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   سرخ تا سپيده و رهاييسرخ تا سپيده و رهاييسرخ تا سپيده و رهايي   از نان و گلاز نان و گلاز نان و گل
   مارس، روز جهاني زن8بيانيه كانون نويسندگان ايران به مناسبت 

  
  نصيب آن. پيمايي زدند  زنان كارگر صنايع نساجي شهر نيويورك در اعتراض به شرايط غيرانساني كار خود دست به راه1857 مارس سال 8

هزار زن كارگر   بار ديگر پانزده1908 مارس 8ي عطفي شد، و در  ي آنان نقطه ود، اما حركت قهرمانانهزنان دردمندِ شجاع جز ضرب و شتم پليس نب
ي اين قهرماني نيرويي  و درخواست شرايط انسانيِ كار و زندگي به شورش واداشت، تا خاطره» سرخ نان و گل«گذشته را در نيويورك با شعار  ازجان

ساز را  پترزبورگ بكشاند و با پشتيباني مردان كارگر آغاز انقالبي سرنوشت هاي سن گارگر معترض را به خيابان هزاران زن 1917 مارس 8شود كه در 
خواه گرامي   مارس را به پاس نخستين حركت متشكلِ زنانِ برابري8رقم زند؛ و اين نيرو تا امروز ادامه يابد كه زنان و مردان آزاده در سراسر جهان 

  . بدارند
هاي  بندي در زرورق جشن كوشند آن را با بسته تابند، سوداگران مي هاي اين روز را برنمي  هنوز گردهمايي هاي خودكامه تهرچند حكوم

 8دارد،  ي ديرپا هنوز بسياري از مردمان را آگاه يا ناآگاه به ناديده انگاشتن آن وامي ستيزيِ نهفته پوشالي از محتواي واقعي خود تهي كنند، و زن
تنها  ي ديرينه و پر فراز و نشيب زنان در پي حقوق انساني خويش بوده است؛ و به گواه تاريخ، فرياد دادخواهي زنان نه اره يادآور مبارزهمارس همو

امروز حتي در . سرخ فراتر رفته و به خواستِ سپيده و رهايي رسيده است هرگز خاموش نشده كه از طلبِ عدالت اقتصادي و شعار نان و گل
 شغلي و آموزشي و  ي انساني، برابري  كه حقوق شايسته ي زنان فريادي شده شده مانده و در گلو خفه ترين نقاط جهان صداهاي پنهان دهدورافتا

  .كند ي آزاد، و كنترلِ بدن خود را طلب مي سياسي، حق تعيين سرنوشت خويش، آزادي انتخاب، اختيار پوشش و مراوده
ي ستم و تبعيض، از سر نوميدي، خود و زندگي خود را به آتش  اند كه نخواستند در چنبره زناني زيسته دهدر سرزمين ما نيز از ديرباز آزا

بر » ناميبد«هاي غلط تن به زندان و شكنجه و قتل و تجاوز دادند و بار  زناني كه به جرم تسليم نشدن به خودفريبيِ سنت. بسوزانند و تباه كنند
ي گذشته، جدا  زناني كه در سه دهه. ها فرياد رهايي سر دهند ي آن زناني كه نماد آزادگي شدند تا زناني ديگر به احترام ياد و خاطره. دوش كشيدند

ش از پيش در هاي عرفي و قومي و تعصبات خانوادگي، بيش از پيش فشار تهديد، اعدام و سنگسار را احساس كردند؛ بي از قيدوبندها و تبعيض
شان به كابوسي  شمرد؛ زناني كه ديده شدن چند تار موي ها را نه جنس دوم كه گاه هيچ   دست و پا زدند كه آن  يي چنگال قوانين نابرابر و ناعادالنه

آيند؛ اما، اين  ار نميها يادآوري كرد كه جز شيء چيزي به شم  هر روز به آن- از پلك چشم تا ساق پا-شان جمعي بدل شد، و نظارت پليسيِ بدن
يي به روشنايي گام به گام  وجوي روزنه كردند پايداري نشان دادند؛ در جست همه را تاب آوردند و با وجود دردي كه در عمق جان خويش تجربه مي

هياهوي جان  دان و نثار بييي گسترده فرياد زدند و با تحمل شكنجه و زن  جا كه درد مشترك خود را در پهنه پيش رفتند و آگاهي دادند، تا آن
يي آزاد و سربلند، كه با پيشگامي در افشاي تجاوزجنسي در  زناني شجاع، جوياي زندگي در جامعه. خويش چشم جهانيان را خيره كردند

كاران  ي ستم تار ددمنشانهي كريه و رف هاي مصلحتي را شكستند، كه پرده از چهره پوشي ي پرده تنها تابوي ديرينه هاي تاريك نه ها و سلول گاه شكنجه
  . برگرفتند

گويد و اميدوار  كوش ايراني، شادباش مي ويژه زنان مبارز و سخت  را به تمامي زنان جهان، به- روز جهاني زن- مارس8كانون نويسندگان ايران 
ي عمومي دست برندارند تا خواستِ   در عرصهدار مردساالري در درون خويش و ي اين سرزمين از مبارزه با باورهاي ريشه  است زنان و مردان آزاده

  .يي رها از تبعيض و فشار و سركوب را هموار سازد آزادي و برابري به باوري همگاني تبديل شود و راه رسيدن به جامعه
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    آرش پاسخ به شش پرسش

 ٤  104 ي آرش شماره

  
 ي جنبش اعتراضي شش پرسش در باره

  
ي  هاي خيمه ي رياست جمهوري ، مرزهاي سياه استبدادِ حاكم بر ايران را درنورديد و ستون جنبش اعتراضي مردم ايران پس از انتخايات دهمين دوره

 . دمكراسي داشتي مبارزه براي اوج گيري جنبش اعتراضيِ مردم ايران، نشان از ابعاد چندگانه. استبداد را لرزاند
كش ايران، باعث شد كه خيزش مردم ايران با چنان دامن و  خانماني بخش بزرگي از مردم زحمت سي سال كشتار و زندان و شكنجه، ويراني اقتصاد و بي

اي بدل  گي پرشتاب به جنبش تودهآغاز و با ضرباهن» رأي من كو« جنبش با شعار . اي شعله كشد كه رژيم را به وحشت اندازد و مردم را اميدوار كند گستره
ي واليت فقيه به  ضرباهنگ گسترش جنبش، عمق نارضايتي مردم ايران و آمادگي آنان را براي براندازي بساط ورشكسته. شد كه رژيم را به وحشت انداخت

 .نمايش گذاشت
گير و مستمر و  اي پي اسي و آزادي و عدالت اجتماعي، مبارزهمردم ايران پس از تحمل سي سال حكومت ترور و خفقان، نشان دادند كه مبارزه براي دمكر

  .ناپذير است بازگشت
  :اي را  تدارك ببينيم نامه اندركاران مسايل اجتماعي، ويژه ي آرش، با طرح سئواالتي براي برخي از دست ما بر آن شديم كه در اين شماره

   داليل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه مي توان توضيح داد؟– 1
  تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟–2
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با خواست ها و رهبري آنها – 3

  شروع شود؟ 
 آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه و با چه چه نيروهايي كارگر هستند؟ و -4

  شرايطي؟
  بش تقويت كرد؟حاشيه اي بوده است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جن) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني -5
  توان كرد؟ ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه مي  با تجربه اي كه از انقالب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن گرفته-6
  .هاي رسيده به اين شش پرسش است خوانيد پاسخ چه در ريز مي آن

  آرش
  
  

  



   پاسخ به شش پرسش آرش 

 ٥  104 ي آرش شماره

 
هاي غربت، هر زمان كه قرار بود در آرش به مسايل كارگري  در اين سال

 مشورتي هم با او -زديم و صالح  مي خسرو شاهيبپردازيم، حتماً تلفني به يداهللا
  .مياين بار نيز او اولين نفري بود كه سئواالت را برايش ارسال كرد. كرديم مي

كشان دارد، خوشحال   زحمتي كارگر و  آرش توجه بيشتري به طبقه از اين كه
  . ارسال خواهد كردانها را برايم  قول داد كه حتماً پاسخ.شد
ها را نوشته و تنها به يك  ر داده بود كه پاسخ، تلفني خب قلبيسكته روز قبل از 5
  .ميمرگ ناگهاني او باعث شد نتيجه كار را دنبال نكن. گيري نياز دارد غلط

به اش  نگذشته بود كه ايميل يكي از دوستانچند روزي از خبر درگذشت يداهللا 
يداهللا مقاله را براي اين دوست قديمي ارسال كرده بود تا به خاطر .  رسيددستمان
 به خاطركرد  يق قديمي اظهار مياين رف. گيري را بكشد اش، زحمت غلط كسالت
 مارا براي ها   پاسخايشان محبت كرده.  امكان اين كار را ندارد،پيش آمده شرايط

 پرسش آرش است هاي يداهللا به شش خوانيد پاسخ آن چه در زير مي. ميل كردند
  . جز در موارد غلط تايپي؛بدون هيچ اديتي

  آرش
  

  
  يكارگر جنبش  شروانيپ  و  مبارزان

  
     به شش پرسش آرشيخسروشاه داهللاي پاسخ

      
 چگونه را آن داوم وي ريگ شكل و جنبش نياي اصل خصلت و لي دال-س

                                         داد حيتوض توان يم
  .برشمرد تواني م حركت نياي ريگ شكل مورد در راي اريبس ليدال

   
 مردم اميق 57 و 56ي ها سال در كه ميريبپذ اگر:  خسروشاهييداهللا
 ،ياجتماع ،ياقتصاد ضاتيتبع رفع وي اسيسي هاي آزاد تحقق جهت

 و استبداد هرگونه ازي عار جامعه ك يبه دنيرسي برا عام بطور وي اسيس
 ك يبا د،يگرد پا بري انسان ستهيشاي زندگ ك يبه دنيرسي برا بعضاً
ي م متوجه جامعه، بري اسالم تيحاكمي تاكنون عملكرد از گذراي ابيارز
 آن در كنندگان اميق نظر موردي ها خواسته و آرزوها آني تمام كه ميشو

  .است رفته باد بر ها سال
 حزب فقط حزب" ها، سازمان و احزاب و ها نهادي آزادي بجا ابتدا، از
ي ها سازمان و ها نهادي تمام شعار نيا تداوم در و شد مطرح "اهللا

 گرديپ تحت را ها نهاد آن افراد نمودند، منحلي واه ليدال به را شيدگراند
 به زين راي اديز تعداد و كردند زندان روانه و ريدستگ دادند، قراري سيپل

  .سپردند اعدامي ها جوخه
 نيا توسط بود آمده دست بهي مردم مبارزه با كه سخن و نشري آزاد از
 راي خود ريغ اتينشر و آمد بعملي ريجلوگ ها دهيرس دوران به تازه
  . اند گرفته را شهياند و انيبي آزاد هرگونهي جلو امروز به تا و ليتعط

 بر هيتك با كه را زحمتكشان و كارگرانيي كايسند ويي شورا تشكالت
 درون نيفعال. كردند اعالمي قانون ريغ بودند، افته يسامان آنها خودي روين

 انجمنيي ايماف  باند. كردند اعدام راي گروه و زندان اخراج، راي كار مراكز
 و كارخانجات بري پادگان تيحاكم اعمالي برا را كاري اسالمي شوراها و ها

  .ودندنمي مستولي كار مراكز
 نقش اميقي ريگ شكل در كه را زنان "يسر تو باي روسر اي" شعار با

 تيجمع ازي مين و كردندي نينش خانه به مجبور بودند نموده فاياي ا عمده

 محرومي اقتصاد وي اسيس -ياجتماع حقوق ازي اريبس از را كشور فعال
 و گنبد و كردستان به. كردند نهينهاد جامعه در راي جنس ضيعيت و نمودند

 خون حمام آنجا در  و شدند ور حمله خود سركوبگري روين با خوزستان
. بستند را ها داشگاه درب "يفرهنگ انقالب" شعار با. انداختند براه

 اعدام راي گروه و زندان اخراج، را شياند دگر  استادان و انيدانشجو
 قلمداد "ياله نعمت" آنرا امروز نيهم تا كه انداختند براهي جنگ. كردند

 با را كشوري آزاد به معتقد و جسور جوانان. زهر جام را صلح و كنندي م
 500 به كينزد و رانيو را عيصنا. فرستادند ها جبهه به رنگين و لهيح هزار
 ديشه با امروز نيهم تا و دادند جامعه ليتحو دهيد بيآس و كشته هزار
 از ونيليم چندي لاعما نيچن بخاطر. خورندي م نان آنان قِبلِ ازيي نما

 دري اجباري زندگ به ناچار و شده گريد اريدي راه مردم مختلف اقشار
 قانون كردند مبدل خبرگان مجلس به را مؤسسان مجلس.  شدند ديتبع

 حاكم جامعه بر آنرا و گذاشتندي رآ به را نوشته نايي وسطا قروني اساس
 بر ،ياقتصاد وي اسيس وي اجتماع وي جنس ضاتيتبع بر عالوه كه كردند،

 كنند،ي م قطع پا و دست و انگشت كنند،ي م سنگسار قانون نيهمي مبنا
 و زنندي م شالق مه، ماه اوليي مايراهپ در شركت قصد بخاطر را كارگر
 رساندهيي بجا را كار امروز و اندازندي م زندان به تشكل جاديا طرح  بخاطر

 خواندن محارب با تابروس هيفق تيوال چشمي باال گفتي كس اگر كه اند
 گريد است، انيع كه آنچه كنم، خالصه. كنندي م صادر را اعدامش حكم او

  . ندارد انيب به اجياحت
 جامعه بر حكم فالكت و فقر. دارد قرار ما مقابل در كه است تيواقع نيا

 هيتغذي برا مردم ازي بعض كه است رساندهيي جا به را تيوضعي كارگر
  .  اند ردهآوي رو ها زباله به خود
 پرستاران، ن،يمعلم كارگران، د،ياسات و انيدانشجو تيوضع به اگر

 ليدال كه ميشوي م متوجه ميكن نگاه ... و زنان روشنفكران، سندگان،ينو
. اند زده انيطغ و شورش به سر امروز چرا و ستيچ آنهاي كنون انفجار
 نه و نمود ديتأك حركات نيا بودن خودجوش تيخصوص بر ديبا نيبنابرا
  .كننديم حركت نياي رهبر به منتسب را خود كهي كسان به آنكه
 به دست مختلفي ها بهانه به شهر چند در مردم ها سال نياي ط

 توسط آنها، حركت از نيريسا تيحما عدم بخاطر اما. زدند شورش
  .شدند سركوب تيحاكم
 ك يبه اقدام تهران در انيدانشجو ،يخاتمي جمهور استير زمان در
 آنها ازي خاتم تيحما عدم ليدل به اما. كردند گستردهي ابانيخ هراتتظا

 طرف از حركت نيا كردن محكوم و ،)بكند ستيباي نم هم قاعدتاً كه(
 انموقع در كه 78 ريت 18 ( تيحاكم به وابستهي اسيسي روهايني تمام

 اقدام نيا ،)بودي حكومت طلبان اصالح ارياخت در مجلس و دولت اتيه
  .شد سركوب زين نايدانشجو

 و پاسداران سپاه در ارشد فرماندهان نكهيا به توجه باي فعل تيموقع در
 حذف و كامل حساب هيتصف قصد او طرفدار انيمال با همگام هيفق تيوال
 تيوالي لولو با راي نظام كامآل تيحاكم ك يدارند نظر در و اند كرده بيرق
 بار ابن ،يحكومت طلب حاصالي ها جناح همه كنند، حاكم جامعه بر هيفق
 ازي ريجلوگي برا و مردم حركت رأس در خود دادن قرار با كه دارندي سع

 آن از شودي م مطرح مردم طرف از كه راي هائ شعار خود، كاملي نابود
 انفجارموج نيا بتوانند كه ندينما زانيآو مردم توده به را خود و كرده خود

 كيچيه كهي انفجار رند،يبگ خود ارياخت تحت را ها توده سالهي س انزجار
  . كردي نم خطور هم شان لهيمخ به حتا ها جناح از
 مبارزه به را ميرژ ها ابانيخ در كهي مردم موج و كمان نيرنگ نيا
 آمده ستوه به مردم ناله و  ها خواسته آن ازي بخش كننده بازگو ده،يطلب
ي زيچ به مردم نيا ازي بخش و آمده ابانيخ به كو مني رأ شعار با. است
  .دهدي نم تيرضاي اسالمي جمهور ميرژ انيپا از كمتر

 حركت نيا شروانيپ به منتسب كهي كسان ايآ كه است نيا مهم مسئله
  راهند؟ مهين ار يا يماند؟ خواهند مردم كنار در انتها تا هستند

 و كارگران" مطلب در كه همانطور 2357 حركت تجربه به توجه با
 ،)يفارسي ها تيسا در مندرج (شدم ادآور ي"يكنون حساس تيموقع

 به منتسب كهي كسان نيا كه چرا. استي قطع اريبس باال از سازش امكان
 از بعد و 67 تا 60يها سالي ط هستند،ي امروز طلبان اصالح و گرا اصول

ي اريبسي ها تيجنا انيبان و بودند قدرت رأس در 84 سال تاي رفسنجان
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 شد، شروع هايسازي خصوص دوران نيهمي ط. بودند ها سال آني ط
 كوچكي ها كارگاه كارگران د،يگردي زيري پي مانيپ وي داد قراري كارها

. شدند گذاشته رونيب كار قانون شمول از بافي قال كارگران و نفر ده ريز و
 جمله از عيصنا ازي اريبس خودشان، كانينزد به كارخانجات فروش با

 دري كارگر حركت هر سركوب ،شد كشاندهي ليتعط بهي نساج صنعت
 به است آن سالروز اكنون  كه  آباد خاتون كارگران گرفت، قرار روز دستور
 كه كاري اسالمي شوراهاي بجا. شدند كشته نفر پنج و شدند بسته گلوله

 روزنامه صاحبان و داران ونيكام انجمن بود،ي رفسنجان دست در افسارش
 نهايا لذا....  و كردندي معرف انيجهان به كارگران ندگانينما بعنوان را ها

 به ستيجار ها ابانيخ در كه موجود حركت اگر كه هستند متوجه كامآل
 اصالح از آنها همه كند، نييتع ابانيخ را آنيي نها سرنوشت و رود، شيپ

 جماعت نيا كه استي تيموقع نيچن در. هستندي رفتن... و اصولگرا و طلب
  .بكشند را ترمز مجبورندي زمان در خود،ي ودناب ازي ريجلوگي برا اقل حد

 كي. فشارند ريز طرف دو ازي فعل تيموقع در طلبان اصالح نيا البته
 مهيخ ريز به زنندي م اديفر كه است هيفق تيوال وي پادگان تيحاكم طرف
. يپادگان حكومت و تيوال از آمده بجان مردم گريد طرف و. ديبشتاب تيوال

 نيا شرفتيپ با اما. استي اسيسي خودكش تيوال مهيخ ريز به آنها رفتن
 مردم، طرف از هيسرما مختلفي ها جناح عيجمي نف وي ابانيخ حركت
  . است خيتار دان زباله به شدن ريسراز

 فقط. اند امدهين دانيم به هيفق تيوال چهره كردن بزكي برا مردم
 مجهن نيا ازيي رهاي برا. ستين آنها نظر مورد جمهور سيرئ ضيتعو
 بر مرگ شعار مردم كه1357 سال در ديآي م ادمي. اند آمده دانيبمي كنون
 در مردم. كردي م عوض را ريوز نخست مرتب شاه ، زدندي م اديفر را شاه

