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  پيش بسوی 
  گرايش سوسياليسم کارگری انسجام

  
  

بمناسبت برگزاری ششمين کنفرانس اتحاد سوسياليستی کارگری که در ماه  :توضيح
 مصاحبه ای با رضا مقدم انجام داد که در  به پيشريه نششد برگزار ٢٠٠٨اوت  

اينجا آنچه در.  درج شد)١٣٨٧شهريور تا اسفند  (٣٦، و ٣٤، ٣٣، ٣٢شماره های 
  . می خوانيد متن کامل اين مصاحبه هاست

  
  

    جنبش کارگریموقعيت
  
 رفيق رضا در بند اول اطالعيه پايانی کنفرانس ششم اتحاد سوسياليستی -

 مبحث محوری اين کنفرانس موقعيت عمومی :ه استکارگری آمد
ممکن است بگوئيد که در اين مبحث . سوسياليسم کارگری ايران بود

  کنفرانس به چه موضوعاتی به طور مشخص پرداخت؟
 

در اين مبحث اوضاع عمومی جنبش کارگری و دانشجويی مورد بحث قرار 
 بطور خاص گرفت و در يک سمينار جانبی اوضاع عمومی جنبش زنان و

تاکيد شد که آنچه . موقعيت کمپين يک ميليون امضا نيز بررسی شد
سوسياليسم کارگری ايران را از جريانات ديگر مجزا می کند استراتژی 

به اين . های متفاوتی است که برای هر يک از اين جنبش ها طرح می کند
 اين اعتبار نگاه سوسياليسم کارگری به اختالفات و تفاوت های مطرح در

جنبش ها از زاويه اختالف عقيده و ايدئولوژيک و يا برنامه نيست بلکه از 

زاويه راههای معينی است که هر يک مطرح می کنند تا اين جنبشها به 
 هم يک جنبش مطالبات و خواستهای خود برسند و در عين حال در پيوند با

دی فوری وسيع اجتماعی باشند برای به دست آوردن اهداف سياسی و اقتصا
طبقه کارگر، و به اين اعتبار تسهيل کننده پيشروی جنبش طبقاتی کارگران 

 اين از. باشند برای الغا مالکيت خصوصی سرمايه داری و  لغو کار مزدی
منظر موقعيت سوسياليسم کارگری در اين جنبشها با ميزان مقبوليت يافتن 

پيشرفت و موانع استراتژی طبقاتی در اين جنبشها سنجيده ميشود و درجه 
بر سر راه آن نيز راز آلود نيست و برای همگان قابل مشاهده و ارزيابی 

  . است
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در ارتباط با جنبش کارگری ايران موقعيت دو گرايش راست و چپ 

هر دو گرايش چپ و راست ايجاد تشکل کارگری را مهمترين . بررسی شد
عاليت خود گذاشتند و نياز طبقه کارگر و فعاليت برای ايجاد آنرا در محور ف
به عبارتی ديگر، . از اين زاويه خود را از جريانات ديگر تفکيک کردند

تمام جرياناتی را که به اين معنا طرفدار جنبش مطالباتی بودند که کارگران 
" آگاهگری"را ناآگاه به خواستهايش می دانستند و فعاليت می کردند تا با 

می کردند بايد داشته باشد واقف کنند، کارگران را به خواستی که آنها فکر 
  . در خارج از بستر عمومی جنبش کارگری قرار گرفتند

  
منتها آنچه دو گرايش چپ و راست را در اين دوره متمايز می کرد 

 تاکنون داشته اند، نظير ١٣۵٧موضوعاتی نبود که بطور مثال از انقالب 
ر، جنگ ايران و اختالف بر کنترل کارگری، شورا و سنديکا، قانون کا

اختالف دو . عراق، برخورد به رژيم اسالمی و بطور مشخص وزارت کار
گرايش چپ و راست جنبش کارگری در اين دوره عمدتا بر سر ماهيت 
تشکلی بود و هست که هر يک خواهان آنند و به اين اعتبار اختالف بر سر 

ع تشکل دو نوع استراتژی متفاوتی است که برای دستيابی به اين دو نو
تشکل مورد نظر گرايش راست از نظر ماهوی منطبق بود با . وجود دارد

نوع تشکلی که جنبش اصالحات سياسی خواهان آن بود يعنی تشکلی بر 
مبانی آشتی و سازش طبقاتی با صاحبان سرمايه و صنايع و نمايندگان 

به همين دليل استراتژی گرايش . ظير جبهه مشارکتاسی بالقوه آنها نسي



است برای ايجاد تشکل مورد نظرش نيز بطور مشخص از طريق تعامل، ر
در صورتيکه درست . همکاری و اجازه گرفتن از وزارت کار دنبال ميشد

برعکس تشکل کارگری مورد نظر گرايش چپ بر مبانی مبارزه طبقاتی و 
جنبش طبقه عليه طبقه استوار بود و الجرم استراتژی آن نيز نمی توانست 

استراتژی . ی با وزارت کار و اجازه گرفتن از آن استوار باشددر همکار
گرايش چپ برای ايجاد تشکل بر بسيج و اتکا بر توده های کارگر برای 

  . سازماندهی جنبش ايجاد تشکل استوار بود
  
 درباره استراتژی سوسياليستی در جنبش دانشجويی و زنان می توان بعدا -

ی بيشتر توضيح دهيد که اين دو جداگانه صحبت کرد؛ اما اينجا کم
استراتژی مختلف در جنبش کارگری برای ساختن دو نوع تشکل، از چه 

  ديدگاه های مختلفی ناشی می شود؟
  

در چند سال گذشته فعالين و پيشروان جنبش کارگری ايران به اشکال 
گوناگون درگير يکی از عميق ترين مباحث تئوريک و سياسی در دفاع از 

در اين دوره فعالين گرايش چپ جنبش کارگری . اتژی بودنداين دو استر
ايران عميق ترين مباحث پيچيده تئوری مارکسيستی دولت را در تحليل 
ماهيت رژيم اسالمی و جنبش اصالحات سياسی بکار بردند و آنرا پشتوانه 
دفاع از استراتژی جناح چپ جنبش کارگری برای سازمان دادن حرکت 

در جناح مقابل نيز مخلوطی از . جاد تشکل قرار دادندطبقه کارگر برای اي
ايدئولوگهای ليبرال و سوسيال دمکرات تمامی قدرت نظری خود را پشتوانه 

بدين . حرکت گرايش راست جنبش کارگری برای ايجاد تشکل قرار دادند
 و کارفرما که اجازه و سازش با دولتترتيب تشکل کارگری با يا بدون 

راتژی گرايش چپ و راست برای ايجاد تشکل بود بيانگر دو نوع است
عرصه رويارويی نظری سوسياليستها از يک طرف و اتحاد ليبرالها و 

 باال سوسيال دمکراتها در جنبش کارگری از طرف ديگر شد و با دست
. اتژی گرايش چپ در قبال ايجاد تشکل کارگری پايان يافتيافتن عملی استر

وع و ماهيت تشکل کارگری يکی از غنی مباحث چند ساله اخير بر سر ن
ترين و عميق ترين مباحث کل تاريخ جنبش کارگری ايران است و يکبار 
ديگر و بطور ملموس برای وسيع ترين بخشهای فعالين جنبش کارگری 

ايران اثبات کرد که به کار گيری تئوريهای مارکسيستی برای تدوين 
     . سياستهای مبارزه کارگری مطلقا حياتی است

  
کمی .  گفتيد که استراتژی گرايش چپ در جنبش کارگری دست باال يافت-

بيشتر توضيح دهيد که چرا استراتژی راست در جنبش کارگری امکان 
طرح و مقبوليت يافت، چگونه استراتژی گرايش چپ دست باال را پيدا 
کرد، و آيا با تثبيت استراتژی گرايش چپ در جنبش کارگری تقابل اين دو 

  ايش تماما به پايان رسيده است؟گر
  

فعالين گرايش راست نسبت به رژيم اسالمی مواضع مماشات جويانه و 
 مانند فعالين گرايش چپ ۶٠سازشکارانه ای داشتند و در کشتارهای دهه 

که مواضعشان نسبت به رژيم ستيزه جويانه بود، فعالين خود را از دست 
دری خود را حفظ کرد و مانند گرايش راست در مجموع شالوده کا. ندادند

هميشه به محض رويت روزنه ای در باال که با انتخاب خاتمی ايجاد شد 
متشکل ..." هيات موسس سنديکاها"سريعا به جلو آمد و در تشکلی به نام 

شد و در غياب فعالين و تشکلهای گرايش چپ مطالبات کارگری را از 
راست با فاصله کمی بعد جلوی صحنه آمدن گرايش . زاويه خود بيان کرد

از عروج جنبش اصالحات سياسی برای بخشی از فعالين گرايش چپ که 
با سقوط اردوگاه شوروی از نظر اعتقاد به سوسياليسم دچار تزلزل شده 

که " واقعا موجود"به تنها جريان کارگری " آبرومندانه"بودند، موجبی شد تا 
  !  پيوندندمتشکل بودند، ب..." هيات موسس سنديکاها"در 

  
منتها اين دوره خيلی زودگذر بود چرا که با جنبش کارگری ايران که 
. فعالينش اساسا سوسياليست و چپگرا بوده و هستند خوانايی نداشت

سوسياليستهای جنبش کارگری بسرعت صفوف خود را از نظر سياسی،  
نظری و تعيين خط مشی سر و سامان دادند و به مقابله با استراتژی و 

