی مردم کردستان 

 رفع ستم  و پس از آن در کردستان و برای۵٧اطالق ميشود که در حين انقالب 
رژيم اسالمی به اين جنبش و مردم کردستان وحشيانه و . ملی شکل گرفت

مسلحانه حمله کرد و يک آخوند جالد به نام خلخالی را به آن منطقه فرستاد تا 
درنده خويی جانيان تازه به . دستگيرشدگان را زخمی و غير زخمی تيرباران کند
نکرد و آنها تحت سياستهای قدرت رسيده، مردم قهرمان کردستان را مرعوب 

سازمانهای سياسی خود، کومه له و دمکرات، برای دفاع از خود مسلح شدند و 
برای بيش از يک دهه طوالنی ترين جنگ انقالبی عليه يک دولت مرکزی را در 
  .تاريخ قرن بيستم ايران شکل دادند و سنگر دفاع از انقالب و دستاوردهايش شدند

جنبش اول .  ستم ملی تاکنون دو جنبش بزرگ داشته اندمردم کردستان برای رفع
. که به جمهوری مهاباد منجر شد از طرف رژيم شاه بشکلی خونين سرکوب شد

در اين جنبش که توسط حزب دمکرات رهبری ميشد اساسا کشاورزان همراه با 
با . جنبش دوم همراه با سقوط شاه شروع شد. فئودال ها و خانها شرکت داشتند

نظامی حاکمان تازه به قدرت رسيده که همراه با بمباران، توپ و خمپاره حمله 
باران شهرهای کردستان و کشتار مردم بی دفاع بود مردم کردستان دو راه بيشتر 

مردم کردستان . در مقابل خود نيافتند، تسيلم شدن يا مسلح شدن و دفاع از خود
لح شدند و قهرمانانه تحت راه تسليم را انتخاب نکردند و اقشار مختلف آن مس
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رهبری دو حزب خود، حزب دمکرات و همچنين کومه له که خود زاده مخالفت 
قاطع عليه هر نوع تسليم و همچنين مخالفت با سازش کاريهای آشکار حزب 
دمکرات با حاکمان جديد بود جنبش مقاومتی را سازمان دادند که بيش از يک 

از اين دو جنبش با وجود دستاوردهای هر کدام . دهه با رژيم اسالمی جنگيد
سياسی بزرگ برای مردم کردستان و کل ايران موفق نشدند در مقابل سرکوب 

  . وحشيانه و خونين رژيمهای حاکم تاب بياورند
در دوران انقالب جنبش برای رفع ستم ملی در شرايطی شکل گرفت که بافت 

با اصالحات . ده بودجامعه نسبت به دوران جمهوری مهاباد کامال تغيير کر
ارضی خوانين و فئودالها قدرت اقتصادی و سياسی خود را به مقدار زيادی از 

يک بورژوازی نوپا و کم قدرت از نظر اقتصادی پا گرفته بود . دست داده بودند
و يک طبقه کارگر که بخش اعظم آن برای کار راهی مناطق خارج کردستان 

يک طبقه متوسط مدرن و تحصيلکرده شکل بعالوه با رشد شهر نشينی . شده بود
کومه له آمال و آرزوهای کارگران و طبقه متوسط شهر نشين و . گرفته بود

  . تحصيل کرده را نمايندگی می کرد
از دهه هفتاد، که دهه افول وجه نظامی جنبش انقالبی مردم کرستان عليه رژيم 

 سياسی آن تغييرات اسالمی بود، تاکنون جنبش انقالبی مردم کردستان و احزاب
هم کومه له و دمکرات که دو حزب عمده در مقاومت عليه . بسياری کرده اند

رژيم اسالمی بودند دچار انشعابات متعدد شدند و هم نيروهای سياسی جديد از 
جمله ليبرالها، ظهور کردند و همه اينها استراتژی های جديد را نيز بهمراه داشته 

  . است
دمکراسی برای ايران، خودمختاری "تی حزب دمکرات که استراتژی قديمی و سن

بود ديگر حتی در ميان حزب دموکرات و احزاب انشعابی از آن " برای کردستان
با رد ) جريان مهتدی(و يا يک بخش انشعابی از کومه له . هم مدافع چندانی ندارد

ری مارکسيسم، که منشا ستم ملی را ناشی از ديکتاتوری و اختناق سرمايه دا
ايران می داند و بالطبع مبارزه برای رفع ستم ملی را از مبارزه عليه ديکتاتوری 

از . و برای يک جامعه دمکراتيک جدا نمی داند، خواستار فدراليسم شده است
نظر اينها گويا منشا ستم ملی بر مردم کردستان ساختار اداری کشور است و نه 
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 سرمايه داری ايران دارد که بر ديکتاتوری و استبدادی که خود ريشه در نوع
  . نيروی کار ارزان و بی حقوق کارگران متکی است

و يا، با حمله آمريکا به عراق در دوره بوش پدر بخش اعظم احزاب و 
سازمانهای سياسی و نظامی کردستان عراق و از جمله حزب دمکرات کردستان 

در . مسئله کرد شدندعراق و اتحاديه ميهنی طرفدار آمريکا و راه حل آمريکايی 
قبال تحليل، موضع گيری و عواقب حمله اول آمريکا به عراق در زمان بوش 
پدر، در حزب کمونيست ايران و سازمان کردستانش، کومه له، نيز اختالفاتی 

  .  روی داد و در نهايت منجر به جدايی بخشهايی از اين حزب شد
آزادی کردستان " ساله ١٠قريبا با حمله دوم آمريکا به عراق و بدنبال تاثيرات ت

بر نيروهای سياسی کردستان ايران و نيروهای سياسی فعال در کردستان " عراق
در کل منطقه يک جريان طرفدار آمريکا ظهور کرد و چهره جريانات سياسی 

که در انظار عمومی جهان همواره در کنار نيروهای ترقی  فعال در کردستان
بطور مشخص در . قرار داشتند را خدشه دار کردخواه، انقالبی و سوسياليست 

کردستان ايران يک جريان قوی طرفدار راه حل آمريکايی مسئله کرد بوجود آمد 
که استراتژی آنها شبيه همان استراتژی احزاب کردستان عراق بود که بر حمله 

اين استراتژی بخشهايی از حزب دمکرات و کومه له . نظامی آمريکا متکی بودند
را در بر گرفت و اينها رسما و عمال طرفدار حمله ) ان انشعابی مهتدیجري(

کومه له، سازمان کردستان حزب کمونيست ايران، . نظامی آمريکا به ايران شدند
طبعا با جريان راه حل آمريکايی مسئله کرد همراهی نکرد اما هيچ حرکتی برای 

 مناطق کردستان عليه ايجاد يک حرکت وسيع از تمام سوسياليستها و انقالبيون
  . راه حل آمريکايی مسئله کرد و حکومت منبعث از آن انجام نداد

با انتخابات رياست جمهوری آمريکا و پيروزی اوباما که يکی از محورهای 
کمپين انتخاباتيش در سياست خارجی مخالفت با سياستهای جرج بوش در قبال 

ون ايران که استراتژيشان متکی ايران بود، کار احزاب و سازمانهايی از اپوزيسي
اينها در حال تعمير . بر حمله نظامی آمريکا بود با دشواريهايی روبرو شد
کومه له بخش انشعابی  . مواضعشان بودند که جنبش عظيم مردم ايران براه افتاد

مهتدی، بناچار از راه حل آمريکايی مسئله کرد دست کشيد و بتدريج بسوی 
رايش پيدا کرد و با پيام به مناسبت مرگ منتظری و با اعتراضات مردم ايران گ
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تاکيد بر گسست کامل از گذشته مارکسيستی خود از آنسوی بام افتاد در آغوش 
  . جناح مذهبی و شرکای سابق حاکمان فعلی رژيم اسالمی