 عوض شاپورشي ه ميخواي نم شاه ميگي م ما ": دادندي م شعار مقابل
 بر مرگ بگو" و "شهيم عوض پالونشي ه ميخواي نم خر ميگيم ما شه،يم

  ."شاه
 ا يو طلب اصالح با. رودي م شيپ به حركت نيا من نظر به صورت هر در 

 تواني نم را زمان. استي ناشدن خاموش آن شعله. طلب اصالح بدون
 سوز و سوخت اما دارد، زود و دور" گفت تواني مي ول. كرد مشخص

 به اعتماد عدم كارگراني برا كارزار نيا در مسئله نيتري اصل اما. "ندارد
 من نظر به. است كنند،يم حركت نيا به منتسب را خود كهي سردمداران
 توده بر هيتك با مستقل تشكالتي ده سازماني ستيبا آگاه كارگران
 چون جامعهي مترقي ها جنبش نيفعال با هدفمندي همگام و كارگران

 سندگان،ينو بهداشت، وي بهدار كادر معلمان، ان،يدانشجو زنان،
  .است رانيبگ حقوق و  دستانيتهي كل بطور وي مترق روشنفكران

  د؟يكني مي ابيارز چگونه راي كنون جنبشي طبقات بيترك ـ س
 
 مختلف اقشار از استي كمان نيرنگ نيا داشتم انيب كه  همانطور:ج
 ديتĤك آني رو توانمي م آنچه اما. متفاوتي آرزوها و ها خواسته با مردم
  . است جنبش نيا بودن جوان. كرد
ي م ليتشك سال 30 ريز جوانان را كشور تيجمع سوم دو كه مينداي م

 از آنيي بازگو بجز. ندارند 1357 سال ازي ا تجربه چيه كهي جوانان. دهند
ي سي ط تيحاكم نيا كهي ا بستهي فضا به توجه با. ترها بزرگ طرف
 امكان. اند افته يپرورشي گريد روز و حال در داشته روا آنها بر سال

 خواسته بدنبال گر،يدي جهان بايي آشنا و شرفتهيپي تكنولوژ بهي دسترس
 فيط نيا. باشندي م است آن مبلغ ميرژ آنكه جزي گريدي آرزوها و ها
 ،ياسيس امكانات با رابطه دري ا سهيمقا بطور را ميرژ عملكرد جوان عيوس

 و دهدي م قراري بررس مورد جهان سطح در موجودي اقتصاد وي اجتماع
  .زندي م محك
 ،ييدانشجو جنبش نيفعال. دارند وجود جامعهي قشرها همه موج نيا در
  ...وي فرد بطور كارگران ازي بخش روشنفكران زنان،
ي ها خانواده از انيدانشجو نيهم تياكثر كه ميداني م گريد طرف از

ي انيدانشجو نيچن نيا را آزاد دانشگاه انيدانشجو تياكثر. هستندي كارگر
 آن ازي فرد كه ميدار سراغي كارگر خانواده كمتر در. اند داده ليتشك

  .نباشد ليتحص مشغول دانشگاه در خانواده

ي م حاضر حال در جنبش، نياي طبقات تيموقع به توجه با مجموع در اما
 ازي بخش ،يبورژواز خرده ازي بخش ،يدار هيسرما ازي بخش گفت، توان

  .ندهست مبارزه مشغول جنبش نيا در دستانيته و كارگران
 و كارگران نفع بهي كتاتوريد ضد جنبش كي يريگ شكل اي ـ آس   

 و ها خواست با كه آنهاست نفع بهي صورت در فقط ا ي!است زحمتكشان
  .شود شروع آنهاي رهبر
 
 نيا ابتدا در جهان از نقطه هر در كتاتورهايد آمدن كاري رو  با:ج

 و گرفته قرار وبسرك و حمله مورد كه اند بوده آنها تشكالت و كارگران
. اند رفته جامعه دروني روهاين ريسا سراغ به نيا از بعد كتاتوريد حاكمان

 نهيهز به كه مدرن جامعهي بقول ا يو موجودي دار هيسرماي مهايرژ در
 آزاد اتينشر گرچه زين دارندي دموكراس هيداع و  كنندي مي زندگ كارگران

 تيرسم به مختلفي نهادها جاديا و تظاهرات اجتماعات، و انيبي آزاد و
ي عيوس شكل به خود نيا كه مينكن ًفراموش اوال است، شده شناخته
ي راحت بهي دار هيسرما اكنون كه است كارگران خود مبارزات حاصل

 ستميس ها كشور نيا دري دمكراس هم بعد و كند، حذف را آن تواندينم
ي مردمي دآزاي معنا بهي دمكراس بهي ربط و استي دار هيسرماي حكومت
 نيهم اما دهد،يم نشان را حاكمه طبقات حدود و حد فقط و ندارد

. است شده ختهيآو دار بهي كار مركز و كارخانه هر درب جلو دري دموكراس
 اما هر بدون هيسرما كامل مستبدانه تيحاكمي كار مركز و كارخانه درون

 آن زاي چيسرپ نيكوچكتر با كه ،يپادگان تيحاكم. استي مستولي اگر و
ي ها جنبه ازي ك ينيا كه. شودي م پرتابي كار مركز از خارج به كارگر
  . استي دار هيسرماي دموكراس با كارگران تضاد
 ك يبه دنيرسي براي استبدادي ها تيحاكم در كه ميابي يم در لذا

 خرده وي دار هيسرما ازي بخش دارانه، هيسرماي دموكراس تسلط با جامعه
 نياي نف جهت جامعه دستانيته و كارگر قهطب با همراهي بورژواز
ي مبارزات حركت و اميق پروسه در  نكهيا اما. شوندي م همگام نيمستبد
 بوجود كنندگان اميق نفع بهي رييتغ نكهيا و رديگ شكل چگونه قدرت مردم

 شود، حاكم جامعه بري ا طبقه چه كتاتوريدي سرنگون از پس ا يو ديآي م
 و  كارگر طبقهي طبقاتي آگاه و جامعه آن روند در قوا توازن بهي بستگ
 مطلق تيحاكم من امروز نيهمي آرزو. دارد طبقه نيا كنندگان تيحما

 از كه. است شيخوي اقتصاد وي اجتماع –ي اسيس سرنوشت بر كارگران
 اما. كرد جيترو و غيتبل جامعه نيا به دنيرسي براي ستيبا امروز نيهم
 نيفعال كه استي پاسخ  است؟ي افتن يستد آرزو نياي زمان چه در نكهيا

ي م مبارزه دانيم در خود عمل با آنها متحدان وي كارگر جنبش نيراست
  .دهند جواب آن به توانند

 و كارگراني طبقات وزن تواني م ايآ و هستند؟ كارگريي روهاين  چه-س  
 و چگونه. نه؟چرا اي يآر كرد؟ تيتقو جنبش نيمتن هم در را زحمتكشان

  ؟يطيشرا چه با
 
 فلسفه به اجياحت "ستيك كارگر" نكهيا كردن مشخص من نظر  به-ج
 استي فرد كارگر من نظر از. ندارد كارگران تيذهن از دور وي آنچناني باف
 ،ياقتصاد ،ياجتماع (استثمار دارانه هيسرما پروسه دري كل بطور كه

 معاش امراري برا كه استي فرد. باشد نداشتهي نقش چيه ...) وي فرهنگ
 د،يتول پروسه در و كندي م استفاده خودي فكر وي دي يروين از خود

  . رديگيم صورت او كار قِبلِ از اضافه ارزش انباشت
 قيتعم و آموزندگان ،ينيد امور نيمدرس ،ينظام و آخوند ن،يبنابرا

 جامعه در ادياعت و فحشاء دهندگان اشاعه ،يدار هيسرما اقتصاد دهندگان
 كارگر طبقه انيم دريي جا و گنجندي نم مقوله نيا دري اراقش نيچن... و

  .ندارند
 متن در را زحمتكشان و كارگراني طبقات وزن تواني م ايآ نكهيا اما
 آني رو است الزم كه استي موضوع ر؟يخ ا يو كرد تيتقو جنبش نيهم

  . شود كامل تعمق
 خوانده رهبر نيهم ديام به و جلودارها نيهم با كه است نيا منظور اگر
ي ديام تواني م حركت نيا در ،ياجتماع تيهوي ب كارگران شركت با ها،
 جواب داد؟ دينو كارگران به را ضاتيتبع از فارغ و ستهيشاي زندگ ك يبه
  .است "گنده نه" ك يسئوال نيا به من
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ي متعدد عوامل بهي بستگ حركت نيا در كارگراني طبقات وزن تيتقو
 نياي نيگزيجا و ميرژ رييتغ صورت در حتا آنان تحقق بدون كه دارد

 و كارگراني زندگ طيشرا بهبود بهي ديام تواني نم آنها،ي بجا سردمداران
  .داشت زحمتكشان

 كه كنندي م تالش ك يهر هيسرما رنگارنگي ها جناح كهي تيموقع در
ي اسيس قدرت كه اند برداشته زيخ و شده سوار مردمي تينارضا موج نيا بر
 و هيانيب جماعت نيا از ك يهر  كهي تيوضع نيچن در. ندآور چنگ به را

 و صدري بن وي پهلو مين. كنندي م مطرح جامعه سطح در را خود مطالبات
 نيا پرچمدار را خود... و ونيهما وشيدار سروش، و سازگارا وي گنج

 خود به متعلق و "سبزنشان" را حركت نيا هاي بعض و زنندي م جا حركت
 دري هوا و حال نيا در زحمتكشان و كارگر طبقهي اج. كنندي م قلمداد

 جامعه محروم تياكثر نياي طبقات مبارزه قيتعم راه و كجاست ختهير هم
  گذرد؟ي مي كانال چه از

 منظورم (حركت نياي طبقات جهت قيتعمي برا كنمي م فكر من
 حركت نيا بردن طبقه منافع جهت در ا يو حركت نيا كردني كارگر
 را خود طبقه ك يبعنوان كارگر طبقه نخست مرحله در است الزم) است

  . كند متشكل
ي طبقات قدرت بر هيتك با وي رهبران نيچن بهي توهم گونه چيه بدون
 سال مه ماه اول هيانيب. (دهد ارائه جامعه به راي كارگر منشور ك يخود،

 با). استي منشور نيچن ارائهي براي خوبي مبنا كارگران ازي جمع 88
 ن،يمعلم ان،يدانشجو زنان، همچون ،ياجتماع نيفعال ريسا ازي نفراخوا

 تيحما آنان منشور از كه بخواهند طبقهي حام روشنفكران و سندگانينو
. دهند قرار خودي ها خواسته سرلوحه در را آناني ها خواسته و كنند فعال

 وي داد قراري كارها لغو ،يشغل تيامن: جمله ازي خواستهائ كهي منشور
 –ي اقتصاد تشكالت جادياي آزاد دستمزدها، موقع به پرداخت ،ينمايپ
 و نهادها جادياي آزاد آنها،ي اجتماع –ي اسيس تشكل و كارگرني اسيس

 و اجتماعاتي آزاد مردم، مختلف اقشار نظر مورد تشكالت و احزاب
 دري جنس وي اقتصاد وي اجتماع ،ياسيس ضيتبع گونه هر رفع اعتصابات،

 سطوحي تمام در مرد و زن مطلقي برابر ،يكار طيحم و جامعه سطح
ي زندگ ك ينيتأمي برا دستمزد افتيدر ان،يب و نشري آزاد جامعه،

 سال 18ي باال افراد بهي كاريب حقوق پرداخت حاضر، قرن انسان ستهيشا
 نهيهز كمك پرداخت ساله، 12 گانيرا ليتحص نيتضم هستند، كاريب كه

ي برا گانيرا درمان و بهداشت ان،يشجودان و آموزان دانش بهي ليتحص
 از... و ها خانهي ب به مسكن نهيهز كمك پرداخت آنها، خانواده و كارانيب

 در و كرد طرحي كارگر منشور در تواني م كه استي اساس موضوعات
  .نمود انيب جامعه سطح
 در را خود گاهيجا كارگر طبقه دشمنان و دوستان كه است حالت نيا در
 خواهند مشخص زحمتكشان و كارگرانيي ابتداي ها واستهخ نيا برابر
 نياي واقع دوستان شناختي برا باشدي محك سنگ تواندي م نيا. نمود
 هم نيا وي گو نيا برآورند اديفر كامل قدرت باي ستيبا كارگران. طبقه

 دوباره كهي زمان تا باشند، تفاوتي ب نند،يبنش منتظري ستينبا آنها. دانيم
 آنها از شوند، ادهيپ نفر چند ند،يبنش فرودگاه در خارج از مايهواپ كي

 قدرت كهيار بر و بگذارندي رآ به را نانوشتهي اساس قانون شود، استقبال
 مسخره فاجعه آن تكرار اجازه. نديافزايبي كنون اهيس روزگار بر و زنند هيتك
ي تجربگي ب اگر بود، توهم اگر بود، اشتباه اگر. داد دينبايي روين چيه به را

  .  كرد تكرار دينبا را گذشته بار فاجعه تجربه. استي كاف بود،
 كه كردم ديتاك من نگاه هينشر باي ا مصاحبه در شيپ سال چند

 پروسه نيا در و اند داده را خود شيآزماي مالشاه وي شاهنشاهي مهايرژ"
ي استبدادي ها تيحاكم به و شده مردود مردمي ها خواسته نيتأم نظر از
 نيدروغ پرچم ريز دوباره بخواهد كهي انيجر و روين هر لذا. اند شده جرمن

 و آرزو شبرندهيپ و سردمدار را خودي انيب و هرشكل به مذهب و سلطنت
 نيچن تجربه به توجه با كه. ستندين شيبي ادانيش كند، قلمداد مردم آمال

  . گردندي نف زخمتكشان و كارگران طرف از كه است الزميي ها حكومت
 قعر در گاهشانيجا و دهيرس انيپا به ها حكومت نيچن نيا مصرف خيتار
  .است گذشته خيتار

 نكبت نيچن بطرف رفتن از را مردم و انداخت در نوي طرح است الزم
  .داشت برحذريي ها

  
  

  
  

 است، آنان متحد تشكالت همانا كه خودي طبقات ابزار با كارگران وجود
 جهت اماني ب مبارزه و جامعه سطح دري كارگر منشور ك يطرح با همراه
 نيا حداقل تواني م منشور، آن در شده ديق مطالبات و ها خواسته تحقق

 ريغ اناتيجر رو دنباله دوباره جامعه محرومان نيا كه داشت را ديام
  .ديگرد نخواهند مبدل استثمارگراني روزيپ پل به و شد نخواهندي كارگر
ي ا هيحاش) تاكنون كم دست(ي كنون جنبش در چپ نقش چرا – س
 تيتقو جنبش نيا در را چپ نقش و وزن تواني م چگونه است؟ بوده
  كرد؟
  
ي  كنوني اجتماعي ها جنبش در چپي گذار ريتĤث عدم مورد در -ج
  .كنمي م اشاره آن مورد چند به كه. برشمرد تواني م راي شماريب ليدال

 به نسبتي تاكنوني ها تيحاكم تواني تمام با و رحمانهي ب   سركوب
 و "موجود واقعĤ سمياليسوس"ي فروپاش آنان، كشتار و ها ستياليسوس
 بردن پناه وي انقالبي ها نگرش از سابقي ها چپ ازي بخش گرفتن فاصله

 جمله ازي اجتماعي ها جنبش به چپ نيا ازي بخش نگاه ه،يسرما دامن به
 معامله ديد وي اسيس قدرت به دنيرس نقاله تسمه بعنواني كارگر جنبش

 خود و  سميسكتار كارگر، طبقهي سازمانده گرفتن نظر در بدون باال از
. است شده روهاين نيا در انشقاق باعث كه چپ نيا ازي بخشي نيب محور

 خود ديجد تشكل اسمي انتها ا يابتدا به كردن انشعاب از بعد تازه كه(
ي رواقعيغ نيعناو باي تشكالت جاديا). اند كرده اضافه هم را "اتحاد" كلمه

 فراخوان و آنهاي بجا و كارگران ابيغ در "يستياليسوس" و "يكارگر"
 هر و دارد ادامه اكنون هم تا پروسه نيا كه!! (ديونديبپ كه كارگران به دادن
  ) .ميهست سمياليسوس و كارگر اسم بهي رواقعيغيي ها هيانيب شاهد روز

 عدم و خودشان تشكالت در كارگراني ريگ قدرت به نيراست اعتقاد عدم
ي سازماندهي برا جامعه دستياقشارته و كارگران قيتشو و جيترو و غيتبل

 بالقوهي روين به كارگران هيتك جهت دري زير برنامه عدم و خود مستقل
 منفعت بر خودي گروه وي ا فرقه منافع دادن حيترج خالصه بطور و خود،
 از ناتوان چپ چرا گفت نتواي م كه استي مسائل از كارگر، طبقهي طبقات

 رفت بروني برا. است مختلفي اجتماعي ها جنبش بر كاملي گذار ريتĤث
 نگرش نيچن از كردني دور ضمن چپ نيا است الزمي تيوضع نيچن از
 جاديا جهتي كارگر جنبش به دهنده سيسرو تواني تمام با ها،

  .شود جامعه سطح دري كارگري دموكراس
ي صدا نيهم كه ميكن فراموش عنوان چيه بهي ستينبا گريد طرف از
ي م مطرح كارگران مطالبات و ها خواسته با ارتباط در جامعه در كهي اندك
 شود،ي م دستيته اقشار از كهيي هاي ن بايپشت و ها تيحما نيهم شود،
 آن ازي بخش كه است چپ نيهم و شده برده شيپ به چپ نيهم لهيبوس
ي م اديفر جامعه تياكثري ها تهخواسي برا جان دادن دست از سرحد تا
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 مبدليي روين به هنوز برشمردم كه آنچه بخاطر اما. كندي م مبارزه و زند
  .كند رهنمود زيناچ تياقل بر تياكثر تيحاكم بسمت را جامعه بتواند كه نشده
 ميرژ مختلفي ها جناح نيهم كه راي زمان ميباش داشته اديب ديبا

 دستانيته مشكالت و مصائبيي زگوبا بخاطر چپ شكنجه و كشتار مشغول
 نه و شد بلند... وي پهلو مين و سازگارها وي گنجي صدا نه. بودند جامعه
 نيا همه كه چرا. يسي بي ب و كايآمر ويراد و وسروش صدري بني صدا

. بودند كشتار و شكنجه و سركوب پروسه ازي جزئ خود آنزمان در جماعت
 بلندي عدالتي ب همه نيا از  نادشايفر دهيرس لب به جان مردم كه حال
 مصائب نيا رفع پرچمدار را خود نكهيا ضمن شرمانهيب جماعت نيا شده،

 دستور آنها به و شده طلبكار هم چپي روهاين نيهم از كنندي م قلمداد
 نيتلق دهيستمد مردم به حتا و رنديبگ نظر در را قرمزها خط كه دهندي م
 حد به راي شرمي ب كه واقعĤ. دكنن جدا چپ از را خود صف كه كنندي م

 30. "اند كرده تُف را شرف و داده قورت ارايح"ي بقول و. اند رسانده تينها
 ،ياقتصاد ركود و تورم. اند كردهي مستول مردم بر راي بدبخت و فالكت سال
ي درصد 40 تا 20 كاركرد و عيصناي ليتعط ،ي هزارتومان700 فقر خط
 قرن ربع از شيب تحفه نيا بلهي ركايب شيافزا وي ديتولي ها واحد
ي ك" اديفر ، دهيرس استخوان به كارد كه نكيا. است حاكمان نيا تيحاكم
 انفجار موج نيا بر كه صددند در و اند آورده بر ،"نبودم من بودي ك بود،
  .ندينما تكرار را گذشته سال 30 خيتار و شده سوار
 اما. است حركت نيبرا كننده نييتعي گذار ريتĤث از ناتوان چپ گرچه لذا
ي فراموش به و گرفت دهيناد زين را آنهاي هاي گذشتگ خود ازي ستينبا