فعالين گرايش راست به توافقنامه دولت . ياستهای گرايش راست پرداختندس
خاتمی با سازمان جهانی کار که شوراهای اسالمی را کنار می گذاشت و 
فضايی برای ايجاد تشکلهای دلخواه اين گرايش باز می کرد تاکيد کردند و 

 ايجاد منتظر اجازه از باال شدند اما گرايش چپ بر اتکا به توده کارگر و
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با مجلس هفتم که دوم . تشکل بدون اجازه از کارفرما و دولت تاکيد کردند
خرداديها از آن کنار گذاشته شدند و سپس رئيس جمهور شدن احمدی نژاد، 
گرايش راست متحدين باالی خود را که ايجاد تشکل مورد نظر خويش را 

تژی ساختن منوط به اجازه و توافق با آن کرده بود از دست داد و استرا
از عواقب شکست استراتژی راست، از هم پاشيدن . تشکلش عمال ناکارا شد

در داخل و سازمان ..." هيات موسس سنديکاها"تشکل خود آگاه آنها يعنی 
از آن پس فعالين گرايش راست همانند . بنياد کار در خارج کشور بود

 گرايش برای ليبرالها و سوسيال دمکراتها هيچ استراتژی معينی بعنوان يک
يا بايد فقط . ايجاد تشکل ندارند چرا که در مقابل يک دو راهی قرار دارند

به فعاليتهای تبليغاتی بپردازند و صبر پيشه کنند تا شايد يکبار ديگر 
متحدانشان در باال قدرت بگيرند و فرجه ای برای فعاليت آنها برای ايجاد 

ه کنند بايد فعاالنه در و يا اگر نخواهند صبر پيش. تشکل ايجاد کنند
فعاليتهايی که دوباره متحدانشان را به قدرت ميرساند شرکت کنند تا فضا و 

مصاحبه منصور . شرايط برای اجازه تشکل های مورد نظرشان فراهم شود
اسالو با سايت جبهه مشارکت بنام نوروز و از زندان که به کارگران واحد 

شتم شرکت کنند و به ياران خاتمی مجلس ه" انتخابات"فراخوان داد تا در 
از آنجا که استراتژی گرايش . رای دهند، نمونه ای از اين نوع  فعاليت بود

راست برای ايجاد تشکل در داخل کشور اکنون مطلقا کارايی ندارد فعالين 
و مدافعان آنها در خارج کشور هم اتحاد و انسجام خود را از دست داده اند 

چ فعاليت سازمانگرانه ای در چارچوب اهداف و نمی توانند مشغول هي
بنابراين به اندازه کافی وقت . عمومی گرايش راست برای ايجاد تشکل باشند

دارند که با فعالين گرايش چپ جنبش کارگری تا آنجا ضديت کنند که اگر 
حرکت و فعاليتی را به نفع گرايش چپ و سوسياليست تشخيص دهند از 

اينها حتی سخنرانی پالتاکی فعالين . يغ نکنندهيچ خرابکاری عليه آن در
کارگری داخل کشور را تحريم می کنند چنانچه بپندارند به نفع گرايش چپ 

  . و سوسياليست جنبش کارگری تمام ميشود
  

اين ضديت با تحوالت مهمی که در جنبش دانشجويی پيش آمد و نشانه ای 
جويی بود بشدت از عروج استراتژی سوسياليسم کارگری در جنبش دانش

در اين دور جديد گرايش راست در خارج . هيستريک و هتاکانه شده است

کشور وظيفه اتهام زنی و فحاشی به  فعالين سوسياليست جنبش کارگری را 
علنا به لمپنهايشان سپرده اند و بقيه هم که شجاعت بيان علنی نظراتشان را 

وش اين و آن پچ پچ می ندارند بزدالنه همين مضامين را در محافل و در گ
در صورتيکه در مقابل فعالين سوسيالست . کنند و اين شده محور فعاليتشان

جنبش کارگری دنيايی کار و فعاليت برای ايجاد تشکل کارگری وجود دارد 
و بدان مشغولند فعالين گرايش راست شب و روزشان را با غيبت و بدگويی 

  .  انندپشت سر سوسياليستهای جنبش کارگری می گذر
  
 اگر تقابل محوری بين دو گرايش راست و چپ در جنبش کارگری بوده -

است، به نظر شما جريان محسن حکيمی، و ماجراهايی که در کميته 
  هماهنگی آفريد، در اين رابطه چه جايگاهی دارد؟ 

  
جريان محسن حکيمی حاشيه ای تر از آن است که در گرايشات اصلی 

جريانی که در خارج و داخل به نام لغو . باشدجنبش کارگری جايی داشته 
موقتا موقعيتی در ميان کار مزدی فعاليت می کنند در يک حادثه استثنايی 

فعالين جنبش کارگری بدست آوردند که خيلی سريع برای فعالين کارگری 
محمود . هم روشن شد به جنبش کارگری و مسائل آن بی ربط هستند

آی سی اف تی "ندی از اعضای هيات اعزامی صالحی برای ديدار با آنا بيو
احتياج به مترجم داشت و در آن فرصت کوتاه هم تنها محسن حکيمی " يو

در دسترس بود تا به محمود صالحی کمک کند و سپس برای سخنرانی نيز 
بهر حال محسن حکيمی به شکل گيری واقعه ای کمک کرد . به سقز برود

گری ايران شد اما بسرعت روشن که منشا يک تحول بزرگ در جنبش کار
  . شد نمی تواند با جنبش کارگری همسرنوشت باشد

  
اسناد . بهرحال همگان از وقايعی که در کميته هماهنگی گذشت اطالع دارند

مباحثات کميته هماهنگی علنی است و يکی از نشانه های پيشرفت جنبش 
 مباحث فعالين کميته هماهنگی يکی از جدی ترين. کارگری ايران است

تاريخ جنبش کارگری را که به مجموعه وسيعی از مباحث تا کنونی تاريخ 
سوسياليسم بر می گشت را مديريت کردند و پس از نزديک به سه سال 

جريان لغو کار مزدی يک سيستم دست . مباحث درونی به سرانجام رساندند
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ران و ساز را ارائه داده بود که کل تاريخ جنبش کارگری و سوسياليستی اي
جهان را از تمامی زوايا به چالش کشيده بود و فعالين گرايش چپ جنبش 
کارگری بر آن غلبه کردند و نشان دادند که از چه درک و دانش بااليی در 

دو نمونه معروف از نتايج بشدت . دفاع از منافع طبقاتی خود برخوردارند
ره کميته مخربی که نظرات باسمه ای لغو کار مزدی برای فعاليت روزم

هماهنگی در بر داشت، مخالفت با روز جهانی حمايت از کارگران ايران و 
فراخوان داده شده بود و " آی سی اف تی يو"شرکت واحد بود که توسط 

فعالين لغو کار مزدی . ديگری مخالفت آنها با سنديکای شرکت واحد بود
ارد عمل مانع شدند تا کميته هماهنگی بطور يکپارچه در اين دو مورد و

شود و از برسميت شناخته شدن سنديکای شرکت واحد و کمپين جهانی دفاع 
  . از کارگران ايران حمايت کند

  
فعالين لغو کار مزدی از رفتن به مجمع عمومی چهارم کميته هماهنگی 
خودداری کردند و از آن جدا شدند و تحت نام منطقه تهران کميته هماهنگی 

 از خود سئوال کنند خود کميته هماهنگی فعاليت می کنند بدون اينکه
با جدايی فعالين لغو کار مزدی، . کجاست که اينها منطقه تهران آن هستند
بعنوان مثال در مبارزه کنونی . کميته هماهنگی مشکالت سابق را ندارند

کارگران هفت تپه عليه کارفرما و برای ايجاد تشکل، کميته هماهنگی 
در صورتيکه فعالين لغو کار مزدی در . ستنددوشادوش کارگران هفت تپه ه

داخل عليه حرکت کارگران هفت تپه برای ايجاد تشکل تومار امضا کردند 
بعالوه يک روی آوری جديد بسوی . و در خارج هم عليه آنها مقاله نوشتند

اتحاد کميته های "کميته هماهنگی آغاز شده است که مهمترين آن پيوستن 
  . به آن است" کارگری

  
 گفتيد که استراتژی گرايش راست کارايی خود را از دست داد و اکنون -

مدافعی ندارد چرا که هم از جنبه نظری به عقب رانده شده است و هم  
به . عمال متحدينی در باال ندارد تا با تفاهم و سازش با آنها تشکل ايجاد کنند

 گرايش عبارتی ديگر اکنون استراتژی راست مانعی در مقابل استراتژی
چپ نيست و اين تنها استراتژی گرايش چپ است که امکان عملی شدن 

اکنون سئوال اين است چه موانعی در مقابل تحقق استراتژی گرايش . دارد
  چپ وجود دارد؟ ايجاد تشکل کارگری در گرو چيست؟ 

  
ايجاد تشکل کارگری در گرو رفع يک کمبود درونی در جنبش کارگری 

مانع مهم و اساسی بيرونی يعنی مقاومت رژيم است و ديگری رفع يک 
  :جمهوری اسالمی در برابر متشکل شدن کارگران است

الف، ايجاد تشکل کارگری در گرو داشتن نقشه عمل مشخص برای ايجاد 
مسئله اين است که بخشهای . تشکل در هر محل کار و رشته صنعتی است