کومه له، سازمان کردستان حزب کمونيست ايران، تا مدتها علل اعتراضات را 
اد می کرد و چون مردم را به تحريم انتخابات فراخوانده بود، تقلب انتخاباتی قلمد

طبعا نمی توانست مردم را به شرکت در جنبشی تشويق کند که خودشان به 
اما به مرور . تحليل می کرد" رای من کو"نادرست محتوای آنرا بسادگی با شعار 

شه در اينها نيز متوجه شدند که اعتراضات مردم ايران عليه رژيم اسالمی ري
تمامی باليای اقتصادی، سياسی و فرهنگی دارد که اين رژيم نزديک به سه دهه 

يک مقايسه ساده بين مواضع کومه له در ابتدای . بر سر مردم آورده است
اعتراضات مردم و آنچه در کنگره اخير آن بيان شده تفاوت زمين تا آسمان اين 

  . چرخش مناسب و صحيح را نشان ميدهد
حوالت سياسی و انشعابات متعدد در ميان نيروهای فعال در کردستان تمام اين ت

ايران استراتژی آنها برای رفع ستم ملی را نيز دستخوش تغييرات، ابهامات و 
ناروشنی هايی ساخته است که در واقع ريشه در تغييرات بزرگ اجتماعی، 

شهای  سياسی و طبقاتی در بافت جامعه کردستان دارد که هر يک اهداف و رو
بعالوه تحت تاثير حوادث . معينی را از قبل مبارزه با رفع ستم ملی دنبال می کنند

سياسی در ايران، و در عراق وجه همواره اصلی روش سنتی مبارزه عليه رفع 
ستم ملی که مبارزه مسلحانه بود، رنگ باخت و به ناچار عمال متوقف شد و 

ادامه مبارزه مردم کردستان . ردرا غير عملی ک" جنگ برای مذاکره"استراتژی 
برای رفع ستم ملی نيازمند استراتژی جديد، روش های نو و به صحنه آمدن 
نيروهای نوينی است که بر تغييرات سياسی و اجتماعی کردستان منطبق باشد و 

  . با حرکت رو به پيش آن خوانايی داشته باشد
ر متفاوت با سالهای قبل  يکی از مهمترين نيروهايی که در ده سال گذشته و بسيا

. قدم به ميدان مبارزه گذاشته جنبش کارگری و فعالين آن در کردستان هستند
 در سقز که ٨٣امروز می توان به سادگی مشاهده کرد که وقايع روز کارگر سال 

منجر به دستگيری و زندانی شدن برگزار کنندگان آن شد آغاز ورود جنبش 
در تمام اين . ود که در باالتر هم بدان اشاره شدکارگری ايران به دوران جديد ب

سالها جنبش کارگری در کردستان و فعالين آن يک پای محکم پيشرويهای جنبش 
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جا دارد که اين جنبش مبارزه برای رفع ستم ملی را نيز . کارگری ايران بوده اند
ايران در دستور مبارزه خود بگذارد و از اتحاد در هم تنيده خود با طبقه کارگر 

اکنون جنبش رفع ستم . برای تحقق رهايی مردم کردستان از ستم ملی مدد جويد
ملی تنها می تواند يک جنبش متشکل در شهرهای کردستان باشد که بر اتحاد 

با اوضاع . جنبش زنان، دانشجويی و کارگری در همين مناطق متکی گردد
  . گری عملی نيستسياسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در کردستان راه حل دي

جنبش کارگری در کردستان و فعالين آن با اتکا به نقشی که در عبور جنبش 
کارگری ايران به دوران جديد داشتند می توانند در عبور جنبش رفع ستم ملی 

  . مردم کردستان به دوران نوين نقش اصلی و اساسی داشته باشند
رفتن چنين نقش تاريخ طبعا ورود جنبش کارگری و فعالينش برای به عهده گ

سازی ملزوماتی سياسی و سازمانی دارد تا اين جنبش بتواند در راس مردم 
کردستان برای رفع ستم ملی قرار گيرد که بايد در آينده نزديک مفصلتر بدان 

  . پرداخت
             

نظر شما در باره فروکش کردن جنبش توده ای يکسال گذشته و علل افول آن 
  چيست؟ 

  
 توده ای سال گذشته اساسا بشکل تظاهرات خيابانی بود و در دانشگاهها جنبش

نيز به شکل تظاهرات در داخل دانشگاهها و جلوگيری از سخنرانی فرستادگان 
تظاهرات خيابانی بعنوان يک شکل مبارزه نقاط . کودتا در دانشگاه ادامه يافت

 سال گذشته بر تا آنجا که به تظاهرات های. قوت و ضعف خاص خود را دارد
می گردد بسيار بيش از آنچه از آن انتظار می رفت در مقابل سرکوبها مقاومت 

بعالوه . کرد و در اواخر با تعرض به نيروهای نظامی بخوبی از خود دفاع کرد
مردم ايران با تظاهرات . بيش از آنچه از آن انتظار می رفت تاثير گذار بود

مردم .  دادند که رژيم اسالمی را نمی خواهندميليونی، به خود و مردم جهان نشان
ايران با تظاهراتهای خود چهره ای که جمهوری اسالمی طی دهه ها از خود در 

برای جهانيان هم روشن شد . خارج ساخته بود را بطور اساسی خدشه دار کردند
که رژيم اسالمی پايگاهی نزد مردم ايران ندارد و با اتکا به نيروی سرکوب سر 
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برای جهانيان هم روشن شد که رژيم اسالمی زندانيان را شکنجه می . استکار 
کند، به زندانيان تجاوز می کند، زندانهايی نظير کهريزک دارد که همطراز 

تظاهرات ميليونی مردم در تصميم سران بسياری از . ابوقريب و گوانتامارو است
 قبال رژيم اسالمی کشورها و از جمله روسيه تاثير داشت تا در سياست خود در

تجديد نظر کنند و از جمله آمريکا را ناچار کرد تا معامله ای که قرار بود بعد از 
  .انتخابات رياست جمهوری با رژيم اسالمی انجام شود را بهم بزند

مبارزات سال گذشته تائيد کننده سه دهه افشاگريهای نيروهای انقالبی و 
ان و شکنجه و تجاوز و آدمکشی رژيم سوسياليست از اختناق، ديکتاتوری، زند

اسالمی نزد مردم جهان بود و به وجهه رژيم اسالمی نزد افکار عمومی در جهان 
. و منطقه چنان ضربه ای زد که حتی سران کودتا نيز نمی توانند آنرا پنهان کنند

ردار همدانی فرمانده سپاه محمد رسول اهللا آه مسئول امنيت تهران از جمله س
ش اصلی را در کشتار و سرکوب مردم معترض تهران داشت گفته که است و نق

ادعا داريم . ما ادعا داريم امنيت ما در بين آشورهاى منطقه از همه بيشتر است"
با حوادث سال گذشته چهره بدى . آه مردم ما يكپارچه و عالقمند به انقالب هستند

    ."در عرصه بين المللى از ايران ثبت شد
  

بانی سال گذشته در واقع شيپور آغاز يک جنبش توده ای عليه رژيم تظاهرات خيا
اسالمی بود که همه را و از جمله کانديداهای رياست جمهوری را نيز غافلگير 

اينها نه تنها برنامه ای برای مبارزه مردم نداشتند بلکه حتی خودشان هم . کرد
اعتراض به کودتای منتها تظاهرات روزهای اول که در . بدنبال آن کشيده شدند

سپاه بود با دستور علنی خامنه ای در نماز جمعه به سرکوب مردم، از نظر 
شعارها و خواستها بسرعت راديکال شد و بنيادهای اساسی رژيم اسالمی نظير 