  .سپرد
 شكست از كهيي ها درس و ميدار 57 انقالب از كهي ا تجربه با - س    
 چه انجامد،ين شكست به مردمي كنون جنبش كه آني برا م،يا گرفته آن
  كرد؟ تواني م

  
 بطور اما. باشم داده پاسخ پرسش نيا به باال سئواالت در كنم  فكر-ج
ي ستينبا گريد آنان انيحام و دستانيته و كارگران كه گفت، توانيمي  كل
 ،يخيتار تجربه به توجه با. بدهند امضاء ديسف چكي فرد و روين چيه به

 كه شودي كاف توجهي اتيح مسئله نيا به است الزم 57 سال بخصوص
 هيسرما رنگارنگ انيحام وي ركارگريغي هاروين از كورانه كوري رو دنباله

 جامعه ريبانگيگر كهي كنون فالكت از رفت برون بهي كمك چيه آنكه نه
 تحتي جهاني دار هيسرما خواست شبرديپ به توجه با بلكه كند،ي نم است
ي تاكنوني ها ديسوبسي تمام قطع همان كه ها ارانه يكردن هدفمند عنوان
 و مزد فالكت و فقر بر) است ميرژي ها جناح يتمام دييتĤ مورد كه  (است،
  .شد خواهد افزوده رانيبگ حقوق
 كارگران بيترغ و قيتشو ضمن آنها انيحام وي كارگر نيفعال است الزم
 و كارگراني اسيس وي مطالباتي ها خواسته طرح با ،يسازمانده خود جهت
 آمدن دانيم بهي برا ،يكارگر منشور ك يبعنوان جامعه سطح در آن اعالم

 كار دستور در را جانبه همهي زير برنامه ك يكارگران متحد و قدرت پر
  .دهند قرار خود امروز نيهم
 نگرش با چپ است الزم بنظرم كم،ي گذار ريتĤث نيا از چپيي رهاي برا

 در و باال در كه بپردازدي مسائلي نف به خودي تاكنون عملكرد به نقادانه
 زين جنبش نيا گذار ريتĤث و جواني روهاين. داشتم اشاره آن به قبل سئوال
 بهي رو جهان، سطح در انيدانشجوي مبارزات خيتار به توجه با است الزم

 باشند داشته نيق يموجود اتيتجرب به توجه با و اورنديبي كارگر جنبش
 بدون و مبارزه دانيم دري كارگر رزمندهي ها گردان وجود بدون كه

 جان از و مبارزات موجود، استبدادي نفي برا كارگران اقدام و حركت
 نخواهد مراد سرمنزل به سالم تينها در آنان زيبرانگ شيستاي گذشتگ

  .شد خواهد روبرو شكست با و ديرس
 هم و اران يز،ين تجربه با كارگران ،يكارگر جنبش شروانيپ و مبارزان

 نجوانا و كنند جستجو جنبش نيا در توانندي م را خوديي رها راه مانانيپ
 جنبش بر هيتك با زيني اجتماعي ها جنبش ريسا مبارز نيفعال و رزمنده
  .باشند داشتهيي نهاي روزيپ به ديام توانندي م كه استي كارگر

  2010 هيفور
*  
  

  كارگر
   به معناي فروشنده نيروي كار

  
  محسن حكيمي

  
اميدوارم اين حق و اجازه را به من بدهيد كه پاسخ به پرسش هاي شـما را                 

د اين پرسش ها آغاز كنم، چراكه مضمون، نحوه طرح و ترتيب چيـدن              با نق 
پرسش هاي شما به گونه اي است كه نشان مي دهد خود شما از قبـل بـه                  

در . در سه پرسش نخست دقت كنيد     . طور تلويحي به آن ها پاسخ داده ايد       
داليل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام           «: اولي پرسيده ايد    

تركيـب  «: پرسش دوم هم اين اسـت       . »ونه مي توان توضيح داد؟    آن را چگ  
و بـاالخره در سـومي      . »طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟       

آيا شكل گيري يك جنبش ضدديكتاتوري به نفع كارگران و          «: پرسيده ايد   
زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آن هاست كه با خواسـت هـا و                 

وفتي به ويژه در پرسش سوم دقت كنيم و آن          . »روع شود؟ رهبري آن ها ش   
را در كنار دو پرسش ديگر بگذاريم، به راحتي مي توانيم پي ببـريم كـه، از                 
نظر پرسشگر، اوال خصلت اصلي اين جنبش ضـديت بـا ديكتـاتوري اسـت،               
ثانيا تركيب طبقاتي آن غيركارگري است و، ثالثا، با آن كه نه خواست ها و               

ين جنبش هيچ يك متعلق به طبقـه كـارگر نيسـت، امـا نفـس                نه رهبري ا  
پرسش چهـارم نيـز در   . همين جنبش ضدديكتاتوري به سود كارگران است   

جهت تاييد پاسخ هاي تلويحي فوق است، زيرا هنگامي كه شما مي پرسيد             
آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و زحمتكشان را در متن همين جنبش              «

در واقـع داريـد     »  چرا، چگونه و بـا چـه شـرايطي؟         تقويت كرد؟ آري يا نه؟    
تلويحا مي گوييد كه اين جنبش از طبقه كارگر و زحمتكش تشكيل نشـده            

و خـود   . است يا، دست كم، طبقه كارگر در اين جنبش وزن چنداني نـدارد            
چـه  «همين نوع نگاه به طبقه كارگر پاسخ بخـش اول ايـن پرسـش يعنـي                 

چرا كه وقتي شما به طور سلبي       .  در بردارد  را نيز » نيروهايي كارگر هستند؟  
تاييد مي كنيد كه اين جنبش، كارگري نيست يا طبقـه كـارگر در آن وزن                
. چنداني ندارد، در واقع داريد به طـور اثبـاتي كـارگر را تعريـف مـي كنيـد            

هنگامي كه  از يك سو به اكثريت افراد تشكيل دهنده جنبش جـاري نگـاه         
مي بينيم كه سئوال كننده به طور تلويحي ايـن       مي كنيم و، از سوي ديگر،       

افراد را كارگر نمي داند، ناگزير به اين نتيجه مـي رسـيم كـه البـد از نظـر                    
سئوال كننده كارگر صرفا كسي است كه داس يـا چكـش در دسـت دارد و                 

و اين نظر درباره كارگر نيز همان نظري است         . دست او نيز پينه بسته است     
رايـج بـوده و حتـي    » چپ« سازمان ها و گروه هاي   كه سال ها در احزاب و     

. از همين زاويه به كارگر نگاه مـي كنـد  » چپ«هم اكنون نيز بخشي از اين    
خود را در پرسش پنجم نيز نشان مي دهد         » چپ«گرايش سئوال كننده به     

حاشـيه اي بـوده     ) دست كم تا كنـون    (چرا نقش چپ در جنبش كنوني       «: 
. »قش چپ را در اين جنبش تقويـت كـرد؟         است؟ چگونه مي توان وزن و ن      

در اين سئوال، در واقع پرسشگر نگراني يا نارضـايتي خـود را از حاشـيه اي        
در جنبش جاري بيان مي كند و از پاسخ دهنده مـي خواهـد              » چپ«بودن  

نكته نهفته در اين پرسش آن است       . براي رفع اين مشكل راه حل ارائه دهد       
 چه  چه بخواهد و چه نخواهـد         -ده را كه طوري طراحي شده كه پاسخ دهن      

سـهيم  » چـپ « در نگراني و نارضايتي پرسشگر در مورد حاشيه اي بودن            -
چرا بايد چنين باشد؟  چرا من پاسخ دهنده به اين سـئوال لزومـا               . مي كند 

بايد در اين نگراني پرسش كننده سهيم باشم؟ تنها پاسـخي كـه پرسشـگر               
» چـپ « اسـت كـه او گـرايش بـه           مي تواند به اين سئوال مـن بدهـد ايـن          

البتـه ايـن حـق     . مخاطبان خود از جمله من را پـيش فـرض گرفتـه اسـت             
پرسشگر است كه بخواهد فقط كساني را مخاطب پرسش هايش قرار دهـد             

  اما در اين ميان گناه مخاطبي كه نه . گرايش داشته باشند» چپ«كه به 
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 دارد آن را نقد مي كند،       گرايش ندارد بلكه سال هاست    » چپ«تنها  به اين     
چيست؟ بديهي است كه بي اطالعي احتمالي پرسشگر در اين مورد را نمي             

اما با توجه به ساختار كلي و نـوع         . توان گناه مخاطب پرسش به شمار آورد      
طراحي پرسش هاي ديگر، توضـيح ايـن مسـئله بـا بـي اطالعـي احتمـالي         

لي آن و، به زبان صريح      پرسشگر نوعي فروكاستن و كم بها دادن به علت اص         
ممكن است بگوييد كه به هرحال      . تر، خود را به كوچه علي چپ زدن است        

نتواند بـه آن هـا      » چپ«ساختار سئوال ها طوري نيست كه  منتقد جريان          
به سخن ديگر، سئوال راه پاسـخ را بـر روي   منتقـدان جريـان             . پاسخ دهد 

اما تمام بحـث    . سخ دهند نبسته است و آنان نيز مي توانند به آن پا         » چپ«
تنهـا پـس از نقـد       » چـپ «من در اينجا  اين است كه يك منتقـد جريـان             

به عبـارت ديگـر،   . مضمون و ساختار اين پرسش مي تواند به آن پاسخ دهد     
بسته » چپ«پرسشگر اتفاقا راه پاسخ را بر روي پاسخ دهنده منتقد جريان            

ور مـي شـود بـراي       است و اين پاسخ دهنده منتقد است كه در واقـع مجبـ            
پاسخ به آن ابتدا راه پاسخ را باز كند، يعني سـاختار و مضـمون پرسـش را                  

بنـابراين، مشـكل اساسـي      . نقد كند، همان كاري كه من االن دارم مي كنم         
ساختار و مضمون پرسش شماره پنج نيز همان است كه در مـورد پرسـش               

 سئوال هاي ديگر    اين سئوال نيز مانند   . هاي پيش از آن  به آن اشاره كردم        
به گونه اي طراحي شده كه از پاسخ دهنده مـي خواهـد پاسـخ مطلـوب و                  

يـك شـاهد ديگـر بـر ايـن مـدعا،            . مورد نظر پرسشگر را به سئوال را بدهد       
با تجربه اي كه از انقالب بهمن       «: پرسش ششم يعني آخرين پرسش است       

 جنـبش   داريم و درس هايي كه از شكست آن فراگرفته ايـم، بـراي آن كـه               
ايـن پرسـش حـاوي      . »كنوني مردم به شكست نينجامد چه مي توان كرد؟        

است كه انقالب بهمـن بـه ايـن علـت شكسـت             » چپ«اين معناي رايج در     
البته برخـي از گـروه هـا و سـازمان           ( آن را رهبري نكرد     » چپ«خورد كه   

سـخن مـي   » رهبري طبقـه كـارگر  «از» چپ«به جاي رهبري    » چپ«هاي  
د، امـا كـامال روشـن بـود و كماكـان روشـن اسـت كـه                  گفتند و مي گوينـ    

حـال، بـراي آن كـه جنـبش         ). خودشان است » طبقه كارگر «منظورشان از   
را از حالـت حاشـيه اي آن        » چـپ «كنوني به آن سرنوشت دچار نشود بايد        

بـه ايـن    . درآورد يا،دست كم، وزن و نقش آن را در اين جنبش تقويت كرد            
به طور تلويحي و آن گونه كه مطلوب و         ترتيب، مي بينيم كه پرسش ششم       

  .مورد نظر پرسشگر است در پرسش پنجم پاسخ داده شده است
من براي پاسخ دادن به پرسش هاي شما ابتدا مي بايد آن هـا را نقـد مـي                   
كردم يا در واقع، به زبان ساختارشكنان، مي بايد ساختار مهندسـي شـده و        

فقـط بـا    . به آن هـا پاسـخ دهـم       ايدئولوژيك آن ها را مي شكستم تا بتوانم         
شكستن اين ساختار مي توانستم آزادي الزم براي پاسـخ دادن بـه سـئوال               

اكنون و پس از اين نقد احساس مي كنم ايـن آزادي  . هاي شما را پيدا كنم   
را به دست آورده ام و مي توانم پرسش هاي شما را، آن گونه كه خود مـي                  

  .،  پاسخ گويمخواهم و نه آن گونه كه شما خواسته ايد
  

  :پاسخ اول
جنبشي است عليـه آن     .  جنبش جاري جنبشي صرفا ضدديكتاتوري نيست     

به اين معنا، البته    . چيزي كه ديكتاتوري براي بقا و دوام آن اعمال مي شود          
اما آنچه ديكتاتوري بـراي بقـا و دوام اش اعمـال            . ضدديكتاتوري هم هست  

مـاق جامعـه اسـت كـه كمـر          مي شود همان رابطه اجتماعي برخاسته از اع       
 اگـر نگـوييم شكسـته    -اكثريت مطلق ساكنان جامعه زير بار آن خم شـده   

. اين رابطه همان رابطه خريد و فروش نيروي كـار يـا سـرمايه اسـت               . است
بنابراين، جنبش كنوني جنبشي است عليه اين رابطه، جنبشي ضدسـرمايه           

تا آنجا كه   . است اما اين ضديت فقط و فقط يك ضديت خودانگيخته        . داري
ضديت با سرمايه داري مربـوط مـي شـود حتـي يـك               به جنبه خودآگاهانه  

سـهل اسـت،    . مولكول ضدسرمايه داري هم در اين جنبش نمي توان يافت         
اما ايـن كـه     . اين جنبش حتي شعارهاي سرمايه دارانه هم بر زبان مي آورد          

ي كـار بـر     اين جنبش نه تنها ضديت خود را با  رابطه خريد و فروش نيـرو              
زبان نمي آورد بلكه اتفاقا زير پرچم بخشـي از طرفـداران و نگهبانـان ايـن                 
رابطه رفته است و مستاصل و درمانده سخنان و شعارهاي آنان را بـر زبـان                
. مي آورد سر سوزني از واقعيت ضدسرمايه داري ايـن جنـبش نمـي كاهـد               

بـودن  علت ضدسرمايه داري بودن ايـن جنـبش نيـز همانـا سـرمايه داري                
هر آن كس كه جامعه ايران را بـه معنـاي واقعـي كلمـه             . جامعه ايران است  

سرمايه داري يعني جامعه مبتني بر استثمار كار مـزدي بدانـد نمـي توانـد                
در ايـن جامعـه، تمـام       . جنبش اعتراضي جـاري را ضدسـرمايه داري ندانـد         

 مصائب و سيه روزي هايي كه اكثريت مطلق انسان ها را به جنب و جـوش               
اعتراضي واداشته است، از مصائب اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي همچـون            
فقر و بيكاري و گرسنگي و بي خانماني و بي خويشتني و اعتياد و فحشـا و                 
دزدي و قتل و فسـاد و تبعـيض و خشـونت و جنـگ و بـي سـوادي و بـي                       
فرهنگي و زن ستيزي و مردساالري و خرافه پرستي گرفته تا بي حقوقي ها        

ت و گيرهاي سياسي و سركوب و كشتار و خفقان و زندان و اسـتبداد       و گرف 
ديني و شالق و شكنجه و تجاوز جنسي و سنگسار و قصاص و قطع دست و   
پا و درآوردن چشم  و اعدام با جرثقال همه و همـه يـا مسـتقيما از رابطـه                    
خريد و فروش نيروي كار سرچشمه مي گيرند و يـا بـه تبـع ايـن رابطـه و                    

. ي آن در جامعه ايران وجود دارند و به بقاي خود ادامه مي دهند             ويژگي ها 
جنبش كنوني جنبشي است عليه تمام اين مصـائب و سـيه روزي هـا، كـه                 

امـا چـرا   . اكنون ديگر كارد را به استخوان اكثريت افراد جامعه رسانده است        
مـرگ  "اين جنبش عليه تمام اين مصائب فرياد نمي كشد و حداكثر شـعار              

سر مي دهد؟ به نظر مـن،       ) "مرگ بر ديكتاتوري  "و حتي نه     ("تاتوربر ديك 
مهم ترين عاملي كه باعث مي شود يك جنبش ضدسرمايه داري خود را به              
صورت يك جنبش صرفا ضدديكتاتوري نشان دهد همانا خود نظام سرمايه           

سرمايه داري يك دنياي وارونه است و       . داري و جريان هاي مدافع آن است      
ليل در تمام رسانه هايش همه چيز به صـورت وارونـه مـنعكس              به همين د  

تمام ثروت جامعه را كارگران توليد مي كنند، اما در نظام سرمايه            . مي شود 
داري اين مسئله را به گونه اي نشان داده مي شود كه گويا اگر سـرمايه دار        

رابطه خريد و فروش نيروي كار است . نباشد كارگران از گرسنگي مي ميرند    
كه كمر كارگران را شكسته و تسمه از گرده آنان كشيده است، امـا اصـالح                
طلبان نظام سرمايه داري از هزار طريق در كله كارگران فرو مي كننـد كـه                
گويا علت فقر و فالكت و استبداد و خفقـان، صـرفا ديكتـاتوري ولـي فقيـه         

كـه  بنابراين، اين خود نظام سـرمايه داري و عملـه و اكـره آن اسـت                 . است
جنبش ضدسرمايه داري جاري را جنبشي صرفا ضدديكتاتوري نشـان مـي            

همان گونه كه مذهب، مخلوق ذهن انسـان هـا را خـالق آن هـا مـي                  . دهد
نماياند، در نظام سرمايه داري ايران نيز اعتراض به كل موجوديت اين نظام             

رابطـه ضـديت بـا سـرمايه        . اعتراض به صرف واليت فقيه نمايانده مي شود       
همان طـور كـه     . ي و ضديت با ديكتاتوري مثل رابطه ذات و نمود است          دار

آنچه نمود مي يابد نه تنها تمام ذات نيست بلكه گاه حتي نقيض آن اسـت،   
ضديت با ديكتاتوري نيز نه فقط حاوي تمام ضديت با سرمايه داري نيسـت           

بـديهي اسـت   . بلكه مي تواند به نقيض ضديت با سرمايه داري تبديل شـود         
سر مي دهد منظورش مرگ     » مرگ بر ديكتاتور  «وقتي يك كارگر شعار     كه  

ديكتاتوري سرمايه و مرگ آن رابطه اجتماعي است كـه او را بـه روز سـياه                 
در واقـع دارد    » مرگ بر ديكتاتوري  «به بيان ديگر، او با گفتن       . نشانده است 

امـا در مـورد سـرمايه دار يـا نماينـده            . »مرگ بر سـرمايه داري    «مي گويد   
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سـر مـي دهـد اصـال چنـين          » مرگ بر ديكتاتوري  «سرمايه داري كه شعار     
را نه براي نـابودي سـرمايه       » مرگ بر ديكتاتور  «اصالح طلبان شعار    . نيست

. داري بلكــه، كــامال بــرعكس، بــراي حفــظ ســرمايه داري ســر مــي دهنــد
اينجاست كه ضديت با ديكتاتوري به پرده ساتري بـراي پوشـاندن ضـديت              