ندارند و لزوما مختلف جنبش کارگری برای ايجاد تشکل شرايط يکسانی 
سنديکای . نمی توانند از راه و روش يکسانی برای ايجاد تشکل پيروی کنند

شرکت واحد با يک طرح معين که بر شرايط کاری و مبارزاتی و امکانات 
هم اکنون کارگران نيشکر هفت . کارگران شرکت واحد منطبق بود ايجاد شد

ست دست اندکار ايجاد تپه هم با نقشه عملی که با موقعيت آنها همخوان ا
تشکل خود هستند که طبعا با طرح و نقشه کارگران شرکت واحد متفاوت 
است در عين اينکه طرح هر دو آنها در چهارچوب استراتژی گرايش چپ 
. برای ايجاد تشکل کارگری است يعنی بدون اجازه از کارفرما و دولت

ر و منطقه ای ايجاد تشکل در هر محل کار، در هر رشته توليدی و يا شه
در گرو شناخت کافی و مشخص از نقاط ضعف و قدرت کارگران در 
آنجاست و اين تنها از عهده فعالين جنبش کارگری در محل بر می آيد که از 
نزديک و بطور مثال از سابقه مبارزات کارگران و تشکل های کارگری و 
 درجه وجود فرهنگ تشکل يابی کارگران در آن محل، تفاوت موقعيت

کارگران قرارداد موقت و دائمی، کارگران مرد و زن، قدرت توطئه عوامل 
کارفرما و دولت عليه کارگران و راههای خنثی کردن آن مطلع هستند و لذا 
. قادرند طرح و نقشه های مناسبی برای ايجاد تشکل کارگری بريزند
مل بنابراين طرح و نقشه ايجاد تشکل کارگری در هر محل کار به ابتکار ع

فعالين جنبش کارگری در آنجا گره خورده است در عين اينکه همه اين 
ابتکار عمل های به ظاهر جدا از هم بخشی از يک حرکت و جنبش عمومی 

  . برای ايجاد تشکل کارگری کل طبقه است
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ب، مانع مهم و اساسی و بيرونی جنبش کارگری برای ايجاد تشکل اختناق 
ين معنی که کارگران برای ايجاد تشکل بد. و سرکوب رژيم اسالمی است

خود بايد بتوانند اختناق و سرکوب رژيم اسالمی را، حداقل و در ابتدا تا آن 
حد که مانع ايجاد تشکل کارگری است پس بزنند و به عقب برانند و اين 
نيازمند بوجود آمدن يک جنبش غير قابل کنترل کارگری برای ايجاد تشکل 

ند و گسترده که هيچ جريانی و منجمله رژيم جنبشی چنان قدرتم. است
اسالمی امکان کنترل و مهار آنرا نداشته باشد و به اين اعتبار بتواند مانع 

جنبشی که تنها وجه مشخصه اش اين است . رژيم اسالمی را هم کنار بزند
که فعالينش کارگران را بسيج و متحد می کنند تا بدون اجازه از دولت و 

در اين جنبش به حرکت . تشکل کارگری خود را ايجاد کنندکارفرماها راسا 
نخواهد آمد مگر بخشهای مهمی از جنبش کارگری راسا و بدون اجازه از 
دولت و کارفرماها دست بکار ايجاد تشکل خود شوند، درست همانطور که 
کارگران شرکت واحد سنديکای خود را ايجاد کردند و يا اکنون هزاران 

  .تپه در حال ساختن تشکل خود هستندکارگر نيشکر هفت 
   

تشکل کارگری که بخواهد برای مطالبات کارگری مبارزه کند يعنی بر 
و ) تشکل کارگری مورد نظر گرايش چپ(مبانی ستيز طبقاتی بنا شده باشد 

، )تشکل کارگری مورد نظر گرايش راست(نه همکاری و سازش طبقاتی 
ی تجمع، آزادی بيان و انتشار به ناگزير بايد دارای حق اعتصاب، آزاد

نشريه و غيره باشد چرا که از ابزارهای مهم هر تشکل کارگری برای دفاع 
به همين دليل مبارزه کارگران ايران برای ايجاد . از حقوق کارگران است

تشکلهای طبقاتی خويش به مبارزه برای آزاديهای دموکراتيک گره خورده 
د آزاديهای دمکراتيک را دارد و در است و مکانيسمی است که ظرفيت ايجا

واقع و در عمل ستون اصلی يک مبارزه وسيعتر و عمومی تر مردم ايران 
  .برای آزاديهای فردی، اجتماعی و سياسی است

  
بر اين اساس مبارزه برای ايجاد تشکلهای طبقاتی کارگری محور يک 

د هم استراتژی سوسياليستی است که کارگر متشکل در محور آن قرار دار
برای دستيابی به ابتدايی ترين مطالبات روز کارگران و هم برای برقراری 
آزاديهای دمکراتيک که تازه فضا را برای ديگر جنبشهای اجتماعی فراهم 

می آورد تا به ميدان بيايند و برای دستيابی به خواستهايشان قاطعانه مبارزه 
گری راه را برای تغييرات کنند و نهايتا در کنار و با اتحاد با تشکلهای کار

  . بنيادی کل جامعه فراهم سازند
  

اين استراتژی شفاف و روشن و عميقا طبقاتی که تنها اتکايش به بسيج توده 
های کارگر برای ايجاد تشکل و مبارزه برای خواستهای کارگری است و 
درجه پيشرفت و معضالت آن علنی و قابل مشاهده برای همگان است بخش 

يشروترين های جنبش کارگری را به خود جلب کرده است و مهمی از پ
ميرود تا بنيانهای يک سوسياليسم متکی به کارگر را در اعماق طبقه کارگر 

  . استوار کند و نقطه پايانی باشد بر سوسياليسم غير کارگری تاريخی ايران
  
  

  چشم انداز سوسياليستی در جنبش دانشجويی
  
 در ابتدا گفتيد که جنبش دانشجويی يکی از . به جنبش های ديگر بپردازيم-

تا جائی که من می دانم اين اولين بار . محورهای مباحث کنفرانس اخير بود
در کنفرانس ساالنه اتحاد سوسياليستی کارگری است که بحث بر سر جنبش 

چه عواملی باعث . دانشجويی چنين مکانی در مباحث کنفرانس پيدا می کند
   به اين تفصيل به جنبش دانشجويی بپردازد؟شدند که کنفرانس ششم

  
اوال، متاسفانه سال گذشته موفق نشديم کنفرانس ساالنه خود را برگزار کنيم 

اگر کنفرانس ما . تا بررسی جنبش دانشجويی را هم در دستور خود بگذاريم
سال گذشته برگزار شده بود طبعا جنبش دانشجويی و مسائل آنرا در دستور 

 جناح ١٣٨۵چرا که  با مراسم روز دانشجو در سال . اشتکار خود می گذ
چپ جنبش دانشجويی وارد دوران جديدی از فعاليت خود شد و بطور عينی 

به گونه ای . به يکی از جريانات قابل اعتنا در جنبش دانشجويی تبديل گشت
که حتی جريانات ديگر دانشجويی نظير تحکيم وحدت هم با وجود تمام 

سياسی و عقيدتی که با جريان چپ داشتند قادر نبودند آنرا اختالفات عميق 
ناديده بگيرند و در هر حرکت دانشجويی قدرت و نيروی آنرا محاسبه 

بهرحال جناح چپ جنبش دانشجويی از حالت محافل مطالعاتی و . نکنند
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فعاليت حول انتشار نشريات دانشجويی خارج شده بود و قدرت تاثيرگذاری 
  .اگون جنبش دانشجويی را يافته بوددر عرصه های گون

   
دوما، دست باال پيدا کردن استراتژی گرايش چپ برای ايجاد تشکل 

از . کارگری تاثير عمده ای در صف بندی جنبش سوسياليستی بوجود آورد
آنجا که سوسياليسم کارگری ايران تفاوت خود را با ديگر جريانات چپ و 

تقادات پايه ای و برنامه ای بلکه از ليبرال و سوسيال دمکرات نه از سر اع
سر استراتژی بيان کرده بود، دست باال يافتن استراتژی گرايش چپ، دست 

استراتژی . باال يافتن يک استراتژی سوسياليستی کارگر متشکل محور بود
های ديگر در تناقض با واقعيات اوضاع سياسی و طبقاتی قرار گرفتند در 

کل محور منطبق است با اوضاع سياسی و صورتيکه استراتژی کارگر متش
به عبارت ديگر قدرت گرفتن جناح چپ جنبش کارگری . جنبش کارگری

پشتوانه ای شد برای عروج يک نوع ويژه از سوسياليسم که محورش به 
اين خط مشی . ميدان آوردن طبقه کارگر بصورت يک طبقه متشکل است

ات اصلی پايه گرفته بود از آنجا که در جنبش کارگری بعنوان يکی از طبق
الجرم سريعا به جنبشهای ديگر و از جمله جنبش دانشجويی هم سرايت کرد 
و يک جدال پايه ای را بر سر استراتژی سوسياليستی و غير سوسياليستی 
در جنبش دانشجويی دامن زد و ميرود تا دوران جديدی را در چپ ايران 

  .     از بنياد تغيير دهدشکل دهد و  آرايش و صفبندی در چپ ايران را 
  
   چه ويژگی داشت و بيانگر چه بود؟  ١٣٨۵ مراسم روز دانشجويی سال -
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 در عين اينکه عروج يک جريان چپ ١٣٨۵مراسم روز دانشجوی سال 
. دانشجويی را علنا نشان داد خطراتی را که آنرا تهديد ميکرد نيز عيان کرد