در چنين وضعيتی موسوی و کروبی که . واليت فقيه را مورد حمله قرار داد
ا آنچه که آنرا ساختار شکنی می حيات کل نظام را در خطر می ديدند طبعا ب

ناميدند همراه نشدند و عليه آن موضع گرفتند و نه تنها اين، بلکه هر دو نفر دولت 
احمدی نژاد را عمال به رسميت شناختند و بدين ترتيب خواست تلويحی تجديد 

اين اقدام همانطور که انتظار می رفت مورد انتقاد شديد . انتخابات را پس گرفتند
موسوی و کروبی در مقابل انتقادات شديد مردم و به . عترض قرار گرفتمردم م
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حتی تالش به . ويژه جوانان و دانشجويان دست پاچه شدند و به لکنت زبان افتادند
اصطالح اتاق فکرشان در خارج که اعالم کردند که اين کف خواست موسوی و 

 به موقعيت کروبی بوده و نه سقف آن نيز نتوانست مانع يک ضربه اساسی
  . کروبی و موسوی در ميان مردم معترض شود

  
بعد از اين مرحله موسوی و کروبی مطالبه اساسی خود را در مرزبندی با جناح 
ساختار شکن جنبش مردم اجرای تام و تمام قانون اساسی اعالم کردند بدون اينکه 

واضح . ندهيچ استراتژی معين مبارزاتی را برای دستيابی به اين هدف اعالم کن
بود که به اين اهداف تنها با اتکا به تظاهراتهای خيابانی نمی شد رسيد که تازه 
آنهم پس از تظاهراتهای اوليه که مردم بدون اعتنا به تهديد کودتاچيان و خامنه ای 
به خيابان آمدند، تظاهرات بعدی نظير روز قدس و عاشورا، تصاحب 

آماده باش بودن تا انتخابات بعدی هم که بحال . تظاهراتهای رژيم توسط مردم بود
قبال استراتژی اصالح طلبان و ليبرالها بود، آشکارا گوش شنوايی نمی توانست 

بنابراين موسوی و کروبی نه می توانستند بر شيپور مبارزه بدمند چرا که . بيابد
مبارزات بر چرخه يک راديکاليسم عليه کل رژيم اسالمی و شخص خامنه ای و 

يت فقيه افتاده بود و نه می توانستند اعتراض و مبارزه را کامال تعطيل اصل وال
کنند چرا که زندگی خود و خانواده شان در خطر بود و اموالشان در معرض 

راهی را برگزيدند که هم پايه های کل رژيم اسالمی را حفظ کند و هم . غارت
تراضی در محافل جان و مال امثال موسوی و کروبی را که همان حفظ روحيه اع

گاه و "و " در جا راحت باش"يعنی ! بود" زندگی با جنبش"خانوادگی و آشنايان و 
با اين استراتژی هيچ سرگروهبانی را نمی شود تسليم "! گداری صدور اعالميه

  !کرد  چه برسد به سردار عظيم الجثه ای نظير فيروز آبادی
  

  سوسياليست و به اصطالح همه اينها در شرايطی بود که نيروهای انقالبی و
ساختار شکن هنوز نتوانسته بودند خود را به حدی قوی کنند و سازمان دهند که 
کنار کشيدن موسوی و کروبی نه به جنبش بلکه اساسا فقط به خودشان لطمه 

پيشروان جنبش کارگری تازگی اوضاع و تغيير دوره را درک از جمله . بزند
 و در نتيجه ابتکار عملی مناسب با شرايط نکردند يا دير درک کردند و لذا
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اگر چه تحليل درست از اوضاع  اينجا و . بحرانی جامعه  از خود نشان ندادند
آنجا بروز پيدا کرد، اما بر ذهنيت پيشروان و فعالين کارگری مسلط نشد و الجرم 
آن اتفاق نظر و همدلی ای که شرط حرکت هماهنگ پيشروان و فعالين جنبش 

ود در طول تظاهرات های خيابانی حاصل نشد، و هنوز هم تماما نشده کارگری ب
 اعالميه مشترک روز کارگر و فراخوان اقدام تشکلهای کارگری در انتشار. است

به تظاهرات سراسری که نشانی از دست باال يافتن يک روش برخورد اصولی به 
ه ماه بعد از جنبش اعتراضی مردم در ميان پيشروان کارگری داشت تقريبا يازد

تظاهراتهايی که بدنبال سرکوب خشن و خونين . اولين تظاهرات ميليونی انجام شد
رژيم اسالمی، و همچنين استراتژی برسميت شناختن عملی احمدی نژاد بعنوان 

توسط موسوی و کروبی، با " گاه و گداری صدور اعالميه"رئيس جمهور و 
ه و نيم قبل از روز کارگر از  ما٢ بهمن و ٢٢تاکتيک اسب تروای در مراسم 

  . نفس افتاده بود
  
  

شما قبال گفته بوديد که اين جنبش بدون حضور طبقه کارگر نمی تواند به يک 
و حتی پيش تر از اينها نيز اعالم نموديد که ) نقل به مضمون(انقالب منتهی گردد 

قه انقالب بدون حضور طبقه کارگر ممکن نيست؛ اما سوال اين است که چرا طب
کارگر از آمادگی الزم برخوردار نبود و در واقع معنای اين عدم آمادگی و عدم 

  همراهی با جنبش توده ای چيست؟
  

 و درست در اوج تظاهراتهای توده ای که نشانی از ٨٨من در اواسط تيرماه 
فراتر رفتن از ) ١٠٣شماره (فروکش نداشت در پاسخ به سئواالت نشريه آرش 

نوط به ورود کارگران با سالح اعتصاب در مبارزه دانستم اوضاع آنزمان را م
  . که ترجيح می دهم عينا آنرا همين جا نقل کنم

 ماه می سئواالت برای اين مصاحبه را دريافت کردم ١۵هنگامی که در تاريخ "
مهمترين موضوع مورد توجه اپوزيسيون چپ و سوسياليست دستگيريهای روز 

در داخل و خارج کشور برای آزادی فوری و کارگر و سازماندهی اعتراضات 
و البد همين موضوع بود که نشريه وزين آرش را به . بدون و قيد شرط آنها بود
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شتاب وقايع  حول و حوش . صرافت انتشار يک ويژه نامه کارگری انداخت
انتخابات و پس از آن، شايد نزد برخی رها کردن بررسی اوضاع سياسی روز 

حتی رسانه های جهانی است و پرداختن به مباحث حول ايران که در دستور 
در صورتيکه چنين نيست و . بيابند" غير معقول و ناالزم"جنبش کارگری را 

بحث حول جنبش کارگری يکی از مربوط ترين مباحث مربوط به اوضاع فعلی 
 .  است و چرايی آنرا توضيح خواهم داد

نرا به يک انقالب بالفعل تبديل می اوضاع ايران بالقوه انقالبی است و آنچه که آ
کند ورود طبقه کارگر ايران به مبارزه عليه رژيم اسالمی با ابزار کالسيک خود 

به اين اعتبار برای فراتر رفتن از اوضاع فعلی و تغيير . يعنی اعتصاب است
اساسی و بنيادی توازن قوا به نفع مردم خواهان سرنگونی رژيم اسالمی، بايد 

اعتصابات کارگری که قطعا با خود ايجاد تشکلهای کارگری را هم به موانع آغاز 
  . همراه خواهد داشت، بررسی کرد و از ميان برداشت

نيروی اعتراضات و تظاهراتهای خيابانی برای دستيابی به پاره ای از خواستها 
کفايت می کند اما به تنهايی ظرفيتهای محدودی برای تغييرات راديکال و بنيادی 