وظيفـه يـك فعـال جنـبش        . مايه داري تبـديل مـي شـود       كارگران بـا سـر    
ضدسرمايه داري طبقه كارگر اين است كه اين پـرده سـاتر را كنـار بزنـد و                  
ذات ضدسرمايه داري جنـبش كنـوني را از پـس نمـود ضـدديكتاتوري آن                

در واقع، وظيفه آگاهي يـا      . بيرون بكشد و در مقابل چشمان كارگران بگيرد       
 كه ماركس مي گويد، اگر ذات و نمـود كـامال            همان گونه . علم همين است  

بنـابراين، اگـر    . برهم منطبق بودند، علم به امري بيهـوده تبـديل مـي شـد             
بخواهم اين قسمت را خالصه كنم بايـد بگـويم جنـبش اعتراضـي كنـوني                
جنبشي است ضدسرمايه داري كه ضديت با ديكتاتوري فقط يك بعد از آن             

 دوام تا كنوني اين جنبش نيز بـه علـت     .را تشكيل مي دهد و نه همه آن را        
  .عمق ضديت آن با جهنم سرمايه داري ايران است

  
  :پاسخ دوم

روشن است كه كارگران    . تركيب طبقاتي جنبش جاري، غيركارگري نيست     
اما . به صورت متشكل و با هويت طبقاتي شان در اين جنبش شركت ندارند       

بـه جـرات و بـا       . ش نيسـت  اين امر ابدا به معني غيركارگري بودن اين جنب        
قطعيت مي توان گفت كه اكثر شركت كننـدگان در ايـن جنـبش، كـارگر                 

اين ادعا را مي تـوان هـم بـه          . هستند، كارگر به معناي فروشنده نيروي كار      
به لحاظ نظـري،    . لحاظ نظري اثبات كرد و هم با مشاهدات عيني نشان داد          

 اكثريـت جمعيـت آن را       نمي توان جامعه ايران را سرمايه داري دانست امـا         
نفـس همـين كـه مـي پـذيريم          . ابواب جمعي طبقه كارگر به شمار نيـاورد       

جامعه ايران، سرمايه داري است بـه معنـي پـذيرش ايـن نكتـه اسـت كـه                   
بـر  . اكثريت جمعيت اين جامعه را فروشندگان نيروي كار تشكيل مي دهند   

م كـارگران    به عنوان مفهوم دربرگيرنـده تمـا       فروشنده نيروي كار  مفهوم  
اعم از مولد و غيرمولد تاكيد  مي كنم تـا در عـين حـال ديـدگاهي را كـه                     

كارگر صرفا كسـي    . كارگر را در كارگر مولد خالصه مي كند نقد كرده باشم          
نيست كه با فروش نيروي كارش به طور مستقيم براي كارفرمـاي كارخانـه              

كساني نيز كه   . ددار يا مزرعه دار يا بسازوبفروش ارزش اضافي توليد مي كن          
در بيمارستان ها، مدارس، دانشـگاه هـا، سـازمان هـاي آب وبـرق و گـاز و                   
مخابرات و ديگر سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتـي، شـركت هـا و آژانـس                 
هاي حمل و نقل اعم از مسافري و باري، سازمان هاي شهرداري و شـركت               

 طـور كلـي در      هاي نظافتي، انبوه عظيم فروشگاه هاي بزرگ و كوچك و به          
نيروي كارشان را براي امرار معاش مـي فروشـند، كـارگر            » خدمات«بخش  
و اتفاقا در اكثر جوامع سرمايه داري جمعيت ايـن بخـش از طبقـه               . هستند
در ايـران مـي كوشـند تحـت عنـوان           » جنبش سبز « كه طرفداران    -كارگر

ان  از جمعيت كـارگر    -آن را به سود خود مصادره كنند      !) ؟(»طبقه متوسط «
حال اگر به اين تصوير از طبقه كارگر، يعني بـه ميليـو ن        . مولد بيشتر است  

ها كارگر شاغل در بخش هاي صنعت و ساختمان و كشـاورزي و خـدمات،               
ميليون ها بيكار، ميليون ها دست فروش سر چهار راه ها و كنار خيابان هـا                

طبقـه كـارگر    و ميليون ها زن خانه دار را اضافه كنيم، خواهيم ديد كه اوال              
چه جمعيت عظيمي را تشكيل مي دهد و، ثانيا، ايـن جمعيـت عظـيم، بـه                 
ويژه در جهنمي چون ايران كه بي حقوقي مطلق در آن بيداد مي كند، چه               

شـروع  . پتانسيل عظيمي از اعتراض  به سرمايه داري را در خود نهفته دارد            
نده و راديكـال     خرداد امسال و تداوم رشدياب     23انفجارگونه اين اعتراض در     

آن را تنها با ضديت بنيادين كارگران معترض بـه نظـام سـرمايه داري مـي             
توان توضيح داد، نه با عامل نـه چنـدان مهمـي چـون دزديـده شـدن راي                   

بسـياري از معترضـان خيابـاني اساسـا در          ( شركت كنندگان در انتخابـات      
محمـل و   مسئله تقلـب در انتخابـات صـرفا         ). انتخابات شركت نكرده بودند   

منفذي براي بالفعل شدن اين پتانسيل عظيم اعتـراض بـه سـرمايه داري و               
درمورد مشاهدات و مستندات عينـي نيـز      . دولت استبدادي نگهبان  آن بود     

در همان ماه هاي نخسـت      . فكر مي كنم اشاره به موارد زير كفايت مي كند         
 و   نفره از اسـامي    800شكل گيري جنبش و شروع دستگيري ها، فهرستي         

مشخصات دستگيرشدگان منتشر شد كه اكثريت مطلق آن ها را ديپلم هـا             
و فوق ديپلم ها و ليسانس ها و حتي فوق ليسانس هاي بيكار تشكيل مـي                

با فرض تعريفي كه در باال از كارگر به دست دادم، فكر نمي كنم كسي               . داد
ديگـر بـا   عالوه بر اين، اكنـون  . بتواند منكر كارگر بودن چنين افرادي بشود      

توجه به جمعيت وسيعي كه از دانشجويان كه يا در زندان به سر مي برند و                
يا موقتا آزاد شده اند تا دوباره به زندان برگردند، نمـي تـوان منكـر حضـور                  

بي هيچ ترديدي، بخـش     . گسترده  و فعاالنه دانشجويان در اين جنبش شد        
  جـزء    -داشته باشند    اگر اساسا آينده اي      -عمده اين دانشجويان در آينده      

فروشندگان نيروي كار خواهنـد بـود و چـه بسـا همـين االن و بـه عنـوان                    
 الاقـل بـه     -دانشجو نيز براي امرار معاش مجبور به فروش نيروي كار خـود           

و سرانجام ايـن كـه نمـي تـوان از مشـاهدات و            .  هستند -صورت پاره وقت    
ا به يـك تغييـر      مستندات عيني مربوط به طبقه كارگر ايران سخن گفت ام         

واقعيـت  . كيفي مهم در بافت اين طبقه در ده بيست سال اخير اشاره نكـرد           
اين است كه به علت هجوم و اعمال فشار بيش از پيش سرمايه به اكثريـت                
ساكنان جامعه بخش هايي از شهرنشينان تحصيل كـرده كـه زمـاني وضـع             

آمدند اكنون  نسبتا مرفهي داشتند و جزء اقشار مياني جامعه به حساب مي            
به درون طبقه مزدبگير رانده شده اند و بخشي  از اين طبقه را تشكيل مي                

اكنون ديگر به جاي كارگراني با  دستان پينـه بسـته و چهـره هـاي                 . دهند
با اتوبوس  از    ) صاحب ايران ناسيونال  (آفتاب سوخته كه زماني مثال خيامي       

وستا و پـاي ديگرشـان   روستاهاي دور و نزديك مي آورد و يك پايشان در ر       
در شهر بود، كارگراني تحصيل كرده و جوان و داراي خاستگاه كامال شهري              
نشسته اند كه در حالي كه دارند شاسي خودروها را نقطه جوش مـي زننـد                
هدفون موبايل هايشان را به سر بسته انـد و دارنـد آواز مايكـل جكسـون و                  

به كـل جمعيـت طبقـه       بي شك، اينان نسبت     . جنيفر لوپز گوش مي دهند    
و نيز حتي همين ها، كه به هرحال در قياس          . كارگر ايران در اقليت هستند    

با ساير بخش هاي طبقه كارگر پيشرو محسوب مي شوند، اغلب بـه منـافع               
طبقاتي خويش آگاهي ندارند و تحت تـاثير القائـات سـرمايه داري اصـالح               

تفاوت آن ها بـا كـارگران       اما به هيچ وجه نمي توان منكر        . طلبانه قراردارند 
بيسواد يا كم سواد روستايي از نظر قابليت هاي كسب آگاهي طبقاتي و نيز              
تحرك سياسي در مورد مسائل سياسي جامعه از جملـه جنـبش اعتراضـي              

بخش عمده كارگراني كه در روزهاي تظاهرات خيابـاني پـس از            . جاري شد 
 هاي مركزي تهران مـي      اتمام كار روزانه به صورت فردي خود را به خيابان         

  .رسانند تا در تظاهرات شركت كنند از اين دست از كارگران هستند
  

  :پاسخ سوم
ضـديت بـا    . ضديت صرف بـا ديكتـاتوري لزومـا بـه نفـع كـارگران نيسـت               

ديكتاتوري فقط و فقط هنگامي به نفع كارگران است كه از زاويه ضديت بـا         
 كـه منجـر بـه تحكـيم         آن ضديت با ديكتـاتوري    . سرمايه داري مطرح شود   

سرمايه داري شود نه تنها كوچك ترين نفعـي بـراي كـارگران نـدارد بلكـه                 
اين امر، يعني تقليـل يـك جنـبش ضدسـرمايه           . كامال به زيان آن ها است     

داري به جنبشي صرفا ضدديكتاتوري، همان كاري است كه رهبري انقـالب         
ضـدكارگري و    توانست با موفقيت آن را انجام دهـد و صـدالبته تـالش               57

اش » جبهه واحد ضـدديكتاتوري   «يكسره سرمايه دارانه حزب توده با شعار        
. نقش مهمي در اين پيروزي طبقه سرمايه دار و شكست طبقه كارگر داشت  

را زير فشار از پايين     » مرگ بر شاه  «روحانيت به رهبري خميني البته شعار       
سيار هوشـمندانه و  اما همين كه آن را به ناگزير پذيرفت، ب   . جنبش پذيرفت 

مدبرانه آن را به شعاري براي از ميان به در كردن مبارزه ضدسـرمايه داري               
طبقه كارگر و بدين سان حفـظ نظـام سـرمايه داري از گزنـد ايـن مبـارزه                   

از سوي ديگر، طبقه كارگر نيز، كه به طور خودانگيخته با نظام            . تبديل كرد 
قائات خود همين نظام و نيز      سرمايه داري سلطنتي مبارزه مي كرد، تحت ال       
بـا كوبيـدن بـر طبـل        » چپ«روحانيت  و احزاب و گروه ها و سازمان هاي           

مبارزه صرفا ضدديكتاتوري به سينه زن و سـياهي لشـكر جنـاح روحـاني و        
هم اين جناح از طبقه سرمايه دار و هـم          . بازاري طبقه سرمايه دار بدل شد     

 دادند، اولي كامال آگاهانـه و   سر مي » مرگ برشاه «طبقه كارگر هر دو شعار      
براي حفظ نظام سرمايه داري و دومي يكسره نـا آگاهانـه و سرشـار از ايـن              
توهم ويرانگر و تاسف بار كه گويا دارد بـراي برچيـدن نظـام سـرمايه داري                

در راستاي همين تقليـل جنـبش ضدسـرمايه داري طبقـه       . مبارزه مي كند  
 از القائات اپوزيسيون بورژوايي،     كارگر به جنبشي صرفا ضدديكتاتوري، يكي     

  ، كه به درون كارگران برده مي شد دموكراتيزه »چپ«از جمله اپوزيسيون 
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گفته مي شد كه سرمايه داري دموكراتيك به  . كردن نظام سرمايه داري بود    
سود كارگران است، زيرا توان مادي و فكري كارگران را تقويت مـي كنـد و                

. ن را براي مبارزه با سرمايه داري افزايش مي دهـد          همين امر نيروي كارگرا   
اگرچه حتي در آن زمان نيز براي كارگران آگاه روشن بود كـه ايـن فريـب                 

 بـا قاطعيـت بـي چـون و چـرا بـر ايـن تـوهم                  57است، اما تجربه انقـالب      
ضدكارگري خط بطالن كشيد و يك بار ديگر نشان داد كه طبقـه كـارگري            

گاهانه با سرمايه داري باشد و به زير پرچم اين يا           كه فاقد افق  مبارزه خودآ     
آن بخش از طبقه سرمايه دار برود نه فقط از توان مادي و فكري الزم براي                
مبارزه با سرمايه داري برخوردار نخواهد شد بلكه قفـط و فقـط زنجيرهـاي               

اكنون نيز كسـاني كـه بـه        . دست و پاي خودش را محكم تر خواهد ساخت        
د صرف مبارزه ضـدديكتاتوري بـدون مبـارزه ضدسـرمايه           كارگران مي گوين  

داري به سود كارگران است  دارند مرتكب جنايت تحكـيم و تقويـت نظـام                
در . سرمايه داري و بدين سان سالخي هر چه بيشتر طبقه كارگر مي شوند            

طول تاريخ مبارزه طبقه كارگر در سطح بين المللي، تـوان مـادي و فكـري                
ايش نيافته اسـت مگـر از طريـق مبـارزه بـا سـرمايه              اين طبقه هيچ گاه افز    

 حتي در كمترين سطح چه رسد به افزايش         -اگر قرار است اصالحي     . داري
 در وضعيت دوزخيان داغ     -توان مادي و فكري براي مبارزه با سرمايه داري          

لعنت خورده يعني بردگان مزدي در ايران صورت پـذيرد، ايـن امـر جـز بـا       
مبارزه صرف با ديكتاتوري نه تنهـا      . متحقق نخواهد شد  مبارزه عليه سرمايه    

منجر به اصالح وضعيت كارگران نخواهد شد بلكه، برعكس، كلرگران را بـه             
بنـابراين،  . گوشت دم توپ طبقه سرمايه دار و دولت آن تبديل خواهد كـرد         

پاسخ من نه تنهـا بـرخالف مضـمون شـق نخسـت پرسـش اسـت بلكـه از                    
ن كه جنبش ديكتاتوري فقط در صورتي به نفع اي(مضمون شق دوم آن نيز   

بسـيار فراتـر   ) آنان شروع شـود » با خواست ها و رهبري   «كارگران است كه    
كـارگران هنـوز بـه معنـي        » خواست ها و رهبري   «شروع مبارزه با    . مي رود 

نيست، مضموني كـه متاسـفانه در       طبقه كارگر    مبارزه ضدسرمايه داري  
  .ي از آن وجود نداردهيچ نشان» آرش«سراسر پرسش هاي 

  
  :پاسخ چهارم

در متن يك جنبش صرفا ضدديكتاتوري به رهبري بخشي از طبقه سرمايه            
نه تنها نمي توان وزن طبقاتي كارگران را تقويت كرد ) »اصالح طلبان «(دار  

بلكه هرگونه تالشي در اين زمينه هيچ نتيجه اي جز ريختن آب به آسـياب      
 طبقاتي كارگران در جنبش جاري در گـرو         تقويت وزن . سرمايه داري ندارد  

برهم زدن متن صرفا ضدديكتاتوري و شكستن ساختاري اسـت كـه صـرفا              
بـديهي  . دموكراسي سياسي و برابري در پيشگاه قانون را مطالبه مـي كنـد            

ــانون در   اســت كــه اســتقرار دموكراســي سياســي و برابــري در پيشــگاه ق
قه كارگر ايران گـامي بـه       چهارچوب موجوديت نظام سرمايه داري براي طب      

اما، همان گونه كه در باال اشاره كردم، اين يك سـراب اسـت و               . پيش است 
هيچ بخشي از طبقه سرمايه دار ايران قادر به چنين كاري نبوده،  نيسـت و               

در ايران، حتي كمترين دموكراسي سياسي نيز در گرو مبـارزه           . نخواهد بود 
انـدن كـارگران بـه مبـارزه بـراي          فراخو. ضدسرمايه داري طبقه كارگر است    

دموكراسي سياسي بدون دست زدن به ساختار سـرمايه داري ايـران هـيچ              
چيز نيست جز دادن آدرس غلط به كارگران و به بيراهـه كشـاندن مبـارزه                

اين را هم تاريخ معاصر جامعه ايران نشان مي دهد و           . ضدسرمايه داري آنان  
، بـراي تقويـت نيـروي طبقـه         پس. هم مي توان به لحاظ نظري اثبات كرد       

كارگر در جنبش جاري بايد آن  را به يك جنبش آگاهانه ضدسرمايه داري              
برابري در عرصه نان، نه فقـط در پيشـگاه          (و خواستار دموكراسي اجتماعي     

كارگران مي توانند اين كار را بكنند، به شـرط  آن كـه              .  تبديل كرد ) قانون
جنبش را به حضوري اوال متشـكل و        حضور پراكنده و انفرادي خود در اين        

رجوع ( و ثانيا با پرچم مطالبات پايه اي ضدسرمايه داري           شوراييصدالبته  
كـه توسـط كميتـه      » منشور مطالبات پايه اي طبقه كارگر ايـران       «كنيد به   

و ثالثا با چشـم انـداز     ) هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري ارائه شده است       
كستن ستون فقرات جامعه سرمايه داري      الغاي كارمزدي يعني افق درهم ش     

  .تبديل كنند
  

  : پاسخ پنجم
در جامعه ايران، صـرف نظـر از آن بخـش از آن           » چپ«وضعيت حاشيه اي    

كه معلول سركوب خونين توسط رژيم هاي شاه و جمهوري اسالمي اسـت،             
در » چـپ «. مسـتحق اش بـوده اسـت      » چـپ «همان چيزي است كه ايـن       
بش كنوني بلكه جز در مقـاطعي گـذرا، كـه آن            جامعه ايران نه فقط در جن     

هم معلول شرايط خاص داخلي و بين المللي بـوده اسـت، در طـول تـاريخ                 
علت اين حيات حاشيه اي نيـز ماهيـت         . خود هميشه در حاشيه بوده است     

تا آنجا كه به اين ماهيت مربـوط مـي شـود،            . است»  چپ«رفرميستي اين   
از » چــپ«ايــن . نبــوده اســتايــران هــيچ گــاه ضدســرمايه داري » چــپ«

ــا (كمونيســم روســي سرچشــمه گرفــت و كمونيســم روســي   بلشويســم ي
. نيز چيزي نبود جز سرمايه داري دولتي در پوشش سوسياليسـم          ) لنينيسم

ايران از همان آغاز سرمايه داري      » چپ«بنابراين، افق و هدف نهايي مبارزه       
تـا  . ران نبود و نيستو اين نيز چيزي جز اصالح سرمايه داري اي    . دولتي بود 

آنجا كه به مبارزه ضدسرمايه داري طبقه كارگر مربوط مي شود، فرقي نمي             
كرد و نمي كند كه اين اصالح طلبي از طريق خزيدن به قدرت و به شـيوه                 

يـا بـه    ) آن گونه كه حزب تـوده انجـام مـي داد          (مسالمت آميز انجام گيرد     
آن گونـه   ( رژيم سياسي    ضرب مبارزه مسلحانه چريكي و از طريق سرنگوني       

در هر حال، آنچـه قـرار بـود         ). كه چريك هاي فدايي خلق عمل مي كردند       
متحقق شود نه برچيدن بساط سرمايه و الغاي كارمزدي         » چپ«توسط اين   