ح چپ آن تحت لوای انقالب پس از سرکوب جنبش دانشجويی و به ويژه جنا
 که به رهبری بنی صدر و پادويی فيلسوفانی امثال ١٣۵٩فرهنگی در سال 

سروش بود، برای اولين بار جناح چپ جنبش دانشجويی به جلوی صحنه 
بيش از يک دهه پس از آنکه تشکل دانشجويی دفتر تحکيم وحدت . آمده بود

ان هوادار آن و در حوزه و دانشگاه که توسط ايادی رژيم و دانشجوي
 ايجاد شد در رئيس جمهور شدن خاتمی ۶٠برهوت سرکوب وحشيانه دهه 

نقش عمده ای ايفا کرد فضای دانشگاهها نيز مملو از جنب و جوش گشت و 
ابتدا . نسبت به گذشته متحول شد و دوران متفاوتی را پشت سر گذاشت

شتند سر جمهور شدنش سهم مهمی دادانشجويان از خاتمی که در رئيس 
 ١٨خورده شدند که در اين سرخوردگی کشتار و سرکوب دانشجويان در 

ال آن تسلط فکری و سياسی بدنب.  تاثير بنيادی داشت١٣٧٨تير سال 
متفکران جنبش اصالحات سياسی نيز در ميان دانشجويان خدشه دار شد و 

جای خود را به استراتژی ها و افکار و عقايدی داد که از زاويه ای  
برالی و سوسيال دمکرات در انتقاد به خاتمی و جريان اصالحات لي

اين جريان که به طرفداران رفراندوم . حکومتی با دانشجويان همصدا شدند
معروف شدند بسرعت تجزيه شدند و بخشی از آنها به طرفداران حمله 

جريان طرفدار حمله نظامی آمريکا نمی . نظامی آمريکا به ايران پيوستند
در ايران فعاليت کند و هيچ بروز علنی در دانشگاهها داشته باشد و توانست 

اوال و مطابق تحليل . ناکارايی طرح رفراندوم هم بسيار زود آشکار شد
خودشان رژيم اسالمی تا نفس در بدن داشت تسليم برگزاری رفراندوم برای 
تغيير خود نمی شد و دوما آن نيرويی که چنان قدرتمند باشد که رژيم 

سالمی را تا آستانه سرنگونی به عقب براند احتياجی به رفراندوم برای ا
بی پايگی و تناقضات در خود طرح رفراندوم فضای . تغيير رژيم ندارد

مناسب را برای شنيده شدن وسيع عقايد و نظريات چپ و سوسياليستی در 
ميان دانشجويان آماده کرد و اين در کنار فعال شدن جنبش کارگری و به 

لوی صحنه آمدن فعالين راديکال و سوسياليست آن، زمينه شکل گيری ج
 ١٣٨۵مراسم روز دانشجوی سال . جناح چپ جنبش دانشجويی را مهيا کرد

روز ابراز وجود علنی جناح چپ دانشجويی بود که از حالت صرف محافل 
مطالعاتی و انتشار نشريات دانشجويی خارج شده بود و بعنوان يک جريان 

ذار وارد صحنه شد، جريانی که متشکل از محافل گوناگون چپ تاثير گ
دانشجويی و از دانشگاههای مختلف بودند و با آنکه هر يک از مسيرهای 
متفاوتی به اين نقطه مشترک رسيده بودند و با  وجود اختالفاتی که با هم 

بعالوه و مهمتر . داشتند بعنوان يک مجموعه چپ و سوسياليست ظاهر شدند
 بيانگر خطرات مهلک آوانتوريستی و ماجراجويانه ای که جنبش اينکه

دانشجويی و به خصوص تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب را 
البته ما به سهم خود کوشيديم تا جناح چپ جنبش . يد می کرد نيز بودتهد
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 با آنکه اساسا متوجه ١٣٨۶ضربه به جناح چپ جنبش دانشجويی در آذر 
تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب بود که ظاهرا از گرايش 
سوسياليسم کارگری ايران و استراتژی کارگری آن دور بود اما از نظر 

روند رو به پيشی که در جريان بود بزرگترين ضربه سياسی به سياسی و 
گرايش سوسياليسم کارگری ايران در چند ساله اخير بود و بيشترين ضرر 

جناح چپ جنبش دانشجويی تا آنجا که به . و زيان سياسی را متوجه آن کرد
عقايد سياسی بر ميگشت در حال تفکيک خود از ديگر جريانات نظير 

وسيال دمکراتها بود و اينرا نشريات متنوعی که توسط ليبرالها و س
همين روند تفکيک در قبال . دانشجويان چپ منتشر ميشد نشان می داد

انتخاب و يا دست باال يافتن يک مشی سياسی و يک استراتژی معين در 
يعنی جناح چپ . درون اين جنبش نوپای دانشجويی در جريان بود

 از غير سوسياليستها بود و هم خطوط دانشجويی هم در حال تفکيک خود
مختلف در درون کل مجموعه چپ هم در حال تفکيک خود بودند و اين 
. بنياد پويايی و شادابی اعجاب آور درونی جناح چپ جنبش دانشجويی بود

سياستهای ماجراجويانه و آوانتوريستی حکمتيستها اين روند طبيعی و 
يک بشکل ديگری و پس از ضربه اجتناب ناپذير را قطع کرد تا همين تفک

کليه دانشجويان دستگير شده و  و پس از آزادی ١٣٨۶ آذر ١٣مهلک 
بصورت ايجاد تشکل دانشجويان سوسياليست دانشگاههای ايران صورت 

 مقايسه کرد اگرچه در ۶٠اين اتفاق را می توان با ضربات دهه . گيرد
می به چپ ايران بات رژيم اسالبا ضر. ابعادی کوچکتر اما از همان جنس

تگيريها و يعنی دس.  درست همين اتفاق روی داد١٣۶٠ خرداد ٣٠پس از 
ژيم اسالمی روند تفکيک و تحوالت پويا و اجتناب ناپذيری را کشتارهای ر

که به نفع مارکسيسم انقالبی در جريان بود را قطع کرد تا بشکل ديگری 
  . جريان يابد

 کنيم که متاسفانه موفق دانشجويی را نسبت به اين ماجراجويی ها هشيار
  . نشديم

  
     کدام خطرات آوانتوريستی جناح چپ دانشجويی را تهديد می کرد؟-
  

 چپ دانشجويی عينيت يافته بود و اين  جناح نوپای١٣٨۵ آذر سال ١۶در 
در اين . ظرفيت را داشت که در ادامه مسيرهای متفاوتی را طی کند

مجموعه هم شعار استراتژيک و سوسياليستی اتحاد جنبش دانشجويی و 
با جنبش کارگری حضور داشت و هم تحليلهای غلط جريانات جنبش زنان 

. مختلف کمونيسم کارگری از اوضاع سياسی و موقعيت جمهوری اسالمی
بطور مشخص هم تحليل حزب کمونيست کارگری که اوضاع را انقالبی و 
جمهوری اسالمی را در آستانه سقوط  فوری می دانست حضور داشت و 

بی بودن اوضاع اعتقاد نداشت اما می به انقالهم حزب حکمتيست که 
پنداشت که آمريکا به ايران حمله می کند و حاصل آن چيزی جز از هم 
پاشيدن شيرازه امور جامعه نيست و راه مقابله با آنرا يک نيروی مسلح 

  . حزبی می دانست و نامش را گارد آزادی گذاشته بود
  

اين دو حزب که به جناح تاکتيکها و فعاليتهای منبعث از تحليلهای نادرست 
چپ نوپای جنبش دانشجويی ارائه می شد با شرايط و اوضاع سياسی ايران 
و سطح مبارزه طبقاتی ناهمخوان بود و جنبش دانشجويی را از مسير 

و به ويژه و تا آنجا که به . استراتژيک اتحاد با جنبش کارگری دور ميکرد
ی پيوستن همه فعالين حکمتيستها و سياست و فراخوان عمومی آنها برا

جنبشهای اجتماعی به نيروی مسلح گارد آزادی بر می گشت شديدا 
ما اين خطر را تشخيص داديم و کوشيديم تا . ماجراجويانه و خطرناک بود

جناح چپ جنبش دانشجويی را از پيوستن به راهها و روشهايی که اين دو 
فق نشديم و شد حزب طرح می کردند برحذر داريم اما متاسفانه کامال مو

  . آنچه که نبايد ميشد

  
زمان حفر سنگرها فرا رسيده "در جناج چپ جنبش دانشجويی هم صدای 

شنيده ميشد و هم صدای اتحاد جنبش دانشجويی و جنبش زنان با " است
اعتقاد به هر يک از اينها معنای دو نوع فعاليت و دو آينده . جنبش کارگری

ما کوشيديم به جناح . کامال متفاوت برای جناح چپ جنبش دانشجويی بود
و نگرش متفاوت به اوضاع، چپ جنبش دانشجويی نشان دهيم که اين د

  
   ضربه در چه شرايطی بود؟ -
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جنبش دانشجويی را به فعاليتها و رفتن به مسيرهای مختلف وا می دارد و 
طبعا خود را در کنار دانشجويانی می دانستيم که از سمتگری جنبش 
دانشجويی به سوی اتحاد با جنبش کارگری و فعاليتهای ناشی از آن دفاع 

  . می کردند
  

سياليستی و کارگری در جنبش دانشجويی دست باال يافتن يک استراتژی سو
تقريبا اجتناب ناپذير بود چون اين استراتژی در جنبش کارگری دست باال 