تظاهراتهای چند هفته اخير چهره مردم . ادی و سياسی و اجتماعی دارداقتص
ايران را نزد خودشان، نزد رژيم اسالمی و کليه جناحهايش و همچنين نزد افکار 

و تداوم تظاهراتها به همه ناظران . عمومی جهانيان از اساس تغيير داده است
ای اعتراضی مقطعی اوضاع ايران اثبات کرده است جنبش فعلی با تمامی جنبشه

  . و کوتاه مدت در سی سال گذشته تفاوت دارد
فراتر رفتن از اوضاع فعلی نيازمند به ميدان آمدن جنبش کارگری با سالح 
اعتصابات است و درست به مانند همان نقشی که جنبش اعتصابی کارگران عليه 

ويژه به .  در ميدان ژاله داشت۵٧ شهريور سال ١٧رژيم شاه پس از قتل عام 
اينکه اگر پای تغييرات راديکالی که مورد نظر سوسياليستهاست در ميان باشد، 
که هست، يعنی فراتر رفتن از سرنگونی جمهوری اسالمی و جايگزينی آن با 

من قبال . نظامی شايسته انسان، قطعا بحث درباره جنبش کارگری ضروری است
 ٥٧ شهريور ١٧رى بعد از اگر اعتصابات آارگبه مناسبتهای مختلف گفته ام که 

 ١٥ در حد   شهريور در تاريخ ايران چيزى آما بيش١٧شروع نميشد، آشتار 
 يعنى فرداى آشتار ۵٧روز شنبه هجدهم شهريور .  باقى مى ماند٤٢خرداد 
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دولت و حكومت . ميدان ژاله آارگران پااليشگاه تهران وارد اعتصاب شدند
 جلوگيرى آنند اما نمى توانستند مانع نظامى مى توانستند از تظاهرات خيابانى

اعتصابى آه از پااليشگاه تهران شروع شد .  اعتصابات آارگرى شوند گسترش
بمرور بخشهاى ديگر توليدى و خدماتى دولتى و خصوصى را در بر گرفت و به 
يكى از بزرگترين اعتصابات عمومى قرن بيستم تبديل شد و توليد و زندگى 

اعتصاباتى آه حتى رژيم شاه را از تهيه سوخت براى . اجتماعى را فلج آرد
 به علت اعتصاب   بدليل اعتصاب آارگران نفت و جابجا آردن تانكهايش ارتش

  . راه آهن عاجز ساخت
   اآثرا با مطالبات اقتصادى و رفاهى از جمله افزايش۵٧اعتصابات آارگرى سال 

.  سياسى را دنبال مى آنددستمزد شروع ميشد اما همه مى دانستند آه آدام اهداف
به همين علت موافقت با هر خواست آارگرى مطرح شدن مطالبات بعدى را در 

دخالت در اعتراضات . پى داشت، از جمله لغو حكومت نظامى و انحالل ساواك
فعلی و فعاليت همه جانبه برای به ميدان آوردن طبقه کارگر راه را برای تغييرات 

  ."ولين گام رژيم اسالمى را سرنگون ميسازدبنيادی باز می کند و در ا
چرا طبقه کارگر از آمادگی الزم "و اما در مورد قسمت دوم سئوالتان که 

برخوردار نبود و در واقع معنای اين عدم آمادگی و عدم همراهی با جنبش توده 
عوامل متعددی دست در دست هم دادند و چنين مجموعه بايد گفت که " ای چيست

در اينجا .  کردند که در قسمتهای قبلی به پاره ای از آنها اشاره شدای را ايجاد
روند اوضاع مطابق الگوهای نانوشته ای که می توان گفت که به نظر ميرسد که 

از جمله اينکه . بخشی از فعالين جنبش کارگری در ذهن خود داشتند پيش نرفت
 به يک کميت قابل کارگران به مرور و توسط کارگران پيشرو آگاه خواهند شد و

سپس با يک . به تدريج تشکلهای خود را ايجاد خواهند کرد. مالحظه ای ميرسند
نقشه و برنامه از پيش طراحی شده و بگونه ای که ابتکار عمل در دست آنهاست 
مبارزات کارگری را آغاز می کنند و جامعه را بسمت بحران سياسی ميبرند و 

ر نادرست استوار است که گويا انقالبات و چنين الگوهايی بر اين پندا. غيره
جنبش ها پديده هايی از پيش طراحی شده اند و نيروی محرکه آنها نيز حزب و يا 

عروج اعتراضات آن بخش از فعالينی را که چنين الگوهايی . آگاهی طبقاتی است
داشتند را حيرت زده و گيج کرد و آنها بجای کنارگذاشتن الگوهای ذهنی و واهی 
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ادرست خود کوشيدند واقعيات عظيم مقابل چشمشان را نفی کنند و تحليلهای و ن
  .  عجيب و غريب بتراشند

در صورتيکه در يک جامعه از نظر عينی نيازمند به تحول، نظير ايران فعلی که 
تازه با يک بحران حکومتی هم روبروست، مبارزات و اعتراضات می توانند بر 

بنا به نياز شرايط عينی به ناچار به طرف حل سر هر موضوعی آغاز شوند اما 
جنبشها و انقالبات ريشه در تناقضات . معضل جامعه بحران زده رانده خواهند شد

ذاتی نظام سرمايه داری دارند و کارگران و مردم زحمکتش را بدليل باليايی که 
و آگاهی طبقاتی، تشکل کارگری . بر سرشان می آورند به ميدان مبارزه ميکشانند

حزب بوجود آورنده و طراح از پيشی اين جنبش ها و انقالبات نيستند بلکه عامل 
تاثير گذار بر سمتگيری و هدايت انقالبات و جنبشها هستند برای حل معضالت 

  . جامعه به نفع کارگران و زحمتکشان
بعضی از جريانات سياسی که مبارزات مردم پس از انتخابات را بر آمده از 

 دانستند و از آن کناره گرفتند و يا ديگران را از دخالت در آن منع دعوای جناحها
در تبليغات و تحليلهای سی ساله . کردند فاقد همين تحليل عينی از اوضاع بودند

اما وقتی " کارد رژيم اسالمی به استخوان مردم رسيده بود"اين جريانات همواره 
ان را حيرت زده کردند اينها مردم بشکل ميليونی به خيابانها آمدند و خود و جه

يا شايد هم از (اولين جرياناتی بودند که به تبليغات و تحليلهای خود بی باور شدند 
  ! و آنرا اختالف جناحها ناميدند) ابتدا بودند

يکی . دو دسته از فعالين جنبش کارگری برای مدتی به دام اين تحليلها افتادند
 شکلگيری جنبشها و انقالبات داشتند گروهی که الگوهای خاص خود را از روند

اين جريانات سياسی برای مدتی اين بخش از فعالين . و در باال بدان اشاره شد
کارگری که انتظار چنين بر آمد اعتراضی را نداشتند و بی عملی اوليه شان ناشی 
از گيجی از چگونگی سر گرفتن چنين مبارزاتی بود را به ادامه بی عملی شان 

گروه دوم بخشی از ! ند و حيرت و بهت آنها را نشانه آگاهی دانستندتشويق کرد
 و ٥٧فعالين کارگری بودند که با توجه به نقش اساسی طبقه کارگر در انقالب 

سرنگونی رژيم شاه و آنچه نصيب کارگران شده است، بدرست حاضر نيستند 
ضد جانفشانی ها و مبارزات طبقه کارگر در خدمت قدرت گرفتن يک گروه 

تالش برای اينکه . کارگر ديگر و يا جناحی ديگر از رژيم اسالمی قرار گيرد
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ثمره مبارزات کارگران تنها نصيب خود کارگران گردد بيانگر يک خود آگاهی 
عميق طبقاتی در جنبش کارگری ايران است و بر تجربه سی سال حاکميت ضد 