بلكه سرمايه داري دولتي بود كه لباس سوسياليسـم بـر آن پوشـانده شـده                
كه به » چپ«از اين در اينجا وارد اين بحث فرعي نمي شوم كه بخشي        . بود

اردوگاه به اصطالح سوسياليسم وابسته بـود از موضـع رعايـت منـافع ايـن                
اردوگـــاه بـــراي ســـرمايه داري دولتـــي مطلـــوب خـــود بيشـــتر جنبـــه 

ــا مطالبــه  » ضدامپرياليســتي« جمهــوري «قائــل بــود و بخــش ديگــر آن ب
ــق  ــك خل ــاب  » دموكراتي ــگ و لع ــم«رن ــي  »  راديكاليس ــرنگوني طلب و س

در هـر   . خود اضافه مي كـرد    » ضدامپرياليستي«نيز به مبارزه    ضدرژيمي را   
اسـتقرار سـرمايه داري دولتـي در پوشـش         » چـپ «حال، هدف نهايي ايـن      

توسـط بخشـي از     » چـپ «، ايـن    57در سال هاي انقالب     . سوسياليسم بود 
درون آن نقد شد، اما نه از موضع ضدسرمايه داري بلكه از موضـع مخالفـت      

به جـاي خلـق، طبقـه كـارگر را          » چپ«ين بخش از    ا. بودن آن » خلقي«با  
نشاند اما نه براي برانداختن نظام سرمايه داري بلكـه بـراي اسـتقرار همـان      

بعدها نيز پـس از فروپاشـي سـرمايه داري دولتـي در             . سرمايه داري دولتي  
شوروي نقد الكن و ناتمام خود از اين سرمايه داري دولتي را به دوران پـس    

 بـه رغـم بيـان       -رد و به اين ترتيب نشان داد كه خود نيز         از لنين محدود ك   
  كماكـان دارد بـراي       -به عنوان هدف نهايي طبقه كارگر       » لغو كار مزدي  «

انشعاب هاي بعـدي    . همان سرمايه داري دولتي نوع  لنيني مبارزه مي كند         
نيز، كه البته از بخـش عتيـق آن پيشـرفته تـر بـود و                » چپ«اين بخش از    

 بـه فراسـوي سـرمايه داري دولتـي نرفتنـد و در همـان                هست، هيچ كـدام   
» چپ«همين ويژگي رفرميستي . چهارچوب درجا زدند و همچنان مي زنند     

اين حكم در مـورد     . است كه آن را به جرياني حاشيه اي تبديل كرده است          
صـادق اسـت، در مـورد       » چپ«هر دو بخش اصالح طلب و سرنگوني طلب         
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 خود را يا سوسيال دموكرات مي نامد يا         بخش اصالح طلب، كه اكنون ديگر     
ليبرال، به علت گره زدن سرنوشت اش با جريان اصالح طلبان حكومتي كه             
هم از سوي جناح اصلي و قدرتمند جمهوري اسالمي سركوب مـي شـود و               
هم مردم معترض از آن عبور كرده اند و بـازهم خواهنـد كـرد، و در مـورد                   

 شدن، هم به دليل عدم اقبال از        بخش سرنگوني طلب هم به علت  سركوب       
سوي كارگران و هم به ويژه بـه علـت خصـلت فرقـه اي اش كـه آن را بـه                      
مجموعه اي  از فرقه هاي چندنفري بدل كرده كه هيچ كدام قـادر نبـوده و         
نيستند از الك فرقه اي خود بيرون آمده و به يك جريان اجتماعي تبـديل               

نه تنها نمي توانم طرفدار تقويـت  با اين توصيف، بديهي است كه من     . شوند
در جنبش جاري باشم بلكه، كامال برعكس، وظيفـه خـود مـي             » چپ«اين  

  .دانم كه ماهيت رفرميستي آن را به كارگران نشان دهم
  

  :پاسخ ششم
. پاسخ اين پرسش را نيز فكر مي كنم در خالل پاسخ هـاي بـاال داده باشـم                 

. آن را رهبـري نكـرد     » پچـ «انقالب بهمن به اين دليل شكست نخورد كه         
را » چـپ «به اين دليل شكست خورد كه طبقه كارگر فريب          . اتفاقا برعكس 

به اين دليل شكست خورد كه طبقه كارگر زيـر علـم يـك بخـش از                 . خورد
به اين دليل شكست خورد     . طبقه سرمايه دار عليه بخش ديگر آن سينه زد        

مايه داري اش، بـا     كه طبقه كارگر با هويت طبقاتي اش، با مطالبات ضدسـر          
شوراهاي انقالبي اش و با افق الغاي كارمزدي اش وارد مبارزه نشد، و آنجـا               

مثال در جريان تصرف انقالبي خانه ها و هتل هـاي          ( هم كه اين كار را كرد       
) سرمايه داران فراري در شهر تهران براي سكونت در همـان اوايـل انقـالب              

 رسـيده جمهـوري اسـالمي       عالوه بر آن كه توسط دولـت تـازه بـه قـدرت            
سركوب شد و به ضرب اسلحه از اين خانه ها و هتل ها بيرون انداخته شد،                

» چـپ «با هو و جنجال و مخالفت همين احزاب و سازمان ها و گروه هـاي                
و !!) چپ روي طبقه كارگر(» چپ روي«رو به رو شد كه فريادشان در مورد       

گوش فلـك   » سوسياليستيمرحله انقالب ، دموكراتيك است و نه        «اين كه   
بزرگ ترين و عبرت آمـوزترين درسـي كـه مـي تـوانيم  از              . را كر كرده بود   

تجربه انقالب بهمن بگيريم  و در مورد جنبش كنوني به كار بنديم تـا ايـن                 
  . جنبش به شكست نينجامد، همين است
*  

  

  
  بين آرزو و واقعيت

    آرش   پرسش شش بهرضا رخشانپاسخ 
  
 اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه  داليل و خصلت-س

  مي توان توضيح داد؟
 

نوعي در جغرافياي سياسي ايران  مردم و زحمتكشاني كه به :رضا رخشان
اند،  و در آن ريشه دواندهداشته آن وابستگي  نحوي به سكونت دارند و به

ليه  برع،حق زندگي آزاد و انساني  هاي سال است كه براي رسيدن به سال
اين مبارزة صد و . اند  خودكامگي و خفقان سياسي مبارزه كرده واستبداد

خواهي و حكومت قانون، گاه با شعار   گاه با عنوان جمهوري،چند ساله
دموكراسي و عدالت، بعضاً در لواي اسالم و مذهب و اغلب توسط كارگران و 

  .زحمتكشان تا حال حاضر ادامه داشته است

رسماً پذيرفته شد، خروش و مبارزة 1285در سال انقالب مشروطيت كه 
آن بخش از ملتي بود كه  استبداد و نابرابري اجتماعي و اقتصادي چنان 

اين .  كه ديگر تاب تحمل نداشتند بودتنگ كرده ها  عرصه زندگي را برآن
خواستند با ايجاد مجلس قانونگزاري، عدليه و وضع قوانين مدني  مردم مي

دليل رواج  اما به. ارادة مردم مشروط سازند  اهش داده و بهقدرت پادشاه را ك
اي  باورهاي مذهبي و ايدئولوژيك در جامعه و محكم بودن نهادهاي پايه

مانند نظام ارباب و رعيتي، سلطة پدرساالري (اقتصادي و سياسي استبداد 
اي، در مقابل ضعف نهادهاي  در خانواده و سيطرة بافت سنتي و عشيره

هاي خارجي  چنين اعمال فشاري كه توسط قدرت و هم) موزشيمدني و آ
رغم  گرديد، جنبش مشروطيت علي وارد مي) روس و انگليس: براي مثال(

: يعني( خود  ترين خواست اساسي  هاي فراوان متأسفانه نتوانست به مجاهدت
  . دست يابد) دموكراسي، عدالت و حق زندگي انساني

با حمله  (1320گي آزاد و انساني در سال حق زند  مبارزه براي رسيدن به
يك بار ) ايران، تصرف تهران و نتيجتاً سقوط و تبعيد رضا شاه متفقين به

دنبال  تبعيد رضا شاه تحوالتي را در رأس هرم قدرت به. ديگر اوج گرفت
اين تحول و تأثير در پرتو اعتبار . داشت كه اثرات مثبتي برجامعه گذاشت

اي بود كه توازن قوا  گونه به) سابق(يت ارتش سرخ متفقين و خصوصاً حما
درنتيجه ديكتاتور قلدرمĤب . نفع مردم تغيير داد دولت را به  و  بين مردم

اي داد كه كنترل چنداني  شاه جوان و تازه از فرنگ برگشته جاي خودرا به
از توان الزم براي سركوب وسيع و  بر اوضاع سياسي كشور نداشت و 

در همين دروه است كه احزاب سياسي، . ار نبودگسترده برخورد
سرعت رشد كردند و در  هاي گوناگون به هاي كارگري و انجمن اتحاديه

حزب «. يك نيروي بسيار قوي و تأثيرگذار تبديل شدند مقابل دولت به
شوراي متحده مركزي اتحاديه كارگران و «و » جبهه ملي«، »توده

در شرايط جو سياسي نسبتاً : عنيي(در چنين شرايطي » زحمتكشان ايران
كار، دولت مصدق و نهضت ملي شدن نفت نيز از  رشد كردند؛ و قانون) باز

 بخش 1332 مرداد سال 28دستاوردهاي اين دوره است كه با كودتاي 
كننده اين دستاوردها مورد يورش نيروهاي كودتا قرار گرفت  اعظم و تعيين
اً آزاد اين بود كه شاه جوان، ظاهراً  نسبتةسرانجام اين دور. و از دست رفت
  و تداركچيني  زمينهبادر همراهي (اصطالح تحصيل كرده  دموكرات و به

 همان تاج و تختي تكيه زد كه پدر قلدرش با نيرنگ و جنايت به) كودتا
حق زندگي آزاد و انساني را   اين تاج و تخت ذاتاً . چنگ آورده بود  بهآشكار
طلبي  خواهي و برابري اي از آزادي سركوب هرگونه  بهتابيد و ناگزير برنمي

  .بود
در اين . شروع ديگري در تاريخ مردم ايران بود 1357 بهمن 22 قيام 

كشيد،  هاي گذشته را بدوش مي قيام كه بازهم كمابيش همان آرمان
درخواست سرنگوني شاه جاي هرگونه مطالبة  معين و طبقاتي را گرفت و 

استقالل، «ي و روحانيت اين فرصت را فراهم آورد كه هاي مذهب براي گروه
يك آلترناتيو غيرقابل تفكيك سياسي و   را به» آزادي، جمهوري اسالمي

انبوه مردمي كه از شدت استبداد و . اقتصادي و اجتماعي تبديل كنند
تنگ آمده بودند و  هاي زندگي به  ي عرصه افزايش مداوم نابرابري در همه

استقالل، آزادي، «شعار  پذيرش ناگزير  هم نداشتند، با آلترناتيو ديگري
برعليه سلطنت خاندان پهلوي طغيان عنوان آلترناتيو  به» جمهوري اسالمي

هاي دستگاه سلطنت را وادار  گنده كردند و شاه و دربار و بسياري از كله
ا با فرار اين جماعت كه بيدار نشسته بودند ت. فرار كنند ساختند كه از ايران 

عرصة سياست و اجتماع و  كورش بخوابد، دولت جمهوري اسالمي پا به
البته با تعبير (اقتصاد گذاشت تا مطالبات تاريخاً معوقة آزادي و عدالت را  

  .مردم اعطا كند  به ) اسالمينظام تازة
هاي اجتماعي و اقتصادي  كه رژيم پهلوي در زمينه در مورد اين

 اند؛ ليكن انسداد رو ، بسيار نوشتهدستاوردهاي مهمي رسيده بود به
هاي  صدايي در همة عرصه افزايش سياسي، تشديد خفقان اجتماعي و تك به

تنهايي نشان از اين دارد كه جنس و نوع اين تحوالت از آن   زندگي به
جنس و نوعي نبود كه زمينة حق زندگي آزاد و انساني را براي مردم كارگر 

مومي مردم برعليه نظام شاهنشاهي، طغيان ع. و زحمتكش فراهم كند
كه در مورد مطالبات معين سياسي و خصوصاً اقتصادي  حتي قبل از اين

هاي گوناگون و الزم خود را سازمان داده باشند،  توافق رسيده و تشكل به
هاي مختلف اجتماعي از حكومت آريامهري  دهد كه جان گروه نشان مي
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ها هيچ  اطي را نداشتند كه براي آنلب رسيده بود؛ و ديگر تاب تحمل بس به
  .هويت انساني، اقتصادي و اجتماعي قائل نبود

بندي   بدون صف57كه مردم كارگر و زحمتكش در سال  خالصه اين
طور مستقل شكل گرفته  كه از پايه و به هايي روشن طبقاتي، بدون سازمان

دي، كه فكر كنند كه واقعاً كدام مطالبة اقتصا باشد و حتي بدون اين
كنند و كدام خواسته را بايد در الويت قرار  سياسي يا اجتماعي را طلب مي

اميد ايجاد يك زندگي بهتر و آزاد، حكومت پهلوي را  دهند؛ فقط و فقط به
خود زمينة استقرار جمهوري اسالمي را فراهم  زير كشيدند و خود به به

ان، مستضعفين حكومت جديد هم در ابتدا با شعار حمايت از كارگر. آوردند
بايست برعليه  القاعده مي داد كه علي نشينان نويد دنياي بهتري را مي و كوخ
  .گرفت نشينان شكل مي كاخ

هاي گوناگون در درون و بيرون حكومت نشان  اما گذر زمان و كشمكش
قدرت : هاي بسياري وجود دارد؛ يعني داد كه بين آرزو و واقعيت تفاوت

متمركز گردد؛ و اين حزب » وري اسالميحزب جمه«بايست در دست  مي
هاي  اش همة آحاد و افراد و گروه دارانه  و سرمايه منش ايدئولوژيك هم بنا به

كاركرد . دانست نياز از تشكل مستقل، غيرايدئولوژيك و آزاد مي جامعه را بي
اين تلقي انحصارطلبانه و غيردموكراتيك در عرصة سياست و جامعه 

 و  سركوب فزايندة نهادهاي سياسي، طبقاتيتوانست چيزي جز  نمي
غيروابسته باشد كه در جريان انقالب شكل گرفته بودند و كمابيش همة 

حكومت جديد گره زده و قبل از تالشي كامل  هاي خود را به آرزوها و آرمان
چه اين روال را سرعت و شدت  آن. عمالً خودرا در آن نابود كرده بودند

ها و نيازهاي  ايران بود كه همة خواست ق بهبخشيد، حملة نظامي عرا
  .كرد خاتمة جنگ موكول مي عمومي و طبقاتي را به

عقب  دولت جمهوري اسالمي جنگ را برد و نيروهاي عراق را چنان به
چوبة دار   حتي صدام حسين هم به راند كه پس از گذشت چندين سال

 شد، شهرهاي هاي زيادي ريخته آويخته شد؛ اما در جريان اين جنگ خون
 و نهادهاي  هاي فراواني آواره شدند، تشكل بسياري ويران گرديد، آدم

سركوب و نابود گرديدند و ) چه كارگري و چه غيركارگري(گوناگوني 
اين عطيه آسماني اين نهايتِ . دليل اعدام گرديدند هاي شريفي بي انسان

 اك سياه،خ بود كه جاي ميليونرها عوض شد و مردم كارگر و زحمتكش به
  .روزي بيشتر افتادند  تن فروشي، قرارداد سفيد امضا و سيهاعتياد،

هاي آن رسيد كه  بازسازي ويرانه هاي جنگ، نوبت به روزي بعداز سيه
 و  هاي گسترده افق. خود اختصاص داد ي مادي و معنوي بسياري را به هزينه

 اما قدرت ؛گرديداي تبليغ شد و نيرو و زمان بسياري صرف  اميدواركننده
تر شد؛ و مردم كارگر و  سياسي و اقتصادي و اجتماعي بازهم انحصاري

حق زندگي آزاد و انساني   كردند، نه تنها به طور كه آرزو مي زحمتكش آن
دست نيافتند، بلكه فقر و بيكاري فزوني گرفت و رؤياي يك زندگي بهتر و 

در پايان . رديدكابوس بدل گ انساني در سايه تعديل ساختاري و غيره به
اندازه گسترش يافت كه آن  بهسازندگي فقر و فالكت تا  ة موسوم بهدور
. هاي وسيع در محالت فقيرنشين بسياري از شهرها انجاميد شورش به
  اكبر آباد و قروين، جنوب خراسانشهر، هاي اسالم شورشاز طور نمونه  به
  .نظامي پايان يافتند كه تنها با درگيري مسلحانه و سركوب توان نام برد مي

آسمان رياست جمهوري    و عروج محمدخاتمي به76واقعة دوم خرداد 
ايران روزنة ديگري بود كه با اصالح بعضي از مناسبات اجتماعي فضاي 

 سال 8اي را براي عموم مردم ايجاد كرد كه پس از  تنفس فريبنده
داليل  هايي بود كه به اش سرخوردگي، استيصال و انفعال آدم نتيجه

اما . شبه بپيمايند خواستند از راه ميانه، ره صد ساله را يك گوناگون مي
 هتوانست اين ظرفيت را داشته باشد كه را واقعة دوم خرداد نه تنها نمي

توانست بر  جايي بهتر از وضعيت موجود ببرد، بلكه فقط و فقط مي به
و از حرمت ضحامت زنجير بردگي كار و انسانيت بازهم بيشتر بيفزايد و 

در اين دوره اوضاع . شرف كارگران و زحمتشكان بازهم بيشتر بكاهد
انگيزتري  تر و اسف اقتصادي براي كارگران و زحمتشكان شكل نامطلوب

شكاف طبقاتي كه ناشي از نابرابري در تقسيم ثروت و عزت انساني . گرفت
  .يافتاي  اوج تازه در جامعه بود، 
اصالحات براي كارگران و زحمتكشان رواج كه دستاورد دولت  خالصه اين

هايي از پوشش  عمومي قراردهاي سفيد امضا و حذف مؤسسات و كارگاه
معناي ملموس اين وضعيت . قانون كار بود كه كمتر از پنج نفر كارگر دارند

تر از بردگي مطلق  انگيز براي كارگران چيزي جز شرايطي رقت» جديد«
 زنده ماندنشان بود؛ اما كارگران و تنها دغدغة بردگان جان و. نيست

كه دغدعة جان و ادامة حيات داشته  زحمتكشان در ايران بيش از اين
در . ضامن ادامة حيات استمقدمه و باشند، دغدغة نان و مسكن دارند كه 

ها و مؤسسات توليدي و خدماتي بسياري  دورة اصالحات همچنين كارخانه
ه براي كارگران دستاوردي جز دچار ركود و مشكالت فراواني شدند ك

ها زمينة روي كارآمدن محمود احمدي  همة اين. بيكاري و اخراج نداشت
اش آوردن پول نفت برسرسفرهاي  نژاد را فراهم آورد كه شعار انتخاباتي

گرچه . هر ايراني بود مردم، عدالت، مهرورزي و پرداخت سهام عدالت به
دانستند،   انتخاباتي را ميايهمردم كارگر و زحمتكش كمابيش معني شعار

از قبيل ( اين شعارها مورد توجه مردم فقير و تهيدست  مجموعهاما
قرار گرفت و ) نشين و غيره  حاشيه، روستايي، مبارزاتيةكارگران بدون سابق
كه پيروزي احمدي  خالصه اين. رياست جمهوري رساند احمدي نژاد را به