ثمر يافته بود و لذا مقاومت در مقابل پيشرفت آن در جنبش دانشجويی بی 
سوسياليسم ايران تنها می توانست و تنها می تواند يک سوسياليسم . بود

عميقا کارگری باشد هم از نظر بافت و هم از نظری و اين چيزی جز 
برتری يافتن يک استراتژی سوسياليستی در جنبش کارگری، زنان و 

ماجراجويی حکمتيستها باعث شد تا روند تغيير . دانشجويی نمی تواند باشد
ير جنبش دانشجويی به سمت يک استراتژی سوسياليستی شاداب و متين مس

و با حذب بيشترين نيروی فعال دانشجويی که ظرفيت فعال شدن در گرايش 
  .  سوسياليسم کارگری را داشتند توام نباشد

  
   آيا تدارک حمله رژيم اسالمی به جنبش دانشجويی آشکار نبود؟ -
  

به جناح چپ جنبش دانشجويی متحد کليه جناحهای رژيم در ضربه زدن 
حتی آن بخشی از رژيم اسالمی که معموال به فشارها و سرکوب . بودند

فعاليتهای دانشجويی اعتراض می کردند نه تنها پيشاپيش اعالم داشتند که از 
سرکوب دانشجويان چپ حمايت می کنند بلکه در ميانه راه خويشتن داری 

وزارت اطالعات فعاليت دانشجويان چپ خود را از دست دادند و از اينکه 
نشريه شهروند به سردبيری . کرده است علنا انتقاد کردند" تحمل"را 

قوچانی، و علوی تبار از ايدئولوگهای اصالح طلبان حکومتی درباره 
خطرات رشد سوسياليستها در دانشگاهها هشدار دادند و وزارت اطالعات 

 ١٣٨۶در فروردين . يب کردندرا به سرکوب دانشجويان چپ تشويق و ترغ
اصالح طلبان حکومتی علنا خواستار سرکوب دانشجويان چپ شدند و 
آشکار بود که وزارت اطالعات در تدارک حمله به جناح چپ جنبش 

ماجراجويی . تدانشجويی است و منتظر فرصت مناسب و بهانه الزم اس

اع خود بهانه مطلقا غير قابل دف" اقدام معين"دی حکمتيست با آن های معدو
 به جناح چپ جنبش ١٣٨۶الزم را به رژيم اسالمی دادند تا در آذر 

  .بويژه در تهران اين ضربه مهلک بوددانشجويی ضربه بزند که به 
   

طبعا جرياناتی که اوضاع را انقالبی، رژيم اسالمی را در آستانه سقوط 
ن شيرازه فوری، يا آمريکا را در صدد حمله نظامی به ايران و پاشيده شد

امور بدانند تصميمات تاکتيکی و فعاليتهايشان گوش شنوايی برای هشدار 
ندارند و فعاليتهای " در آستانه سقوط"نسبت به خطر حمله رژيم 

سازمانگرانه برای اتحاد جنبش کارگری و جنبش دانشجويی در جامعه ای 
فکری و است از دستگاه " در آستانه از هم پاشيدن بر اثر حمله آمريکا"که 

  . تحليلی شان خارج است
  
   تاثيرات ضربه به جنبش دانشجويی چه بود؟ -
  

ضربه به دانشجويان بالفاصله و توسط اکثر نيروهای اپوزيسيون محکوم 
شد و فعاليتهای گوناگونی در داخل و خارج کشور برای آزادی آنها براه 

ضربه بودند قبل از بيان هر انتقاد علنی به عواملی که مسبب اين . افتاد
فعالين . فعاليت برای آزادی دانشجويان زندانی در مرکز توجه قرار گرفت

گرايش سوسياليسم کارگری در جنبش دانشجويی بدرست و تا زمانيکه کليه 
دانشجويان آزاد نشدند هيچگونه انتقادی به فعاليتهای تاکنونی را علنا مطرح 

  . نکردند
  

 چنان تاثير گذار بود که پرونده  به جنبش دانشجويی ١٣٨۶ آذر ١٣ضربه 
فعاليت جناح چپ جنبش دانشجويی را تا آن مقطع بست و هر نوع ادامه 
فعاليت آنرا منوط به ارزيابی از فعاليت چند ساله جناح چپ تا مقطع ضربه 

هيچ جريانی نيست ادعا کند که بدون يک ارزيابی از آنچه تاکنون . کرد
يی می تواند يک فعاليت ثمر بخش را اتفاق افتاده است جناح چپ دانشجو

منتها يک موضوع از پيش آشکارا .  آذر مجددا آغاز کند١٣پس از ضربه 
ا به ضرر اعمال معدودی بود و آن اينکه ارزيابی از فعاليتهای تاکنونی قطع

  .ت تمام ميشودماجراجو و آوانتوريست حکمتيس
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    جلب حمايت جنبش کارگری جهانی از کارگران ايران
صيت عليه اتحاد به همين دليل کوشيدند با کمپين اتهام زنی و ترور شخ

سوسياليستی کارگری و فعالينش مانع ارزيابی از سياستها و فعاليتهای 
ناهمخوان حزب خود با جنبش دانشجويی شوند و در عين حال موضوع را 
اختالفات سازمانهای چپ جلوه دهند و نه اختالفات دو جريان در جناح چپ 

انشگاههای با دخالت تشکل دانشجويان سوسياليست د. جنبش دانشجويی
اليت آوانتوريستها و ضرباتی که به جناح چپ سراسر کشور در نقد فع

 معدودی که تشکل جنبش دانشجويی زدند کارنامه ماجراجويی های
  . دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب را به نابودی کشاندند برمال شد

  
 کنفرانس ششم فعاليت برای جلب  از ديگر موضوعات مورد بحث در-

در خارج کشور، . همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج کشور بود
اين عرصه از فعاليت همواره مورد تائيد و تاکيد اتحاد سوسياليستی 

چه مسئله جديدی بحث مفصل در اين باره را ايجاب . کارگری بوده است
    می کرد؟

  
لب همبستگی با جنبش کارگری ايران ما همواره بر فعاليت برای ج. بله

چرا که اين وجهی از فعاليت جنبش . تاکيد داشتيم و در آن فعال بوديم
کارگری ايران است که فعال و بنا به موقعيت فعلی طبقه کارگر ايران در 

به عبارت ديگر اين تنها عرصه از فعاليت در خارج . خارج انجام ميشود
.  ادامه جنبش کارگری در داخل استکشور است که مستقيما و بالواسطه

اوال، فعاليت برای . بحث مفصل در اين عرصه به دو دليل ضروری بود
جلب همبستگی در خارج کشور وارد دوران جديدی شده است که بايد آنرا 

 فعاليت دخيل کرد، و شناخت و تغييراتی را که الزم است در اين عرصه از
ات و جانفشانی های طبقه کارگر ايران دوما، به اندازه ای که شايسته مبارز

جنبش کارگری ايران به آن نياز مبرم دارد رشد و است، و به حدی که 
حمايت از جنبش کارگری ايران در خارج کشور . گسترش نيافته است

ظرفيت و پتانسيل رشد عظيمی نسبت با آنچه االن هست دارد و لذا بايد 
  . ها را رفع نمودموانع رشد و گسترش آنرا تحليل کرد و آن

يت تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب از ضرباتی که به دليل فعال
برای خود فعالين سابق . چند ماجراجو خورد هنوز کمر راست نکرده است

ازی اين تشکل و هر و فعلی اين تشکل نيز آشکار است که هر نوع بازس
نوع فعاليت تاثير گذار آن بدون يک ارزيابی صريح و قانع کننده از آنچه 

 در اين تشکل از سر گذرانده است و تعيين نقش و سهمی که آوانتوريستها
  . آن داشتند، ممکن نيست

  
تشکل دانشجويان سوسياليست فعاليت خود را از همين نقد و ارزيابی شروع 

رچوب استراتژی اتحاد با جنبش کارگری فعاليت می کرده است و در چها
و مهمتر آنکه ايجاد تشکل های توده ای دانشجويی را در دستور کار . کند

ايران برای اولين بار است که چنين در تاريخ جنبش دانشجويی . خود دارند
تشکلهای دانشجويی در ايران همواره تشکل اليت و . تالشی آغاز می شود

 هم متمايز  آنها را ازنخبگان دانشجويی بوده است که خط مشی های سياسی
در واقع هر خط مشی سياسی معين تشکل ويژه خود را . می ساخته است

تبار تالش برای متحد کردن وسيع به اين اع. در دانشگاهها داشته است
گامی است که گرايش سوسياليسم کارگری " صنفی"دانشجويان در تشکلهای 

پيشتاز آن است و می رود تا آنرا بيازمايد و با مشکالت و موانع آن دست و 
  . پنجه نرم کند

  
جلب همبستگی برای جنبش کارگری بيش از دو دهه است که اساسا  -

مشخصات . توسط فعالين جنبش کارگری ايران در خارج کشور جريان دارد
  اين دوره جديد چيست و چه تفاوتی با گذشته کرده است؟ 

  
فعاليت برای ايجاد همبستگی کارگری دوران متفاوتی را پشت سر گذاشته 

ت که توضيح مفصل درباره هر کدام را بايد به فرصت ديگر و اساسا به اس
نوشته هايی که بطور مشخص به همين موضوع اختصاص دارد، واگذار 