ريانات سياسی فوق منتها ج. کارگری جناح های مختلف رژيم اسالمی متکی است
الذکر با اطالق دعوای جناحها به مبارزات بيسابقه عظيم مردم عليه رژيم اسالمی 
بر آگاهی باالی طبقاتی اين بخش از کارگران سوار شدند و آنها را برای مدتی 

  . دچار ترديد و دو دلی کردند
شدند در کنار اين دو گروه بودند فعالين کارگری که مقهور عظمت مبارزه مردم 

و تشکل و جمع خود را کوچکتر از آن دانستند بتواند بر چنين جنبش بزرگ و 
در اوضاع بحران سياسی نظير ايران هر چند قدرت . وسيعی تاثير بگذارند

سازمان و تشکل برای تاثير گذاری بر مبارزات مهم است اما بايد توجه داشت که 
و طبقاتی است که بتواند مسله مهم تر داشتن يک خط مشی و استراتژی کارگری 

توده های وسيع کارگر را قانع کند که از طريق اتخاذ ان می توانند به مطالبات 
در کوران بحران سياسی است که احزاب بزرگ بسرعت قدرت و . خود برسند

موقعيت خود را از دست می دهند اگر استراتژی آنها مقبول جنبشها واقع نشود و 
کوچک بسرعت نيرو می گيرند و قوی ميشوند بر عکس احزاب و سازمانهای 

  .اگر خط مشی آنها مورد قبول جنبشهای و فعالين قرار گيرد
دشمن کارگران در تنگنای جدی قرار داشت و فعالين جنبش کارگری می بايست 
با اتکا به آگاهی طبقاتی قابل تحسينی که توهم نداشتن به هيچ يک از جناحهای 

ی در اپوزيسيون بود، مطابق آن تحليل و خط مشی رژيم و ديگر احزاب بورژواي
ای فعاليت می کردند که بيشترين منافع طبقه کارگر در اين اعتراضات و 

صدها هزار کارگر در اين تظاهرات ها شرکت . مبارزات نمايندگی و بيان شود
کردند و مسئله شرکت يا عدم شرکت توده کارگر در اين مبارزات و اعتراضات 

 اين بود که پيشروان کارگری می بايست سريعا يک خط مشی طبقاتی مسئله. نبود
و کارگری انتخاب می کردند و مناسب برای دخالت در اعتراضات خود را 
سازمان می دادند و به فعاليت صدها هزار کارگری که در تظاهرات ها شرکت 

ها را کردند و بخشی از آنها نيز دستگير و کشته شدند، سمت و سو می دادند و آن
به اتخاذ روشها و بيان مطالباتی که منافع کارگران را بيان می کرد، تشويق و 

بدين معنی که استراتژی سياسی طبقه کارگر که حاکی است  . ترغيب می کردند
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طبقه کارگر درعقب راندن ديکتاتوری تماما ذينفع است و ديکتاتوری را هم تنها 
 که به ساختارهای اقتصادی يعنی به در يک مبارزه توده ای می توان عقب نشاند

مالکيت و مناسبات سرمايه داری که ضامن بقای ديکتاتوری بخواهد دست ببرد و 
فعالين کارگری بايد . لذا طبقه کارگر می بايد ستون فقرات چنين جنبشی باشد

تشکلهايی مناسب برای چنين فعاليتی را خودشان در محل ايجاد می کردند تا اين 
 اعتراضات صريحا و وسيعا بيان و نمايندگی ميشد و با اثبات ينخط مشی در ا

صحت آن در موج سرخوردگی گسترده مردم از مواضع و سياستهای موسوی و 
کروبی و به ويژه جوانان و دانشجويان، امکان روی آوری سريع و وسيع به اين 

آمادگی همانطور که در باالتر گفتم اين . خط مشی کارگری و طبقاتی فراهم ميشد
 که اعتراضات ٨٩تا حدی بوجود آمد اما يازده ماه بعد و در روز کارگر سال 

  . کاهش يافته بود
خالصه کنم، فعالين جنبش کارگری از آگاهی طبقاتی عميق خود نسبت به ماهيت 
جناحهای رژيم اسالمی و ديگر احزاب بورژوايی در اپوزيسيون نتايج غلط 

اين آگاهی بايد خط مشی ای را تدوين و يا انتخاب گرفتند در صورتيکه با اتکا به 
می کردند که به بهترين وجهی منافع کارگران را نمايندگی کند و مبارزه کارگران 

عروج اعتراضات بسيار غافلگير کننده بود . به حساب ضد کارگران گذاشته نشود
 قابل کامال. و خود اصالح طلبان دولتی و کودتاچيان را هم حيرت زده کرده بود

درک است که نحوه عروج اين اعتراضات با الگوهای ذهنی عروج جنبشها نزد 
بخشی از فعالين کارگری خوانايی نداشت و لذا در ابتدا گيج شدند اما به درازا 

  . کشيدن آمادگی فعالين کارگری تا روز کارگر اجتناب ناپذير نبود
  

ی آن در دست بطور کلی چگونه ممکن بود در جنبشی شرکت کرد که رهبر
بطور مشخص توضيح . اصالح طلبان سرمايه دار بود و با آنها هم همراه نشد

دهيد که مثال درتظاهرات های خيابانی چطور ممکن بود فعاالن سوسياليست و 
فعاالن جنبش کارگری شرکت کنند، صف مستقل داشته باشند و دخالتگر باشند و 

  به سياهی لشکر اصالح طلبان تبديل نگردند؟
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وقتی اوضاع بحرانی است و مبارزات آغاز ميشود، جامعه وارد فاز جديدی می 
اين کليد فهم و درک دوران . گردد که مبنای حرکتش کامال با دوره قبل فرق دارد

 در پارک الله يعنی حدود ٨٨اگر برای تظاهرات روز کارگر سال . تازه است
ه فراخوان تشکل های کارگری يکماه و نيم قبل از اين اعتراضات توده ای، نياز ب

بود تا کارگران به حرکت در بيايند در فاز جديد کارگران مستقل از اينکه فعالين 
کارگری چه فکر می کنند و چه برنامه ای دارند بوسيله عوامل پر قدرت تری که 
جنب و جوش کل جامعه است به حرکت در می آيند و به ميدان مبارزه خيابانی و 

بنابراين ديگر موضوع قدرت و کميت کارگران . می شونداعتصابی کشيده 
پيشرو برای فراخوان به مبارزات نيست که نقش اساسی بازی می کند چون توده 
کارگر بدون فراخوان کارگر پيشرو و مستقل از اراده وی و به دليل سالها 
دستمزد کم و بی حقوقی سياسی و اجتماعی به ميدان مبارزه کشيده شده است 

راين مسئله ارائه يک خط مشی صحيح طبقاتی و کارگری به توده وسيع بناب
کارگری است که بدليل نياز اجتماعی و مبارزاتيش خود به دنبال يافتن راه حل 

مانند تمامی نمونه های تاريخی جنبش سوسياليستی و کارگری در جهان، . است
يدان مبارزه هنگامی که توده های به حرکت در آمده و يا دارای ظرفيت به م

آمدن، تحقق منافع خود را در يک خط مشی سياسی معين يافتند، طبقه، سازمان و 
نمونه جهانی آن . يا  حزب مربوطه بسرعت توده ای و پرقدرت می شود

  .  توده کارگران و دهقانان به خط مشی آن پيوستند١٩١٧بلشويکها بودند که در 
چطور ممکن بود فعاالن "بعالوه برای جواب مستقيم به اين سئوال که 

سوسياليست و فعاالن جنبش کارگری شرکت کنند، صف مستقل داشته باشند و 
بايد گفت همانطور " دخالتگر باشند و به سياهی لشکر اصالح طلبان تبديل نگردند