زندگيشان بود كه هرروز از روز نژاد نشانة ترس و هراس مردم از وضعيت 
  .شد تر مي پيش وخيم

  

  
  

پرور در عملكرد چهار ساله خود نه تنها اوضاع  ولي دولت مهروز و عدالت
اقتصادي را بهبود نبخشيد و شرايط بهتري را براي كارگران و زحمتكشان 

رويه، عدم حمايت از توليد  وجود نياورد، بلكه با سوء مديريت، واردات بي به
هايي كه برعليه خود  و تحريم... خلي، بسته شدن كارخانجات متعدد،دا

برانگيخت، بازهم تعداد بيشتري از كارگران اخراج و بيكار شدند؛ و ادامة 
تر از خط فقري كه از طرف خودشان اعالم شده  حيات با دستمزدي پايين

روال    بود، عدم امنيت شغلي و تأخير در پرداخت حقوق و دستمزد به
  .مول زندگي كارگران و زحمتكشان تبديل گرديدمع

، همة »معمول«روالي  اما، تبديل اين روال نامعمول زندگي به
دستاوردهاي دورة اول رياست جمهوري احمدي نژاد براي كارگران و 

نيز آراست، دستگيري » گل« را به» سبزه«آنچه اين . زحمتكشان نبود
ت و شدت بيشتري ادامه پيدا فعالين كارگري و سنديكايي بود كه با سرع

تپه بوديم،  هرچند در اين دوره شاهد تولد دو سنديكاي واحد و هفت. كرد
اما اين دو تشكل كارگري زير شديدترين فشارها قرار گرفتند، بسياري از 

زنجيري  هاي سنگين نيز تبديل به رهبرانشان زنداني و اخراج شدند و وثيقه
از زندان را از درون و » آزاد شده «نامرئي شد كه دست و دهان فعالين

  .بندد بيرون مي
گفت من دست كارگر را  گذار آن زماني مي در حكومتي كه بنيان

بوسم و با ذكر اين جمله كه خدا هم كارگر است، جايگاه كارگران را  مي
كرد؛ اينك با شعار عدالت سر فعال كارگري را  رفيع و برجسته اعالم مي

كوبند كه حتي ناي نفس كشيدن  ندان و وثيقه ميسنگ اخراج و ز چنان به
اش  در كشوري كه ايدئولوژي رسمي. و لب از لب بازكردن هم نداشته باشد

داد كه پيامبر اسالم مزد كارگر را حتي قبل  كارگران چنين نويد مي به
كرد؛ طلب دستمزد، تبليغ برعليه  خشك شدن عرق بدنش پرداخت مي

هايي كه  لبات كارگري براساس كنوانسيونشود و طرح مطا نظام تلقي مي
هاست، اقدام عليه امنيت ملي  اجراي آن همين دولت پذيرفته و ملزم به

  .رسد كارگران مي اين است معني عدالت وقتي كه نوبت به. آيد حساب مي به
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ترين شاخص انساني  كار خود كه مهم گرچه كارگران با فروش نيروي
اند و با بيشترين  ب كار و زندگي بودههاست، هميشه سنگ زيرين آسيا آن

 سال 30برند؛ اما طي  ترين سهم را از آن مي نقشي كه در توليد دارند، كم
كه نقش مثبتي در  بگيران و كارمنداني گذشته وضعيت بخشي از حقوق

. وضعيت كارگران دستمزدي شباهت داشته است اي به توليد دارند، تا اندازه
از يك . توان مشاهده كرد در مورد معلمين مينمونة روشن اين وضعيت را 

گويند كه رسالت پيامبران هم تعليم و تريبت بوده و  طور مكرر مي طرف به
معلمي شغل انبياست؛ و از طرف ديگر با عدم اجراي طرح هماهنگ 

جايي نرسيد، وضعيت  ها كه در دولت احمدي نژاد هم به پرداخت حقوق
اند كه زندگي زير خط فقر و  وجود آورده بهمعلمين  غيرقابل قبولي را براي 
گرچه امروزه زندگي زير خط .  كند ها تحميل مي آن شغل دوم و سوم را به

فقر يكي از مشخصات زندگي كارگري در ايران است و كارگران بيشتر و 
كنند؛ اما زندگي زير  هاي اجتماعي زير خط زندگي مي شديدتر از همة گروه

معلمين، پرستاران، كارمندان و . شود  خالصه نميكارگران خط فقر فقط به
، اكثر ساكنين روستاها و بيش از همه  )ها ويژه در شهرستان به(كسبه جزء 

هايي هستند كه  ترين گروه هاي شهرهاي بزرگ ازجمله مشخص  نشن حاشيه
  .كمابيش گذراني زير خط فقر دارند

داده و در   نج مي سال گذشته جامعه را ر30يكي از مسائلي كه در تمام 
هايي  خورد، انواع فشارها و تبعيض چشم مي دوره احمدي نژاد بيشتر به

اجراي طرح امنيت اجتماعي و مبارزه . شود كه در مورد زنان اعمال مي است
گونه  هاي اين با بدحجابي كه با ايجاد گشت ارشاد توأم بود، يكي از نمونه

گذارد و   معه را تحت فشار ميكه زنان جا  از ديگر معضالتي. هاست تبعيض
ها و  دهد، جنسيتي كردن پذيرش در دانشگاه مورد تبعيض قرار مي

و (است كه دست مردان » حمايت ازخانواده«همچنين تصويب قوانين 
جنبش زنان . گذارد را براي تعدد زوجات باز مي) ويژه مردان ثروتمند به
جمله با راه انداختن از) عنوان يك جنبش متنوع اجتماعي و مطالباتي به(
دنبال برابري حقوقي زنان با مردان است؛ و  ، به»كمپين يك ميليون امضا«

هاي مختلف جامعه  در اثر تالش فعالين اين جنبش، آگاهي زنان در گروه
  .گيري داشته است حقوق فردي و اجتماعي خويش افزايش چشم نسبت به

شجويي در دوره هاي اجتماعي و مطالباتي، جنبش دان از ميان جنبش
ها و بگيروببندهاي نسبتاً شديدتري مواجه  احمدي نژاد با فشارها، سركوب

دار كردن دانشجويان  بازداشت و اخراج فعالين دانشجويي، ستاره. گرديد
معترض و تعليق حق تحصيل براي يك يا چند ترم از جمله مسائلي است 

گر، بازنشسته از طرف دي. جنبش دانشجويي را تحت فشار قرار داد كه 
ها و  كردن اساتيد مجرب و دگرانديش، امنيتي كردن فضاي دانشگاه

ها در  افزايش بسيج دانشجويي و حراست دانشگاه  چنين ابراز وجود روبه هم
جنبش  كه  هايي است مقابل دانشجويان غيربسيجي از جمله اعمال سركوب

  .دانشجويي متحمل گرديد
ر دوره احمدي نژاد  كه با توقيف فشار سنگين برمطبوعات غيردولتي د

نگاران همراه بود، دامنة فعاليت  ها و زنداني كردن روزنامه روزنامه
ها  تعطيل و توقيف ده. تر كرده است نگاري را بيش از پيش تنگ روزنامه

پذيري صدا و نغمة  روزنامه و نشريه در اين مدت، نشان از كاهش تحمل
  .مخالف از جانب دولت دارد

ت مسئله مطبوعات و اعمال انواع فشارهاي ديگر برجامعه، در موازا به
از . هاي فراوان و زيانباري مواجه گرديد المللي نيز كشور با چالش سطح بين

آيد كه مسئله توليد انرژي  هاي داخلي و خارجي چنين برمي روزنامه
هاي غربي برعليه دولت ايران  اي حادترين چالشي است كه قدرت هسته

گرچه هنوز مدركي دال براين ادعا كه دولت ايران . اند داختهراه ان به
هاي بزرگ با   كند، ارائه نشده است؛ اما قدرت توليدخواهد بمب اتمي مي

طرح اين ادعا در شوراي امنيت سازمان ملل توانستند سه قطعنامه 
اي هم جنبة اجرايي  تا اندازهتصويب برسانند و  تحريمي عليه دولت ايران به

دولت آسيب  كه به هاي اقتصادي بيش از اين اين تحريم. ها بدهند آن به
گذارد كه قبل از  مردم كارگر و زحمتكشي را زير انواع فشارها مي برساند، 

هاي  ظاهراً قصد دولت. كردند ها هم زير خط فقر زندگي مي اين تحريم
 ها تحت فشار گذاشتن مردم كوچه و بازار و نتيجتاً غربي از اين تحريم

مبارزه برعليه آن  ايجاد نارضايتي در مقابل دولت ايران و شدت بخشيدن به
گذاري خارجي در  ها كاهش سريع سرمايه يكي از نتايج اين تحريم. است

) يعني در دولت خاتمي(ها هم  دوره احمدي نژاد است كه قبل از تحريم
  .جايگاه چنداني در اقتصاد كشور نداشت

  
اي رياست جمهوري هيچ برنامة روشني يك كانديداه هرچند كه هيچ

جهت حل مسائل مختلف اقتصادي و سياسي كشور نداشتند؛ اما جامعه 
عرصة انتخابات دهمين دورة رياست   اميد تغيير به ـ به در مجموع ايران ـ

من «ها را در يادداشتي با عنوان  گويي من اين كلي. جمهوري وارد گرديد
كانديداها  ، متذكر گرديدم و به1388د خردا 16تاريخ  ، به»هم حقي دارم

كانديداهاي دهمين دوره  در پايان خطاب به... «: چنين توصيه كردم
جاي پرداختن  كنم به انتخابات رياست جمهوري توصيه مي

رسميت شناختن  به: ازجمله(حق كارگري  مشكالت و مطالبات به به
هاي آزاد كارگري و سنديكاها و پذيرش حق اعتصاب  تشكل

عنوان حق مسلم كارگر در راستاي استيفاي حقوق صنفي و  هب
كار كه برخالف منافع كارگري است،  همچنين تغيير مواردي از قانون

بينيم كه با دادن شعارهاي كلي و مبهم و   در عمل مي)اما
. روند پوپوليستي از مشكالت و معضالت جامعه كارگري طفره مي

حقي ] عنوان كارگر به[هم  مناند كه  گويا كه آقايان فراموش كرده
  .»دارم

طور  يك از كانديداها به در دهمين دورة انتخابات رياست جمهوري هيچ
 از حقوق صنفي و سياسي كارگران سخني برزبان يمشخص يا حتي ضمن

هاي مستقل  ها از حق ايجاد تشكل يك از آن كه هيچ د؛ همچنانننياور
يك  ر قرارداد موقت در هيچكارگري و سنديكاها يا حق اعتصاب و لغو كا

در اين موارد توقعي از احمدي نژاد . حرفي نزدندهاي تبليغاتي خود  آگهي
گذشته از مسائل كارگري كه (طلب او نيز  وجود نداشت؛ اما رقباي اصالح

، در مورد حقوق زنان هم از اصالح )آن احتماالً فكر هم نكرده بودند به
اصالً حرفي نداشتند : تر بيان درست  بهآميز حرفي نزدند و يا قوانين تبعيض

. همين منوال بود ها و دانشجويان هم اوضاع به در حوزه دانشگاه. كه بزنند
طلب هيچ برنامه  اصالح كه هيچكدام از كانديدهاي موسوم به خالصه اين

  .مشخصي براي اصالح در هيچ موردي نداشتند
 و ايجاد هيجان طلبان بيش از هرچيز گفتار درماني هدف واقعي اصالح

همين دليل هم بيش از  هاي متوسط جامعه بود و به در ميان بخش
كردند؛ و از  استفاده مي» اصالحات«و » اصالح«اي از كلمة رمزآميز  هركلمه

كه چه چيزي، چگونه بايد  رازآميز و اين» اصالحات«متن و محتواي اين 
جا  در هيچاي  زبان نياوردند و هيچ كلمه اصالح شود، هيچ حرفي به

اين درحالي است كه با سپري شدن دولت هشت ساله . ننوشتند
محمدخاتمي، اوالً هيچ چيز براي مردم كارگر و زحمتكش و تهيدست، در 

اين  اي، نه تنها اصالح نشد، بلكه هرآن چيزي كه مشخصاً به هيچ زمينه
شد، از جنبة اصالحي روندي وارونه را طي كرده بود؛ و   مربوط ميمردم

انياً نه تنها ارادة الزم جهت تغيير و اصالح، بلكه حتي احساس نياز ث
مشاهده » اصالحات«اصالح هم در هيچكدام از رهبران و مجريان  به

ها دليل هنوز  آن اشاره شد و ده كه فوقاً به داليلي اما جامعه به. نگرديده بود
اين نياز ولي . بيان نشده، خواستار و نيازمند تغيير در ادارة كشور بود

يأس  ديد، به كه راهي اميدواركننده را در مقابل خود نمي دليل اين تغيير به به
همين دليل هم تنور انتخابات دهمين دور  به. و انفعال منجر گرديده بود

  .هاي تلويزيوني سرد و خاموش بود رياست جمهوري تا قبل از مناظره
حق زندگي آزاد و   ة روزنة اميدي براي مطالب بههاي تلويزيوني  مناظره

ها و آرزوهاي  هاي مختلف را با دنيايي از اميد گروه تبديل شد و انساني
هاي رأي كشاند و تنور انتخابات را حتي از  پاي صندوق گوناگون به

همه، از اقشار و طبقات مختلف و هريك با . تر كرد هاي قبل هم گرم دروه
اني، توأم با رفاه نسبي و تعبير و آرزوي خاص خود در توهم يك زندگي انس

هاي خودرا از آن  هاي رأي رفتند تا آرزوي پاي صندوق همراه آزادي به به
هايي  واكنش) هرچه بود، درست يا غلط(بيرون بكشند؛ اما نتيجه انتخابات 

كه نه تنها در تضاد كامل با روح همگاني،  دنبال  داشت را در خيابان به
تخاباتي بود، بلكه آن روح و توهم همگاني متوهم و حاكم برجامعة قبل از ان

 تقسيم و اما اين. تقسيم كرديكديگر نيز دو بخش جداگانه و در مقابل  را به
تر از آن روح  توهمي سنگينحتي  تقابلي كه بعداز انتخابات شكل رفت،

بندي  كه در اين تقسيم براي اين.  بود قبل از انتخابات همگاني ومتوهم
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ر در مقابل كارفرما، فقير در مقابل ثروتمند، زنان در كه كارگ جاي اين به
گر دانشگاه قرار  ركوبتشكيالت سمقابل قوانين ضد زن و دانشجو در مقابل 

تر جمهوري اسالمي در مقابل طرفداران  بگيرد؛ طرفدارن رؤساي قديمي
جاي طرح مطالبات روشن  رئيس جديد آن قرار گرفته بودند؛ و به

مطالبات گوناگون مردم  ابل دولتي كه هيچ توجهي بهخواهانه در مق آزادي
اي چنان كلي و در واقع متوهم مطرح گرديده بود كه  كرد، مطالبه نمي
كه در تاريخ  تر اين مهم. هزار و يك شكل متفاوت قابل تعبير و تفسير بود به

خواهي در ايران، اين اولين باري بود كه  مبارزات صد و چند سالة آزادي
، )مثل رفسنجاني، موسوي و غيره(كُش  آزادي لتمردان مشهور بهرؤسا و دو

 در رأس چه هژموني نام دارد،  و آنمعنويويژه از جنبة  بهطور مادي و  به
 اين .خواهي و دموكراسي داشت جنبشي قرار گرفته بودند كه ادعاي آزادي
رسد، هم عروج جنبش  نظر نمي رويداد ناميمون كه چندان هم اتفاقي به

  .سازي كرد و هم موجبات افول آن را فراهم نمود  را زمينهسبز
هايي كه از همان ساعت بعداز اعالم  ها و راهپيمايي واكنشكه  خالصه اين

تدريج شتاب گرفت  جريان افتاد، به وار به ها سلسله نتايج انتخابات در خيابان
و غيره » مرگ برديكتاتور«شروع شد و تا » رأي من كجاست«و از شعار 
هاي خياباني و شعارها روز عاشورا بود كه در  اوج اين تظاهرات. اوج گرفت

توان مشاهده كرد كه  روشني مي اينك به  هم.خاموشي گراييد   بهمن به22
  .مانده حرف و بحث و فضاي مجازي اينترنت است چه از جنبش سبز باقي آن
   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟- س

  
جنبش سبز  تركيب و خاستگاه طبقاتي جنبش كنوني كه در ايران  :ج

و نسبتاً مرفه خوانده  درسطبقه متوسط،   طور عمده به شود، به ناميده مي
ترين تعداد از طبقة  شهرهاي بزرگ كه بيش. گردد جامعه ايراني برمي
ترين نقش را دربرپايي جنبش سبز داشتند؛  گيرند، بيش متوسط را دربرمي

عنوان خط مقدم اين حركت بيشترين  ان كه زنان و دانشجويان بههمچن
هيچ وجه  اين جنبش به. عهده گرفته بودند نقش را در تظاهرات خياباني به

كه در شهرهاي كوچك هم  در روستاها مورد اسقبال قرار نگرفت، همچنان
شايد كارگران در تجمعات و . حركتي در اين مورد مشاهده نشد

صورت منفرد شركت  مختلف در جانبداري از اين جنبش بههاي  راهپيمايي
صورت اعتصاب  عنوان شناسة مستقل خود كه به كرده باشند، ولي كارگر به

. گر آن بود شود، نقشي در اين جنبش نداشت و در واقع نظاره نمايان مي
 آن و چه در  چه در سخنان رهبران،چه در شعارها(كه اين جنبش  چون

وجود نداشت كه  هيچ سخن مفيد يا جديدي )اش گفتگوهاي بدنه
و . را نويد بدهدشمول و مسلم كارگران  رسميت شناختن حقوق جهان به

اين بار كارگران در ايران با چشم بسته قدم در راهي مبهم و تاريك 
داران و  اي از سرمايه نخواهند گذاشت و نردبان پيروزي و تفوق عده

  .و كارفرمايان فعلي نخواهند شدداران  كارفرمايان قديمي برسرمايه
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و - س

  زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با 
  خواست ها و رهبري آنها شروع شود؟

  
تر هم تلويحاً اشاره كردم، هرچه فضاي سياسي و  همانطور كه پيش: ج

هاي  يابي بخش امكان گفتگو، آموزش و تشكلاجتماعي جامعه بازتر باشد، 
 و گردد  تر مي هاي كارگر فراهم يابي توده مختلف جامعه و خصوصاً تشكل

است غيرقابل كتمان و اي  اين مسئله. شود تر مي تاوان و هزينة آن كم
ترين وظايف فعالين جنبش كارگري و خصوصاً  بنابراين يكي از مهم. بديهي

 كارگري حمايت جدي از تحركات و مطالبات هاي مسؤلين منتخب تشكل
  .دموكراتيك در تمام ابعاد جامعه است

 ايه كه جنبش كارگري فقط از آن جنبش از طرف ديگر، اين
 و  نفع خودش باشد كند كه به ضدديكتاتوري يا دموكراتيكي حمايت مي

شده باشد، تناقضي در فعاليت شروع خودش  »ها و رهبري خواست« با فقط
نظر من اگر جنبش كارگري  يك از زاويه جنبش كارگري است؛ و بهدموكرات

عنوان يك جنبش طبقاتي و اجتماعي  چنين توقعي برسد، گور خودرا به به
كه چنين توقعي از همان ابتدا خودمحور،  چرا؟ براي اين. كَنده است

خودش  خواهد همه چيز را به انحصارگرانه و غيردموكراتيك است و مي

 گرانة جنبش كارگري ما خاصيت غيرانحصاري و حمايتا. معطوف كند
از خود عملي بدون صالحديدهاي اين جنبش معني هم نيست كه  بدين