در دوره .  دوره تقسيم کرد٢به اختصار اين فعاليت را می توان به . کرد
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راسا وظيفه نمايندگی و بيان اول فعالين کارگری گريخته از چنگ رژيم 
ات طبقه کارگر ايران را بعهده گرفتند و با کار مداومی نزديک به دو مطالب

دهه جنبش کارگری کشورهای محل اقامت خود را با مسائل جنبش کارگری 
ايران آشنا کردند و حمايت آنها را در دفاع از خواستهای کارگران و در 

اين . اعتراض به سرکوب جنبش کارگری توسط رژيم اسالمی  جلب کردند
اول ماه مه سقز در سال ه با عروج جنبش کارگری ايران پس از دور

جلوی صحنه آمدن فعالين جبنش کارگری در داخل و .  به پايان رسيد١٣٨٣
ری آگاهی و آشنايی وسيع تشکلهای کارگری جهانی با اوضاع جنبش کارگ

ايران و حمايت بين المللی از طبقه کارگر ايران اين دوره را از دوره اول 
در اين دوره فعالين جنبش . يسازد و از مشخصات دوره دوم استجدا م

کارگری در ايران به انحای گوناگون متشکل شده اند و نشريه منتشر می 
کنند و خود وظيفه بيان خواستهايشان را راسا بعهده گرفته اند و به دوره ای 
ن که فعالين خارج بشکل نيابتی مطالبات کارگری را بيان می داشتند، پايا

در دوره دوم حتی بيشترين سخنرانيهای صورت گرفته در خارج . دادند
کشور توسط فعالين جنبش کارگری داخل و توسط شبکه اينترنتی انجام شده 

  . است
  
بازتاب مشخص به ميدان آمدن خود فعالين جنبش کارگری در داخل که  -

کمپينهای شما از آن بعنوان يکی از داليل دور دوم نام ميبريد در فعاليت 
  همبستگی چيست؟ 

  
رشد جنبش کارگری ايران فعاليت همبستگی در خارج کشور را به يک 

بدين معنی که اکنون وظيفه . فعاليت کامال پشت جبهه ای تبديل کرده است
اين کمپينها رساندن صدای جنبش کارگری و فعالينش که فی الحال خود 

 خبری صادر می کنند به دارای انواع نشريه و تشکل هستند و اطالعيه های
دوران مرجعيت کمپينهای همبستگی که راسا . جنبش کارگری جهانی است

و بشکل نيابتی خواستهای جنبش کارگری را بيان می کردند و يا برايشان 
اکنون فعاليت کمپينهای . سياست و شعار تعيين می کردند، پايان يافته است

 فعاليتهای تشکلها و فعالين جنبش همبستگی تنها می تواند فعاليتی اساسا تابع
يعنی . کارگری در داخل باشد و به اين اعتبار کامال  پشت جبهه ای است

اصل جنبش کارگری ايران و تشکلها و فعالينش در داخل است و فعاليت در 
  . خارج و کمپينهای همبستگی پشت جبهه جنبش کارگری ايران است

  
ط گوناگون در کمپين های دوره جديد موانع همکاری گرايشات و خطو

بدين معنی که مبنای اتحاد در اين کميته ها و کمپينها . همبستگی را می کاهد
نه توافق بر سر نظرات و سياستهای هر يک از اين گرايشات و خطوط 
مختلف و افراد است و نه توافق بر سر مخرج مشترک مواضع و سياستهای 

نبش کارگری ايران عليه اين کميته ها برای حمايت از کل ج. آنهاست
کارفرماها و دولت ايجاد شده است و لذا جلسات اين کميته ها تنها محل 
بحث بر سر چگونگی دفاع از جنبش کارگری ايران و طرح ها و ابتکارات 

اين سهولت در متحد شدن کمک بزرگی به . معين در اين زمينه است
ظر قدرت بسيج در گسترش کمپينهای همبستگی هم از نظر تعداد و هم از ن
و اين در گرو . برگزاری تظاهراتها و جمع آوری کمک مالی است

همکاری تنگاتنگ و اتحاد اين کمپينها در ظرفهای بزرگتر است چرا که 
بطور مثال تنها تظاهراتها و کمپينهای جمع آوری کمک مالی که فراتر از 

 شود يک شهر و يک کشور و هماهنگ با هم و در يک زمان معين انجام
اين اتحاد و هماهنگی را بايد . قدرت تاثير گذاری و امکان موفقيت دارد

بوجود آورد و موانع آنرا با حوصله و صبوری و با بيشترين انعطاف بر 
تا آن روز اين همکاريها می تواند به اشکال مختلف و تحت . طرف کرد

هر نامها و عناوين متفاوت صورت گيرد، از اتحاد عمل های موردی با 
تعداد ممکن از اين کميته ها و کمپينها تا اتحادهای دائمی تری که نمونه 

  . هايی از آن هم اکنون وجود دارد
  
 بيانيه کنفرانس بر دوران کريستاليزه شدن و هويت مشترک بخشيدن به -

گرايش سوسياليسم کارگری تاکيد دارد و شما اينجا از همکاری گرايشات 
.  هم با بيشترين انعطاف صحبت می کنيددر کمپينهای همبستگی و آن

  چگونه ميشود هر دو اين سياستها را با هم و همزمان داشت؟ 
  

اولويت مهم ما تالش برای ايجاد يک هويت مشترک و شفاف برای گرايش 
ف گرايشات چپ و راست  بر سر اختالسوسياليسم کارگری است و بحث

 20  19



تالش است و در داخل در جنبش کارگری تنها و تنها بخش کوچکی از اين 
اما از آنجا که سوسياليسم . و خارج کشور جريان داشته و ادامه خواهد يافت

کارگری هيچ منفعتی جدا از منافع کل طبقه ندارد در خارج کشور و در اين 
کمپينها می توانيم با گرايشات و خطوط ديگر و در چهارچوب فعاليت 

 کارفرماها و دولت مشترکا کمپينی در دفاع از جنبش کارگری ايران عليه
از منظر سوسياليسم کارگری اينها با هم تناقضی ندارند مادام . فعاليت کنيم

که گرايشات و خطوط ديگر اين کمپينها را عليه سوسياليسم کارگری بکار 
مسئله اين است اتحاد درچهارچوب کمپينهای همبستگی نظير . نمی گيرند

نيست که بر يک اعتقادات پايه ای، اتحاد در احزاب و سازمانهای سياسی 
چسب اتحاد در کمپينهای همبستگی . غيره متکی باشد... برنامه ای و

. همانطور که باالتر هم توضيح دادم در نزديکی نظری گرايشات نيست
آنچه اين همکاری ها را حفظ می کند اوال، نحوه تصميم گيری شفاف و 

و فردی حاضر نيست وارد هيچ گرايش . روشن و بر اساس اتفاق آرا است
يک فعاليت مشترک با خطوط و گرايشات ديگر شود و بر اساس روشی 
بجز تصميم گيری بر اساس اتفاق آرا عمال به مهر پالستيکی تائيد اقدامات 

دوم، وجود مناسبات سالم، . و سياستهايی تبديل گردد که با آن موافق نيست
گيری از محفل بازی و اصولی و شفاف است تا تضمينی باشد برای جلو
فعاليت مشترک گرايشات . توطئه های مخفيانه عليه ديگر گرايشات و افراد

چسب  فقط بر مبناى احترام متقابل و اجتناب ازبردر کمپينهای همبستگی 
زنى وهتك حرمت و شرافت سياسى يكديگرامكان پذير است و به جز آن، 

بارزه و منافع کل طبقه اتحاد و فعاليت مشترک گرايشات برای حمايت از م
  .  کارگر عليه کارفرماها و رژيم اسالمی را خدشه دار می کند

  
جلب همبستگی تشکلهای کارگری جهانی با جنبش کارگری ايران در دور  -

  جديد چه جايگاهی يافته است؟
  

کميته ها و کمپين های همبستگی در خارج کشور تا هنگامی که خود فعالين 
 راسا قادر به ايجاد ارتباط با جنبش کارگری بين و تشکلهای داخل کشور

با . المللی نشده اند، وظيفه متصل نگاه داشتن اين دو را به عهده دارند
پيشروی جنبش کارگری به سمت تشکل يابی اين فعاليت هم پايان می يابد و 

بطور مثال کارگران واحد سنديکای خود را ايجاد . بسيار کمرنگ می گردد
در خارج کشور، . تحاديه جهانی کارگران ترانسپورت پيوستندکردند و به ا

اکنون اتحاديه جهانی ترانسپورت بيشترين بار حمايت از سنديکای واحد را 
بعهده دارد و راسا در دفاع از آنها کمپين حمايتی ميگذارد و لذا اين کمپينها 

هماهنگ هستند که بايد خود را با کمپين اتحاديه جهانی ترانسپورت تنظيم و 
بايد تاکيد کرد اينجا منظور جلب همبستگی از تشکل های اصيل . کنند

کارگری است مستقل از سياستهای حاکم بر آنها که ممکن است ليبرالی يا 
سوسيال دمکراسی باشد و نه نهادهايی که تحت عناوين مختلف، نظير مرکز 

ی به همبستگی آمريکايی، که ابزار دست سياست خارجی دولتهايشان برا
به اين اعتبار کمپين های همبستگی . فساد کشاندن جنبش های کارگری است

بايد نسبت به فعاليتهای مرکز همبستگی آمريکا برای رخنه و به فساد 
بعالوه ضروری . کشاندن جنبش کارگری ايران حساسيت مطلق داشته باشند