. که بخشهايی از مردم مطالبات خود را اعالم کردند و سياهی لشکر نشدند
رکت کردند و شعار و مطالبات ساختار شکنانه بخشهايی از مردم در تظاهراتها ش

خود نظير مرگ بر ديکتاتور، جمهوری ايرانی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر 
اصل واليت فقيه را بيان کردند به گونه ای که نه تنها فعاليتهايشان به جيب 
موسوی و کروبی نرفت و سياهی لشکر آنها نشدند بلکه برعکس اين موسوی و 

ه زير فشار شديد کودتاچيان قرار گرفتند تا رسما و علنا مرز خود کروبی بودند ک
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را با مردمی که از جمله به بنيادهای اساسی رژيم اسالمی و اصل واليت فقيه و 
  . شخص خامنه ای حمله می کردند، عيان کنند

  
فراخوان اول ماه امسال از طرف شورای برگزاری مراسم روز کارگر، که 

بخشی از کارگران شد، چه تفاوتی با برگزاری مراسم در باعث به ميدان آمدن 
سال های گذشته داشت و آيا اين خود دخالتگری در بحران سياسی جامعه نبود؟ 
آيا اين سبک کار را می توان در هر شرايطی و از جمله شرايط کنونی ادامه داد؟ 

نی و بر و يا به نظر شما می تواند الگويی باشد برای دخالتگری در شرايط بحرا
  آمد جنبش؟

  
 با فراخوان سالهای قبل شرايط سياسی و اجتماعی ٨٩فرق فراخوان روز کارگر 

 در ٨٨در فراخوان سال . متفاوتی بود که اين فراخوان ها در آن ارائه ميشد
پارک الله که حدود يک و نيم ماه قبل از آغاز اعتراضات مردم بود، محدوده 

 به آن ماهيتا و بنا به اوضاع عمومی سياسی قدرت تاثير گذاری فراخوان و عمل
جامعه نمی توانست از بخش بسيار فعال جنبش کارگری و مدافعانشان فراتر رود 

 که حدود يازده ماه پس از اعتراضات ٨٩اما در فراخوان سال . و عمال هم نرفت
مردم بود، کارگران بسياری بوسيله عواملی مستقل از اراده و قدرت تاثير گذاری 

راخوان دهندگان روز کارگر آماده مبارزه و اعتراض شده بودند و همين عامل ف
عينی که اوضاع سياسی ملتهب جامعه بود عمال قدرت و محدوده تاثير گذاری 
فراخوان و عمل به رهنمودهای آنها را بگونه ای افزايش داد که يک موج وسيع 

 و هم الگوی خوبی بود به همين دليل اين هم دخالتگری. در کل کشور ايجاد کرد
برای نمايندگی شدن خط مشی کارگری در جنبش اعتراضی مردم منتها به عنوان 

  . اولين دخالتگری بسيار دير بود
  

مقايسه تاثير و نحوه عمل فراخوانهای روز کارگر بخوبی نشان می دهد که در 
ی شرايط بحرانی ابزارها و نحوه تاثير گذاری بر جنبشهای اجتماعی و طبقات

در طول کل اعتراضات سال گذشته عالوه بر . کامال با دوران قبل متفاوت است
شرکت کارگران در تظاهراتها که بعنوان بخشی از مردم انجام شد، بيانيه مشترک 
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تشکلهای کارگری در روز کارگر و به ويژه بيانيه فراخوان دهندگان به تظاهرات 
نوان فعالين يک طبقه در در روز کارگر تنها موردی است که کارگران بع

هر دو بيانيه بعنوان نقاط مثبت جنبش . مبارزات سال گذشته نمايندگی شدند
کارگری خواهند ماند و الگويی خواهد شد برای چگونگی دخالت و نحوه تاثير 

  . گذاری فعالين کارگری در بحران های عظيم سياسی

  
  

هر گونه اقدام به متشکل با توجه به استبداد شديد در جامعه ما و سرکوب شديد 
شدن کارگران، آيا ممکن است که کارگران در چنين شرايطی بتوانند در سطح 

 وسيعی متشکل گردند و در واقع خود را به نيروی برتر جامعه تبديل نمايند؟

  
دهه . ايجاد تشکل توده ای کارگری در شرايط اختناق و ديکتاتوری ممکن است

دوران (نبش کارگری ايران که تنها در سه دوره ها بود که با اتکا به تجربه ج
فعاليت حزب کمونيست اوليه ايران، دهه بيست و دوران جنبش ملی کردن صنعت 

که ديکتاتوری حاکم تضعيف شده بود توانست متشکل ) ۵٧نفت و دوران انقالب 
شود، در دوران اختناق ايجاد تشکل کارگری در دستور فعالين جنبش کارگری 

دو جناح سازشکار و انقالبی در چپ ايران دو سياست کامال . رفتقرار نمی گ
حزب توده و فعالين کارگری که تحت تاثيرش بودند سياستشان . متفاوت داشتند

فعاليت در سنديکاهای دولتی و زرد زمان شاه بود و جناح انقالبی نيز امکان 
و ديکتاتوری ساختن تشکل توده ای کارگری را به پس از پايان دادن به اختناق 

فرض اين بود که ايجاد تشکل توده ای کارگری در شرايطی که . موکول می کرد
قدرت ديکتاتوری حاکم با يک جنبش عمومی مردم تضعيف می شود در دستور 

بنابراين فعاليت فعالين راديکال جنبش کارگری حتی هنگامی . روز قرار ميگيرد
انه داشت و به ترويج و تبليغ که حق تشکل را مطرح می کردند خاصيت آگاه گر

ضرورت و مطلوبيت داشتن تشکل و نقش آن در مبارزه برای بر آورده کردن 
به عبارتی ديگر خواست حق تشکل يک . خواستهای کارگری خالصه ميشد
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خواست تبليغی و ترويجی بود برای آماده سازی اذهان کارگران تا به مجرد 
 . دست به کار ايجاد تشکل شوندتضعيف استبداد و ديکتاتوری حاکم عمال 

  

در تمام اين دوران برای حق تشکل توده ای فعاليت روشنگرانه انجام ميشد و 
و بيشترين انرژی و نيروی فعالين راديکال و سوسياليست صرف کار مخفی 

 ١٠تا اينکه از . ايجاد انواع و اقسام هسته ها و کميته های مخفی کارخانه ميشد
ين نظريه قديمی و جا افتاده در اپوزيسيون چپ انقالبی سال پيش بمرور صحت ا

و جنبش کارگری ايران که در دوران اختناق ايجاد تشکل توده ای کارگری 
موفقيت فعاليت قابل . ناممکن است مورد شک و ترديد قرار گرفت و سپس رد شد

تقدير کارگران شرکت واحد برای ايجاد سنديکای خود خط بطالنی بود بر اين 
و باالخره فعاليت افتخار آميز کارگران نيشکر هفت تپه در ايجاد سنديکای . يهنظر

دوران ديکتاتوری  ممکن بودن ايجاد تشکل توده ای کارگری در خود نظريه غير
 . را دفن کرد

  
بدين ترتيب جنبش کارگری ايران نيز به جرگه جنبش کارگری در کشورهايی 

 و در شرايط غير مساعد ايجاد کردند پيوست که تشکل خود را در دوران اختناق
تاريخ جنبش . و مبارزه خود را برای تحميل آن به دولت و کارفرما ادامه دادند

کارگری برای ايجاد تشکل مملو از تجربه مبارزه پر فراز و نشيب تشکلهايی 
است که پس از ايجاد در مقابله با تمام دسيسه های دولت و کارفرماها مقاومت 

ستگيری و ترور نهراسيدند، در زندانها مبارزه خود را در دفاع از کردند، از د
دوران سخت و . ايجاد تشکل توده ای ادامه دادند و باالخره به پيروزی رسيدند