نوعي ادعاي ضدديكتاتوري و دمكراتيك داشت و با بعضي  هرجنبشي كه به
در . كند عناصر دموكراتيك آميخته بود، بدون قيد و شرط حمايت مي

 بحث و عمل وجود دارد؛ و فعال جنبش جا يك تفاوت بسيار جدي بين اين
  .جنبة عملي مسئله خم شود كارگري چاره جراين ندارد كه روي 

گرچه انگيزة بسياري از مردمي كه در جنبش سبز شركت كردند، انساني 
و ضدديكتاتوري و دموكراتيك بود؛ اما تأثير كليت اين جنبش 

چراكه طرح . دطور اتوماتيك منفي و بازدازنده بو كارگري به برجنبش
و » مرگ برديكتاتور«شروع و به» رأي من كجاست« كه از اي مطالبات كلي

هاي كارگري در  حاشيه راند كه تشكل مانند آن ختم شد، مطالباتي را به
در برابر دولت و كارگران و ) يعني در روز جهاني كارگر( ارديبشهت 11

جنبش سبز همين دليل جنبش كارگري از  به. مردم قرار داده بودند
اش، بلكه هستي خودرا  كرد، نه تنها مطالبات حمايت نكرد و اگر چنين مي

خوان نيست؛ و  اين با موازين مبارزة دمكراتيك هم. راند حاشيه مي هم به
هايي كه با انگيزه و خواست  كشد كه چرا آدم اين سؤال را پيش مي

دند، در دموكراتيك در جنبش سبز شركت كردند و اينهمه قرباني هم دا
ي دموكراتيك و فراگير كارگري  گانه  ارديبهشت از مطالبات پانزده11

حمايت نكردند؟ اگر اين حمايت صورت گرفته بود، شايد فضاي جامعه هم 
  .شد تر نمي اينچنين امنيتي

 چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و - س
يت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه و زحمتكشان را در متن همين جنبش تقو

  با چه شرايطي؟
  

  
  

كساني كه صاحب سرمايه نيستند، از هرگونه ابزار توليد و منابع مولد : ج
يعني تنها در ازاي كاري كه انجام (كار خود  اند و با فروش نيروي بهره بي
طور مناسبي زنده بمانند و  كنند تا بتوانند به امرار معاش مي) دهند مي
اين تعريف . شوند فروش نيروي كار خود ادامه دهند، كارگر محسوب مي به

آن شده   قانون كار ايران نيز اشارة ناقصي به2جهاني است و حتي در ماده 
گيرد كه از كارگر معدن و  كارگر طيف بسيار وسيعي را در برمي طبقه. است

 تكنيسين كشاورزي و كارخانه و غيره گرفته تا معلم و پرستار ورستوران و 
اما . شود و حتي در بعضي اوقات برخي از مهندسين را نيز شامل مي

كه هيچ نقش مستقيم و غيرمستقيمي در توليد  مهندس، كارمند يا معلمي 
كه با شدت بيشتري كار  كارگران است اي از فشار به اش گونه ندارد و وظيفه

 برعليه ها در عمل عامل كارفرما اين. شوند كنند، كارگر محسوب نمي
همچنين، كسي كه با عنوان و ليست حقوق كارگري براي . كارگران هستند

حساب  كند و كالً حافظ منافع اوست، كارگر به كارفرما خبرچيني مي
توان  در اين مورد مي. آيد و در واقع عامل نفوذي يا اجرايي كارفرماست نمي

كز توليدي و از كاركنان حراست، مسؤلين انجمن و شوراهاي اسالمي در مرا
  .كنند خدماتي نام برد كه تحت عنوان كارگر از منافع كارفرما حفاظت مي

كه كارگر بودن افراد نه با عنوان شغلي، ميزان حقوق و  نتيجه اين
موقعيتي  كنند، بلكه بنا به اي كه حقوق دريافت مي تحصيالت يا نحوه
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هرچه باشد و اين موقعيت . ها در جريان توليد دارند شود كه آن مشخص مي
عدم مالكيت ابزارها و ادوات توليدي  اوالً مشروط به: با وجود هرعنواني

كار مشروط است،  فروش نيروي هرشكلي است، ثانياً موقعيت كارگري به به
طور مستقيم يا غيرمستقيم برعليه كارگران  اً موقعيت كارگري نبايد بهلثثا

طور  تواند به شود، نمي  مي كارگر تا زماني كه كارگر محسوبرابعاًباشد و 
  .مستقيم يا غيرمستقيم از سود حاصله از كار كارگران گذران كند

گرچه ميزان دريافتي يك شخص از كارفرما يا دولت معيار 
اي براي كارگر بودن و كارگر نبودن او نيست؛ اما اين دريافت  كننده تعيين

براي . اي دارد سبهاي حدودي نسبتاً معين و نوسانات قابل محا  در هرجامعه
داند و ماهانه  شخصي را درنظر بگيريم كه در ايران خودرا كارگر مي: مثال

يعني، ( هزار تومان 650 ميليون 2 هزار تومان دستمزد پايه، 265جاي  به
سادگي و بدون هرگونه ترديدي  به. دريافتي دارد)  برابر دستمزد پايه10
سيار شريفي هم باشد، اما توان گفت كه اين شخص حتي اگر انسان ب مي

ي ايران و حتي ديگر  داري در جامعه كه سرمايه براي اين. كارگر نيست
هرچقدر هم كه پيچيده و فني (كار كارگر را  جوامع ظرفيت خريد نيروي

.  برابر دستمزد پايه ندارد10به ) باشد و وقت صرف توليدش شده باشد
دار  كه براي سرمايه تي نوشت پاي خدما چنين درآمدهايي را معموالً بايد به

  .دنگير داري مورد استفاده قرار مي و حفظ نظام سرمايه
ها  كارگر يقه سفيد و يقه آبي و خصوصاً تقسيم آن تقسيم كارگران به

كه كار بنا  براي اين. بندي غلطي است كارگر فكري و كارگر يدي تقسيم به
 هم فكري و هم يدي اش هميشه و درهرصورتي  و انساني ي خاصيت توليد به

ها تقليل داد كه  رنگ يقه است؛ و ميزان پيچيدگي و سادگي كار را نبايد به
كه كار پيچيده  توضيح است الزم به. كند شاخص درآمد اشاره مي صرفاً به

بر زمان انجامش، مقدار كار معيني هم صرف آموزش  يعني كاري كه عالوه(
تجزيه و تحليل و  براساس . همواره ضريبي از كار ساده است) آن شده

تواند بيشتر  اثبات كرد كه اين ضريب معموالً نميتوان  ميهمچنين تجربه 
كه چندين برابر دستمزد پايه در يك  كه درآمدهايي نتيجه اين.  باشد3از 

جامعه معين است، در واقع دستمزد نيستند و شخصي هم كه اين 
  .، اما كارگر نيست)خوب يا بد(د كند، هرچه باش اصطالح دستمزد را دريافت مي به

 پرداخت پول در ازاي خدمات خاصي را  كه نبايد هرگونه سرانجام اين
. اش را كارگر محسوب نمود  كننده دستمزد تلقي كرد و دريافت

هاي كارگري كه در مقابل  هاي پليس، پااندازها، رؤساي اتحاديه خبرچين
ي كارگران از پايه را ياب حقوق كالن و مزاياي مخفي و پنهان سازمان

هايي كه  هاي جاسوسي، ژورناليست كشند، مأموران سازمان انحراف مي به
كشند،  انحراف مي  و به كردهنفع صاحبان سرمايه مهندسي افكار جامعه را به

كه در عراق و افغانستان با جان و مال و ناموس مردم بازي  هايي  نظامي
اي  در ازاي دريافت موردي يا دورهاز اين قبيل، خدماتي كنند؛ و صدها  مي

» خدمات « يك از اين شوند، اما هيچ مبلغ كمتر يا بيشتري از پول انجام مي
گونه خدمات نيز  كنندگان اين نيستند و ارائه)  آنيمعناي توليد به(كار 

كه همانند كارگران در جريان توليد نقش ايفا كنند، فقط و فقط  جاي اين به
 بردگي مزدي فعاليت دارند و مستقيم و غيرمستقيم در در بقا و تداوم نظام

  .اند  شده صف ها به مقابل مبارزة كارگران و مطالبات برحق آن
» بگيران مزد و حقوق«برخي از فعالين كارگري سهواً يا عمداً از اصطالح 

اين اصطالح در عمل . كنند كه صرفاً جنبة حقوقي دارد استفاده مي
كه موقعيت  براي اين. يابي كارگران تبديل شود ازمانمانعي در س تواند به مي

دهد و اين امكان را  شكل پرداخت كاهش مي كارگران در جريان توليد را به
طور مناسب  گذارد كه غيركارگران خودرا كارگر بدانند و نتوانند به باز مي

از طرف ديگر، . خودرا سازمان داده و مطالبات خاص خودرا مطرح كنند
ه اين سوءِ تفاهم را ايجاد كرده كه كميت قابل توجهي از همين مسئل
اند؛ و جنبش كنوني  طور منفرد در جنبش سبز حضور داشته كارگران به

  .كارگر هم بوده است جنبش طبقه
هيچ عنوان معرف جنبش  اما همانطوركه گفته شد، جنبش سبز به

كه در شرايط كنوني جنبش كارگري حركتي  چون. كارگري نيست
گير مطالبات  اي را تدوين كند كه پي بايست برنامه باتي است؛ و ميمطال
. باشد) مانند لغو قرارداد موقت، افزايش دستمزد و از اين قبيل(اش  ويژه

كه جنبش سبز طي چند ماه گذشته بيشتر جنبة احساسي و  درصورتي
كه طرح مطالبات  اي بوده است گونه اش به خواهي حماسي داشته و آزادي

از اين . حاشيه رانده است ويژه جنبش كارگري را به هاي مختلف و به جنبش
، )اش خواهي و فداكاري در بدنه رغم روحيه آزادي علي(نظر جنبش سبز 

  .متأسفانه پارادوكس جنبش كارگري بوده است
حاشيه اي ) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني - س

پ را در اين جنبش تقويت بوده است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چ
  كرد؟
  
هاي سياسي  طور مشخص احزاب و جريان اگر منظور از چپ به: ج

مخالفي است كه با عنوان ماركسيست و كمونيست در خارج از ايران قرار 
   كه اين چپ ها قبل از هرچيز ناشي از همين است اي بودن آن دارند، حاشيه

هاي  ه پراكنده است، با گروهالعاد برد، فوق سر مي در خارج از كشور به
ها را  ارتباط ندارد و آن) چه كارگر و چه غيركارگر(مختلف مردم در ايران 

اي نبودن در تحوالت اجتماعي و سياسي بايد با  براي حاشيه. شناسد نمي
ها را شناخت و اين فرصت را نيز  هاي مختلف مردم ارتباط داشت، آن گروه

هاي موسوم  اما سازمان.  شما را بشناسندها هم متقابالً فراهم كرد كه آن
كه توسط جمهوري اسالمي قلع و قمع شدند و  ماركسيست پس از اين به

ها و تحوالت جامعه نگاه  واقعيت كه به خارج گريختند، بيش از اين اكثراً به
كنند و در مورد علت شكست خود بينديشند، يا سرگرم روزشماري براي 

هاي  قدرت رسيدن خود شدند و يا نسخه  بهسرنگوني جمهوري اسالمي و 
هاي جامعه  كدام با واقعيت پيچيدند كه هيچ عجيب و غريب براي مردم 

  .ايران سازگاري ندارد
حق زندگي آزاد و انساني در   گرچه تاريخ صد و چند سالة مبارزه براي 

ها همواره يكي از نيروهاي تأثيرگذار برتحوالت  دهد كه چپ ايران نشان مي
 است تا ند در شرايط كنوني بيشتر رؤياپردازها اند، اما چپ جتماعي بودها

نوشتند  اگر چنين نبود، مدام براي جنبش كارگري نسخه نمي. گرا واقعيت
يك طبقه آگاه و متشكل  پيوندند تا به جنبش سبز به كه كارگران بايد به

بارزه براي ها با همان روحيه و آرمان م گرچه بسياري از جوان. تبديل شوند
گرايي زير  اند، اما اين آرمان جنبش سبز پيوسته حق زندگي آزاد و انساني به  

حاشيه رانده  حاشيه راند، به كه چپ را هم به ي آن هژموني و معنويتي سلطه
اي شدن  كه علت حاشيه نتيجه اين. گرايد مينيز بيهودگي و تباهي  شد و به 

كرد  ط جمهوري اسالمي، عملجز فروپاشي شوروي و سركوب توس چپ به
  . خود اين چپ نيز بوده است

نماها  ها را چپ كه آن شايدهم بهتر است(ها  متأسفانه بعضي از همين چپ
چنان دردسري براي ما فعالين كارگري درست كردند و چنان ما را ) بناميم

سر و روي  نهادهاي آنچناني كردند و تخم بدگماني را به وابستگي به متهم به
چرا؟ . دهاي كارگري پاشيدند كه روي وزارت اطالعات را سفيد كردندنها

 كه از  كه نسل جديد و جوان فعالين كارگري در ايران همچنان براي اين
كند، مواظب استقالل خود از همة نهادهاي  مردمك چشم خود مواظبت مي

چپ و راست نيز هست؛ و تا آنجا كه نفس داشته باشد، همانطور كه زير بار 
هاي امنيتي و  حق دستگاهبروراهاي اسالمي نرفت و از بگير و ببند ناش

دنبالچه  خواهد زير بار هيچ نهاد ديگري هم بروند و به قضايي نهراسيد، نمي
حال همين نسل جديد و جوان فعالين كارگري  با اين. گردد تبديل  آن

  و درصورتهگاه باب گفتن و شنيدن را با هيچ نهاد و فردي نبست هيچ
  لزوماًاما شنيدن. فرصت هميشه آمادگي اين را دارد كه بشنود و بگويد

  .شود  مي و تابعدپذير حتماً مياين معني نيست كه  به
اي بودن چپ در جريانات اخير عدم شناخت  شايد هم دليل ديگر حاشيه

 سال گذشته در بافت اقتصادي و 20كه طي  ها از تغييراتي است آن
ي كنوني ايران را  جامعه. عه روي داده استاجتماعي و فرهنگي جام

توان با بيست سال پيش مقايسه كرد و با همان معيارها و الگوها  نمي
ها نفر در   سال ميليون20طي اين . پيشين مورد بررسي و قضاوت قرار داد

ها  اند، تعداد دانشجويان دانشگاه صف كارگران پيوسته جستجوي كار به
دريافت ديگري از  ده است، زنان و دختران بهچهار ميليون رسي مرز  به

خواهي  اند، عصيانگري و فزوني موجوديت انساني و جنسي خود رسيده
ها هزار  يكي از خصوصيات جوانان و نوجوانان تبديل شده است، ده به

اي  دوران رسيده خصوصيات تازه دار كوچك و بزرگ و تازه به سرمايه
تر دولت جمهوري  ها مهم اند؛ و از همة اين دار ايران بخشيده طبقه سرمايه به
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اي و مطرح در  يك قدرت منطقه شدت تثبيت شده و به كه به اسالمي است
  .سطح جهاني تبديل شده است

ها حتي نگاهي   سال گذشته اتفاق افتاده و چپ20تحول ديگري كه طي 
 سال پيش چپ تنها نيرويي بود كه 30كه  كنند، اين است آن نمي هم به
كرد و اين  هاي غيرايراني، غربي و مدرن مربوط مي انديشه ه ايران را بهجامع

 20امكان را در اختيار داشت كه در اين زمينه گزينشي عمل كند؛ اما از 
هاي گوناگون و متنوعي در جامعة ايران شكل گرفت  تدريج گرايش پيش به
 آموزش تواند جامعه را با افكار ديگري جز انديشة چپ آشنا كند و كه مي

ها، در كنار فروپاشي جامعة شوروي  انديشه اين تنوع در دستيابي به. دهد
كه در بافت جامعه   و تعييراتيعنوان گل سرسبد جوامع سوسياليستي به

جاي آن  تدريج گفتمان چپ را از دور خارج و به  بهايجاد شده است،
هايي را ايجاد كرد كه همگي در مقابل گفتمان چپ، راست  گفتمان

  .آيند حساب مي به
آورند، اوالً  كتاب و مطالعه روي مي  سال پيش جوانان كنجكاوي كه به35

اغلب دانشجو بودند و ثانياً عموماً با صمد بهرنگي يا ماكسيم گوركي شروع 
كردند؛ اما امروز كم نيستند كارگراني كه با نيچه و شوپنهاور و مانند آن  مي

دوراني  اركسيستي را متعلق بههاي چپ و م كنند و انديشه شروع مي
  .دانند كه كهنه و سپري شده است مي

آن واقف باشد، از  كه خود به اي شدن چپ، بدون اين كه حاشيه نتيجه اين
با (جريان افتاد و اينك در مواجه با يك جنبش غيركارگري  ها قبل به سال

ش طور نماياني در مقابل ديدگان به) كه هرچه باشد، چپ نيست معنويتي 
چرا نقش چپ «قرار گرفته و اين پرسش ديرهنگام را پيش كشيده كه 

؟ درمقابل اين »اي بوده است حاشيه) كم تاكنون دست(درجنبش كنوني 
  چرا اين سؤال اينقدر دير مطرح شده است؟: سؤال بايد پرسيد

هاي طيف  هاي اخير در جنبش دانشجويي فعاليت هرچند كه در سال
تر  اي نطفه بسته است؛ اما چپ قديمي زهچپ فزوني يافته و چپ تا

هاي سنديكايي را زير بمباران سنديكاليسم و رفرميسم  همانطور كه تشكل
اش را از  نهادهاي آنچناني قرار داد و آخرين امكان زندگي  بهگيو وابست

اي را هم زير رگبار گرفت تا در همان نطفه   نطفهدست داد؛ اين چپِ
  . براي هميشه پايان دهدزندگي خود اش كند و به خفه
با تجربه اي كه از انقالب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن  - س

توان  ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه مي گرفته
  كرد؟
  
هاي اجتماعي  ترين بخش از پيكرة جنبش جنبش كارگري كه عمده: ج

ايم  ما ياد گرفته.  اندوخته استها تجربيات گرانقدري را است، در اين سال
اگر در انقالب . هاي بعدي خود قرار دهيم مطالبات خود را اساس حركت

هايي مثل مذهب و  صرف شعار و ديگر مؤلفه  جنبش كارگري فقط به57
خواهد و  داند كه چه نمي بار اين جنبش مي غيره وارد كارزار شد، اين

 مطالباتي بودن موقعيت كنوني دليل همچنين به. خواهد داند كه چه مي مي
. گري باشد دنبال انقالب و انقالبي تواند به جنبش كارگري، اين جنبش نمي

معني هم هست كه  شيپور انقالب ازجمله  بدين در حال حاضر دميدن به
  .آمده استحتن درنوا شيپور سر گشادش به

كوشد تا شرايط بهتري را براي  جنبش كارگري در اين لحظة معين مي
سوي زندگي بهتري هم فراهم  يستن ايجاد كند تا شايد امكان حركت بهز

بنابراين، شكل حكومت در تعيين استراتژي اين جنبش تأثير چنداني . شود
با فرض پيروزي جنبش سبز و روي كار آمدن نظامي كه خصلت . ندارد

د كارگران وار پوشاند، احتماالً فشار بيشتري هم به دارانه خودرا نمي سرمايه
كند كه رئيس  بنابراين براي ما فعالين كارگري فرق زيادي نمي. خواهد شد