نظير است تا تشکلها و فعالين جنبش کارگری در داخل هم نسبت تشکلهايی 
مرکز همبستگی آمريکايی و همچنين نسبت به افرادی که عموما ارتباطشان 

  . را با تشکلهای کارگری برقرار می کنند، حساس باشند
    
  

  جنبش زنان و تکاليف گرايش سوسياليسم کارگری
  
 در کنفرانس يک سمينار جانبی نيز در مورد جنبش زنان و کمپين يک -

جموع دخالت موثر سوسياليسم کارگری در در م. ميليون امضا برگزار شد
  جنبش زنان از چه زاويه ای اهميت دارد؟ 

 
با عروج جنبش اصالحات و رئيس جمهور شدن خاتمی يک خط مشی 
معين که ملغمه ای از سوسيال دمکراسی و ليبراليسم بود در جنبش 
کارگری، جنبش دانشجويی و جنبش زنان به جلوی صحنه آمد و وظيفه 

و تا آنجا به جنبش (ين جنبشها را از زاويه ای اساسا ليبرالی سخنگويی ا
به اين . ، به عهده گرفتند)زنان بر می گردد بعضا آغشته به اسالم نيز بود

اعتبار هرگونه تاثير گذاری سوسياليستی در اين جنبشها در گرو نقد 
ليبراليسم هم از نظر عقيدتی و هم از نظر استراتژی معينی بود که برای 
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در قسمت های قبل روندی که دو . ر يک از اين جنبشها مطرح ميکرده
جنبش کارگری و دانشجويی طی کردند تا يک استراتژی سوسياليستی در 

چنين روندی بايد در جنبش . آنها دست باال پيدا کند به اختصار بيان شد
زنان نيز طی شود و استراتژی سوسياليستی در جنبش زنان تبيين شود، 

طی چند ساله گذشته استراتژی ليبراليسم و .  و دست باال پيدا کندقوی گردد
سوسيال دمکراسی در جنبش کارگری و دانشجويی به عقب رانده شده و 
استراتژی گرايش سوسياليسم کارگری در آنها دست باال يافته است اما 

  . استراتژی ليبرالی هنوز بر جنبش زنان کماکان سلطه دارد
  

ی و سوسياليستی بدون دست باال يافتن در جنبش زنان يک استراتژی طبقات
و يا حداقل عروج آن بعنوان يکی از دو شاخه اصلی در جنبش زنان هنوز 

تنها يک جنبش کارگری که بر اساس يک استراتژی . کامل نيست
سوسياليستی ديگر جنبشهای اجتماعی را نيز در کنار خود داشته باشد، يعنی 

ين جنبشها در عين اينکه برای مطالبات خود بگونه ای که هر يک از ا
مستقيما مبارزه می کنند بر مبنای يک استراتژی واحد بخش های مختلف 
يک جنبش طبقاتی و سوسياليستی را شکل دهند امکان و قدرت دستيابی به 
وسيع ترين آزاديهای فردی و اجتماعی و الغای مالکيت خصوصی بر ابزار 

کنفرانس ششم بر ضعف گرايش سوسياليسم . اردتوليد و لغو کار مزدی را د
کارگری در جنبش زنان انگشت نهاد و لزوم شروع اقداماتی برای رفع آن 

حتی همين که سودابه مهاجر بحث بر سر جنبش زنان . را ضروری دانست
و کمپين يک ميليون امضا را در يک سمينار جانبی ارائه داد و نه در جلسه 

ی که بيانگر مواضع ما در قبال جنبش زنان رسمی و برای تصويب اسناد
باشد، باندازه کافی گويای ضعف گرايش سوسياليسم کارگری در جنبش 

  . زنان و کارهای زيادی است که بايد انجام گيرد
  
 پرداختن به کمپين يک ميليون امضا و نقد آن چه مکانی برای گرايش چپ -

  و سوسياليست در جنبش زنان دارد؟
  

ی و سوسيال دمکراسی در جنبش زنان، که آغشته به اسالم خط مشی ليبرال
را نيز در بر ميگيرد، اکنون در کمپين يک " فمينسيم اسالمی"نيز هست و 

توسط چپها و سوسياليستها تاکنون انتقاداتی به . ميليون امضا متشکل است
کمپين يک ميليون امضا صورت گرفته اما اساسا از زاويه اختالفات 

ئولوژيک به ويژه نقد آميختگی آن با اسالم و دخيل بستن آنها عقيدتی و ايد
بوده و يا تشريح و اختالفات " اليت"به آخوندهای دارای رساله به اصطالح 

اما اين نقدها که بعضا . برنامه ای و نوع مطالبات را مد نظر داشته است
 بسيار اصولی، عميق و وزين بوده نتوانسته است راه را برای عروج شاخه

ای و يا نوعی از جنبش زنان که خود را رسما و علنا در کنار جنبش 
  . کارگری و دانشجويی بداند، راهگشا باشد

  
طبعا نقد گرايش سوسياليسم کارگری به کمپين يک ميليون امضا قبل از 
آنکه از زاويه اختالفات عقيدتی، ايدئولوژيک، برنامه ای و يا مطالباتی 

. ی اين کمپين برای دستيابی به خواستهای زنانباشد نقدی است به استراتژ
استراتژی منبعث از ليبراليسم حاکم بر کمپين يک ميليون امضا را بايد نقد 
کرد و در تقابل با آن استراتژی سوسياليستی و راديکالی را برای پيشروی 

يک . جنبش زنان در جهت کسب مطالباتش تبيين نمود و تثبيت کرد
سياليستی که بتواند راهها و روشهای کامال واقع استراتژی طبقاتی و سو

. گرايانه، عملی و کارساز را برای پيشروی جنبش زنان بيان و تشريح کند
در اين صورت اساس مباحث در جنبش زنان حتی اگر تا عميق ترين 
سطوح تئوريک، نظری و سياسی عليه ليبراليسم و سوسيال دموکراسی 

 اسالم و رفت و آمدهايشان به حوزه های جريان يابد و يا آميختگی آن با
علميه را افشا کند، حول چگونگی پيشروی عملی جنبش زنان برای کسب 

در اين پروسه است که فعاليت محافل سوسياليستی . مطالباتش خواهد بود
پراکنده و فی الحال موجود در جنبش زنان می تواند متحد شود و با 

يليون امضا فضايی برای دخالت تضعيف استراتژی حاکم بر کمپين يک م
تمامی مباحث در جنبش زنان نشان می دهد که . موثر در جنبش زنان بيابد

تا آنجا که به جنبه نظری بر می گردد گرايش سوسياليستی در اين جنبش 
بسيار قوی و قدرتمند است اما در تعيين پيشرويهای عملی جنبش زنان 

قدرت و . وريکش باشد، نيستدارای سهم و نقشی که متناسب با قدرت تئ
نيروی نظری و تئوريک محافل فی الحال موجود سوسياليستی در جنبش 
زنان تنها زمانی سهم سزاوار و شايسته خود را در تعيين سرنوشت جنبش 
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زنان بدست می آورد که اين قدرت نظری در تبيين و دفاع از يک  
باحث تئوريک و درست همانند م. استراتژی سوسياليستی بکار گرفته شود

نظری در جنبش کارگری و جنبش دانشجويی در چند ساله گذشته که همگی 
در خدمت تبيين، بيان و دفاع از يک استراتژی واقع گرايانه و کارساز 
سوسياليستی در اين جنبش ها شد، در جنبش زنان نيز موقعيت ضعيف يا 

اشد که اين ی بقوی گرايش سوسياليسم کارگری در نهايت به حد و  درجه ا
عملی خود در راه کسب جنبش استراتژی اين گرايش را برای پيشروی 

مطالباتش بر می گزيند و لذا هم موفقيت و هم موانع پيشروی آن برای 
  . همگان قابل مشاهده، نقد و ارزيابی است

  
 

 بسوی حزب و انسجام دادن به گرايش سوسياليسم کارگری
  
ستی بيش از يک سال پيش بسوی حزب را  با توجه به اينکه اتحاد سوسيالي-

، چرا )٢٠٠٧ می ٩، ١٣٨٦ ارديبهشت ١٩، ٢١به پيش شماره (انتشار داد 
  دوباره اين مباحث در دستور کنفرانس قرار گرفت؟ 

 
بيانيه بسوی حزب مصوب شورای مرکزی اتحاد سوسياليستی کارگری در 

ن نيز مورد بحث  بود و الزم بود تا در اولين کنفرانس سازما٢٠٠٧ماه می 
و بررسی قرار گيرد زيرا اين سند اهميت تعيين کننده ای در جهتگيری 

به همين دليل کنفرانس . فعاليتهای اتحاد سوسياليستی کارگری داشت و دارد
ساالنه ما سند بسوی حزب را در دستور گذاشت تا جهتگيری اساسی اتحاد 

طبعا اين جهتگيری . سوسياليستی کارگری پس از کنفرانس را تعيين کند
تنها می توانست در چهارچوب و در خدمت راههايی باشد که بيانيه بسوی 
حزب برای ايجاد يک حزب کارگری و سوسياليستی در دوران حاضر 

در تاريخ جنبش سوسياليستی احزاب با تئوری های . مطرح کرده بود
ش مختلفی ساخته شده اند چرا که مهر زمان و مکان و موقعيتی که جنب

بيانيه بسوی حزب هم از . سوسياليستی در آن قرار داشته را بر خود دارند
با توجه به تجربيات ايجاد احزاب سوسياليستی در . اين قائده مستثنی نيست