دشواری را که کارگران و رهبران سنديکای واحد و هفت تپه در بيرون و در 
 و بسياری از زندان از سر ميگذرانند برای جنبش جهانی کارگری کامال آشناست

هدف کارفرماها و رژيمها از . کارگران کشورهای ديگر قبال آنرا تجربه کرده اند
اخراج، دستگيری، شکنجه و حبس های طوالنی مدت فعالين کارگری و همچنين 
اذيت و آزار خانواده و فرزندانشان اين است که کارگران اقدام عملی برای ايجاد 

  . ارفرماها را غير ممکن بدانند و فراموش کنندتشکل توده ای مستقل از دولت و ک
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انواع فشارهای طاقت فرسای رژيم اسالمی و کارفرماها به کارگران شرکت 
واحد و نيشکر هفت تپه با هدف دست کشيدن کارگران از دفاع از تشکلشان، و به 
ويژه رفتار ضد انسانی با رهبران سنديکای واحد و هفت تپه و حتی سرايت 

ه خانواده و فرزندان آنها بدليل کار تاريخسازی است که آنها انجام آزارشان ب
کارگران واحد و هفت تپه عرصه مبارزه ای را با کارفرماها و رژيم . دادند

اسالمی گشودند و از جبهه ای به آنها حمله کردند که دهه ها بود فقط هنگامی که 
ن مورد حمله قرار اين رژيمها و کارفرماها روبه موت بودند از طرف کارگرا

اقدام تاريخی کارگران واحد و هفت تپه و رهبرانشان امکان پذيری باز . ميگرفتند
کردن يک جبهه جديد مبارزه توده ای کارگری عليه رژيم اسالمی و کارفرماها 
بر ايجاد تشکل توده ای کارگری است که دهه ها بود از طرف خود کارگران 

ران شرکت واحد و هفت تپه برای جنبش کارگ. عمال تعطيل اعالم شده بود
کارگری يک پيروزی استراتژيک بدست آوردند و شايسته قدردانی و حمايت بی 

اکنون و به همت کارگران . دريغ از طرف جنبش کارگری و فعالينش هستند
شرکت واحد و نيشکر هفت تپه امکان پذيری ايجاد تشکل توده ای کارگری در 

 چندين سال است که دوره مباحث نظری را پشت سر شرايط اختناق و ديکتاتوری
  .گذاشته و عملی بودن آن اثبات شده است

  
آنچه گفته شد استراتژی جناح راديکال و سوسياليست جنبش کارگری برای ايجاد 

اما همانطور که در باالتر گفته شد، . تشکل های توده ای و طبقاتی کارگری بود
 همواره طرفدار فعاليت در تشکلهای گرايش راست جنبش کارگری و فعالينش
هم موافق فعاليت در سنديکاهای دوران . موجود رژيم ساخته و زرد بوده و هستند

مواضع . ۵٧شاه بودند و هم موافق فعاليت در شوراهای اسالمی پس از انقالب 
يک، . گرايش راست در تمام اين سالها همواره دو مشخصه عمده داشته است

کلهای مورد نظر گرايش راديکال و سوسياليست جنبش مخالفت قاطع با تش
کارگری، هم از زاويه ماهيت طبقاتی اين تشکلها که در دفاع از منافع کارگران 
بر ستيزه جويی با دولت و کارفرماها و وزارت کار متکی بود و هم مخالفت 
قاطع با هر نوع دخالت و نظارت وزارت کار و کارفرماها بر نحوه ساخته شدن 
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دو، آزمايش و بررسی هر طرحی . کل کارگری و هرگونه دخالت در امور آنتش
يعنی رويه سازگاری با طرحها و سياستهای . که دولت و کارفرماها ارائه دهند

دولت و کارفرماها و رويه ناسازگاری با طرحها و سياستهای گرايش راديکال و 
  .سوسياليست

  
ش کارگری آنرا بخوبی تجربه در همين دوره اخير که نسل جوان فعالين جنب

کردند، گرايش راست که در هيات موسس سنديکاها متشکل شده بودند خواهان 
ايجاد تشکل کارگری با توافق و همگامی با وزارت کار بودند و تشکل کارگری 
مورد نظر جناح چپ را که خواهان ايجاد آن بدون اجازه از کارفرما و دولت 

اکنون نيز گرايش راست مواضعشان در .  ناميدندبودند را تشکل ايدئولوژيک می
قبال تشکيل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری که با دخالت وزارت کار ايجاد 

در جلسه کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری هم . شده مصالحه جويانه است
نماينده وزارت کار ابتکار عمل را در تصويب اساسنامه بعهده داشته و لذا 

! گرفته و هم خود کارفرماها در آن عضو هستند" نشنيده"ت بسياری را پيشنهادا
دخالت وزارت کار در ايجاد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری چنان تاثيرات 
منفی داشته که حتی کميسيون کار و اجتماعی مجلس رژيم اسالمی نيز طی نامه 

گرايش !  اندای خواهان عدم دخالت وزارت کار در امور تشکلهای صنفی شده
) مستقل از کارفرما و دولت(راست مخالف هر نوع تشکل مورد نظر جناح چپ 

است اما هر نوع تشکلی را که از طرف کارفرماها و دولت ارائه شود بررسی و 
  .آزمايش می کنند و سپس با غر و لند می پذيرند

   
ر هر جنبشی پس از افول و يا سرکوب تاثيراتی بجا می گذارد، از يکسو س

خوردگی و ياس و از سوی ديگر درسها و تجربيات؛ در مورد جنبش توده ای که 
پس از انتخابات ايجاد شد و طی يک سال ادامه داشت، کدام تاثير بجا مانده بيشتر 

 لطفا در اين مورد - ياس و سر خوردگی و يا درسها و تجربيات مبارزه -بود 
  .توضيح دهيد
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تظاهرات با افول کل جنبش ضد ديکتاتوری قبل از هر چيز، از نظر من افت 
اين جنبش جناحهای گوناگونی دارد و اوضاع کنونی . نبايد يکسان گرفته شود

تاثيرات يکسانی بر آنها نگذاشته است و هم اينکه هنوز زود است که بتوان با 
قاطعيت راجع به تاثيرات باقی مانده که بيشتر درس است يا سرخوردگی، صحبت 

وع هنوز حادترين موضوع بحث جامعه ايران شروع حرکت عظيم در مجم. کرد
تظاهراتها تمام شده اما جنبش هنوز . مردم عليه رژيم اسالمی در سال گذشته است

بعالوه اينکه افت تظاهراتها بايد چه تاثيری بر مردم بجا بگذارد . تمام نشده است
يروهای درگير، ن. خود موضوع يک مبارزه حاد بين نيروهای مختلف ذينفع است

هم رژيم اسالمی، هم نيروهای اپوزيسيون و هم موسوی و کروبی و احزاب 
. همسويش می کوشند تاثيرات مورد نظر خودشان بر مردم و اذهانشان بجا بماند

و اين تابع همان اهداف و تحليل های متفاوتی است که اين جريانات در دل خود 
  . جنبش ضد ديکتاتوری دنبال می کردند

  
ژيم اسالمی با تبليغات و سرکوبش می کوشد تا به مردم بقبوالند که جنبش ضد ر

ديکتاتوری همان تظاهراتهای خيابانی بود و اکنون تمام شده است؛ که تظاهرات 
سال گذشته اوج قدرت مردم بود و مردم قدرتی فراتر از آن نمی توانند داشته 

 رژيم اسالمی را بی فايده و هدف رژيم طبعا اين است که مبارزه عليه. باشند
ياس و سرخوردگی و نااميدی نتيجه طبيعی موفقيت سياستهای رژيم . جلوه دهد