شناسم و  حقوق خودم را مي) كارگر(من . جمهور مملكت چه كسي است
اين تالش مشروط . كنم براي تحقق آن در ابعاد مختلف تالش مي

براي جنبش كارگري مهم اين . شكست يا پيروزي جنبش سبز نيست به
 يافته باشد كه هيچ جنبش اجتماعي قوي و سازماناست كه آنچنان 

  .حساب نياورد  نتواند آن را بهديگري
  

*  

  

  
  روشنفكران چپ

  يا سخن مي گويندؤدر ر
   به شش پرسش آرش علي اكبر پيرهادي پاسخ

  
 داليل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه – س

  مي توان توضيح داد؟
  

 عبـارت   يل و خصلت ايـن جنـبش و شـكل گيـري آن            دال: اكبر پيرهادي 
  بـا  ورود آيـت اهللا       ن روزهـاي فروپاشـي نظـام شاهنشـاهي،         از آغـازي   :است

، اجتماعي و اقتصادي قدم به قدم با        خميني در عرصه هاي مختلف سياسي     
هـا و مقـام هـاي        ، و در قدم اول اشغال همه پسـت        قبضه كردن كليه نهادها   

ترين رتبه هاي اجرايي كه منجـر بـه يكدسـت           سياسي از باالترين تا پائين      
كليـه دگـر انديشـان از       ، و به تدريج با حذف       شدن سياست اداره كشور شد    

  امـا،   . قدرت غالب جامعه شـد     ،صحنه سياسي و با سركوب و زندان و اعدام        
روز به روز با اينكه حكومت تسلط خود را در كليه سـطوح كشـور نهادينـه                 

 طرد شده از صحنه هاي سياسي و اجتمـاعي          مي كرد نيروهاي آزاديخواه و    
  و .خاستند مي به مخالفت بر   ،و اقتصادي با هزينه هاي كالن مادي و معنوي        

ر   فعاليت ها منسجم   هر چه   بـه تـدريج اثـرات مثبـت خـود را در             شد،  مي ت
كـه خواسـته هـايش را بـا          هـم     نسـل جديـد    . اجتماع نمايانگر مي ساخت   

د مـي بينـد در پـي راه چـاره            تضـا  سياست هاي ضد مردمـي حكومـت در       
آزادي بيـان و    . گردد كه از هر روزنه اي خواستار مطالبـات خـود باشـد               مي

تجمع و راهپيمايي امنيت اجتمـاعي و شـغلي و ثبـات اقتصـادي و تـامين                 
 در  . كشور ايران تحت حكومت جمهوري اسـالمي وجـود نـدارد           درمعيشت  

گرفته شده است و تقلب     سي سال گذشته اين مطالبات اوليه انساني ناديده         
در انتخابات رياست جمهوري همان روزنه اي بود كه اقشار مختلف جامعـه             
كه طي سالها تك به تك سركوب شده بودند در يـك حركـت متحدانـه در              

  .غالب جنبش سبز همراه شدند
   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟–س
 
 بـراي   . زنان و طبقه متوسـط اجتمـاعي       ، دانشجويان ، معلمان ،    كارگران :ج

دوام اين جنبش كليه اقشار تا رسيدن به نتيجه بايد در كنار هم باشند و به   
 سرنوشـت جامعـه و      بايـد . تفكرها و انديشه هاي مختلـف احتـرام بگذارنـد         

  .قوانين حاكم بر جامعه توسط راي گيري و رفراندوم آزاد مشخص شود 
يكتاتوري به نفع كارگران و  آيا شكل گيري يك جنبش ضد د– س

  زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با 
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  خواست ها و رهبري آنها شروع شود؟
  
هر جامعه اي از اقشار مختلف مردم تشكيل شده و هيچكـدان از اقشـار                :ج

 كارگران اگر بخواهند كه به خواست هـا و          .نسبت به ديگران ارجحيت ندارد    
ابند بايد به حقـوق اقتصـادي و سياسـي و اجتمـاعي             مطالبات خود دست ي   

، كارخانـه   ي در سطح كارگاه   خود آشنا شوند و با تشكيل تشكل هاي كارگر        
و شهر و استان و كشور با هم در ارتباط باشند تا بتوانند با حضـور خـود در        

 تـا  ،صحنه هاي مختلف اجتماعي حضور پر شور و قدرتمنـد داشـته باشـند        
 اگـر بتواننـد ايـن چنـين بافـت         .ز حكومت ها بگيرند   خواست هاي خود را ا    

 بـا ايجـاد     ،اجتماعي داشته باشند چه در راس حكومت باشند چـه نباشـند           
هـاي   ب كارگري قوي مي تواننـد در سياسـت        سنديكاها و اتحاديه ها و احزا     

  كلي و حتي تغيير قوانين به نفع خود اثر گذار باشند 
ي توان وزن طبقاتي كارگران و  چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا م-س

زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه و 
  با چه شرايطي؟

  
كليه كساني كه حقوق بگير هستند و در قبال نيروي كار خود دسـتمزد             : ج

 چه كارگراني كه فعاليـت هـاي يـدي دارنـد و از نيـروي      ،دريافت مي كنند  
 كار فكري خـود را       با نند و چه حقوق بگيراني كه     بازوي خود استفاده مي ك    

 كه نيرويي عظيم در هـر       ؛در خدمت جامعه هستند و امرار معاش مي كنند        
آنهـا عبارتنـد از كـارگران توليـدي و          نمونـه هـايي از       مي باشند    جامعه اي 
  آري مي شود     -- معلمان و پرستاران و غيره       ، خدماتي و كشاورزي   صنعتي،

 چرا؟ به علت نقش كارگران      –ارگران را تقويت كرد     حضور و وزن طبقاتي ك    
چگونه ؟ با حمايت    . در عرصه توليد و اقتصاد و نيروي عظيم اجتماعي آنها           

و پشتيباني و آموزش و آگاهي و اتحاد چون قشري زحمت كش اما از نظـر                
 اگر بدانند كه حامياني بي      .در فقر غوطه ور هستند     اقتصادي و آگاهي اكثرآ   

رند و از آنها به عنـوان سـكوي پرتـاب اسـتفاده نمـي شـود و                  غل و غش دا   
وشـاني  .صادقانه به كرامت انساني آنها احترام گذاشته شود مانند درياي خر          

  هستند بنيان كن كه قادر به شكستن سدهاي عظيم ديكتاتورها مي باشند
بوده حاشيه اي ) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني -س

   توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت كرد؟است؟ چگونه مي
  
اگر واقع گرا باشيم و به شعار اكتفا نكنيم تئوريسـين هـا و روشـنفكران              : ج

چپ در رويا سخن مي گويند و راه كارهاي عملي كه قابل دسـترس باشـد                
نمونه عيني ارائه نمي دهند و در بحـث هـا و گفتگـو هـا بسـيار متعصـبانه        

 و خطاهاي ديگر تفكرات را مـو بـه مـو توضـيح مـي      جبهه گيري مي كنند  
دهند چون نمونه عيني دارند اما نمونه هاي عينـي حكومـت هـايي را كـه                 
حداقل به نام چپ تا به حال به وجود آمده منكر مي شوند و كليه بحث ها                 

صحبت هاي طرف مقابل     در گفتگو،    "باقي مي ماند و معموال    در حد تئوري    
مان اندازه كه ايدئولوژي خود را معرفـي مـي كننـد    و به ه  .را قطع مي كنند   

 شباهت زيادي به ديكتاتورها دارند كـه بحـث          . تحمل شنيدن پاسخ ندارند   
  هاي شخصي شان شنونده را به ياد عملكرد جمهوري اسالمي مي اندازد 

 با تجربه اي كه از انقالب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن -س
توان   جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه ميايم، براي آن كه گرفته
  كرد؟

  
به نظر من بايـد بهانـه سـركوب را از رژيـم گرفـت و حتـي االمكـان از                     : ج

 همـه اقشـار     ،خشونت بپرهيزيم و با همدلي و صـداقت بـراي آزادي ايـران            
دوشادوش هم به مبارزه ادامه دهند تا اكثريت جامعه به حركـت در آيـد و                

 از شـعارهاي تـو   .  توان مقابله و سركوب را نداشته باشندنيروهاي سركوبگر 
خالي كه عمل به آنها مشكل و غير ممكن است بپرهيزيم و حقـوقي را كـه                 

 از تعصـب و تكـروي دوري        . براي خود قائليم براي كليه افراد قائـل باشـيم         
 تفرقـه   ،اليت و عقيده مورد نظر    ع براي بزرگنمايي و چشمگير كردن ف      ؛كنيم

  .ر ديگر نيندازيم و آنها را نكوبيمبين اقشا
   

*  

  

  
  عدم وجود

   آزاديهاي فردي و اجتماعي
   فايق كيخسروي به شش پرسش آرش پاسخ

  
 داليل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه - س

  مي توان توضيح داد؟
  

 خواست ها و مطالبات روشن 57مردم ايران در انقالب : فايق كيخسروي
داكثري داشتند كه برآمده از وضعيتي بود كه ديكتاتوري شاهنشاهي و ح

كه ارمغان اقتصادهاي سرمايه (بوجود آورده بود، جامعه عليه فقر و فالكت 
، عليه ظلم و ستم حاكميت بر اقشار )داري براي توده هاي مردم است

جامعه، عليه فساد اقتصادي و اجتماعي، عليه عدم وجود آزاديهاي فردي و 
جتماعي و در شكل كلي بر عليه تمامي اركان ديكتاتوري طغيان كرد و در ا

ميان توده هاي مردم طبقه كارگر به عنوان يكي از نيروهاي اصلي و 
. نيرومند اين انقالب تا سرنگوني نظام سرمايه داري سلطنتي نقش ايفا كرد

 كدام از  مردم ايران خود را در شرايطي يافتند كه هيچ57اما بعد از انقالب 
ان خواستهايي كه برايش انقالب كرده بودند براورده نشده بود و هر گونه 
صدا و اعتراض از جانب نيروهاي اصلي انقالب كه بخش اعظمي از ان، 

كه از لحاظ زيربنايي همان سرمايه (كارگران بودند توسط حاكميت جديد 
 و با با گذشت زمان. سركوب مي شد) داري بود با چهره اي ديگرگونه

پيشرفت روزافزون تكنولوژي و رشد سريع ثروتها و توليدات جامعه، مردم 
نيز انتظار و خواست بدست اوردن زندگي مدرن و مرفه در شان انسان را 
بيشتر طلب مي كردند اما در مقابل تنها چيزي را كه شاهد بودند گسترش 

 گسترش و پيشرفت فقر و نابرابري ، سلب روزافزون ازاديهاي انساني و
. فساد اجتماعي تا حد پايين امدن سن تن فروشي به سنين كودكي بود

اين را جامعه نمي توانست تحمل كند و حاكميت هم هيچگاه حاضر به 
اندك اصالحاتي نشد و با ايجاد اختناق و سركوب هر بيشتر در صدد خفه 
كردن صداي مردم بر مي امد تا اينكه در طول جريان انتخابات و اعالم 
تقلب در انتخابات جامعه ديگر تاب نياورد و از اين فرصت به دست امده 
استفاده كرد تا با حضور در خيابان ها بتواند مطالبات و خواستهاي 

اين جنبش شايد برامده از ايجاد . اجتماعي سلب شده خود را فرياد زند
ي فضايي بود كه در طي انتخابات بوجود امد اما اكنون شاهديم كه پايه ها

عميقي در همان خواستهاي فروخورده و منكوب شده جامعه دارد و چون 
تمامي اين خواستها در جنبش، توده گير و عمومي شده پس جامعه تا 

  .بدست امدن انها جنبش خود را تداوم خواهد داد
   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟-س
  
يب طبقاتي جنبش موجود به متاسفانه اغلب كسان در انكشاف ترك: چ

اگر منظور اين باشد كه از چه اقشاري حضور دارند پاسخ . بيراهه مي روند
اين است كه از همه اقشار جامعه از دانشجويان و معلمان و زنان گرفته تا 
كارگران بخشهاي مختلف و خيل عظيمي از بيكاران و پير و جوان حضور 
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 اين جنبش را بدست دهيم بايد در اما اگر بخواهيم تركيب طبقاتي. دارند
مطالبات و خواستها  و سنت و شيوه ي خاصي كه در اعتراض ها نمود پيدا 

كه با توجه به اين نكات به اين نتيجه مي رسيم كه . مي كند دقيق شويم
خواستهاي كلي و عمومي اين جنبش را خاصت طبقه كارگر كه همواره 

هاي انساني   آن خواستبيشتر از هر بخش جامعه مورد آسيب نبود
اجتماعي كه درسئوال اول به آنها اشاره شد قرار مي گيرد نمايندگي مي 

هاي عمومي، طبقه متوسط جامعه نيز با طبقه كارگر  كند و در اين خواست
شريك است چون اين خواست ها را طبقه متوسط نيز در انقالب پيشين 

ا اكنون بار ديگر نمايندگي مي كرد كه ناچار به فروخوردن آن شد ام
  .فرصتي به دست آمده تا با تمام توانش پيگير مطالباتش باشد

 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و - س
  زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با 

  خواست ها و رهبري آنها شروع شود؟
  
به يك طبقه، مشترك به هر حال بخشي از خواستهاي كارگران به مثا:  چ

با ديگر اقشار جامعه است و بدست آمدن يك سري از آزدي هاي سياسي 
اجتماعي قدر مسلم براي كارگران و زحمتكشان هم مفيد است، الاقل اين 

آيد كه اعتراضاتشان براي بديهي ترين خواستهايشان يا  امكان بوجود مي
رين حمالت تشكل هاي مستقل خود ساخته شان مورد اماج وحشيانه ت

اما از انجا كه يك تحليل علمي و عميق در مورد . پليسي قرار نمي گيرد
ريشه هاي ديكتاتوري  نشان مي دهد ، ديكتاتوري در ايران، نه به اين 
دليل است كه مثال دولت ها به عنوان روبناي سيستم هاي موجود به 

داشته لحاظ سياسي دوست دارند كه ديكتاتور باشند و اگر دولتي دوست 
مسئله اين است كه ريشه هاي ايجاد . باشد ميتواند ديكتاتور نباشد

ديكتاتوري در ايران در زيربناي اقتصادي سيستم سرمايه داري موجود 
اقتصاد سرمايه داري موجود چون مكانيسم توليد سود ان . نهفته است

مي مبتني بر نيروي كار ارزان است، و به اين دليل كه نيروي كار را ارزان 
خرد نتيجه ي ان سطح بسيار نازل و غير انساني معيشت جامعه و خاصتا 
طبقه كارگر است و براي ساكت ماندن جامعه در مقابل زندگي هاي به 

پس جنبشي اگر به . شدت زير خط فقر ناچار به ايجاد ديكتاتوري ميشود
واقع ضد ديكتاتوري باشد مسلما در جريان ايجاد دستاوردهايي كه دارد 

لين جايي كه منشا اثر مي شود سطح معيشت و جايگاه اجتماعي طبقه او
  .كارگر است

 چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و -س
زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه 

  و با چه شرايطي؟
  
ناسبات توليد، نيروي كار تمامي آن كساني كه به نحوي در رابطه با م:  چ

خود را چه نيروي يدي و چه نيروي فكري در مقابل دريافت مزد مي 
  .فروشند كارگر هستند

كارگران و زحمتكشان در جنبش به صورت احاد، همواره حضور داشته اند 
و روز به روز هم به تعدادشان اضافه خواهد شد چون به هر حال كارگران 

اما حضور .  مبارزاتشان همراه با جامعه اندجداي از جامعه نيستند و در
كارگران و زحمتكشان به مثابه يك طبقه را نيز به وضوح ميتوان شاهد بود 
چون اساسا بدست اوردن خواستهاي طبقاتي اجتماعي خود را در گرو اين 
مي بينند كه با اهرم فشار مبارزاتشان بتوانند انها را عملي كنند، هيچ كجا 

 خواست خود حتي ناچيزترين خواست كارگران را براورده سرمايه داري با
  .نخواهد كرد

اساساً اين جنبش متعلق به كارگران نيز هست به همان داليلي كه به قلم 
آمد و مسلماً براي تقويت بيشتر وزن طبقاتي كارگران نيز مي شود و بايد 

ر اگاه بايد اليه هاي اگاه و پيشروان كارگري در كنا. كارهايي انجام داد
گري ها و سازماندهي ها از طريق ايجاد و هدايت تشكل هاي مستقل 
كارگري كه به دست خود كارگران ساخته شود اقدام به طرح و برجسته 
كردن مطالبات طبقاتي اجتماعي كارگران و تقويت اتحاد كارگران حول 
اين مطالبات اجتماعي تا حدي كه اين مطالبات در سطح رئوس اساسي 

  . تماعي قرار گيرد اقدام كنندجنبش اج

حاشيه اي ) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني -س
بوده است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت 

  كرد؟
اساساً وقتي گفته مي شود چپ طيف خيلي بزرگي را شامل مي شود : چ

 ان بخشي است كه معلوم نيست منظور كدام است اما در واقع چپ جامعه
كه در مقابل نيروي راست حاكم قد علم كرده و اعتراض مي كند كه البته 
شامل اليه هاي متعددي مي شود كه در سئوال مشخص نيست منظور از 

اما چپ واقعي جامعه جنبش كارگري . چپ و حضور حاشيه اي آن چيست
و است، به اين دليل كه ريشه ي استثماري كه كارگران متحمل مي شود 

ريشه ي بدست امدن مطالباتش خيلي پايه ايست و دقيقا با زير بناي 
اقتصادي سيستم درگير است و همين مشخصه تعريف چپ را بيشتر نشان 
مي دهد از اين رو براي پاسخ به چگونگي تقويت جنبش چپ شما را به 
پاسخ سئوال قبل در مورد چگونگي تقويت وزن طبقاتي كارگران ارجاع مي 

  .دهم
با تجربه اي كه از انقالب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن  -س

ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه  گرفته
  توان كرد؟ مي

  
سنگي در انقالب بهمن و  درست است كه جامعه تجربه هاي گران: چ

شكست آن بدست آورده و جامعه آگاه موجود مسلماً از اين تجارب و درس 
اما براي اينكه جامعه براي احقاق حقوقش دوباره به . ا استفاده مي كنده

اينكه جنبش خواست : شكست نخورد بايد اين مسئله را در دستور بگذارد
ها و مطالبات حداكثري خود را بشناسد و در طي مبارزه براي پيروزيش، 

ها را خواست ها و مطالباتش را به كرسي بنشاند و با توان توده اي خود ان 
تثبيت كند، نبايد ديگر زير بار حواله كردن عملي شدن مطالبات 
اجتماعيش به فردا ها برود و تا مطالباتش را تثبيت نكرده جنبش بايد 

  . راهش را ادامه دهد
  

   يك بهار
        حمود خليليم                     

 
  دوباره در انتظار، دوباره بيقرار
 بيزاردوباره خروش ملتي  از ستم 

 واپسين نگاه خون چكان يار از
 تا كابل و شكنجه و جوخه هاي دار

 از رويش دانه و جوانه در بهار
 تا پشت ديوارهاي اوين و گوهر و حصار

 كار از پينه دستان رنج و
 تا فاصله تن تب دار و طناب دار
 از خاوران هميشه زنده و ماندگار

 جنگل و جويبار تا تنفس زمين و
 و مردان بيداراز جوشش زنان 

 تا درخشش ستاره ها در شب تار
 از زمستان تلخ درد و انتظار

 تا رويش گل هاي سرخ يك بهار
 دوباره در انتظار دوباره بيقرار

 دوباره مي رسد شميم يك بهار
  1388 اسفندماه 29

  