ايران بيانيه بسوی حزب، تشکيل آن نوعی از حزب را مد نظر دارد که از 

 و ديگر همان ابتدا در بطن جنبش کارگری جای دارد و فعالين کارگری
اين حزبی نخواهد بود که تشکيل . جنبشهای اجتماعی در آن دخيل هستند

شود و سپس خواهان پيوستن کارگران و ديگر فعالين جنبشهای اجتماعی به 
به همين دليل بيانه بسوی حزب راه ساختن حزب را نه از طريق . آن گردد

ريق اتحاد اتحاد بر سر پاره ای اصول اعتقادی و يا برنامه، و نه از ط
احزاب و سازمانهای موجود بلکه از طريق اتحاد فعالين سوسياليست جنبش 
. کارگری حول يک استراتژی سوسياليستی اصولی و راهگشا می داند

استراتژی سوسياليستی بنا به تعريف اصول اعتقادی و يا برنامه نيست تا 
حد کرد و بتوان عده ای را جدا از مکان اجتماعی و طبقاتيشان حول آن مت

  . حزب ساخت
  

اگر قرار بود حزبی حول اتحاد بر سر ايدئولوژی و يا يک سلسله عقايد و 
يا حول اتحاد بر سر برنامه ساخته شود طبعا بايد مباحث حول اقناع ديگران 
حول اصول آن عقايد معين و يا حول برنامه صورت می گرفت که البته 

چرا که بطور مثال هم . يبردبسيار زود روشن ميشد که اين راه بجايی نم
اکنون چندين حزب و گروه و محفل وجود دارند که هم يک رهبر عقيدتی و 
هم يک برنامه مشترک دارند و اين نشان ميدهد توافق حول عقايد و توافق 

اين مجموعه . بر سر برنامه نه اتحاد ايجاد می کند و نه مانع انشعاب ميشود
تند که کدام يک از آنها افکار و اکنون سرگرم رقابت بر سر اين هس

  . نظريات رهبر عقيدتی شان را بهتر فهميده و درک کرده است
  

در صورتيکه استراتژی سوسياليستی مربوط به حيطه فعاليت فعالين 
سوسياليست جنبش کارگری برای هدايت طبقه کارگر در مبارزات روز 

بنابراين .  داریمره کنونی است تا پيروزی نهايی در نابودی نظام سرمايه
کليه مباحث نظری حول تدوين ميسر پيشروی طبقه کارگر از مبارزات 
امروز تا به صحنه آمدن بعنوان يک طبقه کارگر متشکل و رويارويی با 
تمام چالش های در راه تا پيروزی نهايی نه تنها بالفاصله وحدت عمل 

 کارگری فعالين سوسياليست جنبش کارگری را برای به جلو راندن جنبش
در بر دارد بلکه اين خود فعالين سوسياليست جنبش کارگری هستند که در 

و اتحادی که از اين طريق در . مرکز ثقل اين حرکت و حزب قرار دارند
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ميان فعالين سوسياليست جنبش کارگری ايجاد می شود شالوده و بنيان 
حزبی است که از همان ابتدا در هر حرکت مبارزاتی خود به جنبش 

به اين اعتبار متحد . کارگری و به ميدان آوردن طبقه کارگر متکی است
شدن فعالين جنبش کارگری حول يک استراتژی سوسياليستی الجرم تاثيرات 
خود را حتی در عمل مبارزاتی روزمره طبقه کارگر هم می گذارد و برای 

استراتژی سوسياليستی يک سلسله عقايد . کل جامعه قابل مشاهده است
ت که بتوان آنرا پنهان کرد، نقشه و حرکت معين يک طبقه است و در نيس

  . مبارزات کارگری و سوسياليستی به عينه برای همه قابل مشاهده است
  

 که بيانيه بسوی ٢٠٠٧بعالوه گرايش سوسياليسم کارگری از ماه می سال 
، پيشروی قابل مالحظه ٢٠٠٨حزب منتشر شد تا مقطع کنفرانس در اوت 

ه بود که توسط خود فعالين سوسياليست جنبش کارگری از آن به ای کرد
که در قسمتهای قبل در . (نامبرده شد" عروج سوسياليسم کارگری"عنوان 

و از آنجا که اين ) مورد جنبش کارگری و دانشجويی آنرا توضيح دادم
عروج به معنای نزديک شدن اتحاد فعالين سوسياليست جنبش کارگری بر 

 طبقه کارگر بسوی سوسياليسم و وحدت نظر بر سر نوع سر مسير حرکت
موانع بر سر راه و چگونگی از ميان برداشتن آن است، اتحاد سوسياليستی 
کارگری نيز بعنوان بخش کوچکی از اين گرايش بزرگ و قدرتمند می 
بايست از بيانيه بسوی حزب گامی بجلو بردارد و وظايفی را در دوران 

اين دومين و مهمترين دليلی بود که در دستور . ندجديد برای خود معين ک
  . قرار گرفتن بحث بسوی حزب در کنفرانس را ايجاب ميکرد

  
 در خطوط کلی، چه وظيفه جديدی را کنفرانس برای رسيدن به حزب -

  توصيه کرد؟ 
  

با توجه به پيشروی عملی سوسياليسم کارگری که قبال توضيح دادم 
فه ای که مربوط به پيشروی کل گرايش کنفرانس تنها می توانست وظي

سوسياليسم کارگری باشد را تدوين کند و لذا فقط می توانست فرا سازمانی 
بعنوان يک گام اساسی، کنفرانس بر انسجام دادن و هويت مشترک . باشد

بخشيدن به گرايش سوسياليسم کارگری تاکيد کرد که بنابه تعريف پايگاه 

در واقع قدرت و نيروی اجتماعی . عمومی احزاب سوسياليست است
سوسياليسم ايران برای برپايی جامعه مورد نظر به قدرت اتحاد اين گرايش 
و توانايی آن در بسيج کل طبقه حول استراتژی مبارزاتی خويش و 
. گردآوری نيروی ديگر جنبشهای اجتماعی حول خود گره خورده است

حزاب مختلف سوسياليسم کارگری آن گرايشی است که سياستهای ا
سوسياليست را محک می زند و معياری برای دست باال يافتن خط مشی 

  . های مختلف در ميان طبقه کارگر می شود
  

. بيانيه بسوی حزب يک مسير معين برای ايجاد حزب را مطرح کرده است
ما بايد به سهم خود تالش کنيم تا در اين زمينه حرکتی راه بيافتد که طبعا با 

يک نقشه عمل معين برای ايجاد چنين حزبی هم توام خواهد مباحثی حول 
در آن هنگام اتحاد سوسياليستی کارگری هم بعنوان بخشی از اين . بود

مجموعه قطعا در آن مباحث شرکت ميکند و نقطه نظرات خود را بيان 
بنابراين يافتن يک راه حل مشخص برای ايجاد حزب امری . خواهد کرد

اناتی که ساختن حزب با اين روش معين را است مربوط به همه جري
  . اصولی می دانند

  
ايجاد حزب حول اتحاد فعالين سوسياليست جنبش کارگری بر سر استراتژی 
سوسياليستی از همان ابتدا اتحاد فعالين جنبش کارگری را حول يک پراتيک 
معين برای رسيدن به اهداف کوتاه مدت و دراز مدت طبقه کارگر مد نظر 

و به اين اعتبار از همان ابتدا در خدمت اتحاد بين فعالين گرايش دارد 
موفقيت و . سوسياليست جنبش کارگری و الجرم کل طبقه کارگر است

پيشرفت در مسير اين نوع معين ايجاد حزب در عين حال موفقيت و 
پيشروی عملی جنبش کارگری در متحد شدن و متشکل شدن نيز هست که 

تش با فعاليت فعالين سوسياليست جنبش کارگری اگر به دليل تنگاتنگی حرک
فقط . چه نوسانات طبيعی خود را دارد اما دارای يک روند رو به جلوست

  . چنين حزبی است که نبضش با نبض جنبش کارگری خواهد زد
  

همانطور که پيشتر هم گفتم انسجام بخشيدن به گرايش سوسياليسم کارگری 
 جنبه های نظری و تاريخی و شامل عرصه های مختلفی ميشود و
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انسجام و اتحاد فعالين اين گرايش حول استراتژی ويژه . ايدئولوژيک دارد
در هر جنبش معين، يعنی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی و 
غيره و ايجاد اتحاد بين اين جنبشها بگونه ای که هر جنبش در عين فعاليت 

 از يک مجموعه بزرگتر و بخشی برای دستيابی به خواستهای خود بخشی
از يک اتحاد بزرگتر بمنظور پايان دادن به نظام سرمايه داری و برقراری 

واضح است که هويت مشترک بخشيدن به اين گرايش . سوسياليسم نيز باشد
نيازمند فعاليتهای نظری بسياری است از جمله و بطور مثال در نقد 

نبش کارگری، دانشجويی و جنبش استراتژی و آرا و عقايد ليبراليسم در ج
فعاليت نظری برای ايجاد درک واحد نسبت به حزب و مسير . زنان است

ايجاد آن، ايجاد هم نظری در مورد خطوط کلی اوضاع سياسی ايران، 
اصالح طلبان حکومتی، ليبرالها، تاريخ چپ ايران پس از انقالب و يا اتحاد 

  .  امپرياليستی استحول يک سياست واحد در برخورد به دولتهای
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  از انتشارات اتحاد سوسياليستی کارگری
wsu@home.se  

www.wsu-iran.org  
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