و طبعا تمام جريانات اپوزيسيون با غلبه روحيه ياس . اسالمی در اين زمينه است
  .و سرخوردگی در ميان مردم مقابله می کنند

  
تکا به تحليلشان از ديناميزم در اين ميان فعالين گرايش سوسياليسم کارگری هم با ا

حرکت عظيم مردم، و علت روندی که جنبش ضد ديکتاتوری را به اينجا رساند 
می کوشند مردم و فعالين جنبشهای کارگری و دانشجويی و زنان تاثيرات و 
درسهايی از حرکت اعتراضی سال گذشته بگيرند که ياری گر ادامه حرکت 

استای منافع عدالت خواهانه و جنبش ضد ديکتاتوری مردم باشد در ر
  .آزاديخواهانه طبقه کارگر عليه رژيم اسالمی
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در ميان نيروهای اپوزيسيون، و همچنين گروه موسوی و کروبی و خاتمی تحليل 
اينها . واحدی از نيروی محرکه حرکت ميليونی مردم وجود نداشت و ندارد

 تحليل واحدی از علت به اين اعتبار نه. اهداف و استراتژی واحدی هم نداشتند
روندی که جنبش را به اينجا کشاند دارند و نه طبعا راه حل واحدی برای برون 

مثال جرياناتی که تحليلشان از ديناميزم . رفت از اوضاع فعلی پيشنهاد می کنند
حرکت عظيم مردم اختالف جناحهای رژيم بود، االن می پندارند يک جناح بر 

ا از حاکميت بيرون رانده و همه چيز تمام شده است جناح ديگر غلبه کرده و آنر
  . را ادامه داد) قبل از حرکت مردم(و بايد برگشت و فعاليت های سابق 

خالصه کنم تاثيرات و درسهايی که از فاز اول اين جنبش بايد گرفته شود خود 
موضوع کشاکش و جدل بين نيروهای اپوزيسيون، رژيم اسالمی و کروبی و 

تاثيرات و درسهايی که جنبشها و فعالين آن از . اب همسويش استموسوی و احز
تظاهراتهای سال گذشته می گيرند کامال وابسته است به تحليلشان از نيروی 

  . محرکه اين جنبش و عواملی که باعث شد اين جنبش به وضعيت کنونی برسد
  
  

ن آيا بدليل جنبش وسيع توده ای که بيش از يکسال جريان داشت و فعاال
سوسياليست و کارگر سعی در دخالتگری در آن داشتند، استراتژی جنبش 

 تغيير کرده و از اين پس بايد راه ديگری - ايجاد تشکل به نيروی خود-کارگری
را طی کنند و يا اساسا استراتژی ايجاد تشکل ارتباط و يا تناقضی با دخالتگری 

  در جنبش توده ای دارد؟
  
  

بحث بر سر  دو راهکار . د اغتشاشی وجود داردبنظر ميرسد که در اين مور
راهکار جامع سوسياليستی طبقه کارگر برای تامين رهبری کارگری بر : است

جنبش ضد ديکتاتوری و جنبشهای اجتماعی در راستای سرنگونی رژيم اسالمی 
. و برقراری حکومت کارگری و راهکار ساختن تشکل توده و طبقاتی کارگری

  .  سطح نيستند و بايد آنها را از هم تفکيک کرداين دو راهکار هم 
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مادام که طبقه کارگر . يکی از مهمترين سالحهای کارگر در مبارزه تشکل است
تشکلهای توده ای و طبقاتی خود را ندارد، مادام که طبقه کارگر سازمان سياسی 

  . خود، حزب، را ندارد، يکی از اولويتهايش ايجاد اين تشکل هاست
 جامعه را فرا نگرفته بود، ٨٨ک بحران عميق سياسی مانند سال مادام که ي

راهکار ايجاد تشکلهای خويش و راهکار : جنبش کارگری دو راهکار داشت
کمک به جنبشهای ديگر برای متشکل شدن و ايجاد اتحاد بين جنبشهای کارگری 
و زنان و دانشجويی در چارچوب يک استراتژی جامع برای مبارزه عليه رژيم 

  . سالمی و بر قراری حکومت کارگریا
با عروج جنبش مردمی عليه رژيم اسالمی در سال قبل و بحران سياسی که 
سراسر جامعه را فرا گرفته بود راهکار جامع جنبش کارگری برای تامين 

راهکار ايجاد تشکل در دل همين . رهبری کارگری بر جنبش ضد ديکتاتوری شد
موانع نظری و سياسی و تشکيالتی تامين مبارزه و برای برای رفع تمامی 

برای روشن تر شدن . رهبری کارگری بر جنبش مردمی دنبال و تامين ميشد
مسئله بايد فرض کرد که اگر کارگران ايران تشکل های توده ای و طبقاتی خود 

 ٨٨را داشتند برای دخالت و برای رهبری اعتراضات ميليونی مردم در سال 
ز نياز به راهکار ويژه و جامعی داشت که متکی باشد بر عليه رژيم اسالمی هنو

وضعيت سياسی آن دوره معين، تناسب قوای بين طبقه کارگر، رژيم اسالمی و 
  . ديگر نيروهای اپوزيسيون بورژوايی

  
  

بنابراين اوضاع سياسی تغيير کرده بود و جنبش کارگری در عين مبارزه برای 
د بايد برای تامين رهبری کارگری بر ايجاد تشکلهای توده ای و طبقاتی خو

مبارزات عليه رژيم اسالمی و سمت و سو دادن به آن به نفع کارگران و 
با اوجگيری بحران سياسی، نياز طبقه کارگر . زحمتکشان نيز وارد عمل ميشد

داشتن يک استراتژی بود که با اتکا به آن، منافع آنی و آتی طبقه کارگر در دل 
 عليه رژيم اسالمی تامين گردد و از جمله نياز طبقه کارگر جنبش ضد ديکتاتوری

منتها عده ای . به تشکل توده ای و طبقاتی نيز در دل همين پروسه مرتفع گردد
  .بازی اول مرغ بوده يا تخم مرغ را راه انداختند
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البته عده ای از اينها تحليل صحيحی از اوضاع سياسی نداشتند و حتی هنوز هم 
ه اين سئوال کالسيک همه سوسياليستها در تحليل جنبش های قادر نيستند ب

اجتماعی و طبقاتی پاسخ دهند که از نظر آنها نيروی محرکه و ديناميزم جنبش 
 چيست؟ بعالوه بايد به سئوال علت فروکش کردن اعتراضات ٨٨مردم در سال 

خيابانی پاسخ شفاف داد که آيا بدليل سرکوب بود، بدليل راهکار موسوی و 
پاسخ به اين سئوالها مبنای هر تاکتيک و راهکاری است که . کروبی بود

در اين ميان بسياری از . سوسياليستها در قبال جنبشها و ادامه آن اتخاذ می کنند
سازمانهای چپ نيروی محرکه مبارزات مردم را اختالفات جناحهای رژيم می 

جنبش بودند و بعضی منتها بعضی از آنها موافق شرکت مردم در اين . دانستند
ديگر مخالف دخالت کارگران در مبارزات ميليونی مردم عليه ديکتاتوری بودند و 

  ! دخالت نکردن در اين مبارزات را نشانه آگاهی می دانستند
  

------ ---- ----------  
اين مصاحبه بر اساس سئواالتی است که عده ای از فعالين جنبش : توضيح

، ۶٠ تا ۵۵( شماره نشريه به پيش ۵ه بودند و در کارگری در ايران ارسال کرد
 .درج گرديد) ٢٠١١ ژانويه -٢٠١٠جون 
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 از انتشارات اتحاد سوسياليستی کارگری 
 

  wsu@home.se: ای ميل
  www.wsu-iran.org: سايت


